
73невідоМий Мистець – диригент іван охриМович

Мар’яна Ферендович
Львів, Україна

Невідомий мистець – диригент Іван Охримович

Іван Охримович належить до яскравих і, водночас, мало знаних по-
статей в історії української музичної культури Львова 20–30-х років 
XX ст. Його ж залічуємо до плеяди мистців, чия творчість ґрунтувалася 
на взаємопроникненні профанного та сакрального. Будучи музикан-
том-аматором і заповзятим прибічником хорової справи, диригентська 
діяльність І. Охримовича ознаменувалася небувалою інтенсивністю 
та плідністю. Очоливши фактично усі провідні українські співочі това-
риства, він причинився не лише до доволі високого мистецького рів-
ня, але й до збагачення репертуарної палітри хорів, розширення меж 
їх концертних презентацій. Це сприяло значному розвитку музичного 
виконавства, активізації концертного життя, а відтак збереженню хо-
рових традицій краю.  

Втім, не зважаючи на таку дієвість, постать цього диригента ще не 
стала предметом окремого вивчення. Зазвичай його прізвище фігурує 
в дослідженнях, присвячених функціонуванню тогочасних українських 
музичних інституцій. Та все ж здебільшого ці розвідки вичерпуються 
визначенням періодів його диригентської активності або окресленням 
поодиноких подій у  творчому житті.  Цінними в осягненні теми зали-
шаються біографічні дані хормейстера, які знаходимо в працях Петра 
Медведика та Леона Тадеуша Блащика.

У таких умовах розкриття диригентської самобутності І. Охримо-
вича набуває неабиякої актуальності. Висвітлення цього питання дасть 
змогу наповнити життєпис маестро свідоцтвами його професійного 
становлення і мистецьких досягнень у царині українського хорового 
виконавства, а також глибше ознайомитися з музичною культурою мі-
ста зазначеного періоду.  

Галичанин за походженням, І. Охримович (1894–1943) не мав спе-
ціальної музичної підготовки. У прийдешньому випускник Віденської 
Вищої торгівельної школи, свої знання з музики одержав в Українській 
академічній гімназії у Львові (Медведик, 1993: 432–433). Типовим при-
кладом профанного є його диригентський вишкіл, що, як і у більшо-
сті тодішніх хормейстерів, був тісно пов’язаний з діяльністю співочих 
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колективів. Саме тут через відсутність до 30-х років XX ст. докладного 
студіювання науки диригентури палкі шанувальники хорового співу 
отримували перший диригентський досвід, засвоювали потрібні дири-
гентські навички, кристалізували професійні вміння1. Цією «школою» 
для І. Охримовича стали учнівський хор Української академічної гімна-
зії, а опісля – провідні українські співочі осередки міста. Зокрема, його 
зв’язок з «Львівським Бояном» тривав близько десяти років. Упродовж 
1927–1929 років він заступав головного, на той час, диригента Станіс-
лава Людкевича, а в 1934–1939 роках і сам очолив колектив. Заразом,  
І. Охримович провадив чоловічі хори «Бандурист» (1924–1930 рр.) і «Сур-
ма» (1929–1936 рр.), а в 1938–1941 роках диригував архікатедральним 
хором у храмі Св. Юра (Błaszczyk, 1964: 212).

Оскільки наявні пресові відомості лімітуються працею диригента 
в чільних для української спільноти Львова «Бояні», «Бандуристі» і «Сур-
мі», окреслення його «творчого портрету» проводитиметься на прикладі 
зазначених товариств.

Оглядаючи хормейстерську діяльність І. Охримовича, варто звер-
нути увагу на долання ним чималого шляху в напрямку власного про-
фесійного вивершення. Попри те, що переважна частина пресових 
відгуків звучала на його користь, довідуємося про цей процес саме 
від Василя Барвінського. Рецензуючи один з концертів «Сурми», він 
на сторінках газети «Діло» писав, що цей колектив перебував на ста-
дії міцних підвалин, здобутих послідовною мистецькою і передусім 
організаційною працею. Тут, на його думку, наглядно проявився не 
тільки вплив діяльності диригента на хор, але й навпаки, вплив добре 
організованого хору на диригента. Автор акцентував, що, не бачивши 
І. Охримовича близько двох років, фактично його не впізнав і, не уяв-
ляв, чи на котрім-небудь з інших хорів він міг би так значно виробити-
ся (Барвінський, 1931: 5).

Такі перетворення співзвучні визначенню «sacrum et profanum» про-
стежуємо і в наступних, притаманних для творчої діяльності І. Охримо-
вича, рисах. Насамперед, до них належить репертуарна лінія. Її напрям 
зумовлювали дві позиції: перша – це тяжіння до виконання хорової му-
зики зарубіжного авторства, друга – дотримання репертуарних тради-
цій колективів та, водночас, прагнення до презентації незвіданих ще 
у Львові композицій. Зауважуємо певну подібність репертуарної полі-
тики І. Охримовича та С. Людкевича. Вочевидь, цьому слугував великий 
авторитет Станіслава Пилиповича, котрий, ще на початках хормейс-

1 Вперше курс спеціальності «диригування» ввів Микола Колесса у Вищому музич-
ному інституті імені Миколи Лисенка в 1931 році (Мазепа, 2003: 254).
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терської активності І. Охримовича в «Бояні» зчинив помітний вплив на 
формування артистичних смаків молодого мистця. 

Репертуарні втілення диригента проглядаються на рівні трьох ке-
рованих ним хорів. Наприклад, за період його діяльності доробок «Бан-
дуриста» оновився хоровими творами Франца Шуберта («На гондолі», 
«Лісова серенада», 1927) і Ференца Ліста («Хор робітників», 1927). 

У виконанні ж «Бояна» міщани вперше почули «Майську ніч» фран-
цузького композитора Шарля Сільвера і «Весняну фантазію» данського 
композитора Нільса Ґаде (1935). Це товариство відкрило для себе ще 
й композиції духовного спрямування репрезентантів епохи бароко. 
У 1935 році звучали три уривки з відомої кантати «Він став в оковах 
смерті» Йоґана Себастьяна Баха, що за словами С. Людкевича стало пер-
шою «Бахівською» спробою, а також два фрагменти з ораторії «Ізраїль 
в Єгипті» Ґеорґа Фрідріха Генделя (Ч. В., 1935: 15). Окрім цього, зазначено 
вдалу реалізацію кантати «Пісня перемоги Міріям» Ф. Шуберта, що від-
булася за участі «Бояна» і «Бандуриста» в 1928 р. (Барвінський, 1928: 4).

Найяскравіше репертуарні задуми І. Охримовича щодо виконання хо-
рових творів зарубіжного авторства проявилися на прикладі товариства 
«Сурма». Спираючись на матеріали періодичних видань, встановлюємо, 
що це були композиції, переважно вперше виконані у Львові, представ-
ників різних композиторських шкіл кінця XIX – першої половини XX ст. 
Серед них домінувала німецька (Роберт Шуман, Альфред Дреґерт, Еду-
ард Німаєр, Віктор Кельдорфер, Генріх Маршнер, Авґуст фон Отеґравен, 
Петер Ервін Лєндвай, Ернст Шіґельський), австрійська (Франц Шуберт, 
Йоґан Штраус, Вільгельм Кінцль), французька (Теодор Дюбуа), чеська 
(Бедржих Сметана, Антонін Дворжак, Ян Малят, Бендель Вацлав Ченек, 
Віктор Коляр), швейцарська (Генріх Песталоцці), шведська (Андреас Гал-
лєн),а також польська (Станіслав Невядомський) школи.  

Львівські рецензенти вельми позитивно відгукувалися про подібні 
презентації. Зокрема, після чергового продукування «Сурмою» творів ні-
мецьких композиторів-романтиків, Р. Отсен писав: «[…] Таких стилевих 
чи історичних концертів треби би у нас щороку бодай 5–10. Тоді наша пу-
бліка мала би велику користь із таких концертів, пізнавала би музичний 
доробок поодиноких діб, їх стиль, стремління, виразові засоби і т. д. і порів-
нювала б їх між собою – а головно може зачала б порівнювати із тим, що 
зроблено, що робиться у нас, в зарані укр. муз. культури! А цего послідного 
таки дуже в нас треба!” (Отсен, 1930: 8)2.

Поміж тим звучала низка слов’янських народних пісень (українських, 
болгарських, сербських, хорватських, чеських, польських, білоруських, 

2 Тут і надалі рецензії подані зі збереженням оригінальності тогочасного правопису.
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російських) ще й в опрацюванні львівських авторів Нестора Нижанків-
ського та Бориса Кудрика. 

Репертуарні ініціативи диригента в напрямі української музики 
визначала схожість переліку прізвищ композиторів у програмах кон-
цертів очолюваних колективів. Їх хорова творчість становила «золотий 
репертуарний фонд» товариств – міцне підґрунтя в розвитку націо-
нального музичного мистецтва. Переважно виконували твори світсько-
го спрямування Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Кирила Стецен-
ка, Анатоля Вахнянина, Івана Лаврівського, Філарета Колесси, Остапа 
Нижанківського, Йосифа Кишакевича, Станіслава Людкевича, Василя 
Барвінського, Бориса Кудрика, Михайла Гайворонського, Нестора Ни-
жанківського, Пилипа Козицького, Левка Ревуцького.

До того ж, І. Охримович звертався до високих зразків української 
сакральної музичної спадщини. Під його орудою «Боян» презентував 
духовні концерти Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, 
Артема Веделя та не виконувані ще в місті кантати «Святій Варварі» 
і «Святому Юрію» Якова Яциневича (1930). Довідуємося, що в 1939 р. на 
Львівському радіо відбулася трансляція концерту «Великопісні псаль-
ми». Тоді «Боян» в інтерпретації І. Охримовича виконав «Гласом моїм» 
А. Веделя і «Не отвержи мене во время старости» М. Березовського.  Ва-
гомість подібних радіопередач підкреслював відомий музикознавець, 
композитор Б. Кудрик. Він йменував цей виступ першим в історії місь-
кої радіостанції, коли звучала суто українська старовинна духовна му-
зика (Кудрик, 1939: 7).

Львівська періодика свідчить, що до прем’єрних у творчому житті 
диригента належать також кантата «Заповіт» В. Барвінського («Боян» 
і «Сурма», 1927), «Як ніч мя покриє» С. Людкевича («Бандурист», 1927), 
«Мімоза» і «Лебедина пісня» з циклу «Лірична сюїта» Й. Кишакевича, 
«Гримить», «В садочку» Б. Кудрика, «Ой раю, раю» В. Ступницького, укра-
їнські народні пісні з Полісся та Лемківщини М. Колесси («Боян»,1937).

Не можна оминути й низку концертів (монографічних, тематич-
них, присвячених вшануванню видатних особистостей, визначних по-
дій тощо), котрі з огляду на тісну співпрацю між українськими товари-
ствами, в тому числі на рівні хормейстерів, часто проводили спільними 
зусиллями. Згадаємо такі імпрези, де в якості диригента, а подекуди 
й ініціатора був задіяний І. Охримович. Серед них концерти в пам’ять 
А. Вахнянину («Боян», «Сурма», 1928), з нагоди столітніх роковин смерті 
Ф. Шуберта («Боян», «Бандурист”«, 1928), столітнього ювілею заснуван-
ня першого хору на Галицькій землі в Перемишлі («Львівський Боян», 
«Перемишльський Боян», «Стрийський Боян», «Бандурист», «Сурма», 
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1929), з творів німецьких композиторів-романтиків («Боян», «Сурма», 
1930), К. Стеценка («Боян», «Сурма», 1931), на честь тридцятилітнього 
перебування на владичому престолі митрополита Андрея Шептицько-
го («Боян», «Бандурист», «Сурма», 1931), вечори чеської народної пісні 
(«Сурма», «Боян», 1931), жартівливих пісень («Боян», «Сурма», 1932), на 
честь Юрія Федьковича («Боян», «Бандурист», «Сурма», 1934), з нагоди 
двохсотп’ятдесятиліття уродин Й. С. Баха і Ґ. Ф. Генделя («Боян», 1935), 
слов’янських народних пісень («Сурма», «Боян», 1937), «Весняний кон-
церт» («Боян», «Сурма», 1935), «Свято стрілецької пісні» («Сурма», «Бан-
дурист», 1935), академію трьохсотліття від дня смерті митрополита Йо-
сифа Рутського («Боян», хор богословів, 1937), до двадцятиліття смерті 
М. Лисенка («Боян», «Бандурист», «Сурма», 1937). 

Серед значної кількості імпрез великого значення набували щоріч-
ні Шевченківські святкування, на яких львів’яни неодноразово мали 
змогу почути повне, або ж часткове виконання кантати-симфонії «Кав-
каз» С. Людкевича, що відбувалася під орудою автора. Зокрема, в 1927 
та 1937 роках за участю «Бояна» і «Бандуриста», підготовкою хорової 
частини цього полотна займався І. Охримович.

Представники музично-критичної думки Львова доволі схвально 
відгукувалися про вміння І. Охримовича наладити хорову звучність 
у колективах. Тут йшлося про добру звукову пропорцію, налагоджений 
ансамбль, гарний, вирівняний звук, чистоту інтонації, точність ритмі-
ки, виразність дикції та ін.

Однак високі мистецькі висліди, яскраве творче самовираження ди-
ригента, а також інший спектр ознак, як тривалість праці, тісний взаємо-
зв’язок професійного злету і поступ у діяльності хору пов’язували його 
все ж таки з товариством «Сурма». Наприклад, 1932 року, перелічивши 
значні вокально-технічні досягнення хору, С. Людкевич зазначив: «Го-
ловною силою «Сурми» треба вважати, перш за все, видиму високу музи-
кальність та свідому  інтелігенцію переважної частини хору, яка виявля-
ється у свідомім [підкреслено. – С. Л.] змаганні всіх членів до виразистої 
дикції, динамічного фразування, закруглення темпу й динаміки, особливо 
ж до вирівняння частини інтонації навіть при найбільше важких гармо-
нічних позиціях і ходах. Під цим оглядом “Сурма”  робить на мене вражен-
ня якогось свідомо й інтелігентно працюючого мистецького колективу, 
в якому диригент має вдячне завдання регулятора спільного змагання та 
спільної праці всіх одиниць […]» (Людкевич, 2000: 528–529).

Зважаючи на те, що «Сурма», як і більшість співочих товариств 
Львова, до 1939 року складалася з шанувальників хорового співу – ама-
торів, наголосимо значущість створеної автором характеристики. Вона 
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промовисто вказує на виконавчі прикмети, властиві якраз для профе-
сійного ансамблевого музикування. 

Не менш красномовною видалася рецензія й іншого відомого му-
зичного критика Іванни Приймової. В середині концертного сезону 
1933–1934 рр. вона писала: «Хор “Сурма” завдяки інтенсивній та послі-
довній праці диригента п. І. Охримовича і дисциплінованих членів став 
уже репрезентативним хором. Вичислити його прикмети уважаю за-
йвим. Виконавчу техніку з усіма нюансами має так опановану, що кож-
ний його новий виступ є тільки потвердженням його уміння і доброї сла-
ви […]» (Приймова, 1934: 7).

Постать І. Охримовича є неабияк показовою з огляду на фахове ста-
новлення когорти молодих хормейстерів-аматорів в українському му-
зичному середовищі Львова. Його шлях професійного вивершення в тіс-
ному зв’язку з виконавськими традиціями співочих колективів і, навпаки, 
вплив творчої індивідуальності диригента на розвиток хорів становлять 
рельєфну картину поєднання профанного і сакрального в питаннях по-
ступу тогочасної музичної культури міста. Посилення такого процесу 
спостерігаємо й на рівні подвижницької, самовідданої, безкорисливої 
участі прихильників хорового руху, котрі на подобі І. Охримовича кува-
ли скарбницю мистецьких досягнень у царині українського музичного 
виконавства. 
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Невідомий мистець – диригент Іван Охримович

Анотація

Проаналізовано диригентську діяльність Івана Охримовича у провідних україн-
ських співочих товариствах Львова 20–30-х років XX ст. Висвітлено питання професій-
ного злету мистця в тісному зв’язку з виконавськими традиціями очолюваних ним ко-
лективів. Акцентовано увагу на мистецькому поступі хорових дружин, що перебували 
під його орудою. Відтворено характерні риси творчої активності диригента.  

Ключові слова: диригент, українські співочі товариства, репертуар, мистецький рівень.

Nieznany artysta – dyrygent Iwan ochrymowycz

Abstrakt 

W artykule opisana została aktywność dyrygenta Iwana Ochrymowycza w ukraińskich 
śpiewaczych towarzystwach we Lwowie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Po-
ruszono problem sukcesu zawodowego dyrygenta – artysty związanego z tradycjami wystę-
pów zespołów, które prowadził. zwrócono uwagę na postępy chórów pod batutą Iwana Ochry-
mowycza oraz naświetlono cechy charakterystyczne dla twórczej aktywności dyrygenta.

Słowa kluczowe: dyrygent, ukraińskie towarzystwa śpiewacze, repertuar, poziom artystyczny.  

An unknown artist – conductor Ivan okhrymovych

Abstract

The article is dedicated to the conducting of Ivan Okhrymovych in the leading Ukrainian 
choirs of Lviv of the 20s and 30s of XX century. Professional artist’s rise in close connection 
with the performing traditions of choirs led by him is focused upon. attention is paid to the 
artistic progress of choirs under Okhrimovych’s supervision. Characteristic features of con-
ductor’s creative activity are described.

Key words: conductor, Ukrainian choirs, repertoire, artistic level.


