
Могилянські читання . 2007

405

Кузь мук О.С.
Кан ди дат іс то рич них наук

Мо лод ший нау ко вий спі вро біт ник
На ціо наль ний Ки є во�Пе чер сь кий іс то ри ко�куль тур ний за по від ник

МЕ ДЖИ БІЖ В ІС ТО РІО ГРА ФІЇ

Се ли ще Ме джи біж Ле ти чі всько го ра йо ну Хмель ниць кої обла сті
(40 км від м. Хмель ниць кий) роз мі щу єть ся на мальов ни чих бе ре гах
рі чок Пів ден ний Буг і Бу жок. Тут збе ріг ся ве лич ний за мок, ру ї ни ко -
стьо лу та єврейсь ке кла до ви ще, які при ва блю ють ту ри стів. Про те Ме -
джи бо жу не прис вя че но жод ної скіль ки�не будь знач ної пра ці. Іс то ріо -
гра фія да ної міс це во сті в ос нов но му об ме жу єть ся таки ми “жан ра ми”:
стат ті в ен ци кло пе дич них або до від ко вих ви дан нях та по пу ляр ні на ри -
си у пе ріо ди ці. За остан ні два сто літ тя на ко пи чи лось ба га то ста тей і за -
мі ток, прис вя че них Ме джи бо жу, од нак ли ше мі зер на їх кіль кість мі -
стить ори гі наль ну ін фор ма цію що до іс то рії мі стеч ка.

В кін ці XVI II ст., пі сля по ді лів Ре чі По спо ли тої, По діл ля ввій шло до
скла ду Ро сійсь кої ім пе рії. Про те польсь ка маг на те рія і шля хет ство
збе ре гли свої ста но ві пра ва і при ві леї, зе млі та се лян. Прак тич но до
60�х рр. ХІХ ст. По діл ля (як Во линь і Пра во бе реж жя) за ли ша ло ся ос -
тро вом ко лиш ньої “польсь кої ци ві лі за ції”, і ро сійсь ка ім пер сь ка вла да
ма ло впли ва ла на міс це ві спра ви. Ціл ком зако но мір ним яви щем ста ло
звер нен ня са ме польсь ких іс то ри ків та кра єз нав ців до іс то рич ної спад -
щи ни по дільсь ких зам ків і мі сте чок. Ка но нік кам’янець ко го ко стьо лу
В. Мар чинсь кий здій снив од ну з пер ших спроб упо ряд ку ва ти ві до мо сті
з іс то рії По діл ля і Ме джи бо жа [1, 330]. Зго дом, у 40�х рр. ХІХ ст., мож -
на спо сте рі га ти сплеск за ці кав лен ня ге ро їч ним ми ну лим дав ньої Ре чі
По спо ли тої. Ці ка ви ми є по до рож ні но тат ки польсь ко го іс то ри ка та
кра єз нав ця О. Пшез дєц ко го. Здій снив ши по до рож по Во ли ні та По діл -
лю, він опу блі ку вав влас ні вра жен ня про ці краї, а та кож від най де ні у
при ват них ар хі вах іс то рич ні ві до мо сті. Влас не Ме джи бо жу Пшез дєц кій



не при свя тив окре мо го на ри су, ос кіль ки не ві дві дав йо го, про те для сьо -
го ден ня ці ка ві, перш за все, йо го дум ки і спо сте ре жен ня що до меш кан -
ців По діл ля. Йо го праця зве ли чує польсь кий ме сі анізм і де мон струє зне -
ва жли ве ста влен ня то го ча сної шлях ти до євре їв та ук ра їнсь ких се лян.

У 1843–1846 рр. польсь кі іс то ри ки М. Ба лінсь кій і Т. Лі пінсь кій на -
пи са ли фун да мен таль ну працю, яка мала знач ний вплив на по дільсь ке
кра єз нав ство [2, 1003�1005]. Дос лід ни ки опи са ли усі скіль ки�не будь
знач ні на се ле ні пунк ти Ре чі По спо ли тої пе ред її по ді ла ми. Їх ній не ве -
ли кий на рис, прис вя че ний Ме джи бо жу, до сьо год ні не втра тив своєї
нау ко вої ак ту аль но сті. Ав то ри вис віт ли ли ос нов ні ві хи іс то рії мі стеч ка,
і прак тич но усі на ступ ні кра єз нав ці ХІХ–ХХ ст. так чи інак ше ви ко ри -
сто ву ва ли та до пов ню ва ли да ну працю. 

Він цем польсь ких сту дій Ме джи бо жа, без сум ні ву, мож на вва жа ти
ко лек тив ну стат тю в ен ци кло пе дич но му ви дан ні “Sl5ownik Ge o gra fic zny
Kro’lewstwa Pol skie go” [3]. У да но му на ри сі зі бра ні усі ві до мі на той час
фак ти з іс то рії мі стеч ка і йо го меш кан ців. Прак тич но всі по даль ші кра є-
з нав чі пра ці спи ра ють ся на ці дві стат ті ен ци кло пе дич но го ха рак те ру –
“Sta ro zyt na Pol ska” та “Sl5ownik Ge o gra fic zny”. Та ким чи ном, по ля ки
за кла ли фун да мент для по даль ших дос лі джень мі стеч ка і зам ку, од нак
їх нім прац ям при та ман ні не до лі ки, ха рак тер ні для польсь кої іс то ріо -
гра фії то го ча су. Перш за все, це твер джен ня про куль тур ний ме сі анізм
польсь кої на ції що до ук ра їнсь ких зе мель. Для по ля ків Ме джи біж – це
од ноз нач но їх ня те ри то рія (“схід ні кре си”), адже ос нов ні до мі нан ти мі -
стеч ка, – за мок і ко стьол, фун ду ва ли і бу ду ва ли ка то лиць кі маг на ти
Си няв ські та Чар то рийсь кі. Тож для ав то рів бу ло го лов ним ствер джен -
ня “польсь ко сті” мі стеч ка, ук ра їнсь ка (пра во сла вна, русь ка) та
єврейсь ка (іу дейсь ка) скла до ві жит тя Ме джи бо жа май же ціл ком іг но -
ру ва ли ся. Ви клю чен ня ста но влять пра ці О. Яб ло нов сько го – дос лід ни -
ка се редньо віч ної Ре чі По спо ли тої і пу блі ка то ра ма те рі а лів до іс то рії
Во ли ні, По діл ля та Пра во бе реж жя [4]. Кож ний пу блі ко ва ний том іс то -
рич них ма те рі а лів су про во джу вав ся змі стов ною пе ред мо вою мо но гра -
фіч но го ха рак те ру. Ро бо ти О. Яб ло нов сько го до сі не втра ти ли сво го
нау ко во го зна чен ня, і є кла сич ни ми прац ями до іс то рії По діл ля. У
ХХ ст. польсь кі нау ков ці не при свя ти ли Ме джи бо жу знач но го дос лі -
джен ня. Про те у Поль щі зав ше пу блі ку ва ли ся й про дов жу ють пу блі ку -
ва ти ся ма те рі а ли і дос лі джен ня, прис вя че ні іс то рії Ук ра ї ни, По діл ля і,
зо кре ма Ме джи бо жа [5]. Се ред остан ніх польсь ких праць необхід но
зга да ти до ро бок Д. Ко ло дзєй чи ка, прис вя че но го ту рець ко му па ну ван -
ню на По діл лі [6; 7].

Пра во сла вні ро сійсь кі ав то ри в ос нов но му ко ри сту ва ли ся здо бут ка -
ми по ля ків і йшли у рі чи щі їх ніх дос лі джень. Як що по гля ну ти на кра є -
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з нав чі на ри си свя ще ни ка Ми хай ла Ор лов сько го, прис вя че ні Ме джи -
бо жу, Ле ти че ву та ін шим по дільсь ким мі стеч кам, то мож на ствер джу ва -
ти, що во ни в ос нов но му є ли ше віль ним пе ре кла дом (зви чай но ж з
різ ни ми до пов нен ня ми) пра ці М. Ба лінсь ко го і Т. Лі пінсь ко го [8]. Офі -
цій ні ви дан ня і до від ни ки дру гої по ло ви ни ХІХ ст. прак тич но не не суть
ори гі наль ної ін фор ма ції про дав ній Ме джи біж.

Знач ний вклад у вив чен ня Ме джи бо жа зро би ли іс то ри ки Ки їв сько -
го уні вер си те ту св. Во ло ди ми ра. Про фес ор В. Ан то но вич за о хо чу вав
сво їх уч нів до сту дій іс то рії По діл ля. У прац ях М. Даш ке ви ча [9] та
Н. Мол ча нов сько го [10] на ос но ві лі то пис них да них ста ви ла ся про бле -
ма дав ньо русь ко го ми ну ло го Ме джи бо жа, йо го на леж но сті до Га лиць -
ко�Во линсь ко го кня зів ства та Бо ло хів ської зе млі. Сам В. Ан то но вич
спе ціаль но не дос лі джу вав Ме джи біж, про те йо го пра ці що до іс то рії та
ар хео ло гії По діл ля, пу блі ка ції до ку мен тів об’єк тив но сприя ли на ко пи -
чен ню ма те рі а лів щодо іс то рії краю і діяль но сті маг на тів Си няв ських
[11]. Під впли вом про фес ора Ан то но ви ча М. Гру ше вський по чав прац -
юва ти на те му, прис вя че ну іс то рії По діл ля [12]. Ре зуль та том кро пі ткої
пра ці в ар хі во схо ви щах Ки є ва, Вар ша ви і Мос кви став за хист ма гі стер -
сь кої ро бо ти, прис вя че ної Бар сь ко му ста ро ству та пу блі ка ція двох то -
мів до ку мен тів з іс то рії краю [13]. У пра ці М. Гру ше всько го Ме джи біж
по біж но зга ду єть ся у ря ді ін ших на се ле них пунк тів у кон тек сті бо роть -
би Ли тви і Поль щі за По діл ля.

Окре мо слід зга да ти по стать ар хео ло га, іс то ри ка, ет но гра фа і му зе є -
з нав ця Ю. Сі цінсь ко го. Він про вів ко ло саль ну ро бо ту зі збо ру ма те рі а -
лів з ар хео ло гії та іс то рії По діл ля. Зо кре ма Ю. Сі цінсь кий пер ший
окре слив ос нов ні ар хі тек тур ні та обо рон ні осо бли во сті Ме джи бізь ко го
зам ку [14], а та кож опу блі ку вав до ку мен ти ме джи бізь ких це хів [15].

На жаль, за ра дянсь ких ча сів не над то ці ну ва ла ся спад щи на “ек -
сплу а та тор сь ко го” кла су, то му і без то го кво лі кра єз нав чі та іс то рич ні
дос лі джен ня Ме джи бізь кої твер ди ні бу ли штуч но за галь мо ва ні. Тре ба
заз на чи ти, що як у ХІХ, так і в ХХ ст. при мі щен ня зам ку ви ко ри сто ву -
ва ли ся різ но ма ніт ни ми війсь ко ви ми уста но ва ми, скла да ми ма сло за во -
ду, рай спо жив спіл ки, кон сер вно го за во ду, по жеж ної ча сти ни то що.
Вар то від зна чи ти, що на 1930�ті рр. за мок збе ріг ся в чу до во му ста ні,
про те без гос по дар ність і людсь ка бай ду жість пе ре тво ри ли йо го на
мальов ни чу ру ї ну. Пев ні зру шен ня по ча ли по віль но від бу ва ють ся про -
тя гом 1950–1970�х рр.: з’яв ля ють ся іс то ри ко�ар хі тек тур ні на ри си про
Ме джи бізь кий за мок [16; 17, 274�277], ви да єть ся ен ци кло пе дія “Іс то рія
міст і сіл Ук ра їнсь кої РСР”. У стат ті, прис вя че ній Ме джи бо жу, ос нов -
на ува га при ді ле на вис віт лен ню про гре сив ної діяль но сті ра дянсь кої
вла ди в іс то рії мі стеч ка. Про дав ній Ме джи біж ска за но (зва жаю чи на
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не ве ли кий об’єм стат ті) зов сім ма ло – ос нов ною ме тою жит тя міс це вих
меш кан ців бу ла бо роть ба з різ но ма ніт ни ми ути ска ми (еко но міч ни ми,
на ціо наль ни ми, ре лі гій ни ми) [18]. Пі сля ві дві дин мі стеч ка у 1965 р. за -
ступ ни ком го ло ви Ра ди Мі ні стрів УРСР з пи тань куль ту ри і охо ро ни
пам’ят ни ків П. Тронь ком, твер ди ню бе руть на облік як пам’ят ку іс то рії
та ар хі тек ту ри [19, 219�222], по чи на ють ся ре став ра цій ні ро бо ти, а в бе -
рез ні 1971 р. тут бу ло від кри то кра єз нав чий му зей [20]. У сті нах му зею
по сту по во роз гор та єть ся нау ко ва ро бо та. Пер шим ди рек то ром став
М. Яго дзинсь кий, який про вів пер ші ар хео ло гіч ні роз від ки на те ри то рії
зам ку та нав ко лиш ніх сіл. Од нак у ті ча си му зей по ви нен був яко мо га
біль ше де мон стру ва ти ре кор ди і соц зма ган ня в сільсь ко му гос по дар стві
та про ми сло во сті. Від діл іс то рії ра дянсь ко го пе ріо ду про по ну ва лось
роз гор та ти на 90% ек спо зи цій ної пло щі. У 1970�х рр. при мі щен нях
му зею�фор те ці в ос нов но му ек спо ну ва ли ся ро бо ти ук ра їнсь ких ра -
дянсь ких ху дож ни ків. Спі вро біт ни ки ви їз ди ли в екс пе ди ції, зби ра ли
ек спо на ти, за пи су ва ли фоль клор, ві до мо сті з ет но гра фії. Та ким чи ном
зі бра ли ба га то ма те рі а лів про на род ний одяг, по бут, гут ниц тво і ки ли -
мар ство на По діл лі, про те у спра ві дос лі джен ня сам ої фор те ці не бу ло
зро бле но знач них кро ків. У 1982 р. ви хо дить не ве ли кий пу тів ник
М. Пін ча ка “Ме джи біж та йо го скар би”, у яко му в по пу ляр ній фор мі
по ві до мляєть ся ши ро ко му за га лу про му зей�фор тецю. Іс то рія, влас не,
са мо го мі стеч ка Ме джи бо жа до сі не дос лі дже на пов ною мі рою, од нак
вар то від зна чи ти по пу ляр ні пу блі ка ції пра ців ни ків му зею у міс це вій
“Ле ти чі вській га зе ті” [21].

У 1985 р. на те ри то рії зам ку по ча ли ся ар хі тек тур но�ар хео ло гіч ні
дос лі джен ня спіль ної екс пе ди ції Ін сти ту ту ар хео ло гії АН УРСР та Ін -
сти ту ту “Укр про ек тре став ра ція”, яку спер шу очо лив О. Ава гян, а зго дом
Ю. Тол ка чов. У фор те ці по жва ви ли ся ре став ра цій ні ро бо ти (“пов зу ча”
ре став ра ція три ває тут з 1968 р.). Дос лід ни ків кон суль ту ва ла ві до мий
ар хі тек тор Є. Ло пу шинсь ка. Її пе ру на ле жить кіль ка по ві до млень,
прис вя че них Ме джи бізь кій фор те ці [22; 23]. Є. Ло пу шинсь ка ви ді ли ла
ос нов ні бу ді вель ні ета пи у фор му ван ні ан сам блю фор те ці, звер ну ла
ува гу на ар хі тек тур ні осо бли во сті му рів та веж. Ці ка вим є спо сте ре жен -
ня ар хі тек то ра струк ту ри бу дів ниц тва кам’яної над брам ної ве жі і бар ба -
ка ну. Во на по рів ню ва ла їх з таки ми пам’ят ка ми обо рон но го зод че ства
як Зо ло ті во ро та в Ки є ві та Во ло ди ми рі. 

Ки їв ський ар хео лог Ю. Тол ка чов вже по над 20 ро ків бе ре участь в
ар хі тек тур но�ар хео ло гіч них дос лі джен нях на те ри то рії Ме джи бізь кої
фор те ці. З 1986 р. бу ло роз ко па но близь ко 1000 кв. м пло щі фор те ці та
під валь них при мі щень. Ар хео ло гіч ні дос лі джен ня у Ме джи бо жі від зна -
ча ють ся пла но мір ні стю, мас штаб ні стю, спів пра цею з ар хі тек то ра ми та
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ре став ра то ра ми. Зав дя ки роз коп кам бу ли з’ясо ва ні ос нов ні ета пи бу -
дів ниц тва фор те ці, вия вле ні за лиш ки де рев’яних кон струк цій обо рон -
но го ва лу, хри сти янсь кий мо гиль ник дав ньо русь ко го ча су. Ре зуль та ти
дос лі джень Ю. Тол ка чо ва ві доб ра же ні у нау ко вих зві тах, що збе рі га -
ють ся в ар хі вах Ін сти ту ту “Укр про ек тре став ра ція”, Ін сти ту ту ар хео ло -
гії НАН Ук ра ї ни та у низ ці пу блі ка цій [24; 25]. На жаль, роз коп ки ве -
дуть ся тіль ки на те ри то рії зам ку і но сять ря ту валь но�охо рон ний ха рак -
тер. Вар то від зна чи ти, що у се ли щі збе ре гла ся дав ня пла ну валь на схе ма
ву лиць, не зруй но ва на про ми сло вим та жит ло вим бу дів ниц твом. От же,
Ме джи біж є вель ми перс пек тив ним для ар хео ло гіч них дос лі джень.

Еко но міч на кри за пер шої по ло ви ни 1990�х рр. зу мо ви ла згор тан ня
ар хео ло гіч них роз ко пок, за мо ро жен ня ре став ра цій них ро біт, по гір -
шен ня жит тя пра ців ни ків му зею�фор те ці. Про те, нез ва жаю чи на усі
не га раз ди, му зей ни ки про ве ли нау ко ву кон фе рен цію, прис вя че ну
850�річ чю Ме джи бо жа і 25�річ чю му зею�фор те ці (сер пень 1996 р.). Ко -
рот кі те зи до по ві да чів бу ли опу блі ко ва ні [26]. Цей збір ник на оч но про -
де мон стру вав до ся гнен ня і про бле ми у дос лі джен ні Ме джи бо жа, йо го
фор те ці і око лиць. 

Про тя гом остан ніх пів то ра де сят ка ро ків опу блі ко ва на знач на кіль -
кість ма те рі а лів, прис вя че них іс то рії По діл ля за га лом. Ос нов ним цен -
тром су ча сно го по діл лєз нав ства є іс то рич ний фа куль тет
Кам’янець�По дільсь ко го уні вер си те ту, який ре гу ляр но ви дає збір ни ки
нау ко вих ста тей [27]. 

У наш час ак ти ві зу ва ли ся дос лі джен ня єврейсь ко го (іу дейсь ко го)
ми ну ло го Ме джи бо жа. Адже євреї скла да ли чи не по ло ви ну на се лен ня
мі стеч ка, і ма ли влас ну “мі стеч ко ву ци ві лі за цію”. У Ме джи бо жі по хо -
ва ний за снов ник хас идиз му Іс ра іль Баал�Шем�Тов. Біль шість міс це во -
го єврейсь ко го на се лен ня бу ло зни ще но на цис та ми у ро ки Дру гої сві -
то вої вій ни. На ра зі про по туж ну ко лись іу дейсь ку гро ма ду тут на га дує
тіль ки впо ряд ко ва не су ча сни ми хас ида ми ста ре кла до ви ще. За галь ні
ві до мо сті про іу дейсь кий Ме джи біж вис віт ле но у ви дан ні, прис вя че но му
ук ра їнсь ким мі стеч кам [28]. Ду же до клад не дос лі джен ня, прис вя че не
по дільсь ким євре ям, ви да ли аме ри кансь кі вче ні Д. Ча пін та Б. Ваін -
сток. Їх ню кни гу мож на наз ва ти уні каль ною ен ци кло пе ді єю “мі стеч ко -
во го” жит тя від дав ніх ча сів до кін ця ХХ ст. (іс то рія, тра ди ції, за нят тя,
ду хов не жит тя, по бут). Осо бли ва ува га при ді ле на єврей ству мі сте чок
Ле ти че ва і Ме джи бо жа [29]. 

Зва жаю чи на ви ще ви кла де не, мож на кон ста ту ва ти, що іс то рія Ме -
джи бо жа вив че на не до стат ньо. На ра зі мож на го во ри ти, що спі віс ну ють
“на ціо наль ні” (кон фе сій ні) “іс то рії” мі стеч ка: польсь ка (ка то лиць ка),
ук ра їнсь ка (пра во сла вна), єврейсь ка (іу дейсь ка). Кож ний з на ціо наль -
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них на ра ти вів шу кає і зна хо дить в іс то рії Ме джи бо жа щось своє. Для
по ля ків це од не з ба гатьох міст�опло тів куль тур ної ко ло ні за ції на “схід -
них кре сах”; ук ра їн ці зга ду ють польсь ке па ну ван ня, ви зис ку ван ня
євре їв�орен да рів та слав ні ча си Бог да на Хмель ниць ко го і Гай да мач чи -
ни; євреї перш за все звер та ють ува гу на хас идсь кі свя ти ні і чи слен ні
по гро ми від ча сів Хмель ниць ко го до Дру гої сві то вої вій ни. Від так ком -
плекс не мі кро іс то рич не дос лі джен ня Ме джи бо жа ще по пе ре ду. 
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