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Матеріали круглого столу «Музей і соціум: шляхи взаєморозуміння», 
присвяченого 30-річчю Хмельницького обласного художнього музею, 
висвітлюють як загальні питання діяльності українських музеїв різних 
профілів на сучасному етапі, так і конкретні рекомендації щодо співпраці 
музеїв з потенційним відвідувачем.

Друкується за рішенням науково-методичної ради Хмельницького 
обласного художнього музею від 22 березня 2016 року.

Музей і соціум: шляхи взаєморозуміння: Матеріали круглого столу: До 
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7. Алина Шульга. «Плакат  – мое оружие»  // Газета «Сегодня»  – 
2015.  – 13 марта. – С.  38.

Ігор Западенко 
(смт Меджибіж, Хмельницька обл.)

 Меджибізька фортеця в культурному ландшафті.  
До 45-річчя музею і 15-річчя Державного історико-

культурного заповідника «Межибіж»
2016 рік для Державного історико-культурного заповідника 

«Межибіж» (далі за текстом – ДІКЗ) є роком кількох пам’ятних дат. 
Насамперед, це 870-та річниця першої письмової згадки про 

Меджибіж як про одне з найдавніших міських поселень Подільського 
краю, яке вперше фігурує у Іпатіївському літописі як місто Київської 
Русі під назвою Межибоже. Окрім того, у цьому році відзначене 45-річчя 
створення музею у Меджибізькій фортеці, а далі на музейну, наукову і 
краєзнавчу спільноту очікує 430-річчя замкової церкви св. Миколая, 
20-річчя першої наукової конференції у Меджибожі і 15-річчя створення 
Державного історико-культурного заповідника «Межибіж».

Ю. Й. Сіцинський на початку ХХ ст. писав: «Найкращою окрасою 
Меджибожа є стародавній величний замок на мисі, що утворений течіями 
річок Бугу і Бужка, що зберігся у первісному своєму вигляді, незважаючи 
на різні призначення, що давалися йому різночасово…» [1]. Водночас із 
захопленням красою архаїчної мови видатного дослідника подільської 
старожитності, слід зазначити, що не первісний вигляд, від якого на 
початку ХХ ст. залишився лише натяк, а саме постійні трансформації 
цієї визначної оборонної споруди впродовж століть, власне, й роблять 
її живою енциклопедією історії, політичних стосунків, військового 
мистецтва і архітектури.

У Меджибожі, на спокійному і мирному у наш час Поділлі, періодично 
перетиналися інтереси народів і держав, відбувалися сутички цивілізацій, 
світоглядів і релігій. Переходячи з власності однієї держави до іншої, 
опиняючись на шляхах міграцій та військових походів різних народів, 
Меджибіж народився як мультикультурне місто, як один з осередків 
унікального культурного ландшафту Поділля, України та Східної 
Європи. Але ті ж історичні трансформаційні процеси, які сформували 
цей культурний ландшафт і призвели до розквіту Меджибожа, у ХХ ст. 
призвели й до його регресу, а значною мірою й руйнування.
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Хронологія занепаду та подальшого відродження Меджибізької 
фортеці аж до першого десятиліття діяльності ДІКЗ детально викладена 
А. М. Трембіцьким [2]. Подамо лише основні події розвитку музейної 
і заповідної діяльності закладу (перелік підготовлено пров. наук. 
співробітником заповідника В. Г. Візнюком):

24 серпня 1963 р. Постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 р. 
№970 Меджибізький замок занесено до реєстру пам’яток архітектури 
національного значення (охор. №764/1).

14 квітня 1969 р. М. Й. Ягодзінський був призначений на посаду 
наукового співробітника Меджибізького музею – відділу Хмельницького 
обласного краєзнавчого музею (створення фондів, проведення 
археологічних розвідок по берегах Південного Бугу та Бужка).

30 березня 1971 р. в одному з відреставрованих приміщень 
Меджибізького замку (адмінкорпус) була відкрита перша експозиція. 
Завідувати музеєм було доручено М. Й. Ягодзінському.

29 жовтня 1973 р. на посаду наукового співробітника Меджибізького 
відділу ХОКМ був призначений М. В. Пінчак. З 4 травня 1987 р. – 
завідувач відділу.

У травні 1975 р. відкрився художній відділ (картини та скульптура 
радянського періоду).

Реставрацією Меджибізького замку у 1970–1980-х рр. опікувалися 
Кам’янець-Подільські реставраційні майстерні на чолі з виконробом 
К. В. Ракітським. В містечку була створена реставраційна дільниця, 
протягом 1969–1983 рр. майстром працював С. Ф. Ортинський.

Восени 1982 р. у чотирьох залах північно-західного корпусу була 
відкрита нова експозиція: кераміка, художнє скло, одяг, вишивка і 
ткацтво.

У 1985 р. на території фортеці проводились археологічні дослідження 
експедицією під керівництвом відомого археолога, спелеолога, барда 
О. Б. Авагяна, пізніше цю роботу очолив Ю. І. Толкачов.

В серпні 1996 р. Меджибіж відзначав своє 850-річчя. 17 серпня 
відбулася перша науково-практична конференція «Стародавній 
Меджибіж в історико-культурній спадщині України».

В січні 1997 р. був створений Меджибізький регіональний 
історико-етнографічний музей-фортеця, директором якого призначена 
Г. К. Медведчук, а згодом, в березні 1999 р. – М. В. Пінчак.

В травні 1999 р. на стіні Лицарської вежі була встановлена 
меморіальна дошка із зображенням Т. Г. Шевченка (автор К. Маєвський).

2 червня 1999 р. Меджибізька фортеця ввійшла до Державного 
реєстру національного культурного надбання (пам’ятки містобудування 
й архітектури) під номером 764.
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В липні 2001 р. згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 
878 «Про затвердження списку історичних населених місць України», 
смт. Меджибіж визнано історичним населеним місцем та визначено 
пам’ятки, що пов’язані із містечком – замок, палац, церква XVI ст.

Постановою Кабміну України №1759 від 27 грудня 2001 р. «Про 
державний історико-культурний заповідник «Межибіж» замковий 
ансамбль в Меджибожі оголошується заповідником.

В серпні 2003 р. у Меджибізькому замку відбувся перший 
Всеукраїнський історико-музичний молодіжний фестиваль «Стародавній 
Меджибіж» (лицарські турніри, середньовічний ярмарок).

19 листопада 2003 р. видається наказ управління культури 
Хмельницької обласної державної адміністрації №147 «Про ліквідацію 
Меджибізького регіонального історико-етнографічного музею-фортеці та 
заходів щодо забезпечення діяльності Державного історико-культурного 
заповідника «Межибіж».

20 січня 2004 р. почав діяти Державний історико-культурний 
заповідник «Межибіж», директором якого був призначений 
В. Г. Микитюк.

У 2004 р. був підготовлений і затверджений Генеральний план 
розвитку заповідника до 2010 р. (науковий керівник – академік Академії 
будівництва України, член-кореспондент Української академії архітектури 
І. Р. Могитич, головний архітектор проекту Ц О. Т. Василина).

В 2005–2007 рр. проведена значна робота по відновленню фортечних 
споруд. Генеральним підрядником з виконання реставраційних робіт 
виступало ЗАТ «Кам’янець-Подільська реставрація» (директор 
Р. О. Розум’як). Бригаду місцевих реставраторів очолював М. М. Дядик.

2006 рік – Меджибожу 860 років. 30 вересня відкрита нова експозиція 
в північно-західному корпусі фортеці до ювілейної дати з часу першої 
літописної згадки та до 35-річчя з часу відкриття музею.

22 травня 2007 р. відбулося освячення і перший вхід у храм 
св. Миколи Чудотворця на території замку.

4 жовтня 2008 р. на території фортеці був відкритий Музей пам’яті 
жертв Голодомору 1932–1933 років на Хмельниччині, створений 
Народним художником України М. І. Мазуром.

В січні 2009 р. директором Державного історико-культурного 
заповідника «Межибіж» був призначений О. Г. Погорілець.

7 грудня 2012 р. – Перші Археологічні читання, приурочені 125-річчю 
від дня народження українського археолога, дослідника Трипільської 
культури на Поділлі Михайла Рудинського та 75-річчю від дня смерті 
відомого поділлєзнавця, археолога Євфимія Сіцінського.

14-15 червня 2013 р. – Дев’ята міжнародна науково-краєзнавча 
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конференція «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині 
України: пам’яткоохоронна справа в Україні – історія, методологія, 
проблеми».

18 червня 2013 р. в Меджибізькій фортеці проведено Перший 
обласний музейний форум «Музейний простір Хмельниччини».

23 серпня 2013 р. колектив Державного історико-культурного 
заповідника «Межибіж» був занесений на обласну Дошку Пошани 
«Кращі люди Хмельниччини» за вагомі здобутки в історико-культурній 
діяльності.

25–26 липня 2014 р. на території фортеці відбувся перший 
Всеукраїнський фестиваль авторської пісні «Чумацький шлях», 
присвячений 70-річчю від дня народження археолога, спелеолога, барда 
О. Авагяна.

З нагоди Міжнародного дня музеїв 17 травня 2015 р. у фортеці 
відбувся симпозіум «Шлях від музею до заповідника», круглий стіл, 
присвячений 75-річчю від дня народження М. В. Пінчака, колишнього 
директора музею, краєзнавця, історика.

17 травня 2015 р. вперше проведено «Ніч в музеї» у Меджибізькій 
фортеці.

17 червня 2015 р. на базі ДІКЗ «Межибіж» відбувся перший 
регіональний музейний форум «Музей: храм муз – 2015», в якому взяли 
участь 21 музейний і заповідний заклад з 7 областей України.

21–23 серпня 2015 р. – 10-й ювілейний фестиваль середньовічної 
культури «Стародавній Меджибіж».

6–7 жовтня 2015 р. у фортеці пройшла археологічна конференція 
«Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у I тис. н. е.» пам’яті 
І. С. Винокура, історика, археолога, науковця.

28 листопада 2015 р. в музеї пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 
років на Хмельниччині були проведені заходи з вшанування пам’яті 
померлих від голоду. Присутні вшанували пам’ять творця музею, 
Народного художника України М. І. Мазура, відбулася презентація збірки 
статей про талановиту людину, чиї роботи відомі в Україні і за кордоном.

11 грудня 2015 р. відбулися Четверті Археологічні читання, 
приурочені 30-річчю початку постійних археологічних досліджень 
Меджибізької фортеці.

25 грудня 2015 р. на засіданні Консультативної ради з питань 
охорони культурної спадщини Хмельницької області обговорено проект 
реставрації з подальшим пристосуванням під музейні потреби пам’ятки 
архітектури національного значення – палацу XVI століття, який входить 
до комплексу споруд Меджибізької фортеці.

Зараз колектив ДІКЗ «Межибіж», працюючи над плановими 
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науковими, популяризаційними, а головне, реставраційними завданнями, 
водночас знаходиться у пошуку концепції подальшого формування 
експозицій та ведення досліджень і науково-просвітницької роботи. 
Незважаючи на те, що Меджибізька фортеця, здавалося б, вже здобула 
визнання в якості дослідницького, просвітницького та музейного 
осередку, питання концептуального розвитку фондів та експозицій 
колектив закладу свідомо виносить на відкрите обговорення. Адже за 
45 років, які минули від часу утворення музею у Меджибізькій фортеці, 
змінився світ, суспільство, країна. Змінилися пріоритети музейництва. 
Голова Європейського Музейного Форуму Михаїл Гнєдовський ще 
у 2014 р. зазначав у інтерв’ю: «Ми всі намагаємося міряти музейну 
діяльність ідеалами, які були сформульовані у 1970-ті роки, у той час, 
як в багатьох випадках ці ідеали вже досягнуті і стали нормою» [3]. 
Причому цей експерт музейництва веде мову не про вітчизняні, а про 
британські та про музеї інших країн Європи. Що ж казати про вітчизняні 
музеї, які формувалися у радянський і пострадянський періоди, коли 
ідеали музейництва визначалися, як правило, демонстрацією класової 
або іншої боротьби?..

Музейні експозиції ДІКЗ «Межибіж», за винятком унікального за 
своїм задумом і втіленням Музею пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 рр. на Хмельниччині [4], також починали формуватися 45 років 
тому, як філія обласного краєзнавчого музею, та були підпорядковані 
спільним із ним шаблонам і стандартам. Відтак, і основна експозиція, 
що веде свій родовід від того часу, хоч і перебудована у 2006 р., але 
досі зберігає на собі відбиток минулої епохи. Почасти це зрозуміло, 
адже музейна експозиція будується на основі наявних фондів, які ДІКЗ 
частково отримав від краєзнавчого музею як залишок після реорганізації 
у 2001 р., частково поповнював впродовж 15 наступних років. І ці 
залишкові фонди були орієнтованими на краєзнавство та етнографію за 
своєю тематикою, та водночас залишалися радянськими за своєю суттю, 
лише у останні роки набуваючи дійсно цікавих предметів культурної 
спадщини багатьох епох.

Але проблема, на погляд автора, полягає в іншому, а саме в тому, що 
успадковані від минулих років експозиції, розміщені у Меджибізькій 
фортеці, не завжди пов’язані з головним «експонатом», який становить 
найбільшу цінність ДІКЗ. А це саме Меджибізька фортеця і є – головний 
предмет нашої експозиції, навколо якого з давніх давен обертається 
життя не тільки Меджибожа, а й усього Поділля, а на певних часових 
відрізках і Європи. Саме показу цих процесів, взаємозв’язків та 
суперечностей народів, соціальних станів, цивілізацій та демонстрації 
ролі Меджибізької фортеці у них і має слугувати той наратив, який 
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вибудовується в експозиціях, починаючи від фортечної брами, каміння 
стін, верхівок башт і підвальних глибин. Розміщення музейної експозиції 
у Меджибізькій фортеці лише тоді буде осмисленим, коли вся розповідь 
обертатиметься навколо усіх етапів зростання кам’яної твердині.

У іншому ж разі, якщо наповнювати музейні площі експозиціями нехай 
найкращими, але безпосередньо ніяк не пов’язаними з історією фортеці,  
то, як не парадоксально, наше використання цієї пам’ятки буде мало 
чим відрізнятися від того, як її використовувала радянська влада. Так, 
вона по варварськи використовувала унікальну фортецю для розміщення 
маслозаводу, МТС, складів – ми ж нібито використовуємо її шляхетно, 
під музей, хай навіть байдуже якого спрямування – але ж музей таки... 
Але ж, як і за радянської влади, ми таким чином використовуватимемо 
унікальний комплекс пам’яток як приміщення, вміст якого мало 
пов’язаний з ним самим та з продиктованим цими древніми стінами 
наративом, який залишається не почутим ні відвідувачами, ні самими 
музейниками.

Вченою радою і колективом заповідника зараз активно обго-
ворюється одна з можливих концепцій подальшої реекспозиції 
наявних експозиційних площ і облаштування нових експозицій, яка б 
підкреслювала статус Меджибізької фортеці як оборонної споруди, яка 
опинялася в центрі військово-політичних подій, починаючи з XII ст. 
Це аж ніяк не звужує тематичну спрямованість майбутніх експозицій, 
а, навпаки, надає їм предметності, органічного зв’язку з історико-
культурним ландшафтом як місцевості, так і країни та Центрально-
Східної Європи. Еволюція фортифікацій та військового мистецтва 
впродовж дев’яти століть, архітектурна майстерність, політичні події, 
війни та повстання, трансформації соціально-економічних стосунків, 
побуту та релігійності від неоліту до сучасності та безліч інших тем – 
все це можливо показати відвідувачам, маючи Меджибізьку фортецю в 
якості не «упаковки», а фундаментальної основи для музейної оповіді. 
Цей напрямок комплектування фондів, створення музейних колекцій 
та майбутніх експозицій в ДІКЗ «Межибіж» зараз активно вивчається, 
обговорюється. Проводяться консультації з іншими фахівцями. Тим 
часом, просвітницька діяльність ДІКЗ, зокрема, проведення «Ночей 
в музеї», фестивалів середньовічної культури, екскурсій-квестів, 
майстер-класів з археології та інших заходів у цьому сенсі випереджає 
експозиційну діяльність: абсолютна більшість подібних програм прямо 
«виростає» з історії фортеці і міста, яке вона захищає.

45-річчя створення музею та 15-річчя заповідника «Межибіж» музейна 
спільнота відзначила проведенням круглого столу «Музеї в культурному 
ландшафті», для участі в якому до Меджибожа прибули представники 
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24 національних, державних та місцевих музеїв і заповідників, 
дослідницьких та навчальних закладів, установ, громадських 
організацій з 14 міст і містечок України: Батурина, Бережан, Вінниці, 
Володимира Волинського, Вороновиці, Городка, Кам’янця-Подільського, 
Летичева, Луцька, Самчиків, Старокостянтинова, Сум, Хмельницького, 
Шепетівки [5]. У підсумковій резолюції, прийнятій учасниками круглого 
столу, зокрема, зазначено:

«Поділяємо переконання світової музейної спільноти, що культурний 
ландшафт – це не мертва природа з історичними пам’ятками, руїнами 
чи музейними артефактами, це є людський простір, складна еко-
культурна система. Культурний ландшафт як конкретне місце в просторі 
є культурним ідентифікатором спільноти, що тут проживає; місце 
перебування спільноти визначає її особливість, специфіку, ідентичність. 
Підтримуємо думку, що питання про місце музеїв і заповідників в 
культурному ландшафті є як можливістю, так і викликом для музеїв, 
оскільки змушує їх переосмислити свою місію та розбудовувати свою 
культурну та соціальну роль» [6]. 

Поділяє ці позиції та планує, виходячи з них, свою подальшу роботу 
й ДІКЗ «Межибіж». Бути активною сполучною ланкою між культурним 
ландшафтом краю та суспільством, відвідувачами, територіальною 
громадою, підпорядкувати цій меті концепцію майбутньої реекспозиції 
та концепцію поповнення фондів, популяризаційну та просвітницьку 
діяльність – у цьому заповідник вбачає першочергове своє завдання на 
найближче майбутнє.
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Богдан Пажимський 
(с. Самчики, Хмельницька обл.)

Державний історико-культурний заповідник 
«Самчики» та соціокультурна діяльність 

Протягом останніх років у суспільстві відбулись кардинальні 
економічні й соціальні зміни, які не могли не вплинути на становище 
музеїв та історико-культурних заповідників. 

Більшість українців звернули свій погляд на власну культуру, а 
відтак, на свою історію та пам’ятки історико-культурної спадщини. 
Вони потяглись до досі їм мало відомих або зовсім невідомих об’єктів 
культурної спадщини під опікою музейних закладів – заповідників. 
Назагал, заповідник, як музей, не належить до тієї категорії місць, 
відвідування яких обов’язкове для людини. Отже, завдання заповідника 
– залучення відвідувачів. Це вимагає вироблення специфічних форм і 
методів роботи з людьми, що спонукають їх відвідувати заповідники, 
оглядати експозиції та виставки, брати участь в культурно-освітніх, 
мистецьких заходах та напрямках рекреаційної діяльності. 

Постало питання якості та кількості культурно-мистецьких масових 
заходів та різноманітних форм роботи для задоволення потреб 
відвідувачів, аби залишитись «на плаву» в умовах зростаючої конкуренції. 
Звичайно, для подібної роботи має бути відповідний штат працівників із 
належною структурою. 

Державний історико-культурний заповідник «Самчики» на своїй 
території у 18,8 га об’єднує в собі пам’ятку архітектури та містобудування 
національного значення «Садибу Самчики» та об’єкт природно-


