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ларета Колесси, Дарія, була серед кращих представників української мистець-
кої еліти до- і повоєнного Львова. Багатосторонньо обдарована та маючи різні 
мистецькі уподобання, вона залишила помітний слід у розвитку піаністично-
виконавського мистецтва, виховавши плеяду видатних учнів. 
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Коли людина пройшла свою земну дорогу, коли її живий образ від 

постійної, тривалої відсутності проступає все невиразніше, отоді жит-
тя її постає перед нами як певна завершена цілість. Оте життя, однак – 
ще нерозкрита книга, з неї лиш деякі сторінки відомі – фрагментарно, 
відірвано одна від одної... Такою непрочитаною книгою й водночас 
сторінкою в історії західноукраїнської музичної культури є життєвий і 
творчий шлях Дарії Колесси-Залєської (фото 19, 20). 

Всесторонньо обдарована, вона проявила себе у різних сферах му-
зичної діяльності: як піаністка і педагог, науковець і композитор, в усіх 
цих іпостасях – як проникливий, ерудований музикант. 

Життя Дарії Колесси-Залєської обіймають дві дати: 25 жовтня 1906 
року і 21 жовтня 1999 року – це майже усе ХХ століття. Прийшла на 
світ у містечку Добромилі на Старосамбірщині, пішла з життя у Львові.  

Донька Філарета Колесси, видатного українського вченого зі світо-
вим іменем – етномузикознавця, композитора, етнографа, етнофілолога 
і літературознавця, – вона змалку зростала в атмосфері культу народ-
ної пісні. Українська пісня звучала в домі постійно. Спершу з кабінету 
батька линули наспіви кобзарів-лірників: чи то спів, чи голосіння, чи 
рецитація, а може – усе разом в якомусь дуже особливому, незвичайно-
му поєднанні. І незмінно в супроводі вібруючих переливів таємничо-
загадкового інструменту – кобзи.  
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Це був час – 1908–1913 роки, – коли Ф. Колесса працював над укра-
їнськими думами: переводив на ноти живе звучання думових рецита-
цій із записів на тодішніх звуконосіях – фонографічних валиках. Ці за-
писи він зробив під час етнографічної експедиції 1908 року на Полтав-
щину з метою збереження для майбутніх поколінь цього унікального 
пласту народної творчості. 

Отож, з дворічного віку, кілька років поспіль – поки батько опра-
цьовував думи, – дівчинка постійно чула цю музику, зростала в її аурі, 
вбирала її в себе і, як наслідок, ототожнила з нею увесь довколишній 
світ. Українські народні думи, цей духовий вияв героїки козацького 
епосу, стали її власним світом. Як код, як ключ до музики української, 
до західноєвропейської, до музики як мистецького явища загалом. І це 
був той початок, який визначив напрямок життєвої дороги Д. Колесси 
в майбутньому, так само як і її старшого брата Миколи, якому народна 
музика дала потужний поштовх для творчості власної, вже професійної. 

Згодом прийшли нові музичні враження. Закарбувались у дитячій 
пам’яті трикратні відвідини батьківського дому І. Франком. “Десь у 
червні 1912 р., – писав Ф. Колесса, – звернувся був І. Франко до мене з 
проханням списати від нього народні мелодії, щоб вони не забулися... 
Франко співав приємним баритоновим голосом, співав зовсім просто і 
природно, так, як співають наші селяни, без афектації, без концертних 
манір, проте його спів чомусь глибоко зворушував... Отак списав я від 
Франка в три прийоми до 30 пісень...” [8, с. 334]. 

Якщо українські народні думи заполонювали дитячі душі на під-
свідомому рівні – своєю незримо-невідступною, майже ірреальною 
присутністю, то поява І. Франка у них вдома, і особливо його спів, при-
вернули їхню увагу – несподіванкою, незвичністю, красою пісень та 
оригінальністю їх виконання, привабили настільки, що з кожним його 
приходом діти, усі троє – 8-річний Микола, 5-річна Дарця і 3-річна Со-
ня – прислухалися, вже під дверима батькового кабінету. Ці “слухан-
ня” й усе, що з ними пов’язане, вони запам’ятали на усе життя. 

У домі лунали думи, пісні, а діти вбирали в себе цей прекрасний 
світ звуків – день за днем, рік за роком, – і мимоволі він ставав їхнім 
власним світом, який, полонивши їхні душі в ранньому дитинстві, 
залишився в них назавжди. 

Концерти “Львівського Бояна”, де співали батьки, – а діти знову ж 
таки слухали – продовження лінії “Українська пісня”. І врешті – спів у 
родинному, камерному “хорі”, в якому брали участь і батьки, і діти, й 
усі, хто був поруч. Ця традиція ніколи не переривалася, вона знайшла 
продовження і в наступних поколіннях Колессів. 

Дитячі враження – найсильніші. І найтриваліші, ранні ж – особли-
во. А те, що засіяне в дитинстві, проросте згодом. 

 649



Отож, любов до народної пісні Д. Колесса-Залєська пронесла крізь 
усе своє життя, пісня була завжди з нею. Тому з часом, у 1950–1960-х, 
вона звернулася до цього чистого джерела вже як композитор і створи-
ла низку фортепіанних п’єс для дітей на основі українських народних 
пісень. 

Перша світова війна закинула родину Колессів – як і багато інших 
галицьких родин – до Відня. Там Дарія розпочала навчання гри на 
фортепіано у Марієтти Діджеллі в її приватній музичній школі. Педа-
гог і навчальний заклад були обрані невипадково: М. Діджеллі корис-
тувалась у Відні заслуженим авторитетом, саме у неї здобувала ази 
фортепіанної гри двоюрідна сестра Дарії, юна Любка Колесса, згодом 
одна з корифеїв світового піанізму. Зіставлення років навчання сестер 
виявляє, що спільним для них був 1914–1915 навчальний рік. Саме 
тоді, коли Любка закінчувала школу (навчалась у 1908–1915 роках), 
молодша Дарія робила лиш перші кроки на ниві фортепіанної гри (у 
1914–1917 роках). 

Подальші студії Д. Колесси проходять вже у Львові та частково 
знову ж таки у Відні. Вона зазнала впливу кількох визначних музикан-
тів, серед яких виділяються два імені – Василь Барвінський і Леопольд 
Мюнцер1. 

У В. Барвінського навчалася сім років (1918–1925) – у Вищому му-
зичному інституті імені Миколи Лисенка, після М. Криницької. Це був 
час її музично-піаністичного становлення – набуття знань і вмінь, здо-
буття основ піаністичної майстерності, формування індивідуального 
виконавського обличчя. Саме тоді, у полі музикантського й особистого 
впливу українського майстра, і були закладені підвалини її майбутніх 
сценічних та педагогічних успіхів. 

Відтак, студіювала мистецтво фортепіанної гри в Консерваторії 
Польського музичного товариства: три роки у піаніста й композитора 
Вітольда Фрімана (1925–1926 і 1928–1930) і два роки у Леопольда 
Мюнцера (1930–1932). 
                                                 

1 Леопольд Мюнцер (Münzer) (1901–1943) – польський піаніст і педагог. 
Грі на фортепіано навчався у Єжи Лялевича в Консерваторії Галицького му-
зичного товариства у Львові (до 1918 року) та у Е. Штоєрмана в Академії му-
зики у Відні (від 1919 року). Значний вплив на формування його виконавського 
стилю мав Е. Зауер. Дебютував 1920 року у Відні. Дипломант І Міжнародного 
конкурсу піаністів імені Ф. Шопена (1927 року). У 1920–1930 роках концер-
тував у Польщі, Австрії, Німеччині, Англії, Франції, Голландії, Італії, Румунії, 
у 1940–1941 – в СРСР. З 1928 року керував кафедрою та вів концертний курс 
у Консерваторії Польського музичного товариства, у 1939–1941 роках – заві-
дувач кафедри спеціального фортепіано Львівської консерваторії імені Мико-
ли Лисенка. Виступав також як диригент. Його гра записана на грамплатівках. 
Страчений німецькими фашистами. 
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Цей львівський період навчання був перерваний спробою здобути 
музичну освіту у Відні: у 1926–1928 роках вона є студенткою Академії 
музики та відтворчого мистецтва. 

Відень першої половини ХХ століття був визначним музичним 
центром Європи. На це склалося багато чинників. Одним із них є те, 
що велична столиця тодішньої Австро-Угорщини – це місто музичних 
геніїв. У Відні акумульована творча енергія композиторів різних сти-
лістичних спрямувань. Тут жили і творили Йозеф Гайдн, Вольфганг 
Амадей Моцарт і Людвиг ван Бетовен, Франц Шуберт і Йоганнес Брамс, 
батько і син Штрауси. Дехто з них, як-от Й. Брамс і Штраус-син, піш-
ли з життя відносно недавно перед тим, лише на схилі ХІХ століття. 
Здавалось, тут усе дихає музикою всіх цих великих композиторів, усе 
нагадує про них – концертні зали, будинки, де жили і творили, – тут 
наче ще чути відлуння їхніх голосів, кроків по бруківці... 

У Відні вирувало музичне життя: концерти прекрасних оркестрів, 
виступи славетних виконавців – диригентів, інструменталістів, вока-
лістів. Музика звучала повсюдно. 

Відень також був містом першорядних музичних навчальних закла-
дів, серед яких виділялися Академія музики та відтворчого мистецтва і 
Meisterschule. Вони й були тими магнітами, які притягали талановиту 
молодь різних країн, усіх тих, хто прагнув знань і звершень, зокрема 
молодих піаністів, які відчували в собі потенційні можливості для 
осягнення виконавських успіхів. 

У Відні завершили свою музичну освіту і ступили на самостійний 
концертний шлях львівські піаністи – у 1920 році Леопольд Мюнцер, у 
1922 – Галя Левицька, а також Володимира Божейко з Перемишля. 

Саме у Відні на початку 1920-х заблищав яскравим світлом талант 
Любки Колесси – однієї з найвидатніших представниць фортепіанного 
мистецтва ХХ століття загалом. Її концертну діяльність, численні тур-
не по всіх країнах Європи широко висвітлювала тогочасна преса. Му-
зичний Львів пильно стежив за тріумфальними успіхами української 
артистки у далеких чужих краях. Інформацією служили уривки з рецен-
зій на її концерти, так звані “голоси преси”, розміщувані у львівських 
часописах. А перший концерт у Львові ще такої молодої – 23-річної, – 
але вже славетної Любки Колесси в лютому 1925 року виявив масштаб 
обдаровання піаністки і разом з тим – результативність віденської шко-
ли. Бо саме у Відні здобула музичну освіту – від самого початку і до 
завершення студій. 

Отож, погляди молодих і обдарованих спрямовані на австрійську 
столицю, і піаністична молодь, – а це вже було покоління, яке прагнуло 
стати професійними музикантами, – шукала для цього шляхів на Захід. 

 651



У Відні Д. Колесса навчалася в Академії музики у відомого профе-
сора – доктора Пауля Вайнґартена. І вельми успішно! Однак недовго. 
Через неповних два роки вона покинула навчання: матеріальні обста-
вини родини перешкодили дати вищу освіту за кордоном одночасно 
двом дітям – Миколі у Празі й Дарії у Відні. І вона змушена поступи-
тися – заради майбутнього свого брата. 

Дарія повернулася до Львова. Їй 22 роки, вона молода й обдарована, 
вона прагне йти далі. Продовжила навчання в Консерваторії Польсько-
го музичного товариства, знову ж таки у В. Фрімана, у цього таланови-
того музиканта завершила вищий курс. Одночасно поглиблено сту-
діювала науку гармонії – у Нестора Нижанківського. Привертає увагу 
факт – для уважного знаменний, що досі її вчителями були піаністи і 
композитори в одній особі: українські – В. Барвінський та Н. Нижан-
ківський, і польський – В. Фріман. Виняток – П. Вайнґартен, “чистий” 
фортепіанний педагог. 

Через два роки, у 1930-му Дарію прийняв до свого класу – вже на 
концертний курс – Леопольд Мюнцер, від 1928 року професор і заві-
дувач фортепіанної кафедри Консерваторії Польського музичного то-
вариства. Дипломант Першого міжнародного конкурсу піаністів імені 
Фредеріка Шопена 1927 року, вже уславлений, незважаючи на молоді 
літа – у 1930-му йому всього 29 років, – активно концертуючий піаніст, 
він був тим магнітом, який притягав до себе багатьох. Для Д. Колесси 
Л. Мюнцер став наче продовженням Відня, бо вийшов зі стін Академії 
музики і відповідно представляв віденську піаністичну традицію. 

Отож, розгорнена концертна діяльність Л. Мюнцера, супроводжу-
вана славою феноменального піаніста-віртуоза європейського класу, і 
віра в дієвість та результативність віденської школи – це ті чинники, 
якими керувалася Д. Колесса у виборі вчителя. В особі Л. Мюнцера 
вона, нарешті, знайшла усвідомлене втілення усіх своїх сподівань. І те 
розчарування, якого зазнала, полишаючи Відень, оця самопожертва 
обернулася для неї благом. Вона зустріла того, в кому зосередились усі 
якості, притаманні її уявленню про Вчителя, оця тріада: музикант–
піаніст–педагог. І додамо, в усіх іпостасях – видатний. 

У музичне життя Львова 1930-х років Л. Мюнцер вніс багато ново-
го: власну концертну діяльність, поєднану з гастрольними поїздками у 
різні країни Європи, та вельми активну педагогічну роботу, показни-
ком якої були концерти його класу. Вони ставали небуденними подіями 
і широко висвітлювалися у пресі. 

Репертуарна політика Л. Мюнцера була спрямована на широке охоп-
лення творів світової класики і, разом з тим – нової музики. Це стосу-
ється і його власних програм, і навчальних та концертних програм 
його студентів. 
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Фортепіанна музика Йоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея 
Моцарта, Людвига ван Бетовена, Франца Шуберта, Роберта Шумана, 
Фредеріка Шопена, Ференца Ліста – основа репертуару. І водночас у 
виконанні Л. Мюнцера – твори Клода Дебюссі, Кароля Шимановсько-
го, Мануеля де Фальї, Франсіса Пуленка, Сергія Прокоф’єва (Третій 
концерт у 1930 році вперше у Львові), у виконанні ж студентів – твори 
Макса Реґера, Моріса Равеля, Кароля Шимановського, Василя Барвін-
ського, Сергія Прокоф’єва (Перший концерт у 1933 році знову ж таки 
вперше у Львові). 

Репертуар Мюнцера-піаніста мав своє продовження в музичному 
житті його учнів – їхні навчально-концертні програми були своєрідним 
віддзеркаленням його концертних програм. Не “дослівним”, не повто-
ренням, а в ширшому, концептуальному охопленні – в ідеї залучення 
до мікросвіту “Мюнцер і його клас” основних стилістичних пластів 
фортепіанної музики включно з музикою видатних композиторів першої 
третини ХХ століття. Показово й те, що у 1930-му він – один з органі-
заторів Львівської філії Польського товариства сучасної музики. 

Очоливши фортепіанну кафедру Консерваторії Польського музич-
ного товариства у Львові, Л. Мюнцер одразу підніс її роботу на якісно 
інший, дуже високий рівень. Особливо показовими в цьому аспекті 
були його власні педагогічні досягнення. Як відзначила на початку 
1932 року доктор Зоф’я Лісса, “Сміливо можна стверджувати, що 
проф. Мюнцер підняв цей [свій фортепіанний. – К. К.] клас до рівня, 
на якому він не стояв від часів Курца і Лялевича” [13]. Йдеться про ви-
датних піаністів і педагогів, які працювали в Консерваторії Галицького 
(згодом Польського) музичного товариства на початку ХХ століття – 
чеха Вілєма Курца і поляка Єжи Лялевича. 

Педагогічна робота Л. Мюнцера на матеріалі творів високої худож-
ньої вартості була позначена винахідливістю і творчим підходом, дуже 
високим професіоналізмом. Його особистий приклад, як піаніста, став 
потужним стимулом до музикантського і піаністичного розвитку його 
учнів. Це і концерти, що відбувалися при аншлагах і надихали студію-
ючу піаністичну молодь на нові творчі звершення. Це і бездоганний 
показ у класі, під час занять, творів, які вони вивчали. Це також його 
виконання оркестрових партій фортепіанних концертів, де сольні пар-
тії виконували його студенти, як ось у вечорі 28 квітня 1933 року, коли 
прозвучали чотири фортепіанні концерти – Едварда Ґріґа, Петра Чай-
ковського, Моріса Равеля і Сергія Прокоф’єва. 

Отож, опинившись в епіцентрі надзвичайно активного творчого жит-
тя, рушійною силою якого був Л. Мюнцер, Д. Колесса одразу вийшла 
на концертно-сценічний рівень. Утім, публічні виступи – це головна за-
сада концертного курсу, найвищого ступеня у системі музичної освіти 
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того часу у сфері виконавства, що відповідає нинішній аспірантурі. Це 
фактично була школа вищої майстерності. 

Молода піаністка багато виступала, брала участь у концертах класу 
професора, програми яких є винятково насиченими за змістом (це ви-
сокохудожні складні твори, переважно великих форм) та за часом (во-
ни довготривалі). Її гра набула рис артистизму, поєднаного з високим 
професіоналізмом. 

Концертна діяльність Д. Колесси тривала у 1930-х роках. Особливо 
ж активною була тоді, коли вона перебувала в орбіті впливу Л. Мюнце-
ра. Та творча енергія, яка йшла від цього музиканта, “електризувала”, 
передавалась усім, хто був поруч. 

У роки навчання Д. Колесса постійно виступала. Також виступала 
в концертах і після закінчення Консерваторії – вже в якості асистента 
професора. Саме її обрав Л. Мюнцер, виділивши з-поміж усіх, для ро-
боти зі студентами свого класу під час його відсутності у зв’язку з чис-
ленними гастрольними турне. 

І це – вияв особливого професійного довір’я, ствердження високої 
піаністично-музикантської кваліфікації Д. Колесси. Окрім того, працю-
ючи поряд з Л. Мюнцером, вона мала рідкісну можливість перейняти 
“секрети” його піаністичної майстерності, його знання і вміння, його 
педагогічний досвід. І вона увібрала цей унікальний конгломерат і про-
несла його далі, а згодом передала іншим. За ці два роки – 1932–1934 – 
вона здобула кваліфікацію педагога найвищого рівня. Концертний 
курс і асистентура-стажування у Л. Мюнцера – це осягнення нею двох 
максимально можливих щаблів у сфері музичної освіти: як піаніста-
виконавця і фортепіанного педагога. 

Отож, 1930-ті роки – це час концертної діяльності Д. Колесси. Вона 
виступала як солістка і ансамблістка, виступала багато і дуже успішно. 
Серед концертів, які активно рецензували в українській і польській 
пресі, варто виділити кілька виконань піаністки. Ось деякі з відгуків: 

“Найвищий степень артизму і пяністичної зрілости виказала п. Да-
рія Колессівна, про яку не вагаюся сказати, що вона є найвизначнішою 
зпоміж наших наймолодших пяністичних сил. Окреме признання нале-
житься їй за її артистичний смак і відвагу, з якою вона взялась за такий 
складний твір, як концерт Равеля [Соль мажор. – К. К.]. Його виконан-
ня… було просто знамените”, – стверджував відомий український ком-
позитор, піаніст і диригент Антін Рудницький  (під криптонімом “а р”) 
у часописі “Діло” [1]. 

І знову про виконання цього твору: “Великий талант репрезентує 
п. Дарія Колесса. Концерт Равеля, що ставить великі вимоги перед ви-
конавцями, знайшов у молодій перспективній піаністці чудову інтер-
претаторку. За визначну музикальність, досконалу техніку і безвідмовну 
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пам’ять належаться талановитій артистці слова заслужених похвал”, – 
читаємо у часописі “Kurier Lwowski”. Рецензент – “W.” [19]. Чи не 
Вітольд Фріман, колишній учитель Дарії в Консерваторії Польського 
музичного товариства? Адже він добре знав її можливості і міг об’єк-
тивно оцінити подальші досягнення, вже в класі Л. Мюнцера. 

Як бачимо, представники різних національних культур і різних 
піаністичних шкіл (А. Рудницький як піаніст – учень В. Курца і Є. Ля-
левича в Консерваторії Польського музичного товариства у Львові, 
В. Фріман-піаніст – учень А. Міхаловського в Консерваторії Польсько-
го музичного товариства у Варшаві) – вони одностайні в характерис-
тиці музикантсько-піаністичного рівня Д. Колесси. І ці висловлювання 
тим більше цінні, що йшлося про виконання музики новітньої, незвич-
ної для слухацького вуха, тому часто незрозумілої не лише загалу, але 
й деяким представникам музикознавчої думки. Адже цей твір видатно-
го французького композитора, який Д. Колесса виконала 1933 року, був 
написаний незадовго перед тим – у 1931, а виданий у 1932 році. 

Нині ця музика, як і музика Сергія Прокоф’єва, Кароля Шиманов-
ського, Бели Бартока та інших визначних композиторів першої полови-
ни ХХ століття – вже класика. Але тоді це було нове слово у професій-
ній музичній творчості, яке торувало шляхи її розвитку, і тому – як все 
нове – сприймалося неоднозначно. 

Дати ж новій музиці життя – місія артистів-виконавців: інструмен-
талістів, вокалістів, диригентів. Їхнє завдання почесне, але й нелегке. 
Бо саме вони і є тими піонерами, які прокладають цій музиці дорогу 
до слухача. Так було завжди, було тоді, у 1930-х, і є тепер. Тому такими 
вартісними є творчі ініціативи Мюнцера-педагога і молодих піаністів, 
його вихованців у справі поширення кращих зразків новітньої форте-
піанної музики. Тому-то блискуче виконання Д. Колессою Концерту 
М. Равеля є свідченням не лише її високого професіоналізму, але й по-
казником її розуміння значення і ролі мистця у суспільстві. 

Окрім того, Д. Колесса виступала й по радіо. У ті роки радіокон-
церт був особливо відповідальним, бо проводився без попереднього 
запису, “наживо”, безпосередньо зі студії – для дуже широкої аудито-
рії. На один з таких виступів піаністки знаходимо два взаємодоповню-
ючі відгуки. Так, у тижневику “Przegląd filmowy, teatralny i radjowy” 
Б. Райснер стверджував: “Найкращою частиною концерту солістів… 
був фортепіанний речиталь п. Дарії Колесси, яка у виконанні ряду тво-
рів Равеля і Ліста виявилася піаністкою з непересічною музичною ін-
телігенцією і технічно оснащеною. Особливого виділення заслуговує 
майстерно виконана Сонатіна Равеля” [16]. А у статті Меланії Нижан-
ківської в місячнику “Нова хата”, де детальніше розглянуто програму, 
знаходимо – що суттєве – зовсім вдалу спробу характеристики вико-
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навського стилю піаністки: “10 березня ц. р. [1932. – К. К.] почули ми 
через радіо гру нашої молодої пяністки Одарки Колессівної. Програма 
складалася з сонатіни Равеля, Albumblatt Маркса, Valse Ліста…. Видно 
було, що грає високо музикальна й поважна пяністка. Її легкі, звучні 
пальці творили вирівняний звук і гарні пяна. Мягко жіноча гра без пе-
ресади й зайвої фантазії, велика сила виразу у філіґрановій прозорос-
ти, гарно зачеркнені фрази, а що дуже важне, музикально витримувані 
павзи, це головні її мистецькі цінности” [12]. 

Видатною подією в музичному житті Львова був вечір клавірної 
музики Й. С. Баха у виконанні студентів концертного курсу професора 
Л. Мюнцера, що відбувся 4 лютого 1932 року. Програма концерту мала 
чіткий поділ на сольну й ансамблеву частини. У першому відділі про-
звучали три прелюдії та фуґи, Хроматична фантазія і фуґа, Чакона, 
Токата і фуґа До мажор, у другому – Концерт ре мінор для одного і 
Концерт ля мінор для чотирьох клавірів у супроводі студентського ка-
мерного оркестру Консерваторії під рукою Адама Солтиса. Для всіх 
творів була обрана редакція Ф. Бузоні, виняток – почвірний Концерт, 
який виконували за уртекстом. 

Концептуальність задуму була очевидною: охоплення різних плас-
тів клавірної творчості німецького майстра, вибір творів і їх редакції, 
побудова програми і внутрішня логіка її драматургії включно з кульмі-
наційним моментом – Концертом для чотирьох. Цей твір виконали Лу-
ція Вайнтрауб, Марія Конрад, Марія Калужна і Дарія Колесса – чудо-
вий ансамбль першорядних піаністок. 

Бахівський вечір резонував значною кількістю рецензій. Їх об’єдну-
вали три основні положення: висока оцінка самої ідеї та змісту програ-
ми; ствердження педагогічної майстерності Л. Мюнцера і мистецького 
рівня виконання творів; одностайно було визнано, що кульмінацією 
вечора, його гідним завершенням став Концерт для чотирьох клавірів, 
і твір цей викликав найбільше зацікавлення слухачів. 

Додамо: Концерт для чотирьох у Львові тоді виконувався вперше, і 
донині – це єдине його виконання в нашому місті. 

Ще одна особливість: лише цей твір з усієї програми транслювали 
усі радіостанції Польщі – безпосередньо з концерту, у живому звучанні. 

Ще одне: успіх виконання викликав повторення фіналу твору на 
“біс”. 

І ще: Концерт ля мінор піаністки виконали напам’ять – всупереч 
загальноприйнятій традиції виконання ансамблевих творів з нот. Таке 
завдання поставив перед ними учитель. І варто визнати – його учениці 
вийшли з цього випробування з честю. 

Наведемо кілька цитат з багатоголосого хору музичних критиків: 
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“Сенсацією вечора було… виконання Концерту ля мінор для чоти-
рьох фортепіано, трансльованого теж по радіо на всі польські станції, – 
стверджував А. Пльон. – Гідною подиву була, мимо надзвичайної біг-
лості і справності… чотирьох виконавиць, прецизія гри і почуття рит-
му, майстерність виконання, притому з пам’яті” [15]. 

“Найбільше цікавило виконання… Концерту ля мінор Й. С. Баха для 
чотирьох фортепіано з супроводом оркестру. Виконання цього дуже 
гарного твору було на високому рівні завдяки просто надзвичайній точ-
ності й докладності, – констатував рецензент “W.” – Прекрасно керо-
ваний оркестр додавав пластики, а тонка динаміка – чару. Виконавиці 
пані Вайнтрауб, Конрадівна, Калужна і Колесса заслуговують живого 
схвалення… Оркестром керував дир[ектор] др. Адам Солтис” [18]. 

Немов продовжуючи, В. Гаусман розмірковував: “Важко теж сказа-
ти, котрій з виконавиць належала б пальма першості, бо їхні партії 
ледве дозволяли на вирізнення дуже м’якого удару [звуковидобування. – 
К. К.] п. Д. Колессівни, безвідмовної впевненості п. Вайнтраубівни і 
акуратності п. М. Калужної і М. Конрадівни. Особливо гарно виконали 
вони середню частину (Largo), викликаючи захоплення красою «piano» 
одночасно граючих чотирьох фортепіано” [2]. 

Як своєрідний підсумок – поетичний і водночас напрочуд проник-
ливий – цих та інших ненаведених тут відгуків сприймаються два 
фрагменти з рецензії на бахівський вечір авторитетного музикознавця 
доктора Зоф’ї Лісси: “Кульмінаційним пунктом концерту був однак 
Концерт ля мінор для 4-ох фортепіано (з супроводом оркестру), вико-
наний панями Вайнтраубівною, Калужною, Конрадівною і Колессою. 
Чотири дівочі постаті на фоні чотирьох фортепіано і мініатюрного ор-
кестру творили оригінальну картину, взяту мовби просто з бахівської 
епохи. Музикальність, необхідна для цього типу заходу, пластика фра-
зування, першорядне ритмічне почуття – риси, притаманні виконави-
цям”. І далі: “Про загальний рівень концерту найкраще свідчить факт, 
що хвилями забувалося, що є то однак концерт учнівський” [13]. 

Останнє положення заслуговує пильної уваги. За кілька років своєї 
артистичної і викладацької діяльності Л. Мюнцер встиг проявити себе 
повною мірою – талановитого піаніста і педагога високо ставили й 
цінували його сучасники. Підтвердження цьому не раз знаходимо на 
сторінках тогочасної преси, зокрема й у зв’язку з бахівським концертом 
1932 року. “Педагогічній роботі прекрасного піаніста проф. Л. Мюн-
цера належаться слова найвищих похвал, – зауважив вже згаданий 
«W.». – Добре технічне приготування учнів, впевненість удару [звуко-
видобування. – К. К.], добре пам’ятеве опанування, добра педалізація, 
зріла фраза – ось наслідки надзвичайно сумлінної і цілеспрямованої 
педагогічної праці” [18]. 
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Особистість Л. Мюнцера, його виконавство мали значний і резуль-
тативний вплив на музично-піаністичний розвиток його вихованців. 
Однією з прикмет його видатної педагогічної майстерності було умін-
ня знайти дорогу до творчої індивідуальності кожного зокрема, роз-
крити й розвинути її і разом з тим підвести студентів до свого власно-
го розуміння і відчуття, до свого уявлення про той чи інший твір. 

Ця думка знаходить підтвердження у статті-рецензії “St. D.”, де 
читаємо: “В інтерпретації майже кожного виконавця відчувалося, що 
підноситься над ним і патронує дух та повага такої могутньої індиві-
дуальності, яку подивляємо завжди у артиста тої міри, як Леопольд 
Мюнцер. Сам феноменально опановуючи ремесло, він з не меншим 
талантом, видається, може схилити до своєї артистичної волі своїх 
учнів і викресати з них той святий вогонь, який стає дороговказом у 
їхньому подальшому розвитку” [17]. 

Вплив Л. Мюнцера, як особистості і музиканта, супроводжував 
Д. Колессу-Залєську упродовж усієї її мистецької діяльності. Вона гід-
но пронесла життєвими дорогами заповіти вчителя, розвинувши їх, а 
частково трансформувавши в напрямі своїх власних творчих уподобань. 

На все життя зберегла Д. Колесса-Залєська вдячну пам’ять про сво-
го Вчителя, а разом з нею – документальні свідчення його діяльності: 
програмки студентських концертів, у яких виступала, рецензії, фото-
графії. З унікальних фото бахівського вечора дивляться на нас молоди-
ми обличчями всі його учасники, і серед них – 42-річний Адам Сол-
тис, 31-річний Леопольд Мюнцер, 25-річна Дарія Колесса… 

На початку 1980-х на хвилях польського радіо вона вловила інфор-
мацію про планований цикл радіопередач “Лауреати Міжнародних кон-
курсів імені Шопена” і дату першої трансляції з участю Л. Мюнцера. 
Йшлося про конкурс 1927 року, де піаніст здобув перемогу – звання 
дипломанта. Очікувана нею музична зустріч відбулася. Вона почула 
його далекий голос у звуках музики Шопена–Ліста і Шимановського, 
голос реальний і ірреальний водночас, неначе з межі цих двох світів. І 
ця віртуальна мандрівка довжиною в півстоліття – на початок 1930-х – 
була для неї великим пережиттям! Це було перенесення у віддалений 
щасливий час і водночас – повернення Вчителя у звуках фортепіано 
після довгих років мовчання. І загального забуття, додамо. 

Упродовж усіх 1930-х років Д. Колесса виступала в концертах у 
Львові та інших містах Галичини. Окрім усталеного репертуару, вико-
нувала також твори Миколи Колесси. Знаменно, що саме їй він при-
святив свій перший твір – фортепіанний цикл “Дрібнички”, написаний 
1928 року під час навчання у Празі. Саме того 1928-го, коли вона була 
змушена покинути Відень. Чи не було це виявом вдячності – брата 
сестрі – витонченим, делікатним порухом душі за її дар – можливість 

 658



йому здобути високоякісну освіту в одному з визначних музичних 
центрів Європи? 

Отож, Дарія продовжувала успішно виступати як піаністка. У дру-
гій половині 1930-х почала однак схилятися в бік педагогічної роботи. 
До Другої світової війни і одразу після неї працювала в різних музич-
них навчальних закладах: спершу, протягом 1936–1937 років – у Ви-
щому музичному інституті імені Миколи Лисенка в Станіславові (нині 
м. Івано-Франківськ), згодом у Львові – у 1939–1941 і 1944–1948 роках 
у Музичній школі 10-річці при Львівській консерваторії, також у 1944–
1947 роках у Музичному училищі. 

Проте основним місцем праці, відповідним її кваліфікації, стала 
Львівська державна консерваторія імені Миколи Лисенка. Тридцять 
років – від 1944 й до 1974 – віддала вона справі виховання музикантів-
професіоналів, майбутніх артистів-виконавців і педагогів. Дванадцять 
років – від 1961 – очолювала кафедру камерного ансамблю, у 1963 ро-
ці їй присвоєне вчене звання доцента. 

У цей період у сфері зацікавлень Д. Колесси-Залєської були наукова 
робота і… композиторська творчість. Вона брала участь у приготуван-
ні до друку праці Ф. Колесси “Улюблені українські народні пісні Івана 
Франка”, опрацювавши розділ “Пісенні тексти, записані І. Франком, і 
мелодії до них, підібрані з галицьких збірників” (1946). У 1961 році 
опублікувала в журналі “Советская музыка” унікальний матеріал – 
“Письма Бела Бартока Филарету Колессе”, у 1965 в журналі “Народна 
творчість та етнографія” – “Невідомі листи до Івана Колесси” (спільно 
з Федором Погребенником). 

Майже невідомою досі є композиторська творчість Д. Колесси-
Залєської. Охоплює вона музику для дітей та юнацтва – це 25 обробок 
українських народних пісень у формі п’єс для фортепіано. Частина з 
них вже побачила світ – у 1950–1960-х роках у Києві, в кількох збірни-
ках дитячого педагогічного репертуару за редакцією Б. Милича. 

Архів Д. Колесси-Залєської відкрив ще одну грань її обдарування – 
низку оригінальних авторських композицій, з яких деякі заслуговують 
пильної уваги. Цим фортепіанним п’єсам малих форм романтичного 
спрямування притаманна яскрава образність і поетичність, витончено-
лірична настроєвість. 

В усіх творах – чи то в обробках українських пісень, чи в оригі-
нальних п’єсах, у кращих їхніх зразках – поєднані основні професійні 
засади композиції з індивідуальною манерою письма автора. Водночас, 
що основне, ці п’єси дихають щирим, безпосереднім почуттям, з них 
промовляє оте невловиме “щось”, що передається від серця до серця. 

Фортепіанна творчість Д. Колесси-Залєської, хоч і невелика за об-
сягом, є однак цінною часткою її творчого доробку. Вона ще чекає 
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свого редактора-видавця і – що найважливіше – своїх виконавців та 
вдячних слухачів. 

Варто зазначити, що Д. Колесса-Залєська була висококваліфікова-
ним музикантом-педагогом завдяки щасливому поєднанню її власної 
музичної та загальномистецької обдарованості, з одного боку, і пре-
красної освіти, яку здобула – з іншого. Була педагогом широкого про-
філю – йдеться про викладання гри в ансамблі і гри на фортепіано. 

Так склалося, що саме ансамблеве музикування опинилося в центрі 
її музикантських зацікавлень та основним предметом педагогічної ро-
боти в консерваторії. 

Загальновідомо, що камерний ансамбль як виконавський жанр ви-
магає особливої музикантської культури, у ньому обов’язково мають 
бути і гармонійно співдіяти три чинники: творчість–співтворчість–му-
зикування. Це є основним, визначальним у грі в ансамблі. До цього 
потрібно додати ще дві передумови: належний, рівноцінний музикант-
ський та фаховий рівень учасників ансамблю і, що теж важливе, – 
людський чинник. 

Виступи й концерти студентів класу Д. Колесси-Залєської були по-
значені високою культурою спільного музикування: це і змістовність 
гри, і тембрально-динамічна виваженість пластів фактури, і стрункість 
темпо-ритмічної організації, і тонке відчуття стилістичних особливос-
тей виконуваних творів. Вона володіла даром об’єднати, згуртувати 
студентів, учасників ансамблю – таких різних – однією ідеєю, однією 
творчою волею, одним імпульсом. 

Усе це й було показником її педагогічного хисту, її музикантської 
культури та внутрішньої інтелігентності. Бо кожен твір вона розгляда-
ла у різних ракурсах: автор і стиль, образний зміст, форма, темпоритм, 
пластика фразування, диференціація звуколіній, емоційний відгук на 
музику. Високі орієнтири, на які націлювала студентів Д. Колесса-
Залєська, сприяли фаховому – в широкому розумінні – зростанню сту-
діюючої молоді, формуванню справжніх музикантів-професіоналів.  

Робота Д. Колесси-Залєської і її класу слугувала прикладом для ін-
ших викладачів кафедри і плідно позначалася на їхній педагогічній 
праці. Так відбувалося підвищення загального рівня творчо-педагогіч-
ної роботи кафедри загалом. 

Ще кілька напрямів характеризують діяльність Д. Колесси-Залєської 
як завідувача кафедри камерного ансамблю. Вона залучила до роботи 
на кафедрі молодих перспективних викладачів, тодішніх випускників 
Львівської консерваторії, які нині успішно продовжують те, що вона 
започаткувала. Також сформувала стабільну групу концертмейстерів, 
які стали надійними помічниками педагогів. Як завідувач кафедри 
Д. Колесса-Залєська розгорнула широку діяльність для формування 
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“Університету культури”. Вона заснувала й особисто реалізувала кон-
церти найкращих студентських камерних ансамблів для громадськості 
Львова. Це були “повнометражні” камерні вечори, і відбувалися вони 
на престижних сценах міста – при аншлагах. 

З класу камерного ансамблю Д. Колесси-Залєської вийшла когорта 
справжніх музикантів-професіоналів. Працюючи в різних музичних 
навчальних закладах України та поза її межами, вони передають на-
ступним поколінням ті знання і вміння, які почерпнули від творчих 
взаємин з нею. Серед них і ті, хто залишився у своїй alma mater вже як 
викладачі, зокрема скрипалі Лідія Шутко, Юлія Онищенко, Ореста 
Ванькович-Когут, Богдан Каськів, піаністи Богдан Тихонюк, Павло 
Юрженко, Марта Скоробогата-Сидор, Наталя Кашкадамова та інші. 
Більшість із них поєднали педагогічну роботу з успішною концертною 
діяльністю як солісти та камералісти. 

Нині небагатьом відомо, що Д. Колесса-Залєська була вельми зна-
ючим фортепіанним педагогом. Тонкощі фортепіанної майстерності, 
які перейняла від своїх учителів – В. Барвінського, В. Фрімана, П. Вайн-
ґартена, Л. Мюнцера, – вона сформувала у цілісну струнку систему. 
Створила власну методику викладання, цілу школу фортепіанної гри 
дуже високого класу в напрямі розвитку музичних здібностей і рухово-
моторної організації піаністичного апарату з прицілом на майбутню 
концертну діяльність. Вагоме місце було відведено культурі фортепіан-
ного звучання, питанням педалізації, агогіки, стилістичних особливос-
тей творів тощо. 

Можна лише пошкодувати, що життя не дало їй реальної можли-
вості застосувати свої непересічні знання у навчанні фортепіанній грі 
із цільовим піаністичним спрямуванням – на загал провадила приватну 
практику. Однак саме тут можна виділити ім’я талановитого львівсько-
го музиканта – композитора й музикознавця Михайла Лемішка. Він 
донині зі зворушенням і вдячністю згадує ті хвилини музикування, 
яких зазнав у юності, навчаючись у Д. Колесси-Залєської. “Я тоді ви-
вчав Новелету F-durr Шумана…”, – писав у своїх “Спогадах” [9]. Оці 
1946–1947-й – незатертий життям час незабутніх перших яскравих му-
зичних вражень. 

Свій шлях у музику, зокрема в Музичній школі 10-річці при Львів-
ській консерваторії, розпочинала у перші післявоєнні роки Богдана 
Фільц – композитор, одна з найвизначніших творчих індивідуальнос-
тей сучасної України. Саме в класі Д. Колесси-Залєської робила перші 
кроки в осягненні основ фортепіанної гри. Керована чутливою рукою, 
органічно входила у прекрасний світ музики, який згодом став її влас-
ним, таким цікавим, самобутньо-оригінальним світом. Вона тоді, у 
1945-му, осиротіла дівчинка, яка тільки-но повернулась із заслання, 
втративши у далеких чужих краях обох батьків. 
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До учнів Д. Колесси-Залєської відносить себе і піаністка Ксенія 
Колесса. Пройшовши в шкільні роки у неї дворічний курс навчання, 
засвоїла фундаментальні знання і вміння, які стали основою її подаль-
ших виконавських успіхів як піаністки. Змогла застосувати їх і у своїй 
педагогічній роботі, викладаючи фортепіанну гру у Львівській консер-
ваторії. Окрім того, завдяки Д. Колессі-Залєській і тим, у кого вона 
свого часу навчалася, отримала уявлення про рівень піаністичної осві-
ти у кращих західноєвропейських вищих навчальних закладах. 

Багатосторонньо обдарована, Д. Колесса-Залєська мала й різні ми-
стецькі уподобання. Вона, як і її брат Микола, добре рисувала. Мала 
тонке відчуття форми й кольору, вроджений естетичний смак, і все, що 
створила своїми руками, було сповнене фантазії і незвичайно гарне. 
Проявила себе як фотограф – на професійному рівні брала участь у 
фотовиставках, її роботи опубліковані у каталогах 1930-х років поруч 
із роботами таких визнаних українських майстрів, як Юрій Дорош і 
Ярослав Коваль. Була цікавою, своєрідною людиною, чарівною жін-
кою, завжди вишукано елегантною, в молоді роки – дуже вродливою. 

Ті музиканти, які уособлюють собою і своєю творчою діяльністю 
живий зв’язок до- і післявоєнного музичного життя Львова, передали і 
залишили нам у спадок кращі традиції минулого, свій досвід, свої 
надбання, і цим багато в чому визначили подальший розвиток україн-
ської культури загалом. До цієї плеяди належить і Дарія Колесса-
Залєська. Представниця еліти української інтелігенції, вона, увібравши 
в себе різні пласти музичної творчості – народної і професійної, кращі 
досягнення європейського піаністично-виконавського мистецтва, зали-
шила свій слід в історії музичної культури Львова. І нині, коли швид-
коплинний час неухильно й невідворотно віддаляє нас від тої, яка ще 
так недавно ішла поруч з нами у своєму служінні музиці, ми повертає-
мо її живий образ, заповнюючи ще одну сторінку Книги пам’яті. 
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CREATIVE PORTRAIT OF DARIYA KOLESSA-ZALESKA: 
LOOKING THROUGH THE YEARS 

 
Ksenia KOLESSA 

 
The survey deals with the life and career of the Ukrainian pianist, teacher, 

musicologist and composer Dariya Kolessa-Zaleska (1906–1999). Filaret Kolessa 
daughter, Dariya, was among the best representatives of Ukrainian artistic elite pre- 
and post-war Lviv. Comprehensively talented, with different artistic interests she 
played remarkable role in the development of piano-performing arts as she brought 
a galaxy of outstanding students. 

Key words: Dariya Kolessa-Zaleska, Leopold Munzer, piano pedagogy, concert 
life of Lviv. 

 
 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ДАРИИ КОЛЭССЫ-ЗАЛЕСКОЙ: 

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ГОДА 
 

Ксэния КОЛЭССА 
 
В статье освещен жизненный и творческий путь украинской пианистки, 

педагога, музыковеда и композитора Дарии Колэссы-Залеской (1906–1999). 
Дочь Филарэта Колэссы, Дария была среди лучших представителей украин-
ской творческой элиты до- и послевоенного Львова. Многосторонне одаренная 
и имея различные художественные заинтересованности, она внесла значитель-
ный вклад в развитие пианистическо-исполнительского искусства, оставив 
плеяду выдающихся учеников. 

Ключевые слова: Дария Колэсса-Залеская, Леопольд Мюнцер, фортепиан-
ная педагогика, концертная жизнь Львова. 

 
 

Стаття надійшла до редколегії 23.03.2013 
Прийнята до друку 21.04.2013 

 664




