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Філарет Колесса за сприяння та 

підтримки Климента Квітки у числі 
інших галицьких вчених 29 червня 
1929 року був обраний дійсним чле-
ном Всеукраїнської академії наук. 
“За важливу дату для музичної етно-
графії в Українській Академії Наук 
треба вважати день 29.IV.1929 року, 
– писав відтак К. Квітка, – коли на 
дійсного члена Академії обрано най-
більшого дослідника української на-
родньої музики д-ра Філарета Колес-
су”1. Для Ф. Колесси в рамках ВУАН 
була відкрита Кафедра української 
етнографії. 

Однак, праця Ф. Колесси на по-
саді академіка ВУАН тривала недов-
го. Влітку 1933 року на знак про-
тесту проти більшовицького терору 

та влаштованого в Україні голодомору 1932–1933 років галицькі акаде-
міки Михайло Возняк, Кирило Студинський, Василь Щурат і Філарет 
Колесса відмовилися від своїх академічних зарплат2, а вже у вересні 
1933 року апарат культпропвідділу ЦК КП(б)У підготував проект по-
станови РНК УССР та ЦК КП(б)У “Про стан і роботу Всеукраїнської 

                                                 
1 Квітка Климент. Кабінет Музичної Етнографії Всеукраїнської Академії 

Наук. Його здобутки і завдання / Климент Квітка // Побут. – 1930. – № 6–7. – С. 11. 
2 Кондратюк Костянтин. Інтелігенція Західної України у міжвоєнний 

період: формування, світогляд, професійні і громадсько-політична діяльність / 
Костянтин Кондратюк // Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея. – 
Львів, 2011. – С. 343. – (Вісник Львівської комерційної академії. Серія гумані-
тарні науки. – Вип. 10). 
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Академії наук”1, у якій пропонувалося позбавити звань львівських 
академіків М. Возняка, К. Студинського, В. Щурата та Ф. Колессу. Тож 
4 жовтня 1933 року на Президії ВУАН їх виключили зі складу Академії 
та позбавили звань академіків як “ворогів трудящих мас”2. 

З приходом на Галичину радянської влади у вересні 1939 року вже 
3 грудня цього ж року Ф. Колессі повернули звання академіка. Відтак 
він включився в роботу Академії, брав участь у її засіданнях, виступав 
із доповідями та повідомленнями. 

Реферат “Спроба періодизації української народної поезії” акаде-
мік Філарет Колесса виголосив на черговій сесії Академії наук УРСР 
6 червня 1941 року, про що свідчить напис олівцем на першій сторінці 
машинопису виступу: “Реферат акад. Колесси Філярета Михайловича, 
виголошений на сесії Академії наук УРСР д. 6.VI.1941”. Сесія, правдо-
подібно, відбулася у Львові. Як можна судити з проставленої дати в 
кінці надрукованої доповіді, текст було закінчено буквально напере-
додні – 5 червня 1941 року.  

Готуючись до виступу, і, очевидно, зважаючи на певні обмеження в 
часі для виголошення реферату, Ф. Колесса був змушений дещо скоро-
тити початково написаний текст. На це вказують клямри, проставлені у 
тексті червоним олівцем, якими академік відзначав, що можна було 
пропустити. У пропонованій публікації ці клямри упущено. Окрім 
того, у машинописі академік для себе зазначив кількість хвилин, 
потрібних йому для виголошення певного відтинку реферату – “12 
мін.”, “25 мін.” тощо (ці ремарки теж не збережено). 

Після Другої світової війни Ф. Колесса знову повернувся до свого 
реферату. На це вказують вставки до передвоєнного тексту, які акаде-
мік зробив вочевидь “на вимогу часу”, очевидно готуючи реферат до 
друку. Однак в Інформаційному бюлетені за 1946 рік, що виходив як 
додаток до журналу “Вісті АН УРСР”, були видані хіба тези цього ре-
ферату українською та російською мовами3. Машинописи тез у двох 
мовах також зберігаються в архіві академіка. 
                                                 

1 За іншою, неперевіреною версією, як подав львівський часопис “Діло”: 
“Розійшлася поголоска, що наші академіки К. Студинський, Ф. Колесса, В. Щу-
рат і М. Возняк переслали на руки консуля [Консульства СРСР у Львові. – 
І. Д.] заяву, що зрікаються почестей академіків” (Похорон М. Сторонського // 
Діло. – 1933. – 7 серпня. – Ч. 205. – С. 5). 

2 Рубльов Олександр, Черченко Юрій. Сталінщина й доля західноукраїн-
ської інтелігенції 20–50-ті роки ХХ ст. / Олександр Рубльов, Юрій Черченко. – 
Київ : Наукова думка, 1994. – С. 169–170. 

3 Колесса Філарет. Спроба періодизації української народної поезії / Фі-
ларет Колесса // Інформаційний бюлетень. Додаток до журналу “Вісті АН 
УРСР”. – 1946. – № 3/4 (16/17). – С. 46–51.  
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Зі звіту кафедри фольклору та етнографії Львівського університету 
за 1944–1945 навчальний рік довідуємося, що Ф. Колесса провів на ка-
федрі низку наукових семінарів, один з них на тему “Періодизація укра-
їнської народної поезії”. Очевидно, за основу семінару було взято про-
понований реферат1. 

Сьогодні машинопис реферату Ф. Колесси “Спроба періодизації ук-
раїнської народної поезії” зберігається у Приватному архіві академіка 
Філарета Колесси у Львові (у папці № 8, одиниця зберігання 4, обся-
гом 69 аркушів, включаючи і сторінки-вставки). Машинопис містить 
правки Ф. Колесси, які він робив простим і червоним олівцем та чор-
нилом очевидно під час безпосередньої підготовки до виступу на сесії, 
а згодом при “опрацюванні” тексту після війни. 

У пропонованій публікації редактори намагалися максимально 
точно відчитати та зберегти як правопис, так і всі корективи, які вніс 
дослідник. Виняток зроблено для зазначених вище ідеологічних після-
воєнних вставок, які явно випадають з цілісної наукової концепції ре-
ферату. Ці вставки подано у коментарях. 

                                                 
1 Івашків Василь, Марків Руслан. Біля витоків української фольклористи-

ки у Львівському університеті / Василь Івашків, Руслан Марків // Міфологія і 
фольклор. Загальноукраїнський науково-освітній журнал. – Львів, 2010. – 
№ 3–4 (7). – Липень–грудень. – С. 21–22. 
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