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1939 року у Львові був створений Відділ фольклору та етнографії – 

філіал київського Інституту фольклору (сьогодні Інститут мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН 
України). Відділ працював до початку війни і відновив свою роботу в 
липні 1944 року. Далі він діяв до 1949 року. Його закрили, по суті, 
після смерті академіка Філарета Колесси. Деякі працівники Відділу 
перейшли до інших установ Академії наук, ще інші були репресовані, 
дехто просто був змушений залишити улюблену наукову справу. Робо-
та львівського Відділу фольклору та етнографії до сьогодні не проана-
лізована і не поцінована. Водночас тут працювали видатні вчені свого 
часу, які до приходу радянської влади на Галичину були дійсними чле-
нами Наукового товариства імені Шевченка, співробітниками Етногра-
фічної комісії.  

Робота Відділу детально описана у статті Філарета Колесси 
“Возобновление работы по украинской этнографии и фольклористике 
в Западных областях УССР”1. Про досягнення Відділу можна також 
довідатися з його документації, яка збереглася в Рукописному архіві 
Інституту народознавства (“Протоколи засідань наукового семінару 
працівників музею за 1944–1947 рр.” [1, од. зб. 4]; “Списки працівників 

                                                 
1 Зберігається у Москві в Науково-дослідному відділі рукописів Російської 

державної бібліотеки (Ф. 542 М. К. Азадовский. – Картон 78. – Од. зб. 3. – 
Арк. 1–28), див. також: 7, с. 33–58. 
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музею за 1944–1950 рр.” [1, од. зб. 6]; “Плани науково-дослідної роботи 
музею за 1944–1950 рр.” [1, од. зб. 7]; “Індивідуальні плани науково-
дослідної роботи співробітників відділу на 1946–1948 рр.” [1, од. зб. 9]), 
а також із матеріалів Наукових архівних фондів рукописів та фоноза-
писів ІМФЕ НАН України (далі – НАРФ ІМФЕ), фонд 34 “Львівський 
філіал Інституту українського фольклору” і фонд 14–2, де збережені 
наукові праці і фольклорні записи усної словесності, етнографічні 
відомості (зокрема такі матеріали: Михайло Скорик “Семен Палій – 
білоцерківський полковник”, монографія [16], К. Добрянський “Побут 
(робітників) ремісників Старосамбірщини” (1947–1948) [10, од. зб. 3, 
68], В. Ю. Пастущин “Дрочево Берестейського району на Поліссі”, 
етнографічна монографія (1945) [10, од. зб. 4, 101], його ж “Побут ро-
бітників в Бориславському басейні (австрійський і польський період)” 
(1948) [9, од. зб. 261; 10, од. зб. 5], Ф. Колесса “Вияви протесту проти 
економічного, політичного й суспільного поневолення в дореволюцій-
ний період” [10, од. зб. 6], його ж “Фольклор Великої Вітчизняної вій-
ни в усній словесності Західних областей УРСР. Шляхетська окупація. 
Розвал Польщі. Червона Армія, Сталін визволяють Зах[ідно] Укр[аїн-
ські] землі” [10, од. зб. 7], інші роботи, чимало збірників фольклору 
різних жанрів 1900–1948 років). 

Серед найшановніших і найменш поцінованих працівників Відді-
лу – Михайло Скорик (1895 – 7 лютого 1981). Видатний український 
історик, філолог, етнограф, фольклорист; доктор філософії Віденсько-
го (1923) і Краківського університетів. Під час війни – учитель Першої 
державної гімназії у Львові (читав географію, українську мову, істо-
рію). Старший науковий співробітник Львівського відділу ІМФЕ (1944–
1945). Батько видатного українського композитора і музикознавця Ми-
рослава Скорика (народився 1938 року), активний культурний діяч у 
Галичині 1930-х років. 

У 1932 році Михайло Скорик став директором Самбірської гімназії 
коедукаційного (змішаного, українсько-польського) типу, де українські 
хлопці і дівчата в тогочасних умовах польської окупації мали змогу 
здобувати середню освіту і вступати у вищі навчальні заклади. Школа 
мала бібліотеку, а також природничий музей, працювали літературний, 
географічний і драматичний гуртки, а також шкільний хор. Загалом це 
був осередок української культури. 

Окрім того, М. Скорик був співзасновником у Самборі культурно-
просвітницького товариства “Бойківщина” й однойменного музею. До 
1947 року був заступником Філарета Колесси у Львівському відділі 
АН України. Після смерті Ф. Колесси (1947 року) йшлося про те, щоб 
він очолив цей Відділ. Цьому перешкодив арешт органами НКВД та 
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висилка 1947 року до Сибіру (у Кемеровську область) всієї сім’ї, яка 
повернулася із заслання 1956 року.  

Помер М. Скорик у Львові, похований на Янівському цвинтарі у 
цьому місті1. 

За завданням Відділу до початку радянсько-німецької війни М. Ско-
рик упорядковував думи і пісні з фонду Дмитра Яворницького. Після 
війни він завершив цю роботу. Сьогодні машинопис праці зберігається 
в Наукових фондах рукописів і фонозаписів ІМФЕ у фонді 8–к2, спр. 60. 

У фондах ІМФЕ зберігається також монографія М. Скорика “Семен 
Палій – білоцерківський полковник”. За це дослідження автор здобув 
учений ступінь доктора наук у Віденському і Краківському універси-
тетах ([10, од. зб. 1] – рукопис роботи й у фонді 14–2 НАРФ ІМФЕ – 
машинопис [16]). Тут же містяться дві позитивні рецензії на роботу 
М. Скорика – декана історичного факультету Львівського університету 
імені Івана Франка Володимира Горбатюка (Львів, 15 квітня 1947 ро-
ку) і професора, доктора історичних наук Івана Крип’якевича (Львів, 
30 травня 1941 року). У цьому ж фонді є студія доктора М. Скорика 
“Матеріали до генезису народного орнаменту” [17]. 

У НАРФ ІМФЕ міститься розвідка М. Скорика про Ф. Колессу 
“Огляд наукової діяльності акад. Філарета Колесси” (1947, 3 арк.) [9, 
од. зб. 203]. Це машинопис. На першому аркуші вгорі зліва – дописано 
чорнилом: М. Скорик 1947 р. Автограф автора – наприкінці документа 
внизу справа: “Скорик ст[арший] н[ауковий] р[обітник] В[ідділу] І[н-
ституту] Ф[ольклору] А[кадемії] Н[аук] УРСР – Львів”. 

Із тексту огляду переконуємося, що написана ця стаття була ще за 
життя Ф. Колесси, очевидно у зв’язку із 75-річчям від дня народження 
та 50-річчям наукової діяльності. Для написання цієї студії М. Скорик 
використав, зокрема, статтю Климента Квітки про Ф. Колессу, опублі-
ковану 1925 року, а огляд наукової роботи академіка Ф. Колесси до 
1947 року включно було підготовано чи не вперше. Стисло і водночас 
точно та змістовно М. Скорик підсумував основні життєві і творчі ета-
пи академіка Ф. Колесси. Найбільше акцентував на освіті Ф. Колесси, 
яка, разом із вродженим талантом, дала українській та й світовій науці 
видатного дослідника народної словесності.  

У науковому доробку Ф. Колесси М. Скорик найвище оцінив “Ме-
лодії українських народних дум”, “Народні пісні із Галицької Лемків-
щини”, “Історію української етнографії”. Важливо, що він згадав роботу 
Ф. Колесси про фольклор західних областей України. Це дає підстави 
датувати “Огляд” саме початком 1947 року, коли ця праця, яку академік 

                                                 
1 За біографічну інформацію про Михайла Скорика складаю подяку його 

синові Мирославу Скорикові. 
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Ф. Колесса писав на замовлення редакції журналу “Советский фольк-
лор”1, вже була закінчена, але так і неопублікована, її доля вирішувала-
ся. З листування Ф. Колесси і М. Азадовського довідуємося, що замов-
лену статтю Ф. Колесса надіслав у Ленінград на початку травня 1946 
року2. На полях офіційного листа рукою Ф. Колесси написано: “Фольк-
лор Західної України (основні форми фольклору З[ахідної] У[країни], 
теперішній стан фольклористичних дослідів)”. А згодом Ф. Колесса 
трохи змінив назву – остаточна версія “Обнова української етнографії 
й фольклористики на Західних областях УРСР”.  

М. Скорик чи не єдиний серед дослідників наукового доробку Ф. Ко-
лесси наголосив, що здобутки останнього у вивченні народних дум 
вплинули на дослідження відомих європейських музикознавців Карла 
Штумпфа (1848–1936), Георга Шюнемана (1884–1945), Бели Бартока 
(1881–1945). Також М. Скорик зазначив, що Ф. Колесса підсумував ро-
боту свого відділу, вказав, що дослідник працює над історією україн-
ської етнографії і фольклором “Великої вітчизняної війни”. Важливо, 
що про статтю Ф. Колесси, присвячену роботі Відділу фольклору та 
етнографії у Львові, не сказано більше в жодній роботі про академіка 
Ф. Колессу. 

Пропонуємо читачам розвідку Михайла Скорика. 
 

Огляд наукової діяльності  
акад. Філарета Михайловича Колесси∗

 
Ф. М. Колесса, дійсний член Ан УРСР, уродився 15. VII. 1871 р. в 

с. Татарс[ьке] Дрогобицької області, у високо культурній сім’ї. Гімна-
зію покінчив у місті Стрий. Університетські студії покінчив у Львові. 
Опісля працював учителем гімназії в Стрию, Самборі, Львові. В 1906-
07 рр. виїхав в наукову подорож, задержуючись найдовше у Відні, де 
слухав головно викладів проф. Ягіча і Адлєра.  
                                                 

1 Про це свідчить листування Ф. Колесси і видатного російського фольк-
лориста Марка Азадовського, яке зберігається в НИОР РГБ у фонді М. К. Аза-
довського, картон 63, одиниця зберігання 1: 14 листів, 2 телеграми – листи 
Ф. Колесси, і в приватному архіві родини Колессів – листи М. Азадовського, 
14 листів і офіційне звернення від редакції «Советского фольклора» до Ф. Ко-
лесси з проханням написати статтю для журналу. 

2 Лист до М. Азадовського № 9 від 08.V.1946 // Науково-дослідний відділ 
рукописів Російської державної бібліотеки. – Фонд М. К. Азадовського. – 
Картон 63. – Од. зб. 1. – Арк. 19 [7, c. 74–76]. 

∗ Публікуємо документ зі збереженням авторського правопису і синтаксису. 
Виправлено кілька друкарських помилок. Зверху і знизу краї першого аркуша 
надірвані. Реконструкцію слів наводимо у клямрах. 
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В Берліні познайомився з новітніми методами музичного фольк-
лору, це зн[ачить] з працями Горнбостля і Абрагама в Фонографічно-
му Архіві при Психологічному Інституті і доповнював відомості з 
контрапункту. В Стокгольмі зібрав у Державному Архіві матеріали 
до історії козаччини (1707–1721). 

В 1909 р. Ф. Колесса відчитав на ІІІ Конгресі Інтерн[аціонального] 
муз[ичного] Товариства у Відні доповідь про мелодичну і ритмічну 
будову укр[аїнських] нар[одних] дум, яка відразу як одна з найкращих 
доповідей з’єднала йому опінію визначного ученого. 

У Відні познайомився теж Ф. Колесса з працями Комісії Архіву 
фонограм при тамошній Академії. Докторський диплом одержав у 
1918 р. 

Друком у хронологічному порядку появилася його перша рецензія на 
“Народні струменти на Україні” М. Лисенка в ЗНТШ, 1895 р. Пер-
шою музичною публікацією його є: Збірка колядок “На щедрий вечір” в 
1893 р. Дальшими опублікованими продукціями Ф. Колесси були компо-
зиції, переважно гармонізації, в’язанки нар[одних] пісень, етнографіч-
ні картини. Найбільшу популярність з’єднала йому низка нар[одних] 
пісень “Вулиця”. 

З більших музичних творів замітні дві серії “Квартетів” і збірка 
нар[одних] пісень “Наша дума”. 

Для розвою укр[аїнської] музики заслужився Ф. Колесса перед усім 
як збирач і гармонізатор нар[одних] пісень. Крім того Ф. Колесса 
виступає також як музичний письменник. Замолоду віддався чисто 
науковій роботі, а музичні твори публікував більше принагідно. 

Наукова діяльність Ф. Колесси спрямована головно на досліджен-
ня мел[одичної] і ритмічної побудови народних пісень, але і велику 
частину свого заінт[ересованя] присв’ятив теж фольклористиці, 
історії літератури, історії і класичній філології. Згадати б тільки 
про його праці: “Уклад пам’яток Ксенофонта про Сократа” (1904), 
“Про анабазу Ксенофонта”, “Матеріали до історії козаччини (1709–
1921)”, “Людові вірування на Підгірї”, “Про віршову форму поезії 
М. Шашкевича” і ін. 

В 1903 р. появилася праця Ф. Колесси “Микола Лисенко” – як цін-
ний матеріал Лисенкової біографії і історії муз[ичної] культури на 
Зах[ідній] Україні. Велику [цін]ність мають його праці: “Огляд укр[аїн-
ської] нар[одної] поезії”, “Кілька слів про збирання і гармонізування 
укр[аїнських] нар[одних] пісень” і важливий теоретичний твір “Рит-
міка укр[аїнських] нар[одних] пісень” – яка була зразковим розроблен-
ням нар[одної] ритміки, чого не досягла наук[ова] література жодного 
іншого слов’янського народу. Ця праця була реферована на IV Конгресі 
Інтерн[аціонального] Муз[ичного] Т[оварист]ва в Лондоні в 1911 р. 
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У 1908 р. Ф. Колесса відбув подорож на Придніпрянську Україну з 
ініціятиви Лесі Українки, а вислідом цієї поїздки є безцінна його праця 
“Мелодії укр[аїнських] нар[одних] дум” – з докладним ритмічним і 
мелодичним аналізом зібраного матеріалу. Вже одна ця праця викона-
на при великих трудах і перепонах, з великою посв’ятою, яка могла 
бути переведена тільки людиною спеціально музично обдарованою і 
теоретично підготованою, запевнює йому тревалу заслугу для роз-
витку укр[аїнської] культури. Ще перед виходом цього капітального 
видання Ф. Колесса ознайомив широкий світ із своїми здобутками в 
обсягу укр[аїнського] рецитаційного стилю на ІІІ Конгресі Інтер-
н[аціонального] Муз[ичного] Т[оварист]ва у Відні. Ця доповідь друко-
вана німецькою мовою спричинила те, що муз[ичний] стиль наших 
дум знайшов постійне місце у західно-европ[ейських] музикологічних 
дослідах, як нпр. у працях Штумпфа, Ляха, Шюнемана, Бела Бартока. 
Доповненням цієї праці являється студія: “Варіанти мелодій укр[аїн-
ських] нар[одних] дум, їх характеристика і групування” – та студія 
“Про генезу укр[аїнських] нар[одних] дум”, в якій він перший звернув 
увагу на споріднення дум з похоронними голосіннями. Рівночасно з 
цією студією Ф. Колесса зладив корпус “Укр[аїнські] нар[одні] думи”, 
що вдатно сполучує популярність з науковістю. Дальші його праці як 
“Мельодії гаївок” та “Про мельодії гаївок” носять характерну для 
Ф. Колесси печать грунтовного дослідчого трактування матеріалу. 
Поминаючи інші численні праці, треба відмітити “Наверствування і 
характеристичні признаки укр[аїнської] нар[одної] мелодії”, що є ко-
ротким строго-науковим і разом з тим загальноприступним основним 
нарисом укр[аїнської] нар[одної] музики взагалі. 

Ф. М. Колесса не забував також про Закарпатську Україну, публі-
куючи в 1923 р. “Народні пісні південного Підкарпаття” (то є Закар-
паття) і “Народні пісні Підкарпатської Руси” в 1938 р. 

Капітальною його працею є також “Народні пісні із Галицької 
Лемківщини”, при чому не забував теж про Полісся. 

Ф. Колесса, глибокий знаток ритміки, а вислідом цього є цілий ряд 
студій про ритміку творів І. Франка, Шевченка і Шашкевича. 

Останніми більшими працями Ф. Колесси є: Історія укр[аїнської] 
етнографії – кількатомова праця, яку зараз закінчує, і студії: “Радян-
ський фольклор З[ахідних] О[бластей] УРСР” і “Фольклор Великої 
Вітчизняної війни на З[ахідних] о[бластях] УРСР”. 

В останніх роках і місяцях в пресі і журналах появилося богато 
його статей, що свідчить про велику працевитість цего невсипущого 
робітника на культурному полі. 

Ф. Колесса, великий популяризатор укр[аїнської] культури на ціло-
му світі, його праці читалися на богатьох міжнародних наукових 
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конгресах (Відень – 1909, Прага – 1926, Краків – 1927, Париж, Лон-
дон, Берлін), його праці друковані різними мовами: англійською, фран-
цузькою, німецькою, і майже всіма слов’янськими мовами. 

На закінчення треба відмітити, що сам список наукових праць 
Ф. Колесси обіймає понад 60 позицій, список важливіших рецензій по-
над 30 позицій, а список найважніших гармонізацій і обробок нар[од-
них] пісень і оригінальних музичних творів понад 30 позицій. 

Не диво, що відомий учений К. В. Квітка каже про него: “Найвиз-
начніший учений дослідник української народної музики… Щасливе 
сполучення історико-філологічної та музичної освіти при високій об-
дарованості та сприятливих персональних впливах витворило з Ф. Ко-
лесси такого всестороннє узброєного дослідника народної пісні, що 
мало який нарід появив йому рівного… 

Науковий дорібок Ф. Колесси є величезний, але він полишає багато 
до уяви про ті всесвітні верхів’я, до яких би піднесли нашого шановно-
го дослідника його кебета й працьовитість, коли б не прикріплення до 
педагогічного крісла, що в нім витрачалися рік від року найсвіжіші 
сили й найкращі години кожного дня…” 

Писані ті слова були ще в 1926 р. З воз’єднанням Західної України 
настали ті часи, що Ф. Колесса, при Радянській Владі може весь свій 
час віддати науковим дослідам і поглибленні української, радянської 
культури. 

Скорик ст[арший] н[ауковий] р[обітник] 
В[ідділу] І[нституту] Ф[ольлору] А[кадемії] 
Н[аук] УРСР – Львів 
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MYKHAYLO SKORYK AS RESEARCHER  

OF SCIENTIFIC WORK OF FILARET KOLESSA 
 

Iryna KOVAL’-FUCHYLO 
 

Not popular scientific activity of the Ukrainian specialist in folklore, ethnogra-
pher Mykhaylo Skoryk in the Lviv department of folklore and ethnography (branch 
of IMFE) is described in the article. Skoryk’s work about Filaret Kolessa is publi-
shed here. For writing of the article the not popular archived materials of Moscow, 
Kyiv, Lviv are used. 
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МЫХАЙЛО СКОРЫК КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
НАУЧНЫХ ТРУДОВ ФИЛАРЭТА КОЛЭССЫ 

 
Ирына КОВАЛЬ-ФУЧИЛО 

 
В статье описана малоизвестная научная деятельность украинского 

фольклориста, этнографа Мыхайла Скорыка во Львовском отделе фольклора 
и этнографии (филиал ИМФЭ). Опубликованная работа М. Скорыка, посвя-
щенная Филарэту Колэссе. Для написания статьи использованы малоизвест-
ные архивные материалы Москвы, Киева, Львова. 

Ключевые слова: Мыхайло Скорык, Филарэт Колэсса, Львовский отдел 
фольклора и этнографии. 
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