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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Восени

1877

року у Сполучених Штатах Америки відбулася зна

менна подія: видатний учений Т. А. Едісон виніс на суд громадськості
свою епохальну новинку

-

-

пристрій для запису та відтворення звук ів

фонограф. У своїх намірах винахідник не був надто честолюбним і

спершу навіть не усвідомлював історичної величі власного відкриття:
він лишень прагнув полегшити працю секретарки-телефоністки. Проте
фонограф виявився не стільки ефективним офісним помічником, скільки
взагалі незамінним фіксатором усякого миттєвого звучання (передовсім
мови та музики) і зокрема вельми дійовим засобом вирішення складних

наукових завда нь природознавства, філології, музикології тощо.
Серед учених, хто належно оцінив винахід Т. А. Едісона, мало не
відразу знайшлися й дослідники музичного фольклору. Вже пробні фо
нозаписи народних мелодій

(1890)

засв і дчили, що застосування ново

створеної техніки для їх вивчення відкривало серйозні перспективи,
адже завдяки рекордуванню не тільки забезпечувалася швидка , точна
й об'єктивна реєстрація на воскових валиках одноразово виконуваних
творів усної традиції, зв ільняючи фольклориста від необхідності тру
домісткого синхронного (а тому не раз досить приблизного) перене
сення почутого на папір безпосередньо під час збира цького сеансу, а й

уможливлювалось їх багаторазове прослуховування, значно якісніше
кабінетне опрацювання, глибше аналітичне осмислення та, головне,
тривале архівне зберігання, а навіть масове тиражування та популяри
зацію в первинному виді, що було абсолютно неможливо до того.
Запровадження фонографа збіглося з докорjнним переломом у роз
витку музичної фольклористики, коли на зміну переважно прикладному

представленню народних мелодій у композиторській творчості, побутово
му музикуванні чи комплексному етнографічному описанні (кольберrів
ського типу) прийшло розуміння їх значимості як об'єкта фундаменталь
них студій. За слушними словами Я. Кунста, "етномузикологія ніколи б не

стала самодостатньою наукою, якби не було винайдено фонографа" 1 •
Отже, на зламі ХІХ-ХХ століть найперший в історії звукозаписуваль
ний апарат потужно ув ійшов у практику дослідник ів народної музики
всього світу, чи малою мірою визначивши основні напрямні становлення
сучасного етномузикознавства. У цьому процесі Україна взяла якнай
активнішу участь.
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Стан наукової розробки теми. Із здобуттям Незалежності та мож

ливістю дати об'єктивну оцінку доробку українських учених постала
потреба віддати заслужену шану й звуковим документалістам муз11чно
го фольклору. Тим паче, що в останні роки, як у нас, так і закордоном,
великий інтерес викликають наявні зібрання фонографічних валиків із
записами української народної музики.

Не меншу цікавість, окрім власне джерельного звукового матеріалу,
визиває й інформація про здобутки перших українських народномузич

них рекордистів. Однак дотепер таких відомостей оприлюднено вкрай

мало. fx здебільшого можна віднайти у працях, які, розкриваючи різні
аспекти історії української етномузикології, часто лише принагідно за
торкують і проблеми фонографування. З-поміж нечисленних досліджень

насамперед належить згадати монографії О. Правдюка ("Українська му
зична фольклористика",
фольклористика'',

1978)

та А. Іваницького ("Українська музична

1997).

Певну інформацію про рекордування української народної музики

містять також дослідження, що висвітлюють доробок визначних фоль

клорщтів. Це монографії про спадщину К. Квітки (А. Сторожук), Ф. Ко
лесси (С. Грица, Я. Шуст), С. Людкевича (З. Штундер), О. Роздол~,ського
(І. Довгалюк, Г. Сокіл). Про звукове документування народної музики

йдеться і в статтях та розділах монографій в яких розглянуто окремі
сторінки наукової біографії як згаданих вище дослідників, так і менш
знаних музичних фонографістів (праці В. Гошовського, С. Грици, Л. Га

расим, Г. Довженок, В. Дутчак, М. Мушинки, В. Осадчої, Н. Супрун,
М. Хая та інших). Поод1шокі відомості про фонографування народних
мелодій подано у студіях про народномузичні інституції (Л. Добрянська,
О. Юзефчик), дослідженнях з дискографії та історії українського звуко
запису (Б. Горбаль, І. Клименко, В. Максимович, С. Максимюк).
Не надто численним доробком можуть похвалитися і дослідники

зарубіжжя. Це монографії польських науковців М. Комінека та Я. Яц
ковського, німецької дослідниці С. Ціглер, а також низка студій, у нких

ідеться про окремі проекти фонографування народної музики (статті
П. Д<1гліrа, С. lспас, Р. Жарскєнє, М. Лобанова, А . Накєнє, Д. Шюллєра
та інших учених).
Проте, незважаючи HR певну інформативність названих і подібних
досліджень, їхні автори не ставили перед собою завдання вивчити іс
торію фонографування народної музики в Україні та пов'язану з нею
про блематику. Тож у цих розвідках здебільшого лише констатов<1но

факт використання фонографа у збирацькій діяльності О. Роздольсько

го, Ф. Колесси, Лесі Українки, К. Квітки, О. Сластьона, рідше інших

з
українських збирачів, а от nитання впровадження звукозапису у практи
ку дослідників народних мелодій, становлення та розв итку збирацької
фонографічної методики, оцінки фонографічного здобутку українських
збирачів, їхньої ролі і1 місця в історії європейського документування на
родної музики та низки інших , не менш важливих, теоретичних і nрак
тичних проблем фактично зали шилися за межами таких студій. Чи не
єдиними спеціальними науковими дослідженнями, присвяченими ре
кордуванню народної музики в Україні, є дві статті Б. Луканюка

-

про

піонерство в цій галузі Ф. фон Штейнгеля і його соратника В. Мошко
ва, та про українські фонографічні здобутки Б. Бартока на Закарпатті (у

сnівавторстві з

tO .

Яцківим) , а також наnрацювання Л. Шолохової про

фонографування єврейської традиційної музичної культури в Україні.
Актуальність дослідження. Отож, відсутність спеціального на
укового дослідження, у якому була би різнобічно проаналізована пів
столітня історія фонографування української народної музики й оцінена
музично-етнографічна спадщина українських рекордистів, спонукала

звернутися до такої важливої, однак досі неопрацьованої теми. Її акту
альність підсилена й тим, що в Україні, як і загалом Європі, започатку
вання звукового докуме нтування фольклору мало доленосний вплив на

за родження не лише фахової музичної етнографії, а й фундаменталь
ної етномузикології. Застосування звукової фіксації народних мелодій

сприяло формуванню колекцій воскових валиків

-

надійного джерела

для наук11 про народну музичну творчість. Окрім того, основні засади
методики звукозаnису музичного фольклору, яку започаткували пер

ші українські фонозбирачі О. Роздольськнй та Ф. Колесса, і сьогодні
не втратили свого значе ння. Тож аналіз фонографічного етапу істор ії
звукового документування фольклору в Україні вкрай важливий для ро

зуміння дослідницькоі" спадкоємності, адже знання джерел є з аnорукою
подальших успішних наукових звершень.
Лотреба об'єктивного оцінювання рекордування народної музики

в Україні зумовила необхідність простежити цей процес у географічній
(порівняння розвитку народномузичного фонографування в Україні та
за рубіжжі) й історичній (від початків зацікавлення звукозаписом зага
лом

-

до з'ясува ння подаль шої долі з ібраних воскових носіїв) площинах

поширення звукового докуме нтування.

Звідси випливає мета дослідження

-

проаналізувати основні тен

денції в історії фонографування народної музики в Україні та простежи
ти її перебіг й особливості на тлі аналогічних процесів, які відбувалися
у музичні І! фольклористиці народів Центрально-Східної Європи кінця

XlX -

першої ПОЛОВИНІ І хх століть.
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Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
окреслити та схарактеризувати основні етапи в історії фонографіч
ного документування н а родних мелодій;

на тлі фонографічних досягнень збирачів народної музики сусідн і х
єв ропейських народів з'ясувати особливості проходження цих ета

пів в Україні;
ро згл янути народ номузи чні фонографічні про екти українських му

зич ни х етнографів;
висвітлити самобутність фонографічних напрацювань українських
фонографістів ;
проаналі зувати методику фонографі<rного досл і дження музичного
фольклору ;
досл ідити початки звукового архівування народ ної музики в Укра
їні;

з'ясуват и подальшу долю восков их валиків і н11нішній стан колекцій;
виявити й обrрунтувати л і де рство українських рекордистів і ·1хніх
здобутків у Єв ропі та світі.
Об'єкт дослідження

-

фонографування музичного фолькло ру в

Україні.
Предмет дослідження

-

тенденції та самобутність ук раїнського

фонографічного д окументування народ но·~ музики.
Хронологічні межі дослідження охоплюють 1870-1940- в і роки за 
галом, у тому числі період фонографування народної музики в Україні:

1898-1948

роки, з окрема.

Джерельна база дослідження. Оскільки питання фонографування
української народної музики майже не висвітлено в науковій літературі,
для здобуття потрібної інформації довелося звернутися до українських і

зарубіжних не стільки виданих, скільки архівних джерел.
Винятковий інтерес для реконструкції українського народ ному з ич

ного фонозапису становлять рукописні матеріали приватних і де ржав
них архівів України та зарубіжжя . Насамперед, це докуме нти Приватно
го архіву акад. Ф . Колесси у Львові , рукописних фондів Центрального
державного історичного архіву у Львові , Ві дд ілу рукописів Львівської

національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України (да
лі

-

ЛННБ) й Архівних наукових фон д ів рукописів і фоно за писів Інс

титуту мистецтвоз навства , фольклористики та етнології імені М . Риль
ського НАН України (далі

-

ІМФЕ). Інформацію для написання свого

дослідження автор черпала і з рукописних фондів Державного архіву

Львівської області , Архіву Пр езид ії АН УРСР, Архіву Інституту народо 
знавства НАН України , Історичного музе ю у Львові , Архіву Проблемної
науково-дослідної ла бораторії музичної етнології Львівської національ-
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ної музичної академії імені М. Лисенка, приватних архівів Ю. Сливин

ського й О. Паляниці, а також фондів Віденського та Берлінського фоно
грамархівів, Литовського фольклорного архіву при Інституті литовської
літератури і фольклору, фонограмархіву Jнституту російської літератури

(ТТушкінськиі\ дім, Росія).
Чимало необхідно·і інформації одержано в процесі безпосередньо
го опрацювання колекцій фонографічних валиків, які зберігаються в
Архіві Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛІ-1!-ІБ,

Архіві Інституту народознавства НАН України, Приватному архіві акад.
Ф. Колесси у Львові, при ознайомленні зі зб іркою валиків у Архіві на
уков11х фондів рукописів і фонозаписів ІМФЕ.
Важливими для з'ясування української історії фонографування є й
опубліковані праці. Насамперед це дослідження фундаторів української
етномузикології К. Квітки, Ф. Колесси, С. Людкевича, О. Роздольського:
збірники народномузичних творів, що представляють результати рекор
дування народних мелодій та іншу цінну дотичну інформацію , розвідки ,
в яких подано відомості про факти фонографування та їхні результа

ти, а також публікація думок, зауваг, спогадів як згаданих, так й інших,
причетних до документува ння музики зби рачів , зокрема Лесі Українки,
О. Сластьона, Г. Хоткевича.

Джерелом роботи послужили оприлюднені документи про діяль 
ність народознавчих інсти туціі\: Городоцького краєзнавчого музею, На
укового товариства імені Шевченка (далі

академії наук. Серед матеріалів

-

-

НТШ), установ Української

звіти, у тому числі і з експедицій, ого

лошення про нові проекти тощо, у яких, окрім іншого , йшлося і про
різні аспекти, пов'язані з фонографуванням народної музики.
Відомості для дослідження автор черпала і з друкованих повідом
лень про дискусії, у яких обговорювалися різні ракурси способів впро
вадження фонографа у практику збирання фольклору: від методики

фонографування до вибору марок апарата. Чимало відомостей з цього

приводу міститься у матеріалах і звітах міжнародних конгресів, з'їздів,
які відбувалися в Європі у першіі\ по.повині ХХ століття. У їхніх до
кументах неодноразово фігурують прізвища украї нських учених, назви
народознавчих інституцій , зокрема НТШ.
Допоміжними у відтворенні початків фонографування стали також
численні газетні та журнальні повідомлення, які з'явились у два останні
десятил іття ХІХ і на початку ХХ століття та інформували про події й

акції, пов'язані з винайденням і впровадженням фонографа.
Інформативними для написання досл і дження є й праці світових пі
онерів звукового документування та фоноархівування. Наприклад, роз
відка першого рекордиста музичного фольклору Д. У Фюкса про власні

б
фонопроби, серія статей французького вченого Л. Азулє, в яких дослід
ник висвітлив історію рекордування у Франції та представив власно
створений фонограмархів, низка студій німецьких збирачів, зокрема
О. Абрагама, Е. М . фон Горнбостеля , Ф. фон Лушана, К . Штумпфа з
описом досвіду використання фонозапису, розвідки Є. Гіпіуса та С. Ма
гід про початки російського фоноархівування тощо.
Методологічна основа дослідження. Оскільки представлена пра

ця є джерелознавча-аналітичною, основний акцент у ній зроблено на
пошук, систематичне опрацювання та впровадження у науковий обіг

малознаного, а здебільшого зовсім невідомого джерельного матеріалу,
що стало визначальним у виборі методів дослідження. Зважаючи на по

ставлені завдання, процес фонографування і проблеми , які виникали в
ході його перебігу, викладено та проаналізовано в історичному розвитку
з використанням проблемно-хронологічного принципу подання матері

алу із застосуванням системного підходу у вивченні історії фонографу
вання музичного фольклору та її періодизації, а також культурологічно

го -для аналізу результатів рекордування народної музики як важливого
культурного надбання людства.
Для розв'язання дослідницьких завдань у роботі застосовано за

гальнонаукові методи джерелознавчого дослідження, зокрема, аналітич
ний (для осмислення та аналізу здобутих відомостей), ретроспективний
(для реконструкції явищ і фактів минулого на основі виявлених друкова 
них та архівних джерел), дедукції та індукції (для аналізу процесів ста

новлення і розвитку народномузичного фонографування), наукового

прогнозування. Використано й спеціальні методи: історико-порівняльний
(для аналізу українського фонографування народної музики в контексті
аналогічних процесів у фольклористиці народів Центрально-Східної

Європи, виявленні подібного і специфічного в їхній історії), типологіч
ний (для визначення закономірностей фонографічних процесів у різних
куточках світу та спроби їх класифікації), біографічний (для вивчення
результатів діяльност і музичних етнографів) , лог ічно- доказовий (для до
ведення логічності власних спостережень із залученням напрацювання
інших дослідників та віднайдених доказових матеріалів), джерелознав

чий (для опрацювання архівних і друкованих джерел). У процесі розроб
ки матеріалів для з'ясування часових та кількісних характеристик за сто

совано також хронологічний і статистичний методи. При опрацюванні
джерельних матеріалів була задіяна методика їх пошуку та виявлення.
У процесі написання роботи використано наукові та методичні н а пра

цювання сучасних українських і зарубіжних дослідників історії етному 
зикології, зокрема В. Гошовського, С. Грици, П. Дагліrа, Л . Добрянської,
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Р. Жарскєнє, І. Земцовського, С. Жеранської-Комінек, А. Іваницького,
Т. Іванової, С. !спас, М. Комінека, М. Лобанова, Б. Луканюка, О. Мурзи
ної, А. Накєнє, О. Правдюка , Н. Яремко-Супрун, С. Ціглер, А. Чеканов
ської, Л. Шолохової, Д. Шюллєра, О. Юзефчик, К. Янчевської-Соломко ,
Я. Яцковського та інших , а також суміжних наукових дисциплін-А. Вов

чака , Я. Гарасима , А. Гельбіr, В. Дутчак, Г. Довженок , М. Загайкевич,
І . Зіньків, В. Івашківа, В. Коваля, Л. Кияновської, І. Клименко, І. Мацієв
ського , Ю. Медведика, Б. Нетгла, С. Павлишин, С. Пилипчука, Ю. Риба
ка , В. Рожка , О. Самойленко, Г. Скрипник, О. Смоляка, Б. Сюти, М. Хая
та інши х учених.

Наукова новизна роботи. Опрацювання джерел, передусім архів
них рукописних і фонографічних матеріалів, дало можливість з'ясувати
чимало незнаних сторінок звукового документування фольклору, а та
кож суттєво уточнити відому інформацію. Відтак у дисе ртації вперше:

на підставі обширних даних розроблено періодизацію історії фо
нографування народної музики Центрально-Східної Європи та до
кладно схарактеризовано її основні етапи і напрямки;
на тлі фонографічних здобутків музичних етнографів визначних
світових народознавчих дослідницьких центрів і насамперед су
сідніх центрально-сх і дних європейських народів з'ясовано, як ці
процеси відбувалися на теренах України;

на прикладі виконання народномузичних проектів показано особ
л11вост і перебігу українського звукового докуме нтування народної
музики;

проаналізовано методику фонографічного дослідження народних
мелодій, яку випрацювали та втілили у практику українські рекор
дисти;

представлено здобутки українських фонографістів;

детально описано початки українського народномузнчного архіву
вання;

з'ясовано сучасний стан раритетних воскових носіїв;
висвітлено лідерськ і позиції української музично-фонографічної
етнографії початку ХХ століття в Європі;
подано низку незнаних досі фактів з історії української музичної
фольклористики;
оприлюднено та введено в науковий обіг низку невідомих архівних
матеріалів.
Зв'язо1с дослідження з науков11м11 програмами, планами, тема

ми. Дослідження виконано на кафедрі української фольклористики імені
акад. Філарета Колесси Львівського національного університету імені Іва-
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на Франка в межах комплексної наукової теми "Ук раїнський фольклор та

фольклористика в науковій парадигмі народознавства" (О 1l3UOOO 1877).
Тему дисертації затверджено на зас іданні Вченої Ради Львівського наці
онального університету імені Івана Франка (протокол №
ня

2016

14/ 1 від 27

січ

р .).

Практичне значення роботи. Положення і висновки роботи ви
користовуються у лекційних курсах з історії етномузикології, вступу до
етномузикології, українського музичного фольклору, практикумах з про

ведення фольклористичних експедицій в середніх і вищих навчальних
закладах. Ре зул ьтати дослідження використано при написанні статей
для до відкової літератури, застосовано при опрацюванні й і де нтифікації
оцифрованих фонографіLrних валиків.

Матеріали дослідження можуть бути враховані при написанні іс
торії української етномузикології, української музики, фольклористики,
під час підготовки енциклопедичних статей, підручників, посібників
для шкіл різного рівня акредитації та слугуватимуть для подальшого

вивчення проблем звукового документування й архівування музичного
фольклору як в Україні, так і за кордоном, а також при опрацюванні на

разі не оцифрованих колекцій валиків.
Апробація результатів роботи. Текст дисертації (монографії) об

говорено і схвалено на зас іда нні кафедри української фольклорИст ики
імені акад. Філарета Колесси Львівського національного ун іверситету
імені Івана Франка. В обговоренні дисерта ції взяли участь три зап ро

шен і доктори мистецтвознавства і з спеціальності "музи чне мистецтво"
(протокол №

4

від

9

жовтня

2016

року).

Основні положення і висновки роботи виголошено на щорічних
звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу

Львівського національного університету імені Івана Франка
та

36

(2009-2015)

наукових міжнародних і всеукраїнських конференціях в Україні та

за кордоном: Міжнарод на наукова конференція " MLІsica GаІісіапа" (Ко

ломия,

2000),

Наукова конференція "Родина Колессів у духов ному та

культурному житті України кінця ХІХ-ХХ століття " (Львів,

2001), Між
2002),

народна конференція на пошану О. Кольберга (Пшесуха , Польща ,
Міжнародна наукова конференція "Гуцульщина

ники" (Краків, Польща ,

2006),

-

її культура та досл ід

Міжнародний науковий конгрес " lван

Франко: дух, наука , думка, воля. До 150-річчя від д ня народження" (Львів,

2006),

Міжнародна науково-практична конференція до 125-річчя від дня

народження Климента Квітки (Київ,

2005), 39-th ІСТМ World Conference
of the Jnternational CoLІncil for Traditional MLІsic (39 конференція ІСТМ,
Відень , Австрія, 2007), Міжнарод на науково-практична конференція
присвячена 85-річчю від дня народження В . Л. Гошовського ( 1922- 1996)
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(Ужгород,

2007), Конференція

до 70-річчя кафедри укра"Lнської фолькло

ристики імені акад. Ф. Колесси (Львів ,

2009),

Дев ' ята конференція до

слідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських)
та суміжних з емель (Львів ,

2010),

Міжнародна науково - практична кон

ференція "Народна творчість українців у просторі і часі " (Луцьк ,
Міжнародна конференція
ків , Польща ,

20 І

2010),

"Szlakiem karpackicl1 tradycji ludowych"

(Кра

І), Міжнарод ні наукові конференції " Слов'янська мело

географія " (Київ ,

2011 - 2014, 2016),

Міжнародна наукова конференція

" Львівський національний університет імені Івана Франка: історія , ви
клики сучасності , візія майбутнього. До 350-річчя" (Львів,

2011),

Між

народ на наукова конференція "Сучасні художньо-мистецькі та етнокуль
турні процеси поліетнічного середовища України. До 90-річчя ТМФЕ

ім. М . Рильського " (Київ ,
дина Колессів

2011 ),

-

201

І) , Міжнародна наукова конференція " Ро

спад ко є мність науково-мистецьких традицій " (Львів ,

Міжнарод на наукова конференція "Українська професійна та ет

нічна культура: нові ракурси дослідження , інтеграція у світовий цивілі
заційний процес" (Київ ,

2012), Міжнародна наукова конференція "Лем
- історія , сучасність , матеріальна та духовна
Словаччина , 2013) , Колессівські читання (Львів ,

ки , бойки , гуцули , русини

культура " (Сви д ник ,

20 І 3, 20 J 5),

Всеукраїнська науково-практична конференція "Народна

му з ика Волині та Полісся: проблеми дослі дження і популяри з аціГ ' ( Рів
не ,

20 J 4), Наукова с е сія НТШ. Секція етнографії та фольклорис т ики
2015), Міжнародна конференція "Польська та українська етно
логія сьогодні. Трад иції та перспективи " (Львів , 2015) та інші.
(Львів ,

Результати дослідження опубліковано у монографії "Фонографу
вання народної музики в Україні: історія , методологія , тенденцї1" (Львів ,

2016; 40,6 д рук .

арк +

] ,5

іл . ) і

37

наукових публікаціях , з яких

укових фахових ви даннях за перел іком МОН України ,

7-

17 -у

на

у з арубі ж них

ви даннях . Усі дослі д ження виконано без співавторів .
Оцифровані й ідентифіковані з а участі дисертанта фонограми з ва

ликів , з окрема з у нікальн11ми записами українських дум , що рекордува
ли Ф . Колесса , Леся Українка , К. Квітка й О . Сл астьон у

1904, 1908- 191 О

роках , а також пісенний й інструментальний фольклор з різних околиць
Галичини

CD

-

О . Роздольський у

1901-1940

році , поміщені на чотирьох

і викладені в мережі Інтернет.
Структура й обсяг роботи (монографії): вступ, шість розділів з

пі д розд ілами і пунктами , висновки , резюме англійською мовою , список
використ аних д жерел, літератури

лоз и цій), іменний покажчик ,

650

с. + іл .

(40,6

д рук . арк .+

(756 поз ицій) та аудіоматеріалів (17
74 світлини та їх опис . Загальний обсяг 1,5 і л .).
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У "Вступі" обrрунтовано вибір теми дослідження та 11 акту
альність, сформульовано мету і завдання, окреслено методологічну
основу роботи, розкрито наукову новизну, представ ле но джерельну
базу.

Перший розділ "Фо1юграфі<1на ера в історії музи<шої фольклорис
тики", який складається з трьох підрозділів, висвітлює історію винай

дення звукозапису та представлення його громадс ькості , входження но
вітньої техніки у практику музичних етнографів, знайомить з першими
досягненнями європейських дослідників музичного фольклору у рекор
дуванні та фоноархівуванні народних мелодій.
У першому підрозділі І. І "Вступиі зауваги", що містить два пунк
ти

1. 1.1

"З історії звукозапису" та

1. 1.2 "Початки

11ауковог о фо110-

графувштя ", йдеться про історію пошуку шляхів фіксації звуку на
самперед Т. А. Едісоном, а також його найближчими попередниками та
послідовниками, перше знайомство з фонографом, його пристосування
до побутових потреб і використання до розв'язання наукових завдань.
Серед дослідників, які одними з перших взяли на озброєння звуко
запис, були народознавці:

1882

року українець М . Миклухо-Маклай з ро

бив піонерські фонозаписи діалектів племен архіпелагів Тихого океану,
а весною І

890

року американський антрополог Д. У. Фюкс

-

народних

мелодій індіанських племен США.
Фонографування музичного фольклору розпочали і в Європі. Зачи
нателями нової справи стали росіянин Ю. Блок

(1894), угорець Б. Ві
(1895), українець Ф. фон Штейнгель (1898), британець Ч. С. Маєрс
( 1898), австрієць Ф. М. фон Екснер (J 899), француз Л. Азулє (І 900), по
ляк Р. Завілінський (1904), чех Л. Яначек (1904).
кар

Піонерські фонозаписи народної музики засвідчили їх очевидні
перспективи у документуванні фольклорних мелодій. Рекордува ння

забезпечувало достовірність зафіксованого матеріалу, уможливлювало
запис складних імпровізаційних компо з ицій , допускало багаторазове
прослуховування творів, об 'є ктиві за цію їх нотування , забезпечувало
под іл праці між збирачем і транскриптором, діяльність якого виділи
лася в окрему музично-етнографічну дисципліну.

Другий підрозділ

1.2

"Осиовиі епити фоиографічиого докул1е11-

тувашш 1шродиої музики" складається з трьох пунктів, присвячених
розгл яду й історичній систематизації методичних пі дх одів до зву ко
записування музичного фольклору в польовій роботі етномузикологів
Центрально-Східної Європи.

ll
1.2 . 1

" Пробний етап " . В історії фонографування народної му

зики можна виокремити три основні етапи: пробний, тематичний та
репрезентативний. Кожен із них був тісно пов'язаний з поступом на
род ному зичних студій і сві дчив про вирішення шоразу складніших до
слідницьких завда нь.
Упровадження фонографа у практику збирачів :музичного фольк
лору загалом було аналогічним у різних народів світу. Та все ж , зва
жаючи на історичні , політичні, етнокультурні й інші передумови, у
Центрально-Східній Європі звукове документування народної музики

мало свою специфіку.
Оскільки фонограф в етномузикології використовували для ви
рішення різних наукових починань , історія фонографування була пе
редусім історією наукових проектів. Із розвитком науки поставали
нові завдання, виконання яких вимагало модерних підходів і засобів,
що й забезпечувало фонографування . Беручи до уваги проблеми , які

доводилося вирішувати дослідникам цієї частини континенту, окрес
лені етапи могли накладатись один на одний , стягуватись або роз
ширюватись у часі, подекуди порушувалася і загалом властива їм по

слідовність .
Перший , пробний етап

-

це насамперед перевірка техніки в ділі:

експериментування із фонозаписом народномузичних творів задл я

їх ілюстрації, прослуховування поза фольклорним середовищем або
фіксування тих із них, що вкрай важко піддавалися транскрибуван
ню безпосередньо під час виконання (рецитацій, інструменталь ної та
вокально-інструментальної музики). Прикладом може слугувати фоно
графічна діяльність Ю. Блока , який уперше зафіксував на валиках ре

пертуар билинщика І . Рябі ніна

( 1894)

та голосильниці І. Федосової

( 1896).
Перші рекордисти ще не мали виробленої методики

-

записували

як вдавалося: твори схоплювали переважно повністю, інколи оголошу
ючи на валику хто і що виконував (Р. Завілінський). Такі проби були
водночас і доброю школою для майбутніх дослідників -фонографіст ів та
показали всі переваги і складності фонозалису.

1.2.2

"Те.матич11ий етап" став наступним кроком в історії розви

тку фонографічних досліджень. Він характеризувався вирішенням хоч
і часткової, але водночас дуже складної етномузикознавчої проблеми
та мав рі з ні напрямки - фіксація оригінальних чи особливо важливих
явищ національної музичної культури усної традиції (наприклад, мело

дій дум чи багатоголосся), або вивчення фольклору певної місцевості,
надзвичайно цікавої з музично-етнографічного погляду.
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Тематичні проекти виконували здебільшого на замовлення наукової
установи або зацікавленої особи. Перед фольюrористами, які бралися за

їх здійснення , ставили конкретні завдання. Була вироблена й методика
проведення як фонографічних екс педицій загалом, так і збирацьких се
ансів зокрема .
Прикладом перших тематичних досліджень може послужити діяль 

ність Є. Ліньової, М. Янчука, Б. Підгорецького, А. Маслова (вивчення
народного багатоголосся) , А. Грігор'єва, А. Маркова (епосу), Ю. Зборов
ського (передусім народної інструментальної музики Підгалля) тощо .

1.2.3

"Репрезентативний етап". Проекти цього етапу вирішували

вже не часткові, а значно об'ємніші та масштабніші наукові проблеми ,
а саме: проведення систематичного, широкомасштабного фонографіч

ного дослідження, наприклад, народномузичної культури певного д іа
лекту, краю чи країни загалом.

Викристалізовувалися і метод ичні засади таких обстежень: учас
ники проекту заздалегідь продумували план роботи , накреслювали
експедиційні маршрути , розпод іляли обов'язки тощо. Все ж у репре
зентативному, як і в тематичному етапах, фонографування було радше

допоміжним засобом для осягнення кінцевої мети

-

публікації народно

музичного зб ірника.
Одними з перших у Центрально-Східній Європі для виконання
ре_презентативних проектів фонограф застосували росіянин А. Лістопа

дов

( 1902), угорці
У підрозділі

З. Кода й і Б. Барток

1.3

(1906).

"Фопоархівувтшя", який має три пункти, йдеться

про ств орення архівів фонограм, своєрідних "бібліотек" (Б. Неттл) для
кабінетної етномузикологічної праці .
І .З. І

"Загаль ні засади". Застосування фонографа для документу

вання народної музики було важливим, проте не достат нім інструмен
том у формуванні надійної фактологічної бази для етномузикознавчих
досліджень. Таким доленосним кроком стало усвідомлення необхіднос

ті не тільки фахового збору фонограм, а й їх якісного збер ігання та опра
цювання. В історії постання фонограмархівів можна виокремити кілька
етапних моментів: випадковий, часто приватний "притулок" для валиків;
наукова установа, де лише складалися колекції, здебільшого недоступні

стороннім; спеціальні фонограмінституції, створювані фахівцями і для
фахі вц ів різного профілю з метою нагромадження, зберігання, опрацю
вання та студіювання фонограм етнічної музики.

1.3.2

"Фо11ограмархів11 Захід11оі Європи". Перші фонограмархіви

почали з'являтися у Західній Європі на зламі ХІХ-ХХ століть майже
одночасно з початком фонографічного дослідження народної звукової

ІЗ
культури. Кожен із новостворених осередків І\ШВ свою первинну "спеці 
алізацію". Так, у Віденському архіві

(1899)

фонографування на почат

ках застосовували для досліджень проблем фізіології та психології, у
Паризькому

( 1900) -

лінгв істики , Берлінському

(1900)- музики.

Незва

жаючи на наукові зацікавлення, здобувачі фонограм фіксували і чимало

народномузичного матеріалу. Тож доволі швидко записи народни х ме
лодій зайняли одне з чільних місць у дослідницьких студіях європей
ських фонограмархівів, а стрімкий розвиток порівняльної музикології
пришвидшив затребування саме так11х зібрань.

І .З.З " Фор'І1уватт фо11ограмколею1ій у Це11111раль110-Схід11ій Єв
ропі " . Інша ситуація склалася у Центрально-Східній Європі, де фоно
графування народної музики було технічним посередником переважно
для видавничих потреб. Системні зм іни у трактуванні фонозапису як

самодостатнього документа розпочалися тільки після Першої світової
війни, коли на цих теренах дослідженням музичного фольклору зайня
лися фахівці. Згодом з'явилис ь і перші архіви: у Польщі -Регіональний
фонографічний архів при Позна нському університеті (І 9ЗО, Л. Камєн
ський) та Центральний фонографічний архів при Національній бібліо
теці у Варшаві (І 9З4, Ю. Пуліковський), у Росії

-

фонографічний а рхів

Фольклорного кабінету при Інституті з вивчення народів СРСР (19З І ,

Є. 1іппіус), у Румунії - архів при румунській спілці композиторів ( 1928,
К. Бреїлою). Заснування фоноколекцій засв ідчило наукову зрілість до

слідників фольклору та формування національних етномузикознавчих
ШКІЛ.

Другий розд іл "Фонографічн і дослідження музичного фолькло
ру в У1сраїні. Пробний етап" складається з двох підрозділів, у яких
розкрито передумови та початки звукового документування народної

музики в Україні.
У першому підрозділі

2. І

"Фоиограф в Україиі" викладено іс торію

знайомства українців з фонографом і введення його у практику музич
них етнографів.

2.1.1

"Передісторія". Українці д і зналися про фонограф майже від

разу після його запате нтування. Уже в лютому

про технічну

новинку можна було прочитати у часописі

1878 року
"Ateneum",

а наприкінці

року ще й побачити "на живо": математик, інженер-електрик Б. Аба
канович у фі з ичному кабінеті Львівської політехніки склав його за

кресленнями і на публічній лекції познайомив з ним земляків. Він же
написав розгорнуту статтю про новий пристрій, де давав йому якнай

кращі характер.истики. В іншому кінці України студент Харківського
університету М. Пильчиков, у майбутньому відомий фізик, цього ж

14
J 878 року розробив власний "фоноавтограф " . І хоча пристрій лише за

писував і не відтворював звук, на відміну від механічного Едісонового
він був електричним. Згодом нову техніку популяризували в Україні
й представники Т А. Едісона . Врешті наприкінці ХІХ століття фоно
граф, окрім розваги, став затребуваним і для вирішення різних науко
вих завдань.

2.1.2 "Початки

народно.нузичног о фонографування ". Рекордуван

ня народної музики в Україні , як з агалом у світі , бул о тісно пов ' яз ано

із за гальним розвитком етномуз икології. Відтак й фонографування на
родних мелодій проводилося в Україні (як і у Центрально-Схі д ній Є в
ропі) для реалі з ації різних , переважно видавничих народ ном у зичних
проектів.
Серед чинників, які впливали на перебіг етному зичного рекорду
вання , вагому роль відіграла й історично-політична ситуація , яка скла
лася у цей період на наших з емлях. Українські муз ичні етнографи , ро з 
ділені кордоном і підвладні різним державам, спершу Австро-Угорській

та Російській імперіям , а відтак

-

Польщі та Радянському Сою зу, були

з мушені вирішувати наукові проблеми з огляду не лише на власні фахові
потреби , а й на можливості й обставини, у яких перебували.

В Україні , подібно як і в сусідніх народів, можна спостерегти три
основні етапи фонографічного документування народної муз ики. У той
же час наша фонографічна історія мала власну специфіку, яка проявил а 
ся з перших кроків з астосування у народ о з навчих дослідженнях новіт
ньої техніки.
На відміну від європейських сусідів, українські фонографісти після
апробації (пробного етапу) спочатку приступили до вирішення масш
табних репрезентативних проектів і лише після цього д о менш об ' ємних

тематичних, чим порушили логічне наростання складності поставлених
. завдань. Окрім того , серед перших фонографістів були представники не

лише наукового періоду в історії укра·інської етномуз икології, а й ужит
кового , зокрема його етнографістського напрямку (Ф. фон Штейнгель ,
В. Шухевич).

Прикметно, що як і в інших народів , перші українські рекорд исти
не були музикантами (Ф . фон Штейнгель , О . Ро здольський , В. Шухе 
вич) . Розуміючи необхідність з бору народних мелодій і не маючи спе

ціальної музичної освіти , щоб транскрибувати їх безпосередньо від ви
конавця , вони чи не відразу оцінили переваги , які дав народ о з навству
звукозапис.

Другий підрозділ

2.2

"Пер~иі експери.неити ", який має два пункти ,

висвітлює особливості пробних фонозаписів українських дослідників .
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2.2.1

"Городоцький музей". Не надто відставши від своїх євро

пейських колег, фонограф взяли на озброєння й украінські дослідники
фольклору. Завдячуємо цьому громадсько-політичному та культурному
д іячеві , барону Ф. фон Штейнгелю

( 1870- 1946).

Будучи щедрим меце 

натом, він чимало зробив для політичного утвердження української на

ції після революції

1905

року та визвольних змагань

1917- 1922

років, а

особливо для розвитку української культури та науки, якими щиро опі
кувався вже з і студентської лави.

Однією з найяскравіших сторінок подвижницької біографії барона
стало заснування

1896 року ус.

Городок (нині

-

Рівненська обл . ) першо

го в Україні приватного сільського краєзнавчого музею. З цією інститу
цією були пов ' язані й перші в Україні фонозаписи народних мелодій.

Намагаючись різнобічно представити культуру краю , Ф. фон Штейн
гель задумав доповнити музейну експозицію "звуковими" експонатами.
Власноруч випробовуючи техніку, він у липні

1898

року схопив на ва

лик ус. Городок від гурту жінок обжинкову пісню, а вже восени, окрім
популярної пісні "Ой у полі озеречко" у виконанні чоловіка-соліста, на
чотирьох валиках зафіксував кілька творів від сліпого лірника. Симпто
матично, що Ф. фон Штейн гель, як і переважна більшість євро пей ських
першопрохідців , розпочав рекордування народної музики і з творів,
складних для перенесення на пап1р.

Фонопроби барона продовжив його соратник, кадровий військовий

та етнограф за покликанням, співробітник музею В. Мошков
Восени цього ж ,

1922).
(нині

-

1898,

(1852-

року він на тр ьох валиках у м. Славута

Хмельницька обл.) записав музичний супровід до Рі здвя ної

вистави "Вертеп", а на інших чотирьох

-

фрагменти єврейського ве

сілля. Перш ніж взятися до фонографічної роботи , В. Мошков , прав
допод ібно , цікавився методикою фонографування народномузичних
творів: він економно використовував валики , фонографуючи н а них
лише початкові строфи пісень, на відміну від Ф. фон Штейнгеля , який
початково фіксував твори повністю.
Рекордовані валики були відразу ж зареєстровані в інвентарній кни
зі музе ю (вказано час і місце запису, назву або жанр твору, виконавця
й записувача). Отже у муз еї уже

1898

року була за початкована перша

в Європі , хоч і не надто чисельна (всього

15

циліндрів) , колекція-архів

фоноваликів. Трактувати фонозбірку як архів дає підстави офіційна ін
вентаризація звукових носіїв, а також наданий їй спеціальний статус в
етнографічному відділі: у звіті про роботу музею барон писав про ко
лекцію валиків як про " особливий підрозд іл".

16
У наступні

1899

та І

900

роки Ф. фон Штейнгель зад іяв фонограф

і для широкомасштабного комплексного дослідження Волині, організу
вавши дві великі експедиції краєм. У роботі взяли участь історики , ар
хеологи , ботаніки, зоологи, філологи, етнографи. Фонографічний за пис
фольклорних мелодій було доручено В . Машкову.
Тож завдяки почину Ф. фон Штейнгеля фонографування народної

музики в музеї було виокремлено у спеціальний напрям досл і джень.
Всього за чотири роки дослідники "конспективно" про й шли шлях від

перших пробних записів народної музики, через вирішення тематичних
проектів (фонозапис лірницького репертуару, єврейської музики) і фо
нографування мелодій для репрезентативного представлення т ра дицій 
ної культури Волині, до заснування мініархіву фонограм .

2.2.2

"Гу цуrІЬські фотюзаписи Володимира Шухеви ча ". Етапною ві

хою входження фонографа у практ ику зб ирачів фольклору стала д іяль
ність багатолітнього до слідника народних традицій галицької Гуцуль

щини , етнографа та фольклориста В. Шухевича

(1849- 1915).

Як типовий представник етнографістського напрямку, для повного
комплексно-монографічного представле ння традиційної культури краю

В. Шухевич вирішив при зб ирати й основні жанри народ ної музики. Не
маючи музичної освіти , до співпраці він спочатку за просив Ф. Колессу,

який транскрибував народні мелодії безпосередньо від гуцульських му
зикантів, спеціально привезених дл я цього до Львова .

Однак такий спосіб здобуття матеріалу був недешевим і В . Шу

хевич вирішив скористатися з вукозаписувальною технікою. У січні

1902

року, вирушивши на Гуцульщину у чергову експедицію, він узяв зі

собою фонограф і записав на валики мелодії зимового обря дового ка
лендаря. Транскрибувати фонограми зб ирач попросив С. Людкевича. На
Гуцуль щину з фонографом В. Шухевич приїжджав і в наступні роки.

1904

року у четвертому томі п ' ятитомної монографії В. Шухевича

"Гуцульщина" транскрибовані з валиків народні мелодії були надрукова
ні. Пу блікація наспівів , нотованих з фононосіїв, стала першою в Україні

й однією з перших у Центрально-Східній Європі. Тож В. Шухевич посів
заслужене місце серед піонерів звукового документування фольклору не
тільки. України, а й Європи.
У третьому розділі "Репрезентативний етап", який складається з
трьох підрозділів , подано інформацію про важливіші репрезентативні
народномузичні проекти українських фольклористів.

З. І "Моиографіч11е дослідJ1се11ш1 11арод11ої .музики Осипа Роз
дольського". Незважаючи на дослідницький подвиг, В. Шухевич все ж

не став фонографістом-першопрохідцем у Галичині. Фольклористом,

17
якому судилося не лише започаткувати рскордування народної музики

в краї, а й розпочати її репрезентативне досл ідження , був О. Роздол ь
ський

(1872-1945).

Уже

1900

року, провівши пробні фонозаписи народ

них мелодій, він, представивш11 отримані результати на засіданні Етно
графічної комісії (далі

-

ЕК) НТШ і отримавши її схвальні відгуки та

пі дтр имку, відразу приступив до широкомасштабного фонографічно
го дослідження музичного фольклору галицьких земель. Упродовж

J 900-1902 років збирач обстежив 72 села Галичини ,
2 ООО мелодій на щонайменше 250 валиках.

зафіксувавши по

над

З перших експедицій О. Роздольський виробив методику польового
дослідження. Застосовуючи географічне планування експедицій , він ви
користовував принцип зо ндування обраної для вивчення території своє
рідними "кущами-гніздами". Фольклорист випрацював й основні засади
проведення збирацького сеансу. Економлячи валики , він переважно за
писував лише перші строфи пісень , фіксуючи повний словесний те кст
у польових з ошитах (виняток складала хіба інструментальна музика).

Для визначення абсолютної висоти твору на початку фонограми рекор
дист, за порадою С. Людкевича , який через відсутність спеціально ї му
зичної освіти в О. Роздольського транскрибував зібрані мелодії, запису
вав з вучання камертона тощо.

Фонографічну діяльність О. Роздольського та транскрипційну і
систематизаційну С. Людкевича підсумував збірник " Галицько-ру ські
народні мелодї1"'

(1906, 1908),

який за кількістю

(l 549

мелодій з варіан

тами) і якістю матеріалів відразу увійшов у число лідерів серед подібни х
видань у Єв ропі та став першою науковою музично-етнографічною пу
блікацією народ них мелодій в Україні.
Після виходу пісенної монографії О. Роздольський не спинився на
досягнутому та продовжив збирацьку працю. Усі його фонографічн і екс
педиції були інспіровані участю у рі з них проектах: пі дготовці корпусів

фолькло ру (ЕК австрійський уряд), збірників фольклору (ЕК, Львівська
фі лія Інституту українського фолькло ру) тощо.
Відтак , у продовж сорока років експедиційної діяльності фолькло
рис т, обстеж1шши щонайменш е

184

села всіх етнографічних регіонів

Галичини й окремих сіл Буковини та Придніпровської України , зафік
сував близько

8 т11сяч

народних мелодій на понад

l

ООО валиках. Серед

його фоноза писів переважали пісенні жанри, хоча О . Роздольський до
кументував й інструментальну музику: гру на скрипці , сопілці , листку
з де рева , а також капели . Є у нього і записи лірницького репертуару.

Поміж фонограмами трапляються поодинокі твори неукраїнського по
ходження

-

польського та російського .

18
Фонографічний досвід О. Роздольського переймал11 сучасн11ки

(Ф. Колесса), ним керувалися й наступники (В. Гошовський, ІО. Сли 
винський, Б . Луканюк).

3.2

"Корпус україиського фольюшру Ет11ографіч11ої ко:~tісії НТШ".

Після успішного виходу двох зб ірників "Галицько -руських народних
мелод ій" О. Роздольського та С. Людкевича в ЕК вирішили продовжити
видання серії. Однак проект припинили, щойно розпочавши : усі сили
були спрямовані на реалі за цію нового масштабного задуму, озвуче

ного на засіданні ЕК влітку

1908

року, а саме

-

підготовку багатотом

ного Корпусу українського фольклору. До Корпусу мали увійти зап иси
українських народних пісень , згромаджені упродовж ХІХ-ХХ століть,
а також матеріали, зібрані спеціально для нового проекту. Кожен фоль
клорний жанр планували помістити в окремий том, за підготовку якого
відповідали визначені члени ЕК.
Для здобуття нових мелодій ЕК спорядила кілька експедицій з фо

нографом, у які вирушили О. Роздольський та Ф. Колесса. Незабаром
з'явилися перші томи видання. Певною мірою пробним томом Корпусу

можна вважати збірник " Гаївки "

(1909),

який уклав В. Гнатюк. У другій

частині збірки було представлено весняні мелодії, рекордовані у спе
ціально спорядженій ЕК експедиції О. Роздольським і транскрибовані
Ф. Колессою. Серед наступних опублікованих томів
сіння. Похоронні звичаї й обряди"
"Колядки і щед рівки " В . Гнатюка

J. Свєнціцького
( 1914) та інші .

-

"Похоронні голо

і В. Гнатюка

( 191 2),

Не з важаючи на масштабність проекту, народна музика у Корпусі

все ж залишилася на маргінесі. Якщо не брати до уваги пробний " гаїв
ковий" том, до всіх інших увійшло всього

19

мелодій, записа них прина

гідно, людьми без відповідної підготовки . Нарікання на відсутність
потрібних народномузичних прикладів не мало підстав. Окрім творів,
зібраних у спеціально споряджених експед11ціях, до видання можна
було залу чити матеріали, за фіксовані у попередні роки О. Роздольським

і Ф. Колессою, а також взяті з рукописів О. 1-Іижанківського , П. Бажан
ськоrо та інших . Jмовірно , ситуація з публікаці єю мелодій у чергових
томах мала шанси зм інитися на краще, про що йшлося при обговоренні
планів ЕК на майбутнє. Однак з поLfатком Першої світової війни пра
цю н ад Корпусом припинили , а після її закінчення, всупереч старанням
В. Гнатюка, так і не продовжили головно через цілковиту відсутність

фінансування.
У підрозділі

3.3

"Звід 'Народиа пісия в Австрії"' йдеться про роз

початий австрійським урядом

1904

року фольклорний проект, у якому

важшrву роль відводили фонографуванню.

19
З.З. І "Програма проекту". Проект під загальною назвою " Народ
на пісня в Австрії", ініційований і керований Міністерством освіти
Австро-Угорської монархії, передбачав якнайповніший збір і публікацію
фольклорної спадщини всіх народів, що на той час населяли її терени.
Фольклор кожного народу планували друкувати окремими збірниками,
які доручили готувати спеціально створеним національним комісіям.

Основу видання мали скласти свіжозібрані матеріали, а як допов
нення до них

фольклорні твори з опублікованих збірн11ків і наявних

-

рукописів. Спеціальну увагу керівництво проекту просило звернути на
запис і друк народних мелодій .
Уже на перших з ібраннях учасників проекту наголошувалося на
важливості використання у роботі фонографа. І хоч не у всіх національ
ни,'< комісіях схвалили таку пропо зи цію , відгукнулося чимало бажаючих.
Впровадження зву кового документування підтримали комісїї Північної

Богемії та Штирії, а також Моравська-Сілезька , Чеська , Словенська ,
Румунська, Українсько-галицька (руська). Незабаром до публікації була

підготована низка регіональних фольклорних збірників. Однак роботу
над проектом зупинила Перша світова війна.
З.З.2 "ДіJUІь11ість украї11смо-г алuцької ко,иісії" ' . Про акцію всеім
перського збору фольклору українці дізналися одразу після її оголошен

ня. Спершу проект не викликав особливого ентузіазму, але наприкінці

1907

року все ж було скликано перше зас ідання Українсько-галицької ко

місії . Серед інших авторитетних діячів науки та культури, які переважно
не були фольклористами, до участі в проекті запросили Ф. Колессу (як
редактора) , О. Роздольського , В. Щурата , С. Людкевича та Б. Вахнянина.
Очолив комісію В. Шухевич.
Для отримання фольклорних матеріалів О. Ро зд ольський і Ф. Ко

лесса вирушили в експедиції. У збирацькій роботі дослідники задіяли
фонограф, який австрійський уряд купив спеціально для потреб комі

сії. До планованого видання мали намір також долучити записи О . Роз
дольського та Ф. Колесси , призбирані раніше. Загалом при підготовці
українських томів "Народної пісні в АвстріГ Ф. Колесса та Б. Вахнянин
транскрибували щонайменше

2 ООО

мелодій з

518

валочків з різних міс

цевостей Галичини .

Наприкінці

J 912

року на засіданні Українсько -галицької комісії

констатували , що вона посідає матеріалом , переважно рекордованим , на
цілих два повні томи: перший з них мав представляти фольклор ус і єї
Галичини , другий -л ише Лемківщини як одного з особливих їі етногра

фічних регіонів. Роботу українських дослідників оцінили у Відні та ви
рішили у

1914

році опублікувати перший український, а водночас і вза-

20
галі слов'янський, том. У червні цього ж року чернетковий варіант збірки

(І ООО мелодій з лередмовою) Ф. Колесса передав до Від ня для схвален
ня до друку. Однак Австро-Угорська імлерія вступила у війну, внаслідок

якої розпалася, і грандіозний проект призупинив своє існування .
Четвертий розділ "Темат11чний етап" містить два пі дрозділи, які ,
в свою чергу, розкривають два основні дослідницькі напрямки , пред

ставляючи знаков і українські тематичні фонографічні лроекти. Дещо
скромніші за масштабом, аніж репрезентативні, вони були не менш rрун
товш1ми і змістовними. Перший підрозділ знайомить з фонографічним
дослідженням мелодій унікального жанру

-

дум, другий

-

музичного

фольклору окраїнних українських етнографічних регіонів.
Підрозділ

4.1 "Акl(іЯ збиртшя у1<раїиськ11х ш1родп11х дулt" має

два пункти . Тут ідеться лро лерший тематичний проект в Укра.Іні, який
консолідував дослідницькі сили наддністрянських і на дд ніпрянських
фольклористів задля збереження для нащадків репертуару кобзарів і
лірників.

4.1.1 "Периш спроба". Проект української інтелігенції з вивчен
ня сnадщини кобзарів і лірників був інсnірований ХІІ АрхеолоrіLшим

з'їздом у Харкові

1902

року. Питання консервації традиції українських

рапсодів неодноразово nорушувалося як під час його nідготовки , так і
на самому з'їзді. Там же прозвучали дум ки про необхі д ність фоногра
фіL1ного документування мелодій реnертуару народних співців (П. Ти
ховський, В. Міллєр).

Роботу з фоновивчення мелодій дум було розnочато 1903 року. Її
ініціатором став бандурист, мистецтвознавець, етнограф і театральний

діяч Г. Хоткевич (І 877- 1938). Його підтримав шанувальник народної
музики, інженер-електрик О. Бородай

(1844-1914),

за кошти якого зі

США були виписані фонографи. До них приєднався однин із фундаторів
українського архітектурного стилю, етнограф і кобзарознавець О. Слас
тьон

( 1855-1933).

Саме останній восени того ж року і розпочав рекор

дування репертуару кобзаря М. Кравченка. Працю збирач продовжив у

1904- 1905

роках. Тоді ж пробував фонографувати репертуар рапсодів

також О. Бородай. До за пису народних співців готувався Г. Хоткевич,
сконструювавши для цього спеціальний рупор з двома горлами.
Проте багатообіцяючу акц ію звукового документування репертуа

ру українських співців не підтримав науково-мистецький з агал. Окрім
того, особисті непорозуміння між учасниками проекту приз вели до при
зупинення роботи.

4.1.2 " Фонографува1111я та публікація мелодій дуну НТШ". Через
кілька років епохальний почин з дослідження спадщини українських

21
рапсодів підхопило подружжя Квіток. Леся Українка стала ініціатором
і спонсором проекту, а К. Квітка взяв на себе його організацію: шукав
шляхи консервації традиції, листувався з інституціями (ЕК НТШ, Мос
ковською музично-етнографічною комісією), окремими дослідниками
(О. Сластьоном, Ф. Колессою) тощо. Початкова концепція проекту, ви
працювана К. Квіткою: знайти "хлопця з добрим слухом і голосом",

який би від різних кобзарів перейняв думи, а відтак транскрибував ви
вчені мелодії, не знайшла загальної підтримки. Подружжю запропоно 
вували кращий шлях для здійснення їхньої ідеї

-

застосувати фоноза

пис.

Першим претендентом на виконання проекту став С. Людкевич.
Однак влітку

1908

року він не міг поїхати в експедицію. Не підійшов і

наступний кандидат

-

О. Роздольсью1й, оскільки однією з умов жертво

давця була обов'язкова участь у збирацьк ій роботі дослідника , який мав
би і записувати, і транскрибувати мелодії. Єдиним, хто вповні відпові 
дав ус і м вимогам, виявився Ф. Колесса

(1871-1947).

Тож

5 серпня 1908

року він на запрошення О . Сластьона прибув до Миргорода. О. Слас

тьон забезпеч ив вченому побут і підтримку в роботі: надав фонограф ,
організував приїзд народних виконавців, допомагав у фонографуванні .
Оцінюючи зроблене у Миргороді, Ф. Колесса пі драхував, що у його
розпорядженні було

52 валики з мелодіями дум і кількох історичних пі
(40 валиків від п'яти виконавців він рекордував сам, 12 із записами
1903-1905 років йому надав О. Сластьон). Можливо, дорогою додому,

сень

зупинившись у Києві, він не лише записав думи від ще одного рапсода,

а й познайомився з О. Бородаєм та отримав і його фонозаписи.
П і сля від'їзду Ф. Колесси збирацьку роботу продовжив О. Слас 

тьон. Упродовж

1908- 191 О

років він списав репертуар щонайменше

восьми виконавців на близько

40

носіях, які вислав галицькому збираче

ві до Львова. Перейнявши методику запису рецитацій від Ф. Колесси, у
більшості дум О. Сластьон зафіксував лише по кілька перших тирад.
Долучилися до фонографування кобзарських рецитацій Леся Укра
їнка та К. Квітка. Перебуваючи на лікуванні в Ялті, Леся Українка на

19

воскових носіях зафіксувала репертуар кобзаря Г. Гончаренка. Фоно

носії, а також повні тексти дум, свої коментарі та замітку К. Квітки про

стрій бандури вона надіслала до Львова . Взагалі ж подружжя Квіток
фонографування тривалий час сприймало лише як технічний етап у
дослідженні мелодій дум, кінцевою метою якого вважали їх публікацію.
Однак переконавшись у перевагах, які давало звукове документування,
змінили своє ставлення до нього та навіть спричинилися до заснуван ня

1908

року у Львові фонограмархіву.

22
Підсумком історичного проекту української інтелігенції став збірник
"Мелодії українських народних дум "

(1910, 1913)

у транскрипціях та

упорядкуванні Ф. Колесси. Валики зберігаються у Приватному архіві
акад. Ф. Колесси у Львові

родоз навства (гіпотетично

Підрозділ

4.2

(58 носіїв), архівах ІМФЕ (13), Інституту
J 6) і музейних експозиціях (5).

на

''дослідJ1се1шя Філарета Колесси окраї1тих тери

торій" складається з трьох пунктів і презентує проекти Ф . Колесси з

вивчення м.узичного фольклору окраїнних українських регіонів: Бойків
щини, Лемківщини та Полісся . Досліджуючи діалекти української на
родної музики , вчений обrрунтовував належність з азначених територій

до Укра"lни. Фольклорні матеріали з цих теренів необхідні були Ф. Ко
лессі і з огляду на його порівняльні студії, широко практиковані в Євро
пі . Перші два проекти були також пов'язані з працею вченого над під
готовкою зводів фольклору, ініційованих ЕК та австрійським урядом.

4.2.J

"Бойківщипа ". Музично-етнографічна експедиція Ф. Колес

си на Бойківщину відбулася влітку

191 О

року. Це була перша дослід

ниць к а поїздка Ф. Колесси Галичиною, у якій він задіяв фонограф, і
перше звукове документування бойківського фольклору взагалі. Саме
ця експедиція започаткувала низку збирацьких поїздок вченого окра
їнними теренами і певною мірою виз начила його подальші муз ично
етноrрафічні зацікавлення .
Експедиційним осідком дослідника стало с . Бориня (тепер

-

Львів

ська обл.): тут він проводив збирацькі сеанси, звідси вирушав у ближчі і
дальші села. Всього за час експед ицїі Ф. Колесса відвідав
ких та

307

4

J4 (І О

галиць

закарпатських) бойківських сіл , у яких записав щонайменше

мелодій.
Вирушаючи в дорогу, вчений , мабуть , консультувався з О. Роздоль 

ським , на що вказує перейнята від нього методика географічного плану
вання дослі дження та проведення збирацьких сеансів. Водночас у цій

поїздці дослідник започаткував і власні правила. Зокрема в селі , у якому
він зупинився, та навколишніх з ним , транскрибував мелодії переважно
безпосередньо зі співу. На виїзних сеансах брав із собою техніку. На

валики Ф. Колесса рекордував насамперед складніші для транскрибу
вання обрядові жанри (лад канки , похоронні голосіння) , рідше

-

звичай

ні пісні.
З афоноrрафовані мелодії були частково опубліковані . Із намічених
видавничих проектів (корпус "Народна пісня в АвстріТ ', збірки НТШ),

вийшли лише мелодії бойківського Закарпаття ("Народні пісні з півден
ного Підкарпаття ",

1923).

Кілька бойківських валиків зберігаються в ар

хіві Інституту народоз навства НАН України.

23

ку

4.2.2 "Лемківщи11а". На
191 l, 1912 та 1913 років.

Лемківщині Ф. Колесса побував тричі: вліт

У першій експедиції Ф. Колесса фонограф

не використовував. Техніка була задіяна у наступні роки .
Найбільш результативною стала експедиція
шись у с. Маластів (тепер

-

1912

року. Зупинив

Малопольське воєводство, Польща), збирач

обстежив згадане село та навколишні населені пункти, а відтак здійснив
десятиденну музично-етнографічну поїздку в гірські села, побувавши й

у двох поселеннях на території Словаччини. Всього він тоді за фіксував

550

пісень, з яких близько

200

на фонограф. Найменш результативною

була експедиція Ф. Колесси влітку

1913

року. Фольклорист побував на

заході Лемк івщини, де працював лише у двох селах, записавши там

пісень, з яких

30

49

на фонограф .

Як і в бойківській експедиції, у селах , де зупинявся на довше, Ф . Ко
лесса транскрибував мелодії здеб і льшого з голосу. Однак, вирушаючи до

сіл, розташованих трохи далі, брав зі собою техніку. На таких "виїзних"
сеансах фонограф економив час й уможливлював громадження більшої

кількості мелодій. На фоновалики вчений рекордував лише перші стро
фи пісень (у середньому

5-6),

хоч не так "щільно", як це робив О . Роз

дольський. Решту словесного тексту писав у чернетці . Серед зафіксо
ваного

-

зразки жанрів , характерних для пісенного фольклору лемків:

обрядові мелодії річного та родинного календаря, звичайні пісні.
У лемківських дослідженнях Ф. Колесса з агалом дотримувався

усталеної методики розвідкового обстеження території. Проте тут він
уперше в українській експедиційній практиці застосував методику ду 
блюючих (як слухових, так і фонографічних) записів, перейнявши її, оче
видно , від європейських колег (такою ж методикою користувався Р. Лях).

Це було викликано тим, що між транскрипціями з і співу та з фонографа
могли заходити такі, часом суттєві відмінності, як, приміром, між типізо

ваним малюнком художника й одномоментним зн імком фотографа. Крім
того , на валик збирачі фіксували переважно тільки початки пісні. Тому
згодом, переносячи мелодії на папір, не завжди вдавалося збагнути, де

виконавець помилявся, а де вносив нормальні варіантні зміни. Таке мож 
на було визначити тільки прослухавши всі пісенні строфи.

821

мелодія з варіантами, вт. ч.

190

рекордованих, увійшла в з бір

ку Ф. Колесси "Народні пісні з галицької Лемківщини"

( 1929).

Окремі

валики з його лемківських експедицій сьогодні зберігаються у фоноар
хіві Інституту народознавства НАН України та Приватному архіві акад.
Ф. Колесси у Львові.

4.2.3 "Полісся". Експедиція на Середнє Полісся в і дбулася 1J-26 ве 
ресня 1932 року та продовжила Колессівські проекти з вивчення регіо-

24
нальних народномузичних традицій. Участь у ній вчений взяв на запро

шення визнач.ного польського етнографа К . Мошинського

(1887-1960),

який займався не тільки організаційними питаннями, а й управляв

фонографом і записував тексти. У цьому йому допомагала асистентка
Я. Клімашевська. Ф. Колесса ж занотовував мелодії безпосередньо від
виконавців. Усі троє працювали паралельно, іноді одночасно з одним і
тим же виконавцем. Питання задіяння в експедиції фонографа, правдо
подібно, порушив Ф. Колесса. Те, що фонографом управляв К. Мошин
ський , пояснювалося тим, що з технікою доцільніше було працювати
немузикантові, який у такий спосіб міг фіксувати мелодії.
На пропозицію К. Мошинського польову базу влаштували у с. Хо

ростів (тепер

-

Мінська обл. , Білорусія), куди для запису сходилися се 

ляни також із сусідніх сіл. Загалом, на щонайменше

24 валиках збирачам
(59 вокальних і 22 інструмен
тальних мелодіі). Ф. Колесса ж записав 197 пісенних і 4 інструменталь
них мелодії. Як мінімум 22 з них (за іншими даними - 46) було одно
вдалося схопити

81

народномузичний твір

часно схоплено на носії та занотовано під час сеансу. Тож Ф. Колесса,
як і в лемківському проекті, використав методику подвійного , слухового
та фонографічного , документування, вважаючи за потрібне рекордувати
лісні повністю , а не лише їх перші строфи.
Повернувшись до Львова, Ф. Колесса взявся за підготовку до дру

ку зроблених власноруч і схоплених на валики записів. Та виходу збір
ника завадила Друга світова війна. Він побачив світ завдяки старанням
С. Грици щойно

1995

року.

Сьогодні три фононосії (один із ннх розбитий) , які після транскри
бування мелодій Ф. Колесса повернув К. Мошинському, зберігаються у
Литовському фольклорному архіві при Інституті литовської літератури
і фольклору. У

2006 році
CD.

валики були оцифровані, а вибрані чот11ри ме

лодії поміщені на

П'ятий розділ "Народномуз11чне архівуваннs1 в Україні" склада

ється з трьох підрозділів, які містять інформацію про подальшу долю
зібраних колекцій валиків.

5.1

"Початтш фоиоархівістики у Галич1111і". Звукове архівування

народної музики в Україні розпочалося

1898

року, коли спробу заснувати

фонограм колекцію зробив Ф. фон Штейнrель, зареєструвавши у Городоць
кому краєзнавчому музеї власноруч записані фонографічні валики.
У перше десятиліття ХХ століття естафету барона перейняли льві

в'яни. Це сталося не випадково , адже ще до Першої світової війни , у
рамках праці ЕК НТШ сформувався осередок звуков их докуме нталістів

25
музичного фольклору, до якого, окрім О. Роздольського, В. Шухев11ча та
Ф. Колесси , входили С. Томашівський, Є. Форостина, а як транскрипто
ри

-

С. Людкевич і Б. Вахнянин. Завдяки цим дослідникам на початку

століття у Галичині було рекордовано кілька тисяч народних мелодій.
Подбати про подальшу долю валиків спонукав і приклад європейських
фонограмархівів. Тим більше, що вже наприкінці

1907

року ЕК НТШ

вела перемовини про співпрацю з Берлінським фонограмархівом.

Першим прихистком для звуконосіїв у Галичині став створений

1908 року архів

фонограм при Культурно-історичному музеї НТШ , який

у майбутньому планували перетворити в окрему самостійну установу.
Були й інші проекти: заснування

1916

мархіву у Львівському універс1петі , а

року філії Віденського фоногра

1939

року

-

філії Варшавського

фонограмархіву у Волинському науковому інституті (м. Кременець). І
хоча зусилля відкрити архівну інституцію не дали сподіваного резуль 
тату, принаймні розуміння цінності фонограм як звукових документів
утвердилося остаточно.

З приходом

1939

року на Західну Україну радянської влади при 

пинив існування Волинський науковий інститут і його фонограмархів.
Зміни відбулися й у Львові. Після ліквідації НТШ валики передали
до новоствореного Етнографічного музею , а незабаром до заснованої

1940

року Львівської філії Інституту українського фольклору.

5.2

"Кабіпет л1узич11ої етпографії Атшдемії nаук". Важливим

кроком в історії української народномузичної фоноархівістики стала ді
яльність К . Квітки в роки його праці у структурі ВУАН. Заснування в її
рамках Кабінету музичної етнографії, пріоритетними напрямками якого
були фонозапис народних мелодій та їх зберігання, спричинило запо
чаткування у 1920 - х роках у Києві фонографічного архіву.
Загалом, як і в Галичині, фонограмзбірня Кабінету поповнювалася

новими записами головно внаслідок виконання різних проектів (напри
клад, кобзарсько-лірницького). Та, на відміну від львів'ян, тут працю
вали дещо по - іншому: не відбирали краще з усього записаного, а від
разу рекордували цікавіші зразки. К. Квітка разом зі своїм вихованцем

В. Харківим дбали і про матеріально-технічну базу архіву, зокрема на
магалися розпочати копіювання фонограм.
Після від'їзду К. Квітки до Москви керівництво народномузичною

архівістикою перейняв В . Харків.

1 хоча у зв'язку з пріоритетами пар

тійного керівництва доводилося виконувати сумнівні фольклористичні
замовлення, архів поповнювався й новими якісними фонограмами, дже

релом яких були численні експедиції, споряджені новоствореним Інсти
тутом українського фольклору, а відтак ІМФЕ.
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5.3

"Сучасиі 1(0/lе/(цй фоиографічиих вш1и1<ів в Украііtі". Сьогодні

в архівах України зберігається п'ять колекцій фонографічних валиків із
записами народної музики: три у Львові , дві у Києві.

5.3. І

"Львівські фо11огрсшархіви ". Найбільша збірка

фонограмам української народної музики

-

(755

валиків)

рекорди О . Роздольсько

го . Колекція зберігається в архіві Інституту досліджень бібліотечних
мистецьких ресурсів ЛННБ . Вона повно представляє як усі періоди
дослідницької біографії фольклориста
експедиційних поїздок

(109

( 1900-1940)

та географію його

сіл), так і жанрове роз маїття зібраного: об

рядовий та позаобрядовий вокальний фольклор, інструментальна музи
ка, лірницький репертуар. Колекцію оцифрували спеціалісти Інституту
проблем реєстрації інформації НАН України (далі

ІПРІ). Вибрані фо

-

нограми за участю дисертанта укладено на трьох

CD

та поміщено на

сторінці Інституту в мережі Інтернет.
Друга колекція

(59

валиків) , яка з находиться у Приватному архіві

акад . Ф. Колесси у Львові , постала в рамках реалізації проекту україн

сько ї інтелігенції зі збереження кобзарського та лірницького репертуа
ру. Серед рекордистів

-

О . Бородай , Ф. Колесса , О. Сластьон, К. Квітка ,

Леся Українка. Валики датовано

1904- 1910

роками. На одному з носі

їв схоплено спів Ф . Колесси. На цьому ж валику наявні і його записи

лемківських мелодій. Одна з фонограм містить жіночий спів , який,
на ду мку деяких дослідників, може належати Лесі Українці. Колекцію
оцифрували спеціалісти ІПРІ. Відібрані фонозаписи за участю автора
дослідження поміщені на

CD

і викладені в мережі Інтернет на сторін

ках Вікімедії.

Третя колекція з

65

валиків з находиться в Інституті народознавства

НАН України . Це валики з фонограмархіву ЕК НТШ, які представляють
з бирацьку працю Ф . Колесси , О. Сластьона, О. Роздольського , С. Тома

шівського, Р. Гарасимчука. На фононосіях -твори вокальної, інструмен
тальної та вокально-інструментальної му з ики з різних регіонів України ,
схоплені у

5.3.2

1908-1940

роках і наразі неоцифровані.

"Арх ів 111 с11111туту м11сте11111 воз 11авс111 ва, фольклористики т а

еп111 олог ії і,11е11і Макси.ма Рильського'', зок рема його Архівн і наукові
фон д и рукописів і фонозаписів містять фоно з бірку

нологічно колекція охоплює період з

1904

по

1948

270

валиків. Хро

рік. Автори записів

-

К. Квітка та його учні: В . Харків і М. Береговський , а також М. Гайдай ,
Т. Онопа й інш і . Серед записів

-

мелодії дум, інструментальна музика,

пісн і. Завдяки зусиллям фахівців Американського центру народного по

буту при Бібліотеці конгресу США

211

валиків було скопійовано на маг

нітофонну плівку. Окремі з них оцифрована в ІПРТ.
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5.3.3

"Єврейська збірка фо11овwtиків Націо11альJІ ої бібл іотеки Ук

раїни імеJІі Володимира ВерJІадського" представляє колекцію з І О 17 ва
ликів із записами зразків єврейської традиційної культури. Це одне з

найбільших у світі зібрань фонозаписів автентичного єврейського фольк
лору.

Наприкінці 1920-х років після закриття у Санкт-Петербурзі всіх
єврейських наукових установ центром вивчення єврейської культури у

СРСР став Київ. Тут

1929

року при Інституті єврейської культури були

засновані Кабінет музичного фольклору та фонограмархів, які очолив
М. Береговський. Основу колекції склали записи, здобут і досл ідни ком в
експедиціях

1929-1947

роках у різні регіони України. Архів також міс

тить за писи єврейського фольклору, передані Кабінету у 1930-х роках
з Петербурзьких установ: матеріали експедицій С. Ан-ського (Ш. Рап

попорта) , фонозбірки Ю. Енгеля та З. Кісельгофа. На валиках

-

лірика,

балади, новотвори, Пуримшпілі, клезмерська музика.
Завдяки спеціалістам ШРІ єврейська колекція валиків оцифрова
на. Записи поміщено на семи

CD,

а також на Інтернет сторінці Інсти

туту.

Шостий розділ "Фонографічна у1ераїніка за кордоном". Фоно
грами і з записами української народної музики, згромадже ні впродовж
першої половини ХХ століття українськими та зарубіжними музичними
етнографами у різних регіонах України, збер ігаються і в закордонних

установах. Серед них

-

Берлінський (записи О. Зачиняєва, І . Сенькі

ва) та Віденський (записи І . Панькевича) фонограмархіви, архів Буда 

пештського етнографічного музею (записи Б. Бартока), Литовський
фольклорний архів при Інституті литовської л і те ратури і фольклору
(записи К. Мошинського та Ф. Колесси). Понад І ОО фоноваликів, при

збираних упродовж перших десятиліть ХХ століття (записи Є. Ліньо
вої, Д. Зелені на, Є. Рудницького та інших), знаходиться у Пушкінському
домі (Росія). Фонограми української народної музики зберігаються та
кож у фондах Бібліотеки Конгресу США.

У Висновках підсумовано результати вперше проведеного комп 
лексного аналітичного досл і дження фонографічного періоду в історії
звукового документування музичного фольклору в Україні.
У процесі праці над дисертацією було з'ясовано, що історія ре
кордування народної музики в Центрально-Східній Європі, а відтак і
Україні, на відміну від аналогічних процесів, що відбувалися в США
та Західній Європі

-

це насамперед історія народномузичних, пере

важно видавничих, проектів. А оскільки якісне вирішення поставле
них перед етномузикологами завдань потребувало новітнього підходу

28
та застосування найпередовіших здобутків у галузі народознавчих

досліджень, фонограф став незамінним у музично-фольклористичній
роботі.
Аналіз історії фонографування народної музики в Центрально 
Східній Європі дав підстави зробити висновок, що в її перебігу можна
окреслити три основні етапи: пробний, тематичний і репрезентативний,
які з ускладненням поставлених завдань зазвичай змінювали один од
ного. Ці етапи, представлені р і зними фонографічними проектами, при

таманні й музичній етнографії України. Проте, загалом дотримуючись
основних дослідницьких підходів, вироблених на континенті, українці,
вирішуючи власні наукові проблеми, пішли своїм шляхом.
Самобутність українського рекордування, як доведено у досліджен
ні, проявилася з перших спроб використання звукозапису, коли влітку

1898

року у Городоцькому краєзнавчому музеї розпочався пробний

етап народномузичного фонографування в Україні. Призвідцем нової
справи був барон Ф. фон Штейнгель, який завдяки власній ініціативі
став одним із перших трьох фонографістів народної музики на конти
ненті. Почин барона виявився лідерським не лише в цьому, йому на
лежить пріоритет рекордування у рамках етнографістського напрямку
ужиткового періоду історії українського етномузикознавства. Європей
ське новаторство Ф. фон Штейнгеля за підтримки ще одного звукового
документаліста

-

В. Мошкова проявилося й у тому, що їхні наступні

фонографічні починання конспективно накреслили подальший пере 
біг основних етапів звукозапису народних мелодій: цього ж року вони
перейшли до тематичних проектів (репертуар лірників, єврейський
фольклор), а наступного

-

до репрезентативних (проведення комплек 

сних експедицій з дослідження традиційної культури Волині з викорис
танням фонографа).
До європейських лідерів-фонографістів, про що вперше зазначено

у дисертації, зачислено ще одного представника етнографістського на
прямку - В. Шухевича, який у січні 1902 року рекордував мелодії на
Гуцульщині. Його фонозаписи, транскрибовані С. Людкевичем та опу
блікован і 1904 року у четвертому томі монографії "Гуцульщина'', стали
першими в Україні й одними з перших у Центрально-Східній Європі
виданими мелодіями, списаними з валиків. Це була не просто перевір

ка можливостей звукозапису, а свідоме його використання задля полег
шення здобуття польового матеріалу, що для пробного етапу було також
новаторським.

Однак В. Шухевич все ж не був першопрохідцем у Галичині. Пі
онером-фонографістом, а відтак очільником у краї фонографічної му-

29
зично-етнографі<тної праці став О. Роздольський. Провівши у квітні
року рекордування народної музики, він уже влітку за підтримки

1900

ЕК розпочав фонографічне широкомасштабне вив<1ення галицького му

зичного фольклору. Минувши етап тематичних досліджень та одразу ж
узявшись за виконання репрезентативного проекту, О. Роздольський

уперше в історії світової музичної етнографії, що, спираючись на факти,
доведено у роботі, розпочав систематичний звуковий запис народних
мелодій такої в~ликої території, як Галичина, обстеживши
писавши на валики близько

2

72

села та за

ООО народних мелодій. Своїм фонографіч

ним почином він на два роки випередив найближчого євро пейсь кого
конкурента А. Лістопадова та на цілих шість

-

Б. Бартока і З. Кадаї.

Дослідницький тандем збирача О. Роздольського та транскрипто

ра і систематика С. Людкевича призвів до ще одного доленосного за

початкування. Їхня співпраця вивела на виокремлення в українській ет
номузикології двох самостійних спеціалізацій: музично-етнографічної

та транскрипційної, що відкрило широкі перспективи для подальшого
дослідження музичного фольклору.
Непересічне значення мав і результат спільної праці О. Роздольсь
кого та С. Людкевича . Збірник "Галицько -руські народні мелодії"'

1908)

(1906,

став не лише першим виданням такого роду в Україні та Цент

рально-Східній Європі, а й заявив про заснування у Галичині типологіч
ної (львівської) етномузикознавчої школи.

Невдовзі в Україні були розпочаті й інші новаторські репрезента

тивні проекти із використанням звукозапису: підготовка Корпусу укра
їнського фольклору, укладання українських томів зводу "Народна пісня
в Австрї1"' тощо. Хоча завершити їх не вдалося, у досл і джені на основі
джерельних документ ів показано, що вони мали всі шанси також зайня 

ти лідерські позиції на континенті.
Тож шлях розвитку фонографування від розв'язання невеликих

завдань до вирішення складних етномузичних проблем, притаманний
фольклористиці народів Центрально-Східної Європи, українські дослід
ники (якщо не брати до уваги прелімінарний досвід Ф. фон Штейнгеля
та В. Мошкова) дещо порушили. До тематичних проектів українські
вчені підійшли лише після активної розробки репрезентативних проек

тів. Неординарним став і вибір об'єктів обстежень

-

унікальні жанри,

особливі територіальні діалекти.
Так, для фонографічна-жанрових досліджень було обрано традицій

ну творчість кобзарів і лірників, зокрема мелодії дум. Цей проект

1903

року розпочали Г. Хоткевич, О. Бородай та О. Сластьон, а в

році

1908

продовжив і блискуче завершив (за сприяння Лесі Українки, К. Квітки та
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підтримки ЕК) виданням "Мелодій українських народних дум" Ф. Ко

лесса

( 191 О, 191 3).

Фоноколекція дум є сьогодні однією з небагатьох

збірок епічних мелодій у світі.
Важливим досл і дницьким етапом стало фонографічне опрацюван
ня музичного фольклору окремих історико-етнографічних областей.
Такими першими звуковими дослідженнями було вивчення народної
музики Бойківщини, Лемківщини та Полісся. Основним здобувачем ма

теріалів з цих цікавих з огляду на фольклорну традицію специфічних

теренів судилося стати Ф. Колессі. Подібні тематичні збірки планували
укласти і з фонозаписів О. Роздольськоrо. Зокрема, готувалися до друку

його зібрання лірницьких мелодій, інструментальних награвань, народ
ної музики з Чернігівщини тощо. Тематичні проекти в 1920-х роках ре
алізовували також К. Квітка, В. Харків та інші.
У роботі, відповідно до поставлених завдань, також уперше аргу
ментовано доказано, що українські фонографісти вирізнилися і як роз

робники методики звукового документування музичного фольклору.
Добре орієнтуючись у напрацюваннях своїх європейських колег і вра

ховуючи національні реалії, вони розробили власні засади запису фоль
клорного матеріалу. Фундатором україн ської методики фонографуван

ня народних мелодій по праву вважають О. Роздольського. Взявшись
обстежити таку значну територію, як Галичина, він одним із перших
у Європі впровадив у польову збирацьку практику методику геогра
фічного планування експедицій, застосовуючи у своїх дослідженнях
принцип зондування території своєрідними "кущами-гніздами". Це не

тільки дало змогу систематично фіксувати народні мелодії, а за потре
би перевіряти здобуте, але й відкривало шлях до широкомасштабних
порівняльних студій. О. Роздольський випрацював й основні принципи
проведення збирацького сеансу.
Досвід першого українського фонографіста-професіонала запози
чили сучасники-соратники, і насамперед Ф. Колесса , який, проте, не
обмежився його здобутками. Як першокласний музикант, у своїй зби 
рацькій праці вчений поєднав звукове документування мелодій з їх тран
скрибуванням безпосередньо nід час збирацького сеансу. Такий підхід

допоміг Ф . Колессі не лише "фотографувати" народномузичні твори, а
й, аналітично їх осмисливши, відображати на папері їхні типові форми.
Цілком можливо, що здобутками укра·інських дослідників скорис
талися і їхні європейські колеги. Зокрема , ідею використовувати при фо
нозаписі мелодій камертон , про що

1908

року писав К. Штумпф, євро 

пейці могли п ерейняти в О . Роздольського , який це робив уже з початку
СТОЛІТТЯ.
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Спираючись на джерельні матеріали можна стверджувати , що укра 

їнці серед перших у Європі замислилися і над подальшою долею зву
кових раритетів. Так, Ф. фон Штейнгель , зареєструвавши

року

1898

у Городоцькому му зе ї валики, став за чинателем фонограмарх і вної
справи не лише в Україні , а й до певної міри і в Європі, своєю ініці

ативою випередивши на цілий рік за сновників Віденського фоногра
мархіву. Наприкінці

1908

року силами членів ЕК фонограмархів було

засновано і при Етнографічному му зеї НТШ (у Центрально-Сх ід ній

Європі архівні інституції почали закладати лише у 1920-1930- х ро
ках). Врешті започаткування звукового архіву К. Квіткою при Кабінеті

музичної етнографії ВУАН у 1920-х роках за активної участі В . Хар
ківа, а також М . Гай да я , М. Грінченка , Т. Онопи й інших та створен
ня потужної, як на той час , технічної бази для фонографічних с туд ій
стало важливим кроком у ро з витку української фундаментальної ет
номузикології.
Українці серед лідерів у Центрально-Східній Європі і за збере
женістю колекцій фонографічних валиків. Сьогодні в архівах України
міститься

1 153

воскових носіїв і з записами українських народних ме

лодій. Збірка , в якій представлено фонограми різних українських народ
ному з ичних жанрів, охоплює територію етнічних українських земель і
репрезентує всі періоди збирацької праці українських рекордистів пер
шої половини ХХ століття

( 1900-1948).

Фонограми українських фоль

клорних мелодій , схоплені на валики на теренах України, зберігаються
й у звукових архівах Європи та США . У фондах Національної бібліоте
ки України імені В. Вернадського з наход иться також одна з найбільших
у світі колекцій фонографічних записів єврейської традиційної культури

(1 017

валиків) і з архіву колишнього Кабінету єврейської культури АН

УРСР, яким керував М. Береговський .

Завдяки фахівцям ТПРІ з а участі д исертанта , більшість фоновали

ків, що з берігаються в Україні, оцифрована . Серед скопійованих

-

фо

ноз бірка Приватного архіву акад . Ф. Колесси у Львові , колекція валиків

О. Роздольського , а також і фонозаписи єврейського фольклору.
Отже , переведена з аналогового в електронно - цифровий формат,
поміщена на компакт-дисках і викладе на у мережу Інтернет спадщина
українських фонографістів є наглядним виявом здобутків наших по 
передників і неспростовним свідченням їхнього наукового под в игу.

Оцифровані фонограми істотно поповнять фонди не лише українських
архівних , дослідницьких та освітніх установ, а й колекції світови х фо
нографічних центрів , приносячи сповна за служену славу українській
науці.
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АНОТАЦІЯ
Довгалюк Ірина. Фонографування народної музики в Україні:
історія, методологія, тенденції.
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Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознав
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17.00.03 -
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зична академія України імені П. І. Чайковського.

-

-

Національна му

Київ,

2017 .

Дисертація є першим аналітичним дослідженням фонографічно
го періоду в історії звукового документування музичного фольклору в
Україні. На тлі фонографіLших досягнень визнаних світових народо
знавчих дослідницьких центрів (у першу чергу сусідніх центрально
східних європейських народів) показано, як рекордування музичного
фольклору проходило в українців. У роботі окреслено та схарактери

зовано три періоди в історії фонографування: пробний , тематичний і

репрезентативний. Ці етапи проаналізовано на прикладі фонографіч
них народномузичних проектів, які виконували українські музичні ет
нографи Ф. фон Штейнгель, В. Шухевич, О. Роздольський, Ф. Колес 

са, К. Квітка, В. Харків, Леся Українка й інші, схарактеризовано їхні
дослідницькі методики, оцінено фонографічний доробок, визначено
лідерські позиції українських фонографістів та їхньої спадщини у Єв
ропі та світі. У дослідженні також представлено початки українського
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народномузичного архівування та з'ясовано місцезнаходження і стан
колекцій валиків із записами народної музики в Україні й українських
збірок за кордоном.

Ключові слова: фонографування народної музики, український му
зичний фольклор, фонографічні валики, фонограмархіви, народному

зичні проекти, К. Квітка, Ф . Колесса, О. Роздольський, Ф . фон Штейн 
гель, В. Шухевич.
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Националь

ная музь1кальная академия Украинь1 имени П. И. Чайковского .
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Киев

20 17.
Диссертация является первь1м аналитическим исследованием фо
нографического периода в истории звукового документирования му
зь1кального фольклора в Украине. На фоне фонографических достиже
ний признаннь1х мировь1х народоведческих исследовательских центров

(прежде всего, соседних центрально - восточнь1х европейских народов)
показано, как осуществлялась звукозапись музь1кального фольклора у
украинцев. В работе обозначень1 и охарактеризовань1 три периода в ис
тории фонографирования: пробнь1й, тематический и реnрезентативнь1й.
Прохождение зтих зтапов в Украине изучается на примере фонографи
ческих народномузь1кальнь1х проектов, вь1полненнь1х украинскими му 

зь1кальнь1ми зтнографами Ф. фон Штейнгелем, В. Шухевичем, О. Роз
дольским, Ф. Колессой, К. Квиткой, В. Харьковь1м, Лесей Украинкой
и другими, охарактеризовань1 их исследовательские методики, оценено

фонографиL1еское наследие, оnределень1 лидерские позиции украинс
ких фонографистив и их наследия в Европе и мире. В исследовании
также рассматриваются начальнь1е шаги в архивировании звукозаписей

украинской народной музь1ки, вь1яснено местонахождение и состояние
коллекций валиков с записями народной музь1ки в Украине и украинс

ких собраний за рубежом.

Ключевь1е слова: фонографирование народной муз1,rки, украинский

музь1кальнь1й фольклор, фонографические валики, фонограммархи
вь1, народномузь1кальнь1е проекть1, К. Квитка, Ф. Колесса, О. Роздольс
кий, Ф. фон Штейнгель, В. Шухевич.
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ABSTRACT
Jryna Dovhalyuk. Pl10nograpl1i11g Folk Music in UkJ"aine: History,
Methodology and Te11der1cies. - Mor10grapl1.
А thesis for the Doctorate Degгee іп Агt Criticism, Speciality 17 .00.03 Musical Art. - Ukrainian National Tcl1aikovsk:y Academy of Music. - Kyiv,
2017.
ТІ1е given thesis deals with tl1e phonog1·aphical period in tl1e history
of sound recording of folk 1щ1sіс іп Ukraine. On tl1e background of pl10nograpl1ical acl1ievements of гепоwпеd world etl1лologica l гesearcl1 ceпtres іп
tl1e USA and Europe (і.е. Уіеш1а, Paris апd ВегІіп рІ10поgгарhісаІ archives)
апd, fiгst апd foгemost, сепtгаІ апd easte1·п Еuгореап peoples (па111еІу the
Polish, Huпgariaпs апd Russiaпs) tl1e autl10r l1as aпalyzed Іюw recordiпg п1u
sical folklore was carгied OLІt іп Ukraiпe. The giveп researcl1 also represeпts
plюпographiпg folk music іп tl1e historical coпtext, і.е. f1·om еа~·Іу iпterest іп
recordiпg souпds to after-life of cyliпders.
Оп the >vl10le, tl1e l1i story of phoпograpJ1i11g folk music both іп Ukraiпe
апd Ceпtra l апd Eastem Europe is closely coпnected witl1 varioLІs fo!k шusic
pгojects in wl1ich рl10поgгарІ1ісаІ records played а cгLJcial рагt. ТІ1е l1istory
of pl10nograpl1ing folk пшsіс шау Ье coпsideгed to L111dergo the followiпg
tІ1гее stages: the t1·ial stage (presupposed testing the potential of tecl111ology,
recordiпgs of folk melodies that were hard to transcгibe during tl1eir ре1·fог
тапсе, fог iп stance гecitatioпs, instrumeпtal as well as vocal апd in strшneп
tal шusic), the theme-based stage (involved findiпg а pai·ticLІlar so lLІtioп to
а ceгtain etl1no-musicological рrоЬІеш, recordiпg sig пificant phenomena of
natioпal folk culture, namely melodies of hегоіс еріс songs, роІурhопу, as
well as collectiлg таtегіаІ fro111 а certaiп area), and the гepгesentative stage
(111еапt carryiпg oLJt laгge-sca le researcl1 оп folk mLІsic cLІlture of а certaiп
dialect, regioп or the couпtry оп the wlюle).
Solviпg sclюlarly tasks tl1at were qLІite со111111011 to the tnajority of collectors offo lk 111usic іп Europe, the Ukrainiaпs took tІ1еіг оwп way. Baron Fedir
(Theodor) vоп Steinl1eil Ьеса111е tl1e first Ukraiпian phoпographer. Іл 1898 he
made first recoгds ofmusical folklore onto the phonograpl1. Tl1e satne уеаг І1е
registered phoпog1·aphical cyliлde1·s іп t11e 1-Iorodok Etlшograph ical MuseLІm
апd established а little pl10пographical агсІ1іvе, tlшs Ьесотіпg а pioneer of
folk mLІsic arcl1ives іп Ukraine and Europe.
Jn winter, 1902 aпother representative of the tгіаІ stage V. Sl1LІkl1evych
began phonographiпg HLІtsLІI folklore. His pl1011ogгa111s witl1 t11еіг tгапsсгір
tіопs Ьу S. Lyudkevycl1 were pLІblisl1ed in 1904 апd were tl1e first in Ukraine
апd one of tl1e first melodies in Ceпtral and Еаstегп Ешоре to Ье pLІblisl1ed
[~-от transcriptions ofwax cy linde1·s.
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Osyp Rozdolskyi Ьеса111е tl1e leader of phonograpl1ical activity in
Ukraine . Under tl1e auspices of tl1e Etlшograpl1ical Committee of Taras
Shevchenko Scholarly Society in April 1900 he started recording folk music
and tl1e same year І1е initiated systematic plюnographical recording of folk
melodies in Halychyna, which was carried out for tl1e fiгst time in the history
of musical etl111ograpl1y. Jn tl1ree years ( 1900- 1902) О. Rozdolskyi recorded
аЬонt 2,000 melodies on aboLІt 250 cylinders. With l1is initiative І1е was t\.YO
years ahead of l1is closest competitor А. Listopadov апd six years al1ead of
В . Bart6k and Z. Kodaly.
Cooperation between О . Rozdolskyi , who collected the materials, and
S. Lyнdkevycl1 , ;vho tгanscгibed and systematized them, resLІlted іп th e соІ
Іесtіоп Hafy tsko-Ruski Nшodni Mefodiyi (Folk Melodies of Halychyn a and
Rus) (1906 and 1908). Tl1is work became tl1e first publication oftl1e kind in
Ukraine and іп tl1e whole Ceпtral апd Easterп ELІrope . Later on, other representative projects were initiated, латеІу the CorpLІs of Ukraiлiaл Folklore,
the соІІесtіол Das Vofkslied іп Osterreich etc.
Uл li ke neighboLJring cotmtries, in Ukraine tl1ematic projects were laLJnched only after representative ones. Phonographical researcl1 focused on
works Ьу kobza players and lyrists. І n 1903 SL1cl1 а project was staгte d Ьу
Н. Khotkevych , О. Boroday, and О. Slastyon . In 1908 Ph. Kolessa coпtiпued
the project апd completed it Ьу pLІblishing the Mefodi es of Uk1-ainian Fofk
Dumas ( 191 О and 1913). РІ1. Kolessa 's tl1ematic projects introdнced folklo1·e from ethnographical regions ofUkraine as well (namely Boykivshchyna,
Le111kivshchyna and Polissya). Some theme-based projects were imple111ented Ьу О. Rozdolskyi, К. Kvitka, У. Kharkiv et аІіа.
Ukrainian phoпographers , in partict1lar О. Rozdol skyi worked Ollt
methods of pl10nograpl1i11g folk music. Не introdLІced the method of geographical рІапnіпg of expeditions and аррІ ied the рrіпсірІе of researching
а certain teпitory Ьу little areas, tl1e so-called " busl1es". The folklorist
also developed major principles of prepariпg and holding а collection session. ln l1is researcl1 РІ1 . Kolessa used and developed the metlюds wl1icl1
wеге \.Yorked out Ьу О. Rozdolskyi. Besides tl1at, РІ1. Kolessa combiпed
sound recording of the melodies with tl1eir transcription right during the
collecting s essioп. This approach allowed the scholar not only "to take pictшes " of melodies, Ьнt , J1aviпg aпalyzed them , also to tтaпscribe them as
accLJrately as possible.
ТІ1е Ukrainians were tl1e first іл Ешоре to launcl1 tl1e pl1011ograpl1ical archives. ln additioп to F. von Steinheil 's initiative in 1898, tl1e archive was established in Jate 1908 Ьу the Ethnographical Committee ofTaras Shevchenko
Sclюlarly Society, and іп the 1920-ies another arcl1ive was organized tlianks
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to К. Kvitka in tlie Roo111 fог Musical Etl1nog1·apl1y at tl1e Ukraiпiaп Acade111y
of Scieлces.
Today in Ukraiпiaп arcl1ives of Lviv Natioлal Vasyl Stefanyk Scieпtific
Library of Ukraiлe, tl1e Etlшology lпstitute of tJ1e National Acade111y of Sciences ofUkгaiпe, М. Rylskyi Institute for Агt Criticis111, Folkloгe Studies апd
Etlшograpl1y, t]1e private a1·cl1ives of tl1e асаdе111ісіап Pll. Kolessa іп Lviv
tl1eгe are І, 153 суІіпdегs witl1 recoгds оfUkгаіпіал folk 111elodies. One oftl1e
biggest collectioпs of рІ10поgгарl1ісаІ cylinders witl1 records of tгaditional
Jewisl1 culture (1,017 ite111s) can Ье fouпd in V. Vemadskyi Natioпal Library
ofUkraiпe. Ukraiпian folk melodies аге stored in arcl1ives in Europe (Vіеппа,
ВеrІіп, Vilnius, St-Petersburg) and tl1e USA.
Tl1anks to шassive woгk Ьу the pгofessioпals at tl1e lпstitute fог lnformatioп Recording at tl1e Acade111y of Sciences of Ukraine tl1e majority of
these pl1011ograpl1ical cylinders llave Ьееп upgгaded to а digital version. ТІ1е
pJ10nogra111s are available оп CDs and іл tl1e lnternet.
Кеу 1vords: pl1011ograpl1iпg folk 111usic, Ukraiпia11111usica] folklore, pl10nograpl1ical cylinders, pl1011ograpl1ical arcl1ives, folk mLisic projects, К . Kvitka, РІ1. Kolessa, О. Rozdolskyi , F. von Stei11J1eil, V. Slшkl1evycl1.
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