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Публікацію присвячено музикознавчій діяльності Філарета Колесси (1871–

1947) як автора та упорядника трьох збірників зі сольфеджіо, в першу чергу – 
“Шкільного співаника”, викладача музично-теоретичних дисциплін Вищого 
музичного інституту у Львові, зокрема – сольфеджіо. Він створив посібники 
завдяки своїй широкій обізнаності в галузі музичного фольклору й етногра-
фії, на основі українських народних пісень та пісень авторських, які своєю 
будовою нагадують народні. Матеріал Ф. Колесса упорядкував згідно з вимо-
гами методики викладання сольфеджіо. Результатом його праці стала поява 
“етнографічного сольфеджіо”. На Ф. Колессу мали вплив передові мислителі 
того часу, композитори Микола Лисенко та представники його школи. 
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ня сольфеджіо, етнографічне сольфеджіо, 1910–1930 роки, Вищий музичний 
інститут. 

 
Актуальність цієї розвідки зумовлена тим, що попри чисельні нау-

кові публікації різного роду про особистість і творчість Філарета Ко-
лесси, є ще чимало малодослідженого. До таких прогалин належить 
також питання його викладання музично-теоретичних дисциплін у Ви-
щому музичному інституті у Львові, а відтак – сольфеджіо. Особливо 
цікавим видаються концептуальні засади Ф. Колесси щодо викладання 
сольфеджіо, в першу чергу – використання для цього обширних знань 
української народної творчості. 

Про творчий і науковий доробок Ф. Колесси написано чимало нау-
кових, методичних та музично-критичних праць. Його діяльність пев-
ною мірою було висвітлено у низці загальновідомих наукових і методич-
них розвідок. Деяке осмислення проблем, які порушував у своїх працях 
Ф. Колесса, зробив Святослав Процик у післямові до його збірників зі 
сольфеджіо та співів, перевиданих Центром Ділового Співробітництва 
(ЦДС) “Хосен” та видавництвом “Музична Україна” у 1991 році з іні-
ціативи Миколи Колесси. Ці три збірники зі сольфеджіо та співів були 
вперше видані у середині 1920-х років [2]. 
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Здобутки Ф. Колесси у сфері викладання сольфеджіо, передовсім 
як автора трьох посібників зі співів і сольфеджіо, його музикознавча та 
викладацька діяльність, вплив його праць і спадщини на сучасну мето-
дику викладання музично-теоретичних дисциплін досі не отримали на-
лежного висвітлення та оцінки. 

У цій статті зроблено спробу розкрити ідейно-художні, концеп-
туальні та методичні засади Ф. Колесси у викладанні сольфеджіо на 
основі етнографічного підходу, а відтак – обґрунтування терміна “ет-
нографічне сольфеджіо”. 

Варто перш за все відзначити відмінності у тогочасному і теперіш-
ньому трактуванні визначення “сольфеджіо” та “співи”. Саме предмет 
“хорові вправи”, або “наука нотного письма та вмілого інтонування ін-
тервалів” [2, с. 8], як тоді називали комбіновані заняття з музичної гра-
моти, теорії музики, сольфеджіо і співів у різних пропорціях, містив 
“три види вправ: 1) приклади із сольфеджіо; 2) музичні диктанти; 3) від-
повідно підібрані пісні” [2, с. 8]. Під сольфеджіо тоді в першу чергу 
розуміли розспівки та “інтонаційні вправи”, тобто – конструктивні 
вправи і те, що співалося без слів, а весь предмет у Ф. Колесси разом з 
художніми номерами і вправами мав назву: “хорові вправи” [2, с. 8]. 
Часто у тогочасній літературі вживали інші терміни – “хоральна наука” 
або “хоральний сьпів” і саме з ним плутають термін “хорові вправи”. 
Тоді “хоральною наукою” або “хоральним сьпівом” називали: 1) пред-
мет “хорове диригування”, або ж 2) заняття зі співів, які часто-густо 
містили елементи сольфеджіо. 

Отож, у ті часи визначення термінів та їх вжиток ще не усталилися. 
“Шкільний співаник” у перекладі на сучасну мову означає посібник 
або підручник зі сольфеджіо. Саме такий переклад зробив сам Ф. Ко-
лесса, переклавши назву посібника Кирила Стеценка [6] у додатку до 
свого “Співаника”, що містив джерела прикладів [2]. Це свідчить про 
невипадковість вживання саме цього варіанта перекладу. 

У ті часи в багатьох європейських музичних навчальних закладах 
студенти, які навчалися на виконавських відділеннях, вивчали сольфе-
джіо або співи. Метою введення цього предмета на майже всіх виконав-
ських відділеннях було: виховувати та формувати правильне інтонування 
під час гри на інструментах. При цьому вважалося, що коли музикант-
виконавець може заспівати, відтворити голосом певні інтонації, а від-
так – також внутрішнім слухом, то буде краще та правильніше грати їх 
на своєму музичному інструменті. Отож, згідно з цією думкою покра-
щувалася гра студентів на музичному інструменті або ж спів саме в 
інтонаційному плані. З такою ж метою, напевно, співи та сольфеджіо 
ввели у якості навчальних дисциплін також у Вищому музичному ін-
ституті [9]. 
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Ф. Колесса став автором концепції, яку я пропоную назвати “етно-
графічне сольфеджіо”. Він послідовно втілив її на всіх етапах – від 
задуму, через написання відповідних вправ і посібників, до викладан-
ня предмета у Вищому музичному інституті і відповіно перевірки 
практикою власних положень. Слово “етнографічний”, згідно зі “Слов-
ником української мови”, є прикметником від слова “етнографія”. Во-
но має два значення. Перше – “історична наука, яка вивчає культуру й 
побут народів світу, їх походження, розселення та культурно-побутові 
відносини; народознавство” [9], тобто у широкому значенні об’єктом 
вивчення цієї науки є усі народи, які проживають на нашій планеті 
Земля. Друге значення звужує об’єкт досліджень до національної ет-
нографії, а відтак має безпосередній стосунок до цієї роботи: “Сукуп-
ність усіх особливостей побуту, звичаїв, культури якого-небудь народу, 
народності, місцевості” [9]. Водночас воно чітко окреслює першочер-
гове завдання цієї науки. Підручник “Українське народознавство” по-
дає таке визначення: “Етнографія – це одна з галузей історичної науки, 
що займається вивченням походження народів (етносів), процесу їх 
розвитку, особливостей традиційного побуту, матеріальної і духовної 
культури”. Вивченням багатьох аспектів духовної культури українсько-
го народу займався Ф. Колесса. 

На мою думку, термін Ельвіри Тайнель “етнічне сольфеджіо” [8] 
до праць Ф. Колесси не має відношення, оскільки слово “етнічний” 
означає те, що “стосується до якого-небудь народу, народності, місце-
вості” [5, с. 491]. Тому це поняття є значно ширшим, ніж “етногра-
фічний”. Роботи Ф. Колесси не просто мають більше чи менше опосе-
редкований стосунок до народних звичаїв і побуту і викладання соль-
феджіо і співів, – він сам дуже ґрунтовно та скрупульозно спочатку 
вивчав усну народну музичну творчість, а потім застосовував свої 
знання і вміння на всіх рівнях для вироблення концепції та втілення її 
в тогочасному українському музичному шкільництві і викладанні соль-
феджіо. Це свідчить про послідовні, ретельно продумані і вироблені, а 
також перевірені на практиці науковий, методичний та педагогічний 
підходи. 

Концепція “етнографічного сольфеджіо” виникла у Ф. Колесси під 
впливом ідей Миколи Лисенка. Ф. Колесса брав активну і безпосеред-
ню участь у дискусії в пресі про національний стиль у музиці в 1906–
1907 роках. Відомо, що Ф. Колесса перебував у постійних контактах з 
ним, як наукових, так і особистих. Зокрема він листувався з М. Лисен-
ком [4] щодо “ролі і значення народної музики для вироблення націо-
нального композиторського стилю” [7, с. 170; 12]. Після цього постала 
відома стаття Ф. Колесси “До питання про український музичний стиль” 
[1, с. 456–474]. Сам М. Лисенко мав посібник для школи – обробки 
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народних пісень, який знав і використав Ф. Колесса. Авторами подіб-
них посібників були також інші представники Лисенкової школи1. 

Багатство української народнопісенної культури знайшло своє відо-
браження у численних наукових працях. Унаслідок цього фольклорис-
тичні дослідження кількісно переважали в українському музикознав-
стві, що висвітлено в огляді українського музикознавства автора цієї 
статті [12] та статті Яреми Якубяка “Про українську музичну теорію 
першої третини ХХ століття” [11, с. 71–79].  

До Ф. Колесси авторами аналогічних посібників були переважно 
композитори-любителі з-поміж священиків та вчителів. З одного боку, 
це свідчить про їхній вплив на музичну педагогіку та галицьку шкіль-
ну справу, що констатує також С. Процик у післямові до “Співаника” 
[2]. З іншого боку, вони привносили у ці посібники також свої погляди 
на естетичне, музичне виховання та вивчення сольфеджіо у школах, 
які формувалися у процесі їхнього навчання у професійних музичних 
закладах або шляхом самоосвіти. 

З появою посібників Ф. Колесси у галицькому шкільництві почався 
якісно новий етап розвитку. Він сам вже тоді був не тільки викладачем, 
композитором і музикознавцем зі значним досвідом, але й видатним 
етномузикознавцем. До отримання звання академіка залишалося неба-
гато часу. Відповідно, він збагатив тогочасну музичну педагогіку та 
музикознавство, методику викладання сольфеджіо ідеями з етнографії, 
філології та фольклористики.  

“Шкільний співаник” має передмову – “вступні пояснення для вчи-
теля”, де подано методичні зауваги до викладання предмета. Посібник 
призначений для вивчення “теорії музики й сольфеджіо в середніх шко-
лах та в молодших класах спеціальних музичних закладів” (виокрем-
лення шрифтом Ф. Колесси. – С. Т.) [2, с. 7]. У процесі упорядкування 
Ф. Колесса в першу чергу орієнтувався на “потреби народної школи”, 
а тому підбирав “вкрай необхідні” [2, с. 7] для навчання легкі народні 
пісні та художні приклади з відповідними характеристиками. Цьому 
сприяло поєднання в одній особі філолога, фольклориста і музиканта, 
що допомагало вирішувати складні та масштабні завдання і взаємодо-
повнювало різні сторони його діяльності.  

Методичною, педагогічною та художньою метою підбору прикла-
дів, серед яких переважали народні пісні, було привчати “молодь пі-
знавати й цінити народну творчість та перейматися її духом” [2, с. 8]. 
Тому до збірника ввійшли “насамперед відповідні народні пісні” (ви-
окремлення шрифтом Ф. Колесси. – С. Т.), а інші авторські пісні були 
відібрані “такі, щоб вони текстом і мелодією максимально наближа-

                                                      
1 Див. Додаток до “Шкільного співаника” [2], що містить джерела прикладів.
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лись до народних пісень” [2, с. 8]. Ф. Колесса, який вже тоді, на час 
викладання сольфеджіо та інших музично-теоретичних дисциплін у 
Вищому музичному інституті, а також написання збірників, мав чима-
лий досвід як фольклорист і дослідник, а також як викладач, тому 
можна припустити, що особливих труднощів з підбором та відбором 
прикладів для своїх посібників у нього не було. Отож, народні пісні у 
посібнику перетворювалися у дидактичний матеріал, організований за 
певними критеріями та вимогами. До посібника ввійшли також “кращі”, 
на думку автора, пісні з відомих читанок для народних і молодших кла-
сів середніх шкіл, “до яких пісні укладені взірцем і в дусі українських 
народних пісень” [2, с. 10], а також певна кількість популярних тоді пі-
сень. Окрім того, Ф. Колесса на практиці перевірив придатність цього 
матеріалу для навчання, викладаючи музично-теоретичні дисципліни у 
філії Академічної гімназії та Вищому музичному інституті. 

Він відзначив, що “це перша у нас спроба пісенника з мелодіями, 
підібраними і укладеними відповідно до методичних вимог” (виокрем-
лення шрифтом Ф. Колесси. – С. Т.) [2, с. 10]. Відбираючи пісні, автор 
керувався етичною, патріотичною, виховною та естетично-психологіч-
ною метою посібника. Це були такі пісні, “які б розбуджували та роз-
вивали в молодих душах любов до всього, що добре і прекрасне, до 
всього, що своє і рідне: до рідного краю, мови й пісні та історичної 
традиції, любов до рідні і при цьому співчуття людському горю і усві-
домлення краси природи” (виокремлення шрифтом Ф. Колесси. – С. Т.) 
[2, с. 9]. Він відзначив, що “висока художність та поетичність, які при-
таманні народним пісням, – це наймогутніші виховні чинники” [2, с. 10]. 

Як дослідник-фольклорист Ф. Колесса чітко дотримувався правил 
паспортизації та бібліографічного опису при каталогізації джерел сво-
їх збірників. Наприкінці перевидання посібників у додатку [2, с. 209–
217] вміщені дані про те, звідки взято матеріали для них. 

Підсумовуючи, доцільно звернути увагу на те, що засади, якими 
керувався Ф. Колесса в упорядкуванні свого посібника, загалом суго-
лосні основному визначенню поняття “етнопедагогіка”. На мою думку, 
у своєму вузькому значенні воно охоплює застосування досвіду окре-
мого етносу у вихованні молодих членів суспільства на всіх стадіях – 
від дитячого садка до студентів вищих навчальних закладів, а в широ-
кому – у формуванні особистості, яка гармонійно живе і діє у певному 
національному суспільстві. Саме подібні ідеї проповідував Мартін 
Лютер, коли свого часу проводив Реформацію церковного життя в Ні-
меччині, адже церква дуже суттєво впливала на виховання. 

Тут варто відзначити можливий вплив на Ф. Колессу ідей протестан-
тизму як протиставлення традиційного та модерного, що були поши-
рені серед українських учених наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. 
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У політичному плані серед них необхідно виділити ідеї Михайла Дра-
гоманова [3]. Він зокрема навіть рекомендував Миколі Павлику заради 
надання більшої свободи та модернізації українського національного і 
духовного життя організувати Українську євангельсько-баптистську 
церкву на противагу традиційним конфесіям. Пряме зацікавлення про-
тестантськими напрямами підігрівалося також їх виразним тяжінням 
до національного начала. У цьому контексті доречним виглядає досвід 
Мартіна Лютера перекладу Біблії з латинської на німецьку мову, впли-
ву інших його ідей на провідні уми галицької спільноти і виразна 
спрямованість протестантських церков та їх релігійної діяльності на 
демократизацію й орієнтацію релігійного виховання (яке, як відомо, у 
часи життя Ф. Колесси було взірцем для виховання світського) на на-
ціональні, ба навіть на умови окремих великих регіонів. 

Ідеї “Української Реформації” М. Драгоманова, втім, входили у су-
перечність з думками Івана Франка, який, як відомо, вважав що саме 
етнічна, а не конфесійна належність є головним об’єднавчим чинни-
ком для українського народу. Він брав до уваги той факт, що через істо-
ричні обставин українці в Російській імперії належать до православ-
ної, а в Австрійській – до греко-католицької церков. Водночас І. Фран-
ко, на мою думку, не відкидав важливості впливу церков на українське 
національне життя та національне виховання, і відповідно враховував 
тодішній політичний момент. Греко-католицька церква, що дала безліч 
діячів у різних сферах життя, релігійні ідеї якої інспірували все сус-
пільство і слугували зразком для наслідування, все більше поступала-
ся місцем світським ідеям. Народ, який хотів мати свою незалежну 
державу, повинен був виходити з вузьких і доволі обмежених рамок 
церковного життя і починати творити в тих умовах все більше та біль-
ше у сферах світських, що потім, після здобуття незалежності, ставали 
у пригоді при побудові власної держави, в тому числі – й у сфері 
музичного мистецтва та зокрема музикознавства. 

Безумовно, Ф. Колесса знав про ідеї передових українських мис-
лителів, але ідеї української національної педагогіки у ті часи лише 
починали формуватися. Концепція етнографічного сольфеджіо, яку 
винайшов та втілив у життя Ф. Колесса, відбивала процеси у тогочас-
ному секуляризованому суспільстві, що все більше наближалося до 
світського. 

Запровадження у 2007–2009 навчальних роках предмета під назвою 
“етнічне сольфеджіо” з ініціативи Олександри Цалай-Якименко на ка-
федрі теорії музики Львівської національної музичної академії імені 
Миколи Лисенка засвідчило тяглість традицій закладу. 

У Ф. Колесси ідея викладання сольфеджіо виразилася в потребі 
виховувати українських, національно свідомих музикантів. Для цього 
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на виконавських факультетах Вищого музичного інституту запроваджу-
вали предмет співів і сольфеджіо, щоб саме там, саме на матеріалі укра-
їнських народних пісень та на основі передових науково-методичних 
напрацювань вивчати і закріплювати у свідомості студентів-виконав-
ців інтонації рідних наспівів. Посібники Ф. Колесси не обмежувалися 
прикладами лише з Галичини, а містили народні пісні з різних україн-
ських регіонів, збагачуючи цим слухово-інтонаційний лексикон сту-
дентів інституту не на регіональному, а на загальноукраїнському рівні.  

Цим Ф. Колесса зробив великий внесок у виховання та підвищення 
рівня освіти українських музикантів у Галичині, створивши навчальні 
посібники, підпорядковані єдиним педагогічним і методичним засадам. 
Більше того, саме як етнограф та великий знавець української народ-
ної пісні він підібрав відповідні народні пісні як приклади-ілюстрації 
на кожну методично-практичну проблему та завдання. Можна погоди-
тися також із твердженням С. Процика про те, що “педагогічне кредо 
Ф. Колесси – музично-естетичне виховання школярів передусім засо-
бами народнопісенної творчості” [2, с. 207]. Однак варто наголосити 
на тому, що Ф. Колесса успішно реалізував свої педагогічні принципи 
не тільки в системі загальноосвітніх шкіл, а й ефективно вів таку 
діяльність в українському вищому навчальному професійному музич-
ному закладі, застосовуючи передові тогочасні методики викладання 
сольфеджіо. 

Отож, упродовж 1910–1930-х років сформувалася концепція Ф. Ко-
лесси, що постала під впливом М. Лисенка та його школи, – концепція 
“етнографічного сольфеджіо”, спрямована на професійну діяльність і 
водночас – на максимальне знання та опанування українськими музи-
кантами-професіоналами культурного доробку усної музичної традиції 
свого народу. 
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BASICS OF CONCEPTION OF ETHNOGRAPHICAL EAR 
TRAINING BY FILARET KOLESSA 

 
Severyn TYKHYY 

 
The article deals with musicological activities of Filaret Kolessa (1871–1947) 

as an author and compiler of three textbooks on ear training, first of all – “School 
songbook”, a teacher of Music Theory, especially – ear training at Lviv high school 
of music. He created these textbooks thanks to his good knowledge of music 
folklore and ethnography, on base of Ukrainian folk songs as well as author’s 
songs that had similar composition. F. Kolessa compiled the material according to 
the methods of teaching of ear training. As the result of his work was the appearan-
ce of “ethnographic ear training”. F. Kolessa was inspired by progressive people of 
that time, especially composer Mykola Lysenko and representatives of his school. 

Key words: Filaret Kolessa; music folklore; methods of ear training; ethnogra-
phic ear trainig; 1910–1930; Lviv high school of music. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 
СОЛЬФЕДЖИО ФИЛАРЭТА КОЛЭССЫ 

 
Сэвэрын ТЫХЫЙ 

 
Эта публикация посвящается музыковедческой деятельности Филарэта 

Колэссы (1871–1947) как автора и составителя трёх сборников по сольфе-
джио, в первую очередь – школьного учебника по сольфеджио, преподавателя 
музыкально-теоретических дисциплин Высшего музыкального института во 
Львове, в частности – сольфеджио. Он написал пособия благодаря своим 
знаниям музыкального фольклора и этнографии, на основе украинских на-
родных песен и песен авторских, которые своим по своему строению близки 
к народным. Материал Ф. Колэсса составил согласно требованиям методики 
преподавания сольфеджио. Результатом его труда стало появление концепции 
“этнографического сольфеджио”. На Ф. Колэссу влияли передовые мыслите-
ли того времени, композиторы Мыкола Лысенко и представители его школы. 

Ключевые слова: Филарэт Колэсса, музыкальный фольклор, методика 
преподавания сольфеджио, этнографическое сольфеджио, 1910–1930 года; 
Высший музыкальный институт во Львове. 
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