


У  Приватному  архіві  видатного  фольклориста,  музикознавця,
композитора,  одного  із  засновників  української  етномузико-
логії,  академіка  Філарета  Колесси  (1871-1947)  у  місті  Львові,
зберігається унікальна колекція з 59 фонографічних валиків, на
яких  зафіксований  репертуар  виконавців  української  епіки –
кобзарів  і  лірників.  Фонозаписи  були  зроблені  у  1904-1910
роках в рамках акції, започаткованої українською інтелігенцією
задля  збереження  мистецтва  українських  рапсодів,  якому
загрожувало поступове зникнення.
Першими  ініціаторами  та  виконавцями  цього  епохального
проекту  виступили  Гнат  Хоткевич,  Опанас  Сластьон  та  Оле-
ксандр Бородай (1903-1905). Згодом їхню ідею підхопили Леся
Українка та Климент Квітка. За сприяння та матеріальної під-
тримки  подружжя   (і  насамперед  Лесі  Українки)  для  запису
репертуару кобзарів  і  лірників  була організована  спеціальна
фольклористична експедиція на Наддніпрянську Україну. Реалі-
зувати цей важливий для української культури проект запроси-
ли  Ф. Колессу.   Влітку  1908  року  дослідник  у  Миргороді
(Полтавщина)   схопив  на  валики  думи  та  пісні  від  шести
народних виконавців.  У роботі фольклористу всіляко допомагав
художник, етнограф і кобзар О. Сластьон, який після повернен-
ня галицького збирача до Львова, продовжив фонографування
співу  та  гри  рапсодів  (1908-1910).   До  запису  репертуару
кобзарів  восени  1908  року  долучилися   також  і  сама  Леся
Українка та К. Квітка. Всього в ході проекту було рекордовано
щонайменше сто валиків. 
Усі фонограми для транскрибування та підготовки до публікації
були  переслані  Ф. Колессі.  Завдяки  його  жертовній  праці
незабаром  світ  побачили  два  томи  “Мелодій  українських



народних дум” (1910; 1913).  Сьогодні значна частина призби-
раної у ході проекту фоноколекції знаходиться у архіві академі-
ка.  Кілька валиків з Колессівського зібрання передано у музеї
Львівщини. Загалом, колекція презентує спів одинадцяти украї-
нських рапсодів. Серед записаного переважають думи (деякі з
супроводом),  є  також танцювальна музика,  строфічні  пісні.  У
збірці  Ф. Колесси  виявлено  й  інші  історично  вартісні  фоно-
грами,  зокрема,  запис  голосу  самого  Філарета  Колесси  та,
правдоподібно,  і  Лесі  Українки.   У  грудні  2013  року  завдяки
ґранту,  отриманому  від  Фонду  Вікімедіа,   колекція  валиків  з
Приватного архіву Ф. Колесси була оцифрована  спеціалістами
Інституту проблем реєстрації інформації НАН України.
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