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Розглянуто взаємини між Ф. Колессою та В. Садовським у 1899–1905 роках. 

Простежено основні моменти спілкування обох діячів упродовж зазначеного 
часу: обговорення у пресі “Першої Служби Божої” в упорядкуванні Ф. Колес-
си, зустрічі в Перемишлі 1902 року та на ювілеї творчої діяльності Миколи 
Лисенка 1903 року, співпраця у виданні “Артистичного вістника” 1905 року. 
Уперше в науковий обіг залучено епістолярні матеріали, які збереглися у від-
ділі рукописів і текстології Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН 
України – один лист В. Садовського до Ф. Колесси та шість листів В. Садов-
ського до Івана Белея. Епістолярій з 1899 року стосується початку взаємин 
між В. Садовським та Ф. Колессою і розкриває процес написання та публіка-
ції у газеті “Діло” статті В. Садовського “З нагоди новин на полі нашої цер-
ковної музики”. 
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Контакти священика, музичного видавця і критика, хорового дири-

гента Володимира (Домета) Садовського (1865–1940) з Філаретом Ко-
лессою не могли привертати уваги науковців за радянського часу. У 
написаних тоді монографіях Ярослава Шуста [30], Софії Грици [7] про 
вченого факти їх стосунків або не згадуються зовсім (як дискусія 1899 
року, зустріч у Перемишлі 1902 року), або згадуються принагідно (як 
ювілей Миколи Лисенка 1903 року, дописи в “Артистичному вістнику” 
1905 року) без вказівки прізвища В. Садовського. Незначно змінився 
стан справи за української Незалежності: у виданому бібліографічно-
му покажчику праць фольклориста і про нього [27], подано координати 
більшості матеріалів періодики стосовно дискусії 1899 року, але про 
статтю В. Садовського “З нагоди новин на поли нашої церковної музи-
ки” не згадано. Наталія Костюк звернула увагу на цю статтю, але по-
милково назвала її “серією статей” [16, с. 144]. На загал, недостатній 
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стан дослідження біографії обох діячів й досі не дає можливості ви-
черпно висвітлити їх взаємини: доступні джерела розкривають лише 
контакти 1899–1905 років і вказівок на дальший їх перебіг поки що не 
виявлено. Невдалу пробу характеристики контактів між мистцями зро-
бив автор цих рядків [6]. На момент її здійснення авторові не були 
відомі листи В. Садовського до Івана Белея та Ф. Колесси, автографи 
яких зберігаються в Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН 
України, тому спроба вийшла неповна і з не завжди слушними виснов-
ками. Ці листи є неоціненним первинним джерелом для з’ясування по-
чатків контактів між Ф. Колессою та В. Садовським і додають багато 
цікавих деталей до перебігу дискусії 1899 року. 

Перша зустріч їхніх інтересів сталася в дискусії довкола двох ви-
дань, які побачили світ 1898 року: львівського – “Перша Служба Божа 
на чотири голоси мішаного хору”, що його упорядкував Ф. Колесса, та 
ляйпцизького “Партитура. Пісні церковні. Квартеты на голосы мішані”, 
яку “уложивъ і видавъ” Семен Дорундяк. Перше з означених видань 
було збіркою 14 церковних співів різних авторів1, призначених до ви-
конання під час Літургії. Видання ж церковних пісень С. Дорундяка 
містило опрацювання 32 коляд, 2 пісень на Богоявлення, однієї – на 
Стрітення, двох на неділі Великого Посту.  

Анонімний дописувач “Діла”, анонсуючи вперше видання Ф. Ко-
лесси, зазначав: “Як бачимо, попри звістних уже пісень церковних, 
подає се видавництво пісні авторів у нас майже зовсім незнаних, як: 
Римського-Корсакова, Рафаловича, а також деякі незвістні у нас ком-
позициї церковні Бортняньского («Под твою милость») і Лисенка. Цілею 
видавництва єсть не лише улекшити організацію і веденє церковних 
хорів через достаченє пісень поправно на чотири голоси розписаних, 
не лиш подати нашим хорам нові, свіжі пісні літургічні, але що най-
важливійше – добрати для нашого богослуженя такі пісні, що відпові-
дали би духові наших питомих напівів церковних і нашого обряду вза-
галі, щоби тим способом елімінувати втискаючу ся до нашого співу 
церковного чужину. Для того увзгляднено в сім виданю передовсім 
такі пісні, що основують ся на наших ирмологічних і родимих напівах. 

                                                 
1 1) “Слава” Дмитра Бортнянського (Київського напіву); 2) “Святий Боже” 

(з партитур Івана Кипріяна); 3) Алилуя (З партитур І. Кипріяна); 4) “Іже Хе-
рувими” та “Яко да Царя” Миколи Римського-Корсакова; 5) “Вірую” Рафало-
вича; 6) “Милость мира” М. Римського-Корсакова; 8) “Тебе поєм” Д. Бортнян-
ського; 9) “Достойно єсть” Д. Бортнянського; 10) “Отче наш” Михайла Вер-
бицького; 11) “Да ісполнятся” Д. Бортнянського (київський напів); 12) “Буди 
імя Господнє” М. Вербицького; 13) “Під твою милость” Д. Бортнянського (ста-
ровинний напів); 14) Псалом “Діва днесь” М. Лисенка. 
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Пісні добирано легкі, так що (кромі псальми Лисенкової) може їх на-
віть початкуючий хор виконувати” [18, с. 3]. 

У наступному ж числі газети під загальною назвою “Новини на по-
ли нашои церковнои музики” поміщено дві рецензії: Пилипа Музики1 
на “Першу Службу Божу…“ і Ф. Колесси на видання “Пісень церков-
них“ С. Дорундяка. У рецензії Пилип Музика констатує прикро відчу-
ваний брак свіжої нотної літератури у практиці церковних хорів, бо ж 
єдине доступне невелике за обсягом видання “Церковних пісень” Івана 
Кипріяна – вже застаріле. “Із кільканацяти томів пісень церковних Борт-
няньского наші хори знають ледво кільканацять пісень, котрі через 
безнастанне співанє на всі лади вже стратили свій чар, бо і найкрасша 
композиция вкінци знудить ся, коли єї чуємо в тисяч перший раз. Коли 
ж музика церковна постійно розвиває ся і збагачує ся новими, свіжими 
струями, то ми все ще стоїмо на Бортняньскім, як перед сто літами”, – 
вважає рецензент [20, с. 1]. Такий стан сприяє появі творів цілком не-
відповідних духові української церкви і обряду. Покликаючись на пра-
цю Петра Сокальського про народну музику, Пилип Музика ствер-
джує, що українська народна пісня і церковна музика є особливим 
типом, наділеним своїми мелодичними і гармонічними особли-
востями, а також особливою системою гармонізації. На цій основі 
створилася нова школа, серед представників якої автор вважає Петра 
Чайковського, Миколу Римського-Корсакова та Миколу Лисенка. “Ся 
нова школа в музиці, що звертає найбільшу увагу на студіованє пісень 
народних. Уважаючи їх за підставу і точку вихідну, обіймає також му-
зику церковну, той незвичайно цінний останок нашої старинної куль-
тури” [20, с. 1], – читаємо в рецензії. Колессівське видання, на думку 
рецензента, покликане ознайомити галицьких музикантів і ширшу сус-
пільність з цією “новою струєю в музиці церковній”. 

Ф. Колесса у своїй рецензії на загал позитивно оцінив видання 
С. Дорундяка. Окресливши коротко його зміст, рецензент зазначив: 
“Збірка коляд Дорундяка дуже богата, подає нам деякі мало звістні на-
піви коляд та інтересні варіянти звістних мельодій, яких не подибуємо 
у збірках Матюка і Нижанківського. Гармонізація автора всюди добре 
обдумана, красива, живо та інтересно переведена, подекуди навіть 
майстерна” [20, с. 1]. Учений радив у подальших випусках видання 

                                                 
1 На думку Мирослава Мороза [27, с. 22], “Пилип Музика” є псевдонімом 

Станіслава Людкевича і саме під авторством С. Людкевича вказано цю статтю 
в бібліографічному покажчику. Однак підстав для такого ототожнення віднай-
ти не вдалося. Цю статтю не передруковано у корпусі праць С. Людкевича, 
нема про неї згадки і в фундаментальній монографії Зиновії Штундер про 
львівського Корифея [29]. 
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уникати надмірної і непритаманної для коляд і їх виконання хромати-
зації у гармонії: “Наші прості, нехитрі мельодиї колядкові гармонізує 
автор подекуди надто модерно, надто по німецки, послугуючи ся часто 
хроматизацією, хроматизованими інтервалями та гармоніями, через 
що псує ся характер наших напівів. […] Наші народні пісні, а ще біль-
ше церковні напіви і коляди не знають новітної хроматизаціи […]. О 
скілько в мельодиї коренить ся хроматизм, о стілько можна єго увзгляд-
нювати, але не більше” [20, с. 2]. Щодо підбору варіантів коляд, пере-
вагу варто віддавати тим, які закінчуються на тонічній примі, а не на 
терції, оскільки закінчення на терції – не є народним. 

Обидва видання, отже, були схвально сприйняті і позитивно оціне-
ні критиками. У хронікальних повідомленнях “Діла” Ф. Колесса кон-
статував надходження значної кількості замовлень на своє видання і 
пояснює питання оплати [21, с. 3]. Окремим дописом у перших днях 
1899 року видавець “Першої Служби Божої” намагався обґрунтувати 
відповідність деяких творів (М. Римського-Корсакова, Рафаловича) 
опублікованого видання для українського обряду, пояснити спосіб їх 
виконання: “В виданій мною “Першій Службі Божій на чотири голоси 
мішаного хору” композиції Корсакова (“Милость мира”, “Свят”) і Ра-
фаловича (“Вірую”) написані без означеного такту способом речітаті-
ву, після всхідних напівів; та як-раз відповідають нашому обрядови. 
Тії пісні співають ся як лиш можна тихо і повільно, з виразною декля-
мацією слів. Ноти, котрими кінчають ся поодинокі реченя (фрази) му-
зичні, треба протягати довго і що-раз тихше, так, щоб голос, стихаючи, 
наконець згубив ся. Послідну фразу в “Свят” можна співати сильно. У 
“Вірую” mf (мірно, сильно) дозволене лиш в тих місцях, де сопран або 
тенор має фіґурації. Як лиш розійде ся “Перша Служба Божа”, можна 
буде приступити до виданя дальших “Служб Божих”, в котрі увійдуть 
дібрані а мало звістні у нас твори: Бортняньского (особливо ті, що осно-
вані на ирмольогічних напівах), Чайковского, Металлева, Глинки – прав-
диві перли церковної музики […]” [19, с. 3]. 

Відгукуючись на прохання редактора “Діла” Івана Белея подавати 
для часопису дописи на музичні теми, з листом від 13 січня 1899 року 
Володимир Садовський – у той час сотрудник української церкви 
св. Варвари у Відні і знаний вже тоді керівник хору цього храму – на-
діслав для публікації статтю “З нагоди новин на поли нашої церковної 
музики”, присвячену аналізові видань Ф. Колесси та С. Дорундяка [9]. 
Автор листа наполягав на терміновій публікації статті, оскільки пору-
шені в ній питання дуже серйозні і, викликавши дискусію, мають 
“збуркати” українських музикантів у Галичині до праці. Однак до кін-
ця січня публікація так і не з’явилася і В. Садовський у гнівному листі 
від 31 січня 1899 року докоряв редакторові за нерозуміння поставлених 
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проблем, зволікання з друком і вимагав повернення рукопису [10]. Та 
І. Белей матеріалу далі не публікував, але й рукопису не повертав. 

За той час В. Садовський почав листуватися з Ф. Колессою. Серед 
рукописного архіву І. Белея у відділі рукописів і текстології Інституту 
літератури імені Тараса Шевченка в Києві зберігся лист В. Садовського 
з Відня від 15 лютого 1899 року. Адресата листа не вказано, але зі 
змісту зрозуміло, що ним був Ф. Колесса. З листа очевидно, що це вже 
другий лист В. Садовського до Ф. Колесси: на перший фольклорист 
відповів листом 1 лютого 1899 року (не зберігся) і з ним надіслав для 
оцінки кореспондентові свої хорові твори. У листі-відповіді В. Садов-
ський дає детальну схвальну характеристику присланих йому видань 
“Обжинок” (1898), “Козаків в піснях народних” (обидві серії, 1898), 
“На щедрий вечір” (1893): “Про першу серію [йдеться про цикл “Коза-
ки в піснях народних”. – Я. Г.] вже і слів не маю, щоби висказати свою 
радість. Но, славити Бога, що і наша галилейска Русь має свого ориґі-
нального композитора, а то, простіт, я в виду самих музикальних ком-
піляторів зрезигнував був на віру в лучше. Ваше основне студіюм на-
родної піснї аж наскрізь пробиває ся в Ваших оригінальних творах. 
[…] Та не лиш композитор з Вас виколов ся, а що красше, і для нас на 
нинї так конечно потрібне в дальшім розвою нашої національної музи-
ки, яку Ви цїлим своїм індивідуальним «Я» заступаєте, – Ви на скрізь 
фольклорист в найповнійшім того слова значіню. Ваша «низка лемків-
ських пісень» остане перлою наших хоральних композицій, остане 
всегда взором до наслїдуваня як можна оригінально і самостійно на-
родні піснї не лиш гармонізувати, але композиторско обробляти, не 
зміняючи мельодії піснї, єї прикмет модуляційних і ритмічних” [11, 
арк. 2–3]. На Великодні свята В. Садовський запросив Ф. Колессу до 
Відня до себе в гості: “Вже я постараюся, що нудитися не будете […], 
а я скористаю, що пізнаю Ваш образ і подобіє лично, що собі буду за-
числяти до великої моєї приємности […] та розговоримо про всяке, чо-
го написати зараз годі” [11, арк. 8], – читаємо в листі. Невідомо, чи 
скористав із запрошення Ф. Колесса, але цитований уступ засвідчує, 
що взаємини між мистцями почалися 1899 роком і до особистого зна-
йомства були епістолярними. В. Садовський описав Ф. Колессі обста-
вини написання статті, каючись, що “трохи остро скритикував Вашу 
службу та в дечому з Вашої критики «Партитури» Семенови [Дорун-
дякові. – Я. Г.] спротивив ся” [11, арк. 8–9]. В. Садовського зачепила 
поліграфічна неакуратність видання (“в формі шутячій з всякого опи-
су” – сказано в листі) і недоречності в анонсових оцінках видання: 
“Кажу Вам: мене шевска пасія пірвала – то дуже небезпечна пасія – сів 
я до писаня, та опинив ся, як написав аж п’ять повних зшитків готових 
просто до друку. Вислав я все те п[анови] Белеєви з прошенєм або о 
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якнайскорше поміщенє, або о відосланє манускрипту. До нинї від 15 
січня був час та п[ан] Редактор ізвиняв ся письменно, що в найкорот-
шім часї помістит” [11, арк. 9]. У випадку незгоди з критикою В. Са-
довський дав дозвіл Ф. Колессі забрати з редакції рукопис і надіслати 
статтю для переробки. 

Критику В. Садовського на своє видання фольклорист сприйняв 
болісно. У листі до І. Белея від 23 лютого 1899 року В. Садовський на-
вів фрагмент листа до нього Ф. Колесси, який показує це (з критикою 
Ф. Колесса ознайомився, скориставшись дозволом автора статті забра-
ти рукопис з редакції): “Ваша статья про “Службу Божу” підорве с 
певностию добру опінію руского загалу про мою працю на поли на-
родної музики, здискредитує моє ім’я, а тогди я певно за ніяке діло не 
буду міг успішно взяти ся – бо не буду я мати ніякого впливу. В кожнім 
разі, поява Вашої статьї буде для мене карою. В сій хвили дістаю Ваш 
другий лист. Щож! Робіт, як знаєте! Я вже не буду в справу вглядати, 
бо вона мене взагалі денервує!” [12, арк. 3]. Перейнявшись таким ста-
ном Ф. Колесси, В. Садовський просив редактора “Діла” у тому ж листі 
“змітигувати філіпіку против п. Колесси. Дістав я сам від него лист, з 
котрого можу заключити, що він надто пригноблений аферою видачі І 
“Сл[ужби] Б[ожої]”, а до того прилучив ся єще єго іспит на професора 
тож все може на єго нерви некористно вплинути” [12, арк. 2–3]. 

Мабуть, Ф. Колесса надіслав В. Садовському статтю для переробки. 
Останній переробив статтю і з листом від 22 березня 1899 року надіслав 
новий її варіант редакторові “Діла” І. Белеєві: “Коли п[ан] Колесса за-
брав Вам мою допись, Ви може і зраділи, що позбули ся того каменя з 
шиї; та бачите хоть я і не злобний, за якого мене має п[ан] Колесса, а 
таки радість Вашу нищу, посилаючи Вам допись, но сподію ся, що на 
основно обробленій формі она Вам тим більше сподобає ся, що зробив 
я ю не пригідною до хвилі, якою вона була в січни, а поглубив до тиля, 
що вона стала науковою, більше критичною. Много мені послужили 
Ваші цінні вказівки, за котрі Вам складаю сердечне спасибіг!” [13, 
арк. 2], – коментував характер своїх змін В. Садовський. 

В архіві композитора Йосифа Кишакевича1 зберігся фрагмент ру-
кописної чернетки статті В. Садовського, написаної у зошиті в лінійку 
у м’якій обкладинці фіолетового кольору. Вона містить початковий тек-
стовий масив включно до предметного аналізу Колессівського видання 

                                                 
1 Архів Й. Кишакевича, в якому зберігаються рукописні документи В. Са-

довського, спадкоємці композитора передали у фонди Львівської національ-
ної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Оскільки на момент напи-
сання статті рукописи В. Садовського ще не були опрацьовані для бібліотеч-
них фондів, тому нема змоги вказати їх координати (№ фонду, опису, справи). 
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[текст аналізу з цієї чернетки опубліковано як додаток до публікації: 6, 
с. 150–152]. У чернетці аналіз видання Ф. Колесси істотно відрізняєть-
ся: сутність критичних зауважень, конкретні вказівки помилок у виданні 
наче ті самі, але монтаж матеріалу, його обсяг (у рукописному матеріа-
лі коротший, ніж в опублікованій версії), словесний виклад – інакші. 
Рукопис багато покреслений, з виправленнями, ремарками, доповнен-
нями, виписаними на полях, свідчить про прискіпливу інтенсивну ро-
боту В. Садовського над текстом, а разом з призначенням цієї чернет-
ки, документованим авторським пастельним написом на обкладинці – 
“Makulatur” – дають підстави здогадуватися, що це фрагмент первісно-
го варіанту статті. Зраджує це і значно гостріший, приперчений гумо-
ром тон вислову, з ораторсько-патетичними зверненнями особисто до 
Ф. Колесси, на відміну від друкованого – більше “пригладженого”, ди-
пломатичного, з належним визнанням Ф. Колесси як “музика, знаного 
мені з єго світських гармонізацій і композицій яко дуже совістного, а 
до того вже з виробленим по части смаком естетичним композитора 
чисто вокальних творів” [25, № 63, с. 1]. 

Стаття В. Садовського “З нагоди новин на поли нашої церковної 
музики” з’явилася друком у березневих–квітневих номерах газети 1899 
року. Це не тільки фахова рецензія щойно опублікованих видань, але й 
майстерна проблемна стаття, написана колоритною, доступною й об-
разною мовою на пекучі теми, актуальні для тогочасного стану музич-
ної культури в Галичині. У розгорненому вступі (опублікованому в 
числах 58, 59, 61) автор ствердив “велику посуху на твори музичні” і 
заглибився в причини такого стану речей, захопивши комплекс питань: 
відсутність фахових музикантів, спричинена відсутністю фахової му-
зичної освіти; фахова музична освіта, для якої нема (або є лише пооди-
нокі) відповідних музично-теоретичних підручників з виробленою ук-
раїнською музичною термінологією; неспроможність видавати твори 
композиторів і відсутність фахової музичної критики, врешті, дилетан-
тизм, виходом з якого на поточний момент має стати ґрунтовна само-
освіта. 

Центральний розділ статті дає критичний розгляд видань – “Пер-
шої Служби Божої” Ф. Колесси (числа 63, 64, 65, 67) та “Партитури” 
С. Дорундяка (числа 67, 68). У колессівському виданні рецензент неза-
доволений неточністю відтворення нотного тексту, художньою цінністю 
деяких номерів (“Алилуя” Седляка). В. Садовський зробив висновок, що 
з поданих у виданні новими є тільки твори Рафаловича, М. Римського-
Корсакова і М. Лисенка. Вважаючи їх заскладними для церковних хо-
рів, рецензент радив вживати більш доступні композиції А. Львова, 
М. Вербицького, В. Метталова і П. Чайковського. У зв’язку з духовни-
ми творами автора “Шехерезади” В. Садовський поставив питання про 

 605



поширення в Галичині церковної музики російських авторів. Загалом 
схвалюючи таку популяризацію російських композиторів, вводити її, 
на думку автора, треба розумно і помірковано, передовсім звернувши 
увагу на свій недостатньо пропагований виконавцями національний 
матеріал – духовну музику Д. Бортнянського та М. Вербицького, – а 
тільки після цього звертатися до творів П. Турчанінова, П. Чайковсько-
го, М. Римського-Корсакова. В. Садовський вважав, що згадані твори 
не є східного наспіву і їх варто не співати повільно (як вказував Ф. Ко-
лесса у своєму дописі початку 1899 року), а виголошувати, рецитувати 
“тихо, но досить скоро і з найточнішим увзглядненям наголосів, що 
речітативови надає характеристичну ціху, ту мягкість, но заразом таєм-
ничість, котрі разом взяті, мимо монотонної модуляції – о мельодії, на-
піві і бесіди нема! – побуджує надзвичайно духа побожности […]” [25, 
№ 65, с. 1]. 

Колессівську оцінку виданню С. Дорундяка В. Садовський вважав 
рецензією, “котра, однакож перейшла свої границі і вмішалася в кри-
тику, на котру годі мені згодити ся […]” [25, № 67, с. 1]. Передовсім, 
автор статті не погодився із закидом Ф. Колесси про модерність і “ні-
мецькість” гармонізацій С. Дорундяка, яка проявляється у надмірній 
хроматизації гармонії. На думку критика, пізнання європейської музи-
ки (спеціально німецької) має сприяти розширенню і поглибленню як 
теоретичних, так і практичних музичних навиків, яких так не вистачає 
галицьким музикам. “Таж і наш найбільший нині музик Лисенко вче-
ний на тих «заказних» взорах і мусів дуже пильно заглубляти ся в ті 
німецькі та інтернаціональні твори, коли він в силі творити так глубо-
ко обдумані композиції з таким знанєм гармонії. Тим більше вразила 
мене замітка доброго впрочім гармонізатора-композитора Колесси, де 
він закидає С. Дорундякови, що гармонізував надто модерно (?) по ні-
мецьки” [25, № 67, с. 2], – писав В. Садовський. Визнавши Дорундяко-
ві обробки окремих коляд за перлини цілого видання, відповідні стро-
гій чистоті нашої церковної музики, В. Садовський вважав, що Ф. Ко-
лесса “чинить єму [С. Дорундякові. – Я. Г.] велику кривду, бо в цілім 
виданню не бачив я того наклону послуговувати ся, де не треба, хро-
матизацією […]” [25, № 67, с. 2]. Що ж до закінчень народних мелодій 
на терції, то це, на переконання критика, справа смаку композитора. 
В. Садовський обґрунтував їх з позицій зручності вокального виконання.  

Укінці статті В. Садовський закликав галицьких музикантів до 
співпраці, щоб спільними силами вирішити назрілі в музичному житті 
проблеми: об’єднання “Боянів” у єдину організацію, яка б дала підста-
ви відкрити під її патронатом музичну школу (названу автором консер-
ваторією), видання теоретичних підручників та нових творів компози-
торів тощо. Усі ці ідеї неодноразово обговорювали у пресі одночасно з 
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аналізом видань Ф. Колесси і С. Дорундяка та були відомі В. Садов-
ському [детальніше про це дивись: 2; 3]. Статтею “З нагоди двох новин 
на поли нашой церковной музики” В. Садовський поєднав ці питання, 
запропонувавши своє бачення їх дальшого розв’язання. Зайнятися 
цією справою В. Садовський запропонував “многонадійному нашому 
молодому музикові” Ф. Колессі – у той час викладачеві Академічної 
гімназії у Львові. На думку В. Садовського, Ф. Колесса міг би “подати 
приміром відозву в “Ділі”, або і в прочих галицких часописях, щоби на 
єго руки зголошувались наші рускі музики, котрим справді лежить на 
серци двигненє руської музики на пєдистал розвою і котрі хотіли би 
приступити до того «товариства приятелів музики» (чи як оно буде 
зватись). Відтак треба би виготовити статут, ино з можливо широким 
полем діланя, – статут, котрий управняв би товариство до зложеня 
своєї школи музичної (Conserwatorium), давав би право власного на-
кладу діл музичних та музикалій і т. д. – і сей статут предложити за-
гальним зборам, котрі треба скликати як найскорше; дальше треба по-
старатись о затвердженє статутів і впровадити машину в рух. Розуміє 
ся само собою, що таке товариство мусіло би бути основане на підставі 
уділів. Позволю собі звернути увагу Вп. п. Колесси, чи хто там займе 
ся тим великим ділом, що статута мусить дати право брати чинну 
участь у всіх справах товариства не лиш членам мешкаючим прим. у 
Львові, де буде осідок товариства, но і членам дальшої провінції […]” 
[25, № 73, с. 2]. 

Усі ці пропозиції В. Садовського згодом реалізовувалися, хоча міра 
участі у їх втіленні Ф. Колесси потребує документального обґрунту-
вання: відозва, яка закликала українських музикантів на з’їзд з метою 
утворення “Товариства приятелів музики” (пропонувалися ще назви: 
“Союз любителей малорусской музыки”, “Малорусский музыкальный 
союз”, “Русько-український Союз любителів музики”) під назвою “От-
зывъ къ спѣволюбивимъ русинамъ” за підписами Віктора Матюка, Во-
лодимира Шухевича та Максима Копка була опублікована в “Галича-
нині” наприкінці липня 1899 року [22]. Над статутом цього товариства 
працював сам В. Садовський і два рукописні зошити “Проекта статута 
«Руско-українського Союза любителів музики»” збереглися донині. 
З’їзд не відбувся і планованого товариства (чи Союзу) організовано не 
було. Проведені дослідження над історією цієї ініціативи показали, що 
чимало ідей, постулатів статті В. Садовського “З нагоди новин нашои 
церковнои музики” кореспондують з положеннями “Отзыва…”, випе-
реджуючи їх появу [про це див.: 2, с. 26]. 

Підсумовуючи перебіг дискусії, зазначимо: відповідь В. Садовського 
на критику Ф. Колесси випереджує окремі положення дискусії про на-
ціональний стиль у музиці, котра розгориться за 5–6 років. “Німець-
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кість”, за якою стоїть принципове питання доцільності застосування 
до української народної пісні вироблених європейською музичною 
практикою законів гармонії, форм тощо, і питання діатонізму чи хро-
матизму гармонії в народних піснях – ці проблеми буде містити згада-
на дискусія, в якій Ф. Колесса обстоюватиме сформовані вже тут мір-
кування, позиція В. Садовського ж виразно суголосна міркуванням 
С. Людкевича1. Вичерпала обговорення стаття С. Дорундяка [8], у якій 
автор “Партитур” відповів на закиди В. Садовського, обґрунтувавши 
свої переконання цитуванням значних уступів німецькомовних праць 
Е. Ф. Ріхтера “Lehrbuch der Harmonie” та “Lehrbuch des einfachen und 
doppelten Contrapunktus” [8, № 99, с. 2]. 

На зборах відпоручників “Боянів” у Львові 29 червня 1901 року було 
утворено “Союз співацьких і музичних товариств”, для виготовлення 
статуту якого утворено комітет у складі Володимира Шухевича, Стефа-
на Федака, Остапа Нижанківського, Ярослава Вітошинського, Філаре-
та Колесси і Станіслава Людкевича. Як показують пізніші документи, 
справа зі статутом “Союза співацьких і музичних товариств” затягну-
лася, оскільки намісництво відправило його на доопрацювання пер-
ший варіант документа, а до остаточного затвердження статуту заснов-
ники “Союзу…” не мали права оголошувати свої Перші загальні збори 
[23, арк. 2]. 

В. Садовський не був докладно ознайомлений з просуванням спра-
ви: виїхавши 30 червня 1901 року з Відня до Перемишля для обняття 
посади військового капелана, він не міг бути присутнім на зборах від-
поручників “Боянів”. Тому у статті “В справі «Союза сьпівацких і му-
зичних товариств» причину такого простою у вирішенні справи він 
вбачав у тому, що провінція чекала від новоствореного львівського 
“Союзу” швидких і рішучих кроків, натомість делегати полишили всяку 
організаційну роботу в напрямі підготовки суспільства до реалізації 
цієї ідеї і суспільство знеохотилося до її підтримки. Стривожений таким 
станом справи, В. Садовський ініціював зустріч галицьких музикантів 
у Перемишлі, щоб активізувати справу. “Серед такого невідрадного 
настрою між рускою музикальною публікою з’їхав ся за попередньою 
умовою тїснійший гурток музиків в Перемишли дня 21 грудня 1902 
                                                 

1 Для прикладу, один фрагмент зі статті С. Людкевича “Про націоналізм в 
музиці”: “Чи ж не бачить сього д. Колесса, що ми, жахаючись нібито «німець-
кої» гармонії, жахаємося фактично зовсім чого іншого: всякої світової музич-
ної культури, осуджуємо її, не маючи про неї ніякого поняття. Чи не п’ятнувати 
нам сього, що в нас, навіть між композиторами, нема зовсім сього культур-
ного стремління пізнати чужу літературу музичну, західну – німецьку чи схід-
ну – російську, чи будь-яку іншу, що всі вони для нас однаково «чужі»” [17, 
с. 50]. 
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року, щоби зложити конечну фахову часопись, котра по можности ма-
ла би вже коло лютого або марта 1903 виходити, а при помочи часопи-
си покликати до життя “Музичний Союз” і при Союзі отворити музич-
ну руску школу; вплинути на рацїональнїйше музикованє по “Боянах”, 
з’організувати видавництво підручників научних музичних, конечних 
як для самоуків так і для учеників музичної школи, та знадобити по-
рядне а передовсім поправне виданє музикалій з специяльним увзгляд-
ненєм сьпіваників для шкіл так сїльських як і міських і т. п.” [24, 
№ 235, с. 1–2]. В. Садовський не вказав, хто саме прибув на той з’їзд у 
Перемишлі і де саме він проводився. На думку З. Штундер, на цю 
зустріч В. Садовський “запросив до себе” О. Нижанківського, Д. Сі-
чинського, Й. Кишакевича, Ф. Колессу і С. Людкевича, який на з’їзд не 
приїхав [29, с. 164–165]. 

Результатам Перемиської зустрічі не судилося здійснитися: публі-
кацією 15 червня 1903 року “Відозви”, яку підписали у Львові 10 черв-
ня 1903 року засновники “Союзу співацьких і музичних товариств” – 
Володимир Шухевич, Стефан Федак, Ярослав Вітошинський, Олек-
сандр Бережницький, Роман Ганінчак та Станіслав Людкевич [1], пові-
домлялося про офіційне створення “Союзу співацьких і музичних 
товариств” і скликалося на Перші загальні збори, які мали відбутися 
28 червня 1903 року. На цих зборах В. Садовський був присутній як 
делегат від “Перемиського Бояна”, про участь у них Ф. Колесси доку-
менти не повідомляють. На наступному засіданні Виділу “Союзу спі-
вацьких і музичних товариств” 6 липня 1903 року в процесі підготовки 
до ювілею 35-літньої творчої діяльності М. Лисенка було ухвалено: 
“Видати розвідку про народні піснї і значінє Лисенка для неї і упросити 
до написаня такої розвідки п. Ф. Колессу, а о наклад т-во “Просьвіту” 
[23, арк. 4]. Хоча на той час Ф. Колесса ще не був офіційним членом 
“Союзу…”, але сумлінно виконав покладене на нього завдання і восе-
ни 1903 року подав розвідку на обговорення в Наукове товариство 
Шевченка: спочатку на засідання етнографічної комісії 15 листопада 
1903 року [28, с. 16], а згодом – і на засідання історико-філософської 
секції того ж товариства 26 листопада 1903 року [28, с. 7–8]. За вказів-
кою “Хроніки НТШ”, одним із рецензентів праці Ф. Колесси на засі-
данні 26 листопада 1903 року був В. Садовський. На жаль, текст його 
відгуку не зберігся. Розвідку Ф. Колесси про М. Лисенка видала “Про-
світа” 1903 року окремим виданням. У другому розділі збереженого 
“Списку книжок музичної біблїотеки Володимира Домета Садовського”1, 

                                                 
1 Цей рукописний список міститься у зошиті з твердою темно-зеленою 

обкладинкою (78 сторінок, розміром 17,5х21 см), що зберігається у відділенні 
“Палац мистецтв” Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника у 
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який уклав сам В. Садовський, під пунктом 57 за загальною нумера-
цією зазначене це видання праці Ф. Колесси. 

Творчий ювілей М. Лисенка 1903 року був тією подією, на якій ма-
ли б зустрітися Ф. Колесса з В. Садовським. Ф. Колесса мав виступати 
з промовою про Ювіляра, однак через народження сина Миколи з про-
мовою виступити не зміг [15, с. 517] і прибув лише на повторний юві-
лейний концерт 8 грудня 1903 року. У газеті “Діло” В. Садовський від-
гукнувся рецензією на ювілейний концерт, який відбувся 7 грудня 
1903 року, а також опублікував статтю “Микола Лисенко яко руско-
український композитор (з нагоди 35-літного ювилея єго діяльности)” 
[26]. Проводячи у статті паралель “Лисенко-Ваґнер”, В. Садовський 
акцентував оригінальність М. Лисенка, відсутність творчої залежності 
українського автора від німецького, піднімає питання про німецький 
вплив на творчість М. Лисенка [детальніше див.: 5, с. 33]. Цим ракур-
сом стаття розвиває міркування про заглиблення М. Лисенка в німецьку 
музику, зазначені в статті В. Садовського “З нагоди новин на поли на-
шой церковной музики”. 

За збереженими протоколами “Союзу співацьких і музичних това-
риств”, В. Садовський нечасто був присутній на засіданнях Виділу: 
окрім Перших загальних зборів 28 червня 1903 року, протоколи фіксу-
ють його присутність лише на засіданні 27 травня 1904 року. Причи-
ною цього була специфіка капеланської роботи і географічна віддаль. 
Ф. Колессу офіційно прийнято до лав членів “Союзу співацьких і му-
зичних товариств” лише на засіданні Виділу 8 грудня 1904 року [23, 
арк. 8]. Після обрання його 17 голосами виділовим у новому складі 
Виділу на загальних зборах 4 грудня 1907 року він систематично відві-
дував засідання [23, арк. 25]. 

Як свідчить цитований вище фрагмент статті В. Садовського, на 
зустрічі у Перемишлі в грудні 1902 року мав бути започаткований 
український музичний часопис. Думку про таке видання В. Садовський 
плекав ще з 1899 року. Лише з січня 1905 року В. Садовському вдалося 
зорганізувати видання під назвою “Артистичний вістник”. Першою 
статтею, яку Ф. Колесса запропонував для публікації в “Артистичному 
вістнику”, було “Кілька слів про збиранє і гармонізованє українських 
народних пісень з доданєм листів Миколи Лисенка”. Перед публікацією 
                                                                                                                 
Львові. На титульній сторінці рукою В. Садовського вказано назви 7 розділів, 
у які мали б групуватися всі зазначені у списку видання. З тих розділів у зо-
шиті представлені тільки 3: “Загальна і специяльна наука музики, гармонії, 
інструментациї, наука правлення хором, орхестрою, акустика і наука співу” 
(106 позицій), “Естетика, істория музики і лексикалія. Біографії” (61 позиція), 
“Письма музиків, розправи, ескізи, критики, програми і т. д.” (78 позицій). 
Сумарно документ зафіксовує 245 видань. 
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стаття Ф. Колесси якось опинилася у В. Садовського, який і передав її 
до друку. Свідченням цього є лист головного редактора “Артистичного 
вістника” О. Бережницького до В. Садовського від 6 лютого 1905 року, 
в якому автор просить свого кореспондента про надсилання матеріалів 
для формування другого числа журналу: “Прошу мені оборотною по-
штою переслати материял до 2 числа передовсім “Критику Берлїоза”, 
продовженя статі “Наші музикалії і видавництва” і статю Колесси та 
може трохи материялу до огляду” (підкреслення О. Бережницького в 
автографі. – Я. Г.) [4, с. 312], – читаємо в листі. Статтю Ф. Колесси 
опубліковано у 2–3, 4 та 5-му зошитах видання за 1905 рік. Невипадково 
саме її подав Ф. Колесса до журналу, який організував В. Садовський. 
Це була своєрідна відповідь на закиди автора статті “З нагоди новин на 
поли нашой церковной музики” щодо рецензії і оцінки “Партитур” 
С. Дорундяка 1898 року. Хоч основна ідея статті – стислий огляд істо-
рії музичної етнографії в Галичині другої половини ХІХ століття, а 
імен В. Садовського і С. Дорундяка не згадано, промовистими натяка-
ми вчений дав відповідь колишнім опонентам. Ф. Колесса писав: “Ево-
люція в царині великоруської народної і церковної музики і все, що 
написав Сєров, Лисенко і Сокальський про українські народні пісні – 
речі у нас майже зовсім незвісні (правда, що й недоступні). Через те 
навіть ентузіасти української народної пісні були б у великому клопоті, 
коли б їм прийшлося вияснити, чим саме українська народна музика 
оригінальна і типова, які її своєрідні ознаки, який стрій, яка ритміка 
народної мелодії. І як же ж можна без усього того гармонізувати як 
слід народні мелодії. Цілий реєстр галицьких гармонізацій вчить, що 
до цієї справи зовсім ще не вистачає сякого-такого знання німецької 
Harmonielehre; треба ознайомитися таки грунтовно з самою ж народ-
ною музикою і її основами” [14, с. 453]. Згадка у першому реченні про 
народну і церковну музику та праць серед інших – П. Сокальського – 
виразно апелює до рецензії Пилипа Музики на “Першу Службу Божу”; 
“ентузіаст української народної пісні” у другому реченні – це В. Садов-
ський, а пасаж про недостатність володіння німецьким підручником з 
гармонії для гармонізації народних пісень – спрямований на видання 
С. Дорундяка і його аргументацію своїх обробок у статті-відповіді. 
Цікаво, що у третьому відділі згадуваного “Списку книжок музичної 
біблїотеки Володимира Домета Садовського” зазначено цю статтю 
Ф. Колесси з промовистою поміткою “АВістник”. Там же знаходимо 
також окрему працю Ф. Колесси “Огляд україньско-рускої народної 
поезиї”, видану товариством “Просвіта” у Львові того ж 1905 року, яку 
В. Садовському міг подарувати сам автор. 

Отже, контакти між Ф. Колессою та В. Садовським почалися 1899 
року з їх листовного спілкування і згрупувалися довкола істотних 
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проблем тогочасного музичного життя. В. Садовський відразу високо 
оцінив композиторські твори Ф. Колесси, але заходи фольклориста 
щодо впорядкування церковного співу та систематичного видання тво-
рів церковної музики у 1899 році наштовхнулися на ґрунтовну критику 
В. Садовського. Збагнувши свою надто гостру оцінку колессівського 
видання і побачивши болісне сприйняття її Ф. Колессою, В. Садов-
ський після вагань між особистою симпатією до свого колеги і обо-
в’язком об’єктивності критика переробив і пом’якшив свій відгук ще 
до моменту публікації статті. У зв’язку з виданням Ф. Колесси критик 
порушив питання національного музичного стилю і потреби широкого 
обговорення стану музичної культури краю з метою поставлення її на 
професійну основу. Участь Ф. Колесси в ініційованій В. Садовським 
зустрічі галицьких композиторів у Перемишлі в грудні 1902 року сти-
мулює до дальшого дослідження стосунку вченого до передісторії ство-
рення “Союзу співацьких і музичних товариств” та Вищого музичного 
інституту, з якими згодом у різний час була пов’язана його діяльність. 
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FILARET KOLESSA AND VOLODYMYR SADOVSKYY: 
FEATURES OF THEIR CONTACTS 

 
Yakym HORAK 

 
The article is the first attempt to observe the development of the relationship 

between F. Kolessa and V. Sadovskyy in 1899–1905, since the facts of their rela-
tionship after this period were not discovered. There are considered the main mo-
ments of their contacts in the mentioned period, such as: the discussion in press of 

 614



“The First Liturgy” by F. Kolessa, the meetings in Przemysl in 1902 and at the 
anniversary of M. Lysenko’s creative activity in 1903, the cooperation in publi-
shing “The Artistic Herald” in 1905. For the first time there are used the letters 
kept in Ivan Belei’s fund in the department of manuscripts and textual criticism of 
Taras Shavchenko Institute of Literature of the NASU. Among those are one letter 
from V. Sadovskyy to F. Kolessa and six letters from V. Sadovskyy to I. Beley. 
These materials are dated from 1899 and concern the beginning of the relations be-
tween V. Sadovskyi and F. Kolessa. The materials also reveal the process of V. Sa-
dovskyy’s writing his article “On the Occasion of the News in the Field of Our 
Clerical Music” as well as the process of its publication in the newspaper “Dilo”. 

Key words: Filaret Kolessa, Volodymyr Sadovskyy, Mykola Lysenko, Pylyp 
Muzyka, Semen Dorundiak, “The First Liturgy”, “On the Occasion of the News in 
the Field of our Clerical Music”, Przemysl, appeal, The Union of Singers and 
Music Societies, “The Artistic Herald”. 

 
 

ФИЛАРЭТ КОЛЭССА И ВОЛОДЫМЫР САДОВСКИЙ: 
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 
Якым ГОРАК 

 
В статье раскрываются взаимоотношения между Ф. Колэссой и В. Садов-

ским в 1899–1905 годах. Рассматриваются основные моменты контактов двух 
деятелей в продолжении указанного периода: обсуждение в прессе “Первого 
Богослужения”, составленного Ф. Колэссой, встречи в Перемышле в 1902 
году и на юбилее творческой деятельности М. Лысенко во Львове 1903 года, 
сотрудничество в издании “Артистического вестника” в 1905 году. Впервые в 
научный оборот вводятся эпистолярные материалы, хранящиеся в отделении 
рукописей и текстологии Института литературы имени Тараса Шевченко 
НАН Украины – одно письмо В. Садовского к Ф. Колэссе и шесть писем 
В. Садовского к И. Белею. Эти материалы касаются взаимоотношений между 
В. Садовским и Ф. Колэссой и раскрывают процесс написания В. Садовским 
статьи “По поводу новостей на поле нашей церковной музыки”. 

Ключевые слова: Филарэт Колэсса, Володымыр Садовский, Мыкола Лы-
сенко, Пылып Музыка, Сэмэн Дорундяк, “Первое Богослужение”, “По поводу 
новостей на поле нашей церковной музыки”, Перемышль, отзыв, “Союз пев-
ческих и музыкальных обществ”, “Артистический вестник”. 
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