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ЛЬВІВСЬКІ ДИРИГЕНТИ – УЧНІ АРТУРА НІКІША:  
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙ ДИРИГЕНТСЬКОГО 
МИСТЕЦТВА ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОЛІТТЯ 

Метою роботи є висвітлення диригентської діяльності учнів Артура Нікіша – Тадеуша 
Мазуркевича, Іґнаца Ноймарка та Валеріана Бердяєва у Львові в першій третині XX ст. 
Методологію дослідження складають: дослідницько-пошуковий метод – у збиранні й 
опрацюванні джерел, що стосуються біографій та творчого доробку митців; компара-
тивний – для порівняння й осмислення аспектів діяльності диригентів; аналітичний – для 
визначення особливостей розвитку диригентського мистецтва Галичини означеного 
періоду. Наукова новизна. У статті вперше з’ясовано питання тяглості диригентської 
традиції А. Нікіша на теренах галицького краю. Висновки. Досліджено, що художньо-
естетичні пріоритети діяльності львівських диригентів концентрувалися на піднесенні 
мистецького рівня колективів міста, впровадженні розмаїтого репертуару, високо-
художньому прочитанні музичних творів, глибокому розумінні композиторського стилю, 
здійсненні виняткового впливу на музикантів і слухачів. Диригентська практика учнів А. 
Нікіша у Львові свідчить, що диригентське мистецтво Галичини формувалося в європей-
ському контексті. Визначальними в диригентській сфері були: гнучка практика ангажу-
вання диригентів і, водночас, залучення до співпраці диригентів-гастролерів; орієнтація 
на виконання найкращих взірців національної та світової музичної спадщини, часте 
звернення до творчості композиторів-сучасників; органічне поєднання диригентами 
різних видів діяльності (композиторської, виконавської, педагогічної та організаційної); 
еволюція диригентської освіти. 
Ключові слова: диригентське мистецтво, А. Нікіш, Львів, Т. Мазуркевич, І. Ноймарк, 
В. Бердяєв, Міський (Великий) театр. 

Актуальність теми дослідження. Історія світового диригентського мистецтва 
засвідчує величезну кількість видатних диригентів. Та нам відомі імена майстрів 
симфонічного виконавства та хорового співу, геніальність яких визнали ще за життя. 
Їх діяльність називають епохальною в музичному світі та пов’язують з визначними 
здобутками духовної культури людства. До таких постатей належить німецько-
угорський диригент А. Нікіш. Його життєтворчість постійно перебувала в полі зору 
музикантів – сучасників маестро, а також привертає увагу низки науковців сьогодні. 
Такі розвідки залишаються не лише пам’ятками великих звершень А. Нікіша, але й 
безсумнівними формувачами критеріїв якості в царині музичного виконавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слава цієї зірки європейського дири-
гентського мистецтва осяяла шлях плеяди відомих диригентів, що сприяло збере-
женню і примноженню найкращих традицій диригентської справи. Серед них – 
представники, які відіграли помітну роль в музичній культурі Львова й Галичини – 
Т. Мазуркевич, І. Ноймарк і В. Бердяєв. В українському і зарубіжному музикознав-
стві їх диригентська практика висвітлювалася доволі фрагментарно. Зокрема у пра-
цях, присвячених різним аспектам функціонування музичних інституцій міста [7], 
та довідковій літературі, в якій стисло відтворено фактологічну інформацію стосовно 
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життєтворчості митців [4; 13]. Тому мета статті полягає у тому, щоб ґрунтовно 
висвітлити диригентську діяльність учнів А. Нікіша у Львові, а також з’ясувати, яке 
продовження отримала диригентська традиція цього славного диригента на теренах 
галицького краю. 

Виклад основного матеріалу. Артур Нікіш (1855–1922) народився у Дьйор-
Мошон-Шопрон, північно-західній області Угорщини. Але, зважаючи на те, що 
життєвий і творчий шлях маестро був тісно пов’язаний саме з Німеччиною, його 
вважають як угорським, так німецьким диригентом. Виняткові здібності музиканта 
проявилися дуже рано. В одинадцятирічному віці, після п’яти років приватних 
музичних студій, він вступив до Віденської консерваторії (клас скрипки Йозефа 
Гельмесбергера, фортепіано – Вільгельма Шеннера і композиції – Фелікса Отто 
Дессофа). Після закінчення навчання його самостійне творче життя розвивалося до-
волі стрімко. У 1874 р. він отримав посаду другого скрипаля Віденського придвор-
ного оркестру, згодом став хормейстером Лейпцизької опери (1878), помічником 
капельмейстера, а відтак керівником оперного оркестру (1879). 

Надалі шлях самореалізації та самоствердження проходив на посадах керівника 
Бостонського симфонічного оркестру (1889), з яким чотири роки виступав у США; 
музичного директора Королівської опери в Будапешті (1893), з якою гастролював у 
Лондоні; від 1895 р. до останніх днів життя – диригента знаменитого оркестру 
Гевандхауз у Лейпцизі та оркестру Берлінської філармонії. Широкий спектр видів 
діяльності музиканта доповнюється диригентською працею в оперному театрі в 
Лейпцизі, директоруванням у тамтешній консерваторії (1905–1906), педагогічною і 
композиторською практиками. 

Постійна праця з оркестрами у стаціонарній формі стимулювала розвиток інтен-
сивної гастрольної діяльності. З Берлінським оркестром диригент концертував у 
Гамбурзі, Ганновері, Брюсселі, Португалії, Швеції, Швейцарії, Данії, Скандинавії 
та Росії. У 1912 р. з Лондонським філармонічним оркестром здійснив велике кон-
цертне турне Північною Америкою. Неймовірно активний як диригент-гастролер, 
він відомий виступами у містах Німеччини, Італії, Норвегії, Швейцарії, Австрії, 
Голландії, Південної Америки, Росії тощо [27, с. 1532]. 

Часові межі творчої активності А. Нікіша (останні десятиліття XIX – перші деся-
тиліття XX ст.) об’єднують його з іншими видатними митцями, представниками так 
званої післяваґнерівської п’ятірки – Гансом Ріхтером, Феліксом Мотлем, Ґуставом 
Малером і Феліксом Вайнґартнером. Вони належать до покоління сучасників та 
адептів гігантів диригентського мистецтва Ріхарда Ваґнера й Ганса фон Бюлова. Їх 
професійна діяльність сприяла не лише поширенню і ствердженню диригування як 
виконавського мистецтва, але й призвела до справжнього розквіту світової музичної 
культури на межі XX ст. [2, с. 225]. 

А. Нікіш прославився як видатний інтерпретатор творів Людвіґа ван Бетховена 
та музики доби романтизму: Ріхарда Ваґнера, Роберта Шумана, Йоганнеса Брам-
са, Антона Брукнера, Ференца Ліста, Петра Чайковського, Миколи Римського-Корса-
кова. Запропоновані диригентом цікаві й, водночас, несподівані, згідно з виконав-
ською традицією, трактування відкривали нові й неповторні відтінки художнього 
прочитання вже відомих композицій. Так у 1896 р. в Петербурзі він тріумфально 
виконав П'яту симфонію П. Чайковського, прем’єра якої під керуванням автора була 
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прийнята публікою досить прохолодно (1888). Крім цього, його уміння досягати 
високого художнього результату, запалювати музикантів і викликати загальний 
ентузіазм слухачів сприяло неабиякому успіху низки першовиконань. Відомо, що 
саме після першої презентації Сьомої симфонії А. Брукнера (1884) ім’я композитора 
отримало широку популярність [5, с. 275]. 

У світовому диригентському просторі він постає як майстер натхненної імпро-
візації. Різнобічні характеристики засвідчують, що маестро не вимагав диктатор-
ського слідування конкретним деталям свого задуму, надаючи можливість музикан-
там під час виконання бути співавторами інтерпретації. Сучасники визнавали його 
видатним репрезентантом диригентського мистецтва романтичного напрямку та 
митцем, який при зовнішній стриманості володів винятковою силою впливу на 
оркестровий колектив [1, с. 11–12]. 

Мистецтво А. Нікіша вплинуло на наступні покоління диригентів, зокрема Віль-
гельма Фуртвенглера, який очолив Лейпцизький і Берлінський оркестри після його 
смерті. Становленню низки інших відомих імен сприяв безпосередньо в Лейпцизь-
кій консерваторії (від 1902 р.). Його вихованцями були Т. Мазуркевич, В. Бердяєв, 
І. Ноймарк, Костянтин Сараджев, Олександр Хессін, Сергій Кусевицький, Альберт 
Раальте. 

Педагогіка А. Нікіша не відповідала загальноприйнятим принципам колег-педа-
гогів. Він не провадив систематичних уроків і вважав, що диригування не є ремес-
лом, якому можна навчитися. Найбільш ефективним методом навчання визнавав 
«спостереження» та «обговорення» його репетицій і концертів. 

Зауважимо, що до 1913 р. диригентський клас існував тільки в Лейпцизькій 
консерваторії [3, с. 112]. У цей період диригування належало до факультативних 
дисциплін та вивчалося, здебільшого, приватно, на заняттях у провідних майстрів. 
Такий підхід відповідав тогочасній освітній практиці багатьох європейських країн. 
Цієї ж традиції дотримувалися у галицькому музичному житті першої третини XX ст. 

Упродовж 1900–1939 рр. у Львові працювало троє учнів А. Нікіша: Т. Мазур-
кевич, В. Бердяєв та І. Ноймарк. З цими постатями пов’язано піднесення стратегіч-
них у культурному житті регіону установ – Міського (Великого) театру та Львів-
ської філармонії. 

Т. Мазуркевич (1887–1968), уродженець Домброви-Гурничої, що на півдні Поль-
щі, став відомим львівській аудиторії в 1933 р. Його анонсували як варшавського 
диригента, оскільки в цей час він працював у тамтешньому Міському театрі та Поль-
ському Радіо. Однак, перш ніж поширився розголос про його досягнення у Варшаві, 
музикант здобув ґрунтовну музичну освіту та досвід у процесі тривалої дири-
гентської практики1. 
                                                 
1 Вивчав фортепіано у Болеслава Доманевського в Музичній школі Варшавського музичного 

товариства, згодом поглиблював знання у Лейпцизькій консерваторії (клас Йозефа Пем-
баура), де також студіював диригентуру у Ганса Сітта і А. Нікіша. Закінчивши консервато-
рію (1910) виступав як диригент у Лейпцизі і Веймарі, а відтак став директором Музичного 
товариства в Пйотркуві. Упродовж 1912–1923 рр. викладав фортепіанну гру в музичній школі 
при Товаристві імені Фридерика Шопена в Лодзі та директорував у співочому товаристві 
“Лютня”. Був одним із організаторів Лодзької філармонії і став її першим диригентом у 1915–
1916 рр. Його диригентський досвід пронизаний працею в Константинополі, Софії, Трієсті. 
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Діяльний як оперно-симфонічний диригент, а також музично-громадський діяч, 
він неодноразово гастролював з колективом Варшавської опери у Львові. Оскільки 
в 1933 р. музичні відділи Львівського театру було закрито, він разом з відомими 
польськими співаками Вандою Вермінською та Романом Врагою долучилися до 
організації оперних презентацій за системою «стажіоне», тобто протягом декількох 
місяців у сезон [7, с. 181–182]. 

Оперне «стажіоне» у Львові розпочалося на початку вересня 1935 р. Т. Мазур-
кевич стояв на чолі трьох оперних циклів, що відбувалися у вересні 1935 р., лютому, 
квітні й травні 1936 р. Його ініціативі належить комплектування виконавського 
складу з колишніх артистів хору Львівської і співаків Варшавської опер та оркестру 
Львівської філармонії [29, с. 2]. Оркестр також доповнювався музикантами з Варшав-
ського театру. 

Репертуарна політика диригента окреслювалася оперною творчістю італійських 
і французьких композиторів-романтиків. На підставі матеріалів преси довідуємося, 
що під його орудою звучали спектаклі Джузеппе Верді («Аїда» 1935; «Ріголетто», 
«Травіата» 1936), Джоаккіно Россіні («Севільський цирульник» 1936), Джакомо 
Пуччіні («Тоска» 1935; «Мадам Баттерфляй», «Богема» 1936), Жоржа Бізе («Шукачі 
перлів» 1935), Жюля Массне («Манон» 1936), Лео Деліба («Лакме» 1936). Критика 
доволі схвально оцінювала художній рівень цих виконань. У тогочасних львівських 
періодичних виданнях відгуки переважно зводяться до висловів: «цілість проходила 
під знаком правдивого артистизму», «хор і оркестр виконали своє завдання без 
побажань» [23, с. 2; 25, с. 9]. Т. Мазуркевича характеризували як досвідченого, 
надійного та енергійного диригента, який у дуже короткому часі досягав цілісності 
вистави [21, с. 8; 22, с. 4]. 

У Львівській філармонії Т. Мазуркевич диригував у 1933–1934, 1935–1936 рр. 
Під його орудою симфонічний оркестр виконував оркестрові твори Ф. Шопена, 
Мечислава Карловича, Ф. Ліста та Сергія Рахманінова. 

В одній із рецензій віднаходимо характеристику диригента. Відомий музичний 
критик Альфред Пльон пише: «Востаннє Львів приймав пана Мазуркевича з нагоди 
постави «Гальки» Станіслава Монюшка (грудень 1933 р. – М. Ф.), але в даний час 
пізнав його як симфонічного диригента та приготував сердечне прийняття. На кон-
цертній естраді він виявився також дуже добрим диригентом і музикантом, який суве-
ренно панує над оркестром і вміє видобути всі призначені динамічні та ритмічні ефек-
ти. Досить поміркований у рухах, він диригує з темпераментом і смаком» [24, с. 11]. 

Видатного диригента, композитора і піаніста єврейського походження І. Ноймарка 
(1888–1959) визначають як польського музиканта. Спираючись на тривалу працю ма-
естро в Голландії, науковці зачисляють його і до польсько-голландських диригентів.2 
                                                 
2 Упродовж 1906–1910 рр. І. Ноймарк здобував музичну освіту в Королівській музичній кон-

серваторії в Лейпцигу: фортепіано вивчав у Карла Вайдлінґа, теорію і композицію – у Штефана 
Креля і Макса Реґера, диригентуру – в А. Нікіша. Після навчальних років працював асис-
тентом диригента опери в Карлсруе, потім репетитором солістів і диригентом опери в Берліні 
(1911–1914). У 1911 р. також зафіксовано його дебют за диригентським пультом у Варшавській 
філармонії. І. Ноймарк декілька років працював у країнах Скандинавії: диригентом опери 
в Копенгагені (1914–1916), філармонічного оркестру в Осло (1919–1922). Від 1922 року він 
оселився в Голландії і понад тридцять років диригував літніми симфонічними концертами 
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Його як улюбленця львівської аудиторії найчастіше з-поміж інших диригентів 
запрошували до співпраці з філармонічним колективом (від 1933 р., за винятком 
сезону 1936–1937 рр.). Після першого виступу А. Пльон писав: «Як homo novus 
стояв Ноймарк перед львівською публікою і відразу підкорив її. Вже після першого 
пункту програми (увертюра до опери «Оберон» Карла Марії фон Вебера – М. Ф.) 
збагнули, що за диригентським пультом стоїть правдивий артист, обдарований над-
звичайними здібностями. Впродовж усього концерту захоплення та ентузіазм слу-
хачів тільки зростав. Бо цей Ноймарк є диригентом високого класу. Музикант доско-
налий, повний темпераменту і животворної енергії, вміє повести за собою оркестр, 
стимулювати його до досягнення найвищих результатів та надзвичайних ефектів. 
Треба визнати, що оркестр, розуміючи, що має перед собою таку видатну особис-
тість, підкорився його керівництву без застережень» [26, с. 13]. 

Його характеризували як інтелігентного, вправного, солідного, педантичного 
диригента. Неодноразово підкреслювали високий рівень інтерпретацій, відчуття 
стилю, витончений смак і чуття маестро [28, с. 10]. 

Наголошуючи на чималій участі знаменитості в мистецькому злеті симфоніч-
ного колективу, А. Пльон зауважував: «Ноймарк є диригентом, який може видобути 
з оркестру максимум досконалості. Він грає на ньому, як найкращий віртуоз на сво-
єму інструменті. Оркестр зробив надзвичайний поступ і з гідною подиву точністю 
реагує на найдрібніші вказівки диригента. Ніколи б не сподівався, що на початку 
сезону цей колектив зможе грати так делікатно, з легкістю видобувати прекрасні 
динамічні й ритмічні ефекти, осягне ідеальну чистоту інтонації (мідь!). Все це є 
правдивою колективною справою теперішніх диригентів, однак головна заслуга 
належить все ж Ноймарку, котрий найдовше працював із оркестром і чинив на нього 
найбільший вплив» [19, с. 3]. 

Винятково високі оцінки отримали виконання Тринадцятої симфонії Йозефа 
Гайдна, «Маленької нічної серенади» Вольфґанґа Амадея Моцарта, Шостої сим-
фонії («Пасторальної») і Четвертого концерту для фортепіано з оркестром Л. ван 
Бетховена, Четвертих симфоній Й. Брамса і П. Чайковського, «Української рапсо-
дії» Василя Барвінського, вперше у Львові симфонічної поеми «Нічна хода» Анрі 
Рабо (1935) та Першої симфонії Юзефа Коффлера (1936). 

Вивчивши репертуарну політику І. Ноймарка, зауважимо, що він реалізував 
різножанрову оркестрову музику від найдавніших часів до сучасності, в даному 
випадку від Concerto grosso Арканджело Кореллі до вже згаданих композицій 
XX ст. Відзначимо, що репертуарні вподобання диригента, рівною мірою, спрямо-
вувалися як до музики польських авторів, так й інших народів. 

Творча біографія відомого диригента і педагога, уродженця м. Гродно В. Бердяєва 
(1885–1956) рясніє свідченнями численних досягнень в галузі музичного мистецтва3. 
                                                 

в Швенінґені (1922–1954). Поза тим, виступав диригентом інших голландських симфонічних 
оркестрів, а також часто гастролював у Європі [7, с. 67]. 

3 Його творче становлення пройшло в Лейпцизькій консерваторії, де вивчав (окрім дири-
гентури) теорію музики у Штефана Креля та композицію у Макса Реґера. Як диригент 
В. Бердяєв дебютував у 1906 р. в Дрездені й Лейпцигу. Упродовж 1907–1921 рр. він працював 
диригентом Маріїнського театру, оркестру Народного дому в Санкт-Петербурзі (Росія). 
В 1921–1930 рр. диригував у Польщі та інших європейських країнах, надалі в Ленінградській 
філармонії, оперному театрі в Києві (викладав в інституті імені Миколи Лисенка), Харкові, 
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Преса анонсувала В. Бердяєва як відомого варшавського капельмейстера, котрий 
вже заявив про себе у Львові під час гастрольних виступів у Міському театрі. Ще 
тоді, згадує А. Пльон, можна було стверджувати, що він є артистом з великими 
амбіціями та високою кваліфікацією. А його виступ з філармонічним оркестром 
тільки підтвердив цю думку [17, с. 9]. 

Із симфонічним колективом Львівської філармонії диригент працював упро-
довж 1934–1939 рр., за винятком сезону 1936–1937 рр. Матеріали львівської періо-
дики вміщують захоплюючі характеристики творчої натури маестро. Музичні кри-
тики фактично одностайно твердили про його владолюбство та непереборний вплив 
на колектив. Наприклад, Юліуш Масловський зазначав: «моментами здавалося, 
наче це якийсь божище міфічного терору утримує виконавців у залізних лабетах 
своєї волі» [11, с. 2]. Трохи згодом А. Пльон відзначить батуту В. Бердяєва як «чаро-
дійську», акцентуючи на тому, що вона, зазвичай, з досить занедбаного оркестру 
видобувала життя, силу й темперамент [18, с. 4]. 

Йому ж приписували вміння досягати небуденних ритмічних й динамічних 
ефектів, шляхетних барв, експресії звучання, навіть тоді, коли колектив через об-
тяжливі умови функціонування не був у відповідній «професійній формі» [10, с. 2]. 
Неодноразово відзначалося, що оркестр під його керуванням грає витончено і з 
відчуттям прекрасного, з видимим запалом і старанністю [15, с. 4; 16, с. 4]. У пресі 
диригента супроводжували епітети першорядний, досконалий, знаменитий і справ-
ний виконавець, сповнений волі й пристрасності. 

Репертуарні ініціативи В. Бердяєва також стали пунктом обговорення музич-
ними критиками Львова. У полі їх зору опинилися контрастні зіставлення у програ-
мах концертів, зокрема симфонічних полотен П. Чайковського і В. А. Моцарта. 
Виконання «відродженої» ще А. Нікішем П’ятої симфонії представника російського 
романтизму і Коронаційного концерту D-dur віденського класика визнавали таки-
ми, що зуміли стати на висоті завдання і, попри значні труднощі такого експери-
менту, захопили слухачів [10, с. 2]. 

Підкреслювалися високохудожнє втілення симфонії «З нового світу» Антоніна 
Дворжака, прекрасне виконання «Патетичної» симфонії П. Чайковського, скрипкових 
концертів Генрика Венявського і Фелікса Мендельсона. Крім цього, йому належала 
реалізація композицій Л. ван Бетховена, Р. Ваґнера, Р. Штрауса, Поля Дюка, часто поль-
ських і російських авторів: Ф. Шопена, Людомира Ружицького, М. Карловича, Романа 
Статковського, Романа Палестера, М. Римського-Корсакова, Ігоря Стравинського. 

Розмаїтий репертуар, цікаві та оригінальні інтерпретації маестро пропонував і у 
Міському (Великому) театрі. Під його орудою відбулися виконання опер «Борис Го-
дунов» Модеста Мусоргського (1936), «Аїда» Дж. Верді (1936), «Пікова дама» П. Чай-
ковського (1937), «Лоенгрін» Р. Ваґнера (1938) [30, с. 2; 12, с. 2]. Колосальне зацікав-
лення серед меломанів Львова викликала постава «Пікової дами» П. Чайковського. 
Зокрема, А. Пльон писав: «Довгий час не виконувана у Львові опера Чайковського 
«Пікова дама» була виставлена під керуванням В. Бердяєва дуже добре. Він як доско-
налий музикант, повний темпераменту, відтворив цілість у відповідному темпі та 
подбав про належне виконання як з огляду на солістів, хор, так і оркестр» [14, с. 6]. 
                                                 

Одесі й Свердловську. До приїзду у Львів (1930) він оселився у Варшаві, де зайняв посаду 
диригента Великого театру і професора консерваторії [8, с. 388]. 
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Підтвердженням тяглості диригентської традиції А. Нікіша в Галичині залиша-
ється також диригентська діяльність учнів В. Бердяєва – Чеслава Левицького, уро-
дженця Поділля, та Казимира Гардуляка, львів’янина, випускника Львівської музич-
ної консерваторії імені Кароля Шимановського. У сезоні 1938–1939 рр. вони очо-
лили симфонічні концерти львівського філармонічного оркестру [8, с. 386]. 

Висновки. Диригентська практика учнів А. Нікіша у Львові свідчить, що дири-
гентське мистецтво Галичини формувалося в європейському контексті. Перекону-
ємося, що пріоритетними в диригентській сфері були: гнучка практика ангажування 
диригентів і, водночас, залучення до співпраці диригентів-гастролерів; орієнтація 
на виконання найкращих взірців національної та світової музичної спадщини, часте 
звернення до творчості композиторів-сучасників; органічне поєднання диригентами 
різних видів діяльності (композиторської, виконавської, педагогічної та організа-
ційної); еволюція диригентської освіти. 

Диригентська традиція А. Нікіша, що виявилася у діяльності Т. Мазуркевича, 
І. Ноймарка та В. Бердяєва, була співзвучною принципам творчості диригентів Гали-
чини першої третини XX ст. Виконавсько-художній аспект їх диригентської актив-
ності характеризується одностайністю маестро в піднесенні мистецького рівня колек-
тивів, упровадженні розмаїтого репертуару, зокрема й композицій, які реалізовував 
А. Нікіш, високохудожньому інтерпретуванні, глибокому розумінні композиторсь-
кого стилю, наданні нового прочитання відомим творам, здійсненні виняткового 
впливу на музикантів і слухачів. Проаналізована позиція диригентів щодо творчого 
процесу не вичерпується й сумлінністю, невтомною працею, дисципліною, тактов-
ністю, постійним самовдосконалення тощо. Діяльність цих митців слугувала орієн-
тиром для багатьох місцевих музикантів і диригентів. Вона сприяла формуванню 
професійних якостей та мистецьких ідеалів, що зумовило піднесення музичного 
мистецтва реґіону, та створила міцне підґрунтя для розвитку і спадкоємності най-
кращих традицій європейського диригентського виконавства. 
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Maryana Ferendovych. Lviv Conductors-disciples of Arthur Nikisch: on the formation of 
traditional conducting art of Halychyna of the first third of the 20th century.  
The aim of this paper is to research the conducting activity of Artur Nikisch’s disciples Tadeusz 
Mazurkiewicz, Ignaz Neumark and Walerian Bierdiajew in Lviv in the first third of the 20th century. 
The methodology of this study consists of the following: the research method was used for 
collecting and processing sources on biographies and creative legacy of the artists, the com-
parative method was used for comparing and developing the understanding of various aspects 
of activity of the conductors, the analytical method was used for identifying the specificities of 
development of the conducting art of Halychyna of the given period. The scientific novelty 
consists in the first attempt to research the importance of the conducting tradition of A. Nikisch 
in Halychyna. Conclusions. It was established that the artistic and aesthetic priorities of activity 
of the Lviv conductors were concentrated on the improvement of artistic level of the city's bands, 
the introduction of a diverse repertoire, highly artistic rendition of music works, a profound 
understanding of the composer's style, and an exceptional impact on musicians and the audience. 
The analysed position of conductors regarding the creative process is not exhausted by conscien-
tiousness, tireless work, discipline, tact, constant self-improvement, etc. It is emphasized that their 
artistic activity served as a benchmark for many local musicians and conductors. It contributed 
to the formation of professional qualities and artistic ideals, which resulted in the elevation of 
the musical art of the region and created a solid foundation for the development of the best 
traditions of conducting performance. The conducting practice of A. Nikisch’s disciples in Lviv 
proves that the art of conducting of Halychyna was formed in the European context. The follow-
ing were defining in the conducting area: flexible practice of engagement of conductors and, at 
the same time, engagement of touring conductors in cooperation; orientation towards the best 
examples of national and world music heritage, frequent appeal to the work of contemporary 
composers; organic combination by conductors of various types of activities (composing, perfor-
ming, teaching and organization); the evolution of conducting education. 
Keywords: conducting art, A. Nikisch, Lviv, T. Mazurkiewicz, I. Neumark, W. Bierdiajew, City 
(Great) Theater. 

 


