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ПАРАЛЕЛІ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ 

Наукова новизна. У статті вперше здійснено порівняльний аналіз життєтворчості 
двох яскравих представників львівської диригентської школи – Євгена Вахняка та Зиновія 
Демцюха. Окреслено морально-етичні засади та художньо-естетичні орієнтири твор-
чості обох митців, простежено генезу їхніх індивідуальних виконавських стилів і педаго-
гічних методів. 
Мета роботи полягає у виявленні основних механізмів, які забезпечують спадкоємність 
хорової традиції. Методологія дослідження передбачає комплексне застосування істо-
рико-генетичного, аналітичного, компаративного, музикознавчого, психологічно-типо-
логічного та культурологічного методів. 
Висновки. Основними механізмами, які забезпечують спадкоємність хорової традиції є 
диригентсько-виконавські школи. Вони формуються довкола видатних мистецьких осо-
бистостей і є результатом їхньої багатолітньої виконавської практики та педагогічної 
діяльності. Хорова традиція Галичини, окрім певних художньо-естетичних засад, базу-
ється на міцній суспільно-етичній основі, яка є сплавом національно-патріотичних ідей 
та гуманістичних принципів християнської релігії. Саме таку парадигму творчості про-
довжують послідовники диригентських шкіл Є. Вахняка та З. Демцюха. Результати цієї 
розвідки сприятимуть формуванню професійних пріоритетів сучасних диригентів-прак-
тиків, слугуватимуть методичним матеріалом для диригентів-педагогів, а також мо-
жуть бути використані при розробці лекційних курсів з історії українського хорового 
мистецтва. 
Ключові слова: Євген Вахняк, Зиновій Демцюх, хорове виконавство, львівська диригент-
ська школа, галицька хорова традиція, хорова культура України. 

Актуальність теми дослідження. Дослідження взаємин між знаковими персо-
наліями вельми поширені в сучасному мистецтвознавстві, оскільки дозволяють 
повніше висвітлити маловідомі факти творчих біографій, розглянути їх у широкому 
соціокультурному контексті, в дусі епохи. Ідеї та думки, висловлені в особистому 
спілкуванні, листуванні чи в процесі музично-виконавської практики дозволяють 
виявити домінантні риси характеру митця, які, безумовно, залишають свій відбиток 
у творчості та чинять вплив на оточення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі розвідки Якима Горака [1], 
Уляни Граб [2; 3], Ганни Карась [11], Євгенії Лазаревич [12], Івана Чупашка [16; 18] 
та інших музикознавців демонструють широкий спектр особистісних взаємовпливів 
між видатними діячами української музичної культури. Одним із головних аспектів 
зазначеної проблематики виступає творчий діалог музикантів-виконавців, зокрема 
диригентів-хормейстерів різних поколінь, який сприяє становленню й еволюції 
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індивідуального виконавського стилю представників молодшої генерації та забез-
печує спадкоємність мистецьких традицій. 

Євген Вахняк (1912–1998) і Зиновій Демцюх (1943 р. н.) – дві знакові постаті у 
мистецькому житті Львова, які своєю багаторічною диригентсько-хормейстерською 
виконавською та педагогічною діяльністю внесли вагому лепту в розвиток хорової 
культури України. Огляд життєвого й творчого шляху цих двох диригентів, які ре-
презентують суміжні покоління галицьких митців, дозволяє виявити чимало спіль-
ного, аналогічного, паралельного і, водночас, відмінного. Незначні відмінності обу-
мовлені, головно, факторами індивідуально-особистісного характеру. Подібності 
спричинені багатьма суб’єктивними та об’єктивними чинниками, зокрема трива-
лими взаємостосунками в якості вчитель – учень, наставник – послідовник, а також 
факторами більш глибинного рівня, такими як ментальність народу, культурно-
мистецькі традиції краю тощо. 

Мета статті полягає у виявленні основних механізмів, які забезпечують спад-
коємність хорової традиції. Методологія дослідження передбачає комплексне за-
стосування історико-генетичного, аналітичного, компаративного, музикознавчого, 
психологічно-типологічного та культурологічного методів. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед звернімо увагу на деякі аналогії у 
творчих біографіях митців. Обидва вони походять із середовища греко-католиць-
кого духовенства. Батько Є. Вахняка був «сотрудником» пароха та катехитом при 
«шестиклясовій» школі для дівчат у Надвірній [19, с. 152–153]. Він мав репутацію 
«активного і патріотичного священика» [5, с. 817]. Своїх п’ятьох дітей Вахняки вихо-
вували у християнському та національно-патріотичному дусі. Пізніше старша сестра 
Є. Вахняка Марта стала зв’язковою УПА і трагічно загинула [13, с. 11]. 

Великим другом сім’ї Демцюхів був їхній далекий родич о. Мирон-Михайло 
Лишак – ієромонах, доктор догматичного богослов’я, випускник Перемиської семі-
нарії і Папського інституту в Римі. У його характеристиці митрополит Андрей Шеп-
тицький написав: «Дуже ревний, точний священик […] Від парохіян дуже любле-
ний, шанований. Дуже добрий богослов, знаменитий проповідник, місіонер» [15]. 
У 1948 р. о. Михайла було репресовано і засуджено до 25 років ув’язнення. 

Родинне виховання визначило світоглядні орієнтири Є. Вахняка і З. Демцюха, 
а трагічні реалії радянської дійсності знайшли відбиток у їхньому ставленні до 
тоталітаризму. Обидва, хоч і змушені були співіснувати з системою, ніколи не були 
прихильниками її ідей, незважаючи на численні вмовляння та обіцянки оманливих 
«перспектив», не стали членами комуністичної партії. Спільні світоглядні принци-
пи митців проявилися в повазі до особи й особистості, у цілковитому неприйнятті 
насильства, а відтак – у «ненасильницьких», «недиктаторських» методах роботи з 
хором, зі студентами. 

Кожен диригент як особистість, що виражає свою сутність через музику, в 
процесі тривалого навчання й практики формує свій індивідуальний виконавський 
стиль, «диригентський почерк», який дозволяє ідентифікувати його творчість за зву-
ковим результатом. Якщо мистецьке становлення диригента відбувається під впли-
вом декількох яскравих індивідуальностей, що представляють різні виконавські 
школи й традиції, то це значно збагачує його творчий потенціал. В такому випадку 
індивідуальний виконавський стиль музиканта формується на основі поєднання й 
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переосмислення розмаїття художньо-естетичних засад і практично-методологічних 
підходів. У творчості талановитої особистості такий синтез неодмінно набуває но-
вої мистецької якості. 

Проаналізуймо генезу індивідуальних виконавських стилів Є. Вахняка та З. Дем-
цюха. 

Початкового хормейстерського досвіду Є. Вахняк набув у Коломийській гімна-
зії. Під час навчання у Львівській богословській академії він співав у «хорі богосло-
вів» під керуванням Василя Якуб’яка. Таким чином, засади галицької хорової тра-
диції Є. Вахняк засвоїв в учнівсько-аматорському середовищі Коломиї та Львова. 
У капелі «Трембіта» він формувався як хормейстер під безпосереднім впливом пред-
ставників хорової культури Великої України, зокрема київської традиції: Дмитра 
Котка, Петра Гончарова, Олександра Сороки, Павла Муравського. Спостерігаючи 
за роботою цих майстрів, молодий диригент вчився мистецтву творення звуко-
образів засобами вокальної тембрової драматургії, переймав чималий хормейстер-
ський досвід і творчо переосмислював його крізь призму галицької традиції. 

Однією з визначальних рис диригентського почерку Є. Вахняка було його трак-
тування вокально-хорової звучності, яке можна охарактеризувати як повнозвучне 
темброво-динамічне ансамблювання. На нашу думку, ця риса сформувалася в ре-
зультаті взаємодії кількох факторів. По-перше: таке трактування хорової звучності 
було широко розповсюджене у тогочасній виконавській практиці. По-друге: працю-
ючи помічником диригента в капелі «Трембіта», Є. Вахняк перебував під великим 
впливом О. Сороки, від якого перейняв методику творення звукообразів шляхом 
використання широкої темброво-динамічної звукової палітри. По-третє: Є. Вахняк 
добре володів технікою постановки голосу і проводив вокальну роботу в хорі за 
критеріями оперного співака, вимагаючи повноцінного вокального звучання най-
вищої якості. 

Іноді хори, недоукомплектовані відповідними голосами, не могли повною мірою 
виконати вимог Є. Вахняка і «грішили» дещо форсованим звуком, незбалансо-
ваністю звучання партій, неточністю інтонації. Проте хори з добрими голосами при 
застосуванні його методики досягали значних результатів. Прикладом цього є успіш-
ний виступ капели працівників зв’язку на музичному фестивалі «Таллінн–75» [10]. 

Є. Вахняк був диригентом-інтерпретатором імпровізаційного плану. Кожен 
музичний твір у його виконанні довершеної форми набував лише в процесі «живого» 
виконання на сцені. За свідченням Володимира Головка, між диригентом та колек-
тивом існувала якась особлива форма контакту. Хор розумів Є. Вахняка з півнатяку, 
повністю довіряв йому і був готовий у будь-який момент піддатися його диригент-
ській волі, мистецькій фантазії [9]. 

З. Демцюх розпочав свій творчий шлях зі шкільного хорового колективу під 
орудою «котківця» Івана Новосада. Пізніше він співав у студентських хорах Львів-
ського музично-педагогічного училища ім. Ф. Колесси та Львівської державної кон-
серваторії ім. М. Лисенка, якими керував Є. Вахняк. У цих творчих лабораторіях май-
бутні диригенти виховувались в особливій, інспірованій керівником атмосфері. 
Тонкощі хорового виконавського мистецтва вони вивчали на основі різноманітного 
репертуару – від обробок народних пісень до творів великої форми композиторів 
різних епох. В роки навчання З. Демцюха на диригентському факультеті Львівської 
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консерваторії (1967–1972) його педагогом з фаху був Михайло Антків – учень 
Миколи Колесси і єдиний в той час хормейстер у Львові, який мав науковий ступінь 
кандидата мистецтвознавства. Свого вчителя Зиновій Миколайович характеризує 
як диригента-аналітика. У роботі зі студентами він приділяв багато уваги аналізу 
музичної форми та стильових особливостей виконуваних творів. Безпосередній у 
спілкуванні й вимогливий у роботі, він вболівав за професійне і світоглядне зро-
стання своїх учнів. Коли студент четвертого курсу З. Демцюх успішно пройшов 
конкурсне прослуховування у Київську чоловічу хорову капелу (тепер – Чоловіча 
хорова капела ім. Л. Ревуцького), М. Антків посприяв його переведенню на заочну 
форму навчання [17, с. 148–151]. 

У Києві Зиновій Миколайович набув значного професійного досвіду. Керів-
ником чоловічої капели був Семен Дорогий – вихованець одеської хорової школи 
Костянтина Пігрова. Під його впливом З. Демцюх засвоїв методику ретельної робо-
ти над інтонацією та усіма видами ансамблю, усвідомив цінність співака-ансамб-
ліста для досягнення досконалого хорового звучання. 

Ще під час навчання в консерваторії З. Демцюх був запрошений Є. Вахняком 
співати в капелі працівників зв’язку. Отримати таке запрошення для студента було 
великою честю, адже у цьому аматорському, але дуже авторитетному хоровому 
колективі отримали хормейстерський вишкіл багато відомих диригентів. У часи 
тоталітаризму капела блискуче виконувала просвітницьку місію, її концерти відбу-
валися у переповнених залах і мали великий успіх. Є. Вахняк був улюбленцем пуб-
ліки, кожен його вихід на сцену був уроком для тих, хто присвятив себе служінню 
хоровому мистецтву. Відвідуючи репетиції, співаючи на багатьох сценах, З. Дем-
цюх захоплювався артистизмом Євгена Дмитровича, його здатністю творити худож-
ній образ безпосередньо на сцені, «витягувати» на належний рівень те, чого не вда-
валося зробити на репетиціях [13, с. 94]. 

Здобуті знання і навики знайшли своє відображення в індивідуальному вико-
навському стилі З. Демцюха. Його диригентський почерк синтезує в собі риси різ-
них виконавських шкіл. Використовуючи широку темброво-динамічну звукову па-
літру хору (як Є. Вахняк), З. Демцюх ретельно опрацьовує її в ансамблевому відно-
шенні (як С. Дорогий). Для його стилю диригента-інтерпретатора характерна логіч-
на стрункість побудови музичної форми (як у М. Антківа), підсилена лаконічною ви-
разністю мануальної техніки (як у М. Колесси), поєднана з яскравою образністю та 
емоційністю вислову (як у Є. Вахняка). 

Почавши самостійну диригентську діяльність, З. Демцюх продовжував співати 
в капелі працівників зв’язку і переймав від Є. Вахняка основні принципи, форми та 
методи роботи з аматорським колективом. Найголовнішою засадою функціону-
вання і передумовою успіху хорів, якими керували обидва диригенти, було те, що 
вони складалися зі співаків-однодумців. Це були люди різного віку, різних про-
фесій, яких об’єднували спільні ідеали та цінності. В колективах панувала добро-
зичлива товариська атмосфера, організаційна робота здійснювалася за допомогою 
системи самоуправління. Загальним голосуванням обиралися староста (або пре-
зидент) хору та бібліотекар, які допомагали диригентам організовувати репетицій-
ний процес і концертні виступи. 
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Варто також відзначити деяку аналогію в самих назвах хорів, з якими пов’язані 
найвищі мистецькі здобутки Є. Вахняка та З. Демцюха. 

На початку 1980-х років капелі працівників зв’язку, за спільною згодою Є. Вах-
няка та його хористів, було вирішено дати назву «Боян» [13, с. 48]. Таким чином в 
мистецький простір Львова вдалося повернути назву, з якою пов’язана ціла епоха в 
історії музичної культури Галичини. 

Наприкінці 1984 р. невелика група співаків-аматорів на чолі зі своїм дириген-
том З. Демцюхом обрали для свого новоствореного хору назву «Антей», оскільки 
вбачали в ній втілення ідеї оновлення творчих сил, їх відродження від дотику зі 
співочими традиціями рідного краю [4, с. 3–4]. 

Концертна діяльність і репертуар хорових капел «Боян» і «Антей» були зорієн-
товані передусім на виконання культурно-просвітницької місії. Обидва хори часто 
виступали на підприємствах, у навчальних закладах, будинках культури міст і сіл 
Галичини, виїжджали з концертами у центральні, південні та східні області Укра-
їни. «Золотий фонд» репертуару цих колективів складали хорові твори українських 
композиторів, обробки народних пісень. Наприкінці 1980-х років, коли радянська 
тоталітарна система почала «давати тріщини», а в суспільстві назрівало передчуття 
великих змін, у виконанні «Бояна» і «Антея» зазвучала хорова музика, яка довгий 
час була забороненою: стрілецькі та повстанські пісні, колядки й щедрівки, релі-
гійні твори, літургія. 

«Боян» і «Антей» були колективами аматорськими, але їхнє звучання відпові-
дало критеріям професійного виконавства. Цьому сприяла сумлінна й систематична 
фахова робота керівників, а також відповідний голосовий потенціал і творчий 
ентузіазм співаків. Про високий виконавський рівень цих колективів свідчать 
численні виступи у престижних концертних залах, перемоги на фестивалях та кон-
курсах, відгуки в пресі. 

Капела працівників зв’язку під керуванням Є. Вахняка щороку виступала перед 
львів’янами зі звітними концертами в залі філармонії. Шанувальники називали її 
«хором Вахняка», а хористів – «вахняківцями» [13, с. 37]. За свідченням С. Стель-
мащука, «під час концерту вахняківців не пустувало в залі жодне місце» [13, с. 65]. 
В період найвищого творчого злету, у 1960–1975 рр., капела часто виступала в 
Києві, репрезентувала українську хорову культуру в країнах Балтії, а також в 
Москві й Ленінграді. У пресі її часто порівнювали з професійними колективами і 
називали «молодшою сестрою “Трембіти”» [8]. 

У 1975 р. капела зв’язківців стала лауреатом Фестивалю хорів «Таллінн–75». 
Ця перемога засвідчила міжнародне визнання таланту Є. Вахняка та стала кульмі-
нацією його диригентсько-виконавської творчості. У фестивалі брали участь хори з 
усіх республік колишнього СРСР, багатьох країн колишнього соцтабору та Фінлян-
дії. Хорову капелу зв’язківців, було нагороджено дипломом І ступеня і великою 
золотою медаллю [7]. Виконавську культуру капели високо оцінив голова журі, 
відомий диригент і композитор Густав Ернесакс, а також члени журі Клавдій Птиця 
та Михайло Кречко [13, с. 44]. 

Виконавський рівень капели «Антей» засвідчують численні виконання творів 
великої форми західноєвропейських композиторів: «Ґльорія» Антоніо Вівальді 
(1995); Кантата № 140 і Псалом № 51 Йоганна Себастьяна Баха (1998); «Реквієм» і 
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«Коронаційна меса» Вольфганга Амадея Моцарта, а також «Кіріє» Ференца Ліста 
(2000). Виконання цих полотен стало можливим завдяки співпраці хору з камерним 
оркестром «Перпетуум мобіле» Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка під 
керуванням Георгія Павлія [4, с. 165–170]. 

Відлік фестивальних перемог «Антея» розпочався в жовтні 1989 р., коли хор став 
лауреатом першої премії Всеукраїнського конкурсу хорових колективів ім. С. Кру-
шельницької в Тернополі [4, с. 8–9]. У 1993 р. капела здобула другу премію і звання 
лауреата найпрестижнішого в Україні хорового конкурсу ім. М. Леонтовича [4, с. 53]. 
Серед найвагоміших міжнародних перемог хору – Ґран-прі на Міжнародному кон-
курсі хорів у Неерпельті (Бельгія, 1996) [4, с. 76–78]. Крім того, капела «Антей», в 
рамках міжнародних мистецьких проектів, брала участь у виконанні опер «Бокачо» 
Франца фон Зуппе та «Вільгельм Телль» Джоаккіно Россіні, оперети «Летюча миша» 
Йоганна Штрауса, кантати «Карміна Бурана» Карла Орфа [4]. 

Важливою спільною рисою Є. Вахняка і З. Демцюха, на якій варто наголосити, 
є їхній педагогічний талант, заснований на вмінні розпізнати обдарованого студен-
та, підтримувати й скеровувати його. Домінантний метод педагогіки обох митців – 
навчати й виховувати власним життєвим прикладом. Базується він на засадах хрис-
тиянської моралі, а також на особистих і професійних якостях. Протягом багато-
літньої праці у Львівському музично-педагогічному училищі ім. Ф. Колесси та Львів-
ській державній консерваторії ім. М. Лисенка кожен з них виховав декілька поко-
лінь молодих диригентів. Багато музикантів переймали основні творчі принципи 
Є. Вахняка і З. Демцюха, співаючи у хорах під їх керуванням. 

Серед найвідоміших учнів Є. Вахняка: Володимир Пекар, Микола Попенко, 
Роман Сов’як, Михайло Бурбан, Ярослав Базів, Володимир Головко, Богдан Дере-
в’янко. У капелі працівників зв’язку під керуванням Євгена Дмитровича співали: 
Стефан Турчак, Іван Гамкало, Тарас Микитка, Андрій Кушніренко, Орест Кураш, 
Ігор Жук, Мирон Дуда, Іван Небожинський, Богдан Завойський, Марія Процев’ят, 
Ярослава Крилошанська, Зиновій Демцюх, Василь Яциняк та багато інших [13, 
с. 41–42]. 

З-поміж учнів та послідовників З. Демцюха варто відзначити Романа Борець-
кого, Василя Гречинського, Тараса Лазуркевича, Богдана Шведа, Василя Стефано-
вича, Наталію Манько, Наталію Чмир-Козяр, Наталію Байдак, Ірину Григорчук, 
Василя Чучмана, Адріану Гайдучок, Лідію Івасюк. Зиновій Миколайович продов-
жує ділитися досвідом з молоддю, викладає на кафедрі музикознавства та хорового 
мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету 
ім. І. Франка. Деякі наймолодші випускники його класу вже встигли зарекоменду-
вати себе як талановиті й перспективні диригенти. Серед них: Надія Ромах, Юрій 
Красінський, Юлія Вус, Соломія Бурчак. 

Висновки. В життєтворчості Є. Вахняка та З. Демцюха мистецька діяльність 
стала невід’ємною частиною життєвого процесу, відповідальним виконанням осо-
бистого обов’язку, реалізацією призначення. Вона базована на стійких внутрішніх 
світоглядних засадах, що не втрачали своєї резистентності в найскладніших умовах 
зовнішньої ідеологічної кон’юнктури. Такі етичні настанови обох митців генетично 
закорінені в суспільно-культурних традиціях галицького греко-католицького духо-
венства. 
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На етапі професійного становлення Є. Вахняк і З. Демцюх перебували під впли-
вом яскравих особистостей, що представляли різні виконавські школи. Переосмис-
ливши отримані знання і досвід, кожному з них вдалося створили свій індивіду-
альний стиль диригента-виконавця, свою неповторну «ауру» особистості-педагога. 

Добре розуміючи природу вокалу, Є. Вахняк і З. Демцюх дещо по-різному 
трактували темброво-динамічну хорову звучність. Однак, для них було однаково 
притаманне поєднання раціональних та інтуїтивних методів репетиційної роботи. 
Копітка праця над усіма елементами хорового полотна, тривале вокальне «вспі-
вування», постійний пошук найкращого варіанту вираження його драматургії та 
образно-емоційної сфери в кінцевому результаті дозволяли їм, як диригентам-інтер-
претаторам, бути на сцені художниками-імпровізаторами, вести хор за собою, тво-
рити живі і неповторні образи. 

Просвітницька діяльність хорових капел «Боян» і «Антей» відіграла знакову роль 
у культуротворчих і суспільно-політичних процесах, особливо наприкінці ХХ ст., 
на етапі відновлення державної незалежності України. Творчість обох митців та 
керованих ними колективів помітно вплинула на виконавський рівень хорового 
середовища Львова, гідно репрезентувала його хорову культуру на загальнонаціо-
нальній та міжнародній арені. 

Як представники галицької хорової традиції, Є. Вахняк і З. Демцюх мислять її 
в контексті європейської художньо-естетичної парадигми. Це проявляється у бага-
тьох аспектах їхньої творчості – від принципів формування репертуару до загальних 
засад функціонування хорового колективу. Важливу роль, при цьому, відіграє 
авторитет диригента, творча атмосфера довіри та взаємоповаги. Для педагогіки обох 
митців домінантним став метод особистого прикладу – коли диригент своєю компе-
тентністю і заанґажованістю заохочує хористів до творчої праці, студентів – до 
навчання. 

Порівняльний аналіз життєтворчості двох диригентів виявляє, що основними 
механізми, які забезпечують спадкоємність хорової традиції є диригентсько-вико-
навські школи. Вони формуються довкола видатних мистецьких особистостей і є 
результатом їхньої багатолітньої виконавської практики та педагогічної діяльності. 
Кожна школа може відчувати на собі вплив декількох традицій, водночас, в межах 
однієї традиції може взаємодіяти багато шкіл. В Галичині, в силу специфіки істо-
рико-культурного розвитку цього регіону, хорова традиція, окрім певних художньо-
естетичних засад, базується на міцній суспільно-етичній основі, яка є сплавом 
національно-патріотичних ідей та гуманістичних принципів християнської релігії. 
Саме таку парадигму творчості продовжують численні послідовники диригент-
ських шкіл Є. Вахняка та З. Демцюха. 
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Vasyl Chuchman. Yevhen Vakhniak and Zynovii Demtsiukh: correlation of creative life.  
The scientific novelty. In this article we made for the first time a comparison study of the creative 
work of two prominent representatives of Lviv conducting school, Yevhen Vakhniak and Zynovii 
Demtsiukh. We described the main moral and ethical basis and artistic and aesthetical orienting 
points of the creative life of both conductors, we studied the genesis of their individual performing 
styles and pedagogical methods. We described the influence of regional traditions, performing 
schools and some significant persons on the content, forms, methods, aims and results of the 
creative work of conductors and choirs they leaded. We defined the personal contribution of the 
artists into the development of choir culture in Ukraine. 
The aim of this article consists in definition of main mechanisms assuring the inheritance of 
choral tradition. The methodology provides for a combined application of historical and genetic, 
analytical, comparative, musicological, psychological and typological and cultural studies. 
Conclusions. The main mechanisms assuring the inheritance of choral tradition are conductor 
and performing schools. They develop around outstanding artistic personalities and become a 
result of their multiyear performing practice and pedagogical activity. Each school may be 
influenced with many traditions, and at the same time, several schools might cooperate within 
the same tradition. In Galicia, in virtue of the particularity of historical and cultural evolution 
of this region, the choral tradition, beside some artistic and aesthetic background, is based on a 
strong social and ethical foundations that represent a composition of national patriotic ideas 
and humanist principles of Christianity. Numerous followers of Ye. Vakhniak and Z. Demtsiukh 
conducting schools continue precisely this paradigm of creative work. The results of this study 
will contribute to the formation of professional priorities of modern conductors in practice, will 
be used as educational learning material for conductor-teachers and might be used for 
elaboration of the history of Ukrainian choral art lecture courses. 
Keywords: Yevhen Vakhniak, Zynovii Demtsiukh, choral performance, Lviv conducting school, 
Galicia choral tradition, choral culture of Ukraine. 

 


