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На основі манускрипту біографії Миколи Колесси “Спогади” розглянуто 

життєвий і творчий шлях композитора та диригента у міжвоєнний період, до 
якого належать роки  навчання М. Колесси у Празі і перші професійні успіхи 
у Празі та Львові. В історії мистецтва та літератури міжвоєнні роки ХХ сто-
ліття окреслені як епоха авангарду або модерну. Знайомство з новинками в 
музиці й експериментами в інших мистецтвах привело М. Колессу до пошу-
ків свого обличчя в опорі на фольклор і міцну композиційно-технічну базу. У 
передвоєнних творах він проявив себе як досить виразний модерніст. Музико-
знавці шкодують, що після війни його творчість втратила це спрямування. 
Простежено вплив середовища Львова і Праги на формування світогляду і 
мистецьких уподобань композитора, оцінено його творчість з погляду тради-
ційного й експериментального аспектів.  
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“Спогади” Миколи Колесси – це біографічний твір і критичне дзер-

кало часу, в центрі якого сам М. Колесса, його родинні зв’язки, соці-
альні і творчі контакти. “Спогади” постали не зі спонтанних розмов, а 
з наперед запланованих зустрічей (з автором цієї статті), що відбувалися 
в останніх сім-вісім років життя маестро. Він розповідав перед увімк-
нутим диктофоном, здебільшого вперше вголос згадуючи подробиці 
подій, учасником яких був він і його близькі. Більше сотні годин аудіо-
запису перетворено у текст “Спогадів”. Цю назву дав сам М. Колесса1. 

                                                 
1 Загалом манускрипт “Спогади” охоплює 200 сторінок і коментарі, текст 

упорядковано хронологічно і поділено на десять розділів. Перші дев’ять роз-
ділів – автобіографія (1903–1944). Десятий розділ “Діалоги про життя і твор-
чість” записаний у формі інтерв’ю з маестро і з’явився пізніше. Він охоплює 
післявоєнні роки життя композитора та коло питань сучасної музики. Презен-
тація макету готової до видання книги “Микола Колесса. Спогади” відбулася 
у Львові у рамках Міжнародної наукової конференції “Родина Колессів – 
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Маестро готувався до зустрічей і розповідав у хронологічній послі-
довності, журився, що чим ближче до сьогоднішнього дня, тим менше 
пам’ятає, але те, що діялося давно, “поскладано, як в шуфлядці”1. Він 
вважав, що діти повинні більше довідатися про життя батьків, вислов-
лював здогадки про те, як могли познайомитися тато з мамою, опису-
вав, як виростав в українській традиції, і в музичній зокрема, вдома, в 
церкві, в школі. Він признавався, що “вічно був в когось закоханий – 
така натура”, що чувся пригніченим, як вертав з Карпат до великого 
модерного міста – до Львова. Зобразив себе на рисунку, який назвав 
“мій душевний стан по вакаціях”: “...Це я, ніби припнутий ланцюгом, 
а тут Мефісто каже мені: «Ти не смієш думати про ті гори, ти мусиш 
вчитися». А яка то була мука вбирати черевики після вакацій у Карпа-
тах”. М. Колесса став органічною часткою середовища лемків, гуцулів, 
бойків. Він сприймав його диференційовано – від нюансів діалектоло-
гії, звичок і побуту, до особливостей ужиткового мистецтва і музично-
го вислову. Не залишився М. Колесса пасивним споглядачем, а передав 
глибоко пережите і з ним пов’язане в абстрактних музичних формах, 
фольклорна барва яких стала найкреативнішою i найприкметнішою 
стороною його творчості. 

Розповів М. Колесса про нелегкий шлях музиканта, про пошук са-
мого себе, про те, що звільнило його від скованості, нерішучості і зро-
било музикантом. “Тим порогом” назвав прихід вересня тридцять дев’я-
того року, початок складного процесу роздвоєння, злетів і розчарувань: 
“А може то дійсно прийшла до нас Україна...?!” М. Колесса вважав 
необхідним через опис цього процесу провести думку, як міг проти-
стояти своїм мистецтвом у нерівному діалозі з владою і чому йшов на 
поступки. 
                                                                                                                 
спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження 
Філарета Колесси)” 21 жовтня 2011 року. 

З метою максимально зберегти неповторний стиль висловлювання М. Ко-
лесси залишено без змін найхарактерніші синтаксичні конструкції, діалектизми, 
вживані в регіоні і наявні у приємній і легкій для читання мові М. Колесси. Їх 
значення з’ясовано у тексті. У посиланнях є пояснення історичних подій, му-
зичних термінів, розкрито біографії персоналій тощо. Разом з системним ви-
кладом вони полегшать читачеві зорієнтуватися в перебігу подій і у виданні 
загалом. 

“Спогади” насичені великою кількістю фотоматеріалу (понад 400 ілю-
страцій): це історичні фото з коментарями самого М. Колесси з його приват-
ного архіву – від трирічного віку до фотографій з турне по США і Канаді 
1994 і 1996 років та фотографій останніх п’яти років життя, зроблених у коо-
перації з Зеновієм Підперигорою. Більшість матеріалів опубліковано вперше. 

1 Тут і далі цитати подаємо за манускриптом “Микола Колесса. Спогади”. 
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Згадувати ставало все важче, спогади ставали рефлексіями на події 
і обірвалися на першому повоєнному десятиріччі – у середині п’ятде-
сятих років. М. Колесса розповів про роки перед тим, як став славно-
звісним.  

Об’ємну інформацію про М. Колессу, а це – концертний репертуар, 
платівки, записи на радіо, компакт-диски, інтерв’ю і музикознавчі роз-
відки, збагатив унікальний матеріал – його власні спогади. Він запов-
нив прогалину в українській мемуаристиці, яка, на жаль, ще й нині 
бідна на спогади музикантів про своє життя. 

Празький період (1924–1931)1 – один із найоб’ємніших розділів у 
“Спогадах”, найбільш ілюстрований і наповнений фактами з огляду на 
інтенсивність прожитого.  

1924 року М. Колесса був зарахований до Карлового університету 
– найстарішого в центральній Європі, і в жовтні розпочав навчання на 
відділі музикознавства філософського факультету. Паралельно відвіду-
вав лекції і семінари як надзвичайний студент у двох інших навчаль-
них закладах – в Українському Педагогічному Інституті імені Михайла 
Драгоманова2 і за порадою свого стрийка Олександра Колесси3 в Укра-
їнському Вільному Університеті4 (УВУ). О. Колесса був ректором УВУ 

                                                 
1 Розпочату у Львові музичну освіту (Вищий музичний інститут імені 

Миколи Лисенка, 1910) М. Колесса завершив у Празі 1931 року з двома дипло-
мами Празької державної консерваторії як композитор (у класі Отакара Шіна, 
1925–1928 та у Вітезслава Новака у Школі Вищої Майстерності, 1928–1931) і 
як диригент (у класі Павла Дєдечка, 1929–1930). Він вивчав у Карловому 
університеті славістику і пройшов чотирирічний курс (так званий повний 
квадрильєніум) музикознавства у Зденека Неєдли (1924–1928), про успішне 
закінчення якого отримав свідоцтво (так званий абсолюторіум) з переліком 
відвіданих лекцій і практичних занять та зданих колоквіумів і семінарів. 

2 Український Високий Педагогічний Інститут імені Миколи Драгоманова 
(УВПІ, 1923–1933) заснований Українським громадським комітетом у Празі 
для підготовки вчителів для українських середніх шкіл. При ньому діяла низка 
наукових інституцій, виходив науковий збірник “Драгоманівський збірник”. 
1924 року відкрився музично-педагогічний відділ.  

3 У Празі жив стрийко М. Колесси Олександр Колесса – літературозна-
вець, політик і визначна фігура в академічних колах Праги. Він був депутатом 
австрійського парламенту від Галичини (1907–1918), послідовно відстоював в 
ньому інтереси українського населення в шкільництві та вищій освіті. Завдя-
чуючи особистим контактам О. Колесси з Томашем Масариком – харизматич-
ним президентом Чехо-Словаччини, і за його підтримки в жовтні 1921 року з 
Відня до Праги перенесено Український Вільний Університет. 

4 Український Вільний Університет (УВУ) як і Таємний університет у 
Львові виник на протест проти ліквідації українських кафедр і усунення 
української професури з Львівського університету 1918 року. УВУ заснований 
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і одночасно професором в Карловому університеті. “Чому я вибрав Ін-
ститут Драгоманова? Науку гармонії там викладав Федір Акименко, 
брат Якова Степового, випускник Петербурзької консерваторії. Мені 
було цікаво в Інституті, бо гармонія – це вже близько до композиції”. У 
Ф. Акименка1 брав також уроки фортепіано, а лекції з диригування у 
Платоніди Росіневич-Щуровської – асистентки Олександра Кошиця – 
керівника Української Республіканської Капели. Її методику взяв зго-
дом за основу теоретичної частини свого “Диригентського порадника”. 
“Заняття в Інституті Драгоманова відбувалися і до обіду і після, по 
обіді я ходив до Карлового університету до Неєдлі, а вечером до Укра-
їнського Вільного Університету. Таким був розпорядок мого дня”. 

Одночасно з М. Колессою у Празі – в УВУ, Інституті імені Михайла 
Драгоманова, Карловому університеті, Політехніці, а також у консер-
ваторії, навчалися й інші українці з Галичини: Зеновій Лисько, Нестор 
Нижанківський, Роман Савицький, Богдан П’юрко, Роман Сімович, 
Стефанія Туркевич-Лісовська, Дезидерій Задор, Євген Цегельський, а 
ще перед ними Василь Барвінський [6, с. 39]. 

Сім років навчання М. Колесси у Празі співпали з визначною епо-
хою в політиці і культурі недавно утвореної республіки Чехо-Словач-
чини (1918). Прага не лише притягала першокласних музикантів з 
усієї Європи. У чеському суспільстві, за висловом М. Колесси, “була 
тоді перепродукція інтеліґенції, один одному на ноги наступали”. У 
мистецтві весь світ говорив про “стиль Мухи” – поняття, що могло на 
той час підмінити відомі нині Jugendstil, Sezession, Art Nouveau. Аль-
фонс Муха, до речі, спроектував банкноти для молодої держави Чехо-
Словаччини. Кафка писав у Празі свої книжки і помер тут за кілька мі-
сяців до того, як зі Львова до Праги прибув 21-річний Микола Колес-
са. У консерваторії викладав композитор Алоїз Габа, який написав 
першу в історії музики чвертьтонову оперу “Мати”, постановку якої 
1930 року підготував колега М. Колесси по консерваторії диригент Ка-
рель Анчерль2. 
                                                                                                                 
17 січня 1921 року у Відні й існує донині у Мюнхені. В середині 1920-х років 
викладачами УВУ були науковці світового рівня. М. Колесса слухав лекції 
Івана Мірчука, Степана Смаль-Стоцького, О. Колесси та інших. 

1 Федір Акименко (1876–1945) – український композитор та піаніст. Брат 
Якова Степового (псевдонім) Акименка (1883–1921). Закінчив Петербурзьку 
консерваторію у Миколи Римського-Корсакова. Викладав у консерваторіях у 
своєму рідному місті Харкові, у Тифлісі і Ніцці, а також у Петербурзі, де його 
учнем був Ігор Стравінський. Помер у Парижі. 

2 Карель Анчерль (Karel Ančerl, 1908–1973) орієнтувався на сучасну му-
зику. У 1950–1968 роках керував Чеською філармонією в Празі, 1968 року 
заступив Серджі Озаву в Торонтійському симфонічному оркестрі. К. Анчель 
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У Каpловому університеті викладав Зденек Неєдлі (Zdenek Nejedlý, 
1878–1962) – музикознавець, публіцист, автор понад чотирьох тисяч 
публікацій і праць, політик, член комуністичної партії Чехії1. Автори-
тет З. Неєдлі – професора, завідувача першої в Чехо-Словаччині ка-
федри музикології, міністра виховання і освіти, президента Академії 
мистецтв і науки ЧССР мав великий вплив на всі генерації чехів, почи-
наючи від 1919 року. Не оминув він і молодого М. Колессу2. “Вже у 
Львові як диригував у філармонії симфоніями Бетовена, то заглядав до 
конспекту його лекцій”. З. Неєдлі закінчив Празьку консерваторію у 
Зденека Фібіха по композиції, радикально відстоював свою позицію 
щодо чеської національної музичної історії і заслуг у ній Бедржиха 
Сметани, чим привів до протистояння, відомого в історії музики як 
війна дворжаківців і сметанівців. “Як грали твори композиторів-двор-
жаківців, то приходили одні, а коли сметанівців – інші. Нам студентам 
було добре видно з балькону. Ми сиділи на горі на сходинках, в льожі 
було дорого. В академічному світі також було поділено. Сметанівці 
концентрувалися більше біля університету, а біля консерваторії – двор-
жаківці. Сюди належав Новак. Я користав і з одних і з других – ходив 
на виклади в університеті до Неєдлього, а в консерваторії був учнем 
Новака”. 

Слухав М. Колесса і виступи Ґустава Малєра і майже всіх дириген-
тів з його оточення – Олександра Цемлінського, Еріха Кляйбера, Отто 
Клємперера, Бруно Вальтера та інших. Через свого вуйка, відомого 
тоді в Європі тенора Модеста Менцинського, отримав дозвіл бути при-
сутнім на закритих репетиціях диригента Льва Штайнберґа у Празькій 
опері, з яких багато скористав.  

Інтенсивне вростання М. Колесси в чеське музичне середовище 
почалося 1925 року. Навесні він почав готуватися до вступу до консер-
ваторії, в жовтні здав іспит і розпочав навчання з другого курсу у класі 
відомого музикознавця Отакара Шіна. У нього закінчив за три роки 
чотирирічний курс навчання Українською Сюїтою для симфонічного 
оркестру. “Шін дав дуже звичайну тему, і більше нічого. Пишіть п’єсу. 
                                                                                                                 
студіював у Празькій консерваторії композицію і диригування з 1926 по 1930 
рік і одночасно з М. Колессою виступав на випускному іспиті 25 червня 1930 
року, він диригував першу частину Шостої симфонії Л. Бетовена.  

1 Між іншим, написав блискучий відгук про концерти Української респуб-
ліканської Капели під керівництвом Олександра Кошиця у Празі 9 травня 
1919 року: Z. Nejedlý “Ukrajinska Respublikanska Kapela” (Прага, Вид-во “Час”, 
1921). 

2 М. Колесса написав за лекціями З. Неєдлі реферат “Бетовен – революці-
онер” і зачитав його на засіданні українського товариства у Празі в середині 
1920-х років. 
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Я написав, а що, думаю, буде сама п’єска, ану напишу сюїту. Ми вив-
чали форми в професора Ірака, і він нас заохотив, коли розповідав, що 
поруч з складнішою формою, як соната є простіша форма – також ба-
гаточастинна, але в ній частини не зв’язані між собою. Я додав повіль-
ну частину, потім написав третю – скерцо, а у фіналі – може якийсь 
танок, думаю – так постала коломийка, і я почув себе в сідлі, то вже 
було мені близьке. Щоби пропагувати українське ім’я, то назвав її 
«Українська сюїта»”. 

У період навчання М. Колесси у Празькій консерваторії працювали 
великі музичні індивідуальності. Отакар Шін, автор двотомної праці 
“Наука гармонії”, вів основні предмети – композицію і гармонію. Інші 
предмети викладали: Ярослав Кржічка – інструментування, Вацлав 
Штєпан – естетику, Карель Ірак – форми, Отакар Зіх – філософію, Ме-
тод Долежіль – теорію диригування. “«Komínem, ale musíte se dostat» – 
«Хоч комином, але мусите дістатися на концерт» – так говорив нам 
Долежіль. Студенти вдавалися до різних способів. Ми були дуже друж-
ні – помагали собі хитрувати, щоб потрапити на концерти, дискутува-
ли, разом готувалися до екзаменів”. Викладачі виробляли естетику і 
потяг до музики, давали теоретичні знання. Дискусії з товаришами до-
повнювали їх і розвивали соціальні компетенції М. Колесси-студента.  

У консерваторії М. Колесса взяв добровільно курс гри на литаврах 
(у класі професора Шоурека) і грав у студентському оркестрі Празької 
консерваторії на литаврах та ксилофоні (1928). З цієї практики виніс 
досвід як диригент і як композитор. “Оркестрова гра – то найкраща 
для диригента практика оволодіти колективним співжиттям. Я придив-
лявся, що робить диригент, що він вимагає, як оркестранти собі пома-
гають, я відчув себе членом колективу. Корисно знати, як оркестрант 
думає”. М. Колесса вивчав психологію виконавця, функціонування 
оркестру, детально познайомився з творами, які виконував оркестр, як-
от балет “Петрушка” Ігоря Стравінського (1911), у музиці якого велика 
роль відведена ударним інструментам. Студентський оркестр підготу-
вав і виконав твір у великому залі консерваторії 1928 року під керуван-
ням Отакара Острчіля – головного диригента чеської опери Націо-
нального театру в Празі. Того ж року з’явилися три фортепіанні п’єси 
М. Колесси “Дрібнички”. На аналогії з твором І. Стравінського у тре-
тій п’єсі циклу вказує музикознавець Ярема Якуб’як [5, с. 22]. 

На противагу сметанівцям, що гуртувалися в університеті довкола 
З. Неєдлі, центром для дворжаківців була консерваторія, а об’єднавчою 
фігурою Вітезслав Новак (Vitezslav Novak, 1870–1949) – композитор, 
педагог, учень Антоніна Дворжака і провідний представник модерну в 
чеській музиці початку ХХ століття. М. Колесса пройшов у нього три-
річний майстер-клас у Школі Вищої Майстерності в Празькій консер-
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ваторії (1928–1931) й успішно закінчив його Варіаціями для симфоніч-
ного оркестру на власну тему. У В. Новака написав, крім циклу “Дріб-
нички”, ще фортепіанну сюїту “Пассакалія, Скерцо і Фуга” (1929), 
фортепіанний квартет (1930). 

У консерваторії викладав Алоїз Габа (Alois Hába, 1893–1973) – 
композитор-експериментатор, теоретик, педагог, учень В. Новака. Між-
народне визнання здобула його теорія мікроінтервалів, за якою А. Габа 
експериментував у своїх творах і на власноручно сконструйованих 
інструментах. 1934 року він став професором консерваторії з мікро-
інтервальної композиції, а 1923 року 30-річний А. Габа переконав ке-
рівництво Празької консерваторії в доцільності відкрити відділ чверть-
тонової музики у формі вільного курсу. До нього приїздили учні з ці-
лого світу. До кола студентів-добровольців, що гуртувалися довкола 
А. Габи, належав М. Колесса. “Габа навіть не був офіційно анґажова-
ним педагогом для чвертьтонової системи. Педагоги трохи недолюб-
лювали Габу. Він робив їм конкуренцію тим, що притягував молодь, а 
молодь тягнеться до нового” (фото 22). А. Габа стояв на найлівішому 
крилі чеського авангарду. Проблематична, нетематична мова його творів 
не приваблювала М. Колессу. Він відвідував клас А. Габи з інтересу до 
експериментів. Вибір нової системи був для А. Габи не самоціллю, а 
засобом передати реалістичні події. У дитинстві він грав у сільських 
капелах на народних святах. Через знайомство з нетрадиційними тех-
ніками прийшов до нового застосування цих ефектів [7, с. 34]. Школа 
В. Новака виховала А. Габу, як і М. Колессу, проникливим аналітиком, 
а враження дитинства залишалися джерелами інспірації. М. Колесса 
показав А. Габі Скерцо зі ще незакінченої Сюїти1. “До нього приходи-
ли всі, хто хотів, на то не треба було мати відваги, Габа був досить 
об’єктивний. Не пам’ятаю, що він говорив про моє Скерцо, пам’ятаю, 
що гарно віднісся, хоч був противником півтонової музики. Як прийшла 
хвиля нової музики до Львова, то не було новим для мене, я наслухав-
ся того у Празі, тоді почав писати”. 

Після повернення з Праги і під її впливом М. Колесса написав у 
Львові три хори без супроводу на слова Івана Крушельницького: “Ново-
бранці” (1931), “Віддай своє одіння в магазин” і ”Отруйний газ” (1932). 
Для музичного втілення образів воєнного винищення він обрав різку 
мову, що опирається на дисонуючі гармонії, кварто-квінтові скачки, 
нерегулярну ритміку. Складні засоби музичного виразу відповідали 
характерові трагічних похмурих сцен у поезії, але одночасно утрудню-

                                                 
1 Сюїта oп. 3 “Passacaglia, Scherco a Fuga“. Схвальну рецензію на цю сюї-

ту написав музичний критик Карель Габа (брат Алоїза Габи) і помістив у 
газеті “Čechoslovenká Republika” від 04.06.1929 року. 

 631



вали виконання цих творів непрофесійними хорами, а інших у галиць-
кому українському суспільстві не було. Хор “Новобранці” надрукував 
“Альманах лівого мистецтва” – мистецьке видання, що виявляло в сво-
їх публікаціях інтерес до модерних процесів на Заході1 й озвучувало 
ідею необхідності створення самобутнього національного мистецтва. 

Модернізм сформувався як мистецтво розчарування, зламу основ 
життя і гуманістичних вартостей унаслідок Першої світової війни. Під 
знаком осмислення кризи у власному домі формувалася свідомість мо-
лодих галицьких інтелектуалів. Під час визвольних змагань 1917–1923 
років покоління М. Колесси зазнало бодай короткотривалого – три ро-
ки – та все ж періоду державности, який, на жаль, закінчився розчару-
ванням після поразки української справи2. 

Спроби репрезентувати нових митців і нові критичні підходи були 
неоднозначно сприйняті в українському культурному середовищі. 
Альманах вийшов у Львові єдиний раз, у грудні 1931 року. М. Колесса 
якраз почав викладати у Вищому музичному інституті імені Миколи 
Лисенка. “Альманах «Лівого мистецтва» надрукував мій хор і я мав за 
це неприємності. Зі мною говорив від адміністрації Інституту Дрима-
лик. Він мусів то робити, бо батьки бунтували проти того, щоб їх дітей 
вчили люди, наставлені на ліво. То мистецтво було лівим з огляду не 
ідеології, а радикальності формальних прийомів. [...] Рудницький пи-
сав досить модерно. І я трошки почав був в Празі. Як приїхав до 
Львова, відчув який сильний настрій проти модерної музики. Та й тато 
перестерігав мене, щоб я у музичнім виразі не дуже йшов вліво. Я 
улагіднив”. 

Претензія на пошук нових шляхів і рецептів об’єднала різні націо-
нальні групи у Львові. 1932 року М. Колесса був учасником Зборів на 
підтримку скликання всесвітнього ативоєнного конгресу. “Шукаючи 
між собою контактів на грунті мистецтва, ми зблизилися з єврейською 
молодою інтелігенцією, хоч вони були трохи червонаві. Зробили збори 
міської інтелігенції, де тепер театр імені Марії Заньковецької – там був 
                                                 

1 Часопис “Альманах лівого мистецтва. Театр, музика, малярство” видава-
ло Західноукраїнське мистецьке об’єднання (ЗУМО). Альманах вийшов з ре-
дакції друкарні Наукового товариства імені Шевченка 1931 року з ініціативи 
Івана Крушельницького і Святослава Гординського. Обидва були приятелями 
М. Колесси і повернули до Львова після студій: І. Крушельницький з Відня 
(1926), С. Гординський з Берліна того самого року, що й М. Колесса з Праги 
(1931). Альманах повідомляв про вияви мистецької свободи і про стилі в ма-
лярстві та літературі, які оперували абстрактними формами – сюрреалізм і 
його предтечу дадаїзм, супрематизм, спробу кубізму ввести порядок та його 
знищення футуризмом. 

2 14.09.1923 року – Ухвала Ради амбасадорів про статус Галичини. 

 632



тоді концертний зал і одночасно кіно «Лєф». Львівська інтелігенція – 
поляки, жиди, українці: Зоф’я Лісса, Кофлєр, Маєрський, Солтис – всі 
в одному залі! Перший раз! То все було таке перемішане в гарних 
блискучих мундурах, пристійні дами в мундурах, то так виглядало, ні-
би наша українська ідея нарешті реалізувалася. Рожевими окулярами 
дивилися на дійсність”. 

У Львові спостерігалося зближення до Заходу, в той час як у підра-
дянській Україні навпаки політизований лівий авангард поглинув всі 
інші і відбулося віддалення від зарубіжних європейських процесів, а 
песимізм як філософія опинився дуже швидко під забороною. 

Не відмежувався М. Колесса від власних експериментів, але і не 
розвинув їх у своїй подальшій художній практиці. Він критично і толє-
рантно віднісся до того факту, що Арнольд Шенберґ і його школа по-
ставили під питання тональність у музиці. Застережений від надмір-
ностей, М. Колесса залишався вірним романтичній півтоновій системі, 
не відступив від тональності, бо цим шляхом рухається мелодія, мело-
дія – це пісня, а пісня – з прадавен вияв душі народу. Зламати мелодію – 
це як зламати мову, а через неї традиції культури. “Неєдлі казав, якщо 
робити революцію в музиці, то передовсім в мелодії. Не добре є під ог-
лядом композиційним, коли під тональну і просту мелодію підкладені 
дуже модерні акорди. Гармонія повинна відповідати конструкції мело-
дії і треба вичути, яка має бути до неї гармонія”. Цю думку Зденека 
Неєдлі М. Колесса вважав глибокою і правильною.  

“Виходити з музики власного народу – то я взяв від Новака. Він, як 
працював зі мною, то казав – то Вам придасться, як Ви перебудуєтеся 
на інший більш інтернаціональний лад. Радив оставити сильний укра-
їнський елемент, а при тім, щоб він був інтернаціонально зрозумілий”. 
В. Новак був композитором пошуків нового в музиці, але не був аван-
гардистом. На уроках з М. Колессою розмова велася строго про компо-
зиторське ремесло. “Новак би не стерпів, якби я писав дванадцятито-
нову музику”. 

Обробка народної пісні, а особливо лемківських пісень – особлива 
сторінка творчості М. Колесси. У роботі над народною піснею його 
мусила захопити мелодія – мала бути оригінальна і цікава. Обробки 
лемківських пісень написані під впливом Новакових обробок словаць-
ких народних пісень для голосу з фортепіано. “Чудесні його обробки. 
Я купив кілька зошитів тих обробок, відмовив собі в їдженню, хоч го-
лодував, Прага – місто дороге, а таки купив і добре я зробив. Багато з 
його пісень знаю напам’ять [...] У Новака був період, коли він був зако-
ханий в Словаччину, ходив по Татрах. Розповідав, що любив положи-
тися на траву і насолоджуватися як вільно дихається красою”. Вчите-
леве захоплення словацьким фольклором і подорожами було співзвучне 
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з його власними захопленнями. Розповіді М. Колесси про пережите в 
Карпатах займають багато місця в “Спогадах”. Як мандрував по горах, 
то бачив весілля і похорони гуцулів, був вражений поезією їх побуту, 
тим, як вони порозумівалися через музичні інструменти, записував ха-
рактерні звороти траурних мелодій трембітарів, маркантні ритми весіль-
них танців. Фольклор лемків, гуцулів, бойків М. Колесса використав 
для розмаїтості нюансів у власних творах. Він трансформував народні 
елементи – мелодії пісень і ладові системи, використовував секундові 
накладення, що не мають аналогів у фольклорних першоджерелах, але 
природно вливаються у вокальну лінію. “Важливо передати дух фольк-
лорного середовища, але при тім не цитувати живої музики, не галапа-
сити на фольклорі, не використовувати той фольклор в свому інтересі, 
а пережити його до тої степені, щоб інакше не можна було виразити”. 

Мистецтво видозмінювання вихідного матеріалу, майже не цитую-
чи його, подибуємо вже в студентських творах М. Колесси. Коли писав 
дипломний твір на третьому курсі у В. Новака – Варіації для оркестру – 
вчитель запропонував йому вибрати якусь тему-пісню зі збірника ук-
раїнських народних пісень у своїй домашній бібліотеці. “Я переглянув, 
але тему сам собі видумав і зовсім добру. Моя тема також народна і 
зовсім моя при тім”. Про “Українську Сюїту”: “Не дуже та тема укра-
їнська, але я її розвинув, зінструментував і дав рукопис перепищикові”.  

На випускному концерті у Школі Вищої Майстерності виконували 
два твори – М. Колесси і Франка Поллака. “Поллак – німецький єврей, 
вчився у Новака приватно. Писав гладко, мав добру техніку, але від-
носно виразу не було в нього музичної характерності його нації”. Усі 
твори студентів-випускників виконував оркестр філармонії під керу-
ванням Францішка Ступки1. На кожен твір з’являвся відгук, часом у 
кількох різних газетах. Факт, що за своїми музичними якостями увагу 
рецензентів привернули саме твори М. Колесси, є знаменний, як і та 
думка в рецензіях, що найбільшу вартість його творам надає опора на 
український фольклор [8; 9].  

Завдячуючи своїй музичній обдарованості і допитливості, без до-
помоги стрийка О. Колесси і його високої позиції та зв’язків в інтелек-
туальному світі Праги, студент М. Колесса потрапив до середовища 
посвячених, досконало опановував нову для нього мову, мав своє това-

                                                 
1 Францішек Ступка (František Stupka, 1879–1965) – чеський диригент, 

скрипаль, педагог. Закінчив Празьку консерваторію в О. Шевчика. У 1902–1919 
роках був професором в Одеській консерваторії (де заснував чеський квартет 
разом з Я. Коціаном), 1919–1946 – диригентом Празької філармонії, 1946–
1954 – головним диригентом філармонії в Оломоуці, 1947–1951 – професором 
Музичної академії імені Л. Яначека. 
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риство студентів, більшість з яких згодом зробили міжнародну кар’єру, 
співав у студентському хорі і грав в оркестрі, спостерігав, як функціо-
нує цей унікальний звуковий організм, а коли заявив про себе як про-
фесійний диригент, то був запрошений диригувати музикою Йозефа 
Фьорстера до драми “Сватовацлавска гра” з невеликим студентським 
оркестром. Школа В. Новака виховала його проникливим аналітиком, 
освідомлення власного композиторського стилю прийшло пізніше у 
Львові, як працював над Сонатою (1939). 
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STUDY OF LIFE AND ART OF THE COMPOSER MYKOLA KOLESSA 
THE PERIOD BETWEEN TWO WARS  

(Mykola Kolessa’s “Memoirs”) 
 

Nataliya SAMOTOS-BEIRLE 
 
The article is based on the book entitled “Memoirs” written by Mykola Kolessa. 

M. Kolessa’s “Memoirs” are unique due to their chronological scope comprising 
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remote epochs (1903–2006) and to their conveying the nerve of the modernist 
epoch of the 1920s–30s, when the Ukrainian culture was searching for its road, 
basing on folklore and on its technically strong composers’ base. M. Kolessa enri-
ched the Ukrainian memoir literature, which, unfortunately, includes very few 
personal memoirs of musicians. The article is devoted to the study of life of the 
composer and director during the period between two wars associated with the 
years of his education and his first professional successes. The Prague period – the 
starting point of his creative activities – is dealt upon with special attention. The 
aim of the article is to establish the influence of Lviv (1920–1939) and Prague 
(1924–1931) environments on the formation of composer’s character, outlook and 
artistic style, as well as to evaluate his work from the point of view of historical 
and experimental aspects. 

Key words: Mykola Kolessa, “Memoirs”, contemporary processes, Western 
Europe, folklore. 

 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ МЫКОЛЫ КОЛЭССЫ  
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУВОЕННОЙ ИСТОРИИ 

(за “Воспоминаниями” Мыколы Колэссы) 
 

Наталка САМОТОС-БАЕРЛЕ 
 
На основании манускрипта биографии Мыколы Колэссы “Спогади” (“Во-

споминания”) рассмотрен жизненный путь и творчество композитора и дири-
жера в междувоенный период, с которым связаны годы его учебы в Праге и 
первые профессиональные успехи в Праге и Львове. Акцентирован Пражский 
период – выходной пункт его творчества. Прослежено влияние середы Львова 
и Праги на формирование характера, взглядов и художественного стиля ком-
позитора, оценено его творчество с точки зрения исторического и экспери-
ментального аспектов. 

Ключевые слова: Мыкола Колэсса, “Воспоминания”, модерные процессы, 
Западная Европа, фольклор. 
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