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На основі раніше невідомого листування Ф. Колесси та Ф. Стешка про-

аналізовано їхні наукові контакти: характер, основні тематичні спрямування, 
результативність. Показано високий рівень взаємної підтримки двох учених. 
Залучення епістолярних матеріалів К. Квітки та М. Гайворонського дало змогу 
глибше відтворити панораму взаємин українських діячів, встановити мотива-
ційні чинники їхніх наукових зацікавлень. Водночас, такий “перехресний” ракурс 
надав висвітленню цих взаємин ширшого, загальноукраїнського контексту. 
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Філарет Колесса та Федір Стешко належать до покоління міжвоєн-

ного періоду, в якому митці, науковці різних регіонів України, поділених 
кордонами, а також потужні еміграційні сили творили єдине менталь-
не поле української культури. Яскраві здобутки української культури 
1920–1930-х років сьогодні досить відомі. Значно менш відомими зали-
шаються процеси її творення, важливу роль у яких відіграли особисті 
контакти українських діячів. Висвітлення цих взаємин неможливе без 
залучення особливого роду джерел – їхнього листування.  

Епістолярні контакти митців постійно привертають увагу дослідни-
ків. Поява кожної нової публікації в цьому плані, окрім цінної фактич-
ної інформації, додає нові штрихи до розуміння тієї чи іншої особис-
тості завдяки психологічній наповненості, яка проявляється в текстах 
листів. Вагомість психологічного ракурсу пов’язана ще з однією особ-
ливістю епістолярію – наявністю адресата, що передбачає рефлексію 
автора на конкретну особу. У результаті “маємо мимовільне зіткнення 
двох «я», мовби систему складних дзеркал, ледве вловимих взаємові-
дображень, вгадуваних здебільшого лише в підтексті” [11, с. 31]. 

В опублікованому епістолярії Ф. Колесси, крізь канву фактичного 
матеріалу, пов’язаного насамперед з підготовкою до публікації науко-
вих досліджень та обміном виданнями, просвічуються оті взаємовідо-
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браження кожного разу по-іншому: в еволюції від ділових контактів до 
теплих приятельських взаємин – з Михайлом Грушевським [5], добро-
зичливі, з ноткою батьківського тепла – з Катериною Грушевською [7], 
зворушливо-емоційні – з Михайлом Гайворонським [6], у вияві (за 
словами А. Іваницького) рідкісної за делікатністю і взаємною прихиль-
ністю дружби, сердечної приязні двох шляхетних натур – з Климентом 
Квіткою [3].  

Контакти відомого вченого з Федором Стешком1, одним із найяскра-
віших представників міжвоєнної музичної еміграції, до цього часу 
залишалися поза увагою дослідників. Опубліковані в українських та 
зарубіжних виданнях праці музикознавця, присвячені насамперед до-
слідженню давнього періоду української музичної культури, сьогодні 
поступово входять до наукового обігу. Частина його наукового дороб-
ку, як і епістолярна спадщина, залишилась у рукописах і потребує по-
дальших пошуків. Листи Ф. Стешка до Ф. Колесси зберігаються у при-
ватному архіві вченого у Львові [12], листи Ф. Колесси до Ф. Стешка 
містяться у рукописних фондах Слов’янської бібліотеки у Празі [13]. 
Їхнє листування, яке охоплює майже 20 років (1925–1944), ніби розтяг-
нене в часі. За нашими приблизними підрахунками, сумарна кількість 
написаних дослідниками листів становить всього понад два десятки, з 
них збережено – 16 (10 – Ф. Колесси і 6 – Ф. Стешка). 

Ці листи, попри їх малочисельність, допомагають відтворити істо-
рію їхніх взаємин, які, відразу зауважимо, не були паритетними. Для 
Ф. Колесси Ф. Стешко був одним із багатьох кореспондентів, з якими 
він підтримував контакти, пов’язані насамперед з обміном науковою 
літературою. Натомість, для Ф. Стешка Ф. Колесса виявився тією осо-
бою, до якої він (чи не єдиної) звертався за допомогою і підтримкою 
аж до самої смерті. Серед причин саме такого роду взаємин – їхній різ-
ний науковий статус на час становлення їхніх контактів (у 1925 році): 

                                                 
1 Федір Стешко (1877–1944) – музикознавець, бібліограф, педагог. До емігра-

ції здобув різнобічну освіту: духовну (Київська духовна семінарія), військову 
(Київське військове училище), юридичну (Петербурзька юридична академія). 
З 1923 року – у Празі. Основні посади: викладач, а згодом декан музично-
педагогічного відділу Українського високого педагогічного інституту імені 
Михайла Драгоманова (далі – УВПІ), лектор музики Українського вільного 
університету (далі – УВУ), керівник музичного відділу Слов’янського інсти-
туту. Доктор філософії, надзвичайний член Слов’янського інституту у Празі, 
член НТШ та СУПРОМу у Львові. Серед найвідоміших праць – “Джерела до 
історії початкової доби церковного співу на Україні”, “Чеські музиканти в ук-
раїнській церковній музиці”, “Березовський і Моцарт”, а також серія публіка-
цій з історії української музики XVII–XVIII століть, вміщених у львівському 
часописі “Українська музика”. 
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Ф. Колесса вже був іменитим науковцем, тоді як Ф. Стешко розпочи-
нав свою діяльність у новій для себе, музикознавчій, сфері. 

Є ще один нюанс, який не проглядається в текстах листів двох нау-
ковців, але важливий для розуміння взаємин цих осіб: сюжетна лінія 
Ф. Колесса–Ф. Стешко ніби “підсвічена” контактами з Климентом Квіт-
кою і Михайлом Гайворонським, з якими вони обоє були знайомі. Лис-
тування Ф. Колесси з К. Квіткою і М. Гайворонським добре відоме в 
наукових колах, натомість, їхні листи до Ф. Стешка є в рукописах, а 
листи Ф. Стешка до М. Гайворонського частково використано в моно-
графії Василя Витвицького [1]. Такий “перехресний” ракурс висвітлен-
ня епістолярних джерел надає, так би мовити, “стереоскопічності зобра-
ження” (Михайлина Коцюбинська) постатям Ф. Колесси та Ф. Стешка, 
збагачує і поглиблює їхні психологічні характеристики. 

Доволі різноманітну тематику листування Ф. Колесси та Ф. Стешка 
можна окреслити за трьома основними тематичними спрямуваннями: 
музично-етнографічне, музикознавче, приватне. Причому, музично-
етнографічній тематиці здебільшого присвячена хронологічно перша 
група листів (1925–1929 роки), різні питання українського музикознав-
ства порушено у найбільш об’ємному листуванні 1930-х років, а в 
листах воєнних років превалює тематика приватного характеру. Також 
важливо зазначити, що хоча домінантною постаттю у взаєминах був 
Ф. Колесса, тон у листуванні задавав Ф. Стешко. Тому ми вважали най-
доцільнішим досліджувати їхню кореспонденцію саме з погляду реак-
ції Ф. Колесси на позицію Ф. Стешка в тому чи іншому питанні. 

Присутність Ф. Колесси найбільше зафіксована в листах 1920-х 
років, присвячених близькій йому музично-етнографічній тематиці. 
Поштовхом до листування послужила підготовка до видання “Музично-
етнографічного збірника”, яку ініціював Ф. Стешко1. За його задумом, 
у збірнику мали бути вміщені передруки українською мовою публіка-
цій вітчизняних та зарубіжних дослідників, пов’язаних з українською 
музичною етнографією. Реалізація такого задуму потребувала наявності 
низки видань, яких не було у розпорядженні Ф. Стешка. Відповідно, 
він звернувся за допомогою до Ф. Колесси як одного з провідних фа-
хівців у цій галузі. 

Судячи з доступних нам джерел, Ф. Стешко мав намір формувати 
збірник за тематично-хронологічним принципом. Сама ідея перевидання 
праць, здебільшого недоступних тоді для українських дослідників, 

                                                 
1 Дослідник розпочав тоді свою роботу на посаді продекана (а через рік – 

декана) музично-педагогічного відділу Українського високого педагогічного 
інституту імені Михайла Драгоманова у Празі. Підготовка до видання збірни-
ка була серед перших планованих заходів відділу. 
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була, безперечно, конструктивною1. Однак принцип підбору матеріалу, 
без врахування наукової вартості того чи іншого дослідження, викли-
кав у Ф. Колесси певні застереження. До того ж, він вважав важливі-
шим видання в перекладах найновіших праць відомих західноєвропей-
ських дослідників, “щоб тіснійше ув’язати наші студії з поля музичної 
етнографії з досягненнями европейської науки та втягнути якнайоб-
ширнійший матеріял в круг порівняного вивчення” [13]2. 

Якою мірою врахував Ф. Стешко думку свого старшого колеги, до-
стеменно невідомо. Принаймні, в остаточному варіанті структура збір-
ника, підготовка до видання якого тривала майже два роки3, виглядала 
так: І. Статті музично-етнографічного змісту; ІІ. Матеріали до україн-
ської музичної етнографії (передрук давніх збірок українських народ-
них пісень). Невідомо також, чому збірник так і не вийшов друком4, 
хоча дослідник залишився і надалі переконаним у необхідності появи 
такого видання5.  

 Попри такий розвиток подій, робота над підготовкою до видання 
“Музично-етнографічного збірника” виявилась для Ф. Стешка доволі 
результативною. Це, насамперед, становлення контактів з науковцями 
різних країн, які здебільшого продовжувалися і в наступні роки. Не-
опубліковані матеріали збірника поповнили домашню колекцію до-
слідника, до якої згодом часто зверталися його учні під час написання 
наукових робіт. І, нарешті, Ф. Стешко чітко визначився у своїх науко-
вих пріоритетах. Адже причиною музично-етнографічного спрямуван-
ня наукових зацікавлень Ф. Стешка були пошуки теми дисертації, яку 
дослідник мав намір пов’язати з українською музичною етнографією6. 
                                                 

1 Зокрема, на необхідність такого передруку вказував К. Квітка у своїй 
розвідці “Потреби в справі дослідження народньої музики на Україні” [4]. 

2 Лист Ф. Колесси до Ф. Стешка від 9.08.1925 року. 
3 У листі до Ф. Колесси від 10.09.1926 року Ф. Стешко повідомляв, що збір-

ник майже підготований до публікації: “Чекаю ще двох старих статтів (Рубця 
та Ляроша) з Петрограду й, як одержу, зараз же приступаю до друку” [12]. 

4 Серед ймовірних причин – різке скорочення урядового фінансування 
еміграції, яке розпочалося в кінці 1926 року. 

5 Про це, зокрема, свідчить завершальний абзац його статті “Ян Прач – 
один із перших збирачів та гармонізаторів народних мелодій”, написаної 
значно пізніше: “При цій нагоді слід указати на те, що не тільки збірка Прача 
вимагає перевидання (говоримо, звичайно, про українську її частину), але й 
більшість старших наших збірок, та навіть і деяких новіщих. Це можна було 
би зробити у формі збірного видання, що містило б усі наші збірники мельо-
дій народніх пісень у хронольогічному порядку. Без того початки нашої му-
зичної етнографії ще довго залишатимуться у повній темряві…” [15, с. 387]. 

6 Ф. Стешко завершував тоді навчання на філософському факультеті Кар-
лового університету. 
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З’ясовується це з листа К. Квітки1, в якому він, зокрема, зазначав: “До-
звольте мені висловити свою думку про Ваш намір написати дисерта-
цію на ту тему, про яку мені говорив М. Грінченко, – писав учений. – 
Мені здається, що Вам не вдасться зібрати потрібної літератури до неї 
за теперішніх обставин, і в усякім разі більше шансів знайти щось у 
Москві та Ленінграді, ніж у Києві тут ходити по букіністах в справі 
музично-наукової літератури – марна витрата часу, я в цім переконався. 
Отже мені здається, Вам зістається або змінити тему, або поїхати на 
час до міста, де є більший вибір рос[ійських] книжок” [13]2. Листуван-
ня з Ф. Колессою та К. Квіткою, ознайомлення з рівнем їх обізнаності 
у сфері музичної етнографії переконало дослідника в безперспектив-
ності власних наукових пошуків у цьому напрямі. Зорієнтувавшись у 
проблематиці музикознавчих досліджень у Радянській Україні та Гали-
чині, Ф. Стешко почав ґрунтовно займатися питаннями давньої україн-
ської музики, насамперед церковної, а відтак – проблемами наукового 
опрацювання джерел. 

Окремо варто зазначити, що паралельно з підготовкою до видання 
“Музично-етнографічного збірника”, у листах Ф. Колесси та Ф. Стешка 
обговорювались також питання публікування наукових розвідок Ф. Ко-
лесси. Вражений активністю Ф. Стешка (“Я просто подивляю Вашу енер-
гію й розмах, який Ви виявляєте серед тяжких емігрантських умов”) 
[13]3, учений вирішив звернутися до нього за допомогою у справі пу-
блікування музично-етнографічних матеріалів. Ф. Колесса вважав, що 
“крім студій над народньою музикою нам дуже потрібне ще й видаван-
нє сирого матеріялу, народніх мельодій, яких зібрано у нас за мало в 
пропорції до величезної етнографічної території, так що супроти того 
й теоретичні висновки являються доволі непевними, за мало обгрунто-
ваними фактичним матеріялом” [13]4. На той час у самого дослідника 
лежав у рукописах зібраний і опрацьований ним об’ємний масив пісен-

                                                 
1 Дослідник відновив тоді також свої контакти з Миколою Грінченком, 

який на той час працював на посаді ректора Музично-драматичного інституту 
імені Миколи Лисенка. М. Грінченко своєю чергою познайомив свого давньо-
го колегу, ще з часів їхньої спільної праці в Українському Кам’янець-Поділь-
ському університеті, з К. Квіткою. 

2 Лист К. Квітки до Ф. Стешка від 31.01.1925 року. 
3 Лист Ф. Колесси до Ф. Стешка від 8.11.1925 року. До речі, Ф. Стешко 

вже мав певний досвід видавничої роботи: напередодні, в межах діяльності 
Музичного товариства у Празі, за редакцією Ф. Стешка вийшла друком серія 
творів (5 випусків) німецької вокальної лірики з українськими перекладами 
текстів. Цього ж року було опубліковано “Практичний курс гармонії” Ф. Яки-
менка в українському перекладі Ф. Стешка.  

4 Лист Ф. Колесси до Ф. Стешка від 9.08.1925 року. 
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ного матеріалу. Власне, про це і йдеться у його листі, який ми цитуємо 
майже повністю: “…чи не відомий Вам який накладчик або яке ви-
давництво, що підняло би видання невідомих ще досі і дуже цінних 
музично-етнографічних матеріялів, які я призбирав ще перед війною 
переважно при допомозі фонографу, а саме: 1) 700 народ[них] пісень з 
Лемківщини […]; тут попадаються прекрасні зразки, подібні до тих, 
які я записав на Південному Підкарпаттю; 2) близько 300 пісень з гли-
бокої Бойківщини (дуже архаїчні мельодії) і з Підгіря (Самбірщина, 
Добромильське); 3) значна збірка інструментальних мельодій (з гри на 
сопілці, скрипці і пр.); 4) великий збірник – понад 1000 пісень (тексти 
й мельодії) зі східної Галичини, що містить прекрасний матеріял і 
вступну розвідку з характеристикою укр[аїнської] народ[ної] поезії й 
музики; сей збірник майже готовий до друку. Шкода, що такий цінний 
матеріял лежить безхосенно, а то й може пропасти, якщо мені не дове-
лобся його видати. Коли Вам, Високоповажаний Пане Професоре, при 
Ваших знакомствах і зв’язках пощастило напитати десь наклад бодай 
на частину з тих матеріялів, то сим віддали б Ви велику прислугу не лиш 
мені особисто, за що я був би Вам дуже-дуже вдячний, але й дорогій нам 
обом справі дослідів над укр[аїнською] народ[ною] музикою” [13]1.  

Оскільки зміст листа-відповіді Ф. Стешка нам невідомий, ми мо-
жемо лише здогадуватися, як саме він намагався виконати прохання 
відомого вченого. Принаймні, його пропозиції Ф. Колесса змушений 
був відхилити: “…мельодії з Підкарпаття (південного), якими на Вашу 
думку можнаб зацікавити чеський уряд, містяться в моїй збірці, котру 
напечатано в “Науковім Збірнику” ужгородської Просвіти [9]. Инших 
матеріялів пісенних з південного Підкарпаття у мене немає. Збірниками 
пісень з галицького боку – чи то лемківських чи бойківських – мабуть 
тяжко було б заінтересувати чеський уряд, та спонукати до видання. 
Впрочім – можнаб пробувати, бо я не знаю тамошніх обставин. Тим-
часом я зреферував свою збірку 700 лемківських пісень на засіданні 
Етнографічної Комісії Наук[ового] Тов[ариства] ім. Шевченка, де й 
ухвалено її друкувати. Збірка майже готова і мабуть небавом піде до 
друку. В усякім разі я сердечно дякую Вам, Високоповажаний Пане 
Професоре, за Ваші заходи й ласкаві інформації. Може бути, що вийде 
що з того, як не тепер, то пізнійше” [13]2. 

Варто зазначити, що решта підготованого до видання матеріалу так 
і залишилась у рукописах вченим. Додамо також, що, крім Львова, 
низка наукових розвідок Ф. Колесси згодом вийшла друком у Києві, за 
активного сприяння М. Грушевського і К. Квітки, а також – в ужгород-
                                                 

1 Лист Ф. Колесси до Ф. Стешка від 9.08.1925 року. 
2 Лист Ф. Колесси до Ф. Стешка від 8.11.1925 року. 
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ських збірниках товариства “Просвіта”, які редагував Іван Панькевич. 
Натомість, з празьких публікацій нам відомі лише тексти його висту-
пів на наукових з’їздах (Перший з’їзд слов’янських географів у 1924 
році та Перший з’їзд слов’янських філологів у 1929 році) та декілька 
рецензій, вміщених у часописі “Slavia”. Принаймні, негативний досвід 
співпраці з Слов’янським інститутом1 у цьому плані не викликав у 
нього особливих ілюзій. Про це, зокрема, йдеться у листі Ф. Колесси 
до І. Панькевича стосовно публікації розвідки “Старинні мелодії укра-
їнських обрядових пісень (весільних і колядок) на Закарпатті” [10]: 
“Дуже сумнівне, чи “Slovansky ustav” схотів би зайнятися сею справою; 
на всякий випадок можна б і там звернутися, не перериваючи заходів у 
“Просвіті”; по правді сказавши, боюся, щоби евентуальна переписка з 
“Ustav-ом” із сподіваним негативним вислідом не спинила справи та 
не звела її з реального грунту на манівці обіцянок” [2, с. 129].  

Тимчасово припинене листування між двома науковцями віднови-
лося лише через п’ять років, вже на, так би мовити, новому витку 
їхньої діяльності. Для обох переламним виявився 1929 рік. Для Ф. Ко-
лесси це – обрання дійсним членом ВУАН, вихід на пенсію (тобто звіль-
нення від роботи в гімназії, яка гальмувала його наукову діяльність), а 
також публікація капітальної праці “Народні пісні з Галицької Лемків-
щини”, над якою вчений працював багато років. Для Ф. Стешка – поява 
друком наукової розвідки “Джерела до історії початкової доби церков-
ного співу на Україні”, що певною мірою задекларувала характер його 
подальшого наукового шляху – здійснення джерелознавчих дослі-
джень, на основі яких повинна бути створена історія української му-
зики. Згодом науковці неодноразово зустрічались у Празі2 та Львові3 і 
відновлене листування, знову ж таки, з ініціативи Ф. Стешка, було ні-
би продовженням їхніх зустрічей. 

Цього разу тематика листів не пов’язана з музичною етнографією, 
чим, зокрема, пояснюється така помітна диспропорція в їх об’ємах: 
розлогі, докладні, схожі на звіти листи Ф. Стешка і стислі листи-від-
повіді Ф. Колесси. Порушені у листуванні тих років питання глибоко 
хвилювали Ф. Стешка і лише опосередковано стосувалися наукових 
зацікавлень Ф. Колесси. Серед них – церковно-музична тематика, пра-
ця у галузі біо- та бібліографії, співробітництво з часописом “Україн-
ська музика”. 

                                                 
1 Інститут слов’янознавства у Празі, заснований у 1928 році. 
2 Під час І Конгресу слов’янських філологів (1929). 
3 Під час наукового відрядження Ф. Стешка до Галичини (1931) з метою 

написання дисертації “Чеські музиканти в українській церковній музиці”. 
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 Найбільший інтерес викликали у Ф. Колесси такі давні пам’ятки, 
як “Мусикійська Граматика” М. Дилецького, Почаївський “Богоглас-
ник” та “Благовіщенський кондакар”, підготовкою до видання яких за-
ймався Ф. Стешко. Особливо діяльною була підтримка Ф. Колесси у 
справі опрацювання трактату М. Дилецького. Саме за його сприяння 
рукопис, який зберігався тоді у фондах Національного музею у Львові, 
було передано дослідникові до Праги на тимчасове користування.  

На початку 1938 року Ф. Стешко повідомляв, що робота над конда-
карем наближається до завершення, однак підготовані матеріали з низ-
ки причин так і не були опубліковані. Нереалізованими залишились і 
наміри дослідника опублікувати “Мусикійську Граматику” М. Дилець-
кого та Почаївський “Богогласник”. Проте варто віддати належне зу-
силлям Ф. Стешка, який першим почав науково опрацьовувати ці дже-
рела, зацікавив ними громадськість, і не лише українську, саме як цін-
ними пам’ятками української культури. Працюючи в архівах Львова та 
Перемишля, Ф. Стешко досліджував матеріали, на які не звертали ува-
ги львівські музиканти. Ф. Колесса також спеціально не займався пи-
таннями церковної музики, однак його, як етнографа, цікавили давні 
музичні збірки з погляду запису мелодій.  

Окрім джерелознавчого дослідження давніх пам’яток музичної 
культури, Ф. Стешко активно працював і над словником українських 
музичних діячів та над покажчиками з української музикознавчої та 
нотної бібліографії, яким він надавав особливої вагомості. Дослідник 
обіймав тоді посаду керівника музичного відділу Слов’янського інсти-
туту у Празі, і створення таких покажчиків з історії слов’янської музи-
ки входило до його посадових обов’язків. Ф. Стешко розгорнув широ-
ку кампанію зі збору інформації, розіславши за численними адресами 
офіційні запити, а також зразки анкет, розрахованих на подання основ-
них біографічних відомостей та спрямування творчості того чи іншого 
музичного діяча1. Зазначимо, що Ф. Колесса найбільш сумлінно поста-
вився до прохання Ф. Стешка. “Ваш анкетний лист […], – писав Ф. Стеш-
ко, – є приклад сумлінного виконання просьби, якому рівного немає 
між кількома сотнями надісланих вже Архіву Слов’янської Музики ан-
кетних листів зі всього слов’янського світу” [13]2. Згодом зібрані мате-
                                                 

1 Зокрема, в одному зі звітів засідань Ради СУПРОМу вказано: “Дир. Бар-
вінський комунікує, що п. Стешко звернувся до його в справі надсилання 
інформацій про українських музик, які він помістивби в видаванім в Празі 
“Pazdirkovem slovniku”. Рада ухвалила занятися тою справою і дати до преси 
оголошення про надсилання українськими музиками членами і нечленами 
СУПРОМу усіх даних про себе і свої твори. Рада СУПРОМу відтак займеться 
відповідним зредагуванням матеріялів і відішле їх п. Стешкови” [14, с. 82]. 

2 Лист Ф. Стешка до Ф. Колесси від 5.07.1937 року. 
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ріали були використані під час співпраці науковця з такими виданнями, 
як “Українська загальна енциклопедія”, “Pazdirkuv Hudebni Slovnik 
Naucny” та “Ottuv Slovnik Naucny”.  

Єдине з порушуваних Ф. Стешком питань, яке залишилося без ко-
ментарів Ф. Колесси, стосувалося оцінки XVIII століття в історії укра-
їнської музики. “ХVІІІ століттю я тепер присвячую спеціяльну увагу, – 
писав він. – Мені цікаво перевірити, на якій підставі можна (і чи взага-
лі можна?) цей вік називати “золотим віком” української музики. Ми 
про це “золото” мало ще що знаємо: десь воно тинялось по чужих лю-
дях та їх збагачувало, а для нас від нього користи було вже небагато. 
Не добачати цього, це значить не розбиратися в історичному процесі 
розвитку нашої музики й заплутувати його” [12]1. Судячи з опосеред-
кованих джерел, Ф. Колесса був солідарний з львівськими музиканта-
ми, які не сприйняли таку позицію Ф. Стешка. 

Загалом для листів Ф. Стешка 1930-х років характерне поступове 
посилення емоційності вислову, внаслідок чого найбільш об’ємний 
лист з цієї групи нагадує вже не звіт, а швидше сповідь людини, яка 
прагне поділитися наболілим. Складається враження, що Ф. Стешко 
мало з ким міг бути таким відвертим у професійній сфері. Так, К. Квітка 
відразу попередив: “З свого боку я радий служити Вам, коли трапиться 
стаття Вам у пригоді, тільки мушу попередити, що в усіх инших спра-
вах, окрім музично-етнографічних, отже навіть у справах музичної іс-
торії пізніших часів, не кажучи вже про сучасну музичну творчість і 
концертову практику, я дуже мало поінформований і не маю змоги сте-
жити ні за літературою, ні за життям, отже користи з мене, як з корес-
пондента, може бути тільки в питаннях студіювання (але не артистич-
ного оброблення та пропаганди) народньої музики” [13]2. До того ж, в 
кінці 1920-х років їхнє листування припинилося. Тоді ж перестав пи-
сати М. Грінченко. Вимушено перервалися контакти з Радянською 
Україною і Ф. Колесси. 

Натомість, з середини 1930-х років відновилося (вже листовно) 
спілкування двох науковців з Михайлом Гайворонським. Примітно, що 
в тематиці їхнього листування найбільш представлені музична фольк-
лористика та українська церковна музика, лише з перевагою першої у 
Ф. Колесси та другої – у Ф. Стешка [1, с. 42]. Своєю чергою, їхні на-
укові пріоритети отримали своєрідне відображення в зацікавленості 
музичною культурою Закарпаття, що поєднувало всіх трьох дослідни-
ків. У текстах листів Ф. Колесси і Ф. Стешка ця тема простежується 
досить фрагментарно і стосується окремих публікацій, присвячених 

                                                 
1 Лист Ф. Стешка до Ф. Колесси від 5.07.1937 року. 
2 Лист К. Квітки до Ф. Стешка від 3.01.1925 року. 
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Закарпаттю. Для М. Гайворонського зацікавлення цим краєм пов’язане 
насамперед з композиторською творчістю.  

Зазначимо, що таке спрямування діяльності М. Гайворонського не-
малою мірою спричинене впливом Ф. Стешка. Про це пише В. Витви-
цький, посилаючись на лист Ф. Стешка до М. Гайворонського від 8 лю-
того 1938 року: “Стешко захоплювався народними піснями Закарпаття 
і мав задум організувати там акцію збирання і запису пісень, а згодом 
їх мистецької обробки нашими композиторами. «[…] Мені дуже б хо-
тілося, щоб Ви стали спеціяльно підкарпатським композитором. Це не 
значить, що я хочу обмежити Вашу творчість і чинність тільки на пра-
цю для Підкарпаття. Навпаки, в мене з Вашою особою сполучується 
багато інших ідей та проектів, з якими я Вас познайомлю нижче. Але я 
хотів би, щоб праця для Підкарпаття зайняла у Вашій творчості по-
стійне місце, стала ділом замилування до цього предмету, річчю по-
важною у Вашій чинності»” [1, с. 42].  

Захоплений діяльною енергією музикознавця, М. Гайворонський від-
гукнувся на пропозицію Ф. Стешка, зауваживши, однак, у відповідь: 
“В історії нашої нації я вже маю гарне місце. Приходилося мені бути 
піоніром в стрілецькій пісенній творчости. І цего досить, хоч і на цьо-
му тільки початок моєї музичної творчости” [13]1. Композитор також 
чітко визначився з пріоритетами: “В музиці Закарпаття перше місце 
належиться Ф. Колессі” [13]2. 

Добре відоме ставлення М. Гайворонського до Ф. Колесси як до 
свого вчителя в композиторській творчості. Окрім того, композитор 
навпаки проявляв зацікавлення до фольклору різних регіонів України, 
у чому він, зокрема, звертався за допомогою до Ф. Колесси. 

Загалом, у ставленні М. Гайворонського до Ф. Колесси відчувається 
якась особлива благоговійність перед його особою. Зворушений уче-
ний писав, зокрема, у відповідь: “[…] Я давно вже ні від нікого не чув 
таких сердечних слів, як від Вас тепер; і тим цінніші вони для мене” 
[1, с. 313]. Також і Ф. Стешко в особі М. Гайворонського “знайшов спів-
розмовника, до якого міг надіслати своє, як писав, “дружнє слово” – 
про те, що є на серці” [1, с. 42–43]. Композитор відповідав йому такою 
ж сердечністю: “Пишу Вам, сповідаюся немов перед Вами” [13]3. 

Теплий тон вислову притаманний і листуванню Ф. Стешка та Ф. Ко-
лесси, хоча останній змушений неодноразово виправдовуватися за своє 
довге мовчання. “Не гнівайтеся на мене, що так мало до Вас пишу: я 
страшенно перегружений роботою, що перевищає мої фізичні сили, та 

                                                 
1 Лист М. Гайворонського до Ф. Стешка від 23.02.1938 року. 
2 Лист М. Гайворонського до Ф. Стешка від 23.02.1938 року. 
3 Лист М. Гайворонського до Ф. Стешка від 10.11.1937 року. 
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рад би докінчити ще бодай важніше з того, що розпочав” [13]1, – писав 
він в одному з листів. Тим не менше, вчений продовжував надавати 
Ф. Стешку посильну підтримку, свідченням чому є останні два листи 
Ф. Стешка до Ф. Колесси, пов’язані зі справою присвоєння йому зван-
ня доцента-суплента2 Українського вільного університету в Празі. Це 
звання, яке надавало дослідникові право офіційного керівництва кафед-
рою музикознавства, він отримав саме завдяки підтримці Ф. Колесси. 
“В мене немає слів, глибокоповажаний Пане професоре, щоб вислови-
ти Вам моє глибоке й щире почуття подяки за ту велику поміч, що Ви 
її мені проказали і то за таких часів та обставин […]”, – писав з вдяч-
ністю Ф. Стешко [12]3.  

Як можна охарактеризувати взаємини науковців? На початку нашої 
статті йшлося про ефект взаємовідображення двох “я”, притаманний 
епістолярному жанрові. Листування ж Ф. Стешка та Ф. Колесси дає 
багату інформацію насамперед про особу Ф. Стешка, оскільки так чи 
інакше майже винятково пов’язане з його діяльністю. Лише на початку 
їхніх стосунків відчувалося обопільне зацікавлення в обміні інформа-
цією. Далі ж – листи Ф. Стешка все більше набували характеру розло-
гих монологів, а листи-відповіді Ф. Колесси ставали все коротшими. 
На одну з причин такого роду взаємин вже вказано вище: основна сфе-
ра наукових зацікавлень Ф. Стешка лише опосередковано стосувалася 
діяльності Ф. Колесси. Додамо також, що докладні листи-звіти Ф. Стешка 
були обумовлені не лише прагненням поділитися, порадитися з авто-
ритетним ученим своїми задумами, але й ще з одним проханням до-
слідника до Ф. Колесси – інформувати львівську громадськість про 
його наукову працю. До речі, на прохання Ф. Стешка Ф. Колесса напи-
сав окрему статтю з оцінкою його наукових розвідок [8].  

Ще одна причина, яку ми можемо припустити лише гіпотетично, 
крилася у відмінності їхнього ставлення до наукової роботи і, відпо-
відно, в результативності зусиль. Вражаюча дисциплінованість і пра-
цездатність Ф. Стешка, яку відзначали його сучасники, безперечно, 
принесла свої плоди: за двадцять років роботи в музикознавчій сфері 
дослідник яскраво заявив про себе як талановитий джерелознавець. Та 
все ж значна частина розпочатих ним проектів залишилася незаверше-
ною, і не лише через об’єктивні обставини (нестача коштів, політичні 
реалії та інше). Прагнучи до свого ідеалу – зібрання якомога повного 
джерельного матеріалу з історії української музики (що було у тих 
умовах особливо проблематичним), дослідник перетворив допоміжний 

                                                 
1 Лист Ф. Колесси до Ф. Стешка від 23.01.1938 року. 
2 Від лат. suppletivus – доповнювальний. 
3 Лист Ф. Стешка до Ф. Колесси від 14.01.1944 року. 
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для науковців засіб на мету, мимоволі віддаляючи задумане ним науко-
ве опрацювання давніх музичних пам’яток. 

Зрештою, після багатолітніх зусиль, Ф. Стешко зміг констатувати: 
“У мене знайдете все, що було про українську музику написане, коли 
не в оригіналі, то переписане. […] Використати ввесь зібраний матері-
ял мені не прийдеться, але те, що я зібрав, перейде в музей і колись на 
цьому грунті працюватимуть інші музикольоги” [16]. Можна було б 
вважати, що дослідник успішно реалізував себе саме у цьому амплуа, 
якби не та обставина, що зібрані ним матеріали збереглися лише част-
ково, та й ті виявилися недоступними для українських музикознавців. 

Зрозуміло, що не всі нюанси листування двох науковців можливо, 
та чи й доцільно, висвітлити в цій статті. Принаймні, ми намагалися 
зосередити свою увагу на тих питаннях, які так чи інакше стосуються 
особи Ф. Колесси. Однак, безперечно, використаний епістолярій вмі-
щує насамперед багату інформацію про Ф. Стешка: його характер, нау-
кові пошуки, помилки і досягнення. З іншого боку, близька насамперед 
Ф. Колессі музично-етнографічна тематика, хоча й неоднаковою мірою 
(іноді опосередковано, через К. Квітку чи М. Гайворонського), постійно 
проявляється впродовж їхнього багатолітнього листування. По суті, ко-
жен з них у міжвоєнний період найактивніше займався музичною етно-
графією у своєму середовищі: Ф. Колесса у Львові, Ф. Стешко у Празі, 
К. Квітка у Києві (до репресій 1930-х років), а М. Гайворонський – у 
Нью-Йорку. І хоча емігранти, на відміну від Ф. Колесси та К. Квітки, 
проявили себе у цьому плані лише в контексті своїх основних наукових 
і творчих пріоритетів (Ф. Стешко – давня українська музика, М. Гайво-
ронський – обробки народних пісень), незаперечним є їхній взаємний 
вплив та підтримка: в обміні ідеями, в пошуку потрібної наукової літе-
ратури й архівних джерел, у публікації наукових розвідок чи музичних 
творів (як у М. Гайворонського та Ф. Колесси), а також в ознайомленні 
громадськості зі здобутками своїх колег. І поєднували їх не лише 
спільні наукові зацікавлення, а й тепло дружніх взаємин. 

 
––––––––––––––––––––––––––– 
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CONTACTS OF FILARET KOLESSA AND FEDIR STESHKO: 
SCIENTIFIC AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS 

 
Oksana MARTYNENKO 

 
Scientific contacts of Filaret Kolessa and Fedir Steshko were analyzed. The 

survey is based on previously unknown correspondence: nature, the main thematic 
focuses, effectiveness. Here is also shown the high level of mutual support of two 
scientists. Involving of epistolary materials by Klyment Kvitka and Mykhaylo 
Hayvoronskyy allowed to resume the panorama of relations between two Ukrainian 
figures more deeply, to highlight motivational factors of their scientific interests. 
However, such a “cross”-perspective provided a broader, Ukrainian nationwide 
context in highlighting this relationship. 

Key words: Filaret Kolessa, Fedir Steshko, relationship, Ukrainian Musicology 
and ethnic Musicology, epistolary sources. 

 
 
КОНТАКТЫ ФИЛАРЭТА КОЛЭССЫ И ФЭДОРА СТЭШКА: 

НАУЧНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 

Оксана МАРТЫНЕНКО 
 

На основе ранее неизвестной переписки Филарэта Колэссы и Фэдора 
Стэшка проанализированы их научные контакты: характер, главные темати-
ческие направления, результативность. Показан высокий уровень взаимной 
поддержки двух учёных. Привлечение эпистолярных материалов Клымента 
Квиткы и Мыхайла Гайворонского дало возможность глубже воссоздать пано-
раму взаимоотношений двух украинских деятелей, выяснить мотивационные 
факторы их научных интересов. В то же время, такой “перекрёстный” ракурс 
позволил высветлить эти взаимоотношения в более широком, общеукраин-
ском контексте.  

Ключевые слова: Филарэт Колэсса, Фэдир Стэшко, взаимоотношения, ук-
раинское музыковедение и этномузыковедение, эпистолярные источники. 
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