
Василь Барвінський 

(20 лютого 1888 року – 9 червня 1963 року) 

 

Український композитор, піаніст, музичний критик, педагог, диригент, організатор 

музичного життя, провідний діяч українських професійних музик, доктор 

мистецтвознавства(1940), почесний доктор Українського університету в Празі(1938) 

Прадід композитора Мартин був ректором Львівського університету; дядьки: 

Володимир був засновником української газети “Діло”; Остап – автор історичних 

драм. Батько був відомим діячем освіти. Як посол австрійського парламенту захищав 

національні інтереси українців Галичини. 

Обдарованою та музикальною була мати композитора – співачка і піаністка Євгенія 

Барвінська, яка керувала хором у Тернополі, (саме вона першою відкрила Соломію 

Крушельницьку), у Львові керувала співацьким товариством “Боян”, захоплювалася 

живописом.  

Професійну освіту композитор здобув у Львівській консерваторії, після закінчення 

вступив на юридичний факультет, проте у1907 році виїхав до Праги продовжити 

музичну освіту. Поступив на філософ. ф-т Карлового у-ту, де слухав лекції відомих 

чеських музикантів. 

У Празі Василь навчався у професора Вітезслава Новака. Ще навчаючись написав 

великий твір – “Українська рапсодія” 

1912-1914 – написав фортепіанний твір (пам'яті Лисенка), низку фортепіанних п'єс. 

1915 – повертається до Львова, де працює на посаді директора і професора Вищого 

музичного інституту, виступає з концертами, керує хором “Боян”. 

1917 – створив “Урочисту контату,” контату “Заповіт” на слова Тараса Шевченка. 

1929-1930 роки написав увертюру до опери “Ой не ходи  Грицю, та й на вечорниці” 

1930 – склав збірку 38 українських народних пісень для фортепіано. Тоді ж створені 

фортепіанна збірка колядок і щедрівок, а також популярна збірка з 20-ти дитячих п'єс. 

Як музикант Барвінський був глибоким ліриком, умів доторкнутися до потаємних 

закутків людської душі. 

У жовтні 1939 року був обраний депутатом Народних Зборів Західної України. 

З 1939 по1941 та з 1944 по1948, перебуваючи на посаді директора Львівської 

консерваторії та Голови Львівського відділення Спілки композиторів написав низку 

творів вокального жанру. Були задумані ескізи до музичного портрета на основі 

пісень про Довбуша. 

На початку 1948 року був заарештований. У МДБ його примусили написати документ 

“Дозволяю знищити мої рукописи”. Потім було довге заслання на 10 років у 

мордовські табори. Після повернення (1958) всі свої сили зосередив на відновлення з 

пам'яті творів, рукописи яких були знищені. У 1963 році композитора не стало. Був 

похований на Личаківському цвинтарі у Львові.  

В 1964 році В.Барвінський був реабілітований, проте музика композитора в наступні 

25 років майже скрізь була вилучена з концертів  

 


