
УДК 78.071.1(477.83) Колесси 
 
 

РОДИНА КОЛЕССІВ  
У КРИТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯХ 

ВАСИЛЯ БАРВІНСЬКОГО 
 

Роксоляна МИСЬКО-ПАСІЧНИК 
 

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові, 
вул. С. Крушельницької, 23, м. Львів, Україна, 79000, 
тел.: (+38032) 261 04 76, e-mail: muzejsk@ukr.net 

 
Зроблено огляд музично-критичних публікацій Василя Барвінського, при-

свячених постатям родини Колессів – Філаретові, Любці, Христі і Миколі. 
Для кожного з них В. Барвінський знаходив відповідну форму журналістсько-
го висловлювання, яка б найповніше розкривала творчий портрет персоналії. 
Його публікації дають сьогодні можливість відтворити об’єктивну картину 
музичного життя Галичини першої половини ХХ століття. 

Ключові слова: Колесси, музична критика, професіоналізм, виконавство, 
нарис, есе, рецензія. 

 
У багатогранній діяльності Василя Барвінського музична критика 

посідає вагоме місце. Цій праці В. Барвінський віддавав багато часу й 
енергії, вбачаючи в ній свою відповідальність не лише перед сучасни-
ками, але й перед прийдешніми поколіннями українців. В. Барвінський 
добре розумів значення періодичної преси для виховання суспільства: 
“...Годі заперечити, що великий вплив на формування загального сві-
тогляду широких кругів громадянства в якомусь питанню має і повин-
но мати писане слово, і то не тільки в спеціяльних журналах, але і в 
часописах” [2]. Близько трьохсот статей, рецензій оглядів висвітлюють 
широке коло питань музичного життя Галичини першої половини ХХ 
століття та важливі події музичного життя Європи. Повз увагу Барвін-
ського-критика не проходила жодна культурно-мистецька акція, яка 
засвідчувала б високий професійний рівень українських музикантів, 
появу нових імен композиторів та виконавців, визнання їх у світі. У 
цьому контексті представники родини Колессів – Філарет, Любка, 
Христя і Микола Колесси, – посідають чільне місце у музичній публі-
цистиці В. Барвінського. 

Філарет Колесса (1871–1947) був відомою й авторитетною особою 
в галицькому суспільстві. Його портрет науковця, визнаного фолькло-
риста найяскравіше розкрито у нарисі В. Барвінського “Беля Барток у 
Львові”, опублікованому в журналі “Українська музика” (№ 5/6 за 
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1937 рік). В. Барвінський як учасник делегації львівських музикантів 
від українців дуже детально описав перебування Б. Бартока у Львові. 
Зокрема згадав, за яких обставин познайомилися Ф. Колесса і Б. Бар-
ток: “Д-р Філарет Колесса познайомився особисто з Бартоком на кон-
гресі народнього мистецтва в Празі, восени 1928 р. уладженім Міжна-
роднім Інститутом інтелектуальної співпраці при Лізі Народів. Наш 
учений мав тоді реферат про характеристику українських народніх 
пісень” [1, с. 72]. 

До Львова Б. Барток приїхав на свій авторський концерт, який від-
бувся 15 грудня 1936 року. Упродовж дводенного перебування у Львові 
він двічі зустрічався з Філаретом Колессою і присвятив йому всю свою 
увагу. В. Барвінський досить детально описав ці зустрічі: “Після авди-
ції відбулося у відомого піяніста проф. Л. Мінцера1 приняття в честь 
Белі Бартока, що на нього господар запросив багатьох представників 
львівського музичного світу. З українців був там проф. Філарет Колес-
са, Антін Рудницький з дружиною й автор цих спогадів. Беля Барток, 
урадований приявністю проф. Колесси, окупував його просто для себе 
і для своїх цікавих диспут з обсягу дослідів над народніми піснями, 
забуваючи майже про решту товариства. Навіть, коли потім прошено 
його до столу і внесено в його честь тост і коли проф. Колесса навмис-
но усунувся на бік, щоб іншим уможливити розмову з Бартоком, – він 
зараз же потім знову відшукав проф. Колессу і продовжав свої диспу-
ти, обіцюючи, на запрошення проф. Колесси, зайти до нього слідуючо-
го дня після обіду” [1, с. 74]. Наступного дня Б. Барток відвідав Ф. Ко-
лессу у нього вдома і настільки захопився розмовою, що мало не запіз-
нився на власний виступ: “...Далі розмовляв та переглядав різні книж-
ки та збірники. Робив це з такою пристрастю, що я набрав переконан-
ня, що якби йому перед самим виступом на концерті показати ще 
якийсь невідомий збірник народніх пісень, то він напевне забув би про 
цілий свій виступ!” [1, с. 75]. 

Двадцять років перед тим Ф. Колесса написав передмову до збір-
ника “Мелодії українських пісень з Поділля і Холмщини” (Матеріали 
до української етнології, т. XVI, 1916). В. Барвінський рецензував цей 
збірник, але детально проаналізував саме передмову Ф. Колесси. Ця ре-
цензія, загалом позитивна, опублікована в шести числах газети “Укра-
їнське слово” (1917, числа 169, 170, 176, 180, 185, 186). 

Щодо композиторської творчості Ф. Колесси, то В. Барвінський ви-
значив її місце поряд із композиторами, які “становлять продовження 
минулої доби” і не зуміли сягнути високого професійного рівня, “про-
те треба поставитись до їх зусиль з пієтизмом і признанням” [4, с. 3]. 

                                                 
1 Інша транслітерація – Мюнцер. 
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Українські народні пісні в опрацюванні Ф. Колесси здобули популяр-
ність у Галичині і входили до постійного репертуару хорових колективів. 

Щире захоплення виконавським талантом піаністки Любки (1902–
1997) і віолончелістки Христі (1915–1978) Колессів втілювалося у пое-
тичних есе В. Барвінського, які рясніли метафорами, алегоріями. Ці 
публіцистичні опуси досить розгорнуті, оскільки автор ретельно ана-
лізував виконавську інтерпретацію, а також – виконувані твори, особ-
ливо прем’єрні, українських композиторів. Концерти Любки Колесси, 
а згодом і її сестри Христі, обов’язково анонсували. І хоча ці анонси не 
завжди підписані, можемо припустити, що їх також писав В. Барвін-
ський. 

Складається враження, що виконавська манера Л. Колесси, атмо-
сфера на її концертах перебували постійно в пам’яті В. Барвінського, 
бо і в рецензіях на виступи інших музикантів часто згадувалося її ім’я. 
Рецензії В. Барвінського на виступи Л. Колесси не раз ставали предме-
том досліджень музикознавців і дослідників фортепіанного виконав-
ства, зокрема Богдана Тихонюка та Наталії Кашкадамової, тому деталь-
ніше зупинимося на постаті віолончелістки Христі Колесси. 

Отже, В. Барвінський написав рецензії на три концерти за участю 
Х. Колесси, які відбулися у Львові та Станіславові. Ці концерти були 
знаковими у творчому житті талановитої віолончелістки. Перший – 
1933 року – був початком її стрімкої блискучої кар’єри, третій – 1943 
року – ознаменував раптове завершення активного концертування. 

Рецензія на перший концерт – це поетичне есе, сповнене лірики, 
адже це був концерт, на якому виступала як солістка і концертмейстер 
Л. Колесса: “І справді мова, якою промовили до нас обі концертантки – 
мала в собі ту весняну силу під напором якої мусіла тріснути та пси-
хічна ледова крига, яка в нинішних важких часах раз у раз налягає на 
наші душі, наші почування. Мистецтво Любки – се пишно розцвілий 
цвіт пориваючий і захоплюючий ясністю і повнотою своєї краси, мис-
тецтво Христі се чудовий пучок зворушаючий таємністю укритого не-
висказаного чару” [7]. 

У 1934 році Х. Колесса взяла участь у Концерті з нагоди проведен-
ня Українського Жіночого Конгресу. На цьому концерті мала також ви-
ступати і Любка, але через хворобу не змогла приїхати. Публіка була 
розчарована, але лише до того моменту, поки не зазвучали звуки віолон-
челі: “Та всі забули миттю про те, коли на естраді з’явилася Христя 
Колесса. На салю поплили чудові звуки, вичаровані з цього найкращо-
го інструменту дівочо-ніжною рукою молоденької віольончелістки. Її 
гра – під технічним оглядом знаменито опанована і в подробицях ви-
кінчена, змістовно незвичайно поглиблена, виказує високу та наскрізь 
шляхотну музичну культуру артистки, якій чуже всяке змагання до 
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зверхнього ефекту, а яка навіть у технічних проблємах – цілим своїм 
єством поринає у струях музичної стихії. Не диво, що виконанням у 
двох точках програми творів Фрескобальдія, Ґлазунова, Барвінського 
та Попера слухачі були до глибини зворушені та захоплені” [5]. 

Наступний сольний концерт Х. Колесси у Львові відбувся під час 
німецької окупації. У лютому 1943 року Х. Колесса здійснила турне 
містами Галичини. В. Барвінський присвятив талановитій віолончеліст-
ці декілька публікацій, а саме: анонс її виступу у Львові з оцінками за-
кордонних критиків [11], Інтерв’ю (Розмова з Христею Колессою) [8] і 
зрештою з’явилася рецензія на її концерт [10]. З розмови з Х. Колес-
сою читачі дізналися про її концертні виступи в різних містах Німеч-
чини, Австрії, Голландії, записи на радіо, а також про творчі плани: 
“Відносно планів на майбутнє довідалися ми ось що: Наша віольонче-
лістка стоїть безпосередно перед концертової поїздкою в середній Ні-
меччині, після слідують концерти у Відні та Берліні. На 14-го березня 
запрошено Христю Колессу до участи в Шевченківському святі, ула-
дженому У.Н.О-и. – Після того жде її концертове турне в полудневій 
Німеччині із згаданим раніше Губертом Ґізеном та в Голяндії із компо-
зитором Еґоном Корнавтом. В літних місяцях зобовязалася Хр. Колес-
са знову на концертові виступи для війська” [8]. 

На жаль, концертне життя Х. Колесси тривало недовго. Як писала 
Ксенія Колесса у вступній статті до збірника “Родина Колессів”: “Війна 
перервала цю блискучу кар’єру в самому її розквіті. Однак силою та-
ланту, яскравістю творчої індивідуальності, своєрідністю свого мисте-
цького обличчя Хр. Колесса увійшла до когорти видатних віолончеліс-
тів ХХ ст.” [13, с. 30]. 

Постать Миколи Колесси (1903–2006) розглянуто в музично-кри-
тичних статтях В. Барвінського у різних ракурсах: як композитора, ди-
ригента, педагога. Уперше В. Барвінський звернув свою увагу на моло-
дого талановитого музиканта у 1928, коли в Празі вперше прозвучала 
“Українська сюїта” М. Колесси й отримала високу оцінку чеських му-
зичних критиків. Відтоді В. Барвінський уважно стежив за творчістю 
молодшого колеги, всіляко підтримував його, відзначав творчі успіхи 
як композитора і диригента. 

Про М. Колессу як диригента В. Барвінський був дуже високої 
думки, він віддавав належне його високому професіоналізму попри те, 
що М. Колесса був наймолодшим диригентом: “Слідуюча точка програ-
ми «Обжинки» Ф. Колесси (a capella) у виконанню самого «Львівсько-
го Бояна» під батутою наймолодшого нашого діріґента Миколи Колес-
си була у детайлях тонко вирізблена” [12]. “Все ж таки виведення того 
твору (Нестора Нижанківського «Наймит») «Львівським Бояном» під 
знаменитим проводом Миколи Колесси особливож на другому кон-
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церті принесли честь і дириґентови і хорови «Бояна», які в розмірно 
дуже короткому часі вспіли так добре «згризти» той цікавий хоч і так 
трудний твір” [9]. 

Не раз Барвінський-рецензент відзначав естетичність диригент-
ських рухів М. Колесси, їхню природну лінію і лаконічність. 

Високу оцінку В. Барвінського отримав підручник М. Колесси, 
З. Лиська, В. Витвицького “Дириґентський порадник”, а особливо ма-
теріал М. Колесси. Рецензія на це видання була опублікована в журна-
лі “Життя і знання”: “Найобширнішим відділом підручника, до того 
відділом, що в нас обговорює даний предмет у такій формі вперше, це 
відділ посвячений питанням дириґування, з окремими уступами про 
вивчення партитури музичного твору, розучування музичного твору, 
дириґування орхестрою, пера – Миколи Колесси” [3]. 

У березні 1938 року в музичному житті Львова відбулася яскрава 
подія, що була зреалізована завдяки спільним зусиллям батька і сина – 
фольклориста Філарета Колесси та композитора й диригента Миколи 
Колесси. Рецензію на цю імпрезу В. Барвінський опублікував у журналі 
“Українська музика”: “Одною з найцікавіших і найцінніших цьогоріч-
них музичних імпрез був «Вечір поліської пісні», уладжений 8 березня 
Т-вом Прихильників Музею Наук[ового] Тов[ариства] ім. Шевченка у 
Львові. Після короткого загального реферату д-ра Я. Пастернака, проф. 
д-р Філарет Колесса виголосив спеціяльний реферат про поліську пісню 
та її характеристичні прикмети, що був вислідом його екскурсії на по-
ліську землю та дослідів над зібраним там матеріялом. Музичну ілю-
страцію до цього реферату подавав проф. Микола Колесса, якому завдя-
чуємо ще й низку прегарних опрацювань поліських пісень на мішаний 
хор, як і на сольовий голос з фортепіяном, що виповнили решту про-
грами того цікавого вечора. Є це, так сказати, зав’язок новоповстаючої 
музичної літератури в тій неторкненій ще ніколи ділянці. Виконання 
музичної частини вечора українським «Студіо-Хором» під кермою 
проф. М. Колесси, та відомою нашою співачкою Е. Зарицькою, під 
форт[епіанний] супровід д-ра Н. Нижанківського було підготоване й 
переведене незвичайно гарно і дбайливо так для слухача, як і глядача 
(хор і солістка виступили в ориґінальних та мальовничих поліських 
убраннях), залишаючи справді цінні, досі на терені поліського фольк-
лору для нас недоступні враження” [6]. 

Василь Барвінський був одним з перших галицьких професійних 
музикантів, котрі усвідомлювали вагомість друкованого слова у сус-
пільстві, важливу роль преси у формуванні музичних смаків публіки. 
Його критичні спостереження завжди відзначалися ґрунтовністю, про-
фесійним підходом, толерантністю. Анонси, рецензії, хроніки, огляди, 
проблемні виступи В. Барвінського адресовані, передусім, майбутнім 
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поколінням читачів, дають сьогодні можливість відтворити об’єктивну 
картину музичного життя Галичини першої половини ХХ століття, в 
якому багатогранна діяльність представників родини Колессів відігра-
вала важливу роль. 
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KOLESSA FAMILY IN CRITICAL OBSERVATIONS 
OF VASYL BARVINSKYY 

 
Roksoliana MYSKO-PASICHNYK 

 
The article presents an overview of Vasyl Barvinskyy’s music-critical publica-

tions dedicated to figures of Kolessa family – Filaret, Liubka, Khrystia, and Mykola. 
For each of them V. Barvinskyy found the appropriate form of journalistic expres-
sion that would fully disclose creative portrait of the personality. His publications 
give a chance objectively to reproduce the picture of the musical life of Galychyna 
in the first half of the 20th century. 

Key words: Kolessa family, critics of music, professionalism, performance, 
sketch, essay, review. 

 
 

СЕМЬЯ КОЛЭСС В КРИТИЧЕСКИХ  
НАБЛЮДЕНИЯХ ВАСЫЛЯ БАРВИНСКОГО 

 
Роксоляна МЫСЬКО-ПАСИЧНЫК 

 
Сделан обзор музыкально-критических публикаций Васыля Барвинского, 

посвященных личностям семьи Колэсс – Филарэту, Любке, Хрысте и Мы-
коле. Для каждой из них В. Барвинский находил соответствующую форму 
журналистского высказывания, наиболее полно раскрывающую творческий 
портрет персоналии. Его публикации дают сегодня возможность воссоздать 
объективную картину музыкальной жизни Галиции первой половины ХХ 
века. 

Ключевые слова: семья Колэсс, музыкальная критика, профессионализм, 
исполнение, очерк, эссе, рецензия. 
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