
 
 
 

ВІД РЕДКОЛЕГІЇ 
 
 
Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси 

презентує черговий збірник наукових праць і матеріалів, в яких осмислено 
важливі, часто маловивчені і малознані сторінки життя й діяльності славетної 
української родини Колессів. Випускаючи його у світ, ми вкотре переконує-
мося у слушності ідеї: глибинне пізнання сутності історичного й культурного 
розвою народу можливе тільки через осягнення життя й творчої діяльності 
його славетних постатей. У нашому випадку маємо унікальний приклад жертов-
ної праці кількох поколінь родини Колессів у царині науки, культури, освіти 
та громадського життя, які творять справжню епоху національного поступу. 
Кафедра української фольклористики Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка має почесний обов’язок до вивчення багатої спадщини і 
продовження наукових традицій одного з найбільш яскравих представників 
родини Колессів, визначного вченого-україніста ХХ століття, патрона кафед-
ри – академіка Філарета Колесси.  

Оскільки збірник приурочено до 140-річчя з дня народження Філарета 
Колесси, то переважна більшість поміщених у ньому матеріалів стосується 
саме академіка. Передусім вкажемо на статті, які розпочинають і завершують 
наше видання – це студії видатного сина Філарета Колесси Миколи про 
композиторську діяльність батька та Ірини Довгалюк про львівський архів 
фольклориста “Архів Філарета Колесси у Львові”, а своєрідним обрамленням 
збірника є його завершальний матеріал – недрукована досі праця Філарета 
Колесси “Періодизація українського фольклору”. Звернемо увагу на розвідку 
Ірини Довгалюк, котра наголосила на важливості наукового опрацювання 
приватного архіву Філарета Колесси, матеріали якого проливають світло на 
цілу низку досі нез’ясованих сторінок життя й творчої спадщини видатного 
українського фольклориста, музикознавця й громадсько-культурного діяча. 
Стаття важлива й тим, що фактично започатковує системне й ґрунтовне 
вивчення багатих архівних фондів Філарета Колесси та загалом усієї родини, 
що є необхідною складовою майбутнього видання повного зібрання творів 
ученого, яке варто було б здійснити в найближчому майбутньому.  

Першу частину збірника завершує розвідка Романа Тарнавського “Форму-
вання колективу кафедри фольклору й етнографії Львівського університету 
під керівництвом Філарета Колесси”, написана переважно на маловідомих 
джерельних матеріалах з архіву Університету. Розглянуто наукові й навчальні 
аспекти діяльності членів кафедри фольклору й етнографії Львівського уні-
верситету, акцентовано на важливій ролі академіка Філарета Колесси, який 
був її організатором і натхненником.  

Матеріали основних розділів збірника докладно аналізують найголовніші 
аспекти фольклористичної та етномузикологічної творчої спадщини Філарета 
Колесси. Дослідники не лише окреслюють важливі теоретико-методологічні 
та прикладні питання, а й залучають нові, досі невідомі архівні матеріали. Від-
значимо статті Ірини Коваль-Фучило та Роксоляни Залєської, які заторкують 
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маловідомі сторінки діяльності Ф. Колесси, зокрема його листовне спілкування 
з відомим російським фольклористом Марком Азадовським та особливості 
оцінки наукового доробку Ф. Колесси, які дав співробітник кафедри фольклору 
й етнографії Михайло Скорик − надзвичайно цікава, але, на жаль, маловивче-
на постать в українському народознавстві. Цінним є й матеріал студій − мало-
відомі чи невідомі досі архівні джерела. Значним внеском у колессезнавство 
вважаємо оригінальні фольклористичні статті Михайла Чорнопиского про 
поетику лемківських пісень у зібранні Ф. Колесси, Оксани Кузьменко про 
соціально-побутові пісні в едиційній та дослідницькій практиці вченого, 
народознавчі дослідження півдня України в інтерпретації Ф. Колесси та Воло-
димира Гнатюка Людмили Іваннікової.  

Змістово багатою є етномузикознавча частина збірника − це ґрунтовні праці 
про аналітичний метод Ф. Колесси у контексті сучасної фольклористики (Софія 
Грица), про студії вченого над ритмікою (Анатолій Іваницький) і ладом (Олена 
Мурзина), розвідка Михайла Хая про Ф. Колессу як дослідника кобзарсько-
лірницької традиції. Довершують висвітлення картини стану сучасного колес-
сезнавства музикознавчі розвідки Оксани Мартиненко (“Контакти Філарета 
Колесси та Федора Стешка: науковий та психологічний аспекти”), Якима Го-
рака (“Філарет Колесса та Володимир Садовський: до характеристики контак-
тів”) та Северина Тихого (“Концептуальні основи етнографічного сольфеджіо 
Філарета Колесси”).  

Збірник не вичерпується дослідженнями лише творчої постаті та доробку 
Ф. Колесси − надзвичайно цікавими є студії про особливості життєвого й твор-
чого шляху його видатного сина Миколи (розвідки Наталки Самотос-Баєрлє 
та Ірини Зінків), діяльність родини Колессів в оцінці Василя Барвінського 
(Роксоляни Мисько-Пасічник) та майстерно написаний творчий портрет Дарії 
Колесси-Залєської (Ксенія Колесса).  

Важливою складовою збірника є й матеріали, які прямо не стосуються 
Ф. Колесси чи когось із цієї славетної родини, але так чи інакше з ними пов’я-
зані. Це аналітичні фольклористичні розвідки Галини Довженок, Віталія Коз-
ловського, Олесі Бріциної. Принципово новаторський підхід до аналізу думо-
вої ладовості пропонує у своїй статті Богдан Луканюк.  

З інших матеріалів вкажемо на цікаву статтю польської дослідниці Боже-
ни Левандовської “Пісні польських хасидів”, на розвідки Олени Гінди про 
“заробітчанську” тематику в сучасному фольклорі, Андрія Вовчака про на-
родний ляльковий вертеп з Бойківщини, Василя Івашківа про недруковане до-
слідження Пантелеймона Куліша про поетику народної пісні з публікацією 
статті визначного українського фольклориста, Ліни Добрянської про історію 
створення кафедри музичної фольклористики Львівської національної музич-
ної академії імені Миколи Лисенка, Лариси Лукашенко про матеріали з Під-
ляшшя у фоноархіві Інституту мистецтва Польської академії наук. Значний 
науковий інтерес становлять також статті Ольги Харчишин і Надії Пастух, 
Оксани Шалак, Святослава Пилипчука, Оксани Лабащук, Лілії Сироти, Оле-
ни Сироїд, Яреми Кравця, Лідії Федоронько та Мар’яни Федорович.  

Увиразнює збірник добірка світлин та ілюстрацій, серед яких особливо 
вартісними є неопубліковані й маловідомі фото академіка Філарета Колесси і 
його родини з приватних архівів Харитини Колесси та Роксоляни Залєської.  
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EDITORS’ NOTES 
 
 

Philareth Kolessa Department of Ukrainian Folklore Studies presents another 
collection of scholarly papers and materials which examine significant, often 
poorly-studied and unknown pages of life and activity of an outstanding Ukrainian 
family of Kolessas. Publishing the given volume we become more and more 
convinced in the idea that in-depth perception of what a nation’s historical and 
cultural development really is appears possible only through research into lives and 
intellectual activity of its prominent personalities. In our case we have a unique 
example of self-giving work of several generations of the Kolessa family in the 
spheres of science, culture, education and social life which represent the whole 
epoch of national progress. The Department of Ukrainian Folklore Studies at Lviv 
Ivan Franko National University views it as its honorary duty to research rich 
heritage and continue scholarly traditions of one of the brightest Kolessa family 
representatives, a 20th century famous scholar and Ukrainianist, the patron of the 
Department – academician Philareth Kolessa. 

As far as the given volume is dedicated to Philareth Kolessa’s 140th birth anni-
versary, the majority of materials concern the academician himself. The opening 
and closing articles should be mentioned here in the first place; namely these are 
researches by Mykola, Philareth Kolessa’s famous son, on his father’s activity as a 
composer and a paper by Iryna Dovhalyuk on folklorist’s Lviv archive “Philareth 
Kolessa’s archive in Lviv”. The final material of the given collection as if frames 
it, namely this is Philareth Kolessa’s paper “Periodization of Ukrainian folklore” 
which is published here for the first time. Attention should be paid to Iryna Dovha-
lyuk’s article. The author has emphasized how important it is to carry out scholarly 
analysis of Philareth Kolessa’s private archive. The materials from this archive 
shed fresh light on numerous unknown pages of life and intellectual activity of an 
outstanding Ukrainian folklorist, musicologist and social and cultural figure. In 
fact, this article gives a start to systematic and thorough research of Philareth Ko-
lessa’s and the family’s rich archives which turns out to be a necessary prerequisite 
for publishing the scholar’s full collection of works in the short run.  

The first part of the volume is crowned with the article by Roman Tarnavskyy 
“The personnel at the Department of Folklore and Ethnography under the super-
vision of Philareth Kolessa”. The paper is based predominantly on poorly-known 
sources from the University archive. The author explores scholarly and educational 
aspects of the activity performed by the members of the Department of Folklore 
and Ethnography at Lviv University, underlines the important role of academician 
Philareth Kolessa who organized and inspired it. 

Materials in the main chapters of the collection represent a detailed analysis of 
fundamental aspects of Philareth Kolessa’s folkloristic and ethno-musicological 
work. The researchers not only highlight significant theoretical, methodological 
and applied questions, but also involve new and unknown archive materials. Here 
one should mention the articles by Iryna Koval-Fuchylo and Roksolyana Zalyeska 
which concentrate on obscure pages of Philareth Kolessa’s activity, particularly his 
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correspondence with a prominent Russian folklorist Mark Azadovskyy and the spe-
cific evaluation of Ph. Kolessa’s scholarly heritage which was expressed by a 
member of the Department of Folklore and Ethnography Mykhaylo Skoryk, who is 
an extremely interesting but little-known figure in Ukrainian ethnology. The mate-
rial of the abovementioned papers, i.e. unheard-of or little-known archive sources, 
also appears to be of extreme importance. A considerable contribution into Kolessa 
studies was made through these authors’ original folkloristic articles on poetics of 
Lemko songs by Mykhaylo Chornopyskyy, social and everyday life songs in the 
scholar’s editorial and research practice by Oksana Kuzmenko, Ph. Kolessa’s and 
Volodymyr Hnatyuk’s interpretation of ethnological research of southern Ukraine 
by Lyudmyla Ivannikova.  

Ethno-musicological part of the given collection includes in-depth researches 
on Ph. Kolessa’s analytical method in the context of modern folklore studies (So-
fiya Hrytsa), the scholar’s study into the rhythm system (Anatoliy Ivanytskyy) and 
tonality (Olena Murzyna), Mykhaylo Khay’s article on Ph. Kolessa as a researcher 
of kobzar and lyrist tradition. The current state of modern Kolessa studies is de-
monstrated in musicological articles by Oksana Martynenko (“Philareth Kolessa’s 
contacts with Phedor Steshko: scientific and psychological aspects”), Yakym Horak 
(“Philareth Kolessa and Volodymyr Sadovskyy: the characteristics of contacts”) 
and Severyn Tykhyy (“Conceptual foundations of Philareth Kolessa’s ethnographic 
solfeggio”).  

The given volume is not limited by the personality and heritage of Ph. Kolessa; 
there are rather interesting studies into peculiarities of life and intellectual activity 
of his famous son Mykola (the articles by Natalka Samotos-Bayerlye and Iryna 
Zinkiv), the activity of Kolessa family in Vasyl Barvinskyy’s interpretation (by 
Roksolyana Mysko-Pasichnyk) and a skillful portrait of Dariya Kolessa-Zalyeska 
(by Kseniya Kolessa). 

Materials which do not display direct association with Ph. Kolessa or anybody 
from this prominent family, but are somehow connected with them, are also consi-
dered to be an important component of the collection. These are analytical folklo-
ristic articles by Halyna Dovzhenok, Vitaliy Kozlovskyy and Olesya Britsyna. In 
his paper Bohdan Lukyanyuk offers an innovative approach to analyzing tonality 
of dumy. 

Among other materials there is an interesting article by a Polish researcher 
Bożena Lewandowska “The songs of Polish hasids”, a paper by Olena Hinda on the 
topic of migrant workers in modern folklore, a research by AndriyVovchak on folk 
Nativity plays from Boykivshchyna, an article by Vasyl Ivashkiv about Panteley-
mon Kulish’s unpublished research into poetics of folk songs and its first publication. 
Lina Dobryanska researched the history of the Department of Musical Folklore 
Studies at Mykola Lysenko Lviv National Academy of Music; Larysa Lukashenko 
examined materials from Pidlyashshya in phonoarchives of the Institute of Arts at 
the Polish Academy of Sciences. In addition, articles by Olha Kharchyshyn and Na-
diya Pastukh, Oksana Shalak, Svyatoslav Pylypchuk, Oksana Labashchuk, Liliya 
Syrota, Olena Syroyid, Yarema Kravets, Lidiya Fedoronko and Maryana Fedoro-
vych seem no less important. 

The collection includes numerous photos and illustrations, among which one 
can especially value the unpublished pictures of the academician Ph. Kolessa and 
his family from private archives of Kharytyna Kolessa and Roksolyana Zalyeska. 
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