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 Василь Барвінський належить до плеяди львівських митців, чия 

творчість припала на часи жорсткого випробування долею (дві світові війни, 

нацистський і сталінський терор). Все своє життя композитор присвятив 

служінню мистецтву та рідній культурі. Його творча постать  вражає своєю 

неординарністю та глибиною, адже Василь Олександрович був не лише 

талановитим композитором і піаністом, але й педагогом, громадським діячем 

і критиком. 

 Народився Василь Олександрович Барвінський 20 лютого 1888 року 

в Тернополі, в родині відомого українського громадського діяча, лідера 

Християнсько-суспільної партії Олександра Барвінського. Навчався 

майбутній композитор у музичній школі у Львові, а згодом – на юридичному 

факультеті Львівського університету. З 1907 р. – на філософському 

факультеті Карлового університету в Празі. Водночас відвідував заняття з 

композиції в учня великого Антоніна Дворжака, Вітезслава Новака. 

Повернувшись до Львова, Василь Барвінський присвятив себе педагогічній 

роботі: у 1915 – 1939рр. працював на посаді професора та директора Вищого 

музичного інституту ім. М. Лисенка.  

У 1939 – 1941 рр. В.Барвінський був депутатом і членом уповноваженої 

комісії Народних зборів Західної України, депутатом Верховної Ради УРСР і 

Львівської обласної ради. Упродовж 1944 – 1948 рр. – працював на посаді 

директора Державної консерваторії ім. М. Лисенка. 

Сталінська влада докладала усіх зусиль, щоби знищити цього 

талановитого митця і фізично, і духовно. 29 січня 1948 року В.Барвінський 

http://zbruc.eu/node/27541
http://zbruc.eu/node/27541


був заарештований. Після інкримінованої йому більшовицьким режимом 

„справи”,  був змушений відбувати ув'язнення у мордовських таборах (1948 – 

1958), а майже всі його рукописи та неопубліковані твори було знищено на 

подвір'ї Львівської консерваторії. Фізично й морально надламаний, після 

відбування повного терміну заслання у концтаборі, 1961 року Василь 

Барвінський повернувся до Львова. Останні два роки його життя пройшли 

під знаком пошуку засобів до існування та прагнень, здебільшого марних, 

відновити деякі зі своїх знищених творів. „Я є композитор без нот”, – часто 

у відчаї згадував маестро, коли слуги злочинного режиму змушували його 

відмовитись від написаних ним композицій. Помер 9 червня 1963 року, 

похований на Личаківському цвинтарі. 

 Тривалий час ім'я Василя Барвінського замовчували, і лише тепер, після 

понад 40-річного забуття, постать митця поволі повертається до 

громадськості, а його твори дедалі частіше лунають зі сцен українських і 

світових концертних залів. 
 


