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Cакральне в життєтворчості диригента Євгена Вахняка

Розуміння сакрального в життєвій світоглядній позиції та творчос-
ті видатного українського диригента-хормейстера і педагога, народно-
го артиста України Євгена Дмитровича Вахняка органічно поєднувало 
в собі християнські, мистецькі та патріотичні первні. Сакральне було тою 
рушійною силою, що додавала снаги і стійкості в його життєтворчості.

Постать Є. Вахняка символізує цілу епоху в історії хорового мисте-
цтва Львова, Галичини, а відтак, України. Його виконавська та педаго-
гічна діяльність сприяла формуванню виконавського пласта в хорово-
му мистецтві України. Під впливом його творчої особистості виросло 
декілька поколінь диригентів-хормейстерів, сформувалася виконав-
ська манера багатьох хорових колективів. Є. Вахняк у спогадах сучас-
ників постає як аристократ духу, інтелігент з величезним почуттям 
обов’язку, титанічною працездатністю, енциклопедичними знаннями 
та багатством інтересів у різних сферах мистецтва і науки.

Народився Є. Вахняк 4 грудня 1912 року в Надвірній, у багатодітній 
сім’ї греко-католицького священика. Батько Євгена був катехитом у На-
двірнянській церкві, мав добрий голос, грав на скрипці, керував дитя-
чим церковним хором. Мати також співала і грала на фортепіано, часто 
виступала на концертах, акомпануючи батькові-скрипалеві та іншим 
виконавцям (Лига, 2001: 11–12).

Варто згадати про ту дуже важливу роль, яку відігравало греко-ка-
толицьке духовенство в суспільно-політичному та культурному житті 
русинів-українців кінця ХІХ початку ХХ ст. Як найосвіченіша, найбільш 
активна та національно-свідома верства українського суспільства, 
греко-католицьке духовенство сприяло розвиткові національної ідеї, 
активно долучалося до процесу національного становлення українців  
у всіх сферах: в архітектурі, літературі, театрі, музиці, малярстві, науці, 
освіті, політиці, господарстві. Першочергово місія духовенства була ске-
рована на піднесення духовності та моралі народу, щоб запобігти  аси-
міляції українства в польському й австрійському середовищах.

Батьки Є. Вахняка брали активну участь у громадському житті, 
в просвітянських акціях, за що люди їх дуже поважали. Мати стала для 
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Євгена першою вчителькою музики. Першими  найсильнішими музич-
ними враженнями його дитячих років стали «Пісня про Байду» у ви-
конанні мандрівного бандуриста, а також те, як на плебанії у Вахняків 
вояки Української Галицької Армії проводили репетиції вистави «Назар 
Стодоля» (Лига, 2001: 12).

У 1923 році, закінчивши початкову школу, Є. Вахняк вступив до 
Коломийської гімназії, яка славилася дуже сильним педагогічним ко-
лективом. Коломия того часу була важливим центром української 
культури й освіти Східної Галичини, де зберігалися глибокі національ-
но-культурні традиції. Музичне життя цього міста надзвичайно сильно 
вплинуло на формування Є. Вахняка як музиканта – тут він уперше по-
чув спів знаменитого хору під орудою Дмитра Котка. У гімназії Євген, 
окрім загальноосвітніх предметів, вивчав німецьку, латинську і грець-
ку мови, теорію музики та сольфеджіо, вчився гри на скрипці, співав 
у гімназійному чоловічому хорі, часто виконував сольні партії, ставав за 
диригентський пульт, допомагаючи вивчати хорові твори до Шевчен-
ківських днів, до ювілеїв Лесі Українки та Івана Франка (Лига, 2001: 13).

Після закінчення гімназії, навчаючись на юридичному факультеті 
Люблінського католицького університету (1933–1934), Є. Вахняк співав 
у студентському хорі, а згодом – у хорі питомців Львівської богословської 
академії, де він навчався у 1934–1939 рр. На четвертому році навчання 
семінариста Є. Вахняка призначено реґентом академічного хору. Варто 
згадати, що тоді, разом з Є. Вахняком, у Львівській богословській акаде-
мії навчалися Володимир Василевич – згодом відомий дириґент і колега 
Є. Вахняка, а також Мирослав Іван Любачівський – в майбутньому гла-
ва Української Греко-Католицької Церкви. Ректором академії був Йосиф 
Сліпий, музику викладав композитор Борис Кудрик (Лига, 2001: 14).

Починаючи з 1936 року, одночасно з навчанням у Богословській 
академії, Є. Вахняк почав відвідувати заняття у Львівському музичному 
інституті ім. Миколи Лисенка, слухав лекції Василя Барвінського, Не-
стора Нижанківського, Бориса Кудрика, Станіслава Людкевича, Миколи 
Колесси. Його було зараховано в клас вокалу Лідії Улуханової. Євген во-
лодів драматичним тенором широкого діапазону, і педагоги пророку-
вали йому кар'єру оперного співака. Юнак цікавився музичним життям 
Львова, відвідував оперу, бував на концертах чоловічих хорів «Сурма» 
і «Бандурист», мав нагоду бачити С. Людкевича за пультом «Львівсько-
го Бояна» (Лига, 2001: 14).

Перейняті з раннього дитинства від батьків християнські моральні 
цінності, любов до рідного краю, до народу, до його культури та мисте-
цтва, а також дух українських національно-визвольних змагань почат-
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ку ХХ ст., ґрунтовна школа освітніх традицій Коломийської гімназії, мис-
тецьке середовище Львова 30-х років ХХ ст., навчання в Богословській 
академії та у Вищому музичному інституті стали тим добрим ґрунтом, 
на якому формувався широкий світоглядний sacrum Є. Вахняка та доз-
рівав його талант митця.

У вересні 1939 року, з приходом радянських «визволителів», Є. Вах-
няк, не маючи можливості продовжити навчання у Богословській ака-
демії, вступив до новоствореної Державної хорової капели «Трембіта». 
Тут він працював спочатку хористом-солістом, а згодом помічником го-
ловного диригента, формувався як виконавець під впливом видатних 
диригентів, послідовників школи Миколи Лисенка: Дмитра Котка, Пе-
тра Гончарова та Олександра Сороки (Лига, 2001: 15; 56–57). 

Спостерігаючи за їхньою роботою, Є. Вахняк вникав у тонкощі 
тембрової драматургії, переймав методику творення звукообразів. Зга-
дуючи про О. Сороку та його роботу над звуком у хорі, Є. Вахняк писав: 
«Чого хоче від нас ця неспокійного серця людина? – дивувались співаки. 
– Невже ми не так розуміємо дороге нам мистецтво, виконуємо малови-
разно чи, може, бездушно, не відчуваємо краси чудової народної пісні, 
не вміємо по-справжньому інтерпретувати твори Лисенка, Леонтови-
ча?» (Чупашко, 2011: 498; за: Вахняк, 1975: 5). 

Проникнення в таємниці вокального мистецтва, занурення в бага-
ту звукову палітру тембрової драматургії та посвячення в тонкощі мис-
тецтва виконавської інтерпретації формували мистецько-естетичний 
sacrum Є. Вахняка.

Друга світова війна застала капелу «Трембіта» в гастрольному тур-
не по містах СРСР. Артистів було евакуйовано в Середню Азію, вони 
виступали у госпіталях та на заводах. Гнітюче враження на Є. Вахняка 
справило те, як за безпідставними звинуваченнями було заарештовано 
і відправлено у концтабори одинадцять співаків капели (Лига, 2001: 15). 

Після війни, у 1944–1948 роках, Є. Вахняк навчався на диригентсько-
му факультеті Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисен-
ка у класі диригування М. Колесси та в класі вокалу Соломії Крушель-
ницької (Лига, 2001: 15). 

У 1947 році, будучи ще студентом, Є. Вахняк очолив аматорський 
хоровий колектив, який згодом перетворився в академічну хорову ка-
пелу (тепер: заслужена хорова капела України «Боян» імені Є. Вахняка), 
якою він керував понад 50 років і з якою пов’язані його найвищі мис-
тецькі здобутки. 

Диригентсько-педагогічна діяльність Є. Вахняка розпочалася ві-
дразу після закінчення навчання в консерваторії. Упродовж 1948–1951 
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років він завідував музичним циклом, викладав музично-теоретичні 
дисципліни та керував хором у Львівському педагогічному училищі. 
З 1951 року викладав диригування та хорові дисципліни, організу-
вав жіночий та чоловічий хори, керував мішаним студентським хором 
у Львівському музично-педагогічному училищі імені Філарета Колес-
си. У 1956 році Є. Вахняк розпочав викладацьку діяльність у Львівській 
державній консерваторії імені Миколи Лисенка. Протягом 1959–1961 
років керував хором оперної студії. У 1962–1975 роках очолював сту-
дентський хор, читав лекції з історії хорового мистецтва, хорознавства, 
хорового аранжування (Балух, 2011: 22–23).

У розмові про Євгена Дмитровича його колишній учень Володимир 
Головко згадує: «Вони [студенти] страшно любили його [Євгена Вахня-
ка], вони дуже любили його. Вони б напевно пішли і в вогонь, і в  воду за 
ним. Вони так його любили за його доброту, щирість, і таку прихильність, 
і таку українську позицію. […] Він ніколи не говорив, що він є борець за ті 
ідеї, що нам давали в той час, в 60–70 рр, ніколи. Але він вмів так вселити 
надію і ту ідею українського патріотизму, що без зайвих слів ми всі розу-
міли про що ходить. […] Робив він це незначними, але виразними штри-
хами, і якимсь невидимим духом, невидимим для ока непосвяченого, але 
ми, ті що хотіли і прагнули цього – то ми це відчували, відчували і брали, 
і були вдячні. Він це вголос не говорив, але умів так в репертуарі все вло-
жити, що ми знали про що ходить і що він хотів від нас». 

Згадуючи роботу студентського хору консерваторії під керівниц-
твом Є. Вахняка над кантатою-симфонією «Кавказ» С. Людкевича, Зе-
новій Демцюх пише: «Панували особливий дух і особлива атмосфера. 
Патріотично настроєна молодь зі сльозами на очах співала цей твір. 
Пригадую, в мене на словах “Не скує душі живої і слова живого… “ завж-
ди підходив клубок до горла, а стан душі набував виняткового підне-
сення» (Демцюх, 2001: 93–94).

Актом громадянської мужності в умовах тогочасної дійсності можна 
вважати долучення до репертуару хору твору «Уже сонечко закотило-
ся» В. Барвінського – композитора, репресованого радянською владою, 
який тільки-но повернувся з сибірських таборів. Як задує Роман Сов’як: 
«…подібних, сповнених патріотизму й мужності вчинків у Є. Вахняка 
було чимало. Він завжди умів відстояти не лише свою позицію, людську 
чи національну гідність, а підтримати близьких людей з його оточення 
у тодішніх вкрай несприятливих умовах радянсько-більшовицької оку-
пації» (Сов’як, 2001: 80).  

У цих умовах навіть присутність на похороні за участю священика 
могла бути підставою для цькувань і переслідувань. У листопаді 1982 
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року безпартійний Є. Вахняк був одним із небагатьох музикантів, який 
мав сміливість прийти провести в останню путь свого наставника та 
друга Дмитра Котка (Майчик, 1999: 201).  

У 1956 році Євген Вахняк організував при консерваторії чолові-
чий хор «Гомін». Основу репертуару цього колективу становили твори 
галицьких композиторів. Через такий репертуар на диригента і його 
співаків кривим оком дивилися поборники «ідейної чистоти» в радян-
ському мистецтві. Під тиском компартійних органів диригенти змушені 
були вводити до концертних програм заідеологізовані, пройняті боль-
шевицьким духом твори, яких хористи не любили й не хотіли співати, 
а слухачі слухати. Однак хоровий спів був виявом української співочої 
стихії. Люди любили ходити на концерти і, відсидівши декілька «офі-
ційних» творів, слухали українські пісні, які забезпечували успіх вико-
навцям і диригенту.

Як згадував колишній хорист «Гомону» Степан Стельмащук: «Вах-
някові доводилося на це зважати, а нерідко і “хитрувати”. От, приміром, 
він вводив у концертні програми російський народовольчий гімн “Сміло, 
други” (російською “Смело, друзья”), що у радянських пісенниках значився 
як російська революційна пісня. Цей твір побутував у Львові ще до приходу 
радянської влади в опрацюванні Станіслава Людкевича. Твір у хорі звучав 
дуже добре, і галицька публіка мала можливість оваціями реагувати на 
зміст пісні, де під ту пору дуже актуальними були такі слова:

Хай нас по тюрмах саджають,
Хай нас пробують вогнем,
Хай нас стократно терзають – 
Ми всі тортури знесем!
Або ж такі пафосні рядки:
Сли ж нам умерти прийдеться 
В темних казармах, в тюрмах, — 
Месник новий підійметься 
На наших зболілих кістках!

[…] враховуючи реакцію української публіки на твір, його треба 
було заборонити, але як забороняти, коли це “російська революційна 
пісня” (Стельмащук, 2001: 66–67).

Особливі сторінки у творчій біографії Є. Вахняка пов'язані зі сту-
дентським хором консерваторії, з яким він працював з 1962 по 1975 
роки. Саме на цей період припадає найбільший розквіт таланту дири-
гента. 
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Оригінальний творчий почерк хору відзначався масштабністю та 
динамічною контрастністю звучання, чистотою строю та чіткістю дик-
ції. Особливу цікавість викликало розміщення учасників хору квартета-
ми, що забезпечувало чистоту, м’якість, а також синтезованість та моно-
літність звучання. Основу репертуару хору становили монументальні 
твори М. Лисенка, С. Людкевича, Л. Ревуцького (Амбарцумян, 1969: 3).

Серед численних концертних програм, над якими працював Євген 
Дмитрович, значне місце займали твори сакральної музики. Особливий 
пієтет відчував він до творів західноєвропейської класики. Цю музику 
у радянські часи дозволяли  виконувати, оскільки зміст латинського тек-
сту був недоступний для широкого загалу слухачів, але аж ніяк не для 
високоосвічених представників інтелігенції, до яких належав Є. Вахняк. 
Для вихованця Коломийської гімназії та Львівської богословської акаде-
мії робота над цими творами була справжнім одкровенням.

Так, у 1964 році хор і симфонічний оркестр студентів консерваторії 
виконали «Маґніфікат» Йогана Себастьяна Баха, а у 1965 році – «Месу» 
сі-мінор. Обидва твори диригував учитель Є. Вахняка професор М. Колесса 
(Романюк, 1966: 3). У 1971 році прозвучала «Стабат Матер» А. Дворжака, 
а в 1974 році – «Велика меса» В. А. Моцарта. Окрім цього, в репертуарі хору 
студентів консерваторії були такі твори як: «Мотет» Д. Палестріни, «Аве 
Марія» І. Луцці, «Кіріє» Й. Гайдна, «Мотет» Ф. Анеріо, «Алилуя»  Г. Ф. Генде-
ля, хорові концерти Д. Бортнянського (№ 21, 24, 28) (Лига В. 2001: 19–22). 

Особливою подією в музичному житті Львова 1970 року стало вико-
нання студентським хором консерваторії концертів Д. Бортнянського, 
М. Березовського та А. Веделя в оригіналі. Адже твори цих майстрів за 
радянських часів на сценах України в оригіналі не звучали. Окремі кон-
церти та їх частини могли виконувати лише в кафедральних соборах, де 
були добрі регенти та сильні хори. У серії «Бібліотека хормейстера» та 
у деяких інших нотних виданнях друкували сурогатні партитури зі світ-
ськими текстами. Їх і виконували хори навчальних музичних закладів 
щоб «ознайомитися з музичною драматургією» (Бурбан М. 2001: 90–91).  

Таким чином, можемо констатувати, що в часи тотальної десакралі-
зації духовного та національного Є. Вахняк виразно промовляв до своїх 
студентів і сподвижників засобами мистецтва та мовою символів, так 
він ділився з ними своїми сокровенними думками та почуваннями, ре-
алізовував свої життєві та мистецькі принципи, чинив опір системі та 
вселяв надію в серця молодих музикантів.

У репертуарі капели працівників зв’язку сакральна музика також 
займала особливе місце. Вона була представлена концертами Д. Борт-
нянського (№ 3, 24), творами зарубіжних композиторів. Окремої ува-
ги заслуговує праця аматорського хорового колективу над вивченням 
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такого монументального твору як «Меса» C-dur Л. Бетховена. Хоча твір 
було опановано, але можливості виконати його з симфонічним орке-
стром не було, тому на одному з концертів у філармонії капела викона-
ла частину твору у супроводі фортепіано (Лига В. 2001: 43).

Євгену Дмитровичу пощастило дожити до тих днів, коли його рідна 
Греко-Католицька Церква вийшла з підпілля, а Україна стала незалежною 
державою. Він з головою поринув у духовно-мистецьку стихію. Викладав 
у Львівській дяківсько-регентській школі (Сов’як, 2001: 84). Репертуар 
хорової капели «Боян» поповнився стрілецькими та повстанськими піс-
нями, а також творами духовної музики, які були заборонені в радянські 
часи. Вже у червні 1991 року під час гастролей у Боснії і Хорватії капела 
«Боян» заспівала Службу Божу, а також дала концерт з творів української 
духовної музики в греко-католицькому соборі Святої Катерини в Загребі. 
У листопаді 1991 року в Каневі капела дала концерт з творів на вірші Та-
раса Шевченка та заспівала Літургію в місцевому храмі. Цікавим і незвич-
ним було те, що священик відправляв Службу Божу російською мовою, 
а капела співала українською. Наприкінці, коли хор заспівав «Боже ве-
ликий єдиний» М. Лисенка, від зворушення у багатьох котилися сльози 
з очей. При виході з храму хористам висловлювали своє захоплення усі 
присутні на богослужінні (Лига В. 2001: 52–54).

У липні 1996 року капела «Боян» брала участь в урочистому святку-
ванні 400-ліття Берестейської Унії, що відбувалося в Римі. 7 липня в ба-
зиліці Святого Петра в Римі відбулася Архієрейська Літургія, яку очолив 
Святіший Отець Іван-Павло II Папа Римський, а також глава Української 
Греко-Католицької Церкви Мирослав-Іван кардинал Любачівський. Служ-
бу Божу співав зведений хор під орудою диригентів Зиновія Демцюха та 
Олега Цигилика. Цього ж дня відбувся великий концерт з творів україн-
ської духовної музики. До програми концерту увійшли духовні твори 
М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя, М. Вербицького, М. Лисенка, 
К. Стеценка, М. Леонтовича, А. Гнатишина. У цю подорож Євген Дмитрович 
не зміг поїхати через стан здоров’я. Останні два роки він хворів, і його стан 
з кожним днем погіршувався. Він вже не міг диригувати, тільки час від 
часу приходив на репетиції і давав цінні настанови. Наприкінці репетицій 
він звертався до хористів з теплими словами, наче до своїх дітей, немовби 
благословляючи їх і прощаючись з ними (Лига В. 2001: 58–60).

Підсумовуючи вищесказане доходимо висновку, що в процесі житт-
єтворчості видатного українського диригента-хормейстера і педагога, 
народного артиста України Є. Вахняка в його особистісному світогля-
ді сформувалися певні цінності та принципи, які умовно можемо наз-
вати sacrum. Цей sacrum становили перейняті від батьків християнські 
моральні цінності, любов до рідного краю, народу, до його культури та 
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мистецтва, а також дух український національно-визвольних змагань 
початку ХХ ст., ґрунтовна школа освітніх традицій Коломийської гімна-
зії, мистецьке середовище Львова 30-х років ХХ ст., навчання в Богослов-
ській академії та у Вищому музичному інституті, творча праця в капелі 
«Трембіта», виконавська та педагогічна діяльність. Sacrum Є. Вахняка 
являв собою поєднання християнського, мистецького і патріотичного, 
слугував рушійною силою, джерелом снаги та стійкості в часи тотальної 
десакралізації. Засобами мистецтва та мовою символів Є. Вахнякові вда-
валося виразно промовляти до своїх студентів та сподвижників, ділити-
ся з ними своїми сокровенними думками та почуваннями. Таким спосо-
бом він реалізовував свої екзистенційні принципи, свій життєвий sacrum, 
чинив опір системі та вселяв надію в серця багатьох молодих музикантів.
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Cакральне в життєтворчості диригента Євгена Вахняка

Анотація

Зроблено спробу виявити, проаналізувати та окреслити значущість найважли-
віших елементів, що становили категорію «сакральне» у життєтворчості диригента, 
народного артиста України Євгена Вахняка (1912–1998). Сакральне як синтез христи-
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янських морально-етичних цінностей, високих естетичних ідеалів та національно-па-
тріотичних переконань стало для нього тим  дороговказом, який допомагав жити, тво-
рити та виховувати молодих музикантів у непросту добу. Огляд життєвого шляху та 
творчого доробку диригента демонструє екзистенційну настанову митця чинити опір 
системі, що намагалася десакралізувати, знівелювати або знищити всі духовні первні 
українського народу. В особливий спосіб Є. Вахняк виявляв та передавав розуміння 
сакрального своїм сподвижникам і учням. 

Ключові слова: Євген Вахняк, диригент, педагог, хор, хорове виконавство, sacrum, 
сакральне мистецтво.

Sakralność życia i twórczości dyrygenta Jewhena Wachniaka 

Abstrakt

W artykule podjęto próbę identyfikacji, analizy oraz określenia doniosłości najważniej-
szych elementów, które tworzyły kategorie „sakralne” w życiu i twórczości dyrygenta, „Na-
rodowego Artysty Ukrainy”, Jewhena Wachniaka (1912–1998). Sacrum jako synteza chrze-
ścijańskich wartości moralno-etycznych, wysokich ideałów estetycznych oraz przekonań 
narodowo-patriotycznych stało się dla niego tym przewodnikiem, które pomagało żyć, two-
rzyć i kształcić młodych muzyków w trudnych czasach. Obserwacja drogi życiowej oraz twór-
czego dziedzictwa dyrygenta ujawnia egzystencjalne nastawienie artysty do przeciwstawienia 
się systemowi, który próbował desakralizować, usunąć czy też zniszczyć wszystkie duchowe 
pierwiastki w narodzie ukraińskim. W szczególny sposób  J. Wachniak odkrywał i przekazywał 
rozumienie sacrum swoim kolegom oraz uczniom. 

Słowa kluczowe: Jewhen Wachniak, dyrygent, pedagog, chór, wykonawstwo chóralne, sa-
crum, sztuka sakralna.

Sacred in the creative life of yevhen Vakhnyak the conductor

Abstract 

This article attempts to reveal, analyze and outline the significance of the most impor-
tant elements which formed the category of «sacred» in the creative life of conductor, People’s 
Artist of Ukraine Yevhen Vakhnyak (1912–1998). Sacred as a synthesis of moral and ethical 
Christian values, high aesthetic ideals and national-patriotic convictions has become a guiding 
light in his life and helped to live, create and nurture young musicians in complicated times. 
The review of the lifeline and creative heritage of the conductor demonstrates the artist’s 
existential guidance to resist the system that tried to desacralize, negate or destroy all spiritual 
burgeons of Ukrainian people. In his special way Jevgen Wakhniak showed the understanding 
of sacred and passed it on to his fellow-fighters and disciples.

Key words: Yevhen Vakhnyak, conductor, educationalist, choir, choral performance, “sacrum”, 
sacred art.


