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ТОВАРИСТВО «КОЛО МУЗИЧНЕ» ЯК ОДИН З ОСЕРЕДКІВ 
МУЗИЧНОГО ЖИТТЯ ЛЬВОВА ПЕРШОЇ ТРЕТИНІ ХХ СТ. 

Музичне життя Львова першої третини ХХ ст. позначене значним 
піднесенням. На початку століття тут розпочали свою роботу вищі навча-
льні музичні заклади – Вищий музичний інститут ім. М. Лисенка, консер-
ваторія ім. К. Шимановського, факультет музикології при Львівському 
університеті, продовжували свою діяльність численні музичні товариства, 
серед яких – Галицьке (згодом Польське) музичне товариство і консерва-
торія при ньому, «Боян», «Ехо», «Лютня» та ін. У цей же час була заснова-
на й центральна концертна установа міста – Філармонія, яка активно про-
пагувала музичне мистецтво.  

Завдяки плідній діяльності концертних установ та товариств, Львів, 
що здавна славився своїми здобутками у хоровому, симфонічному, вокаль-
ному та сольному інструментальному мистецтві, у першій третині століття 
відвідала численна кількість гастролерів, серед яких чимало й музикантів 
світової слави.  

У барвистому музичному житті Львова перша третина ХХ століття 
стала тим важливим періодом, коли у місті почали створюватися різнома-
нітні концертні колективи та товариства для спеціального концертного ви-
конання камерної інструментальної музики.  

Упродовж останнього десятиліття дослідження діяльності численних 
львівських музичних товариств вже знайшло своє найширше відображення 
у наукових музикознавчих працях. Сучасні дослідники галицької музичної 
культури, серед яких – Любов Кияновська [2], Лєшек та Тереса Мазепи [3], 
Ева Нідецька [9], Ірина Антонюк [1] та ін. приділили достатньо уваги ана-
лізу діяльності провідних львівських товариств. 

Унаслідок проведеної ґрунтовної пошукової роботи, серед матеріалів 
Центрального державного історичного архіву України в м. Львові 
(ЦДІАУЛ) було віднайдено важливі матеріали, що документально засвід-
чують діяльність ще однієї львівської музичної інституції. Серед докумен-
тів увагу привернув Статут товариства під назвою «Коло музичне» (Koło 
muzyczne). Діяльність даного товариства до цього часу не знайшла належ-
ного висвітлення у працях музикознавців-сучасників. Тому метою статті є 
розгляд діяльність львівського товариства «Музичне коло», його концерт-
ній, освітній та культурній діяльності.  

Коротке інформативне повідомлення (охоплює 6 речень) про функ-
ціонування у Львові Кола музичного є у великому дослідженні Олеся Но-



ги, присвяченому театральному житті Львова кінця ХІХ – середини ХХ ст. 
[5, с. 252]. Іншу згадку про існування Кола музичного знаходимо у праці 
польської музикознавиці Еви Нідецької. Однак, дослідниця зазначає, що 
Товариство існувало лише в 20-х роках ХХ ст. [9, с. 22].  

Віднайдений Статут товариства спонукав до ретельного дослідження 
значення та ролі цієї організації у музичному житті міста. Як виявилося, 
функціонування цієї музичної інституції стало важливим етапом у кон-
тексті розвитку камерно-інструментального концертного виконавства у 
Львові. Серед численних репрезентантів камерної інструментальної му-
зики діяльність Кола музичного значно пожвавила і урізноманітнила ми-
стецьке життя міста. Згаданий Статут було віднайдено у ЦДІАУЛ у фо-
нді Станіслава Нєвядомського (1859–1936), композитора, педагога, му-
зичного критика. Він після ознайомлення зі Статутом зазначав, що існу-
вання такої інституції «…створює конкуренцію для Галицького музич-
ного товариства, Лютні, Еха, Філармонії чи інших постійних мистецьких 
інституцій» [10, № 28, с. 1]. 

Перший концерт Кола музичного, відбувся 14 січня 1908 року у залі 
Народного дому. Завданням цього концертного вечору було привернення 
уваги до новоутвореного товариства [7, № 19; № 23, с. 4]. У рецензії на зга-
даний концерт Ст. Нєвядомський писав: «ані з погляду програми, ані з по-
гляду учасників «Музичний вечір» не представив нам нічого такого, що до 
того часу не було відомим» [10, № 28, с. 1]. 

Не зважаючи на негативний відгук Ст. Нєвядомського на перший 
концерт Кола музичного [10, № 28, с. 1], це товариство проіснувало до 
першої світової війни і відновило свою діяльність у повоєнні часи. У 
цьому вбачаємо першочергову заслугу його засновника та директора – 
Е. Вальтера. 

Піаніст, педагог і композитор Едмунд Вальтер (Walter; 1872–1951) 
навчався у Львові (між іншими в Кароля Мікулі, учня Ф. Шопена), Відні та 
Мюнхені. Його педагогічна та суспільно-мистецька діяльність розгортала-
ся у Львові тривалий період. У 1924 переїхав до Варшави, де заснував ра-
зом з Й. Гольдбергом Музичну школу ім. С. Монюшки. Як композитор на-
писав композиції вокальні, хорові, фортепіанні, скрипкові, камерні, оркес-
трові; є в його творчому доробку навіть опера [8, с. 1089]. Будучи директо-
ром Кола музичного, Е. Вальтер проявив себе надзвичайно різносторон-
ньо. Долучався до концертів як доповідач, його твори звучали у концерт-
них програмах.  

Дана музична інституція народилася серед польської громади міста, 
тому його діловою мовою вважалась польська, про що повідомлено у §9 



Статуту товариства [4, с. 2]. Крім цього, у §1 Cтатуту окремо відзначено 
про приділення товариством особливої уваги «наймолодшій» польській 
музиці [4, с. 1]. Як свідчать віднайдені документи – ділові зібрання, бібліо-
тека та репетиційні приміщення товариства розміщувалися по вулиці 
Ягеллонській 1.7 (тепер це вул. академіка В. Гнатюка). 

Основна мета створення Кола музичного: об’єднання «навколо єди-
ного вогнища» музикантів аматорів та професіоналів, а також плекання та 
розвиток музичної культури краю [4, с. 1]. Для досягнення поставленої ме-
ти оргкомітетом товариства було розроблено спеціальну ґрунтовну про-
граму. Оскільки матеріали про Коло музичне проголошуються вперше, на-
ведемо, зберігаючи стиль, основні положення з його документів. У Про-
грамі товариства (§3 Статуту) зазначено про виконання наступних зо-
бов’язань:  

a. утримування відповідного приміщення і уряду; 
b. утримування бібліотеки і щорічної підписки часописів (особливо му-

зичних); 
c. влаштування у приміщенні товариства постійних щотижневих вечорів 

з програмою, яка повинна включати заслуховування реферату на пев-
ну тему, дискусію та, залежно від обставин – музичну ілюстрацію; 

d. концерти проводити виключно за участі членів Товариства; 
e. надавати перевагу камерній музиці. Створити у лоні товариства секції 

для заохочення розвитку якогось спеціального розділу музики, або 
творчості, присвяченої виключно одному композиторові; 

f. оголошення і проведення конкурсів з інструментальних та вокальних 
композицій; 

g. виконання нагороджених композицій; 
h. налагодження зв’язків зі спонсорами з метою подальшого видання на-

городжених композицій; 
i. видання музичного часопису як органу товариства [4, с. 1]. 

У контексті дослідження основних етапів розвитку камерно-
інструментального виконавства пункти «e», «f», «g» і «h» є особливо важ-
ливими для розуміння місця камерного музикування у загальному багато-
векторному музичному житті Львові в першій третині ХХ ст. Бачимо на-
скільки серйозний і цілеспрямований підхід був використаний урядом то-
вариства у розробці програми діяльності. В цілому, виокремленні зі Стату-
ту пункти засвідчують про особливе зацікавлення керівниками Кола музи-
чного у розвитку місцевої композиторської та виконавської камерної твор-
чості, а також про намагання сприяти різнобічному поширенню даного ви-
ду музикування у місті.  



У документах знаходимо відомості про основний склад Кола музич-
ного. Товариство складали його засновники, чинні члени та почесні, які 
власними фундаціями сприяли підтримці його діяльності. Як зазначено у 
Статуті, «чинним членом товариства» могла бути «особа музична і обда-
рована» за умови зобов’язання брати участь у вечорах, концертах та інших 
заходах товариства. Зауважимо, що про вимоги спеціальної музичної осві-
ти для таких членів у документі не йшлося. Зрештою, у цьому Коло музич-
не продовжило традицію інших провідних львівських музичних товариств. 
Для прикладу, до складу Галицького музичного товариства, окрім компо-
зиторів, виконавців, диригентів та педагогів, входили представники нему-
зичної інтелігенції міста – юристи, адвокати, лікарі, міські чиновники та 
інші – усі, хто любили музичне мистецтво і фінансово сприяли його про-
цвітанню. Адже фінансове забезпечення Кола музичного відбувалось саме 
завдяки грошових внесків його членів та добровільних пожертвувань ме-
ценатів (§10). У свою чергу Коло музичне йшло на уступки для своїх ша-
нувальників. Було розроблено спеціальну систему пільгових вхідних квит-
ків на заходи товариства. Оплата концертних заходів для членів товариства 
була вдвічі меншою ніж для гостей (або й взагалі була відсутньою) [10, № 
484, с. 6]. 

Були й адміністративні посади. У Статуті Кола музичного знаходимо 
регулямін (устав), що докладно описує коло обов’язків окремих посадов-
ців: заступника голови товариства, головуючого секретаря, режисера, ска-
рбника, сценічного інспектора, тощо.  

Наведемо іменний перелік першого складу уряду Кола музичного: 
головуючий – Едмунд Вальтер (Walter), І заступник – Якуб Бильчинський 
(Bylczyński), ІІ заступник – Станіслав Гловацький (Głowacki). Секретарями 
були Станіслав Маньковський (Mańkowski) та Казимира Яворовська 
(Jaworowska). Скарбники: др. Г. Фейгенбаум (Feigenbaum) та 
Б. Сломніцька (Słomnicka). Серед інших членів уряду: З. Бандровська 
(Bandrowska), В. Брила (Bryła), І. Фурман (Fuhrman), К. Ліліенталь 
(Lilienthal), Т. Маєр (Mayer), М. Нєміркевіч (Niemirkiewicz), К. Пордес (бі-
бліотекар, Pordes), Я Рангл (Rangl), Л. Щепанський (Szepański), 
Й. Велещук (Wełeszczuk). Першим почесним членом Кола було призначе-
но д-ра Владислава Желенського (Żeleński) [10, № 118, с. 6].  

Під час свого існування «Музичне коло» неодноразово організовува-
ло надзвичайні збори членів товариства, метою яких була зміна статуту та 
вибори осіб на заміщення основних керівних посад. Це засвідчує про над-
звичайну мобільність інституції, про гнучкість організаторів та про по-
стійні пошуки, які відповідали б вимогам часу. 



У §25 Статуту зазначено, що товариство зобов’язувалось давати 
обов’язкові концерти один раз на тиждень у вечірній час [4]. Текст цього 
параграфу вказує на сплановану довготривалу періодичну концертну дія-
льність, а також на те, що, плануючи справді велику кількість концертів, 
товариство очевидно мало у своєму розпорядженні різноманітні виконав-
ські можливості.  

Впродовж свого існування Коло музичне організовувало концерти 
різних типів. Це були вечори пісні, вечори сонат, вечори камерної музики, 
вечори квартетів, вечори сучасної фортепіанної музики, а також вечори, де 
виконувались твори різних музичних жанрів. Була і розважальні вечори у 
програмі діяльності Кола «Веселий чайочок» («Wesoła herbatka») з різно-
манітною програмою і дешевим буфетом [11, №174, с. 6]. 

Діяльність товариства не обмежувалася проведенням лише власних 
концертних заходів, а дієво долучалася до найважливіших подій у музич-
ному житті міста. У документах Кола музичного за 1910 рік, який у житті 
міста і усієї європейської музичної громадськості позначений роком широ-
кого святкування 100 річчя від дня народження Ф. Шопена, знаходимо ва-
жливий запис про організацію ювілейних концертних заходів спільно з То-
вариством ім. Ф. Шопена [4, с. 17]. 

Одним з напрямів діяльності «Музичного кола» були підготовчі ве-
чори, що анонсували концертні заходи інших музичних інституцій: Гали-
цького музичного товариства [10, №75, с. 4], Філармонії [10, №468, с. 6], 
«Лютні» [10, №566, 6], тощо. Так, Коло провело велику підготовчу роботу 
слухацької аудиторії перед концертами Віденського симфонічного оркест-
ру Tonkűstler-Verein та Брюссельського струнного квартету, перед звітним 
симфонічним концертом Галицького музичного товариства та вечором со-
нат Г. Мельцера і В. Коханського, перед прем’єрою опери М. Солтиса 
«Українська повість» («Opowieść Ukraińska») та ін. Вечір такого типу 
складався з трьох частин. Включав у себе доповідь знаного музикознавця, 
обговорення, під час якого кожен з присутніх міг отримати відповіді на 
свої запитання, та музичну ілюстрацію – анонсована програма виконува-
лась у чотири руки на фортепіано. Таким чином, слухачі, йдучи на кон-
церт, вже були ознайомлені з творами, музичним почерком, творчістю та 
стилем композиторів, знали що можна очікувати від концертної програми 
та від виконавців. Отже, «Музичне коло» виконувало також певні рекламні 
та освітні функції у львівському мистецькому середовищі.  

Доповіді читали знані професори консерваторії, музичного інститу-
ту, музичного ліцею, композитори та музикознавці як Львова так і з-за ко-
рдону. Серед доповідачів зустрічаємо імена: Едмунд Вальтер, Станіслав 



Маньковський, Вілем Курц, Людомир Ружицький, Здіслав Яхімецький, 
др. Леон Грюдер, Юзеф Бильчинський, Ярослав Лешчинський, Францішек 
Сухожевський, Болеслав Волек-Валевський, Леон Поплавський, Альфред 
Плохн, Пелагія Скарбковська («знавець співу в теорії та практиці»), проф. 
Гловацький, Ігнаци Фурман (професор музичного ліцею), Альфред Плохн, 
Наталія Лоевенхофувна, Кароль Мірський, Юзеф Крейнер, Володимир 
Брила, Станіслав Нєвядомський, Лучія Жилінська (випускниця «Школи 
церковного співу» в Парижі), Юліуш Теннер, Тадеуш Ярецький, 
др. Альфред Кохль, проф. Яворовський, проф. Лучіан Марчевський (Вар-
шава) та ін. 

Цікавою є тематика, яку обирали для своїх виступів вищезгадані му-
зикознавці. Багато доповідей були присвячені творчості обраного компо-
зитора: «Ліст як піаніст і композитор», «Й. Брамс і його місце в історії му-
зики», «Мак Доуел і музика в Америці», «Оперна творчість 
В. Желенського», «Р. Штраус і його “Заратустра”», «Р. Штраус і його 
“Електра”», «В. А  Моцарт», «В 100-ту річницю…» (про Ф. Шопена), «Про 
легенду Дж. Пєрне ”Krucjata dzieci”», «Про оперу Гольдмарка “Королева 
Саби”», Про поему Р. Штрауса «Так говорив Заратустра», «”Золото Рейну” 
Р. Вагнера», «Символіка “Золота Рейну”. Його значення як прологу до 
трилогії “Перстень Нібелунгів”». Деякі доповіді підіймали актуальні для 
музичного життя міста проблеми: «Про слабкий розвиток хорового співу у 
Львові». Багато виступів були присвячені польській пісні: «Про сучасних 
польських піснярів», «Про пісні Карловіча, Фітельберга, Ружицького і 
Шимановського», «Про народні пісні в Польському королівстві», «Польсь-
кі пісні в їх історичному розвитку». Були й доповіді присвячені історії му-
зики: «Відносини польської і західної музики в XV–XVI ст. (з трактату 
А. Хибінського)» та такі, що висвітлювали мистецьку ситуацію в світі: 
«Музика костельна в Парижі і Школа співу», «Венсан д’Енді і паризька 
вокальна школа», «Про оперу і філармонію в Берліні. Естетичні засади, 
огляд музичного життя». Доповіді про специфіку музичних інструментів 
(«Про арфу»), присвячені певному жанру музики («Про сонати»), чи такі, 
що висвітлювали музичну стилістику («Шопен, Шуман, Ліст – три стилі»).  

Ще однією ланкою діяльності Кола музичного був навчальний курс 
лекцій з теорії музики. Зустрічаються також вечори з різними теоретични-
ми викладами (наприклад, «Наука гармонії у світлі сучасної музичної тео-
рії»). У програмі товариства читалися лекції з історії музики – Е. Вальтер, 
теоретично-практичні вправи з основ музики – Й. Фурман (Fuhrmann), га-
рмонії – Ст. Маньковський (Mańkowski) [10, № 73, c. 6], а також гра на од-
ному та двох фортепіано в 4 та 8 рук [10, № 518, с. 6]. 



Важливим моментом у Статуті товариства було положення про 
утримання музичної бібліотеки та читального залу. У періодиці того ча-
су знаходимо інформацію про упорядкування і відкриття бібліотеки Му-
зичного кола для можливості використання нотної літератури його чле-
нами. Бібліотека налічувала близько 10000 примірників, серед яких дав-
ня і сучасна фортепіанна література, скрипкові та вокальні твори, урив-
ки з опер та камерна музика. Бібліотека працювала щоденно з 19.00 до 
21.00. Члени Музичного кола могли користуватись бібліотекою за неве-
лику плату [10, № 575, с. 6]. 

Окремі архівні нотні видання з бібліотеки Львівської національної 
музичної академії ім. М. В. Лисенка містять бібліотечні штампи «Koło 
muzyczne». За допомогою аналізу видань із цим штампом можна частково 
встановити авторський та тематичний склад фонду нот бібліотеки товарис-
тва. Серед численних нотних колекцій бібліотеки академії дана група ви-
дань на даний час ще не виділена в окрему колекцію. Праця у даному на-
прямі сьогодні вимагає подальших досліджень.  

Діяльність Кола музичного у першій третині ХХ ст. надзвичайно урі-
зноманітнила музичне життя Львова. Функціонування Кола було надзви-
чайно важливим для пропагування академічного музичного мистецтва в 
широких колах суспільства. Популяризуючи творчі доробки композиторів-
сучасників, організатори провели ґрунтовну роботу по вихованню культу-
рного рівня слухача. Комунікація з аудиторією через доповіді-дискусії 
сприяла розвитку мислення та більшій освіченості як музиканта професіо-
нала, так і пересічного львівського слухача. Значення Кола музичного як 
першого професійного, призначеного розвивати, пропагувати і поширюва-
ти кращі зразки камерно-інструментального мистецтва у Львові, стало ва-
жливим етапом на шляху розвитку і майбутнього глибокого вкорінення 
цього виду мистецтва у нашому місті. 

1. Антонюк І. Колекція бібліотеки ЛДМА ім. М.В.Лисенка / І. Антонюк // Молоде му-
зикознавство : Збірник статей. – Вип. 10. – С. 42–50. 

2. Кияновська Л. Галицька музична культура ХІХ–ХХ ст. : [навч. посібник] / 
Л. Кияновська. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 424 с. 

3. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові : в 2-х т. / Л. Мазепа, 
Т. Мазепа.–  Львів : Сполом, 2003. – Т. 1. – 288 с. 

4. Нєвядомський Станіслав – композитор. Статут, протокол засідань, і списки чле-
нів Галицького музичного товариства у Львові. 1910 р. – ЦДІАУЛ : Ф.665, Оп.1, 
Спр.3, 26 арк. 

5. Нога О. Коло музичне // О. Нога / Хроніки міста театрів від «Шекспіра». Театра-
льне життя Львова 1900–1920 років. – Львів, 2007. – С. 252. 

6. Dziennik Polski. – Lwów, 1908 (R. XLI) / A. Krajewski. – № 1. 



7. Gazeta muzyczna / Red. Stanislaw Niewiadomski – Lwow: G. Seyfarta magazyn nut, 
Pazdziernik 1920 – Wrzesien 1921. – Rocznik III. – № 1–4. – 32 s. 

8. Mała encyklopedia muzyki / red. Stefan Śledziński. – Warszawa : Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 1271 s. 

9. Nidecka E. Twórczość polskich kompozytorów Lwowa a ukraińska szkoła kompozytorska 
(1792–1939) / Е. Nidecka. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. 
– 158 s. 

10. Słowo Polskie / red. Z. Wasilewski. – Lwów, 1908. – R.XIII. – №1-609. 
11. Słowo Polskie / red. Z. Wasilewski. – Lwów, 1909. – R.XIV. – №1-608. 

Зубко Наталя. Товариство «Коло музичне» як один з осередків 
музичного життя Львова першої третини ХХ ст. У статті розглядається 
діяльність львівського товариства «Музичне коло». Акцентовано увагу на 
концертній, освітній та культурній діяльності товариства. Відзначено ос-
новні концертні програми. 

Ключові слова: Коло музичне, товариство, статут, Е. Вальтер, Львів, 
концерти. 

Зубко Наталья. Общество «Коло музыкальное» как один из цен-
тров музыкальной жизни Львова первой трети ХХ века. В статье рас-
сматривается деятельность львовского общества «Коло музыкальное». Ак-
центировано внимание на концертной, образовательной и культурной дея-
тельности общества. Отмечено главные концертные программы. 

Ключевые слова: «Коло музыкальное», общество, статут, Э. Вальтер, 
Львов, концерты. 

Zubko Natalya. Society «Kolo Muzychne» as one of the centers of  
Lviv musical life in the first third of XX century. The article deals with the 
activity of Lviv. Special attention is focused on the concert, educational and cul-
tural activities of the society. Major concerts are noted. 

Keywords: «Kolo Muzychne», society, regulations, E. Walter, Lviv, con-
certs. 

 


