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Палац Межибізької фортеці (рис. 1) [1] є
дуже складний комплексний архітектурно
археологічний об’єкт. Його архітектурна
площина пов’язана з етапами будівництва
фортеці у XVI ст., а зовнішні і внутрішні
перебудови зі зміною призначення приміщень
та розвитком архітектурних сталей та
будівельних технологій. Деяка частина цієї
інформації може бути висвітлена методами
археологічних досліджень, яки, перш за все,
пов’язані з підземним ярусом палацу.

Після руйнації який палац зазнав
наприкінці 50х років ХХ ст., його архітектурні
дослідження починаються с 1967 р. колективом
під керівництвом архітектора Е. І. Лопушин
ської. Під цій час фактично єдине археологічне
дослідження підземної частини палацу було
зроблено у 1990 р. Керівником археологічних
робіт був Ю.І. Толкачев. В роботах приймав
участь археолог О. Б. Склярський, а також
школярі Хмельницької середньої школи та
практиканти Кам’янецьПодільского педінсти
туту [2]. Для реалізації проектного завдання
були закладені два шурфи №6, 7 (рис. 2).
Завданням шурфу №6 було виявлення сходів,

яки ведуть в підземний ярус, також на цей
ділянки була зроблена розчистка ґрунтової
засипки. Шурф №7 був закладений в східній
частині першого поверху палацу для виявлення
перемички між стінами корпусу. Далі надається
опис шурфів по звіту Укрпроектреставрації:
«Шурф 6. Заложен на первом этаже дворцового
корпуса. Цель – выявление лестницы, ведущей
в подвальное помещение здания (рис. 35)1.
Под слоем мусора нами был обнаружен первый
марш лестницы, идущей параллельно внутрен
ней части внешней (фасадной) стены дворца
(фото, табл. 10) (рис. 6). Затем следовал
поворот на 90˚. Второй марш лестницы
опускался до отметки 3,9 м от «0» и
оканчивался ниже на сохранившейся площадке
(фото, табл. 10, 11) (рис. 7). Затем следовал еще
один поворот под прямым углом и последний
марш лестницы заканчивался на отметке 5,1 м.
от «0». Далее следовал деревянный настил
пола подвального помещения (фото, табл. 10,
1213) (рис. 8). Ступени лестницы выполнены
из каменных плит подпрямоугольной конфи
гурации, несут на себе следы длительного
употребления. Третий, нижний марш лестницы
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Summary. This article describes periods of architectural research of the Palace Medzhybizh fortress,
and presented a list of construction documents for the restoration of the Palace of the Sieniawski
Czartoryski, which is stored in the State Historical and Cultural Reserve «Mezhybizh».
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У публікації подана інформація про початок археологічного дослідження палацу
Меджибізької фортеці. Наводяться данні шурфів в підземної частині палацу, які були
закладені в 1990 та 2015 рр..
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1 Тут і далі курсивом в тексті цитати позначена авторська нумерація малюнків у цій публікації.
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незначительно поврежден (отсутствуют две
плиты). На месте утраченной лестничной
площадки между вторым и третьим пролетами
был заложен небольшой контрольный шурф
(фото, табл. 10, 13) (рис. 9). Он показал
наличие мощного слоя серозема непосред
ственно под плитами лестницы. Слой содержит
небольшое количество камней и кирпичного
лома. На отметке 5,05,1 м от «0» серозем
соприкасается со слоем суглинка, а последний
граничит на глубине 5,3 от «0» с материковой
глиной (фото, табл. 13) (рис. 9). В подвальном
помещении была произведена расчистка
грунтовой засыпки. Ее восточный и северный
профили показали заполнение подвального
помещения сероземом, доходящего до уровня
пола 5,1 м от «0». Деревянный половой настил
имеет крайне плохую сохранность – 90
процентов его истлело. Пол опирается на слой
суглинка, граничащего на глубине 5,4 м от «0»
с материковой глиной.

Шурф 7. Заложен в восточной части первого
яруса дворца. Обмерные величины 2,0х2,1 м.
Максимальная глубина 1,5 м от УСП (2,6 м от
«0» архитекторов). Цель – обнаружение и
исследование перемычки (простенка) между
стенами дворцового корпуса.

Стратиграфия. Северный профиль представ
ляет собой южный обрез кирпичного простенка
(табл. 14) (рис. 10).

Южный профиль целиком состоит из
мощного слоя строительного мусора, включаю
щего большое количество битого кирпича,
камней. Западные и восточные профили шурфа
являются в данном случае капитальными
стенами дворца. (табл. 14) (рис. 10). Обнару
женный простенок выложен из кирпичей,
скрепленных известковым раствором. Нами
было зафиксировано 10 рядов кладки. В
верхней части кладки использован бутовый
камень (табл. 14) (рис. 10).

Следует также отметить следы ремонта в
юговосточном участке простенка, разрушен
ный участок кирпичной кладки был восста
новлен с использованием бутового камня,
кирпичей и кирпичного лома (табл. 14) (рис.
10)» [3]. Таким чином ми бачимо що,
попереднє археологічне дослідження палацу
було дуже обмежено конкретним архітектур
ним завданням що до розташування сходин та
одного з елементів стінової конструкції.

Другий етап дослідження підземного ярусу
палацу почався вже в 2015 р. Він так саме як і
попереднє дослідження був пов’язаний з

Рис. 1. Палац на листівці початку ХХ ст.
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роботою архітектурної служби. Відповідно до
реставраційного завдання та завдання на
проектування з реставрації палацу XVI ст.
(пам’ятки архітектури національного значення
ох№764/1) в смт. Меджибіж Летичівського рну
Хмельницької обл., з метою з'ясування відмітки
залягання основи фундаменту північної стіни і
типу опорних для неї стратиграфічних гори
зонтів, під керівництвом начальника
археологічної експедиції Ю. І. Толкачова, нау
ковим співробітником ДІКЗ «Межибіж», який
має кваліфікаційний Відкритий лист, В. С. Вєт
ровим були закладені три шурфи у внутрішній
частині підвалу палацового комплексу вздовж
північної стіни палацу (рис. 11).

Шурф №1 (рис. 12).
У шурфі зафіксована наступна стратиграфія:
00,23 м – перемішаний шар гумусу

сіруваточорного кольору, що містить фраг
менти кераміки, скла, металевих виробів.
Попередньо матеріал відноситься до ХІХXVIII
ст.

0,230,86 м – світлокоричневий легкий
пилуватий лесовий суглинок (простежено до
дна шурфу).

На рівні близько 0,2 м від поверхні
зафіксовано напівкруглий відкрите вогнище,
яма якого глибиною близько 0,5 м. Заповнення
вогнища – попільновугільна маса. Над
вогнищем зафіксований яскравочервоний
випал стіни палацу.

Шурф №2 (рис. 13).
У шурфі зафіксована наступна стратигра

фія:
01,52 м – перемішаний шар гумусу

сіруваточорного кольору, що містить фраг
менти кераміки, скла, металевих виробів.
Попередньо матеріал відноситься до ХІХXVIII
ст.

1,522,10 м – світлокоричневий легкий
пилуватий лесовий суглинок (простежено до
дна шурфу).

На рівні 1,521,70 м зафіксований шар
битого каменю і цегли.

Під шаром каменю, на рівні 1,702,10
зафіксований шар підсипки з сірого річкового
піску.

Рис. 2. Схема шурфів палацу 1990 р.

Рис. 3. Шурф 6. Сходинки до підвалу

Рис. 4. Шурф 6. Східна стінка шурфу,
фрагменти сходинок

Рис. 5. Шурф 6. Кут південної і західної
стінки. Примкнення встик
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Нижче рівня стіни при будівництві (?) був
залишений бортик, шириною близько 10 см. У
кутку стіни зафіксовано темне заповнення
прямокутної форми розміром 4х4 см  ймовірно
слід розмічального будівельного кілочка.

Шурф №3 (рис. 14).
У шурфі зафіксована наступна стратиграфія:
00,46 м – перемішаний шар гумусу

сіруваточорного кольору, що містить фраг
менти кераміки, скла, металевих виробів.
Попередньо матеріал відноситься до ХІХXVIII
ст.

0,460,88 м – світлокоричневий легкий
пилуватий лесовий суглинок (простежено до
дна шурфу).

За вивченими даними, можна зробити
висновок про те, що культурний шар в трьох
шурфах представлений матеріалами XIXXVIII
ст. Окремі об'єкти, вогнище ш. №1, лесовий
борт і піщана підсипка ш. №2, в силу
специфіки відкритого археологічного комплек
су можуть ставитися до більш раннього часу, в
межах часу існування палацу (тобто до XVII
XVI ст).

Окрім викладення попередніх матеріалів
археологічного дослідження палацу слід зазна

чити, що взагалі за весь час археологічного
дослідження Межибізької фортеці поки що
досконало не визначена методика польових
археологічних досліджень окремих архітектур
них об’єктів. Частково ця проблема пов’язана з
тім, що в радянській, а потім в українській
археології це питання не виносилось на рівень
детальних методичних розробок. Був присутній
загальний принцип розмітки розкопів на
поверхні сіткою 1х1 м чи 2х2 м, та розчисткою
по горизонталям чи по культурним шарам [4].
При цьому малося на увазі, що сам
архітектурний об’єкт повинен мати потужний
археологічний шар безпосередньо пов'язаний з
періодом його будівництва і перших періодів
функціонування.

Однак практика археологічних досліджень
показує, що архітектурний об’єкт може бути
побудований чи «впущений» в більш ранні
археологічні горизонти. Крім того в його
фундаментній чи підземній частині він може
мати слабко насичений археологічний шар,
синхронний часу будівництва чи його може не
бути взагалі. Підземні частини таких об’єктів
безумовно мають культурні шари, однак вони
можуть мати дати на сторіччя пізніше ніж сама

Рис. 6. Шурф 6. План, сходи



Стародавній Меджибіж
в історикокультурній спадщині України

51

Рис. 7. Шурф 6. Сходи, розріз АА1 Рис. 8. Шурф 6. Сходи, розріз ББ1, ВВ1

Рис. 9. Шурф 6. 1  Східний профіль.
2  Північний профіль. 3  Східний і північний

профілі

Рис. 10. Шурф 7 1  План. 2  Розріз АА1.
3  Північний профіль. 4  Південний профіль

Рис. 11. Загальний план розміщення шурфів 2015 р.
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Рис. 12. Шурф №1

Рис. 13. Шурф №2
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дата будівництва. З урахуванням цих нюансів
на нашу думку найбільш обґрунтованою
парадигмою дослідження палацу є методика
архітектурної археології. Архітектурна ар
хеологія стала результатом інтеграції методів
археологічного дослідження з методами
дослідження пам'яток архітектури. У процесі
вдосконалення методики архітектурних і
археологічних досліджень відбулося їх злиття в
основі якого лежав предметний інтерес –

вивчення пам'ятки архітектури. Це злиття з
точки зору предмета і методології представляло
собою наступну схему: архітектурний
пам'ятник – археологічний метод вивчення. Ар
хітектурна археологія, таким чином, стала
історією архітектури, озброєною археологіч
ними методами [5]. Таким чином ми уявляємо,
що парадигма архітектурної археології буде
найбільш продуктивна при подальшому дослід
женні палацу Межибізької фортеці.

Рис. 14. Шурф №3

Список використаних джерел: 1. Замок, м. Меджибіж. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture/?pictureid=11783. 2. Толкачев Ю.И., Склярский А.Б.
Отчет об археологических исследованиях крепостимузея XVI в. в пгт. Меджибож Хмельницкой
обл. – Т. 2. – Кн. IV. – Вып. 5. – К., 1990. – С. 4. 3. Толкачев Ю.И., Склярский А.Б. Отчет об
археологических исследованиях крепостимузея XVI в. в пгт. Меджибож Хмельницкой обл. – Т. 2.
– Кн. IV. – Вып. 5. – К., 1990. – С. 89. 4. Авдусин Д. А. Полевая археология СССР. Учеб. пособ. –
2е изд., перераб. и доп. М.: Высш. школа, 1980. – С. 177. 5. Новоселов Н.В. Предмет
архитектурной археологии. Сообщение на семинаре секции истории и археологии средневековой
Европы и Руси Исторического общества при ЕУСПб. СПб, 1999. // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://rusarch.ru/novoselov1.htm.

Summary. The publication presents information about the beginning of the archaeological research
Medzhybizh palace fortress. We present data on the hole in the underground part of the palace, which
were laid in 1990 and 2015.


