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Перший музей у Меджибізькій фортеці. Спроба реконструкції до 200-річчя

Тези доповіді на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Культурна спадщина і сталий розвиток» з нагоди 30-ліття від заснування ДІАЗ “Стародавній Київ” (14.12.2018 р., Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій)

Меджибожу, нині селищу з відповідним нинішньому становищу майже сільським способом життя, про його історичний міський статус з першою письмовою згадкою у 1146 р. і отриманням самоврядування “на німецькому праві” у 1593 р. нагадує Державний історико-культурний заповідник “Межибіж”. Досліджуючи, реставруючи та музеєфікуючи об’єкти замкового комплексу, заповідник повертає із забуття давні інституції та функціональні складові, які були реаліями Меджибожа-міста. Одним з таких атрибутів міського життя був музей, який було відкрито у Меджибізькій фортеці два століття тому. Це був музей при повітовій школі, яку створив у своєму маєтку-замку князь Адам Єжи Чарторийський.
Про цю подію писав сучасник: “Школа та відкрита була для повітів Летичівського і Плоскирівського, дня 10 жовтня 1819 року. Стародавній замок гетьманів Сенявських, розташований між Богом і Божком в красивому місці, в землі найряснішій, що слугував у давні часи під час нападів татарських і турецьких за сховок проти спустошення вогнем і мечем, нинішній власник, приятель наук князь Адам Чарторийський, таємний державний радник, сенатор і воєвода, куратор імператорського університету Віленського перетворив на осередок виховання молоді краю. Замкові зали чималим коштом перероблені на класи та помешкання для вчителів. Щедрий власник будує з великими зусиллями на замковому подвір’ї зали на розташування конвікту, в якому сто п’ятдесят учнів за помірковану ціну вигідно і пристойно проживати зможуть. Дохід з тих конвіктів, як і з величезних льохів під замком, які можуть слугувати купцям як склади товарів, і з прилеглих до замку земель, віддано на користь школи і на утримання будівлі замкової. Школа та, протягом двох років добродійствами свого князя фундатора обсипана … стала до ряду давніх шкіл повітових, а деякі з них випередила. Запроваджено дисципліну шкільну і порядок у всьому, засновано бібліотеку шкільну, для якої князь фундатор п’ятсот праць зі всіляких наук зі своєї бібліотеки в Пулавах подарував і переслав; покладено початок шкільного музею...” (виділення наше, - авт.)
Що ж являв собою перший музей у Меджибізькій фортеці? Його описів поки не віднайдено, але уявлення про його експозицію можна скласти за описом “Готичного дому” -  приватного музею у найбільшому маєткові Чарторийських, - Пулавах, - адже й бібліотека Меджибізької повітової школи, як зазначено вище, була започаткована фондами із Пулав. Цей музей був зібранням високого мистецтва, в якому перебували й світові шедеври (зокрема, “Пані з горностаєм” Леонардо да Вінчі та “Портрет юнака” пензля Рафаеля), і водночас колекцією дивовиж, раритетів, реліквій та курйозів, яку традиційно звуть кунсткамерою. 
Реліквії з музею Чарторийських мали нагадувати про видатних осіб, що залишили помітний слід в історії їхньої батьківщини та Європи. В особливих, майстерно оздоблених скриньках і урнах там спочивали фрагменти черепів короля Болеслава Хороброго та гетьманів Станіслава Жолкевського і Яна Кароля Ходкевича, частки решток короля Болеслава Кривоустого і вченого Миколая Коперника. З особливою пошаною у бронзових футлярах зберігалися крісла Вільяма Шекспіра, Жан-Жака Руссо, і навіть невеличке коліщатко з крісла Вольтера. Були посмертні маски Кромвеля, Ньютона, королів Франції Генріха IV і Швеції Карла XII. До них долучалися дрібнички, які належали різним європейським монархам. Окреме місце займали реліквії, що нагадували про героїв славетних історій кохання, почасти реальних, почасти літературних: Петрарки і Лаури, Абеляра і Елоїзи, Ромео і Джульєтти (останні були репрезентовані уламками спільного, але порожнього саркофагу з Верони). Колекція стародавніх стилетів, цегла з Бастилії, цвях з судна, на якому Наполеона доправили на острів Святої Єлени…
Метою музейного зібрання Чарторийських, детальна експлікація якого містилася у трьох великих томах, було створення історіософської моделі світу. Його особливістю були сентиментальність та романтичність, що в XIX столітті видавалося вже застарілим порівняно з новим науково-історичним підходом до музейної справи. Однак, між започаткованими Чарторийськими у 1801-1809 рр. музеєм в Пулавах і створеним у 1819 р. музеєм у Меджибізькому замку, безперечно, існував тісний зв’язок, і шкільний музей створювався за аналогічними принципами, задля піднесення духу учнів прикладами життя видатних людей, героїв та романтиків. Правдоподібно, що із Пулав, як і книги до місцевої бібліотеки, Адам Єжи Чарторийський передав до Меджибожа перші експонати музею. Однак, внаслідок Листопадового повстання 1830-1831 рр. та зміни політики імперського уряду Меджибізьку школу, а з нею й музей, було ліквідовано. Його експонати зникли у вирі війн, повстань, революцій, були розграбовані тимчасовими господарями. Але залишаються ще сподівання, що згадки про експонати 200-річної давнини таки знайдуться у вітчизняних та іноземних архівах. 
Саме за концепцією захоплюючої кунсткамери при повітовій шляхетській школі, що має нагадувати про визначних людей, знамениті події та незвичайні явища, передбачається відновити фрагмент першої музейної експозиції у меджибізькому палаці Сенявських - Чарторийських, який активно реставрується. Контраст між сучасними принципами музейної експозиції та відтворенням зразка стародавнього музейництва в одному із залів - “музеї Чарторийського” - покликаний водночас і занурити відвідувача у атмосферу стародавнього закладу, і продемонструвати 200-річний поступ історичної науки та музеєзнавства.

