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Проаналізовано наукові проблеми фольклористики, порушені у листуван-

ні видатних дослідників української і російської усної народної творчості 
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російської фольклористики відповідно, вони обидва тривалий час студіювали 
народний епос (Ф. Колесса українські думи, а М. Азадовський російські би-
лини) та похоронні голосіння. 
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Листування видатних дослідників української і російської народної 

словесності Філарета Колесси (1871–1947) і Марка Азадовського (1888–
1954) охоплює такі хронологічні межі: 30 січня 1940 року – 20 січня 
1947 року, тобто сім років. Листи Ф. Колесси зберігаються в Науково-
дослідному відділі рукописів Російської державної бібліотеки (м. Москва) 
у фонді М. К. Азадовського (картон 63, одиниця зберігання 1). Усього 
14 листів і 2 телеграми. Кореспонденція М. Азадовського зберігається 
у приватному архіві родини Колессів (м. Львів), вона налічує 14 лис-
тів. У цій же папці міститься кілька чернеток листів Ф. Колесси до ро-
сійського фольклориста. 

Перші сім листів М. Азадовського з незначними скороченнями  
вперше опублікувала його дружина Л. В. Азадовська 1978 року [5]. 
Кореспонденція Ф. Колесси дійшла до читача щойно 2011 року у ви-
данні разом зі судією “Обнова української етнографії та фольклорис-
тики на західних областях УРСР” [10, с. 60–80]. У зазначеній книзі 
уміщено також усі листи М. Азадовського без скорочень [10, с. 82–98]. 

Листування між ученими розпочав професор М. Азадовський, який 
у той час обіймав посаду завідувача відділу фольклору народів СРСР в 
Інституті літератури Академії наук. Мотивом для написання листа 
послугувала пропозиція Ф. Колессі подати статтю до запланованого 
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збірника про західноукраїнський фольклор і фольклористику: “Отдел 
Фольклора Института Литературы Академии Наук включил в свой 
план на текущий год сборник статей и очерков по западно-укра-
инскому фольклору и фольклористике1. Мы очень бы хотели среди его 
участников видеть и Вас” (30.01.1940) [11, с. 82]. У відповідь на це за-
прошення Ф. Колесса 1946 року надіслав у Ленінград статтю “Обнова 
української етнографії й фольклористики на західних областях УРСР”. 
Запізнення зумовила Друга світова війна. 

У своєму першому листі М. Азадовський зазначив, що йому відомі 
тогочасні наукові розвідки академіка Ф. Колесси, а саме його праці про 
залишки билинного епосу в українській народній поезії і про мотиви 
українських народних голосінь [11, с. 82]. Ленінградський професор 
також просив колегу роздобути для нього, крім іншого, том із голосін-
нями2. 

По суті, у першому листі М. Азадовського й у відповіді Ф. Колесси 
означені основні спільні наукові інтереси двох дослідників усної на-
родної словесності, а саме: вивчення голосінь, епосу, а також історії 
фольклористики. 

1922 року в Читі побачив світ збірник М. Азадовського “Ленские 
причитания”. У цій праці професор високо оцінив студії Іларіона Свєн-
ціцького про українські голосіння, зарекомендував себе як уважний за-
писувач не лише текстів жанру, а й дослідник особливостей його пере-
дання й функціонування. Цікаві такі спостереження автора: “В Сибири 
профессиональных, «наемных» или «платных» плакальщиц абсолют-
но нет; любительницы этого вида поэзии ходят иногда причитывать 
над чужими покойниками, но это не освобождает от обязательного 
причитывания тех, кого преимущественно коснулась утрата, – мать, 
жену, сестру, дочь. Причитать должна уметь каждая, и несоблюдение 
этого обряда считается неприличием. Одна женщина на Лене жалова-
лась мне, что «не умеет выть, чтоб складно было» – «горе свое выска-
жешь, а складу нету». Случалось, во время записи подсаживалась 
какая-нибудь «молодуха» и с искренним любопытством и вниманием 
прислушивалась к сообщаемым мне причетам, чтобы запомнить и 
заучить их. Одна полушутя-полусерьезно говорила: «Вот спасибо хоть 
человек приехал у наших старух вытье записывать, по крайности и мы 
с им поучимся, а то пора надойдёт, мы сами-то и не сумеем – сраму 
сколь будет». Одна старушка, весьма охотно сообщавшая мне всевоз-

                                                 
1 Видання не вийшло. 
2 Йдеться про видання: Свєнціцький Іларіон. Похоронні голосіння. Гна-

тюк Володимир. Похоронні звичаї й обряди // Етнографічний збірник. – 
Львів, 1912. – Т. 31–32. 
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можные как свадебные, так и похоронные песни, советовала дочери 
внимательнее слушать, – «а то скоро помру, ты и обвыть меня ладóм 
не сумеешь: люди-то застыдят тебя»” [2, с. 134].  

Студії Ф. Колесси над похоронними голосіннями і ширше над 
похоронними обрядами посідали чільне місце в науковій творчості 
вченого. Зокрема 1920 року в Записках НТШ вийшла друком перша 
частина роботи фольклориста-музикознавця “Українські народні думи 
у відношенню до пісень, віршів і похоронних голосінь”, а через трива-
лий час читачі врешті змогли ознайомитися із його студією “Вірування 
про душу й загробне життя в українській похоронній і поминальній 
обрядності” [7]. Над цією студією академік Ф. Колесса працював у різ-
ний час, зокрема і наприкінці життя, про що засвідчують його рядки у 
статті про фольклористику на західних областях УРСР: “Уже почти 
готовое исследование Ф. Колессы об украинских народных обрядах и 
верованиях, связанных со смертью и погребением, основано на широ-
ком сравнительном материале” [10, с. 36]. 

Про зацікавлення дослідників похоронними голосіннями промо-
висто свідчить також абзац із листа ленінградського науковця від 
1 червня 1940 року. Отже, М. Азадовський до книг, які обіцяв надісла-
ти до Львова, додав такий коментар: “Летом или в начале осени я 
надеюсь выслать Вам одну за другой две книжки, выходящие под моей 
редакцией. Одна должна особенно Вас заинтересовать. Новый сбор-
ник русских причитаний. Книга сделана моим учеником; на днях я 
подписываю ее к печати” [10, с. 85]. Ішлося про видання “Русские пла-
чи Карелии” (Петрозаводск, 1940)1. 

Свою обіцянку М. Азадовський виконав, і в листі від 20 січня 
1941 року академік Ф. Колесса написав такі наукові спостереження: 
“Сердечно дякую Вам за Ваше ласкаве письмо з 1.І.1941. та за пре-
красну книгу «Русские плачи Карелии». Статті Г. Виноградова й М. Ми-
хайлова прочитав з великим інтересом, тим більше, що й сам я працю-
вав над українськими похоронними голосіннями і свому предметові 
присвятив я значний розділ моїх університетських викладів та на 
основі українського матеріалу дійшов до подібних висновків, що й зга-
дані дослідники. Дивувати може, як багато спільного мають українські 
голосіння з великоруськими плачами далекої Карелії не тільки в моти-
вах, але також в характері й стилю імпровізації” [10, с. 66]. 

Дослідженню українських народних дум у науковому доробку 
Ф. Колесси присвячено чи не найбільше уваги. Його видатні роботи 

                                                 
1 Русские плачи Карелии / подготовка текстов и примечания М. М. Ми-

хайлова; вступительная статья Г. С. Виноградова и М. М. Михайлова; под 
редакцией М. К. Азадовского. – Петрозаводск, 1940. 
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“Мелодії українських народних дум” (1910–1913) [9], “Про генезу 
українських народних дум” (1921), “Речитативні форми в українській 
народній поезії” (1925) [12] та інші належать до світових досягнень у 
галузі вивчення народного епосу. По суті, Ф. Колесса відкрив україн-
ську народну думу широкій світовій науковій громадськості.  

Ці роботи знав і високо цінував М. Азадовський. У першому листі 
він зазначив, що серед тем, над якими тоді працював академік Ф. Ко-
лесса, його найбільше цікавить дослідження епосу: “Из киевских газет 
мне известно, что Вы сейчас работаете над рядом тем: «Остатки бы-
линного эпоса в украинской народной поэзии», «Мотивы украинских 
поэтических причитаний» и др. Из этих тем, если газетные сообщения 
верно передают их содержание, нас особенно интересует первая” [11, 
с. 82]. У той час Ф. Колесса працював над вивченням билин. Про це 
він писав у листі від 2 листопада 1940 року: “В тематичному плані 
Інст[итут] Фольклору замістив [?] мою працю «Залишки билинного 
епосу в українському фольклорі», яку мушу виконати до листопада 
1941 р.” [10, с. 82]. Праця про билини дотепер неопублікована1. Зго-
дом, наприкінці 1946 року (лист від 28.12.1946) академік писав до 
Ленінграда таке: “Я підготував матеріал до студій на тему «Залишки 
билинного епоса в українському фольклорі» і зібрав уже дуже інтерес-
ні паралелі українських пісень. Одначе тепер постійно сумніваюся, чи 
буду в силі при лихім стані мого здоров’я вичерпати цю надто обшир-
ну тему. Поки що задумую обмежитися до зібраних і видання самих 
тільки текстів пісенних, а їх обговорення відкласти на пізніше. Порів-
нюючи українські тексти з їх німецькими і південно-слов’янськими 
паралелями приходжу до пересвідчення, що ці теми прийшли до нас і 
дальше на північ із заходу і півдня. Дуже рад би я знати який Ваш 
погляд на цю справу” [10, с. 78]. 

У вивченні епосу М. Азадовського особливо цікавила проблема ви-
конавства. Цей аспект становив інтерес для вченого у зв’язку із його 
чільною увагою до казкової прози. У статті “Русские сказочники” 
(1932) він писав про особливості запам’ятовування і відтворення текс-
ту билин, значення loci communes у цьому процесі, роль імпровізації. 
Про майстерність виконання М. Азадовський, цитуючи дослідника 
монгольського героїчного епосу Б. Владимирцева, підсумовував: “Его 
[певца, сказителя былин] искусство проявляется в умелом и увлека-
тельном для слушателей способе пользоваться общими местами и 

                                                 
1 Зберігається у приватному архіві Колессів у Львові. Ця студія “Залишки 

билинного епосу в українському фольклорі” зазначена серед найважливіших 
неопублікованих праць Ф. Колесси в монографії Софії Грици “Ф. М. Колес-
са” (Київ, 1962). 
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украшениями. Певец то нанизывает их, как бисер, удлиняя и растяги-
вая разные эпизоды, то делает свое описание сухим и обрывистым и 
ведет его быстро и бегло” [3, с. 21–25]. 

Вивчення історії фольклористики було серед провідних наукових 
тем М. Азадовського. Результат багатолітньої праці, капітальне дослі-
дження “История русской фольклористики” (у 2 томах, Москва, 1958, 
1963), вийшла друком після смерті автора. Це вагомий внесок у росій-
ську фольклористику, який не втратив актуальності до сьогодні.  

Ф. Колесса у листах до ленінградського колеги кілька разів згадав 
про роботу над “Історією української етнографії”. Зокрема у листі від 
15 грудня 1944 року: “Маю вже виготовлену працю «Спроба періоди-
зації укр[аїнської] народ[ної] словесности» і велику частину праці 
«Історія укр[аїнської] етнографії». Дуже бажав би я докінчити цю так 
дуже потрібну роботу – та не знаю чи стане мені на це сил. А була б 
велика шкода, як би й на далі лишилася незаповнена прогалина, бо ж 
Пипін довів «Малорусс[кую] этнографию» лише до 1891 р.” [10, с. 71]. 
Праця Ф. Колесси побачила світ також після смерті автора, лише 
2005 року [8]. 

Із листування Ф. Колесси й М. Азадовського довідуємося, що вони 
чимало часу присвятили підсумкам наукової діяльності своїх сучасни-
ків. Під час перебування у Львові М. Азадовський виголосив доповідь 
про тогочасний стан дослідження фольклору. У листі із Трускавця, де 
він відпочивав, читаємо, що тема пропонованої доповіді, запланованої 
для виголошення у Львові, – “Фольклористична робота в СРСР” (лист 
від 16.08.1940) [10, с. 86]. 

Водночас Ф. Колесса детально описав наукову діяльність свого від-
ділу в згаданій “Обнові української етнографії й фольклористики на 
західних областях УРСР”. Ця праця засвідчує високий рівень народо-
знавчих студій цієї структури. Академік Ф. Колесса виділив основні 
проблеми, над якими працював Відділ, його вагомі здобутки. У цьому 
чи не найбільша цінність його дослідження, оскільки документація до-
воєнних років майже не збереглася, а з архівних матеріалів сучасному 
науковцеві важко зробити правильні висновки, адже збережені пооди-
нокі праці, протоколи і плани Відділу відображають лише формальний 
аспект його роботи і не дають уявлення про особисті наукові інтереси 
працівників. 

Ф. Колесса неодноразово запрошував М. Азадовського переїхати 
до Львова й очолити кафедру фольклору та етнографії в університеті, 
але ця мрія академіка так і не здійснилася: “Я не перестав мріяти про 
те, як би то було ідеально добре, як би Ви могли приміститися на 
життя у Львові і стати професором нашого Львівського університету 
ім. І. Франка? – Але це недосяжна мрія!” [10, с. 75]. 
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Наприкінці наведемо цитату із листа М. Азадовського, у якій він 
лаконічно і точно охарактеризував книгу Ф. Колесси “Українська усна 
словесність” (Львів, 1938): “Ваше издание может считаться в полной 
мере образцовым, именно так нужно издавать антологии. Прекрасный 
и умелый подбор материала, обстоятельное историографическое вве-
дение, строго обдуманный комментарий – все это ставит Ваш опыт на 
первое место среди всех известных мне русских и западноевропейских 
изданий такого типа” [10, с. 85]. 
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SCIENTIFIC THEMES OF CORRESPONDENCE  
OF FILARET KOLESSA AND MARK AZADOVSKIJ 

 
Rorsolana ZALES’KA, Iryna KOVAL’-FUCHYLO 

 
The scientific problems of folklore studies are analysed in the article, which 

were considered in correspondence of prominent researchers Ukrainian and Rus-
sian verbal folk work Filaret Kolessa and Mark Azadovskij. Interestingly, that 
some leading questions of verbal literature were considered in the article of the 
personal interest and F. Kolessa, and M. Azadovskij. So, they are authors of funda-
mental labors on history of Ukrainian and Russian folklore, they both long time 
studied a folk epos (F. Kolessa – Ukrainian dumas-songs, and M. Azadovskij – the 
Russian bylinas), both researchers are the authors of labours about funeral lamenta-
tions. 

Key words: Filaret Kolessa, Mark Azadovskij, Ukrainian folk dumas-songs, la-
mentations, are history of folklore studies. 

 
 

НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕПИСКИ  
ФИЛАРЭТА КОЛЭССЫ И МАРКА АЗАДОВСКОГО 

 
Роксоляна ЗАЛЕСЬКА, Ирына КОВАЛЬ-ФУЧИЛО 

 
В статье проанализированы научные проблемы фольклористики, затрону-

тые в переписке выдающихся исследователей украинского и русского устного 
народного творчества Филарэта Колэссы и Марка Азадовского. Интересно, 
что некоторые ведущие вопросы устной словесности были предметом заин-
тересованности и Ф. Колэссы, и М. Азадовского. Так, эти ученые – авторы 
фундаментальных трудов по истории украинского и русского фольклора, оба 
длительное время изучали народный эпос (Ф. Колэсса – украинские думы, а 
М. Азадовський – русские былины), похоронные причитания. 

Ключевые слова: Филарэт Колэсса, Марк Азадовський, украинские народ-
ные думы, причитания, история фольклористики. 
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