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Про академіка Філарета Колессу 
говориться і пишеться, особливо остан-
нім часом, як про визначного радян-
ського вченого, який своєю багато-
гранною і дуже плідною науковою 
діяльністю поклав тривкі основи під 
українську музичну фольклористику. 
І дійсно, ця ділянка була доміную-
чою в діяльності Філарета Михайло-
вича та мала велике прогресивне зна-
чення в історії розвитку української 
культури. Тому зовсім слушно наші 
радянські музикознавці вважають йо-
го кла нашої фоль стики. 
Кипуча наукова діяльність Ф. М. Ко-
лесси в якійсь мірі прислонила його 

як композитора, автора цікавих оригінальних хорових творів, як теж 
великої кількості хорових обробок українських народних пісень. До 
речі, будучи ще учнем Стрийської гімназії і підпавши під вплив Оста-
па Нижанківського, який завдяки таланту та енергії зумів згуртувати 
біля себе співолюбиву учнівську молодь, Філарет Михайлович проя-
вив себе спочатку саме в композиції і мабуть готовив себе в майбут-
ньому стати композитором. Не дивно, що на початковому етапі своєї 
трудової діяльності він зосереджував увагу на компонуванні, хоч не 

сиком клори

                                                 
1 Подано за автографом реферату, який був завершений 11 червня 1971 року 

і, очевидно, виголошений на святкуванні 100-річчя від дня народження акаде-
міка Філарета Колесси. Автограф зберігається у Приватному архіві академіка 
Філарета Колесси у Львові. 

У публікації максимально збережено авторський правопис і пунктуацію, а 
також враховано правки Миколи Колесси. 

До друку підготували Ірина Довгалюк та Андрій Вовчак. 
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занедбував при тому збирання і записування українських народних 
пісень, які пізніше залюбки опрацьовував. Тут уже помітний сильний 
вплив на Філарета Михайловича старшого за нього на сім років брата 
Івана, автора збірника “Галицько-руські народні пісні з мелодіями у 
селі Ходовичах”. Доказом того, що Ф. Колесса з юних років задумував 
присвятити себе композиторській діяльності, були його посилені занят-
тя теорією музики, головно гармонією. В його особистому архіві збері-
гаються гармонічні завдання з виправленнями, зробленими, мабуть, 
рукою О. Нижанківського. І після закінчення гімназії, підчас свого од-
норічного перебування у Віденській духовній семінарії, Філарет Ми-
хайлович пильно займався композицією і навіть відвідував лекції по 
гармонії у славного австрійського композитора, Антона Брукнера, у 
Віденському у іверситеті. Із с огадів Філарета Мих йловича відомо, 
як то він із своїм товаришем Богданом Лепким потай викрадався із 
семінарії, щоби попасти на симфонічний концерт, або оперну виставу. 
Підчас студій на філософському факультеті Львівського університету 
він доволі багато часу присвячував і композиторській діяльності. У ці 
роки Колесса опублікував найбільшу кількість обробок народних 
пісень, серед яких хорові в’язанки “На щедрий вечір”, “Вулиця”, “Ко-
заки в піснях народних”, “Наша дума”. Його обробки здобули собі 
велику популярність в колах тодішніх любителів музики Галичини. 
Поряд з обробками з під пера Філарета Михайловича повстають і його 
оригінальні хорові твори “Як би мені черевички”, “На чужині”, “Тим, 
що упали”, “Жовнярські похорони” на тексти Т. Шевченка, О. Федько-
вича, О. Олеся. Повертаючись час від часу до композиції Філарет 
Колесса ніби відпочивав від інтенсивної наукової діяльності. Навіть в 
останньому періоді свого трудового шляху Філарет Михайлович знахо-
дить час, щоб займатися опрацюванням на мішаний хор чудових народ-
них пісень для чоловічого хору, як “Ой вийди, вийди серденько Галю”, 
“Чом не ростеш”, або “Ой їхав я темненької ночі” та деякі інші. В 
томуж часі Філарет Колесса заново редагує деякі свої ранні обробки. 
Отже як видно, композиторська діяльність пронизує червоною ниткою 
весь його трудовий шлях. 

Я хотівби у свойому п

н п а

овідомленні коротко зупинитися над оригі-
нальною творчістю Філарети Колесси. Не претендуючи на глибокий 
науковий аналіз і на неомильність я осмілююся поділити творчу спад-
щину Ф[іларета] М[ихайловича] на три періоди: Перший, це час його 
навчання в Стрийській гімназії, тобто більш-менш до 1890-го року, 
коли то Ф[іларет] М[ихайлович] будучи під пильним впливом М. Вер-
бицького, І. Лаврівського та сучасного йому О. Нижанківського напи-
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сав свої перші композиції, а саме вок[альний] терцет без супроводу “У 
гаю, гаю вітру немає”, вок[альний] терцет в супроводі ф[ортепіа]но 
“Закувала зазуленька”, оба на сл[ова] Т. Шевченка та чолов[ічий] квар-
тет “Słowiczku mój” до слів А. Міцкевича. Відносно цього останнього 
твору ми не маємо певності, що його написав саме Ф. Колесса, бо на 
рукописі, зробленій рукою Ф[іларета] М[ихайловича] немає його під-
пису. Але припустивши, що котрийсь з його гімназійних товаришів-
поляків попросив Ф[іларета] М[ихайловича] написати вокальний квар-
тет до слів А. Міцкевича і Ф[іларет] М[ихайлович] прихильно відгук-
нувся на це прохання та познайомившись з самим твором, який стилево 
дуже характерний для перших творчих спроб Ф. Колесси, ми можемо 
заризикувати твердження, що його автором був саме Ф[іларет] М[ихай-
лович]. До речі, в ті роки, коли Ф. Колесса навчався в Стрийській 
гімназії, існували як серед української, так і польської молоді таємні 
гуртки, яких метою було пропагування творів прогресивних письмен-
ників і поетів, таких як Шевченко, Франко, Міцкевич, Словацький 
тощо. Молодь часто сходилася по приватних квартирах і при заслоне-
них щільно вікнах відбувала свої сходини, на яких читались твори тих 
поетів, відзначалися визначні дати в їх житті і т. п. Мабуть і чоловічий 
квартет “Słowiczku mój”, написаний в 1890 році, коли то тіло А. Міц-
кевича, який помер в Парижі, було перенесено до Вавелю в Кракові, 
був призначений для виконання на одному з таких таємних сходин 
польської молоді, присвячених пам’яті великого польського поета. 
Більшість з цих перших, можна сказати, несміливих композиторських 
спроб Ф. Колесси даного періоду находиться в рукописах, деякі в неза-
вершеному вигляді. 

Для другого періоду в творчості Ф[іларета] М[ихайловича], репре-
зен

у періоді своєї творчості Ф. М. Колесса зба-
гач

тованого такими хоровими творами, як “Дівчина і рута”, “Було 
колись на Вкраїні” та “Утоптала стежку”, всі до слів Т. Шевченка, ха-
рактерний рішучий зворот до народності. Це роки 1895–1912, тобто 
час знайомства Ф[іларета] М[ихайловича] з творчістю, фольклорис-
тичною і громадською діяльністю Миколи Лисенка та благодатного 
впливу його музи на творчість зах[ідно]-українських композиторів, в 
тому і на Ф. М. Колессу.  

В третьому, останньом
ує нашу хорову літературу такими зрілими під художнім оглядом 

творами, як “Якби мені черевики” до слів Т. Шевченка (1912 р.), “Тим, 
що упали” до слів Б. Лепкого, “Жовнярські похорони” до слів О. Ма-
ковея, “Думка на чаті” до слів В. Щурата (всі три з 1915 р.), щоб назва-
ти ті найбільш маркантні і характерні для цього періоду твори. Компо-
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зиторську діяльність Філарета Колесси в третьому, зрілому періоді 
його діяльності характеризує глибоке проникнення і засвоєння ним 
теорії музики, гармонії, як теж і поліфонії, яку він вивчав з підручни-
ків по контрапункту Ріхтера, Беллермана, Ядассона та інших. Ці під-
ручники досі зберігаються в архіві Ф. Колесси. Як серйозно підходив 
Філарет Михайлович до улюбленої справи свідчать теж його аналізи 
фуг Й. С. Баха, зроблені ним олівцем таки прямо на нотному тексті у 
збірці “Wohltemperiertes Klavier”. Подібну періодизацію в творчості 
Ф[іларета] М[ихайловича] ми можемо згрубша провести і в відно-
шенні до обробок українських народних пісень, які вийшли з під пера 
Ф. Колесси. Тут слід відзначити кількісну неспівмірність його оригі-
нальних творів і обробок укр[аїнських] народних пісень. Бо якщо його 
оригінальних творів ми налічуємо 15–20, то серед обробок ми можемо 
зареєструвати 214 назв, в тому і такі в’язанки, як “Вулиця”, “Гагілки” і 
“Обжинки”, які містять в собі цілу низку пісень. А в тім, не роблячи 
якихось порівнянь та не рискуючи аналогій ми можемо назвати ще 
одного українського композитора, в якого співвідношення оригіналь-
ної творчості до обробок укр[аїнських] народних пісень було подібне, 
як у Ф. М. Колесси. Був ним наш безсмертний Микола Леонтович, ав-
тор, який писав теж майже виключно для хору і в якого творчості пере-
важають його геніальні обробки українських народних пісень. Повер-
таючись до нашої теми слід зазначити, що далеко не всі оригінальні 
твори, як теж і обробки Ф. М. Колесси були досі опубліковані. Вперше 
появляться вони майже в цілості друком окремим томом у видавництві 
Української Академії наук в 1972 році.  

Композиторська діяльність Ф. М. Колесси займає важливе місце в 
історії розвитку хорового мистецтва на Україні кінця минулого і почат-
ку ХХ сторіччя. Вона міцно пов’язана з славними традиціями його 
попередників і сучасників, галичан М. Вербицького, І. Лаврівського, 
І. Воробкевича, В. Матюка, А. Вахнянина, О. Нижанківського, зростала 
і розвивалася рівночасно під благотворним впливом Миколи Лисенка. 
Ф. М. Колесса був у нас одним з перших, які пішли його слідами. У 
зрілій творчій спадщині Філарета Колесси помічається гармонійне поєд-
нання і перехрещення з одного боку західно-европейського гомофонно-
гармонічного складу т. зв. “Liedertafel”, які замандрували до нас із за-
ходу через Чехію і Польщу, з другого боку підголосочного стилю, 
притаманного українським народним пісням. Ф. Колесса, як великий 
знавець музичного фольклору підбирав для своїх обробок високоху-
дожні під музичним і словесним оглядом зразки і будучи добрим музи-
кантом опрацьовував їх зі смаком. І єще одна цікава риса, характерна 
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для діяльності Ф. М. Колесси: його особливе зацікавлення окраїнними 
областями української етнографічної території, такими як Гуцульщи-
на, Лемківщина, Закарпаття, Волинь, Полісся тощо. В своїх обробках 
народних пісень тих областей він заховав враз з музичними і мовні 
діалектичні особливості пісень. В обробках Філарета Михайловича де-
які народні пісні групуються за циклами, які мають не тільки художнє, 
але й пізнавальне, утілітарне значення. Композиторська спадщина Фі-
ларета Колесси, яка органічно ввійшла і є пов’язана з нашою музичною 
культурою в цілому, заслуговує на грунтовне наукове опрацювання і 
чекає ще на свого дослідника. 

 
11.VI.1971 
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