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Подається ідея
1 

концепція та окремі напрямки дослід.ження науково

дослідного проекту про колекцію творів українського народного мистецтва
1 

яку зібрав видатний чеський діяч Франтішек Ржегорж на теренах Східно·і Га

личини. Призабута колекція досі не опрацьовувалася вченими і не була опри

людненою1 що підносить проект до рангу сенсаційних. 

Ключові слова: твір1 
мистецтво

1 
музей1 

класифікація1 атрибуція1 Прага1 Га

личина
1 

Україна. 

Анонс теми проекту
1 
зазначеної у титулі пропонованої статті

1 
звертає 

увагуна проблему дослідження українського народного мистецтва серед 

колекцій давніх творів1 
їхнього системного вивчення1 у цьому випадку -

в межах збірки Національного музею у Празі. З одного боку проект ло

калізує топографію пошуку
1 
що полегшує виконання завдання

1 
з іншого 

ж він ускладнений браком достатньої інформації про наявність, стан та 

детальний опис збережених українських артефактів у музеях Чехії
1 
що

1

відповідно
1 
інтригує зацікавлених дослідників. Українсько-чеський діяч 

Франтішек Ржеrорж
1 
якому вдалося зібрати численні предмети побуту 

зі Східної Галичини
1 

особливо з Гуцульщини
1 

для Чеського промисло

вого музею
1 
який зорганізували подружжя Напрстків

1 
є тією яскравою 

постаттю
1 

яка єднає 3ародження проявів місцевого колекціонерства в 



останній третию ХІХ ст. із пропонованим сьогодні науково-дослідним 
проектом. 

Активна діяльність Ф. Ржегоржа наприкінці ХІХ ст. у дослідженні на
родного побуту й фольклору Галичини є цінним для сучасного мисте
цтвознавства доробком

1 
актуальним хоча б з кількох причин: 

вивчаючи спадщину Ф. Ржегора
1 
маємо виняткову можливість пізна

ти пласт матеріальної та духовної культури українців останньої третини 
ХІХ ст. із погляду іноземця-чеха. На основі цього маємо приклад фікса
ції явища з використанням методу спостереження

1 
у якому ідеально впи

сується спосіб пізнання - відсторонення (у даному випадку етнічне й 
переважно соціальне) дослідника від респондента. Це співвідношення 
демонструє відсутність внутрішньо-етнічної заангажованості у явище

1

тобто вчений не був носієм культури
1 

яку досліджував. Такі умови на 
рівні експерименту

1 
базисом якого був збір польових матеріалів

1 
давали 

можливість Ф. Ржегоржу бачити певні риси національної своєрідності
1

що зазвичай не помітні інформантуі 
до збиральницької спадщини Ф. Ржегоржа належать замальовки

1

описи
1 

також фотографії ( світлини) 1 які є документальним фактажем 
для наукових студіювань з різних дисциплін

1 
зокрема архітектури" мис

тецтвознавства
1 

етнології
1 
соціології та інших [8]. Фотокартки і зобра

ження на склі (дагеротипи)
1 
загальною кількістю 553 штуки

1 
дозволяють 

ученим бачити не одну проблематику досліджень [1
1 
28-29і 41 

207]. Ві
зуалізація усіх історичних джерел (писемних

1 
зображальних

1 
речових) 

сприятиме широкому колу науковців здійснювати їхній самостійний 
аналіз без впливу сторонніх міркувань і 

дослідник культури етнографічних груп: українців лемків1 
бойків

1 
гу

цулів
1 

підгорян
1 

ополян
1 покутян

1 
подолян1 - позиціонував себе речни

ком українсько-чеських культурних взаємин. Такий зв'язок наштовхує 
на продовження науково-творчої співпраці між українськими та чеськи
ми ученими і музеєзнавцями вже на іншому, сучасному рівні.

Скромний бібліографічний перелік про діяльність Ф. Ржегоржа 
звужується ще більше

1 
коли фокусується увага на дослідженнях його 

етнографічно-збиральницької місії. До сьогодні найретельніші студію-

106===-=--=--



вання його спадщини належать Наді Валашковій та, вслід за нею - Євге
ну Топінці [5; 8]. 

Львівським мистецтвознавцям бачиться вивчення збірки Франтішека 
Ржегоржа у форматі українсько-чеського науково-дослідного проекту з 
назвою «Коле1щія творів українського народного мистецтва у фондос
ховищах НаціонаЛLного музею в Празі», де основними акцентами (за
вданнями) дослідження стануть класифікація етнографічних пам'яток 
(близько 1200 експонатів), їхня дескрипція й колективні міждисциплі
нарні статті про музейні артефакти як джерела вивчення традиційної 
культури бойків, гуцулів, лемків, підгорян, ополян, покутян, подолян [7, 
155-168].

Мета проекту- висвітлити широкому загалу наукову спадщину чесь
кого вченого Франтішека Ржегоржа, пов'язану із українським народним 
мистецтвом. 

Анонсований проект охоплює представників двох інституцій. З укра
їнського боку сформована група львівських мистецтвознавців із відділу 
народного мистецтва Інституту народознавства Національної академії 
наук України: докторанта Олега Болюка (в моїй особі), ст. н. с. Олени 
Федорчук, м. н. с. Тетяни Куцир, ст. н. с. Оксани Шпак. Із чеського боку 
склад науковців та музейників остаточно не затверджений, оскільки пе
реговори з істориками мистецтва, етнологами, музеєзнавцями, культу
рологами із Праги ще тривають. 

Результатом міжнародної міждисциплінарної співпраці стане чесько
українське ілюстроване видання із трьох основних частин: 

статті про діяльність Франтішека Ржегоржа як польового дослідни
ка, фотографа та коле1щіонера українського народного мистецтва. Їх до
повнюватимуть тематичні мапи з експлікацією. Будуть нанесені на них 
зафіксовані ( описані, сфотографовані, замальовані) матеріали зі стисли
�ш коментарями. На етапі узгодження - мапи із вказаними мандрівками 
Франтішека Ржегоржа у товаристві Людвіга Файгла (1887 р.), Володи
мира Шухевича (1889 р. 1891 р.), Вацлава Понеца (1891 р.) [5, 32]; 

статті у вигляді розділів згідно етнографічного поділу українців, ви
дової специфіки мистецтва або/і тематики колекційної збірки. Так, на-



приклад 1 у проект написання колективної монографії Oл�:r.i:J. Федорчук 
залучена ще й з індивідуальною дослідницькою пр,лра�ою

1 
у рамках 

якої вивчагиме етнографічну колекцію Франтішєкd Ржегоржаі у яку 
входит:::, збірка Гер:міни Озаркє1шч. Олег Балюк зосередить увагу на 

' .. речових пам ятках :л.-удожнього дерева та 1-х дагеротипах1 замальовках1

описах1 зафіксованих і зібраних видатним чехом: народна і культова ар
хітектура

1 обладнання житла та храмів1 
начиння [8 1 52і 3

1 16]. Особливо 
ретельно вивчатимуться різьблені й інкрустовані твори Юрія Шкріб_,u�
ка [ 61 716--718]. Тетяна Куцир провадитиме дослідження українського 
народного одягу

1 
його ко:vrпонентів

1 
декоративних акцентів1 зокрема 

вишивки. Оксана Шпак працюватиме над вивченням образів на склі, на
родному живописі1 писанкарстві. Українські мистецтвознавці планують 
ідентифікувати

1 
класифікувати та розгорнуто атрибутувати (матеріал, 

техніку1 особливості декору) унікальні артефактиі 
після узагальнених висновків завершуватиме книгу ілюстрований ка

талог творів українського мистецтва із атрибуцією та науковими комен
тарями. Тут планується розподілити блока.1\,ІИ репродукції дагеротипів 
та фотокарток авторства Ф. Ржегоржа та світлини тогочасних фотогра
фів1 які Ржегорж купив у 1880-х рр.1 а також фондову збірку українських 
пам'яток, що зберігається в Етнографічному відділі Національного му
зею у Празі [ 2, 12 7]. Українські вчені принагідно ознайомляться зі станом 
збереженості колекції творів українського народного мистецтва у фон
досховищах1 що дасть змогу краще довідатись про методику реставра
ційних та консерваційнихпропесів, які практикують у музейництві Чехії. 

Отож_. колективне дослідження бачиться у вигляді текстового й аль
бомного видання, де 6 узгоджувались три блоки: інформативні статті 
про постать Франтішека Ржегоржа як збирача пам'яток українського 
народного мистецтваі аналітичні статті українськ1пс науковців про його 
колекцію артефактів та

1 вл1стиво1 катало, рР.продукцій самих творів із 
коментарями. Монографічне видання матиме рубрикації1 пов'язані із 
видами українського декоративно-ужиткового мистецтва1 народною 
архітектурою Східної Галичини, а також колоритними типажами авто
хтонш. 

Одним 1з основних репрезентативних векторш науково-досЛ1дно1 
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роботи у рамках українсько-чеського проекту є художнє дерево. Цей 
феномен вже тривалий час у полі зору безrтосереднього наукового заці
кавлення автора статті, тому подаю тут кілька основних міркувань щодо 
його представлення у проектованій колективній монографії. 

Відомо, що до фондової збірки українських пам'яток, яка зберігаєть
ся в Етнографічному відділі Національного музею у Празі, належать 
дерев'яні вироби, які мають історико-етнографічну та художню цінність. 
Як зазначалось, важливими є також ілюстративні джерела у вигляді фо
токарток та дагеротипів. У майбутньому виданні цілком оправданою 
буде рубрикація художнього дерева не за пропорціями кількісного на
повнення ілюстраціями, а, насамперед, за галузями народної творчості, 
серед яких першим презентуватиметься народне будівництво. 

У колективній монографії народне будівництво (архітектуру) пред
ставлятимуть зображення, які друковані на папері, знімки на склі та за
рисовки із обмірами, які виконав Франтішек Ржегорж, і фотокартки, 
придбані у фотографів Сілкевича й Дуткевича з метою створення ко
лекції світлин для Чеського промислового музею подружжя Напрстків. 

весь масив таких джерел розподілятиметься за тематикою народного 
будівництва на основі призначення (функції): культові споруди (храми, 
дзвіниці, каплиці, ландшафтні хрести) j інші громадські будівлі, зокрема 
школи, базарні ятки; житло й господарські будівлі включно з малими 
рхітектурними формами. Враховуватиметься географічна прив'язка, 

етнографічні особливості, планувальна-просторова структура, стиліс
тика й декор фасадів. Особливості тогочасного інтер'єру Франтішек 
Ржегорж не зафіксував, бо слабка освітленість приміщень, навіть у со
нячний день, не дозволяла йому це зробити фотоапаратом. 

У випадку розміщення на зображенні двох архітектурних форм, ро
.,, итиметься аналіз кожної з них, адже фотограф обрав такий ракурс на
в�исне, щоб проілюструвати певну ансамблевість об'єктів. Так, напри
К.\ад, світлина каплиці та придорожнього хреста ус. Тишківці ( сучасний 
Городенківський р-н Івано-Франківської обл.) демонструє локальні 
особливості народного будівництва. На передньому плані зафіксовано 
-tуровану з природного каменю огорожу, яка властива для придністров-
ьких сіл Покуття й Поділля. Однокамерна, прямокутна у плані муро
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вана каплиця1 накрита двосхилим дашком1 була і залишається типовою 
для рівнинної території Східної Галичини. Позаду будівлj височіє при
дорожній хрест

1 
так звана «фігура» - традиційна для західних регіонів 

України малогабаритна ландшафтна споруда українців-християн. Спе
цифічність хреста-«фігури» полягає у доволі значній величині верти
кальної його основи - 3 м

1 
а то й вище

1 
де обов'язковим є пластичне зо

браження Розп' ятого й
1 

переважно1 
атрибутів Його Страстей. Доволі 

часто уся композиція має дощате тло та дашок
1 який захищає скульптур

ну композицію від опадів. 
Іншим поширеним видом придорожніх християнських знаків були 

так звані «хрещаті хрести» - доповнені маленькими хрестами основні 
конструктивні його частини. Такий меморіальний об'єкт Ф. Ржегорж 
зафіксовав у с.Цуцилівці (тепер - Вільхівці Жидачівського р-ну Львів
ської обл.). Його профільовані деталі скріплені дерев'яними кілочками
тиблями утворюють своєрідну ажурну композицію1 що нагадує хрести
мороки

1 
суть яких полягає у ритмічності однакових елементів-модулів. 

Подані дескрипції становитимуть частину мистецтвознавчого ана
лізу не пльки давніх світлин

1 
а й предметів із самої колекції творів

1 
що 

перебуває у фондосховищах Національного музею у Празі. Проте про 
них зараз трудно щось говорити

1 
адже їх ніхто ще до сьогодні ретельно 

не ДОСЛІДИВ.

Тож
1 
замість висновків1 які стануть доречними вже після завершення 

науково-дослідного проекту, варто підкреслити1 
що його автори пере

конані: колективне чесько-українське монографічне видання «Коле1щія 
творів українського народного мистецтва у фондосховищах Національ
ного музею в Празі: колекція та атрибуція» стане важливою культур
ною подією для обидвох народів. 
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