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економічного типу людини і зумовлюють
входження її в “світ економіки”. Тому економічна
культура особистості – це не просто економічні
знання, економіко-фінансова грамотність тощо, а,
перш за все, особистісні якості, завдяки яким
людина здатна діяти в економічному просторі.
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Актуальність теми зумовлена
відсутністю комплексного дослідження
даного питання.

Мета статті. Висвітлити панораму розвитку

українських співочих хорових колективів протягом
1900 – 1939 років, встановити чітку хронологічну
послідовність праці диригентів у товариствах, що
є нерозривно пов’язаною з виконавством цих
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інституцій, а також підсумувати масштаби впливу
цих товариств на розвиток тогочасної музичної
культури Львова.

Методи дослідження . Методологічну
основу дослідження становить принцип науковості,
системності, комплексного та детального підходу
до явищ, що розглядатимуться.

Викладення основного матеріалу . Хорові
товариства періоду 1900 – 1939 років займають
особливе місце в розвитку культури Львова. Це,
насамперед, було зумовлено великою
чисельністю тогочасних хорових колективів, а
також їх різним національним спрямуванням. Так
як національне середовище Львова було
представлене в переважній більшості
українським, польським та єврейським
населенням міста – це своєю чергою визначало і
національний характер товариств та відповідно
впливало на їх виконавський напрям. Кожні з цих
колективів пропагували, передусім, свою
національну музику.

В період 1900 – 1939 років у Львові існували
такі українські співочі інституції, як “Львівський
Боян”, Львівський Академічний хор “Бандурист”,
Українське Співоче Товариство “Сурма”, “Хор
Дмитра Котка” та “Студіо-Хор”. Завдання цих
хорових колективів полягало в плеканні співу,
поширенні національної пісні в краї та закордоном,
у видавництві нот, книжок, часописів, влаштуванні
конкурсів на написання хорових творів, у
закладанні та утримуванні музичної бібліотеки,
утворенні музичних шкіл, підтримуванні подібних
музичних інституцій та ін.

Для українського середовища Львова
найбільше значення мав заснований у 1891 році
“Боян” (“Львівський Боян”)  – друге, після
заснованого А. Вахнянином товариства
“Теорбан”, українське музичне співацько-хорове
товариство, яке проіснувало 49 років. “Боян” мав
величезний вплив на розвиток української хорової
культури не лише Львова але й інших міст. Адже
за його прикладом почали виникати подібні хорові
товариства в різних містах Галичини – в
Перемишлі (1891 р.), Бережанах (1892 р.), Стрию
(1894 р.), Коломиї, Станіславові (1895 р.),
Чернівцях (1899 р.), Тернополі, Снятині (1901 р.),
Самборі (1914 р.), Дрогобичі (1922 р.), Теребовлі,
Калуші, Перемишлянах, Бориславі, Сяноці,
Бродах, Болехові, Садгороді, Вишнівцях, Заставні,
Кіцмані, Вижниці, Чортківі. В Наддніпрянській
Україні – в Києві та Полтаві, в діаспорі – в Нью-
Йорку та Детройті (США), у Вінніпегу (Канада)

[24, 69]. Завдяки цьому Львівський “Боян”
отримав почесне звання “Боян-Батько”.

У зв’язку з відсутністю в інших працях чітко
встановлених хронологічних меж діяльності
диригентів у даному колективі, спробуємо на
підставі знайдених нами архівних документів, та
відомостей з преси створити таку послідовність.
Проте насамперед зауважимо, що оскільки
колектив хору “Львівського Бояна” (як й інших
хорових товариств), складався з шанувальників
хорового співу – аматорів, то і всі його керівники-
диригенти були в переважній більшості
непрофесійними музикантами (тобто без
спеціальної музичної підготовки), котрі на
виконувану функцію обиралися на загальних
зборах товариства. За свою працю, котра
вважалася почесним суспільно-громадським
обов’язком, вони не отримували ніякої
матеріальної винагороди.

Протягом 1900 – 1902 років диригентом
колективу був Стефан Федак, заступником Роман
Ганінчак, а диригенткою М. Арданівна [10, 2].
Невідомо хто керував товариством у 1903 році.
Стосовно 1904 року маємо різну інформацію про
керівників хору 1, а саме в газеті “Діло” за
вищезгаданий рік висвітлено ряд концертів під
керівництвом чотирьох різних диригентів: Романа
Ганінчака, Івана Копача, Михайла Волошина та
Олени Ясеницької. Невідомо хто був з цих
хормейстерів головним диригентом, а хто
заступником. Відомо лише, що І. Копача було
представлено новим керівником хору в рецензії
на “Великий духовний концерт” [17, 3]. Цей
диригент працював з колективом до 1906 року.
Наступним керівником товариства у 1906 році став
названий вже нами Р. Ганінчак, його заступником
був І. Смоленський, а диригенткою О. Ясеницька.
Точно невідомо який період часу ці хормейстери
були керівниками хору, але з газети “Діло” за 21
грудня 1907 рік дізнаємося, що головним
диригентом “Львівського Бояна” був Михайло
Волошин. Цей диригент продовжував тут
працювати також і в 1908 – 1910 роках [24, 42].
На загальних зборах товариства в 1911 році його
знову було обрано диригентом, а його
заступниками Петра Артимовича і О. Ясеницьку
[12, 5]. Невідомо чи ці хормейстери працювали
тут в 1912 році. Можемо припустити, що М. Волошин
надалі залишався керівником, оскільки в 1913 році
він виконував функцію головного диригента. Його
заступником у 1913 році став композитор і
музикознавець Станіслав Людкевич, а
диригенткою Оксана Бірецька [19, 7]. З початком

1 При ознайомленні з архівними документами нам не вдалось встановити чіткого розподілу обов’язків і
повноважень між диригентами колективів. Це питання потребує подальшого опрацювання.
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Першої світової війни переривається діяльність
товариства на два роки. З 1916 року колектив
відновлює свою працю. Керівником хору стає
Василь Барвінський [24, 55]. Цей видатний
музикант працюватиме тут і в 1917 році, але на
посаді заступника диригента, так як керівником
в цьому році було обрано М. Волошина [9, 2].
Відомо також, що на концерті в честь митрополита
А. Шептицького, який відбувся в тому ж році
хором управляв Іван Туркевич (можливо він був
другим заступником диригента) [13, 3]. Важко
встановити інформацію про керівників “Бояна” за
період 1917 – 1923 рр. так як відомо, що за цей
час тут змінилося вісім різних диригентів.
Довідуємось, що в 1921 році керівником хору був
М. Волошин, його заступником композитор
Михайло Гайворонський, а диригенткою
композиторка Стефанія Туркевичівна. За цей рік
знаходимо й іншу відомість, а саме диригентом
було обрано М. Гайвонського, а його заступником
професіонала Антона Рудницького, диригенткою
Олену Волошин. В 1922 році керівником
товариства став М. Волошин, його заступником
Роман Прокопович, а диригенткою – Олена
Попель. В 1924 – 1929 роках хором керував
С. Людкевич. Період часу під його управлінням
пов’язують з новою віхою в історії товариства.
Заступниками С. Людкевича були: у 1924 році –
М. Волошин, в 1925 р. – професійний диригент
Лев Туркевич, в 1927 – 29 рр. – Іван Охримович,
а диригенткою до 1930 року була Ірина
Рожанковська [3, 8 – 19, 23, 28, 29]. Наступним
керівником “Львівського Бояна” в 1930 – 1931 рр.
став Іларіон Гриневецький, а його заступником –
Богдан Вахнянин. У 1931 році в товариство
прийшов новий керівник – Микола Колесса. Як
зазначає Л. Ханик, М. Колесса працював тут до
1933 року [24, 66]. Але існують й інші відомості згідно
яких в 1932 – 1933 роках головним диригентом знову
став С. Людкевич, заступником якого був
М. Колесса, а диригенткою Олена Філясова [3, 7].

З 1934 по 1939 рік диригентом хору “Львівський
Боян” був І. Охримович, заступником Омелян
Плешкевич, а диригенткою Ольга Ціпановська [2, 6].

Репертуар колективу складався переважно з
українських творів. Тут представлені композиції
малої та великої форми світського та духовного
спрямування, як акапелла так із супроводом. Але,
“Львівський Боян” виконував також і європейську
хорову музику. Відомі виконання творів таких
композиторів, як П. Чайковський, Ф. Грубер, Ф.
Мендельсон,  К. Бендель, Р. Вагнер, М. Брух, Е.
Ґріґ, Г. Гендель, О. Бородін, Ф. Шуберт та ін. В
переважній більшості це були твори великої форми,
або уривки з опер.

Діяльність товариства також характеризувалась
влаштовуванням великої  кількості концертів
присвячених різноманітним подіям. Наведемо для
прикладу такі концерти: в честь Маркіяна
Шашкевича (1911р., спільно із товариством
“Бандурист”), у честь митрополита А. Шептицького
(1917 р.),у 100-літню річницю смерті Д. Бортнянського
(1925 р.), у пам’ять А. Вахнянина (1928 р.), у
пам’ять 100-літніх роковин смерті Ф. Шуберта
(1928 р.), з нагоди 100-літніх роковин заснування
першого хору на Галицькій землі в Перемишлі
(1929 р.), чеської пісні (1931 р. спільно з
товариством “Сурма”), з творів К. Стеценка (1931 р.
разом із “Сурмою”), з приводу 250-ліття уродин
двох ровесників-титанів Й.С. Баха і Г. Генделя
(1936 р.). Відома постійна участь цього
товариства у Шевченківських концертах.

З відомостей про кількість проведених
репетицій можемо ствердити, що вони
відбувались достатньо стабільно (два рази на
тиждень), за винятком повоєнних років (1917 –
1923). Кількість членів хору в різні часи коливалась
у межах 80 – 110 осіб. Наприклад у 1905 році
чисельність хору досягла 100 чоловік, у 1932 –
1933 рр. товариство налічувало 80 членів хору. В
1937 році чоловіча група налічувала 55 осіб, а
жіноча 65 [3, 3].

Львівський академічний хор “Бандурист”
(1906 – 1939 рр.) був зареєстрований 8 лютого
1906 року і складався в основному із студентів різних
львівських вищих навчальних закладів [16, 76].

На перших загальних зборах новоутвореного
чоловічого товариства були поставлені ціль і
завдання товариства. А саме: “Ціль і задача
нашого товариства дуже гуманна і висока.
Задачею нашою буде плекати українську музику,
розширювати єї по усіх закутинах нашого краю,
уладжувати артистичні прогульки і поза границями
Галичини, уділяти лекції теорії музики і т. п.” (за
оригінальною мовою першоджерела) [11, 3].

Першим диригентом цього товариства було
обрано Івана Смолинського, а його заступником
Володимира Снятинського. Невідомо з яких
причин, але Іван Смолинський надалі не працював
в колективі. Наступними керівниками товариства
були Петро Артимович, що працював тут з 1907
по 1914 рік та Михайло Волошин (1911 – 1913 рр.).
У 1914 році диригентом “Бандуриста” став Роман
Кирчів [20, 6]. В 1920 – 30 рр. диригентом цього
хору був Іван Охримович [16, 76]. Але, перш ніж
перейти до прізвища наступного хормейстера,
варто подати відомості, які хоч і не повністю
висвітлюють діяльність диригентів у
хронологічному порядку, але відкривають завісу
над достатньо невідомими фактами про
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диригентів “Бандуриста”. Отож, у газеті “Діло”
за 4 червня 1930 року знаходимо статтю
присвячену святкуванню 25-ти річчю
Академічного Хору “Бандурист” і саме тут автор
перераховує всіх диригентів товариства за період
його існування. Це були: Іван Смолинський, Петро
Артимович, Василь Безкоровайний, Богдан
Вахнянин, Володимир Березовський, Осип Кліш,
Василь Блавацький, Данило Сеник, Іларіон
Гриневецький, Євген Форостина, Володимир
Козак, Володимир Неділка, Іван Охрімович [21,
5]. У Михайла Бурбана знаходимо відомості про
деяких з цих диригентів, яка підтверджує їх працю
в цьому колективі. Володимир Березовський
працював у “Бандуристі” з 1908 – 1925 рр. з
перервами. Богдан Вахнянин був диригентом
товариства у 1929 – 1932 роках [7, 288, 305 – 306].
Можемо припустити, що ці диригенти були
заступниками відомих вже нам вище керівників.

Диригентом у 1930 році став Іларіон
Гриневецький, щоправда, невідомо в якому році
він завершив свою працю в колективі. Виходячи
з відомостей біографії Богдана Вахнянина, його
було обрано диригентом у 1931 – 32 рр [7, 306].
На загальних зборах товариства, що відбулись 12
листопада 1933 року керівником хору стає Осип
Гапій, а його заступником Володимир Прокопович
[1, 27]. Відомо також, що диригентом концертів
що відбулися 13 лютого та 29 травня 1933 року
був Омелян Плешкевич. Наступні відомості про
діяльність О. Плешкевича відносяться до 21
жовтня 1934 року. Тому можемо припустити, що
О. Гапій працював в “Бандуристі” тимчасово,
доки його знову не змінив О. Плешкевич, який
продовжував працювати в товаристві до 1939
року.

Маємо ще одну інформацію. А саме, на
загальних зборах товариства 10 березня 1937 року
було обрано диригентом Дем’яна Гандзія [5, 3]. І
знову ж таки можемо припустити, що він був
заступником Омеляна Плешкевича, який у цей
час був головним диригентом колективу.

Репертуар колективу, подібно до “Львівського
Бояна”, складався переважно з української
музики. Це були твори як малої, так і великої
форми. Хор “Бандурист” виконував твори М. Лисенка,
С. Людкевича, А. Вахнянина, Б. Вахнянина,
О. Нижанківського, Н. Нижанківського, М. Волошина,
К. Стеценка, Я. Ярославенка, Ф. Колесси,
Д. Січинського, В. Безкоровайного, В. Барвінського,
Й. Кишакевича, М. Вербицького, Б. Кудрика,
А. Гнатишина та ін. Як писав Ст. Людкевич, це
товариство проспівало (…) всю нашу хорову-
мужеську літературу [15, 5]. Але крім української
музики цей хор у різні часи виконував композиції

й інших композиторів таких як: Я. Ґалля,
Гофбауера, Мирберґа, Ф. Шуберта, Е. Ґріґа,
Р. Вагнера,  К. Бенделя, Ф. Ліста, Б. Сметани,
К. Райнеке, Мескеса та ін. З творів великої форми
хор “Бандурист” виконав “Оляф Трігвасон” та
“Пізнання Рідного краю” Е. Ґріґа , хорові поеми
“Гамалія”, “Іван Гус”, “Іван Підкова”, “На Прю”
М. Лисенка та ін. А також твори великої форми з
іншими хоровими товариствами. Наприклад,
“Шванда дудар” К. Бенделя, “Титар” Б. Вахнянина
– із товариством “Львівський Боян” (1907 р.),
“Пісня перемоги Міріям” Ф. Шуберта з
вищеназваним товариством у 1928 році, “Ой
вигострю товариша” С. Людкевича та “Б’ють
пороги” М. Лисенка, що були виконані спільно з
товариствами “Львівський Боян” і “Сурма” у
1936 році.

Щодо кількості співаків в колективі варто
підкреслити, що утворившись у 1906 році
товариство налічувало 40 співаків. Наступні наші
відомості відносяться до 1932 – 1933 рр. тоді хор
складався з 46 співаків, а на 1939 рік ця співацька
дружина складалася вже із 60 членів [1, 15, 27].

Українське Співоче Товариство “Сурма”.
Відомості стосовно дати утворення цього

чоловічого товариства є різними. Як вказує Мирон
Черепанин – перший виступ “Сурми” припадав
на свято Вознесіння 1926 року [25, 212]. Михайло
Бурбан подає 1927 рік датою заснування
колективу, а також його фундаторів: Т. Охримовича,
Т. Купчинського та Омеляна Плешкевича [7, 190].

Диригентами “Сурми” були Іван Охримович
(1927 – 1937) та Омелян Плешкевич (1937 – 1939,
та з 1944 р. на еміграції) [8, 42].

Проте існують додаткові відомості. Наприклад
у газеті “Діло” за 1928 рік керівником “Сурми”
зазначений Володимир Неділко. Можемо
припустити, що В. Неділко був другим
диригентом товариства в цей період [18, 4].
Наступна інформація стосується переважно
заступників диригента, а саме відомо, що у 1930
році заступником І. Охримовича був Ярослав
Яримович, у 1931, 1935 та 1937 роках – Омелян
Плешкевич. Цей диригент замінює 1937 році
І. Охримовича та працює з товариством “Сурма”
до 1939 року. Відомо також, що у 1939 році
артистичним директором був Зенон Попель [4, 2
– 4]. Це була відома постать про яку пише
С. Людкевич, а саме, Зенон Попель (1888 – 1969)
був довголітнім членом-хористом (бас)
“Львівського Бояна” й “Бандуриста”. В 1940 –
1956 рр. – завідуючий бібліотекою Львівської
державної консерваторії ім. Лисенка [14, 727].
Проте ніяких відомостей про його працю в
колективі не знайшлося.
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Товариство виконувало українську та
зарубіжну музику. До його репертуару входили
твори А. Вахнянина, Ф. Колесси, С. Людкевича,
К .  Стеце нка ,  М.  Ли с енка ,  Б .  Кудр и ка ,
О. Нижанківського. М. Леонтовича, М. Вербицького,
Шуберта, Дібуа, Держака, Сенеки, Малята,
Седляка, Дворжака, Їнджіха, Дреґерта, Німаєра,
Маршнера, Штрауса, Лєндвая, Отеґравена,
Галлєна, Коляра та ін. Це були переважно невеликі
твори: оригінальні композиції, обробки народних
пісень, або хори з опер.

Цей колектив, як і “Бандурист” часто багато
співпрацював з іншими хоровими товариствами,
найчастіше із “Львівським Бояном”. Їх співпраця
була настільки тісною, що вони навіть
влаштовували спільні, щорічні, власні концерти
(наприклад у 1934, 1935, 1939 роках). Відомо
достатньо багато тематичних концертів, які
влаштовували ці два товариства. Наприклад, у
1931 році концерт присвячений творчості
К. Стеценка, у 1932 році – концерт жартівливих
пісень, а в 1934 р. вечір присвячений творчості
українських, німецьких та норвезьких
композиторів. У 1935 році на святі стрілецької пісні
виступили хори “Сурма” і “Бандурист”. В цьому
ж році ці два товариства разом із хором
“Львівський Боян” взяли участь у свято-академії
в честь Ю. Федьковича. Спільний концерт
присвячений 75-літтю смерті Т. Шевченка, де
виступали злучені хори відбувся у 1936 році. Тоді
хори “Сурми” і “Бояна” виконали кантату
С. Людкевича “Заповіт”, та разом з
“Бандуристом” – М. Лисенка “Б’ють пороги” і
С. Людкевича “Ой вигострю товариша”.

Стосовно кількісного складу товариства
проглядається певна стабільність, а саме число
хористів у різні часи коливалося в межах 40
чоловік.

“Хор Дмитра Котка” (“Український
Наддніпрянський хор”, “Український хор
Дмитра Котка”, “Гуцульський хор”) – під
такими назвами від 1919 по 1939 рік існував
чоловічий хор з числа військовополонених УГА
на території Польщі [16, 77]. Проте С. Стельмащук
подає іншу дату заснування хору: “[…] під кінець
1921 року в умовах табірного життя у місті
Стшалково на далекій від України Познаньщині
виник чоловічий хор, якому згодом судилося
відіграти визначну ролю в українському,
національно-культурному житті не лише
Галичини, Волині, Холмщини й Підляшшя, але й
цілої Польщі” [23, 13]. Це був перший український
професійний колектив, адже хоча він і був
заснований у Польщі з військовополонених, що
репрезентували в основному різні цивільні

професії, проте до його складу входили колишні
студенти і випускники музичних навчальних
закладів Наддніпрянщини.

Історію розвитку цього колективу можна
поділити на три періоди. Перший (1921 – 1924) –
існування чоловічого хору, другий (1925 – 1930) –
організовано сорока-особовий мішаний склад і
останній період (1935 – 1939) знову – повторне
утворення чоловічого хору, котрий знаходився вже
у Львові. До 1937 року він називався “Український
хор Дмитра Котка”, а потім “Гуцульський хор”
[23, 21]. Даний колектив проіснував до осені 1939
року. На його базі, а також на базі “Бояна” та
керованого М. Колессою “Студіо-хору” була у
Львові організована державна хорова капела
“Трембіта”.

До особливих заслуг хору Д. Котка треба
віднести популяризацію на Західній Україні і в
Європі народних пісень Наддніпрянщини та
Кубані [23, 31]. Це були обробки М. Лисенка,
О. Кошиця, Г. Концевича, М. Леонтовича, хорові
фантазії на теми народних пісень Г. Давидовського,
опрацювання щедрівок К. Стеценка та
гармонізації пісень степової України самого Котка.
Як зазначає С. Стельмащук, одним із головних
творчих принципів Котка був акапельний спів.
Отже, як ми бачимо, репертуар даного колективу
складався в основному з творів української
музики, а саме, обробок народних пісень або з
оригінальних композицій а капелла. Кількість хору
коливалася від 21 до 24-х чоловік.

Цей колектив мав дуже великий успіх у всій
Галичині. Його концерти проходили у
переповнених залах слухачів, котрі тепло
сприймали колектив і диригента. У всіх рецензіях
зазначається високий професіоналізм диригента
та його колективу. Як вказує С. Стельмащук –
головними ознаками Д. Котка, як диригента були:
відпрацювання всіх деталей хорової звучності на
репетиції, сценічне виконання – це готова,
попередньо відшліфована продукція. Строге
дотримання агогіки, темпів, нюансів, усталених
під час попередньої репетиційної роботи (звідси,
мабуть, – і та максимальна лаконічність його
жестів рук на сцені) [23, 41].

“Студіо-хор” (Український “Студіо-хор”)
був утворений Миколою Колессою у 1937 році при
СУПроМі (Союз Українських Професійних
Музик). Новостворений камерний хор (18 осіб)
проіснував два роки і складався зі студентів та
випускників Вищого Музичного Інституту імені
Миколи Лисенка з прекрасними голосовими
даними та доброю професійною підготовкою [26,
108]. Репертуар хору складався переважно з
української музики. Як зазначає В. Шніцар,
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колектив виконував нові для галицького слухача
твори Л.  Ревуцького ,  П.  Козицького  та
М. Вериківського [26, 108]. Відомі виконання
“Студіо-хором” поліських пісень в обробці
М. Колесси [6, 71]. Довідуємось також, що в 1939
році жіночий склад хору брав участь у виконанні
опери “Євген Онєгін” П. Чайковського, котра
ставилась учнівськими силами Вищого музичного
інституту імені Миколи Лисенка [22, 9].

Висновки. Отже, підкреслимо, що
виконавська діяльність перелічених співочих
товариств була дуже важливою для українського
середовища міста. Вона духовно збагачувала
його українське населення. Виконавство цих
інституцій впливало і на діяльність львівських
українських композиторів, які писали твори
спеціально для них. Варто зазначити, що певна
кількість керівників цих хорів також була
композиторами, або ж диригентами, що самі
робили обробки народних пісень спеціально для
свого колективу. Це без сумніву вплинуло на
збагачення репертуару новими композиціями. Ми
не можемо оминути і питання одночасної праці
диригентів у цих колективах (наприклад
І. Охримович, І. Гриневецький та О. Плешкевич).
Така співпраця робила взаємозв’язок між
товариствами більш тісним. Також однією з
найважливіших ознак виконавської діяльності
товариств можна вважати поширення ними
замилування хоровим мистецтвом на терені не
лише Львова, але й Галичини. Це відбувалось
переважно як під час гастролів (особливо
“Бандуриста” та “Хору Дмитра Котка”), так і в їх
впливі на утворення однойменних колективів в
інших містах Галичини, а також за кордоном
(“Львівський Боян”).

Діяльність цих співочих товариств періоду 1900
– 1939 років залишила глибокий слід в історії
хорового мистецтва Львова.
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П остановка проблеми.  XXI ст.
ставить нові вимоги перед
вихованням і навчанням дітей та

молоді. Пріоритетними сьогодні стають
загальнокультурний, естетичний, моральний
розвиток особистості. Не лише українська наука,
а й суспільство в цілому потребують не тільки

розуміння сутності естетичного виховання, а й
практичної реалізації даного напрямку виховання.

Упродовж XX століття підходи до естетичного
виховання підлітків зазнавали значних
перетворень, адже дане століття у плані
педагогічних впливів є суперечливим і складним.
Це підтверджують дослідження українських та
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