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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі існування України, в умовах 

військового конфлікту на сході та зусиль по його подоланню, непересічне 

значення отримали питання збереження культурних здобутків Донбасу. 

Фортепіанне мистецтво Донбасу є невід’ємною часткою музичного мистецтва й 

розглядуваного регіону, й України в цілому. Однак, на тлі все глибшого й 

детальнішого осмислення української музичної культури на сучасному етапі, 

розгортання регіональних досліджень, а також вивченості музичного мистецтва 

в старих культурних центрах України, фортепіанне мистецтво Донбасу все ще 

залишається «білою плямою». Розкриття історичного шляху становлення 

фортепіанного мистецтва цього регіону, дослідження його сучасного стану, 

збереження його досягнень є викликом часу, потребою сьогодення у 

відтворенні цілісної картини музичної культури української нації.  

Окрім цього, такі процеси перехідного періоду як комерціалізація 

суспільного життя та агресивний наступ масової культури, загострили 

необхідність протистояння їм. В активізації значення гуманістичних ціннісних 

засад світосприйняття одне з визначальних місць, безсумнівно, належить 

музичному мистецтву класичного спрямування взагалі і фортепіанному 

зокрема. Саме притаманна цьому мистецтву ціннісна орієнтація (система) 

робить його вивчення у будь-якому аспекті таким важливим для сучасного 

суспільства України. Враховуючи, що сучасні процеси глобалізації 

доповнюються тенденціями утвердження національних засад мистецтва, 

вивчення регіональних явищ фортепіанного мистецтва України стає 

невід’ємною частиною духовного освоєння світу. 

Фортепіанне мистецтво Донбасу є недостатньо вивченим. В цілому 

питанням становлення музичного мистецтва Донбасу присвячена певна 

кількість досліджень, проте вони стосуються або виконавських та педагогічних 

проблем музикантів інших фахів (Л. Гаврюшенко [47], Р. Донина [125], 

О. Журавльова [128], В. Качмарчик [145], Н. Лаврик [174], Т. Литвинець [180], 

В. Олендарьов [241], О. Пономаренко-Цанк [249], А. Понькіна [250], Г. Соболєв 
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[288], І. Тукова [301], О. Тюрікова [302], О. Шадурський [326], А. Яцков [336]), 

або питань творчості донецьких композиторів та розвитку окремих жанрів у 

творчості митців донецької спілки композиторів (Т Кірєєва [147], 

О. Пономаренко-Цанк [249], І. Тукова [301]). У цьому контексті питання 

фортепіанного мистецтва Донеччини залишаються не вивченими.  

Окремі аспекти функціонування фортепіанного мистецтва Донбасу 

зачіпалися в поодиноких працях, присвячених узагальненому огляду історії 

музичної культури Донбасу (О. Журавльова [128]), розробкам питань історії 

музичної культури Луганщини 1917–1941 рр. (Л. Гаврюшенко [47], О. Якімчук 

[335]), самодіяльного художнього руху на Донбасі в пореволюційний час 

(Л. Бахарєв [216]), історії музичного життя Донбасу (Т. Кірєєва [147]), 

творчості донецьких композиторів (Г. Утіна [305]). Проте при вивченні 

багатьох аспектів останнього питання становлення фортепіанного мистецтва 

здебільшого не привертають увагу дослідників. 

Деякі дані щодо окремих питань функціонування фортепіанного 

мистецтва Донбасу наявні в критико-публіцистичних матеріалах, уміщених у 

місцевій періодиці, в тому числі про концертну діяльність піаністів регіону 

(„Вечерний Донецк”), про місцеві фестивалі та конкурси („Вечерний Донецк”, 

„Радянська Донеччина”), про виступи донбаських піаністів на міжнародних 

творчих форумах („Вечерний Донецк”, „Музыкальный вестник”, „Первая 

линия”), про концерти гостей регіону та творчі зв’язки з творчими закладами й 

установами інших регіонів України („Вестник ДГМПИ”, „Музыкальный 

вестник”), про мистецтво композиторів Донбасу („Селянська Донеччина”), 

зокрема стосовно творів студентів-композиторів („Вечерний Донецк”, 

„Селянська Донеччина”). Певні відомості про різні етапи розвитку 

фортепіанного мистецтва краю містяться в архівних матеріалах (фонди АГМ, 

АМУ, ДДМА, ДМУ, ДОА, ЛОА, ММУ, МГКМ, ЦДІАУ, ЦДА м. Харкова), 

періодичних виданнях початку ХХ ст. (адрес-календар „Весь Мариуполь и его 

уезд” за 1910 р., адрес-календар і довідкова книга міста й околиць „Весь 

Луганск в кармане” за 1912 р. та ін.). 
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Наявність певного фонду фактичних даних в указаних матеріалах, 

водночас активізація сучасних досліджень музичної культури Донеччини, 

свідчать про назрілу необхідність досліджень, спеціально присвячених 

вивченню фортепіанного мистецтва Донеччини. 

Отже, актуальність теми дослідження фортепіанного мистецтва 

Донеччини зумовлена: недостатньою вивченістю даної проблематики у 

вітчизняному музикознавстві; значимістю музичного мистецтва класичного 

спрямування з його ціннісною системою для духовного буття українського 

суспільства; значимістю класичної музичної спадщини з її високими 

естетичними критеріями в процесі формування індивідуальних виконавських 

шкіл; необхідністю з’ясування характеру й особливостей становлення 

фортепіанного мистецтва регіону (на прикладі концертно-інтерпретаційної 

діяльності її кращих представників). 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

написана на кафедрі теорії музики ХНУМ ім. І. Котляревського і відповідає 

комплексній темі: «Методологічні та методичні основи сучасного 

музикознавства: теоретичні, естетичні, соціологічні та психолого-педагогічні 

аспекти» перспективного тематичного плану науково-дослідницької діяльності 

Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського на 

2012 – 2017 роки (протокол Вченої ради ХНУМ № 4 від 29.11.2012). Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Харківського національного 

університету мистецтв (протокол № 4 від 29.11.2012). 

Мета дослідження полягає в розкритті історичної динаміки 

фортепіанного мистецтва Донеччини кінця ХIХ – початку ХХІ ст. та 

формування виконавських шкіл на сучасному етапі розвитку. 

Основні завдання дослідження, що підпорядковані меті:  

– висвітлити соціокультурні та історичні передумови розвитку 

фортепіанного мистецтва Донбасу на різних етапах розвитку; 

– увести в науковий обіг новий фактичний матеріал щодо історії 

фортепіанного мистецтва регіону; 
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- запропонувати періодизацію розвитку фортепіанного мистецтва 

Донбаського регіону; 

- визначити роль музичної освіти Донбасу як рушійної сили становлення 

фортепіанного мистецтва регіону;  

- обґрунтувати явище індивідуальних виконавських шкіл в 

фортепіанному мистецтві Донбасу;  

- визначити специфіку розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу в 

аспекті осмислення його історичного шляху та виконавсько-інтерпретаційного 

доробку кращих представників.  

Об’єкт дослідження – фортепіанне мистецтво Донбасу, а предмет – 

історичний розвиток фортепіанного мистецтва регіону та становлення 

індивідуальних виконавських шкіл. 

Матеріал дослідження. Історичний та виконавсько-теоретичний аспекти 

вивчення проблеми зумовили наступний аналітичний матеріал: 

- документи державних обласних архівів; 

- архіви музично-освітніх закладів регіону; 

- архів проректора з наукової роботи ДДМА; 

- архів кафедри спеціального фортепіано ДДМА; 

- афіші, стенограми, інтерв’ю з піаністами Донбасу та Харкова; 

- аудіо- та відео матеріали приватних архівів Л. М. Адаменко, 

заслуженого артиста України О. Н. Бахтіозіна, Н. Ю. Чеснокової; 

- фонди студії звукозапису ДДМА; 

- фонди Донецької та Луганської обласних державних телерадіокомпаній; 

- фонди Чернівецької обласної філармонії; 

- фонди архіву класичної музики classic-online.ru; 

- фонди приватних архівів Т. С. Гердової, А. І. Юфіт, Т. Л. Моргунової.  

Методи дослідження. Концепція дисертація базується на комплексному 

підході до об’єктів культури, що спирається на загальнонаукові та спеціальні 

методи пізнання:  
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- історичний – дає змогу розглянути становлення фортепіанного мистецтва 

Донбасу як процес змін форм його існування; 

- джерелознавчий – забезпечує необхідним архівним та статистичним 

матеріалом; 

- системний – дозволяє розкрити фортепіанне мистецтво Донбасу як цілісність, 

диференційовану на різні ієрархічні рівні культури; 

- структурно-функціональний – дає змогу виявити функції окремих 

структурних складових системи підготовки музикантів-фахівців, зміни цих 

функцій з перебігом часу; 

- термінологічний – дозволяє уточнити обсяг і склад явища, що вивчається - 

фортепіанного мистецтва Донбасу, а також висвітлити ті засадничі поняття, на 

підставі яких здійснено аналіз сучасного етапу його функціонування; 

- порівняльний метод - сприяє виявленню специфіки предмету дослідження, 

періодизації розвитку сучасного фортепіанного мистецтва Донбасу; 

- аксіологічно-інтерпретаційний – дозволяє з’ясувати індивідуальні ціннісні 

пріоритети у творчій діяльності виокремлених піаністів – Л. М. Адаменко, 

В. Г. Бойкова, Н. Ю. Чеснокової. 

- цілісний аналіз Л. А. Мазеля та В. А. Цуккермана, завдяки якому вдалося 

висвітлити характерні жанрово-стильові риси творів та особливості їх 

інтерпретації провідними піаністами Донбасу. 

Теоретична база дослідження. Дослідження спирається на наукові 

положення в роботах провідних науковців з проблем: 

- історії та сучасного стану музичного мистецтва Донецького та інших 

регіонів України (І. Бермес [26], Ю. Булка [37], Е. Дагілаійська [66], К. Демочко 

[69], Р. Дудик [127], М. Загайкевич [131], Т. Кірєєва [147], О. Кононова [157], 

О. Коренюк [166], В. Лапсюк [175], А. Литвиненко [179], Л. Мазепа [191], 

Л. Мороз [208], Л. Пасічняк [246], О. Попович [251], Л. Романюк [273], Т. Росул 

[274], А. Утіна [305], О. Якимчук [335]); 

- виконавської школи (І. Андрієвський [3], І. Власенко [44], Т. Глущук [61], 

М. Давидов [65], Ж Дедусенко [67;68], І. Довжинець [122], О. Дубас [126], 
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О. Криса [169], А. Лащенко [176], Г. Макаренко [192], Т. Медведнікова [201], 

В. Посвалюк [252], Т. Рощина [275], Г. Савельєва [277], В. Сумарокова [296]);  

- теорії та історії музичної інтерпретації (О. Катрич [144], Е. Ліберман [178], 

Т. Литвинець [180], А. Малінковська [194], В. Москаленко [209;210], 

К. Тимофєєва [299], А. Яцков [336]); 

- музичного та виконавського стилю (О. Катрич [144], М. Михайлов [206], 

В. Москаленко [209;210], Д. Рабинович [270;271], С. Скребков [284], 

М. Смірнов [286], К. Тимофєєва [299]); 

- музичної форми (М. Арановський [5], Б. Асаф’єв [14], В. Григорьєв [63], 

Л. Мазель [187; 188; 190], Є. Назайкінський [227], В. Протопопов [267], 

О. Ручьєвська [276], Ю. Холопов [314], В. Цуккерман [320]); 

- музичного ритму та темпу (М. Арановський [4;6], Е. Курт [173], 

Є. Назайкінський [228], М. Харлап [310;311], В. Холопова [312]). 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації вперше:  

- здійснена спроба системного вивчення фортепіанного мистецтва Донбасу;  

- застосовано новий підхід у регіональній тематиці - дослідження сутнісного 

наповнення інтерпретаційно-виконавської майстерності (доробку) піаністів 

регіону;  

– надано оцінку історичним передумовам розвитку фортепіанного мистецтва 

Донбасу;  

– уведено в науковий обіг низку невідомих раніше архівних матеріалів 

стосовно фортепіанного мистецтва Донбасу;  

– здійснено періодизацію розвитку фортепіанного мистецтва регіону; 

– визначено роль музичної освіти Донбасу як рушійної сили розвитку 

фортепіанного мистецтва Донбасу; 

– обґрунтовано явище індивідуальних фортепіанних шкіл в сучасному 

фортепіанному мистецтві Донбасу на підставі звернення до виконавської та 

педагогічної діяльності піаністів Донбасу; 
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– представлено зразки аналізу виконавських інтерпретацій окремих 

фортепіанних творів провідними піаністами регіону – Л. Адаменко, В. Бойкова, 

Н. Чеснокової; 

– узагальнено специфічні особливості розвитку фортепіанного мистецтва 

Донбасу як цілісного об’єкту сучасної музичної культури України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх 

використання у загальних вузівських курсах історії українського мистецтва, 

історії та теорії фортепіанного виконавства, виконавської інтерпретації, у 

вивченні окремих творів молодими виконавцями в класах спеціального 

фортепіано. Окремі аспекти історичного розвитку фортепіанного мистецтва 

Донбасу знайшли продовження у дослідженнях співробітників 

Маріупольського державного краєзнавчого музею.  

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалась на 

засіданнях кафедри теорії музики ХНУМ ім. І.П. Котляревського. Основні 

положення дисертації було оприлюднено у виступах на Міжнародних науково-

практичних конференціях: «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (Київ, 

2009), «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи» 

(Мелітополь, 2009, 2010, 2012); на Відкритій звітній науковій конференції 

«Актуальні проблеми музичного и театрального мистецтва» (Харків, 2016), на 

ХVІ Міжнародній науково-творчій конференції студентів, магістрантів та 

аспірантів «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих 

науковців» (Харків, 2016). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладено в 8-ми 

статтях, з яких 6 опубліковано у фахових виданнях, затверджених МОН 

України, 2 статті – в закордонному періодичному виданні.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі Вступу, 3-х розділів 

(семи підрозділів), Висновків, Списку використаних джерел, що охоплює 333 

позиції, дискографії та 4-х додатків. Загальний обсяг дисертації – 226 сторінок 

(з них 175 сторінок основного тексту). 
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РОЗДІЛ І  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРТЕПІАННОГО 

МИСТЕЦТВА ДОНБАСУ  

 

1.1. Джерелознавча база дослідження фортепіанного мистецтва Донбасу 

Вивчення тривалого історичного шляху існування фортепіанного 

мистецтва Донбасу обумовило й значні обсяги використаних для його 

дослідження джерел. Останні представлені як науковими дослідженнями, так і 

документальними свідченнями (вербальними та фонографічними), що 

збереглися до нині. Необхідні фактологічні матеріали вміщують дослідження: - 

присвячені вивченню культурної ситуації в Україні різних періодів (середина 

ХІХ – перші 10-ліття ХХ ст.; 30-50-ті рр. ХХ ст.; 60-80-ті рр. ХХ ст.; сучасний 

період); - проблемам культурного та мистецького розвитку окремих регіонів 

України; - щодо історії та загальної культури Донбасу, архівні матеріали; - 

стосовно різних аспектів музичної культури Донецького краю (в тому числі й 

окремих сучасних проблем музичного мистецтва регіону); - з аналізу сучасних 

явищ у фортепіанному мистецтві Донбасу. 

Так, на підставі літератури з історії української музики, музичної 

культури України, музичного розвитку окремих її регіонів було визначено 

передумови становлення фортепіанного мистецтва Донбасу та напрямки його 

вивчення. Можливість розгляду початкових етапів розвитку фортепіанного 

мистецтва регіону визначена історичними документами, збереженими в 

архівах, публікаціями періодичних видань, даними особистих архівів 

сучасників подій, інформацією окремих видань та інтерв’ю. Рівень розвитку 

фортепіанного мистецтва краю на сучасному етапі дозволив застосувати в 

аналізі надбання музикознавчих досліджень з наближених до теми вивчення 

питань та DVD-записи.  

Підвалинами для вивчення розвитку музичного мистецтва Донеччини 

кінця ХІХ - першого 20-ліття ХХ ст. стали зазначені у академічних виданнях 

„Культура українського народу” [170] й „Історія української музики” [137; 138; 
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139] процеси національного відродження та культурного самовизначення, 

демократизація музичної освіти та формування професійних засад у всіх 

галузях музичної культури України протягом першої половини ХІХ – першої 

третини ХХ ст. 137; 138. На цій підставі було простежено у становленні 

фортепіанного мистецтва Донбасу кінця ХІХ – початку ХХ ст. загальні для 

української музики того часу тенденції запозичень і поступової асиміляції 

надбань російського та західноєвропейського мистецтва, демократизації 

музичного мистецтва й музичної освіти, поєднання в річищі музичного 

розвитку аматорської творчості й професійного мистецтва та ін., а також 

висвітлено особливості розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу 

зазначеного періоду, часовий незбіг музично-освітніх та культурних процесів в 

Україні та Донбасі, активність громадських об’єднань аматорів, що закладали 

фундамент майбутньої професіоналізації фортепіанного мистецтва краю, 

діяльність музичних шкіл як музично-культурних центрів у населених пунктах 

регіону і процеси формування місцевих професійних кадрів тощо. 

У вивченні фортепіанного мистецтва Донбасу 30–50-х років ХХ століття 

важливим виявилося врахування тенденцій кількісного накопичення в 

культурно-мистецьких процесах держави у 50-ті рр. ХХ ст. 139, що 

підготувало вихід української музичної культури у 60-ті рр. ХХ ст. на новий 

якісний рівень, думка про притаманність явищам музичного мистецтва 30–

50 рр. певного позитивного значення 231.   

В аналізі фортепіанного мистецтва Донбасу 60-х рр. ХХ ст. та пізнішого 

періоду важливою стала думка про зближення наукового, техніцистського та 

гуманітарно-художнього мислення 231, що проявлялось у впливі НТР на 

розвиток художньої культури, а також відзначення тенденції активізації 

мистецьких контактів як у культурному просторі України, так і за кордоном. Ці 

початкові позитивні зрушення вбачаються у збільшенні фестивалів, конкурсів, 

творчих контактів. На цій підставі можна плідно простежити прояв тенденції 

глобалізації у мистецьких реаліях Донбасу після 1990 року.  
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Вивчення генези фортепіанного мистецтва Донеччини і його 

функціонування на різних етапах певним чином спирається на музикознавчі 

роботи з проблем музичної регіоніки України. Близкість дослідження музичної 

культури південно-східного ареалу України [200] до даної роботи виявляється у 

певному історично-ретроспективному територіальному перехрещенні 

Донеччини та Північного Приазов’я, що нині є географічно наближеними та 

природно й економічно спорідненими. Тож вивчення прилеглого до Північного 

Приазов’я східного регіону України є розширенням меж вивченості Південного 

Сходу держави. Розгляд музичної культури Запорізького краю доповнено 

дослідженням фортепіанного мистецтва регіону.  

Вивчення фортепіанного мистецтва Донеччини, історично спорідненої з 

колишньою Катеринославщиною, є продовженням дослідження В. Мітлицької 

204. Адміністративно-територіальна єдність означених регіонів у певні часові 

межі мала наслідком і спільні музичні корені, і спільні творчі музичні сили, і 

схожі інонаціональні впливи. Проте, при ознаках спорідненості, території, що 

складали тогочасну Катеринославщину, позначені й специфічністю. 

Акцентування історичних особливостей регіону, розширення часових меж та 

музикознавчий ракурс даного дослідження утворюють істотні відмінності від 

попередніх праць.  

Для запропонованої дисертації плідними стали підходи, застосовані у 

вітчизняних дослідженнях музичної культури інших регіонів та міст України. 

Такі засади як комплексний розгляд всіх сфер музичного життя регіону, метод 

історичного аналізу було запозичено в цілій низці робіт (Ю. Булки 37, 

К. Демочка 69, М. Загайкевич 131, Т. Росул 274, Т. Старух 293, 

М. Черепаніна 322, П. Шиманського 328 та ін.). Не менш значущими у 

вивченні фортепіанного мистецтва Донбасу стали й такі аспекти вивчення, як 

поетапний розвиток музичної освіти (З. Йовенко 140, В. Лапсюк 175 та ін.), 

впливи інших національних культур (Е. Дагілайська 66, О. Кононова 157, 

В. Лапсюк [175], Н. Смоляга 287 та ін.), єдність музичного виконавства і 

педагогіки (Е. Дагілайська [66], О. Кононова [157], В. Лапсюк [175], Т. Старух 
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[293] та ін.). Знайшли у запропонованому дослідженні своє продовження і 

питання становлення професійного музичного мистецтва (в тому числі й 

музичної освіти). Принцип періодизації розвитку фортепіанного мистецтва 

Донбасу на підставі внутрішнього якісного стану об’єкта вироблений завдяки 

міркуванням щодо зв’язку академізації освіти та професіоналізації музичного 

мистецтва (Л. Пасічняк [246).  

Коло питань розвитку фортепіанного мистецтва Донецького регіону, 

напрямок їх вивчення було визначено у співставленні з їх висвітленням у 

роботах з музичної регіоніки за принципом аналогій та відмінностей. Серед 

таких - процеси національного самоствердження (І. Бермес 26, Р. Дудик 127, 

О. Миронова 202, О. Попович 251, Л. Романюк 273, Т. Росул 274 та ін.); 

культурні взаємозв’язки Східної та Західної України, з державами Західної 

Європи (О. Попович [251], Т. Росул [274]); тенденція урізноманітнення форм 

музикування (Т. Росул [274]); формування професійних засад виконавського 

мистецтва (Р. Дудик [127], О. Миронова [202], Л. Мороз 208, П. Шиманський 

[328], С. Щитова 331 та ін.); розвиток мистецької школи (Р. Дудик [127], 

Медведнікова Т. [201], Л. Мороз [208], Л. Пасічняк 246, С. Щитова [331]).  

Слушними і для розгляду фортепіанного мистецтва Донецького регіону 

стали засади вивчення музичної освіти, застосовані Л. Мазепою 191: 

принципи взаємозв’язку головного об’єкта аналізу та музичного життя міста, 

конкретизації та деталізації розгляду об’єкту на всіх щаблях існування, 

принцип широких часових меж у простеженні процесів розвитку музичного 

життя Львова, а також історичний та діалектичний методи. В той же час, 

залучення до аналізу сучасного етапу функціонування у даному дослідженні 

дає змогу включити у поле зору процеси формування особистісних 

виконавських шкіл, охарактеризувати їх найважливіші риси. 

Важливою є група досліджень регіональної музичної культури, в яких 

питанням розвитку музичної освіти відводяться окремі розділи. Плідним для 

даного дослідження стало вивчення питання професіоналізації музичного 

мистецтва регіонів чи міст України 66; 157; 166; 175; 173; 191; 204 та ін., 
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спадкоємності традицій вітчизняного мистецтва та музичної педагогіки 293; 

315, міжнаціональних зв’язків у музичній культурі України ХVІІ – початку ХХ 

ст. 66; 157; 175; 287; та ін.. Суттєвими аспектами є: становлення і розвиток 

навчальних закладів, особливості формування музично-педагогічних і творчих 

традицій в окремому культурно-історичному центрі 191; 273, академізація як 

фактор еволюції і розвитку ансамблевого виконавства України 246, 

історичний хід формування системи музичної освіти Закарпаття 274, викриття 

доступності музичної освіти як одного з джерел професіоналізації музичної 

культури регіону 37; 191, зв’язок освітньої діяльності музично-виконавських 

осередків з формуванням окремих виконавських шкіл України 26; 126, 

характеристика музичної освіти як підстави розвитку виконавського мистецтва 

31; 143, виявлення залежності якісних змін у розвитку музичного мистецтва 

від становлення музичної освіти та формування мистецької школи 154. Ідеї 

зазначених досліджень вплинули на трактування зрілості музично-освітянської 

системи регіону як каузальної умови формування індивідуальних виконавських 

шкіл у фортепіанному мистецтві Донбасу.  

Важливі засади розгляду сучасного етапу розвитку музичної освіти 

Донбасу надані у розвідках С. Волкова 45, А. Мартинюка 199, в яких 

представлено нинішній часовий фрагмент мистецько-освітянських процесів 

України. Для даної роботи стало у нагоді: узагальнення сучасних тенденцій в 

культурі та у державній політиці як важливого аспекту функціонування 

мистецької освіти у 90-ті рр. ХХ ст. (С. Волков); осмислення тенденцій 

гуманізації та культурологізації освітніх процесів (А. Мартинюк). Зазначені 

тенденції в музичній освіті є частковим виявом загальної для сучасного етапу 

історії людства тенденції підвищення ролі гуманістичних цінностей, що 

відзначалося С. Кримським 168 та М. Бердяєвим 25. Вказані тенденції 

використані у розгляді фортепіанного мистецтва Донбасу кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. як частини нової концепції вищої освіти. Нові пріоритети освітньої 

політики держави стали підставами у розгляді проявів стратегічних музично-
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освітянських цілей у формуванні творчої особистості – самостійності мислення, 

здатності до творчого вирішення завдань тощо. 

Процеси розвитку музичної культури переважної більшості регіонів та 

великих міст України за останні десятиріччя вивчені досить глибоко і детально. 

Проте, в цій загальній картині не вистачає барв східного регіону. Тож, 

висвітлення фортепіанного мистецтва Донбасу має хоча б частково заповнити 

«білі плями» у вивченні музичної культури східного регіону України. Для 

розуміння загально-культурної ситуації, на фоні якої відбувався розвиток 

фортепіанного мистецтва регіону, загальну основу становлять праці 

історичного спрямування 23; 41; 42; 123; 1124; 129; 130; 135;136; 181; 182; 183; 

226; 233; 244].  

Важливу роль у доборі фактичного матеріалу з музичного мистецтва 

регіону відіграли окремі періодичні видання дореволюційних часів [41; 42; 46; 

120; 133; 159-165; 171; 172; 212-215; 234; 240; 243; 247; 272; 298; 307; 308; 321; 

332; 334], що існували майже у кожному великому місті держави і фіксували 

приватні та державні заклади музичної освіти, фахівців, які працювали в 

регіоні, а також рецензії на концертні заходи. На підставі цих збережених 

історичних фактів, що є об’єктивними свідченнями концертно-виконавських та 

музично-освітніх процесів у регіоні, розглянуто витоки фортепіанного 

мистецтва краю, рушійні сили процесу його розвитку, здійснено певну 

систематизацію історичного матеріалу відповідно до предмета вивчення та 

аспектів його розгляду.  

Матеріали сучасних періодичних видань використано у даному 

дослідженні як додаткову характеристику фортепіанного мистецтва регіону та 

як свідчення його здобутків. Публікації щодо видатних та поточних подій 

концертного життя краю, щодо гастрольних виступів гостей регіону, творчих 

оглядів, конкурсів надали матеріал для висновків про рівень і стан 

фортепіанного мистецтва Донбасу сьогодення. 

Наважливішу джерелознавчу базу дослідження становлять матеріали 

обласних архивів (ДАДО, ДАЛО), архівів ДМУ, АМУ, ЛМУ, архіву ДДМА, 



 

 

18 

архіву Донецької обласної філармонії, Донецької обласної державної 

телерадіокомпанії, особистих архівів, новітніх статистичних збірок. 

На підставі історичних документів з фондів державних обласних архівів 

стало можливим, певною мірою, відновити картину початкового етапу 

становлення фортепіанного мистецтва Донбасу, визначити його витоки та 

рушійні сили, оприлюднити нові історичні факти щодо його функціонування в 

зазначений період. На підставі матеріалів цих архівів стало можливим 

розглянути також початкове функціонування музичних училищ та становлення 

фортепіанного мистецтва у лоні філармонійної діяльності, провести аналіз 

концертної діяльності піаністів філармонії та піаністів-викладачів музичного 

ВИШу, ввести до наукового оббігу імена піаністів, які зробили значний внесок 

у розвиток фортепіанного мистецтва краю, певною мірою охарактеризувати 

особливості їх виконавського мистецтва.  

Архіви АМУ, ДМУ, ЛМУ надали змогу проаналізувати документи щодо 

організації навчального процесу, проведення державних іспитів, державних 

програм випускників тощо. Матеріали особистих архівів стали підставою для 

створення творчих портретів піаністів-викладачів Донецького училища, що 

найяскравіше виявили себе у фортепіанному виконавстві та педагогіці регіону 

певного періоду.  

Розгляд сучасного етапу розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу 

значною мірою спирається на архіви ДДМА, обласної філармонії, ДАДО. Так, 

матеріали цих архівів дозволили з’ясувати якісне зростання виконавства і 

педагогіки у фортепіанному мистецтві Донбасу у період функціонування 

музичного ВИШУ регіону, стали в нагоді при розгляді поширення 

фортепіанного мистецтва краю на теренах України та за її межами, для 

визначення внеску окремих викладачів у функціонування фортепіанного 

мистецтва, для аналізу конкурсних здобутків вихованців ВИШу тощо. На 

підставі зазначеного стало можливим дійти висновку про формування певних 

ознак школи у творчій діяльності окремих піаністів-викладачів.  
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На основі афіш з архіву Донецької обласної філармонії та ДДМА було 

охарактеризовано виконавську діяльність піаністів-викладачів ВИШу. Архіви 

фонографічних записів Донецької обласної державної телерадіокомпанії, 

художнього керівника камерного оркестру «Віола» Донецької обласної 

філармонії О. Бахтіозіна та інші особисті архіви надали матеріал для аналізу 

стильової спрямованості інтерпретацій провідних піаністів регіону. Для 

виявлення характерних рис зазначених інтерпретацій було використано фонди 

найбільшого російського архіву класичної музики classic-online.ru. 

Ґрунтовні праці, які були б присвячені безпосередньо фортепіанному 

мистецтву Донбасу, відсутні. Тож базою даного дослідження стали роботи, які 

торкаються будь-яких питаннь фортепіанного мистецтва регіону. Деякі засади 

вивчення фортепіанного мистецтва Донбасу у даному дослідженні вироблено 

на підставі висвітлення багатьох аспектів музичної культури Донецького краю 

Т. Кірєєвою 147. Певна незгода із запропонованою авторкою періодизацією 

стала підставою для власних міркувань з цього приводу. Через 

опосередкованість віддзеркалення музичним мистецтвом реалій буття, основні 

етапи його розвитку можуть не збігатися з етапами розвитку інших аспектів 

суспільного життя. Це підтверджується такою іманентною якістю будь-якої 

цілісності (в даному разі – музичного мистецтва) як певна свобода 

функціонування. Тож, при врахуванні соціально-політичних реалій, 

періодизація становлення фортепіанного мистецтва Донбасу в даному 

дослідженні вибудована на підставі якісних змін у самому предметі розгляду.  

Ракурс дослідження Т. Кірєєвої – музична історіографія – обмежив 

звернення до постатей та подій фортепіанного мистецтва, що не сприяло 

створенню цілісної картини фортепіанного мистецтва краю, виявленню 

динаміки та сутнісного наповнення, навіть у першому наближенні. Тож, робота 

Т. Кірєєвої стала для даного дослідження скоріше підставою у знаходженні 

власного аспекту вивчення фортепіанного мистецтва краю.  

Важливим джерелом конкретного історичного фактажу у вивченні 

музичної освіти Донбасу стала робота О. Журавльової 128, яка наштовхнула 
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на поглиблення та розширення у даному ракурсі кола питань, а саме: аналіз 

рушійних сил розвитку цієї сфери музичного життя краю у певні роки, 

визначення періодизації становлення, розгляд музично-освітянських процесів 

регіону в контексті загальноукраїнських мистецьких тенденцій. Репрезентація 

О. Журавльовою музичної освіти Донбасу як синкретичного явища стала у 

даному дослідженні підставою для структурування об’єкта вивчення у 

діахронічній та синхронічній площинах, для визначення його системної 

організації та відповідних властивостей цілісності, для висвітлення нових 

якісних рис фортепіанного мистецтва (виконавства та освіти піаністів) регіону 

на сучасному етапі розвитку, якостей індивідуальних фортепіанних шкіл та ін. 

У даній роботі поглиблене вивчення зазначених питань здійснено відповідно до 

нових часів та інших засад аналізу. 

Вивчення В. Бахарєвим 216 функціонування аматорських угруповань у 

музичній культурі Донеччини радянського періоду стало підставою для 

розгляду  художньої самодіяльності як специфічного підґрунтя у становленні 

фортепіанного мистецтва Донбасу, у виявленні особливостей формування 

системи генерування музичних фахівців у регіоні. Джерелознавче значення 

мало дослідження музичного життя Луганщини Л. Гаврюшенко 47: 

результати цієї розвідки щодо однієї з областей Донеччини стали 

фрагментарною частиною фактичного матеріалу, застосованого у даному 

дослідженні.  

Для аналізу сучасного етапу існування фортепіанного мистецтва регіону 

не менш значущими були наукові видання ДДМА [217; 218-225]. Вони також 

склали основу для рельєфного висвітлення рівня розвитку та досягнень 

фортепіанного мистецтва Донбасу.  

Значну опору у вивченні сучасного стану фортепіанного мистецтва 

Донбасу склало висвітлення різних аспектів музичного життя регіону у низці 

публікацій викладачів ДДМА ім. С.С. Прокоф’єва. Головні напрями 

висвітлення музичних проблем сьогодення у даному дослідженні визначились 

на підставі та узагальненні багатьох розвідок: музичного мистецтва [250; 302, 
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композиторської творчості митців Донбасу, України та світу [27; 50; 70; 249; 

301, виконавських розробок та педагогічних аспектів виконавства [125; 145; 

174; 180; 186; 336. Результати та надбання донецьких авторів допомогли 

прослідкувати сучасний стан фортепіанного мистецтва регіону у всіх його 

проявах - науковому, виконавському та педагогічному.  

У пропонованому дослідженні використані як методологічна підстава 

деякі фрагменти розвитку окремих музичних фахів та мистецьких напрямів у 

Донбасі, як-то: джазового мистецтва 241, методики роботи з оперним хором 

323, підготовки виконавців на духових та ударних інструментах 288 та ін. Ці 

фрагменти також уявляють цінність для більш повного охоплення сучасного 

стану та проблем розвитку виконавського, в тому числі фортепіанного 

мистецтва в регіоні.  

Теоретичну базу вивчення сучасного фортепіанного мистецтва Донбасу 

склали наукові праці, присвячені поняттю мистецької школи 1; 2; 253; 294. 

Особливо плідним стало для даної дисертації представлення у зазначених 

виданнях музичної освіти значних історичних центрів України як сформованої 

мистецької школи певного регіону. Якісно новий рівень теоретичного 

осмислення музично-освітянської справи як основи інших сфер музичного 

мистецтва став каталізатором при вирішенні питання щодо процесів 

формування окремих індивідуальних виконавських шкіл у фортепіанному 

мистецтві Донбасу. Їх вірогідне визрівання в музичному ареалі Східної України 

було б цілком логічним і з огляду на загальноукраїнську тенденцію формування 

місцевих (регіональних) шкіл, і з огляду на якісні показники функціонування 

фортепіанного мистецтва регіону. Слушність думки про вивчення 

досліджуваного предмету з точки зору сформованості виконавських шкіл 

підтверджується наявністю багатьох праць, в яких частково окреслено питання 

музичного мистецтва інших регіонів з ідентичних позицій 67; 68; 126; 154; 208; 

252.  

Для розгляду особливостей виконавських шкіл Донбасу (через окремі 

індивідуальні творчі здобутки, аналіз діяльності концертних та навчальних 
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організацій) плідним став погляд на виконавську школу як на явище музичної 

практики, притаманний ряду сучасних авторів. Так, В. Сумарокова підкреслює 

дві основні іпостасі школи – творчість концертанта та творчість педагога, який 

його навчає [296, с. 7]. У дефініції поняття школи Ю. Полянським 296, с. 7 на 

перший план висувається суто виконавський аспект, доречний при розгляді 

окремої індивідуальної школи майстра. Основу тлумачення поняття школи 

автором складає дидактична система музичної освіти. В нашому дослідженні 

також враховані деякі елементи характеристики виконавської школи 

Т. Рощиною [275, с 343-354], І. Власенко [44, с. 18-21] (фортепіанної), 

В. Сумароковою (віолончельної) [295, с 377-391; 296, с. 7-9], Г. Макаренко 

(оперно-симфонічного диригування) [192, с 454-477], А. Лащенко (хорової) 

[176, с. 478-496], І. Андрієвським (скрипкової) [3, с.14-15] та ін.  

У розгляді виконавських шкіл Донбасу використано деякі аспекти та 

підходи висвітлення напрямів діяльності київської академічної школи народно-

інструментального мистецтва М. Давидовим [65, с. 417-434], узагальнення 

окремих вузьких аспектів проблеми школи, розглянутих у нещодавніх 

публікаціях 3; 122, 169 та ін.. Вихідні положення вивчення явища шкіл були 

доповнені новими, такими, які відповідають реальному побутуванню 

виконавських шкіл Донбасу.  

Методологічного значення для даного дослідження набуло положення 

Ж. Дедусенко [68, с. 9] про школу як особливий тип комунікації, якому 

притаманна єдність творіння і навчання, виявлення атрибутивних якостей 

феномену школи та введене нею в науковий обіг поняття «естафети поколінь».  

Праці В. Москаленка [209; 210], присвячені вивченню творчого аспекту 

музичної інтерпретації, стали підґрунтям для з’ясування індивідуальних рис 

виконавсько-інтерпретаційної діяльності провідних піаністів Донбасу, для 

висвітлення засобів втілення одинично-неповторного виконавського бачення 

авторського твору.  

Звернення В. Москаленка при виявленні творчого аспекту інтерпретацій 

до поняття «стильовий», «стиль», у даній розвідці кореспондує і з 
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дослідженням М. Михайлова [206], котрий запропонував науково обґрунтоване 

розуміння категорії стилю та методику стильового аналізу музичних творів. 

Плідною щодо вироблення методу аналізу виконавсько-стильових установок 

провідних піаністів Донбасу уявляється думка М. Михайлова про 

співвідношення елементів стильового та цілісного аналізу. На цій підставі 

роботи Л. Мазеля [188; 189; 190; 187] і В. Цуккермана [320] стали 

обґрунтуванням провідного методу дослідження виконавсько-стильових засад 

виокремлених піаністів Донбасу, творчість яких стала об’єктом дослідження у 

даній дисертації.  

На підставі цілісного охоплення кожного з використаних 

інтерпретаційних зразків було виявлено особливості інтерпретації на різних 

рівнях організації художньої цілісності творів – від форми в цілому до 

особливостей її вузлових віх. Роботи Л. Мазеля та В. Цуккермана були нами 

використані також для обгрунтування окремих аспектів розгляду інтерпретацій 

донецьких піаністів та методів здійснення такого аналізу.  

В даної дисертації для аналізу інтерпретації Н. Чесноковою «Варіацій на 

тему Кореллі» С. Рахманінова в нагоді стали роботи В. Брянцевої [36], 

Л. Гаккеля [49], Л. Скафтимової [281; 282], Н. Сарафаннікової [278; 279], 

А. Ляховича [184; 185], О. Свєталкіної [280]. На підставі окремих особливостей 

авторського тексту п’єси, виокремлених у зазначених розвідках, було 

проаналізовано виконавську інтерпретацію мікротематизму в окремих 

варіаціях, жанрової основи руху, образно-емоційного характеру варіантів теми 

тощо. У виявленні творчого аспекту інтерпретатора з авторським текстом даних 

Варіацій в нагоді стали міркування Є. Назайкінського про композиційну роботу 

композитора з варіаційною формою [227].  

Аспект аналізу інтерпретації Сонати ор. 2 № 3 C dur Л. Бетховена обрано 

на підставі визначення ритмічної енергії як провідної формотворчої сили у 

творах віденських класиків Е. Куртом [173]. Відповідно цьому в нагоді стало 

розкриття засад динамічного становлення музичної форми у тріаді Б. Асаф’єва 

[55]. На підставі висвітлення М. Арановським [5] темпу як найважливішого 
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засобу семантичної диференціації частин класичного сонатно-симфонічного 

циклу розглянуто особливість інтерпретації циклічної побудови зазначеної 

сонати, а особливості виконавської інтерпретації окремої частини спираються 

на розуміння її побудови В. Протопоповим [267]. 

Міркування В. Протопопова [267] щодо характеру ініціативної частини 

тематизму Й. Гайдна та Є. Назайкінського [228] щодо зв’язку метричної 

системи організації твору із колом художніх можливостей стали підставою для 

висвітлення В. Бойковим особливостей інтерпретації «Анданте з Варіаціями f 

moll» Й. Гайдна. Дослідження особливостей сучасної тактометричної системи 

музичної ритміки М. Харлапом [311], Л. Мазелем [187], В. Холоповою [312] 

стали підґрунтям виявлення стильових рис інтерпретації зазначеної п’єси 

В. Бойковим саме через часову організацію. 

 

1.2. Понятійний апарат та концептуальні засади дослідження фортепіанного 

мистецтва Донбасу 

 

Дослідження історичного розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу та 

індивідуальних виконавських шкіл регіону потребує уточнення обсягу і складу 

самого явища - фортепіанного мистецтва регіону. У його вивченні за опорне в 

даному дослідженні візьмемо схему музичної культури А. Сохора [289], а саме 

- визначення обсягів та складу розділу «Виконавці». До нього автор відносить 

аматорів (в тому числі піаністів), інструменталістів-професіоналів (в тому числі 

й піаністів), виконавські установи (в тому числі філармонії та концертні 

організації) та форми їх діяльності, а також навчальні заклади з підготовки 

виконавців та викладачів виконавських фахів. На цій підставі можна визначити: 

фортепіанне мистецтво Донбасу - це діахронічна та синхронічна регіональна 

сукупність усіх форм, видів і рівнів культивування фортепіанної освіти та 

фортепіанного виконавства. Ця дефініція дає можливість включити у сферу 

вивчення фортепіанного мистецтва Донбасу увесь спектр різновидів 

піаністичної творчості від ранніх етапів розвитку до сучасного, на якому в 
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професійних творчих та освітніх інституціях накопичується творчий досвід, 

відстоюються художні настанови, принципи і т. ін., а також відбувається 

комунікативний акт передачі творчих, виконавських та музично-наукових 

надбань молодим митцям. Втілення та закріплення певних мистецьких традицій 

протягом достатнього часу формує таке явище як виконавська школа.  

Загальнонаукова категорія школи є найважливішою у даному 

дослідженні. Накопичення та закріплення виконавських традицій, що 

становлять сутність школи, значною мірою потребують професіоналізації 

виконавської діяльності. Останнє багато в чому залежить від наявності та 

освітньої діяльності відповідних навчальних закладів, що полягає як в 

професіоналізації виконавської творчості, так і в підготовці фахівців-піаністів у 

музичному просторі регіону. Особливо це справедливо стосовно Донбасу, де 

розвиток музичного середовища та музичної освіти відбувалися паралельно, 

стимулюючи одне одного.  

Певна кількість дефініцій поняття «школа» фіксують його різне 

наповнення, зміст і значення. Найбільш загальним є його наступне тлумачення: 

«Напрям у науці, мистецтві, літературі, суспільно-політичній думці» 329. Як 

головні ознаки в існуючих визначеннях виконавської школи (Полянський Ю.В., 

В. Сумарокова, Дедусенко Ж., Власенко І. та ін.) виділені: спадкоємність, 

традиція, тривалість навчання, його поступовість, послідовність, змістовна 

єдність складових елементів. Перелічені ознаки складають основні умови для 

формування і піаністичної школи. Саме завдяки цим якостям «в історії 

виконавського мистецтва (і композиторської творчості, і наукового 

музикознавства. – Т.Г.) школа ... відіграє роль типологічної одиниці, поза якої 

неможлива класифікація, а, отож і раціоналістичне упорядкування та ціннісні 

судження» 61, с.136.  

Виходячи з історичних реалій сьогодення, сучасний етап розвитку 

фортепіанного мистецтва Донбасу в даному дослідженні доцільно розглянути з 

точки зору процесів формування індивідуальних виконавських шкіл. В 

обґрунтуванні зазначеної тези теоретичну базу становили наукові праці, 
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присвячені поняттю мистецької школи [3; 44; 176; 192; 275; 295; 296 тощо]. На 

підставі зазначених наукових розвідок можливо визначити склад та ознаки 

сформованості школи, визначити метод дослідження індивідуальних 

фортепіанних шкіл Донбасу та обґрунтувати художньо-естетичні засади 

виявлених виконавських шкіл. Для аналізу сутнісного наповнення явища 

виконавської школи велике значення має виявлення ціннісних орієнтирів в 

інтерпретаційній творчості та педагогіці провідних піаністів регіону. 

Визначення аксіологічних пріоритетів дозволяє підкреслити індивідуальні 

ціннісні пріоритети провідних піаністів регіону. 

Важливим для даної роботи є визначення школи Ж. Дедусенко: «... школа 

є особливий тип комунікації, здійснюваний в синкрезі двоєдиного процесу 

творіння і навчання. Її атрибутивними властивостями є наявність деякого 

колективу, як безпосередньо включеного в акт комунікації, так і утворюючого 

«естафету поколінь», а також визначеного нормативу – відстояної або, навпаки, 

новаторської ідеї, що сприймається цим колективом як еталон (програма дій)» 

68, с.9. Перша із зазначених атрибутивних властивостей – наявність «деякого 

колективу ... включеного в акт комунікації» – дозволяє його тлумачення від 

найвужчого до найширшого та потребує врахування усієї музично-

викладацької і творчої спільноти; друга – «визначений еталон» – кореспондує 

до аналізу художніх засад музично-виконавського мистецтва в регіоні, що 

виводить на поняття «стиль».  

Категорія стилю стала другим визначальним поняттям, на яке спирається 

розгляд сучасних сутнісних процесів у фортепіанному мистецтві регіону. У 

розумінні цього поняття за основу обрано його визначення М. Михайловим 

[206, с.117]. Важливим з точки зору даного дослідження є підкреслення 

обумовленості єдності системно організованих елементів музичної мови «… 

єдністю системи музичного мислення як особливого виду художнього 

мислення» та визначальна роль світосприйняття у становленні цієї єдності, 

тобто стилю [206, с.117].  
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Тлумачення М. Михайловим естетичної категорії стилю дає підстави для 

співвіднесення аналізу стильових рис виконавства провідних піаністів Донбасу 

з музикознавчими методами дослідження. Перш за все, метод зближення 

теоретичного музикознавства та естетики, запропонований Л. Мазелем [188]. 

Окрім цього, розуміння М. Михайловим системи виразних засобів - об’єктивної 

основи стильової спільності – як форми в широкому смислі слова [206, с.119] є 

своєрідним містком до музикознавчого поняття музичної форми в тому ж 

розумінні [187, с. 8], що дає всі підстави застосувати в аналізі інтерпретаційних 

зразків обраних піаністів Донбасу цілісний аналіз Л. Мазеля та В. Цуккермана, 

який і спирається на поняття форми в широкому смислі. Метод цілісного 

аналізу – розкриття змісту твору через змістовну сторону музичної форми, 

музичних засобів, спроектований на умови виконавської інтерпретації, дає 

підстави звертатися не тільки до різних елементів музичної мови у тлумаченні 

інтерпретатора як до елементів форми в широкому розумінні, але і до різних 

виконавських засобів та прийомів у тому ж значенні.  

Додатковою підставою для застосування цілісного аналізу є обґрунтоване 

його сутністю, цілями та методикою підключення до нього елементів аналізу 

стильового. Забезпечене цілісним аналізом звертання до різнорідних елементів 

музичної (і виконавської) мови є засобом розкриття стильових рис обраних 

інтерпретацій. Тому що «… «лицо» всякого стиля (в первую очередь 

персонального) характеризуется … тем или иным взаимоотношением между 

более индивидуализированными, творчески переосмысленными общими 

элементами и менее индивидуализированными» [194, с.121].  

Обмеження стильового аналізу виконавських інтерпретацій обраних 

донецьких піаністів докладним розглядом інтерпретації одного твору з 

додаванням підтверджуючих елементів з інших базується на чіткому розведенні 

М. Михайловим понять «стильовий аналіз» та «аналіз стилю». Дослідник 

зазначає, що «существенно одно лишь различие: в стилевом анализе с 

множеством соотносится один данный конкретный объект, тогда как при 

анализе стиля сопоставляется между собой множество отдельных произведений 
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…» [206, с.155]. З цією думкою перегукується й характерна (за класифікацією 

М. Михайлова) риса комплексного аналізу – обрання центром уваги в якості 

основного об’єкта дослідження окремого твору і допоміжна, додаткова роль 

співставлення його з іншими об’єктами. 

Зазначене обмеження додатково диктується також самим предметом 

дослідження, за яке узяте фортепіанне мистецтво Донбасу, а не творчі портрети 

окремих виконавських постатей. Відповідно до цього аналіз художньо-

естетичних характеристик виконавського мистецтва обраних піаністів 

проведено лише в ракурсі поставленої задачі.  

Міркування Є. Назайкінського [227, с. 16] щодо композиторських 

композиційних засобів подолання принципової незамкненості варіацій 

спонукала до розгляду саме виконавських засобів та прийомів композиційної 

роботи з авторським текстом. Розгляд останньої став безпосередньою 

причиною спирання на термін «форма другого плану» у його пов’язаності з 

виконавською організацією цілого.  

У вивченні фортепіанного мистецтва Донбасу як цілісного явища 

плідним є системний підхід. Звернення до поняття цілісності [29] поглиблює та 

уточнює розуміння предмету розгляду як певної системи. Це дозволило 

розглянути фортепіанне мистецтво Донбасу як об’єкт, якому притаманна 

складна внутрішня структура і повною мірою віднести ці міркування й до його 

складових – музичної освіти піаністів та виконавської практики останніх.  

На підставі розкриття явища цілісності через категорії частки та цілого 

фортепіанне виконавство й музична освіта були проаналізовані як цілісні 

явища, складові яких представлені різними щаблями (по вертикалі) та 

спеціальними структурами різного рівня - музично-навчальними закладами й 

аматорськими об’єднаннями (по горизонталі). 

Виконавська діяльність та музична освіта регіону розглянуті на підставі 

положення про те, що кожна цілісність обов’язково є системою, і якості цілого 

не є сумою якостей її складових. Це зумовило розгляд якісного стану окремих 

підрозділів музичної освіти регіону, внутрішня активність яких формувала нову 
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якість і цілісної системи фортепіанного виконавського мистецтва краю, і самої 

системи генерації піаністів-фахівців у регіоні, а також аналіз зворотного впливу 

властивостей системи генерації піаністів-професіоналів у цілому на якості її 

складових. Підґрунтям врахування функцій окремих структурних складових 

системи культивування фортепіанної освіти і фортепіанного виконавства та 

зміни цих функцій з перебігом часу є застосування в межах системного 

принципу структурно-функціонального підходу.  

Таким чином,  концептуальними засадами даного дослідження є: 

1. Гіпотеза сформованості у фортепіанному мистецтві Донбасу індивідуальних 

виконавських шкіл. 

2. Застосування у вивченні регіональної тематики музикознавчого аспекту 

через актуальну проблему виконавської школи. 

3. Розгляд сутнісної характеристики індивідуальних виконавських шкіл через 

стильові риси інтерпретаційної діяльності засновників.  

4. Застосування цілісного аналізу у визначенні стильових домінант 

індивідуальних виконавських шкіл у фортепіанному мистецтві Донбасу. 

1. Концепція дослідження фортепіанного мистецтва Донбасу ґрунтується 

на гіпотезі сформованості в ньому піаністичних виконавських шкіл на зрілому 

етапі розвитку. Складність вивчення цього процесу полягає у його значній 

часовій протяжності, при якій вивчення гіпотетичної думки має різні ступені - 

глибина та застосування музикознавчих методів аналізу відповідає рівню 

розвитку предмету дослідження. Так, ранні етапи розвитку фортепіанного 

мистецтва Донбасу дають підстави відзначити лише поступове накопичення 

мистецьких надбань у вигляді передумов формування виконавських шкіл 

Донбасу, передумов, що визріли в самому піаністичному мистецтві. 

Кульмінаційною верхівкою цього досить тривалого процесу є сучасний етап 

розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу, якому притаманна наявність 

сформованих індивідуальних піаністичних шкіл. 

2. Традиційно музична регіоніка розглядалася в аспекті її зовнішніх 

проявів, а розвиток регіональної тематики визначався обранням нового регіону. 
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Проте, обмежена кількість регіонів та важливість саме сутнісного наповнення 

фортепіанного мистецтва визначили в якості однієї з концептуальних засад 

даної роботи музикознавчий аспект вивчення.  

Розгляд сутнісного наповнення сучасного періоду розвитку 

фортепіанного мистецтва Донбасу як ракурс його дослідження, певною мірою, 

зумовлений авторською полемікою з більш поширеним у вивченні явищ 

музичного мистецтва різних регіонів культурологічним підходом. 

Альтернативою останньому стало (в міру накопичення відповідних 

можливостей у розвитку предмету дослідження) намагання висвітити сутнісні 

процеси у фортепіанному мистецтві Донбасу. Поєднання регіональної тематики 

та вивчення сутнісних процесів в одній з гілок музичного мистецтва Донбасу 

реалізовано крізь призму актуальної для сучасного українського 

музикознавства проблеми виконавської школи. Саме означена проблема стала 

тим необхідним стрижнем, відповідно до якого було здійснено відбір і 

вибудування визначальних подій та висвітлення внутрішніх процесів у 

фортепіанному мистецтві регіону. 

Важливість застосування музикознавчого підходу у вивченні сучасного 

фортепіанного мистецтва Донбасу додатково визначається подоланням 

потенційної вичерпаності регіональної тематики через виключно екстенсивний 

її розвиток засобом зміни певного регіону. Музикознавчий аспект дослідження 

відкриває нові напрямки і можливості вивчення регіональної тематики, ідучи не 

у широчінь, а вглиб предмету дослідження.  

3. Сутнісна характеристика індивідуальних виконавських шкіл 

реалізується у явищі виконавського еталону. Його найбільш репрезентативну 

картину може надати лише сукупність характерних рис, узагальненим виявом 

якої обрано поняття стилю.  

Розгляд стильової спрямованості індивідуальних фортепіанних шкіл 

здійснено відповідно до предмету дослідження: 1) в межах того етапу існування 

фортепіанного мистецтва Донбасу, на якому формування виконавських шкіл є 

очевидним; 2). виокремленням лише стильових домінант виконавської 
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майстерності засновників індивідуальних шкіл, які відбивають ідейно-художню 

позицію майстра, але не віддаляють від предмету дослідження. Стильові 

домінанти виконавської творчості дозволяють створити достатньо цілісне 

уявлення про ідейно-художні засади конкретної індивідуальної школи, які 

стають змістовною базою «естафети поколінь».  

4. Застосування цілісного аналізу у визначенні стильових домінант 

індивідуальних виконавських шкіл в фортепіанному мистецтві Донбасу 

дозволило більш повно виявити риси стилю інтерпретатора, оскільки цей вид 

аналізу ґрунтується на розгляді форми в широкому її розумінні, тож дозволяє 

враховувати як виразні можливості засобів музичної мови, так і їх формотворчі 

функції в художньому цілому. Відповідно до цього, цілісний аналіз відкриває 

перспективи вивчення стильових домінант інтерпретатора як в окремих 

деталях, так і в організації цілісності твору виконавськими засобами.  

Системна сукупність стильових домінант визначається індивідуальними 

особливостями художнього мислення митців і окреслює світоглядні засади 

творчості провідних піаністів Донбасу.  

 

1.3. Специфіка регіону та культурно-історичні обставини розвитку 

фортепіанного мистецтва Донбасу 

 

Характер культурного розвитку Донбасу визначається, перш за все, 

особливостями його історичного розвитку. Більшу частину території 

Донецького басейну на початок досліджуваного періоду складали 

Маріупольський, Бахмутський та Слов’яносербський повіти тодішньої 

Катеринославської губернії; Північно-західна частина перебувала у складі 

Слобідсько-Української губернії (з 1835 р. - Харківської). Південно-східні землі 

краю належали до Війська Донського.  

Визначальною віхою становлення Донецького краю як промислового став 

розвиток капіталістичного виробництва. Небачено стрімкий розвиток 

промисловості зумовив своєрідність регіону в усіх сферах життя та його 
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відмінності від інших земель України. Чинниками такого явища прийнято 

вважати: а) формування величезного ринку вільнонайманої праці. Після відміни 

кріпосного права у 1861 р. безземельні селяни становили дешеву робочу силу, 

їх чисельність поповнювалась втікачами з Правобережжя та 

вільновідпущеними селянами; б) значне зростання чисельності населення, 

продиктоване потребою у великій кількості робочих рук для розвитку вугільної 

промисловості; в) включення Донецького регіону у розвиток залізних доріг 

Росії 47; 128; 135;136; 216. 

Головним поштовхом активного розвитку регіону у всіх напрямках стало 

заснування 1869 року англійцем Дж. Юзом Новоросійського товариства 

камневугільного, залізного та рейкового виробництва й Товариства залізничної 

вітки від Харківсько-Азовської лінії. Активне економічне будівництво 

впливало і на кількісний та якісний склад населення Донбасу. Жоден з регіонів 

України не зазнав такого припливу нових поселенців. Основну масу робітничої 

сили поставляли старі промислові центри Росії та зубожіле селянство. Тож 

Донецький регіон поступово ставав надзвичайно заселеним, а в соціальному 

складі мешканців переважну більшість складали робітники – вчорашні селяни. 

Строкатим був і національний склад населення.  

Наслідком швидкого зростання кількості населення стало й те, що місцеві 

національні музичні традиції не встигали дозрівати, укорінюватись і в той же час 

зазнавали впливу більш сформованих іноземних культур завдяки приїжджим 

фахівцям, що отримали освіту в закордонних та російських консерваторіях.  

Запозичення та засвоєння західноєвропейського фортепіанного (і не 

тільки) репертуару, перенесення на місцевий грунт традицій фортепіанного 

виконавства, надбань іноземних композиторських шкіл визначило шляхи 

формування самобутності музичної культури краю (в тому числі і 

фортепіанної) як менш національно забарвленої, орієнтованої на європейське 

мистецтво, яке традиційно прищеплювалося на території Російської імперії. 

Отже, в Донбасі, згідно місцевих умов, відзначена в науковій літературі [137, с. 

5-9, 445; 138, с. 404; 231, с. 402-404] українська тенденція національного 
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духовного і культурного відродження (кінець ХІХ - 20 рр. ХХ ст.) виявилася 

скоріше не у створенні національних форм культури, а у залученні до 

європейських духовних і мистецьких надбань. Відповідно, і впливи інших 

національних культур (перш за все – російської) виявлялися гостріше. Такий 

вплив на Донбасі, за відсутністю фахівців, вихованих саме тут, найчастіше 

здійснювався через діяльність викладачів, що отримали освіту в містах Росії та 

за кордоном, через використання освітніх ідей іноземних викладачів, їх 

особистих викладацьких надбань, через загальну державну політику в освіті та 

підтримку європейського мистецтва у регіоні. Проте, залучення до духовних 

надбань іншонаціональних культур також сприяло духовному піднесенню 

Донецького краю.  

Формування фортепіанного мистецтва Донбасу початку ХХ ст. позначено 

важливими і необхідними для подальшого розвитку міжнародними контактами. 

В умовах Донбасу зазначеного часу іншонаціональні контакти, відповідно і 

запозичення з інших національних культур, реалізуються у вигляді закладів 

початкової освіти (і музичної в тому числі) та гімназій, заснованих іноземцями, 

а також приватної виконавської та викладацької практики. Враховуючи 

домінування випускників іноземних консерваторій, які досить активно 

приїжджали та осідали в цьому регіоні (Л. Каневський, А. Ханцин, 

О. Каменський, Н. Корчевська А. Мерейнос та ін.), переважання 

іншонаціональних впливів та майже поголовна неписьменність місцевого 

робітничого населення, створення освітньої системи було для Донбасу не 

тільки актуальним завданням, а й шляхом національного відродження. Проте, в 

дожовтневий час в регіоні вищі навчальні заклади були відсутні, 

висококваліфіковані кадри постачались іншими регіонами.  

Важливу роль у створенні світських навчальних закладів і розвитку 

початкової музичної освіти відіграло Новоросійське товариство (НРТ). Хоча 

наприкінці ХІХ ст. загальноосвітніх навчальних закладів у Донецькому краї 

було більше, аніж в інших районах дореволюційної Росії, в цілому ця кількість 

була недостатньою.  
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Безумовно, представники таких соціальних груп, як дворянство, 

купецтво, міщанство, різночинці, досить суттєво відрізнялися за рівнем 

освіченості. Це підтверджують архівні свідчення про наявність на Донеччині 

платних загальноосвітніх навчальних закладів для заможних верств населення. 

Вони формували більш високі освітні і естетичні потреби у своїх учнів. 

Значення подібних закладів полягало не в масовому охопленні, а в наданні 

освіти більш якісної, освіти більш високого рівня, ніж початкові знання. 

Звичайно, що для забезпечення цього були потрібні і освічені викладачі – 

найчастіше з університетською освітою. Необхідність поповнювати кадри 

фахівців стала одним із чинників створення освітньої системи в регіоні. 

Напередодні 1917 р. освітній діапазон нових установ був уже чималим: від 

відкриття курсів рахівників при художньо-ремісничій школі до проекту 

заснування Академії технічних наук та знань у Луганську [272].  

Докорінний злам у справі освіти та культури намітився після жовтневої 

революції 1917 р. На території трьох округів Донбасу (Бахмутського, 

Маріупольського та Юзівки) було не тільки відкрито багато шкіл (824 школи, в 

яких працювало 2 668 учителів і навчалося 130 тисяч школярів), але й за 

відповідними наказами робилися спроби реорганізації всієї системи освіти. За 

державної підтримки справа загальної освіти розвивалась швидкими темпами. 

Розширення загальноосвітньої бази виявило велику кількість здібних та 

зацікавлених осіб, що і стало основою для розвитку музичного навчання. 

Домінуючими тенденціями з кінця 20-х рр. ХХ ст. треба визнати 

тенденції тотальної організації, виняткової ідеологізації, загальної уніфікації 

та тенденції активного будівництва у всіх сферах суспільного життя. 

Процеси, що відбувались у суспільстві, були неоднозначними. З одного боку, у 

всіх сферах суспільного життя утвердились демократизм, масовість і загальний 

ентузіазм. Ці якості стали значними чинниками інтенсифікації процесів і в 

освітній галузі, і культурному будівництві. З іншого боку, всі зазначені 

тенденції мали й певні негативні риси, що боляче відбивалось на процесі 

національного культурного становлення. Уніфікація та денаціоналізація 
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руйнували духовні здобутки попередніх років. Крайнім проявом негативного 

змісту вказаних тенденцій в українській культурі стало знищення найбільш 

неординарно мислячих митців, талант яких не співпадав з заданими 

організаційними та ідеологічними нормами.  

Зазначені риси духовного життя суспільства своєрідно проявилися в 

культурній ситуації Донбасу довоєнних часів. Такі явища суспільно-

політичного життя України 30-х рр. як нищення національної інтелігенції, 

переселення цілих народів, гоніння на національне мистецтво і митців, 

науковців не занадто зачепили промисловий регіон: національно строкате 

населення якнайліпше відповідало декларованій дружбі народів, а національне 

відродження відбувалося в дозволених межах засвоєння загальноєвропейських 

цінностей, мистецькі та наукові кадри регіону знаходились ще у процесі 

становлення.  

Для розвитку фортепіанного мистецтва краю важливими необхідно 

визнати усі перелічені тенденції, але, в умовах зародкового стану предмета 

вивчення, найважливішим для його розвитку стає саме тенденція активного 

будівництва: у сфері музичного мистецтва відкриваються державні музично-

освітні, концертні заклади та музично-театральні установи.  

Під тиском політичних обставин розвиток музичного мистецтва на 

Донеччині полягав не у визріванні культури певної національної забарвленості, 

а в прилученні до загальноєвропейських культурних надбань (класичного 

репертуару, виконавства на класичних інструментах, загальноєвропейських 

стильових епох та ін.). У цьому процесі реалізовувалась і традиційна для 

української ідеї національного відродження просвіта широких народних верств 

населення. Період 30 – 40-х рр. позначений такими суттєвими здобутками, як 

масова ліквідація неписьменності, створення освітньої системи, відкриття 

культурно-освітніх установ, заснування нових мистецьких колективів. 

Зазначені зрушення змінювали ставлення до класичної музики та музичної 

освіти і тим створювали своєрідне підґрунтя для майбутнього розквіту 

музичного мистецтва та музичної освіти. В цей час сформувався новий, 
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зацікавлений слухач. Зростання культурного прошарку населення стало 

позитивним чинником у розвитку фортепіанного мистецтва та музичної освіти 

регіону. 

Вибудована радянська освітянська система із чітко сформульованими, 

визначеними засадами навчання (триступеневість освіти, спадкоємність 

навчання на різних її щаблях, послідовність засвоєння знань, відповідність 

викладання ступеню навчання) була життєздатною, підтвердила свою 

ефективність неабиякими досягненнями у формуванні національних наукових 

та викладацьких кадрів. Проте, при всій позитивності, на системі загальної 

освіти позначилися і негативні риси суспільно-політичної ситуації свого часу. 

Як і в Україні, у Донбасі недоліки освітянської системи виявляться вже пізніше. 

А на даний час наявність, вибудованість, стрункість освітянської системи, її 

доступність і т. ін. становили значний крок вперед у пожвавленні 

інтелектуальних запитів мешканців краю.  

Активне залучення мешканців регіону до освіти, до європейського 

мистецтва були саме тим шляхом, яким найбільш органічно пішов духовний 

розвиток нації на цих територіях. У першу чергу, це проявлялось у 

просвітницькій та художньо-виховній діяльності закладів культури, що почали 

організовуватися відразу ж після жовтневих подій (Будинки культури, Народні 

будинки і т. ін.) - в гуртках цих закладів прищеплювався смак саме до 

європейського мистецтва та музична грамотність [136, с. 4]. Тенденція 

уніфікації, що так болісно вдарила по процесу національного культурного 

відродження на інших територіях України, в Донбасі відчувалася у нівелюванні 

національних ознак культури. Але для національно строкатого складу 

населення регіону, в якому чисельно переважали робітники, розвиток освітньої 

бази, зростання культурного потенціалу, засвоєння іншонаціональних 

мистецьких досягнень були природним шляхом розвитку духовної і музичної 

культури краю.  

Потяг до художньої культури був надзвичайним, ініціативу занять 

музикою проявляли саме мешканці регіону [237; 163. Центрами культосвітньої 
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роботи стали робітничі клуби. Значення їх функціонування для розвитку 

культури краю (і музичної зокрема) важко переоцінити. При них створювались 

різні гуртки - спортивні та художньої самодіяльності. Тут же почали виступати 

колективи багатьох театрів Радянського Союзу. Своєрідними клубами часто 

ставали редакційні приміщення періодичних видань, „червоні куточки”. 

Наприклад, „… в помещении редакции газеты «Кочегарка» (г. Артемовск. – 

Т. Г.) состоялось открытие Красного уголка секции работников печати. В 

программе вечера … сценки, пение и музыка. Пианист Ладыженский с большим 

успехом исполнил Сонату Метнера” [46].  

На 1940 р. у регіоні функціонувала широка мережа культосвітніх установ: 

у Луганській області - 893 клуби, 343 стаціонарні кіноустановки, 873 масові 

бібліотеки з загальним фондом 2,2 млн. примірників [136, с. 42]; у Донецькій - 

1138 палаців культури і клубів, 1190 бібліотек, 514 кіноустановок, 4 обласні 

газети [135, с. 49].  

Загальноукраїнська тенденція демократизації культури проявилася в 

музичному і театральному житті Донбасу організацією самодіяльних гуртків. 

Характерною їх рисою, починаючи з 30-х рр., стають масова кількість та 

новий контингент - доросле пролетарське населення, яке цікавилося музичним 

мистецтвом. Вони різко відрізняються від дореволюційних гуртків освічених 

верств суспільства. Творча енергія мас, духовний потенціал народу приніс нові 

теми, ідеї та образи, проте цей процес уявляв лише часткове відродження, бо 

загальнолюдські цінності, цінності „довічні” стали заложниками політичних 

вимог часу. Національно нівельовані засади аматорського руху спричинялись 

до насильницького знищення українських його ознак. Гуртки впроваджували 

„інтернаціональне” та „пролетарське” мистецтво. 

Тенденції пожвавлення та активізації культурно-суспільного життя у 

державі 30–40-х рр. ХХ ст. проявилися у Донецькому регіоні у розвитку 

театральної справи та журналістики. Напередодні війни замість опереткового 

засилля, в театрі запанував і оновлений репертуар, і новий глядач, і режисерські 

пошуки й т. ін. Місцева преса, що розвивалась швидкими темпами, стала 
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справжньою школою для виховання журналістських кадрів. У цей час на 

Донбасі видавалися газети „Всесоюзная кочегарка”, „Молодой шахтер”, 

„Диктатура труда”, „Кочегарка” та ін. Регулярно виходили журнали „Спутник 

партийного работника Донбасса”, „Супутник донецького пропагандиста”, 

„Просвещение Донбасса”, „Забой” [135, с. 43].   

В цілому, в зазначений час (30-40 рр. ХХ ст.) інтенсивний розвиток 

майже усіх сфер культурного життя Донбасу, зростання освіченості населення в 

цілому (за рахунок ліквідації неписьменності, прибуття до регіону різних 

фахівців, формування місцевих професійних кадрів різного фаху та ін.), 

формування нового глядацького та слухацького загалу, потяг до музичного 

мистецтва самого населення і, може й найбільш, сприятлива державна політика 

спонукали розвиток музичного мистецтва, і фортепіанного, зокрема.  

В повоєнні часи розвиток культури, освіти і мистецтва в регіоні дещо 

вирівнюється з іншими територіями України. На цей час процеси в культурі 

Донбасу збігаються з загальноукраїнськими – створена мережа науково-

дослідних закладів, складена система освіти (музичної в тому числі), 

структурно оформлені види культурної діяльності, мистецькі норми, провідні 

ідеї, образи. Можна вважати, що усталені характеристики в культурі Донбасу 

переважають в цей період над процесуальними, нестабільність та пошуки 

(організаційні та творчі) перейшли переважно у сталі норми та принципи. 

Проте, особливістю цього періоду культурного розвитку в регіоні є насиченість 

культурних процесів, стрімкість вирівнювання культурної ситуації порівняно з 

іншими регіонами держави. 

Ознакою часу було нове ставлення до освіченості, зокрема, в галузі 

музичного мистецтва. Останнє, як і музична освіта, в нових умовах культурного 

розвитку стало доступним для кожного бажаючого. В цьому радянська влада 

виходила з завдань політичних, мистецтво розцінювалось як один із напрямків 

ідеологічної роботи [316]. Проте, взятий курс по-різному виявлявся в Україні в 

цілому та на Донбасі.  
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Наприклад, в старих культурних центрах країни передвоєнні часи 

позначені швидким розвитком виконавських шкіл вже існуючих вищих 

музичних навчальних закладів України. Молоді вихованці вітчизняних 

консерваторій отримують визнання не тільки в Україні, а й за її межами. Вже на 

2-му Міжнародному конкурсі ім. Ф. Шопена у Варшаві (1932 р.) вперше 

українська виконавська школа в особі А. Луфера отримала міжнародне 

визнання (4-та премія), а А. Йохелес, В. Разумовська, П. Серебряков отримали 

звання дипломантів [71, с. 19-24.]: Далі вже учні А. Луфера брали участь у 

багатьох виконавських конкурсах (Т. Гольдфарб – Міжнародний конкурс ім. 

Ф. Шопена у 1937 р.; Б. Максимович, Р. Гіндін – Всесоюзний конкурс; 

А. Лисенко, Р. Гіндін, Ю. Будницька, В. Тасін - Республіканський конкурс у 

1947 р.); харків’янин Л. Сагалов отримав премію на конкурсі ім. Ф. Шопена 

(1932 рік), а М. Ещенко – 4-ту премію та звання лауреата на Міжнародному 

конкурсі ім. Б. Сметани (Прага, 1951) та ін. Влаштування конкурсів виконавців-

інструменталістів (піаністів, скрипалів) як заходи стимулювання молодих 

творчих сил стають новою ознакою часу.  

На Донбасі ентузіазм і зацікавленість музичним мистецтвом відбувається 

на дещо іншому рівні. Це зростання кількості бажаючих професійно займатися 

музикою, збільшення кількості музичних навчальних закладів, започаткування 

виконавських конкурсів, але в межах окремих освітніх установ. 

Значення 30-х рр. у розвитку музичного мистецтва України і Донбасу 

полягає в тому, що саме в ці часи закладались такі важливі риси радянської 

школи, як спадковість та послідовність, що відбились у структурі і 

функціонуванні музично-освітньої системи 317, арк. 341. Визрівання 

останньої на Донбасі цього часу можна вбачати у поступовому формуванні 

Артемівського музичного училища на базі вже існуючої тут музичної 

профшколи, у одночасному відкритті музичної школи №1 та музичного 

училища в м. Донецьк (1935 р.).  

Форми музичної освіти (і початкової, і фахової), що склалися до війни на 

Донбасі, продовжували своє існування і в післявоєнний час. Їх функціонування 
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відбувалося під впливом зазначених раніше суспільно-політичних тенденцій, 

які в післявоєнний час вже пустили міцне коріння, перетворилися на явища. 

Пошуки попередніх часів вичерпують себе, експериментаторство в усіх галузях 

змінюється сталою ситуацією, що пізніше перетвориться на „застій”. Як 

впливала стихія пошуковості (і в творчій, і в організаційній царині) 

пожовтневих часів на становлення фортепіанного мистецтва Донбасу не можна 

виявити, тому що архівні матеріали Артемівського МУ (єдиного до 1935 р. на 

теренах Донеччини) переважно втрачені, а заснування інших закладів (освітніх 

та концертних) відбулося вже за повного одержавлення і музичної освіти, і 

концертної справи. Ці зміни для мистецької галузі Донбасу були процесом 

неоднозначним. З одного боку, вони несли зрозумілі духовні обмеження, з 

іншого - усталене джерело розвитку. Наприклад, розробки системи музичної 

освіти К. Михайлова та П. Столярського позбавили навчальний процес в 

музичних училищах Донбасу 30-х рр. невиправданого експериментаторства та 

просто недоцільності. В організаційному сенсі при започаткуванні нових 

музично-освітніх закладів (Донецьке та Луганське музучилище) вже не 

утворюються незрозумілі з музичної точки зору підрозділи - відділи соцвиху, 

комосвіти; структура відбиває напрямок навчання. Аналіз доступних сольних 

програм учнів МУ свідчить про поступове подолання невизначеності 

репертуару, що мав вивчатися в спеціальних класах. Остаточно утверджується 

індивідуальна форма навчання музиканта як головний метод його виховання. 

Важливою ознакою нової організації мистецького навчання стало розширення 

переліку обов’язкових предметів для всіх фахів та створення єдиних планів 

навчання. 

Державна політика розвитку музичної освіти на Донбасі сприяла 

зростанню її рейтингу у населення, формуванню нового ставлення до 

освіченості, музичної, зокрема. Тож, враховуючи всю неоднозначність 

тенденцій в духовному житті регіону, необхідно відмітити їх позитивний вплив 

на розвиток фортепіанного мистецтва регіону.  
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В той же час зазначені всеукраїнські тенденції (уніфікованості, 

заідеологізованості і т. ін.) повною мірою відбилися у розвитку концертної 

справи на Донбасі. У дореволюційні роки концертне виконавство не мало 

єдиного координуючого центру і регулювалось виключно особистою 

ініціативою. Але заснування концертних та музично-театральних установ 

Донбасу відбувалося вже за часів державного упорядкування концертно-

філармонійної роботи. У розвитку фортепіанного мистецтва з часу відкриття 

концертних установ зазначеного часу не можна знайти приватних антреприз 

або товариств, подібних до таких як АРКУ, ВУТОРМ, „Пролеткульт” та ін. Як 

вираз тенденції до тотальної організованості, мистецтво фортепіанного 

виконавства на Донбасі 30-х рр. (як і більш пізніх років) існувало в межах 

державних обласних філармоній (підпорядкованих керівній та координуючій 

організації – Українському філармонійному товариству (Укрфіл), оперних та 

музично-драматичних театрів (підпорядкованих створеному у 1932 р. 

театральному об’єднанню УРСР) [303; 304]. З цього часу, навіть „реабілітація 

класичної спадщини” [231, с. 48] відбувалась за планом державних керівних 

структур (програми концертів, популяризація окремих композиторів або творів, 

географія концертних виступів та ін.). Однак, державна підтримка створювала 

умови для розвитку класичного фортепіанного мистецтва в умовах 

пролетарського (переважно) Донбасу.  

Тож, на культурну ситуацію в Україні і Донбасі впливало багато чинників 

як позитивних, так і негативних. Проте, незважаючи на суперечливу складну 

культурну ситуацію передвоєнних часів, цей час позначений суттєвими 

здобутками. До них, у першу чергу, треба віднести масову ліквідацію 

неписьменності, створення освітньої системи, відкриття культурно-освітніх 

установ, започаткування нових мистецьких колективів, сформованість нового 

зацікавленого читача, глядача, слухача. Саме ці чинники стали рушіями 

подальшого розвитку фортепіанного мистецтва та музичної освіти регіону.  

Період 1960-х рр. – початку ХХІ ст. у становленні фортепіанного 

мистецтва Донбасу є не менш складним етапом, ніж попередні. Його 
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особливістю стала різка зміна суспільно-політичних і культурних умов. 

Процеси 90-х рр. ХХ ст. болісно відбилися на музичній культурі краю і 

спричинили цілу низку нових проблем і тенденцій у розвитку музичного 

професіоналізму регіону. В той же час, складні обставини існування 

активізували нові чинники і життєздатні сили в музичному мистецтві краю, що 

визрівали у суспільних процесах 30-50-х років. Сучасний період – перебудова 

80-х рр. ХХ ст., розпад СРСР, здобуття Україною незалежності у 90-ті рр. – 

ознаменований появою нових тенденцій: переосмисленням усталених та 

пошуком нових творчих принципів, зверненням до духовних основ буття, 

відродженням діалогу між соцреалістичними та альтернативними типами 

мислення. 

Політична і суспільна ситуація 60-80-х рр. охарактеризована 

М. Горбачовим як період „застою”. Проте, в науці та культурі 60-80-х рр. 

відбулися істотні позитивні якісні зміни, підготовані досягненнями 30-50-х 

років. Як важливі ознаки духовного і культурного життя держави 60-80-х рр. 

ХХ ст. в літературі 231 відзначені входження країни в процеси глобалізації та 

зближення техніцистсько-сцієнтистського і духовно-гуманістичного типів 

мислення. Потужний розвиток науки та техніки в цей час, початок освоєння 

космосу спричинили більш широкий погляд на людину, на людство як на 

частину цього космосу, як на глобальне ціле в ньому, вивели на перший план 

загальнолюдські цінності та проблеми. Процеси глобалізації (що визначались 

науковими відкриттями, застосованими у багатьох країнах, розвитком радіо, 

телебачення, проникненням у космос) прийнято вважати характерною рисою 

світової цивілізації цього часу. В культурі України процес глобалізації 

позначився як пом’якшення закритості суспільства. 

В мистецькій сфері процеси глобалізації проявилися в активізації 

міжнародних контактів, у залученні іноземних студентів до навчання в Україні, 

у започаткуванні нових форм спілкування мистецької молоді – конкурсів, 

фестивалів. Надбання світового музичного мистецтва стали ближчими, 

доступнішими для українського слухача завдяки засобам музичної інформації, 
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що, в свою чергу, активізувало відчуття причетності до світової музичної 

культури. В той же час, НТР впливає і на мистецький процес – активно входить 

в обіг сучасна музична мова, її різні стилі та техніки (пуантилізм, алеаторика, 

додекафонія і т. ін.). Музична інформація поширюється у записах на 

грамплатівках, радіо, в концертних програмах. Зазначені процеси впливали на 

слухову свідомість суспільства, готуючи якісні зміни наступних часів.  

Важливою ознакою 60-80-х рр. стала тенденція перебільшення ролі 

інтелектуально-раціональних методів освоєння світу людиною, котра 

закономірно перейшла (90-ті рр. та пізніше) у проблему гуманізації багатьох 

сфер діяльності та життя суспільства. Підгрунтям її є спирання на потужний 

розвиток математичних і природничих наук, а наслідком - наступне захоплення 

у суспільстві ірраціональним, підсвідомим, вивченням інтуїтивних, 

фантазійних аспектів як в мистецтві, так і в науці [231].  

Спроектувавши загальні тенденції розвитку, притаманні культурі України 

60-80-х рр., на Донецький регіон, необхідно відзначити зменшення 

розбіжностей їх прояву з іншими регіонами держави, певне „вирівнювання”, 

відбиття в регіональному масштабі. Особливо активно на розвиток музичного 

мистецтва Донбасу 60-80-х рр. впливє відзначена НТР. Саме в промисловому 

регіоні подальше впровадження ЗМІ, аудіо-візуальних засобів утворювали нові 

реалії музичного життя: радіомовлення завжди частіше використовувало 

музичні програми, відповідно до цього була більшою і кількість концертів 

класичної музики. Візуальні можливості телебачення, використання зорового 

ряду відволікали від програм, в яких провідним був слух. Все частіше музика 

використовувалась лише як супровід до різних телевізійних передач. Тож, суто 

музичні програми поступилися місцем аудіо-візуальним (до яких треба 

віднести й естрадні концерти, що в більшості є музичними шоу). Поступово 

саме концерти поп-арту почали здійснювати домінуючий вплив на слухацьку 

аудиторію, особливо молодіжну. Одним з найважливіших чинників такого 

перебігу подій визнано популяризацію масової музичної культури на 

державному рівні 141, с. 196.  
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В 60-70-ті рр. накреслився початок наступу масової культури, зменшення 

попиту та уваги населення до надбань справжньої музичної культури. Все 

більш очевидними стають розбіжності між масовою культурою та високим 

професійним мистецтвом. За таких умов діяльність на Донбасі професійних 

виконавських установ отримує все більшу значущість у збереженні та розвитку 

музичного мистецтва регіону та духовності нації. В умовах комерціалізації 

суспільного життя, в пошуках шляхів виживання, музичні заклади регіону 

змушені йти на поступки часу, що відбилося у відкритті нових (в першу чергу – 

естрадних) відділів. Якщо створення у 60-ті рр. музичного ВНЗ було проявом і 

задовольнянням назрілих мистецьких потреб, то значним важелем вимушених 

кроків у 90-ті рр. була мета виживання в нових економічних умовах. У той же 

час, у становленні мистецької школи регіону відбилося переважання 

життєздатних сил музичної спільноти Донбасу. 

З розвитком ринкових відносин (починаючи з 90-х років) актуальною є 

проблема суспільного становища культури, науки, інтелігенції як носія 

гуманістичних цінностей. Знецінення духовних і культурних надбань, 

прагматизм, протистояння цінностей „храму і ринку” 231, духовний занепад 

призводить до виїзду ряду творчих особистостей на роботу за кордон, що 

практикується і фахівцями Донбасу, спостерігається і зниження фахового рівня 

тощо. Це, в свою чергу, актуалізує поворот до гуманістичних цінностей. 

Гуманізація освіти (музичної зокрема), втілена у новій концепції вищої школи, 

котра покликана протистояти жорстким умовам виживання мистецтва на 

сучасному етапі.  

До позитивних впливів нинішніх суспільно-економічних реалій на 

наукову і мистецьку діяльність у Донбасі треба віднести можливість навчання 

за кордоном, можливість публікацій наукових та художніх творів, свободу 

наукового та мистецького пошуку. Повернення до плюралізму мислення 

висуває на перший план творчу особистість, сприяє виявленню її 

індивідуальних рис. 
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Естраполюючи аналіз культурно-історичного буття України [231] на 

обставини розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу, можна сказати, що в 

духовному житті регіону початок ХХ ст. та початок ХХІ ст. утворюють певну 

арку, як і бутті всієї держави. Про зазначену арковість у розвиткові культури 

України свідчать і такі риси початків ХХ ст. та ХХІ ст., як суперечливість, 

зміна ідеологій (спочатку поліідеологічної на комуністичну, потім 

комуністичної на поліідеологічну), проблема збереження духовності нації. 

Розглянуті вище культурно-історичні чинники буття Донбасу безперечно 

впливали на розвиток фортепіанного мистецтва регіону на усіх етапах його 

існування. Але стосовно Донеччини необхідно виділити як найважливішу умову 

цього процесу політичну волю у пожовтневі (1917 р.) часи. Саме цей провідний 

чинник сформував якісні зміни стану фортепіанного мистецтва Донбасу, 

водоподілом яких є створення середньої ланки музичної освіти, а згодом – і 

вищої. Досягнення кульмінаційної зони функціонування об’єкту дослідження 

(кінець ХХ – початок ХХІ ст.) обумовлене вже творчими процесами в самому 

фортепіанному мистецтві регіону. Якісні зміни у фортепіанному мистецтві 

Донбасу є підставою для його розгляду відповідно до цих внутрішніх зрушень у 

самому об’єкті дослідження, на підставі яких можливо виокремити наступні 

етапи розвитку: 1) кінець ХІХ – 26-й р. ХХ ст.; 2) 1927 - 1968 р. ХХ ст.; 3) 1968 

р. – початок ХХІ ст.  

З кінця ХІХ по 26-й р. ХХ ст. відбувався початковий етап розвитку 

фортепіанного мистецтва регіону, який розпочався з аматорської творчості 

місцевих мешканців та нечисельних приїжджих піаністів-фахівців, які поступово 

заповнювали мистецький простір регіону, а завершився цей період відкриттям 

першого на Донбасі середнього професійного музичного навчального закладу. 

Увесь зазначений час – з кінця ХІХ ст. по 26-й р. ХХ ст. - формами існування 

фортепіанного мистецтва Донбасу залишаються аматорські об’єднання та 

музичні школи. Це дає підстави, об’єднати час з кінця ХІХ ст. аж до 1926 року в 

один початковий – перший - період розвитку. В середовищі цих організаційних 

форм, звичайно, відбувалися певні зміни, відповідні запитам свого часу, але їх 
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функціонування не призвело до якісно нового ступеня розвитку фортепіанного 

мистецтва регіону. Кульмінацією першого періоду стало відкриття музичного 

училища в Артемівську (1926), яке відбулось завдяки накопиченню піаністичних 

сил в регіоні та політичній волі керівництва країни. 

Якісні зміни у фортепіанному мистецтві Донбасу, що відбулися після 

1926 року до 1968 року ХХ ст., є підставою виокремити цей час як другий етап 

розвитку. Довоєнні та повоєнні роки об’єднується зміною пропорційного 

співвідношення прибулих спеціалістів та місцевих професіоналів: останніх стає 

все більше завдяки діяльності в регіоні музичних училищ, здобуткам 

музикантів Донбасу на творчих змаганнях, зміцненням системи середньої 

музичної освіти в регіоні (відкриття Донецького (1935) та Луганського (1945) 

музичних училищ, концертних та музично-театральних установ). Саме 

накопичення місцевих творчих сил у фортепіанному мистецтві регіону 

напередодні війни і у повоєнний час, формування попиту на музичну освіту, 

прийняття політичних рішень на державному рівні мали результатом якісне 

зрушення у його розвиткові, кульмінацією якого стало відкриття вищого 

музичного закладу регіону.  

Початком третього етапу розвитку фортепіанного мистецтва регіону 

запропоновано вважати 1968 рік. Новий історичний відрізок об’єднується 

визначальною творчою діяльністю музичного ВНЗ, хоча з суспільно-політичної 

точки зору теж має контрастні періоди. Зміна світоглядних засад, пов’язана з 

суспільно-економічною перебудовою, не спричинила затримання розвитку 

фортепіанного мистецтва Донбасу. Доказом цього стали здобутки місцевих 

піаністів на різноманітних творчих змаганнях, їх визнання за кордоном, 

відкриття нових освітніх структурних підрозділів, формування когорти 

молодих піаністів і т. ін. Тож, третій етап об’єднується вичерпанням 

структурно-матеріальних показників розвитку, переходом останнього 

виключно у площину професійних та духовних здобутків. 
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Висновки до Розділу 1 

В науковій літературі і по сьогодні відсутня робота, присвячена 

фортепіанному мистецтву Донбасу. Нечисельні наукові дослідження, 

присвячені музичній культурі Донбасу, дещо побіжно торкаються розгляду 

фортепіанного мистецтва Донбасу та, відповідно до свого культурологічного 

спрямування, торкаються лише окремих його зовнішніх проявів. Більш як 

столітній період існування останнього потребує вивчення фортепіанного 

мистецтва регіону (його генезису та сучасного стану) саме з позицій його 

внутрішньої, сутнісної характеристики. 

Передумовами розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу в межах 

початкового етапу становлення (кінець ХІХ – 26-й р. ХХ ст.) стали 

загальноукраїнські тенденції культурного відродження та професіоналізації 

різних сфер діяльності, створення власної освітньої системи, демократизація 

освіти та мистецької сфери, тенденція запозичень іншонаціональних 

мистецьких надбань; у 30-60-ті рр. ХХ ст. вирішальну роль зіграли тенденції 

активної розбудови культури та мистецтва краю, вузької спеціалізації, 

подальша демократизація культури та освіти і відповідне розширення 

соціальної бази мистецької діяльності, тенденції засвоєння та асиміляції 

загальноєвропейських духовних та мистецьких надбань, кількісне накопичення 

мистецьких та педагогічних здобутків. На третьому етапі розвитку (60-ті рр. 

ХХ ст. - початок ХХІ ст.) вирішального значення у розвитку фортепіанного 

мистецтва Донбасу набули тенденції глобалізації, більшої відкритості, 

активізації міжнародних контактів, залучення іноземних студентів до навчання 

в ДДМА, започаткування нових форм спілкування мистецької молоді – 

конкурсів, фестивалів, прояви конкуренції як індивідуальної, так і окремих 

закладів, піднесення ролі творчої особистості та значущості ціннісної 

орієнтації.  

Зазначені риси культурного буття регіону виступили передумовами 

розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу.  
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Запропонована в данному Розділі періодизація періодизація процесу 

розвитку фортепіанного мистецтва із певним врахуванням опосередкованого 

впливу суспільно-політичних подій, але з опорою переважно на якісний стан 

самого фортепіанного мистецтва регіону, дає змогу певною мірою відійти від 

суто хронологічного розгляду предмету вивчення та зосередитись на формах 

його існування в той чи інший час, на функціях окремих форм, на 

спадкоємності традицій, на виконавсько-інтерпретаційному доробку кращих 

представників. 
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РОЗДІЛ 2 

РАННІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА 

ДОНБАСУ (КІНЕЦЬ ХІХ – 60-ті РР. ХХ СТ.) 

 

2.1. Первинні форми фортепіанного мистецтва у регіоні (кінець ХІХ – 

1920-ті рр. ХХ ст.) 

Для розвитку фортепіанного мистецтва Донеччини період з кінця ХІХ до 

26-го р. ХХ ст. був важливим із огляду на зрушення, що відбулись в цій галузі. 

Саме за цей час стався перехід від аматорських гуртків та приватних форм 

початкової музичної освіти до створення в 1926 р. першого музичного училища 

в регіоні – середньої ланки професійної музичної освіти в регіоні.  

Наприкінці ХІХ ст. музичне життя краю було маловиразним. Більшу 

частину зазначеного періоду воно здебільшого представлене нечастими 

гастрольними виступами приїжджих музикантів та творчістю місцевих 

аматорів, яка у розвиткові фортепіанного виконавського мистецтва краю 

здебільшого відігравала провідну роль. Остання визначалась відсутністю на 

Донбасі зазначеного часу концертних, музично-театральних та музично-

освітніх закладів. У великих містах України мистецтво непрофесійних артистів 

не відігравало такої значної ролі у розвитку фортепіанного мистецтва через 

активність концертно-філармонійного життя, значну кількість музично-

театральних постанов, що формувало умови для створення академічних 

традицій. Але, у зв’язку з відсутністю на Донбасі усіх видів музично-

концертних установ, нечисленні осередки початкової музичної освіти не могли 

створити активно функціонуючого музичного життя і саме творчість аматорів 

та невеликої кількості професійних піаністів стала значною рушійною силою 

розвитку класичного фортепіанного мистецтва у регіоні, а формами його 

існування були гуртки, об’єднання, товариства, діяльність освітніх закладів з 

музичного виховання молоді, а дещо пізніше (з початку ХХ ст.) - приватних 

музичних класів, курсів та нечисленних музичних шкіл.  
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Початкове музичне виховання здійснювалось в регіональних духовних та 

загальноосвітніх навчальних закладах. В духовних навчальних закладах 

музичне виховання спиралось на найстарішу систему навчання, сформовану у 

відповідності до завдань церковної служби. Це визначило в якості пріоритета 

музичного виховання вивчення хорового церковного співу. На Донеччині 

існувало лише дві ланки духовних навчальних закладів: 1) церковно-

парафіяльні школи та школи грамотності, розповсюджені в багатьох селищах та 

містечках Донецького краю; 2) духовні училища – в Бахмуті та Маріуполі.  

Хоча програма церковно-парафіяльних шкіл була спрямована на 

оволодіння початковими навичками хорового церковного співу, передбачалось, 

що „в свободное … время желающие могут быть обучаемы церковному пению 

по нотам” [268, с. 19]. Грі на музичних інструментах в початкових церковних 

школах не навчали через короткий термін освітнього курсу.  

За програмами духовних училищ була можливість певного опанування 

основами гри на скрипці та фортепіано. В цих закладах передбачалась окрема 

вакансія вчителя інструментальної музики. На такі посади запрошували 

фахівців з музичною освітою. Наприклад, у Бахмутському духовному 

чоловічому училищі гру на скрипці та фортепіано у 1902-1904 рр. викладав 

В. Котляревський – випускник Харківського музичного училища, а з 1910 р. гру 

на фортепіано в цьому ж закладі викладала В. Пестич, вихованка Київського 

музичного училища [292, с. 13] і т. ін. Серед вихованців духовних училищ 

уроки гри на фортепіано були вельми популярні. Так, у 1916 р. в 

Маріупольському духовному жіночому училищі грі на фортепіано навчалось 63 

вихованки (з 390 учениць загального учнівського контингенту) [292, с. 16-17]. 

Значення представлених у регіоні ланок духовної освіти, полягало у поширенні 

музичних знань та первинних навичок гри на фортепіано серед населення, що 

утворювало сприятливий грунт для розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу 

[58].  

Іншим джерелом розвитку фортепіанного мистецтва була відповідна 

діяльність загальноосвітніх навчальних закладів краю, які наприкінці ХІХ ст. 
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були представлені у Донбасі початковими училищами, початковими 

училищами зі спеціальною спрямованістю (технічне залізничне, комерційне, 

гірниче, штейгерське, ремісниче тощо), земськими школами, приватними і 

міськими гімназіями [203, с. 23]. Чисельність початкових навчальних закладів у 

зазначений період у Донбасі була вельми високою. Наприклад, на 1904 р. 

тільки народних училищ в одному Бахмутському повіті нараховувалось 167, у 

Маріупольському – 100, у Слов’яносербському – 71 [244]. Початкова музична 

підготовка учнів була невід’ємною частиною процесу навчання в 

загальноосвітніх школах. Місцеві меценати, попечителі, земські управи, 

губернська адміністрація - виділяли кошти на придбання нотної літератури, 

музичних інструментів, на утримання шкільних хорів, оркестрів та ін. [147, 

с.19]. На Донеччині одним із видатних ентузіастів народної освіти був барон 

М.О.Корф
1
. Саме він сприяв створенню шкіл, в яких до навчальних планів 

включались спів народних пісень, вивчення фольклору. Тож зазначені 

навчальні заклади відіграли неабияку роль у поширенні початкових музичних 

знань поміж населення Донеччини на межі ХIХ–ХХ ст.  

Важливу роль у цій справі відіграло Новоросійське товариство (НРТ), при 

заводі якого. в Юзівці (1876) було відкрито початкове народне училище з 

багатьма відділеннями [71, арк. 24, 19, 11, 42]. Позитивною рисою діяльності 

НРТ було залучення своїх вихованців (на відміну від земських та інших 

початкових закладів) до музичного життя свого міста: учні школи мали 

можливість реалізувати отримані музичні навички у святкових та концертних 

заходах [71, арк. 13; 73, арк. 38, 15]. Проте, навчання інструментальній музиці 

поки що здійснювалось тільки через оволодіння навичками гри на народних 

інструментах (балалайці, домрі, гітарі), тож внесок загальноосвітніх початкових 

народних училищ у розвиток фортепіанного мистецтва краю обмежувався 

поширенням початкової музичної підготовки та прищепленням навичок 

початкового концертного виконавства.  

                                                 
1
 Микола Олександрович Корф (1834, Харків -1883, Харків) – відомий російський суспільний 

діяч, педагог і публіцист, організатор земських шкіл. 
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Суттєвіший внесок у розвиток фортепіанного мистецтва краю зробили 

загальноосвітні середні навчальні заклади краю: приватні гімназії 

М. М. Левицької та С. В Ромм (м. Юзівка), чоловіча гімназія ім. Імператора 

Миколи ІІ (м. Бахмут), жіночі гімназії Мальської
1
 та Р. Н. Воскресенської 

(м. Луганськ), Катерининсько-Олександрівська чоловіча гімназія та Друга 

міська чоловіча гімназія (м. Луганськ), чоловіча гімназія О.С. Бондаря 

(м. Луганськ), Маріїнська жіноча гімназія В.Є. Остоловської та чоловіча 

гімназія (м. Маріуполь) [244], приватна жіноча гімназія Семенової 

(м. Лисичанськ) [133] та ін. 

Музичне виховання в середніх навчальних закладах було більш 

різноманітним та активним. У періодичних виданнях, присвячених цьому 

питанню, зазначається, що „музика” „… может относиться, разумеется, только 

к занятиям фортепианной игрой и к преподаванию в некоторых учреждениях 

теории музыки” [40, с. 555]. Відповідно до цього у середніх навчальних 

закладах до штату вчителів вводилися дві окремі вакансії – вчителя співу та 

вчителя музики. Мета занять полягала в тому, щоб вихованки гімназій „… 

получили бы хорошее, логичное преподавание музыкального предмета с 

самыми єлементарными, но правильными познаниями теории, потому что все 

это вместе взятое имеет для них неоспоримое значение в будущем, особенно в 

случае поступлення … в специальные музыкальные учреждения” [40, с. 553]. 

Набуті навички вихованці реалізовували в концертних заходах своїх міст. І 

хоча про цілий інструментальний концерт ще не йдеться, але в святкових 

заходах гра на інструментах (в тому числі на фортепіано) вже практикується. 

Наприклад, на початок 1910 р. учнями гімназій М. Левицької та С. Ромм 

(м. Юзівка) проводилися лише літературно-вокальні вечори [74, арк. 4, 17, 143, 

211], а вже у грудні 1911 р., програма концерту, присвяченого 100-річчю 

Вітчизняної війни 1812 р., вміщала також і виконання гімназистками музичних 

п’єс [74, арк. 143, 190, 197, 211; 329. Тож, за два роки виконавські навички 

                                                 
1
 За відсутністю даних в архівних матеріалах деякі прізвища наводяться без ініціалів або з одним. 
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учениць гімназії зросли й удосконалилися настільки, що могли вже бути 

представлені на суд місцевої публіки.  

Учнівські виступи з фортепіанними творами були не вельми частими, 

проте завжди мали гучний успіх. Місцева преса відзначала їх популярність: 

„Местная гимназия (Мариуполя. – Т.Г.) устроила литературно-вокальный 

вечер. (…) Несколько учеников и воспитаниц местной женской гимназии 

сыграли на фортепиано. Публики собралось много, ... многим пришлось вовсе 

стоять” [334]. Тож, можна сказати, що учнівське виконання фортепіанних 

творів мало певне місце в практиці гімназій, хоча й було поки що не частим 

явищем - можливо, через невелику кількість дійсно здібних до музики учениць, 

а також з огляду на початковий етап їх навчання та його мету. Остання була 

чітко визначена попечителями і прихильниками музичної освіти: „…в этих 

учреждениях … набирается … еле-еле 10% действительно способных к музыке 

учениц”, тому „гнаться за консерваторским музыкальным образованием нельзя; 

… необходимо … приложить прежде всего все старання к тому, чтобы … 

образовать из них … хороших, сведущих любительниц музыки” [40, с. 558]. 

Додатковим джерелом стимулювання розвитку фортепіанного мистецтва краю 

були шкільні музичні гуртки 71, арк. 36-44, які спрямовували навчання гри на 

фортепіано саме на концертні виступи учнів у святкових заходах. 

Залучення учнів гімназій і духовних училищ до опанування грою на 

фортепіано викликало і приток нових фахівців-музикантів. Суспільна 

зацікавленість питаннями музичного мистецтва відбилась у вимогах 

вдосконалення інструментальної майстерності як викладачів, так і вихованців. 

Це вимагало зміцнення музично-освітньої бази, котра задовільнила б потребу у 

висококваліфікованих фахівцях, потенційно сприяючи розвитку фортепіанного 

мистецтва регіону. 

Значення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та гуртків при 

них полягало у збільшенні кількості музично обізнаних учнів, у прищепленні їм 

певних інструментально-виконавських навичок, у поширенні музичних знань, 

зростанні попиту на музичних фахівців, у формуванні слухацької спільноти та 
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вихованні відповідних художніх потреб мешканців, що в цілому сприяло 

розвитку фортепіанного мистецтва краю в подальшому [56].  

Значно більшу роль у становленні фортепіанного мистецтва регіону 

відіграв аматорський рух. Поширення по населених пунктах Донбасу різних 

форм аматорської мистецької творчості, аматорських мистецьких об’єднань 

відбивало потяг тогочасного суспільства до мистецтва 71, арк. 11-44; 318. На 

межі ХIХ – ХХ ст. фортепіанне мистецтво Донецького регіону репрезентоване 

переважно саме діяльністю аматорських об’єднань, в яких відбувалось 

накопичення паростків фортепіанного виконавства 120 та формування 

зацікавленої спільноти, як необхідного грунту для зростання професійного 

фортепіанного мистецтва, виховання місцевих виконавських кадрів.  

Як в цілому в Україні, на Донбасі були поширені три типи мистецьких 

об’єднань аматорів: драматичні, музично-драматичні та музичні. Для розвитку 

фортепіанного мистецтва Донбасу особливо важливим було функціонування 

музично-драматичних угрупувань. Їх чисельність перевищувала кількість суто 

музичних, вірогідно, через більшу полегшеність репертуару, через спрощеність 

вимог до виконавців, через недостатній рівень виконавської вправності 

аматорів. Музично-драматичні угрупування функціонували навіть у селищах, 

як, наприклад, с. Стила Маріупольського повіту 298. У творчості товариств 

цього типу поєднувались постановки драматичних п’єс та концертних 

відділень. Наприклад, у концертному заході, що відбувся у с. Ласпа 

Маріупольського повіту, „ … любителями Большого-Каракубского 

музыкально-драматического общества … была поставлена пьеса „Сыщик”, а в 

заключение – концертное отделение …” 214. Звичайно, в практиці музично-

драматичних гуртків фортепіано використовувалось і для супроводу 

драматичного дійства, і для акомпанементу, і в сольних виступах.  

Найстарішим аматорським об’єднанням на Донеччині вважається 

Юзівське музично-драматичне товариство залізничних службовців [334]. 

Приблизно в цей час було засновано й Бахмутське музично-драматичне 

товариство 24. Його засновники - Н. Гаврилов, А. Геращенко, Г. Лобасов, 
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М. Лобасова, Н. Новиров, В. Першин, Е. Шаповал та ін. Офіційно це 

аматорське об’єднання було утворене у травні 1900 р. і припинило своє 

існування у 1913 р. 9, арк. 1. Мета діяльності угрупування передбачала не 

тільки „ ... доставить возможность членам (товариства. – Т.Г.) и их семействам 

проводить время с пользой и удовольствием”, а й „  … способствовать 

развитию музыкального, литературного и драматического образования” 10, арк. 

1-10.  

Популярність музично-драматичних об’єднань аматорів була настільки 

значною, що ці угрупування утворювались не тільки в містах Донбасу, але й 

при окремих промислових закладах регіону. Наприклад, Бахмутське музично-

драматичне товариство (1913 р.) існувало при руднику «Ветка» 24. Аналогічні 

аматорські угрупування були при Донецькому содовому заводі (1907 р., 

засновники – Д. Богданов, Р. Вольберг, Є. Власенко, А. Крамер) 318, при 

Микитівських кам’яновугільних копальнях Бахмутського повіту (1913 р., 

засновники – А. Дисман, В. Недзельський, І. Чураков) 215; 318, при шахтах та 

заводі Новоросійського товариства в Юзівці (1909 р., засновники - П. Гордєєв, 

І. Дунаєв, П. Чикирисов) 318. У Луганську аматорські музично-драматичні 

товариства існували при заводах Г. Гартмана 234. Деякі об’єднання 

уточнювали спектр своєї діяльності: Товариство драматичного мистецтва, 

музики та співу м. Луганська (1913 р., засновники – Лавр. Волошинов, 

М. Васильченко) 318. Тож, можна вважати, що зацікавленість музичним 

мистецтвом визрівала в самій гущавині населення краю і певною мірою 

задовольнялася творчістю самих мешканців. Але, звичайно, виховання 

місцевих професійних мистецьких кадрів все більше ставало вимогою часу. 

Певною мірою музичне життя Донецького краю межі ХІХ – ХХ ст. 

представлене суто музичними творчими об’єднаннями 71, арк. 11-44; 319, в 

яких найбільш улюбленим музичним інструментом було фортепіано. 

Аматорські угрупування дожовтневого і пожовтневого часу відрізнялися своїм 

соціальним складом. У аматорських мистецьких товариствах дожовтневого 
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періоду переважно брали участь представники заможних верств населення, які 

отримували музичні навички або під керівництвом домашнього вчителя, або в 

загальноосвітніх закладах. В обох випадках пріоритет мало навчання гри саме 

на фортепіано. Наявність у складі товариств членів робітничих фахів було 

виключенням. Прикладом може слугувати Юзівське товариство аматорів 

музики (засноване 1884 р.) 318.  

Музичні товариства дореволюційної доби утворювалися з любові до 

мистецтва, тож і головними завданнями їх було музикування, музичне 

спілкування, музичні „вправи” 330, с. 61-62. Така мета отримувала особливе 

значення в соціокультурному контексті Донбаського краю: фортепіанне 

мистецтво академічного спрямування не було популярним у провінційних 

мешканців регіону і першою причиною була необізнаність слухачів. 

Наприклад, анонімний очевидець концертів оперної трупи з участю 

петербурзьких співаків Л. Яковлева та Дубровської у Маріуполі зазначає: „В 

кои веки заглянула в наше „болото” театральная знаменитость, заглянула и 

закаялась. Опыт оказался весьма неудачным. (...) Публика отнеслась очень 

холодно к имени известных артистов и в театр шла очень вяло” [211, с. .553]. В 

той же час в повітах Донбасу з величезним успіхом відбувалися концерти 

виконавиці циганських романсів Л.Ф. Травіної 321. Отже, значення 

аматорських об’єднань полягало в тому, що поволі, але свідомо, їх діяльність 

формувала ціннісні уподобання мешканців. Крім цього, аматорські об’єднання 

певною мірою опікувались і розповсюдженням у суспільстві музичних знань. 

Наприклад, у Статуті Юзівського Товариства аматорів музики вже у 1880-х рр. 

зазначалося: „Цель общества – развить и распространить в местном обществе 

эстетическое образование и … помочь бедному учащемуся юношеству в 

достижении этой цели” 334.  

Через незначну кількість збережених історичних матеріалів неможливо 

визначити точно, яку саме частку в аматорському музикуванні становило 

використання фортепіано. Але цілі та наміри різних інструменталістів-аматорів 

збігалися, полягали у виконанні улюблених творів – у своєму колі або 
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публічному, бо діяльність аматорських творчих колективів включала 

улаштування публічних музичних вечорів 24; 51; 171; 298]. Саме 

спрямованість на музикування, на виконання музичних творів дозволяє вважати 

внесок музикантів-аматорів у розвиток фортепіанного мистецтва більш 

значущим, ніж загальноосвітніх та духовних закладів.  

На початку ХХ ст. аматорська творча діяльність у регіоні зміцнилась 

разом з відкриттям музичних шкіл у різних містах регіону 8, арк.1-2; 38; 240; 

177, с. 363-364; 319]. Іноді аматорські об’єднання існували саме при музичному 

закладі, як, наприклад, Маріупольське товариство аматорів при музичній школі 

Л. Р. Каневського. Членами цього творчого об’єднання були С. Квітницький, 

І. Попов, М. Караманов, І. Юр’єв, А. Трегубов, Д. Розенталь 319. Участь 

місцевих аматорів у концертах поряд з музикантами-професіоналами школи 

235, відвідування ними концертів викладачів музичних шкіл, творче 

спілкування з музикантами-фахівцями сприяло вдосконаленню виконавської 

майстерності аматорів [53]. 

Роль аматорських мистецьких гуртків у становленні фортепіанного 

мистецтва Донеччини кінця ХІХ – початку ХХ ст. полягала у створенні досить 

значної частки музичного життя в регіоні, у доповненні та урізноманітненні 

недостатньо активної діяльності нечисленних професійних піаністів. 

Аматорські об’єднання гуртували музично-освічених аматорів, запобігали 

втраті ними музичних навичок, сприяли накопиченню певних основ 

фортепіанної майстерності, що створювало умови для розвитку фортепіанного 

мистецтва в різних його аспектах у вказаному регіоні.. Хоча музиканти-аматори 

не могли створити повнокровне фортепіанно-виконавське життя, однак 

важливим було вже те, що музичні об’єднання аматорів сприяли створенню 

відповідного середовища для розвитку фортепіанного мистецтва на Донеччині.  

У пожовтневий час у клуби та аматорські об’єднання прийшли 

представники інших соціальних груп - переважно робітники. 

Найхарактернішою рисою нового аматорського руху стала масовість, у зв’язку 

з чим він отримав нову функцію – знаходження нових талантів, сприяння їх 
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притоку, адже „Все эти музыкальные очаги – студии, клубы, музыкальные 

кружки, хоры, музыкально-театральные коллективы стали первыми 

музыкальными школами для сотен рабочих” 128, с. 11. Особливо 

активізувалась музично-аматорська діяльність клубів та гуртків у 1920-ті роки 

відповідно проголошеному політичному завданню засвоєння здобутків світової 

культури. Клуб став центром культурного життя Донбасу, а головним 

показником їх роботи було масове охоплення трудящих 75, арк. 85-86; 76, арк.. 

135. В історичних документах 78, арк. 94 вказується на різновиди клубної 

роботи (драматична студія, музична секція та ін.) і форми відповідної 

діяльності – показові вистави, концертні поїздки аматорів по регіону тощо. 

У післяреволюційний час в діяльності аматорських угруповань 

спостерігається два принципових зрушення. Це зменшення питомої ваги 

фортепіано у музикуванні аматорів та зміна функцій самих аматорських 

об’єднань в розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу. Обидва зрушення 

обумовлені зміною соціального складу аматорських мистецьких гуртків. Якщо 

у дожовтневі часи в аматорських об’єднаннях переважали музично-освічені 

учасники, а метою функціонування гуртків були музикування, виконавська 

діяльність, то в пореволюційні роки через новий робітничий контингент, що не 

тільки не володів навичками гри на фортепіано, але й був музично неосвіченим, 

першочерговим стало завдання початкового засвоєння музичних знань. Через 

брак музично грамотних учасників в окремих аматорських об’єднаннях 

здійснювалось їх навчання 77, арк. 385. Отже, соціальні зрушення змістили 

пріоритети музичних об’єднань аматорів з музикування, аматорського 

концертування на початкову музичну освіту. Доказом цього можна вважати 

обов’язкову наявність у пожовтневих гуртках та клубах керівника творчого 

колективу. Необхідність цього визначена неможливістю самостійного 

музикування гуртківців через недостатню (або відсутню) музичну обізнаність. 

Керівник значною мірою виконував функцію педагога, яка полягала у наданні 

основ музичної грамоти, елементарних виконавських навичок, тобто навчанні 

гуртківців. Члени ж аматорських гуртків дореволюційного часу, які були 
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музично обізнаними, не потребували керівника і були у змозі вільно 

музикувати без сторонньої допомоги. Музично-освітня функція гуртків 

дорослих аматорів залишилась рельєфно провідною в діяльності дитячих 

аматорських гуртків. Зазначена зміна функцій аматорських угрупувань мала 

дуже важливу роль для формування потягу мешканців регіону до музичного 

мистецтва, до професійної музичної освіти, що створювало сприятливий грунт 

для зростання професійних піаністичних кадрів у Донецькому регіоні. Саме 

робітничими мистецькими об’єднаннями було закладено початок динамічного 

накопичення масового творчого потенціалу, що повною мірою виявилося у 

наступний період.  

Тож, при недостатній насиченості музичного життя Донеччини кінця ХІХ 

– 20-х рр. ХХ ст. аматорських рух відіграв важливу роль у закладанні підвалин 

концертного фортепіанного музикування на Донбасу, а зі зміною функцій – і 

доступної музичної освіти.  

Розглянуті музичні осередки, що передували майбутнім музичним 

школам та училищам, незважаючи на серйозність намірів, повністю 

обмежувались рамками аматорського музикування. Вони не мали на меті 

цілеспрямованого розвитку виконавської майстерності, самовдосконалення 

відбувалося мимоволі незначними темпами. Найчастіше ж аматори просто 

задовольнялися насолодою від музикування.  

Більш наближеним до цілеспрямованого зростання виконавської 

майстерності було навчання в межах приватної музично-освітньої практики - 

на музичних курсах, класах та на уроках приватних викладачів, що працювали 

відособлено. На діяльність і трансформацію цих форм організації музичної 

освіти активний вплив здійснило відкриття Катеринославського відділення 

Російського музичного товариства (КВ РМТ) у губернському центрі у 1898 р., 

яке взяло на себе функцію координування всього концертного життя губернії. 

Відголоси його діяльності відбивались і на Донбасі. Звичайно, через глибоку 

провінційність регіону цей вплив був не вельми значним. Він виявлявся в тому, 

що окремі катеринославські музиканти приїжджали в населені пункти Донбасу 
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з концертами. В більшості міст Донбасу (Бахмут, Луганськ, Маріуполь, Юзівка 

тощо) виступали, наприклад, скрипалі І. Зеліхман, О. Берлін, віолончеліст 

Ж. Застрабський [195, с.421], професор Петербурзької консерваторії скрипаль 

Л. С. Ауер (1913 та 1915 роки) [158, с. 32; 195, с.421], полтавський диригент 

Д. В. Ахшарумов [159], скрипаль М. Г. Ерденко (1910-1913 роки) [164; 165]. 

При всій важливості цих заходів, серед концертантів не відзначено саме 

піаністів, тож зазначена практика КВ ІРМТ з організації концертів по території 

губернії лише створювала необхідну музичну атмосферу в містах Донбасу та 

побіжно активізувала форми місцевого існування фортепіанного мистецтва. До 

останніх можна віднести: індивідуальну концертно-виконавську та музично-

педагогічну практику, а також діяльність приватних музичних класів та курсів, 

музичних шкіл. 

В місцевій періодиці (переважно початку ХХ ст.) надавалась інформація 

про приватну музично-освітню практику місцевих музикантів-педагогів, про 

рівень їх освіти та концертні виступи тощо. Більшість оголошень анонсувала 

діяльність саме піаністів, що свідчить про популярність фортепіанної музики на 

теренах Донеччини 161; 197; 198. За рівнем освіти серед приватних піаністів 

переважали вихованці консерваторій. Найчастіше згадуються Петербурзька та 

Московська консерваторії, рідше – Варшавська, Празька, Лейпцизька та ін. 

Наприклад, Петербурзьку консерваторію закінчили досить знані в регіоні 

піаністи А. Д. Ханцин 162, М. А. Кушлін 238, Н. А. Корчевська 235. Певна 

кількість оголошень не містила прізвищ викладачів, але в них зазначалось, яку 

саме консерваторію ті закінчили 238; 198.  

Звичайно, фортепіанне мистецтво розвивалось не на порожньому місці, 

спостерігається певна кількість оголошень музикантів-фахівців з інших 

спеціальностей. Наприклад, соліст-скрипаль, у минулому викладач 

Ковенського музичного училища (прізвище не зазначено – Т.Г.) 235, 

вокалістка Л. Писаревська, стипендіатка Слов’яносербського повітового 

земства, навчалась у Московському філармонічному училищі 34. Вже на цей 
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час у Донеччині найбільш активний розвиток накреслюється саме в царині 

фортепіанного мистецтва.  

Показником тенденції зростання музичної обізнаності та виконавської 

майстерності загалу піаністів Донбасу можна вважати зацікавленість 

мешканців краю документальним підтвердженням рівня освіти піаністів-

педагогів. Диплом фіксував певний рівень професійної майстерності викладача, 

що мало позитивний суспільний відгук. Заслуговувала уваги й кінцева мета 

навчання: „Учитель музыки … имеющий музыкальное образование с 

дипломом, дает уроки по классической системе и готовит в консерваторию…” 

[197]. Пропозиції підготовки на вищий курс консерваторії є знаковими для 

зазначеного періоду: в регіоні було немало бажаючих отримати вищу музичну 

освіту, а також і викладачів відповідного професійного рівня для підготовки 

учнів саме на вищий курс консерваторії.  

Окремі пропозиції в приватних оголошеннях з сольфеджіо, теорії музики, 

гармонії 238 свідчать про намагання приватних музикантів-викладачів надати 

учням певну теоретичну базу, необхідну для опанування грою на фортепіано, 

що було досить актуальним з огляду на пропозиції підготовки на вищий курс 

консерваторії. Тож можна вважати, що приватна музична практика Донбасу 

була важливим ланцюжком у потенційному розвитку систематизованого 

виховання піаністів у регіоні, а включення теоретичних предметів у процес 

фортепіанного навчання можна трактувати як паростки професіоналізації у 

розвитку фортепіанного мистецтва краю.  

Для розвитку фортепіанного виконавства й освіти Донбасу дуже важливо, 

що деякі викладачі працювали в містах регіону постійно. Вони вже мали 

стабільну кількість учнів, були знаними в тому чи іншому місті, підтримували 

постійні творчі зв’язки. Наприклад, А. Д. Ханцин плідно співпрацювала в 

якості концертмейстера зі скрипалем Б. Каменським [34]. Досить відомою на 

Луганщині була і піаністка Н. А. Корчевська (уроджена Гуревич), вихованка 

Петроградської консерваторії [235].  
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З огляду на переважання в середовищі приватних викладачів фортепіано 

вихованців саме російських консерваторій, можна дійти висновку про значний 

вплив російської музичної культури. Він здійснювався через привнесення 

викладачами-музикантами, вихованцями російських консерваторій 

(А. Д. Ханцин, Н. А. Корчевська, М. Кушлін, та ін.)
1
 професійних навичок та 

принципів музичного мислення, прищеплених їм в російських навчальних 

закладах. Ці запозичення з іноземних культур поступово мали засвоїтись та 

асимілюватись місцевим населенням, поетапно у трансформованому вигляді 

скластись у місцеві професійні виконавські та педагогічні традиції. Таким 

чином, багаторічна праця тих же самих піаністів-педагогів у постійному місці 

проживання була важливою не тільки в сенсі створення музично освіченого 

прошарку певного населеного пункту, а, головним чином, у закладанні 

підвалин для створення власної місцевої мистецької традиції.  

Певна кількість музикантів-піаністів регіону реалізовувала свій 

музикантський та педагогічний потенціал у приватних музичних класах та 

курсах [60]. Деякі з подібних курсів існували дуже недовго, як, наприклад, 

фортепіанні курси Н. І. Макарської в м. Маріуполь 129;130, 196. В Бахмуті, 

навпаки, фортепіанні курси А.Д. Мерейнес функціонували довго і змагалися в 

популярності з місцевою музичною школою 8, арк. 1-2. Музичні курси та 

класи на Донеччині (як провінційній глибинці губернії) суттєво відрізнялись від 

музичних класів при КВ ІРМТ, яке надавало музично-освітньому процесу 

організованих форм у вигляді загальних програмних вимог, чітко окресленого 

кола навчальних дисциплін (виконавських та музично-теоретичних), 

визначених критеріїв оцінювання засвоєних знань. У приватних музичних 

класах та курсах навчання гри на фортепіано характеризувалось довільністю 

програмних вимог, різним рівнем наданої підготовки. Відповідно цьому, 

музичні класи та фортепіанні курси Донеччини можна вважати частково 

наближеними до професійно спрямованого музичного навчання.  

                                                 
1
 Часто в оголошеннях з пропозиціями надання музично-освітніх послуг зазначалася 

консерваторія без вказівки прізвища її випускника, що надав це оголошення. 
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Програми музичних класів віддзеркалювали курс ІРМТ на прищеплення в 

Україні надбань західноєвропейської та російської музики через певний 

репертуар. Ця мета досягалася значною мірою завдяки діяльності у регіоні 

викладачів, які переважно були носіями російської музичної традиції. В 

губернському центрі для викладання на музичних курсах, як правило, 

залучались особи з вищою музичною освітою. Звичайно, що у повітових містах 

це було дещо складніше: на початок ХХ ст. і тут працювали високоосвічені 

музиканти, але їх було недостатньо 8, арк. 1-2; 129; 130; 196; 226. 

Порівнюючи групи різних фахівців, можна зазначити відсутність музикантів-

теоретиків. Найчастіше теоретичні предмети на музичних курсах, класах і т. ін. 

викладав фахівець-інструменталіст. Подібне відставання теоретичного 

музикознавства від виконавських спеціальностей спостерігається аж до 

відкриття першого в регіоні музичного училища (1926 р.).  

Головною вадою фортепіанних курсів та класів можна вважати 

відсутність типових навчальних програм, загальних вимог до учнів та 

випускників і т. ін. Кількість у регіоні цих осередків фортепіанного мистецтва 

була явно недостатньою для широкого охоплення бажаючих, проте вони 

відіграли роль передумов для розвитку і фортепіанного виконавства, і музичної 

освіти, бо заклали більш вагоме підґрунтя майбутнього інтенсивного розвитку 

фортепіанного мистецтва регіону. В цьому полягала їх історична місія. 

Звичайно, активізація фортепіанної виконавської практики та розвиток 

музичної освіти Донеччини відбулися значно пізніше у порівнянні з такими ж 

процесами у центральній Україні. У великих історичних центрах на фоні 

значної активізації музичного життя поступово з 60-х рр. ХІХ ст. розвивалась й 

музична освіта: при відділах ІРМТ відкривались музичні школи, класи. Останні 

“потім природно переростають в училище, а далі – в консерваторії: у Києві 

(1868, 1883, 1913), в Одесі (1886, 1897, 1913), у Харкові (1871, 1883, 1917), у 

Полтаві (1902, 1904)” [147, с. 21]. У Донбасі не тільки наприкінці ХІХ ст., але й 

на початку ХХ ст. значної активізації концертно-виконавського життя не 

спостерігалось через відсутність відповідних установ, достатньої кількості 
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значних музикантів, через меншу привабливість регіону для гастролюючих 

фахівців тощо. Тож, існування фортепіанного виконавства й освіти піаністів у 

Донбасі зазначеного періоду тісно пов’язане з приватною музичною 

практикою, особливо з виникненням музичних шкіл на початку ХХ ст.  

Найбільшим активним центром розвитку фортепіанного мистецтва 

тогочасного Донбасу був Луганськ. Тут функціонували музичні школи 

Н.С. Зендера, Р.І. Зендер, І. Зібади, І.З. Капеллі, С.А. Карпачевської 226. 

Досить відомими в регіоні були музична школа Л. Каневського у Маріуполі 

70, музична школа невідомого засновника в Бахмуті [8, арк. 1-2]. Але в цілому 

музичних шкіл у регіоні було небагато і зростали вони на ґрунті, підготованому 

менш знаними освітніми закладами, такими, як, наприклад, фортепіанні курси 

Н. І. Макарської в Маріуполі [129, с. 217; 196] або фортепіанні курси 

А.Д. Мерейнес у Бахмуті 8, арк. 1-2. 

В усіх без винятку музичних школах провідне місце належало 

фортепіанному відділу – за майже обов’язковою його наявністю, і за кількістю 

учнів, і за активністю концертно-виконавської діяльності. Зазвичай, музичні 

школи Донеччини дореволюційного часу були невеликими закладами і по 

кількості відділів, і по контингенту викладачів та учнів. Наприклад, на трьох 

відділах луганської школи І. Зібади – фортепіанному, струнному та на відділі 

баяна – працювало 6 викладачів і навчалось усього 50 учнів, а в маріупольській 

школі Л. Р. Каневського налічувалось лише три викладачі [42]. Пізніше (20-ті 

рр. ХХ ст.) спостерігається зростання учнівського контингенту. Так, у 1924 р. в 

одній з луганських музичних шкіл навчалися вже 183 особи 38. 

Природні прагнення засновників музичних навчальних закладів досягти 

певної стабільності їх діяльності виявлялась у різних формах, у тому числі й 

через затвердження свого існування Міністерством внутрішніх справ (напр., 

музична школа С. А. Карпачевської 240). Цілком вірогідно, що міністерське 

затвердження сприяло приведенню навчання у таких закладах до єдиного 

знаменника і свідчило про намагання запровадити у навчальний процес 

елементи системності, а надання свідоцтв випускникам музичних шкіл про 
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закінчення курсу [42; 235] свідчить не тільки про рівень наданої музичної 

освіти, але й про спрямованість і здатність поки що окремих вихованців 

музичних шкіл Донбасу продовжувати навчання в музичних училищах та 

консерваторіях [34]. Наприклад, випускники школи Л. Р. Каневського 

продовжували навчання в Московській консерваторії 195, с. 420.  

Важливою видається й наявність в більшості музичних шкіл дисциплін 

музично-теоретичного циклу 42; 235; 240. Попри те, що ці предмети 

найчастіше викладав хтось з інструменталістів, зазначена практика відбиває 

якісні зміни в навчанні фортепіанної гри (як і інших інструментальних фахів), 

новий ступінь навчання, за яким вбачається майбутнє. Усе зазначене можна 

розцінювати як набуття музично-освітянською справою регіону певного 

фахового рівня. 

Наступним кроком вперед у становленні фортепіанного мистецтва краю 

стали спроби (1919 р.) покінчити з довільністю навчальних програм та вимог у 

музичних школах. Цьому сприяли створення регіональних підвідділів мистецтв, 

аналогічних відповідним відділам у Петрограді, Москві та Києві 38, заміна (у 

зв’язку з націоналізацією) приватної музичної практики державними 

музичними школами. В нових соціально-політичних умовах при уніфікованості 

шкільних програм перед цими музично-освітніми закладами ставилась вельми 

висока мета – підготовка до вступу в консерваторію [39.  

Значне місце у розвитку виконавських основ фортепіанного мистецтва 

Донбасу посідали іноземні традиції, що привносились викладачами музичних 

шкіл регіону – вихованцями західноєвропейських (Л. Р. Каневський, 

А. Д. Мерейнес, випускник Варшавського музичного інституту (без зазначення 

прізвища) - учень професора С. К. Барцевича 198, І. Зібада) та російських 

консерваторій (Н. І. Макарська, І. Н. Акштейн, Д. Левитов, А. Д. Ханцин, 

Н. А. Корчевська, М. Кушлін та ін.). Орієнтир на іноземні заклади іноді 

декларувався підкресленням відповідності програми школи програмним 

вимогам консерваторій: „Програма школи (Л. Р. Каневського – Т. Г.) – 

Петербурзької та Мюнхенської консерваторій” 42. Важко сказати, наскільки 
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заявлене відповідало дійсності, але логічно припустити, що як вихованець 

Мюнхенської консерваторії Л. Р. Каневський у викладанні фортепіанної гри та 

теоретичних предметів був носієм виконавських та педагогічних принципів 

німецької мистецької школи 42, спирався на них, прищеплював ці традиції 

своїм учням. А. Д. Мерейнес, вихованка Віденської консерваторії, була адептом 

виконавських принципів своєї Alma mater [8, арк. 1-2]. Російські музичні 

традиції (Петербурзька консерваторія) привносили в навчання фортепіанної гри 

О. Д. Каменський 38, А. Д. Ханцин 162, Н. А. Корчевська 235 та ін. Вплив 

російської музичної культури здійснювався і через мистецькі контакти 

місцевих музикантів-викладачів (що буде розглянуто нижче). Через асиміляцію 

та укорінення привнесених іноземних виконавських традицій поступово 

зростало зернятко власного фортепіанного виконавства та освіти в регіоні. 

Музична школа, як певна структура в музичному житті Донеччини 

зазначеного періоду, гуртувала музично-виконавські сили. За відсутності 

концертних організацій концертна діяльність вихованців та викладачів дещо 

пожвавлювала музичне життя у регіоні. Більшість учнів фортепіанних відділів 

свою майстерність демонстрували у відкритих публічних концертах, щорічних 

звітах, монотематичних концертах і в лекціях-концертах. На учнівські концерти 

та іспити часто запрошувались сторонні слухачі, які висловлювали 

неупереджені враження, справлені на них грою учнів: „Полугодичное 

испытание учащихся музыкальной школы С. А. Карпачевской … произвело на 

слушателей … самое отрадное впечатление … Почти все воспитанники, 

участвовавшие в этом вечере, исполняли свои номера безукоризненно” [332]. В 

свою чергу, більшість місцевих фахових піаністів-викладачів поєднували 

педагогічну діяльність з концертно-виконавською. Цей вид творчості був 

вельми поширеним і серед приватних викладачів музики, що займалися 

справою одноосібно, і в середовищі викладачів музичних шкіл [54]. Концертно-

виконавська діяльність місцевих музикантів була досить різноманітною.  

Сольне виконавство місцевих викладачів музики підтверджується 

історичними матеріалами, хоча й досить фрагментарними. Так, залишилося 
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скромне згадування про сольні концерти директора луганської музичної школи 

І. Зібади - Д. Левитова (на жаль, програми концертів не збереглися). 177, с. 

363-364. З окремими сольними номерами у концертах відомого у Луганську 

диригента Б. Кричевського виступав піаніст І. Макаров [162].  

Більшість відомостей знайдено стосовно сольного виконавства в Бахмуті. 

Особливий успіх у місті мали виступи О. Д. Каменського, який певний час був 

викладачем бахмутської музичної школи. Програми його концертів складали 

твори західноєвропейських та російських композиторів різних часів та стилів, 

повністю відсутніми були твори українських авторів. Наприклад, у першому 

концертному виступі в Бахмуті О. Д. Каменський виконав „32 варіації” та 

Сонату ор.27 №2 Л. Бетховена; „Фантастичні п’єси” Р. Шумана та 

„Присвячення” Шумана-Ліста; „Ноктюрн” та „Думку” П. І. Чайковського; дві 

прелюдії А. К. Лядова; дві прелюдії С. В. Рахманінова; дві поеми ор.32 

О. М. Скрябіна 38.  

Найчастіше з бахмутських солістів у найближчі роки пресою згадується 

О. Ф. Ладиженський 213; 33; 46. Узагальнюючи повідомлення преси, можна 

зазначити, що репертуар його був багатим та складним. У ньому значились 2-га 

соната П. Чайковского, сонати С. Є. Фейнберга та М. К. Метнера. У 

виконавському арсеналі виконавця відзначались блискуча техніка, 

«продуманость удара», вміння «прочувствовать и передать с соответствующим 

настроением фразу» [213] і т. ін. Місцевою пресою згадувалися сольні виступи 

молодої талановитої піаністки Л.Б. Французової 33. Місцевим музично-

артистичним силам належала і музично-освітня ініціатива - відкриття музичної 

школи в м. Бахмут 243. Це є ще одним свідченням паралельного розвитку в 

регіоні музичної освіти і концертно-виконавської практики. 

Документальних підтверджень сольного виконавства маріупольських 

музикантів початку ХХ ст. зовсім небагато. Залишилося скромне повідомлення 

у 20-ті рр. ХХ ст. про сольні виступи піаністки Л. Леслі в концертах О. Мухіна, 

Л. Шліонського (скрипка) та В. Нехмада (віолончель) 196. Крім цього, 

місцевою прессою згадуєься й піаніст Ф.П. Городецький, вихованець Київської 
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консерваторії, запрошений на посаду викладача фортепіано щойно відкритого у 

1917 р. Маріупольського музичного училища [146, с. 4]. Проте конкретні 

відомості щодо його концертної діяльності відсутні, а Маріупольське музичне 

училище проіснувало лише рік і припинило діяльність у зв’язку з суспільно-

політичною ситуацією. 

У складі камерно-інструментальних ансамблів виконавська практика 

піаністів Донеччини була значно активнішою. Серед ансамблістів найбільш 

активними були: у Маріуполі - Л. Р. Каневський, в Луганську – викладачі 

школи І. Зібади З. Фишберг, М. Зібада, І. Макаров, в Бахмуті - Л. Найгоазен.  

Ансамблеве виконавство в різних містах мало свої характерні риси 

відповідно до намірів та можливостей виконавців. Так, в ансамблевій 

діяльності Л. Р. Каневського вбачаються наступні принципи: намагання 

поширити камерно-ансаблеві концерти за межі регіону, участь лише в 

невеликих за складом інструментальних ансамблях, спроба зробити камерно-

ансамблеві концерти регулярними. Останнє було притаманним й викладачам 

музичної школи І. Зібади (Луганськ). З цією метою влаштовувались цілі цикли 

концертів під назвою «Камерні зібрання», яким надавався черговий номер. В 

Бахмуті Л. Найгоазен (можливо через велику кількість в місті виконавців на 

струнних інструментах) надавав перевагу секстету, хоча брав участь і у складі 

тріо. 

Репертуар у всіх ансамблевих виконавців був вельми різноманітним, 

першість належала творам російських авторів. Іноді такі концерти були 

монографічними. Наприклад, восьме камерне зібрання (1904-1905) в школі 

І. Зібади було присвячено творчості А. Г. Рубінштейна. Виконувались Соната 

ор.18 для віолончелі та фортепіано, твори ор. 44 № 1 для скрипки, тріо ор. 55 

№ 2. Згадування про запрошених виконавців відсутнє, тож, очевидно, що й 

ансамблеві, і сольні твори були виконані викладачами школи І. Зібади: 

„Талантливое исполнение преподавателей школы г-жи Фишберг и гг. Зибады и 

Фишберг сопровождалось обычным громадным успехом” [177, с. 363-364]. 
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У сонатних вечорах в школі Л. Р. Каневського брали участь запрошені 

катеринославські музиканти: скрипаль О. Берлін, віолончеліст Ж. Застрабський, 

альтист А. Биховський [195, с.421]. На таких вечорах, зокрема, були виконані 

Соната для віолончелі та фортепіано Л. Бетховена, фортепіанний квартет 

Ф. Мендельсона, фортепіанні тріо А. С. Аренського та П. І. Чайковського. 

Партію фортепіано у всіх цих ансамблях виконував піаніст Л. Р. Каневський. 

Як ансамбліст маріупольський музикант виступав і з славнозвісним скрипалем 

професором Петербурзької консерваторії Л. Ауером. 

Найбільш поширеною була концертмейстерська практика місцевих 

піаністів. На цьому поприщі деякі виконавці здобули значне визнання: 

„Аккомпаниаторша г. Каменского, свободный художник Ханцин (Луганськ. – 

Т.Г.) произвела на публику большое художественное впечатление умелой и 

красивой игрой” [34]. В рецензії на концерт Б. М. Кричевського (скрипка) 

рецензент схвально відгукнувся про майстерність концертмейстера, навіть, до 

згадування прізвища соліста, що свідчить про значне враження від 

майстерності саме піаніста.  

А.Д. Ханцин була однією з небагатьох піаністів, що обмежили свою 

виконавську діяльність концертмейстерством. Проте, активність її концертної 

діяльності компенсувала це обмеження. Вона грала і з прибулими до Луганську 

виконавцями, і з місцевими. Особливий успіх мали концерти А. Д. Ханцін із 

Л. Писаревською – стипендіаткою одного з повітів Луганщини, яка навчалася у 

музичному училищі, що функціонувало при Московській філармонії. 

Як концертмейстер, публічне визнання поза межами свого регіону мав 

піаніст Л. Р. Каневський (директор маріупольської музичної школи). Він брав 

участь виключно в концертах інструменталістів. Особливо успішними були 

концертні виступи з професором Петербурзької консерваторії скрипалем 

Л. С. Ауером (1913 р.), запрошеним до міста. У програмах цих концертів 

значились такі твори: Скрипковий концерт Ф. Мендельсона, Полонез 

Г. Венявського, Ноктюрн Ф. Шопена, Менует В. Моцарта [195, с. 421]. 

Л. Р. Каневський як концертмейстер настільки імпонував видатному скрипалю, 
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що разом вони здійснили досить тривалі гастролі по Росії. Особливістю цієї 

творчої подорожі є виступи саме у невеликих містечках [195, с. 421]). В якості 

концертмейстера Л. Р. Каневський брав участь і в концертах приїжджих до 

Маріуполя катеринославських музикантів. Програми їх виступів складались 

переважно з серйозних творів: Скрипкова соната Е. Гріга, Скрипковий концерт 

Л. Бетховена, Віолончельний концерт А. Ф. Серве, Варіації на тему рококо для 

віолончелі П. І. Чайковського [195, с.421]. 

У пожовтневі часи значення виконавської практики донбаських піаністів 

(як і інших музикантів) у складних обставинах післявоєнної розрухи та 

відбудови господарства набуло, крім художньої, пропагандистської 

спрямованості: перебороти упереджене ставлення населення до 

непролетарських інструментів – фортепіано, скрипки, віолончелі, познайомити 

мешканців міста з кращими зразками світової класичної музики, прищепити 

смак до високого мистецтва, виховувати слухацьку культуру. Особливою 

активністю творчої діяльності відзначались піаністи О. Каменський, І. Макаров 

та ін. Вони концертували в Луганську і в інших містах краю.  

Таким чином, з появою на початку ХХ ст. музичних шкіл активізувалось і 

концертне життя кожного міста регіону. Яскравим прикладом може слугувати 

м. Бахмут, де концертне життя відновилось лише з відкриттям у 1919 р. 

місцевої музичної школи 38, а особливо активізувалось після організації в 

місті першого в регіоні музичного училища.  

Активна виконавська діяльність музичних шкіл сприяла їх ролі 

своєрідного центру культурного і музично-виконавського життя. Тогочасні 

музичні школи Донбасу в певному розумінні перебрали на себе функції 

концертних організацій, відсутніх на той час у регіоні. По-перше, музичні 

школи культивували різні види фортепіанного виконавства, підтримували 

певний рівень виконавського мистецтва в регіоні. По-друге, музично-освітні 

заклади того часу формували значну частку фортепіанного концертно-

виконавського життя краю через організацію концертів місцевих музикантів-

професіоналів та через практику запрошень губернських та столичних (іноді із 
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світовим ім’ям) виконавців. По-третє, місцеві музичні школи, будучи 

осередками концертного виконавства регіону, активізували музичне життя 

через розвиток творчих контактів переважно з представниками російської 

музичної культури. По-четверте, завдяки виконавській діяльності піаністів-

викладачів музичних шкіл формувались музичне середовище, музичне 

мислення і естетичні смаки місцевого населення.   

Все зазначене дозволяє вважати, що концертне виконавство і музична 

освіта у фортепіанному мистецтві Донеччині розвивались паралельно, 

стимулюючи одна одну. Приватні музичні навчальні заклади виконували 

функції і концертної організації, і осередку музичної освіти, і культурно-

просвітницького центру.  

Враховуючи, що місцеві викладачі-піаністи поєднували педагогічну 

діяльність з концертно-виконавською, а з відкриттям нових музично-освітніх 

закладів (особливо з відкриттям Артемівського музичного училища) концертне 

життя краю все більше насичувалось, можна вважати, що становлення та 

розвиток фортепіанного мистецтва Донбасу відбувалися через паралельне 

зростання музичної освіти і музичної практики регіону. 

З аналізу практики музично-освітніх закладів на зламі ХІХ – ХХ ст. 

можна побачити, що найменш значним на розвиток фортепіанного мистецтва 

регіону був вплив теоретичного музикознавства. На відміну від концертно-

виконавської діяльності поєднання викладацької та наукової роботи було на 

Донбасі справою не звичною. Перші паростки теоретичного осмислення 

піаністичних та художніх проблем виконавства з’являться вже поза межами 

розглядуваного періоду у роботах викладача АМУ І. С. Ротенберга (30-ті рр. 

ХХ ст.), який був організатором і директором відкритої у . в Артемівську 

державної музичної школи при відділі народної освіти (проіснувала до 1922 р.) 

та викладачем по класу фортепіано. Перу І. С. Ротенберга належать не тільки 

статті про музику, доповіді, але й підручники з гармонії та ін. [7, арк. 1-2. Для 

викладача фортепіано того часу осмислення музичних та виконавських 

проблем на теоретичному рівні – нове явище. 
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У зародковому стані в регіоні була і композиторська творчість. На той час 

вона представлена незначною кількістю аматорів, що мали інший музичний фах 

(напр., Я.З. Карпачевський – викладач музичної школи С.А. Карпачевської по 

класу скрипки 226). Проте й ці паростки є важливими. 

Жовтневі події ще певний час не дуже позначались на фортепіанному 

мистецтві Донбасу: всі форми музичного життя краю по інерції продовжували 

функціонувати і розвиватись. Представники нової ще не вкоріненої влади поки 

що не чинили перешкод існуванню „непролетарського” мистецтва і, навіть, 

часто використовували місцевих музикантів в своїх цілях: у влаштуванні 

концертів для червоноармійців [28], для робітників секції друку [187] і т.ін. Так, 

у Бахмуті у відповідному концерті брав участь секстет „… у складі 

Мадорского, Гутина, Блюхера, Берменсона и Шумацкого под управлением 

Л. Зархина. Особенно хорошо были исполнены „Сомнение” Глинки и Поппури 

из украинских народных песен” [28].  

Свідченням тимчасової активізації музичного середовища Донбасу може 

слугувати факт створення у революційному 1917 р. Маріупольського 

відділення державного РМТ та відкриття при ньому Маріупольського 

музичного училища [146, с.4]. Фортепіано викладав відомий піаніст, 

вихованець Київськой консерваторії Ф. П. Городецький, головою художньої 

ради музичного училища (і головою дирекції Маріупольського відділення 

державного РМТ) був С. Квітницький – учасник об’єднання аматорів музики 

при маріупольській музичній школі Л. Р. Каневського. Через складні суспільно-

політичні обставини у 1918 р. музичне училище припинило своє існування. 

Незважаючи на незначний термін існування учні та викладачі закладу активно 

проявили себе у музичному житті міста. Їх концертні виступи на місцевих 

майданчиках викликали жваві (хоч і не завжди схвальні) відгуки місцевої 

преси. Міський кореспондент (псевдонім Флорестан) вельми професійно 

аналізував недоліки прилюдного виконання учнями концертного репертуару 

(який складали Баллада Ф. Шопена ля-бемоль мажор, концерт для фортепіано з 

оркестром Л. Бетховена Ре мажор ор. 61а та ін.). Проте, відзначалося й успішне 
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виконання Л. Бобровою Концертштюка К. Вебера, Б. Фідлером – 

Фортепіанного концерта В. Моцарта ре мінор KV466, С. Бродською – 

Ноктюрна №3 Ф. Ліста та ін. [307]. Тож, певний внесок у розвиток 

фортепіанного мистецтва Донбаса зробили й учні та викладачі Музичного 

училища Маріуполя.  

Проте, в періодиці середини 30-х рр. ХХ ст. стан музичної освіти в 

пожовтневі часи, наприклад, у Юзівці, замальовується (насамперед з 

ідеологічних мотивів) у досить похмурих тонах: „В первые годы после Октября 

– формы профессионального музыкального образования в Сталино – это 

частные уроки пения и игры на инструментах. Их организаторы – 

сомнительной квалификации артисты, искавшие заработка вдали от центра… 

Здесь, используя прессу, они делают себе широкую рекламу и создают целые 

студии” [22, с. 30-42].  

Про створення державних музичних шкіл на Донеччині є відомості лише 

за 1926 р., коли в Артемівську відкрилася музична школа: „Инициатива 

открытия школы принадлежит местным музыкальным силам” [243]. Для школи 

було надано приміщення однієї з загальноосвітніх шкіл та інструменти. Школа 

мала бути госпрозрахунковою, але передбачалась певна кількість місць для 

безкоштовного навчання вихованців будинку робітничих підлітків та дітей 

найбіднішого населення. Але відкриття на Донеччині державних музичних 

шкіл у другій половині 20-х рр. ХХ ст. не було явищем масовим. Скоріше це 

були поодинокі паростки професіоналізації фортепіанного мистецтва Донбасу 

зазначеного періоду. 

У пореволюційні часи музичні школи співіснували з робітничими 

гуртками та клубами, які сприяли розвиткові фортепіанного мистецтва лише 

побіжно, і ось з яких причин. В аматорські колективи прийшов робітничий 

контингент, відповідно цьому найбільшу популярність мали хоровий спів та 

різного складу оркестри (хоча, наприклад, симфонічний оркестр Наросвіти 

кілька років по тому став основою для організації оркестру Радіоцентра 

Донецької області). Про навчання грі на фортепіано згадок не знайдено, але, 
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наприклад, хору при шахті „Ветка” в концерті 28 квітня 1927 р., безсумнівно, 

був необхідним піаніст, тому що хор мав у репертуарі відомі романси у 

супроводі фортепіано „Сомнение” та „Жаворонок” М. І. Глінки, „Горные 

вершины” Рубінштейна, дует Лізи і Поліни з Пікової дами П. І. Чайковського, 

його ж романс „Ни слова, о друг мой”” [22, с. 30-42]. Тож, у 20-ті рр. ХХ ст. 

гуртки художньої самодіяльності в меншій мірі займалися фортепіанним 

мистецтвом і лише побіжно сприяли його розвиткові поширенням музичної 

освіти в регіоні. 

Відповідно до цього, аматорські угруповання та музичні школи стали 

відігравати різні ролі у розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу, 

культивувати різні пласти музичного мистецтва. Робітничі клуби, гуртки 

залишили спрямованість на масове поширення первинної музичної обізнаності, 

початкової музичної грамотності, на залучення якомога більшої кількості осіб 

до скарбниці світової музичної культури, а музичні школи зробили наголос на 

підготовці до наступного щабля музичної освіти. З прийняттям музично-

освітньої реформи 1923-1925 років музичні школи взяли курс на професійне 

оволодіння мистецтвом фортепіанної гри. 

Основною проблемою, що постала перед фортепіанним мистецтвом того 

часу, став брак висококваліфікованих кадрів. Якщо з 24-х клубів Донбасу 10 не 

мали жодного кваліфікованого керівника, то з педагогічними кадрами для 

спеціальної музичної освіти справа була ще гіршою. Саме життя вимагало 

створити ґрунтовну освітню базу, яка б могла формувати місцеві кадри 

музикантів-піаністів та задовільняти потреби краю у мистецьких кадрах. 

Зазначене склало нову музично-освітню ситуацію: необхідність створення 

наступної ланки музичної освіти в регіоні визріла. Її реалізація була тим більш 

невідворотньою, що внутрішні стимули цього процесу співпадали з 

проголошеним державним курсом на оволодіння скарбами світового мистецтва, 

на розкриття творчого потенціалу робітничих мас. 

Отже, дія двох односпрямованих векторів мала результатом створення у 

1926 р. Артемівського державного музичного училища – середньої ланки 
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професійної освіти піаністів у Донецькому регіоні. З його відкриттям у 

фортепіанному виконавстві та освіті Донбасу відбулися безповоротні якісні 

зміни, розпочався новий етап розвитку фортепіанного мистецтва краю.  

 

2.2. Фортепіанне мистецтво Донбасу 30 - 60-х років ХХ ст.  

 

Період 30–60-х рр. ХХ ст. відзначений інтенсивними зрушеннями в 

музичному житті регіону, відповідно і в галузі фортепіанного мистецтва. 

Виникнення в цей час концертних установ та музичних училищ  у регіоні 

створювало нові умови щодо функціонування фортепіанного мистецтва краю, 

змінювало функції попередніх форм (самодіяльних об’єднань і музичних шкіл) 

його існування, примушувало їх пристосовуватись до нових реалій буття і 

знаходити свою «нішу» у процесі професіоналізації музичного мистецтва краю. 

З виходом фортепіанного мистецтва на новий рівень свого розвитку 

аматорська художня творчість втратила провідну роль у цьому процесі. 

Функція гуртків самодіяльної художньої творчості поступово обмежувалась 

реалізацією творчого потенціалу населення, але в процесі розвитку 

фортепіанного мистецтва регіону гуртки самодіяльної музичної творчості 

відіграли непересічну роль: вони утворили широку потенційну базу для його 

становлення значним поширенням початкових навичок гри на фортепіано та 

сформуванням попиту на відповідну освіту, що й визначило прискорений 

розвиток фортепіанного мистецтва Донеччини у зазначений період. З 

відкриттям професійних концертних організацій та музично-театральних 

закладів (філармоній, оперних та музично-драматичних театрів), з розвитком 

радіомовлення, пізніше телебачення, концертна функція аматорських 

угруповань та музичних шкіл звелася майже нанівець, а початково-освітня 

функція, що пов’язано з їх новим контингентом, значно посилилась. Професійні 

музичні навчальні та концертні заклади, котрі один за одним виникали на 

Донеччині у 30-ті рр., надавали слухачам можливості спілкуватися з 

професійним виконавським мистецтвом, розширювали репертуарні горизонти, 
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в коло слухацьких уподобань все частіше потрапляли складні музичні твори, 

виконання яких було досяжним тільки професійним музикантам. За цих 

чинників питома вага аматорських колективів та музичних шкіл в музичному 

житті регіону зменшувалась і фортепіанне мистецтво краю у зазначений період 

здебільшого представлене діяльністю професійних – концертних та музично-

навчальних - закладів. В той же час внесок цих структурних одиниць не є 

рівнозначним. Доказом цього може бути аналіз освітньої діяльності навчальних 

закладів і окремо – концертно-виконавської практики музичних училищ та 

філармонії.  

Після ліквідації приватної музично-педагогічної практики [317] 

початкова музична освіта була сконцентрована в державних закладах і 

розвивалась в Донбасі 30-х рр. досить інтенсивно: активізована потреба у 

притоці кваліфікованих кадрів спонукала до розвитку спеціальної музичної 

освіти. З кінця 20-х рр. фортепіанне мистецтво Донбасу представлене 

середньою ланкою музичної освіти в регіоні (1926 р. музичне училище 

відкривається у Донбасі в м. Артемівську) та поступово заснованими протягом 

цього періоду філармоніями (1931 р. – у Донецьку, 1940 р. – у Луганську), 

оперними театрами (1935 р. – у Донецьку, 1932 р. – у Луганську), музично-

драматичними театрами (1933 р. – у Донецьку, 1944 р. – у Луганську), 

обласним радіокомітетом (1927 р., згодом - обласний комітет радіомовлення). 

Функціонування нових освітніх та концертно-театральних закладів значно 

впливає на функції та призначення музичних шкіл. Якщо раніше музична 

школа акумулювала піаністичні сили краю, часто перебирала на себе функції 

відсутньої у регіоні концертної організації, то в нових умовах її роль 

обмежилась переважно сферою початкового виховання майбутнього піаніста. 

Функція єдиного центра фортепіанного мистецтва будь-якого міста 

перетворюється на осередок одного з можливих музичних центрів. У цілому, з 

поширенням впливу музичних училищ у регіоні значення музичної школи, як 

концертної організації, зменшується, навіть в тих населених пунктах, де 



 

 

77 

музичне училище відсутнє. Це пояснюється активізацією концертної діяльності 

училищ та філармоній у музичному житті краю.  

Проте, стабільність та безперервність навчання у початковій ланці 

музичної освіті піаністів у 30-ті рр. ХХ ст., єдині державні програми, 

обов’язковість теоретичної підготовки, визначеність вимог щодо рівня 

навчання, спрямованість останнього на середній щабель освіти мали 

вирішувати на практиці проблеми спадкоємності, наступності та послідовності 

навчання. Початкова музична освіта піаністів на Донеччині набула рис 

початкового професіоналізму. 

З відкриттям музичних училищ у регіоні (1926-1932 рр. - в Артемівську, 

1930 р. та з відновленням у 1945 р. - в Луганську, 1935 р. - в Донецьку) 

розвиток фортепіанного мистецтва краю отримав новий імпульс. В кожному 

училищі обов’язковим при відкритті був самостійний фортепіанний відділ, інші 

ж фахи організовувались поступово, наприклад, теоретичний відділ у ДМУ 

було засновано лише у 1961 р., композиторський же відділ потенційно 

формувався у надрах теоретичного. Це свідчить про популярність 

фортепіанного мистецтва на теренах Донеччини, про попит на піаністів-

фахівців у музичному житті регіону через значну кількість учнів-піаністів у 

музичних школах та найбільш активний (порівняно з іншими фахами) розвиток 

саме фортепіанного мистецтва. Тобто, в зазначені роки в становленні 

фортепіанного мистецтва регіону спостерігається кількісне зростання. 

Перший середній музичний навчальний заклад Донбасу – Артемівське 

музичне училище було відкрито на основі місцевої профшколи у листопаді 

1926 року. Донецьке музичне училище засноване у 1935 р. на базі Луганського 

музичного училища, переведеного до Сталіно 1935 р. 22, с. 38 та вже 

існуючого тут робітфаку 236; 239]. Наймолодше Луганське, після початкових 

спроб у 30-ті рр.) остаточно було створено у липні 1945 р. До 1966 р. в Донбасі 

існували тільки ці три музичних училищи. В цих закладах були виховані «... 

майже всі музиканти регіону ...» 147, с. 124. 
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Фортепіанні відділи відкривалися разом із заснуванням самого 

навчального закладу. Це свідчить про значну популярність саме фортепіанного 

мистецтва на Донеччині, про його розвиненість. Група викладачів фортепіано 

зазвичай була найчисельнішою. Наприклад, в Артемівському музичному 

училищі працювало 5 піаністів: І. С. Ротенберг, Л. Б. Французова, 

О. Ф. Ладиженський, Є. Г. Штейн, Е.В. Дриттенпрейс. Для порівняння: лише 

одним викладачем був представлений клас скрипки (П. Л. Баєвський), одним - 

клас вокалу (Д. Кореллі), клас мідних духових інструментів (Я. С. Мадорський) 

[11].  

Штати музичних училищ комплектувались на той час, в основному, 

досвідченими викладачами, які мали великий стаж роботи. Наприклад, загалом 

з 26-ти викладачів Донецького музучилища у 1947-1948-му н.р. третина (9 осіб) 

мала стаж більше 20-ти рр., з них п’ятеро - більше 30-ти рр., найбільший стаж 

викладацької роботи був у А. М. Шепелевського, який на той час працював 

викладачем фортепіано вже 52 р. [80, арк. 2]. Однак, на початку становлення 

професійної освіти піаністичні сили різних училищ були вельми нерівними. 

Наприклад, склад піаністів-викладачів Донецького музичного училища був 

значно скромнішим порівняно з Артемівським: окрім самого засновника 

закладу А. М. Шепелевського, вихованця Московської консерваторії, учня 

П. Ю. Шльоцера та Ф. Бузоні, на фортепіанному відділі викладали тільки 

Чеганов Микола Варфоломійович, який закінчив три курси Київського 

музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка, та Пелнович Олена Абрамівна 

- вихованка Ростовського музичного технікуму. Це пояснюється тим, що в м. 

Сталіно музичне середовище (за згадкою Г. Едельштейна) до 1935 р. було 

представлене лише поодинокими приватними викладачами музики [13].  

Піаністичні кадри музичних училищ регіону репрезентували здебільшого 

вітчизняні консерваторії. Наприклад, серед повоєнного поповнення викладачів-

піаністів Донецького музучилища (тоді ще Сталінського) були випускники 

консерваторій: Московської (Н. М. Бродський – учень О. Б. Гольденвейзера та 

Г. Р. Гінзбурга), Петербурзької (Л. Є. Друккер, вихованка Ф. М. Блуменфельда). 
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Після 50-го р. ХХ ст. в педагогічному контингенті поступово почали з’являтися 

випускники Київської (Г. Г. Сєрова, учениця Л. А. Вайнтрауба; 

Л. І. Обрезанова, учениця В. В. Нильсена; А. І. Масс – учениця Є. М. Сливака) 

та Харківської (Г. Д. Сладковська, учениця А. Л. Лунца; Ю. Ф. Вахраньов, 

учень В. Шапіро та Б. А. Скловського) консерваторій [153]. Із перебігом часу 

кількість вихованців Харківської консерваторії в музичних училищах Донбасу 

поступово зростала. Наприклад, з початку 60-х рр. ХХ ст. із 9 щойно прийнятих 

викладачів Луганського музичного училища були 5 випускників ХІМ, та по 

одному випускнику Київської, Одеської та Львівської консерваторій [266].  

Статистичні показники післявоєнних років відбивають кількісне 

зростання фортепіанної освіти в Донбасі. Розглянемо його на прикладі 

Донецького музичного училища, яке було чи не найстарішим у Донбасі (окрім 

Артемівського, але про останнє архівні дані відсутні). За станом справ у 

Донецькому музичного училищі можна уявити ситуацію і в інших подібних 

закладах регіону.  

Чисельність учнівського контингенту впродовж 1946-1953 рр. була 

невеликою: від 120-ти осіб (1943 р.) до 139-ти (1950 р.) [82, арк. 3, 5; 79, арк. 1, 

6, 19]. Найбільша загальна кількість учнів (177) нараховувалася в училищі в 

1948 р. Порівняно, наприклад, з дореволюційним Катеринославським музичним 

училищем (300-500 учнів) [204, с. 40], це був невеликий навчальний заклад (на 

середину ХХ століття – 142 учні), тим більше для такого густонаселеного 

регіону, як Донбас. Проте, в цій чисельності учнів невпинно зростає кількість 

випускників-піаністів. Особливо ця тенденція стає очевидною з початку 60-х рр. 

Якщо у 1952 р. фортепіанний відділ Донецького музичного училища закінчили 

тільки 3 вихованці, то у 1959 р. – 20 осіб; однак, у 1960 р. випускників трохи 

поменшало, хоча теж їх було немало – 16 [290]. Аналогічне зростання кількості 

випускників фортепіанного відділу наявне і в Луганському музичному училищі: в 

1955 р. – 10 випускників, у 1964 р. – 28 осіб [291]. Проте, в перші роки роботи 

музичних училищ кількість учнів фортепіанних відділів поступалася чисельністю, 

наприклад, вокалістам. 
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Якісними показниками розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу були 

ускладнення програм, активізація концертної діяльності піаністів, їх участь у 

конкурсах, звання, які вони отримували та посади, що обіймали. 

Високий рівень вимог до студентів відбивався, зокрема, у тому, що 

заявлена кількість потенційних випускників була більшою, ніж число 

допущених до державних іспитів. Наприклад, у 1952 року в Донецькому 

музичному училищі до державних іспитів було допущено усього 3 піаністи (7 

вокалістів, 5 виконавців на духових інструментах, 5 – на народних, 3 

хормейстери, 2 скрипалі) [290]. Судження Державної екзаменаційної комісії 

Донецького музичного училища (архівні матеріали Артемівського музичного 

училища збереглися в дуже обмеженій кількості) поза увагою не залишали як певні 

здобутки, так і недоліки виконання. Зверталася увага на відповідність програм 

вимогам кваліфікації спеціаліста, на представленість в програмі різних стилів 

фортепіанної музики, на оволодіння різноманітними виконавськими навичками, на 

розуміння художнього змісту виконуваних творів [81]. Докладний аналіз 

учнівських виконань випускних програм існував не завжди. До 1952 р. звіт 

Голови Державної екзаменаційної комісії обмежувався лише викладенням 

випускних програм і тільки з 1952 р. простий перелік виконуваних творів було 

замінено професійним аналізом якостей виконання. Цей факт можна вважати 

ознакою загального зростання вимог до молодих піаністів, а також і 

вдосконаленням загального рівня їх майстерності.  

Програми Державних іспитів в перші роки існування музичних училищ 

були дещо простішими, ніж на кінець означеного періоду – на середину 60-х рр. 

ХХ століття. В цьому порівнянні відбивається якісне зростання фортепіанного 

мистецтва Донбасу протягом 30-60-х років. За приклад можна взяти випускні 

програми Донецького музучилища за 1952 – 1960 рр. ХХ століття [255].  

Випускна програма піаністів складалася з творів різних жанрів та стилів, 

за вимогами вона наближена до пізніших часів. Обов’язковою була наявність в 

ній поліфонічних творів, великої форми, п’єс російських, українських та 

західноєвропейських композиторів (одна з яких – віртуозна) або двох п’єс та 
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етюду. На Державному іспиті з камерного ансамблю виконувалась одна 

частина твору великої форми. Програма з концертмейстерського класу 

передбачала виконання партії фортепіано в творі великої інструментальної 

форми, а не супроводу камерно-вокальних творів, як це подекуди 

практикується в сучасному навчальному процесі.  

Поліфонічні твори представлені, переважно, обома томами Прелюдій та 

фуг «Добре темперованого клавіру» Й.С. Баха. В якійсь мірі показовим є той 

факт, що деякі з випускників (І. Перкис 1959 р., Р. Красновський 1974 р. - клас 

Г. Д. Сладковської) підготували до іспиту 12 Прелюдій та фуг з I тому ДТК на 

вибір комісії. Втім, ці випадки поодинокі і є виключними, тому не відбивають 

загальну вправність вихованців у поліфонічній майстерності. 

Більш характерним фактом є використання у випускних програмах не 

оригінальних поліфонічних творів, а обробок. Ця тенденція накреслюється к 

60-му р. і свідчить про захоплення більшою технічністю (у вузькому розумінні) 

виконання, можливо, не без шкоди для розкриття художньої глибини твору.  

Схильність до віртуозності стає ще більш очевидною при порівнянні 

відповідних творів у програмах різних років. В програмах 1952 р. технічна 

майстерність випускників демонструється часто виконанням етюдів, які не 

належать до вершин жанру. Це твори М. Мошковського, О. К. Глазунова, 

М. П. Ракова, М. І. Пейко та ін. [255]. В програмах же 1959 р. етюди 

здебільшого представлені вже високохудожніми творами Ф. Ліста, Ф. Шопена, 

С. В. Рахманінова, О. М. Скрябіна. З етюдів Ф. Ліста найбільш вживаними є 

«Шум лісу», «Хоровод гномів», фа мінорний (так званий, хроматичний). 

Найбільшою популярністю користувалися етюди Ф. Шопена: ор. 10 (№№ 1, 3, 

4, 5, 8, 9, 12); ор. 25 (№№ 1, 2, 12). З етюдів О. М. Скрябіна, окрім ранніх опусів 

3 та 8, в програмах використовуються також і етюди ор. 42 (наприклад, № 6). 

Виконання складних концертних етюдів є як покажчиком зростання 

віртуозності у фортепіанному виконавстві, так і прагненням її використання у 

творах з глибоким художнім змістом, що є значним кроком уперед у розвитку 

піаністичного мистецтва в регіоні.  
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Ця спрямованість на поєднання віртуозності та змістовності побіжно 

підтверджується і добором п’єс у програмах кінця 50-х років. Звичайно, в 

ньому враховуються й можливості того чи іншого випускника, але здебільшого 

програми містять такі високохудожні зразки фортепіанного репертуару, як 

Балади № 2 та № 3 Ф. Шопена, його ж Полонез № 4 до мінор; деякі п’єси з 

циклу „Роки мандрів” (Сонет Петрарки № 123 та „Мефісто-вальс”) Ф. Ліста, 

його обробка опери Верді „Риголетто” та багато рапсодій; деякі прелюдії ор. 23 

С. В. Рахманінова, „Метелики” Р. Шумана і т. ін. [255]. 

На відміну від попередньої практики, на кінець 50-х рр. ХХ ст. програми 

Державних іспитів піаністів містили дві великі форми – сонату та концерт. 

Жанр сонати, здебільшого представлений творами віденських класиків, 

найчастіше з доробку В. Моцарта. Це сонати Ре мажор № 6, Ля мінор № 8, Фа 

мажор № 12, Сі бемоль мажор №13, До мінор № 14, Ре мажор № 17 та Рондо Ре 

мажор і Варіації Фа мажор. З сонат Л. Бетховена до державних програм 

включались сонати № 3, 5, 7, 12, 16, 17, 18, 21, 27 та „32 Варіації” до мінор. 

Вибір сонат Й. Гайдна значно менш різноманітний – найчастіше це Соната Ми 

бемоль мажор, іноді Соната Мі мажор, фа діез мінор та До мажор [255].  

В жанрі фортепіанного концерту в цілому переважають твори 

А. С. Аренського, А. І. Кос-Анатольського та Г. Г. Галиніна. Класичний 

концерт, в основному, представлений в програмах творами В. Моцарта та трохи 

менше – Л. Бетховена. Поодинокими є випадки виконання концертів для 

фортепіано з оркестром С. В. Рахманінова (№1 фа дієз мінор та №2 до мінор), 

Е. Гріга, Ф. Ліста (№ 1 Мі бемоль мажор), Ф. Мендельсона, (№1 соль мінор та 

№2 ре мінор), К. Сен-Санса (№2 соль мінор), М. Равеля (№1 Соль мажор) та 

Й. Баха (№5 фа мінор BWV 1056) [255].  

Тож, з огляду переліку творів великої форми можна відзначити, що в 

навчанні молодих піаністів у Донецькому музичному училищі переважала 

академічна спрямованість. Наявність у випускній програмі 32 Варіацій 

Л. ван Бетховена вказує на появу учня неабиякої обдарованості (С. Осколков, 

1959 – клас Г. Д. Сладковської). Фортепіанні концерти романтичного стилю 
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залишались досить складними для виконання рядовими учнями середніх 

музичних закладів. Тому, наприклад, концерти Ф. Ліста, Е. Гріга, 

Ф. Мендельсона та ін. є показником, безумовного, зростання фортепіанної 

майстерності учнів.  

Неабияке значення для розвитку фортепіанного мистецтва краю мало 

започаткування традиції місцевих творчих змагань виконавців [247]. У довоєнні 

роки конкурсна практика реалізувалась тільки в Артемівському музичному 

училищі. Донецьке музучилище до війни проіснувало лише 6 років, тому про 

проведення таких змагань в цей час відомостей немає. Луганське ж училище 

взагалі почало своє фактичне існування лише після війни.  

У повоєнні роки показником зростання майстерності учнів фортепіанних 

відділів училищ може слугувати їх участь у творчих змаганнях вже 

республіканського рівня. 1946 року талановита учениця Л. Б. Французової – 

П. Кадіна (Артемівське музучилище) – стала лауреатом Першого огляду-

конкурсу музичних училищ в м. Києві (пізніше вона закінчила Київську 

консерваторію). Конкурсна практика училищ отримала продовження в новий 

період, на порубіжні століть, і принесла суттєві результати.  

Високий рівень професійного навчання у довоєнні часи виявився у 

спроможності багатьох вихованців училищ продовжити освіту у вищих 

музичних закладах країни. Наприклад, із довоєнних випускників-піаністів 

Донецького музичного училища до Московської консерваторії поїхали 

здобувати освіту Б. Шухман та О. Заплаткіна. Обидві вихованки 

А. М. Шепелевського навчалися в класі Л. І. Ройзмана. Після закінчення перша 

повернулась до Донецька (Сталіно), а друга залишилась у Москві, де навчалась 

і випускниця Є. Панаєвої – Р. Бобриньова. В Ленінградській консерваторії 

удосконалював свою майстерність вихованець Артемівського музичного 

училища Я. Іоффе. У післявоєнні часи під керівництвом Г. Г. Нейгауза 

здобувала вищу освіту в Московській консерваторії випускниця 

Л. Б. Французової (Артемівськ) – С. С. Копелева, до Київської консерваторії 

поїхала навчатися інша її вихованка – П. Кадіна. Московську консерваторію по 
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класу Я. В. Флієра закінчив вихованець Г. Д. Сладковської (Донецьк) М. Рудь. 

Студентом Ленінградської консерваторії був всесвітньо відомий донеччанин 

П. Гілілов. Випускниця Н. М. Бродського (Донецьк) Т. Моргунова, після 

закінчення Донецького музичного ВНЗ стала професором кафедри камерного 

ансамблю та концертмейстерської майстерності музичного ВИШу Донбасу. 

Інший учень Н. М. Бродського Є. Колманович після закінчення Московської 

консерваторії працював концертмейстером в Москонцерті, а з 2000 р. живе і 

працює викладачем в Германії, як член журі часто-густо бере участь у 

змаганнях молодих музикантів [12; 207]. Зазначене відбиває зростання 

професійної майстерності представників фортепіанного мистецтва Донбасу. До 

того ж, певна частка випускників училищ Донбасу залишалась працювати в 

регіоні, завдяки чому місцевий фортепіанний загал поповнювався молодою 

творчою інтелігенцією, що сприяло розвитку фортепіанного мистецтва.  

Вихованці донбаських викладачів-піаністів після навчання у 

консерваторіях держави нерідко отримували визнання на світовому рівні. 

Зокрема, вихованець О. Копеліович (ДМШ № 1, Донецьк) – П. Гілілов після 

закінчення Ленінградської консерваторії та аспірантури став лауреатом 

чотирьох міжнародних конкурсів у Польщі, Італії, Англії та Франції. Пізніше 

обіймав посаду професора та завідувача кафедри фортепіано Кельнської 

музичної академії. Після навчання у Московській консерваторії у Я. В. Флієра 

здобув перемогу на конкурсі М. Лонг і Ж. Тібо вихованець Г. Д. Сладковської 

(Донецьке музучилище) М. Рудь, який проживає у Франції та гастролює на 

концертних майданчиках світу та ін.  

Після навчання у консерваторіях держави колишні вихованці музичних 

училищ Донбасу нерідко залишалися там працювати. Піаністи Донецького 

регіону поставляли усталеним навчальним закладам та концертним установам 

молоді таланти. Наприклад, вихованець В. Гальперіної (Артемівське музичне 

училище) В. Доненков залишився працювати в Київській консерваторії, а її ж 

випускник М. Соловей – став професором Національної музичної академії в 

Мельбурні (Австралія). В той же час актуальними залишалися питання 
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залучення фахівців вищого рівня саме у свій регіон для чого вкрай необхідним 

було створення місцевої Вищої музичної освіти. 

У післявоєнні часи в музичному житті краю спостерігається нова 

тенденція: багато випускників училищ після навчання в консерваторіях 

повертаються до роботи в рідний навчальний заклад і виховують своїх 

послідовників. Наприклад, учениця Л. Б. Французової С. Копелева (Артемівськ) 

після закінчення Московської консерваторії в класі професора Г. Г. Нейгауза і 

повернення до Alma mater виховала В. Гальперіну. Остання працювала в 

училищі з 1952 року. В числі її учнів – заслужений діяч мистецтв Казахської 

РСР Б. Соломко, згаданий вище викладач Київської консерваторії В. Доненков; 

професор Національної музичної академії в Мельбурні (Австралія) М. Соловей. 

Завдяки таким творчим «династіям» мистецтво донбаських музикантів 

виходить далеко за межі не тільки свого регіону, а й України, поширюється в 

інші республіки Радянського Союзу – Казахстан, Білорусію та ін. Щоправда, 

вищу освіту місцеві музиканти здобували поза межами регіону – найчастіше 

згадується Московська консерваторія.  

У зв’язку з наступним відкриттям музичного ВИШу в середині 60-х років 

ХХ ст., м. Донецьк стало визначальним центром фортепіанного мистецтва 

всього регіону. Враховуючи, що викладачі Донецького музичного училища 

мали наприкінці розглядуваного періоду найбільш активні зв’язки з 

новоутвореним музичним ВНЗ (окремі деякий час навіть працювали в ньому), 

тобто певним чином впливали на формування фортепіанного середовища 

Донецька, варто зупинитися на творчих засадах саме викладачів цього 

музичного училища. Узагальнений погляд дає підстави виділити три головні 

піаністичні школи що здійснювали протягом означеного періоду вплив на 

формування фортепіанного мистецтва Донецька (і в цілому – Донбасу): 

російську, яка представлена вихованцями Московської та Ленінградської 

консерваторій, Київську та Харківську.  

Підвалини виконавських традицій Донецького музичного училища було 

закладено ще його засновником А. М. Шепелевським, випускником 
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Московської консерваторії (1895-1900). А. М. Шепелевський приніс у музично-

виховну практику ДМУ цілу низку художніх та педагогічних традицій, які 

формувалися у спілкуванні з видатними викладачами - Ф. Бузоні, 

В. І. Сафоновим, П. Ю. Шльоцером, а також зі студентами того часу, серед яких 

були О. М. Скрябін, С. В. Рахманінов, О. Ф. Гнєсіна та ін. Спостереження за їх 

концертними виступами, порівняння виконавських манер, полемічне 

обговорення баченого та почутого сприяли становленню музично-педагогічної 

системи цього майстра.  

А. М. Шепелевський узагальнив та систематизував враження своїх 

юнацьких років. На прикладі аналізу творчої манери А. Г. Рубінштейна, 

Ф. Бузоні та ін. він розкриває власну ціннісну систему фортепіанного 

виконавства, в якій пріоритет належить поетичному натхненню, віддаленості 

від усього суєтного; і тільки після цього він відзначає неймовірну техніку як 

засіб висловлювання [327, с. 51]. У зафіксованих документально переконаннях 

А. М. Шепелевського проглядає скептичне ставлення до вихолощеної 

віртуозності, а зворушливо-інтимні риси виконання відзначені як найбільш 

вражаючі моменти. Основою інтерпретаційної роботи піаніста 

А. М. Шепелевський вважав свідоме, творче ставлення виконавця до будь-яких 

вказівок у тексті твору і пов’язував його з тонким розумінням музики, її 

духовної суті та змістовної спрямованості вгору [327, с. 146].  

Загострена натхенність виконавської творчості та наполегливість у 

досягненні майстерності, відповідної художній меті, були покладені 

А. М. Шепелевським у підґрунтя виховного процесу молодих виконавців, 

формування їх піаністичної майстерності. Найважливішим педагогічним 

принципом майстра необхідно вважати його орієнтацію на особистість учня, 

недопустимість придушення індивідуальності. Безпосередньо в навчальному 

процесі ця установка реалізується у вимозі не підміняти учнівську трактовку 

твору викладацькою [327, с.146]. Роль останнього є допоміжною і повинна 

залишати простір для творчості того, хто навчається. Тож, в педагогічній 

системі А. М. Шепелевського на першому плані зазначається повага до 
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особистості учня та намагання викладача допомогти здобути певні результати. 

Важливими для досягнення останнього він вважав зрозумілість викладацьких 

вимог, ясність, дохідливість та наочність пояснень, спокійне та вдумливе 

обговорення з учнем виконавських проблем і музичних завдань [327, с. 72].  

Узагальнено можна сказати, що в своїх педагогічних уподобаннях 

А. М. Шепелевський керується раціональним підходом. Про це свідчать і його 

спроби концентровано викласти методи вдосконалення техніки молодого 

піаніста в теоретичній роботі [327], яка була схвалена фортепіанним 

факультетом Київської консерваторії як посібник для вивчення гам та арпеджіо. 

Значення цієї методичної праці А. М. Шепелевського (ще й створеної поза 

межами регіону, під час роботи майстра у Києві) є не вельми значним для 

розвитку теоретичного осмислення проблем піанізму, однак, поява її свідчила 

про актуальність таких питань та про поки що поодинокі спроби їх вирішення.  

А. М. Шепелевський, безумовно, впливав на вироблення спільних 

творчих засад піаністів-викладачів, не тільки завдяки своїй адміністративній 

посаді директора музичного училища, а як найстарший фахівець фортепіанного 

відділу, який мав найбільший виконавський та викладацький досвід. До того ж 

треба додати, що досить довгий час з трьох викладачів відділу він єдиний мав 

консерваторську освіту [80, арк. 17-20]. Тож, виконавські та педагогічні 

переконання А. М. Шепелевського були, вочевидь, домінуючими і мали 

вирішальне значення у процесі кристалізації професійних засад фортепіанного 

відділу. В останньому перевага надавалась змістовності виконання, 

усвідомленому інтонуванню, підкоренню ефектних прийомів втіленню 

художньої задачі. Значна увага приділялася звуковидобуванню як засобу 

розкриття ідейно-образного змісту твору та його відповідності стилю та 

характеру музики. В галузі суто піаністичній ця художня засада мала 

реалізуватись як відповідність піаністичних рухів, піаністичних засобів 

звуковидобування певному стилю.  

Основи фортепіанної педагогіки та виконавства, закладені 

А. М. Шепелевським, найбільшою мірою проявилися в післявоєнний час (з 
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початком 50-х рр.), коли минули початкові організаційні та соціальні 

складності, викликані війною. У повоєнний час викладацький контингент став 

активно поповнюватись випускниками Московської, Київської та Харківської 

консерваторій. Дехто з новоприбулих - В. Тонконогов, В. Міхневич, Г. Гаврик 

та ін. – недовго працювали в училищі, деякі ж залишилися назавжди і зробили 

значний внесок в розвиток фортепіанного мистецтва Донбасу.  

Значною фігурою нової генерації фахівців був Н. М. Бродський. 

Випускник Московської консерваторії, учень О. Б. Гольденвейзера та 

Г. Гінзбурга, з 1952 р. він продовжував в Донецькому музичному училищі 

лінію впливу московської піаністичної школи і залишив значний слід у 

розвитку професійного фортепіанного мистецтва регіону.  

Виконавські та педагогічні якості Н. М. Бродського лежать на перехресті 

класичної виконавської школи О. Б. Гольденвейзера та природних властивостей 

самого піаніста. Як вихованець свого вчителя, Н. М. Бродський проявляв 

велику зацікавленість творами Й. Баха та Л. Бетховена, а як дуже емоційна, 

розкута людина дуже полюбляв грати і вивчати зі студентами доробок 

композиторів-романтиків. Якщо у педагогічному процесі він прагнув 

співвідносити власні уподобання з програмами, то у виконавській діяльності 

романтичний дух піаніста розкривався повно і яскраво.  

Н. М. Бродський концертував з ранньої молодості та майже до самої 

смерті (2013 р.): у віці 93 років він ще виходив на сцену і мав успіх. При всій 

зацікавленості творами Й. Баха та Л. Бетховена, доробок Ф. Ліста посідав 

особливе місце у виконавських програмах Н. М. Бродського, до репертуару 

якого входили всі етюди та всі рапсодії. Їх виконання піаністом відзначалося 

значною емоційною наповненістю, «крупним» фразуванням, перевагою 

яскравої запальності над раціональністю, конструктивізмом. Проте, ці якості 

зовсім не заступали глибини та виразності виконання. Виконання фортепіанних 

творів Ф. Ліста, записане Н. М. Бродським на платівку у ФРН, було дуже 

високо оцінене музичною громадськістю та Будапештським Товариством 

Ф. Ліста: «Ваша интерпретация – воплощение богатой фантазии артиста, 
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одаренной личности. Изложение содержания, формы в сочетании с блестящей 

техникой представляют единое целое. Отдельные места непривычного 

исполнения настолько убедительны, что звучат свежее» [35, с. 7]. Можливо, з 

приходом Н. М. Бродського, впливом його артистичної віртуозності 

пояснюється посилення віртуозного напрямку у вихованні молодих піаністів у 

Донецькому музичному училищі.  

У своїй викладацькій діяльності Н. М. Бродський керувався вимогливістю 

та ретельністю роботи: годинами він міг працювати над однією єдиною фразою 

заради досягнення потрібного звучання [207]. Своїм учням він допомагав 

сформувати чіткість та ясність музичних думок, що віддзеркалювалося у 

виразності кожної фрази, витонченості інтонування; вимагав поваги до 

авторського тексту та точного виконання усіх зазначених автором ремарок, 

усвідомлення їх важливості у розкритті художньої образності твору, а отже і 

його художнього змісту [207]. Хоча Н. М. Бродський був і по природі, і за 

вихованням віртуозом, він підходив до роботи над розвитком технічної 

майстерності учнів як музикант – відкидав суто механічні методи, намагаючись 

вирішувати технічні проблеми за допомогою слуху.  

Отже, Н. М. Бродський привніс до розвитку фортепіанного мистецтва 

краю блискучу віртуозність, емоційну концертну яскравість, спрямованість на 

змістовність виконання.  

Викладачі Г. Г. Сєрова, Л. І. Обрезанова, Г. І. Масс уособлювали в 

Донецьком музучилищі зазначеного періоду Київську піаністичну школу, яка 

генетично була пов’язана із московською та петербурзькою фортепіанною 

культурою. Основні риси піаністичної школи Києва, узагальнено викладені 

Т. О. Рощиною [275, с. 343-354], були притаманні в тій чи іншій мірі творчій та 

педагогічній діяльності зазначених викладачів. З таких якостей, в першу чергу, 

необхідно назвати пріоритет художнього змісту твору. Його втілення, 

найповніше розкриття авторського тексту для цих викладачів як вихованців 

київської піаністичної школи поставало найважливішою задачею у вихованні 

молодих музикантів. Другою домінантою в їх педагогічній роботі було 
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виховання особистості піаніста. В такому разі усі принципи і засоби 

піаністичного виконавства, спрямовані на реалізацію першої задачі, стають 

засобом виховання творчої індивідуальності учня.  

Важливішим засобом розкриття художнього змісту твору для викладачів 

Г. Г. Сєрової, Л. І. Обрезанової та Г. І. Масс, вихованих у Київській 

консерваторії, були якості та можливості звуку. Вони намагалися прищепити 

учням навички кантиленного формування фрази, навички співучості як основи 

виразного інтонування. Побіжне підтвердження цієї установки можна знайти в 

учнівських програмах. Наприклад, у програмах випускних іспитів (1958-1966 

рр.) вихованців Г. Г. Серової велика форма здебільшого представлена сонатами 

В. Моцарта [255], на яких, як відомо, зовсім неприпустимим є звук „ударний”. 

У програмах випускних іспитів вихованців Л. І. Обрезанової [255] (1958-1966 

рр. ХХ ст.) також обов’язково присутніми були або соната, або концерт 

В. Моцарта. У програмах випускних іспитів усіх трьох викладачів багато й 

творів Шопена, який, як відомо, є послідовником В. Моцарта у вокальній 

„трактовці” фортепіанного звуку.  

Найбільш численною була група викладачів, що репрезентували 

харківську фортепіанну школу. Одним з перших до Донецьку прибув 

Е. І. Гурович. Внесок його у розвиток фортепіанного мистецтва Донбасу 

визначається і викладацькою діяльністю, і виконавською. Відсутність архівних 

матеріалів щодо його роботи в музичному училищі спонукає зосередитися на 

розгляді (у відповідному місці) його виконавської діяльності, особливо 

важливої на етапі становлення Донецької обласної філармонії.  

У 1957 р. на роботу до Донецького музучилища приїхала 

Г. Д. Сладковська. Її внесок у розвиток фортепіанного мистецтва краю важко 

переоцінити. Вихованка Харківської музичної школи 10-річки (нині – 

ХССМШі) та Харківського державного інституту мистецтв (клас проф. 

А. Л. Лунца), вона мала значні досягнення у вихованні молодих виконавців. 

Про це свідчить спроможність випускників класу Г. Д. Сладковської 

підготувати до Державного іспиту 12 Прелюдій та фуг Й. С. Баха з першого 
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тому ДТК. Результативність викладацької праці Г. Д. Сладковської обумовлена 

її викладацькими та художніми принципами. У загальнопедагогічному сенсі, 

перш за все, Г. Д. Сладковська а priori бачила своїх учнів ідеальними для 

навчання грі на фортепіано [285]. Таке авансування стимулювало починаючого 

піаніста до мобілізації усіх природних здібностей, музичних та 

інтелектуальних.  

Найбільш загальним з провідних виконавських принципів було 

охоплення начорно вивченого твору повністю в цілому [297], що оголювало 

нагальні проблеми художнього виконання музики, формувало навички роботи 

молодого піаніста на перспективу.  

Зазначений принцип був плідним і в роботі над кантиленою - 

Г. Д. Сладковська також підкреслювала важливість цілісного охоплення, в 

даному випадку мелодичної побудови. Методом досягнення поставленої мети 

на цьому рівні цілісності Г. Д. Сладковська вважала виконання або всієї 

фактури, або її частини, з провідним значенням мелодії, у прискореному темпі 

[297]. Цей метод полегшував учню оволодіння навиками концентрувати увагу 

на безперервності, єдності мелодичної лінії.  

Значна кількість методів роботи Г. Д. Сладковської над твором може бути 

поєднана її увагою щодо провідної ролі метроритму у виконанні. Це і 

організація мотивів, в який перевага надавалася ямбічній побудові, і робота над 

точністю ритмічного рисунка, дослуханістю останнього звуку (в будь-якій 

побудові) до найменшої частки, і проблема співвідношення сталості метричної 

побудови та гнучкості ритмічної організації і т. ін. Пошуки виразності саме 

метроритмічної організації полягали у визначенні «родзинки» ритмічної 

організації, її нерву. Можливо саме великою значимістю метроритму у 

виконавських засобах Г. Д. Сладковської пояснюється її особлива увага до 

проявів танцювальності як жанрової основи руху.  

Тож, маємо зазначити, що у фортепіанне виконавство Донбасу 

Г. Д. Сладковська привнесла романтизоване сприйняття учня як стимул для 

активізації його самостійного мислення, формування напруженості музичної 
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думки, пріоритет часових параметрів організації твору. Можливо, не усі 

привнесені нею принципи переплавилися в спільному горнилі Донецького 

музичного училища, але доробок Г. Д. Сладковської становить незабутню 

сторінку у розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу певного періоду.  

Окрім Г. Д. Сладковської, харківську фортепіанну школу яскраво 

представляли Ю. Ф. Вахраньов, Б. І. Панасенко, Е. І. Попова. Враховуючи 

значущість внеску у розвиток музичної педагогіки Донбасу Б. І. Панасенко, яка 

пропрацювала в Донецькому музичному училищі вельми тривалий термін та 

залишила значну кількість своїх послідовників, зупинимось на характеристиці 

саме цій постаті.  

Основні положення педагогічної діяльності Белли Іванівни, перш за все, 

базуються на художніх засадах її власної виконавської манери, які утворюють 

нерозривну єдність з педагогічними принципами. Художньо-виконавські 

принципи Б. І. Панасенко базуються на успадкованих засадах, засвоєних в роки 

навчання у Харківському інституті мистецтв ім. І. Котляревського в класі 

професора М. О. Ещенко – вихованки професора ХДІМ М.С. Хазановського та 

професора Московської консерваторії С. Є. Фейнберга (керівника по 

асистентурі-стажуванню). На формування піаністичної майстерності 

Б. І. Панасенко значний вплив справили іманентні якості самої М. О. Єщенко. 

Головними рисами творчої манери свого викладача Б. І. Панасенко назвала 

потяг до монументальних програм, до масштабності артистичного втілення, 

охоплення величезного фортепіанного репертуару, різних стилів, тяжіння до 

досконалості техніки, прагнення глибокого розуміння авторського тексту. В 

художньому обрисі Б. І. Панасенко як спадкоємиці сплавилися воєдино засади 

московської фортепіанно-виконавської школи та харківської. Умовно вони 

складають три значні тісно переплетені групи, що характеризують внутрішній 

духовний світ піаністки, засади її піаністично-виконавської майстерності та 

педагогічні переконання.  

Особистий духовний світ Б. І. Панасенко базується на повазі до 

особистості автора твору, обережному ставленні до особистості учня, котра 
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переживає період свого формування, і до творчості колег. Пошуковість та 

активність мислення піаністки знайшли своє втілення у прагненні 

самовдосконалення – професійного та особистісного, яке рівною мірою 

пов’язане з розширенням репертуарних обріїв, з осягненням та поглибленням 

розуміння різних музичних та індивідуальних стилів, із збагаченням знань з 

літератури, живопису та ін., а також із зростанням конкретних піаністичних 

навичок і прийомів, як засобів втілення багатства духовного світу власного і 

авторського.  

Провідним художнім та виконавським принципом Б. І. Панасенко, який 

визначає значну кількість засад і виконавських, і викладацьких, є свідоме 

ставлення до самого музичного мистецтва. Воно сформувалося частково на 

підставі природного раціонального мислення, схильності до аналізу, частково 

під впливом викладача з фаху, та бережного ставлення до особистості 

композитора, прищепленого М. О. Ещенко [156]. Принцип свідомого ставлення 

до музичного твору і у власному виконавстві, і в педагогічній діяльності, 

виявляється в усвідомленні змістовного зв’язку звуків від окремих інтонацій до 

речення, фрази та більших побудов, в ставленні до тексту, в точності його 

втілення та у виконанні авторських ремарок, у прагненні вивчення 

гармонічного „скелету” твору та ін., у намаганні зробити набуті знання 

чутними саме у звуковому втіленні твору.  

Враховуючи вираз Б. В. Асаф’єва, що „музыка … искусство 

интонируемого смысла” [14, с. 344], Б. І. Панасенко прагне мовної виразності 

музичної тканини. Початок цьому процесу було покладено в консерваторський 

період формування піаністки – у прагненні видобування співучого звуку. В 

цьому Белла Іванівна є безпосередньою спадкоємицею М. О. Ещенко [156]. 

Але ще більше принцип свідомого ставлення до музичного твору 

виявляється у вживанні виконавців в неповторність художньої індивідуальності 

автора. Незаспокоєність, пошуковість мислення піаністки активізують 

спадкоємні та природні навички аналізу творів, обумовлюють вивчення не 
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тільки конструктивних особливостей виконуваного твору, але й інших творів 

цього автора.  

Музичні інтереси Б. І. Панасенко, загалом, є вельми широкими, але 

репертуарні уподобання, сформовані М. О. Ещенко, визначаються сонатами 

Л. Бетховена (в свій час М. О. Ещенко неодноразово виконувала всі сонати 

Л. Бетховена і в монографічних концертах, і окремо [156]) та творами 

Й.С. Баха. Сонати та концерти Л. Бетховена присутні в більшості афіш учнів 

Б. І. Панасенко, ці твори чи не найбільше надихають піаністку на роздуми і 

пошуки. На матеріалі бахівських творів Белла Іванівна перейняла у 

М. О. Ещенко принципи голосоведіння, тембрового розподілу голосів, навички 

слухання довгих нот та продовження музичної думки після них. Слідом за 

викладачем, яка грала у відкритих концертах усі 24 етюди Ф. Шопена, 

Б. І. Панасенко має в репертуарі і представляла на суд публіки концертне 

відділення з 12 етюдів Ф. Шопена.  

Концертна манера Б. І. Панасенко втілює поняття „виконавської 

імпровізаційності” [209, с. 42, сноска]. Значною мірою здатність піаністки 

знаходити на сцені неочікувані, незаплановані в попередній роботі художні 

рішення обумовлена вільним обговоренням художніх та піаністичних проблем 

в класі М. О. Ещенко, яка дозволяла вільне існування незалежних учнівських 

уявлень [156], що згодом могли стати основою самобутньої інтерпретації. 

Дозволялися й такі уявлення, що з роками відкидалися учнем, але цей метод 

«від протилежного» також міг сприяти формуванню власного погляду на 

окремий твір і, навіть загалом, на музичне мистецтво. Розвитку самостійного 

мислення музиканта, його незалежної думки сприяло також дозволене вільне 

відвідування занять інших викладачів.  

Головною метою Б. І. Панасенко як музиканта-виконавця є точне 

„попадання” в музичний образ. Досягнення цієї мети потребує вирішення 

певної кількості конкретних задач, що складають основний багаж піаніста. 

Серед них слід вказати такі: щільний контакт з клавіатурою, м’якість туше, 
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співучий звук, вміння слухати себе, чути фактуру. На вирішення саме цих 

завдань і спрямована (у вузько-конкретному сенсі) педагогіка Б. І. Панасенко. 

В педагогічній площині Белла Іванівна є спадкоємицею М. О. Ещенко в 

дуже важливому для викладача сенсі. Її педагогічна діяльність позбавлена 

авторитарності у навчанні, художнього та педагогічного диктату, спрямована 

на прищеплення учневі прагнення досконалості, звукового ідеалу, на виховання 

активності думки. Як і М. О. Ещенко, Б. І. Панасенко намагається активізувати 

власний потенціал учня, розвинути приховані якості музиканта-початківця, 

привести стихію учнівського таланту до гармонії, позбавити свавілля, анархії 

поглибленим аналізом та міркуваннями. Останній принцип співзвучний 

конструктивному, раціональному мисленню самої Б. І. Панасенко. Тож, 

відповідно спадкоємним набуткам та природним якостям піаністичної 

майстерності, Б. І. Панасенко прищеплює вихованцям, перш за все, свідоме 

ставлення до музичного мистецтва взагалі, вдумливе відношення до 

особистості композитора, вчить аналізу авторського тексту, формує повагу до 

теоретичної думки, вчить використовувати знання гармонії та сольфеджіо у 

виконавській практиці, добивається мовної виразності музичного виконання.  

Узагальнюючи огляд стану фортепіанного мистецтва Донецька у 

повоєнний час, можна сказати, що коріння його вказують на роль московської 

піаністичної школи, а пізніше формування здійснюється переважно 

представниками Київської та Харківської піаністичних шкіл. Ці процеси 

притаманні всім музичним училищам регіону: безпосередній вплив московської 

піаністичної школи поволі стає опосередкованим, реалізуючись через 

«генетичні» зв’язки з українськими фортепіанними школами, а вплив же 

останніх зростає разом з їх розвитком та укріпленням. Провідними художніми 

принципами піаністів Донецького музичного училища є пріоритет художнього 

змісту твору, вдумливе ставлення до авторського задуму, осмислене виконання 

авторських вказівок, штрихів, педалі та ін., співучий звук та виразне 

інтонування, розуміння техніки як засобу, а не мети виконавської роботи. 
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Поєднання змістовності інтерпретації та віртуозності надає сольному 

виконавству місцевих піаністів „концертності”, емоційної яскравості. 

Наприкінці означеного періоду (60-ті рр. ХХ ст.) умови існування 

фортепіанного мистецтва значно змінюються під впливом розвитку науки та 

техніки в суспільстві. До впливових факторів слід віднести, у першу чергу, 

поширення ЗМІ. Повсюдно стало доступним спочатку радіо, пізніше і 

телебачення. Ці технічні можливості суттєво підвищили загальний культурний 

рівень населення, оскільки не тільки відкрили доступ до кращих зразків 

музичного мистецтва, але й значно спростили цей доступ, а також зробили 

надбанням широкої спільноти перлини виконавського мистецтва. Нові умови 

існування культурних цінностей стимулювали і потяг до музичної освіти. Три 

музичних училища Донбасу не в змозі були охопити всіх бажаючих навчатися – 

для такого густонаселеного регіону як Донбас ця кількість стала явно 

недостатньою, а головне – сформувалася необхідність у вищому ступені 

музичної освіти. 

Тож на середину 1960-х рр. назріли нові якісні зміни в розвитку 

фортепіанного мистецтва Донбасу. Потреба у висококваліфікованих кадрах 

зробила закономірним відкриття 1965 року Донецького філіалу Харківського 

державного інституту мистецтв ім. І. Котляревського, що активізувало процес 

професіоналізації фортепіанного мистецтва Донбасу. 

Не менш важливою для розвитку фортепіанного мистецтва краю 

означеного періоду була й інша його складова – концертно-виконавська 

практика регіону, репрезентована діяльністю піаністів філармоній та учнів і 

викладачів музичних училищ. Ці два сегменти фортепіанної виконавської 

практики також представлені по-різному. Різниця полягає в тому, що у 

зазначений час музучилища розвивали у навчальному процесі (окрім 

концертмейстерської та ансамблевої майстерності) сольне виконавство 

місцевих піаністів, а у філармоніях протягом усього періоду сольне 

фортепіанне виконавство представлене здебільшого творчістю приїжджих 

музикантів-гастролерів [84, арк. 1]. 
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Заснування у 1931 р. Донецької (а згодом і Луганської у 1940) обласної 

філармонії мало би внести докорінні зміни у розвиток фортепіанного мистецтва 

регіону, адже саме ця концертна установа мала пропагувати високе мистецтво 

та її найбільш рафіновану частину – інструментальну музику для класичних 

інструментів. Архівні матеріали щодо довоєнної концертної практики 

філармонії не збереглися, тож аналізувати обґрунтовано можна лише повоєнну 

діяльність.  

Увесь розглядуваний період специфіку філармонійної діяльності щодо 

фортепіанного виконавства визначало декілька побіжних факторів. З таких у 

першу чергу необхідно визнати історичні особливості буття регіону – 

відсутність у регіоні музичних навчальних закладів та музичних установ 

академічного спрямування аж до початку 30-х рр. ХХ ст. і, як наслідок, - 

відсутність сформованих академічних традицій музикування, відповідної 

слухацької аудиторії і вельми нечисленний прошарок обізнаних прихильників 

класичної музики. Поступове відкриття оперних театрів (Луганськ - 1932 р., 

Донецьк - 1935 р.) та філармонії (Донецьк – 1931, Луганськ - 1940), а також 

Донецького музичного училища (1935) не могло за нетривалий довоєнний час 

виправити існуючий стан.  

В повоєнний час одним з впливових факторів розвитку фортепіанного 

мистецтва у лавах Донецької філармонії була державна підтримка мистецтва 

спрощеного, розрахованого на невимогливого слухача. Таку спрямованість 

діяльності філармоній міг обумовити й брак висококваліфікованих кадрів (у 

довоєнні часи) та втрата багатьох талановитих музикантів у Вітчизняній війні, а 

також і відсутність регіонального музичного ВНЗ. Тож, на світанку діяльності 

філармоній регіону пропаганда фортепіанного мистецтва класичного 

спрямування була лише віддаленою перспективою.  

Увесь розглядуваний період фортепіанне виконавство у концертних 

закладах регіону було представлене вельми обмежено – лише діяльністю 

концертмейстерів [84, арк. 2; 85, арк. 23]. Наприклад, в Донецькій обласній 

філармонії з 1951 р. було лише три посади концертмейстерів у групах 
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музичного лекторію, 2 – в естрадних колективах та окремо штатний 

концертмейстер-піаніст (прізвища не зазначені в документах) [85, арк. 33]. 

Посада штатного піаніста-соліста була відсутня. В Луганській філармонії 

фортепіанне мистецтво також було обмежене діяльністю концертмейстерів. 

Кадрова ситуація у філармоніях Луганська та Донецька не могла бути іншою, 

бо в Донбасі не було ще навчальних закладів, які б готували фахівців 

достатнього рівня і в достатній кількості, що загострювало необхідність 

створення музично-освітньої системи Донбасу. Проте, наприклад, у Донецькій 

філармонії в той же час вже працювали як солісти два вокалісти, одна 

віолончелістка та два скрипаля [85, арк. 23; 86, арк. 54]. Тобто, функціонування 

фортепіанного виконавства регіону було дещо більш обмежене порівняно з 

іншими видами виконавської діяльності.  

В концертах музичного лекторію Донецької обласної філармонії 

здебільшого звучали камерно-вокальні твори, в обов’язки концертмейстерів 

входив їх супровід. Пов’язаність у 40-50-ті рр. ХХ ст. фортепіанного 

виконавства у концертних організаціях регіону зі словом – текстом лекції, 

текстом вокального твору – свідчить, що на початку філармонійної діяльності 

фортепіанне виконавство краю реалізується у синкретичних формах, а 

репертуарна орієнтація та наближення концертних виступів до робітничої 

слухацької аудиторії вказує на яскраво виражену просвітницьку спрямованість. 

Значення такого виконавства полягає у вихованні слухацької культури місцевих 

мешканців. Проте розмежування груп музичного лекторію з естрадними 

групами надавало можливість використовувати і більш «музичні» теми, 

присвячені творчості М. О. Балакірєва, М. І. Глінки, П. І. Чайковського, 

С. В. Рахманінова та ін. [84, арк. 16, 17], звертатися до класичної спадщини 

фортепіанного мистецтва. 

Однак, сольне фортепіанне виконавське мистецтво Донбасу розвивалося і 

в цій ситуації. Таких джерел і напрямків розвитку було три: концерти 

гастролюючих піаністів зі старих культурних центрів держави, ініціатива 
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штатних концертмейстерів філармоній та творча активність піаністів – 

викладачів та концертмейстерів – музичних училищ.   

Концерти піаністів-гастролерів становили левову частку фортепіанного 

виконавства у Донбасі 50-60-х рр. За направленням Укргастрольбюро, 

Українського філармонійного товариства та ін. у концертних залах Донбасу 

виступали найкращі артисти держави. Наприклад, у Донецькій філармонії 

тільки у 1952-1953 роках виступали з сольними програмами такі корифеї 

радянського піаністичного мистецтва як Т. І. Гольдфарб, К. М. Михайлов, 

Т. П. Кравченко, Т. П. Ніколаєва, Р. О. Лисенко [87, арк. 16, 17], Федорова (не 

зазначено, яка саме), А. І. Ведерніков, В. К.Мержанов, В. І. Васильєв [88, арк. 

37]. 

Виконавська творчість запрошених піаністів була представлена й їх 

виступами також із симфонічним оркестром Донецької філармонії, із 

запрошеним Державним оркестром УРСР. Найчастіше виконувались концерти 

для фортепіано з оркестром П. І. Чайковського (№1 та №2), Е. Гріга [84, арк. 4], 

К. Сен-Санса (№2), С. С. Прокофьева с 48 [91, арк. 2, 3]. Після 1960 р. у 

програмах симфонічного оркестру з’являються фортепіанні концерти 

Л. Бетховена (№3), Ф. Ліста (№2), С. В. Рахманінова (№1 та 2), Ф. Шопена 

(№2), А. І. Хачатуряна (№2) [93, арк. 1, 2, 3]. Через відсутність необхідних 

вказівок в архівних документах неможливо впевнено встановити, в якому 

концерті хто з приїжджих піаністів брав участь як соліст, проте, для вивчення 

розвитку фортепіанного виконавства у регіоні важливою є просто наявність 

таких фактів.  

Значно меншим за обсягом, однак більш важливим для розвитку 

фортепіанного мистецтва регіону був внесок місцевих піаністів – 

концертмейстерів філармонії та викладачів музичного училища. Більшою 

мірою саме їх творчий ентузіазм поступово формував піаністичне середовище 

регіону.  

Піаністи-концертмейстери філармонії не обмежувались виконанням 

штатних обов’язків. З власної ініціативи при влучних обставинах вони 
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спробували свої сили і в сольному виконавстві. Останнє у 40-50-ті рр. ХХ ст. 

представлене виконанням окремих сольних фортепіанних п’єс в рамках 

музичного лекторію. Особливо таку можливість надавало застосування 

монографічних лекцій-концертів у практиці музичних лекторіїв [84, арк. 15]. 

Теми музичного лекторію (присвячені, наприклад, творчості М. І. Глінки, 

П. І. Чайковського, С. В. Рахманінова та ін.) обов’язково включали й виконання 

фортепіанних п’єс цих авторів саме концертмейстерами лекторської групи. 

При всій важливості діяльності музичного лекторію у 40-60-ті роки більш 

значущими для розвитку фортепіанного виконавства краю були концерти 

камерної музики (з 1949 року [84, арк. 20]), але вони становили невелику частку 

концертної роботи філармонії. Ще рідшими були камерні концерти саме 

фортепіанної музики. Цим, вірогідно, й пояснюється мала кількість згадок у 

історичних документах про їх проведення. В цих концертах більше, ніж в 

лекторіях, звучало саме сольних фортепіанних творів. Так, програма камерного 

концерту 1949 р. включала у виконанні місцевих піаністів Є. І. Гуровича та 

Л. Є. Друккер Баладу соль мінор, мазурки, вальси, Етюд № 12 та Полонез фа 

дієз мінор Ф. Шопена [84, арк. 6].  

Е. І. Гурович був досить показовою постаттю для фортепіанного 

мистецтва Донецька. Він прибув на роботу до Донецького обласного 

радіокомітету у 1935 р., в різні роки викладав у музичному училищі, обіймав 

посаду головного концертмейстера Донецької обласної філармонії (після 1960 

р.), завідував фортепіанним відділом музичного училища. Л. Є. Друккер 

працювала концертмейстером оперного класу Донецького музичного училища, 

володіла красивим фортепіанним звуком та виключною технікою. Значний її 

творчий доробок становили сольні концерти, що відбувалися в залі музичного 

училища, та виступи з симфонічним оркестром філармонії в якості солістки. 

У творчій діяльності зазначених піаністів необхідно виділити два 

моменти, особливо важливі для подальшого розвитку фортепіанного мистецтва 

Донбасу: 1) викладання в музичному училищі не завадили виконавській 

діяльності піаністів; 2) концертмейстерська діяльність суміщалася із сольним 
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виконавством. Саме ці піаністи започаткували співпрацю піаністів-викладачів і 

обласної концертної установи. Приклад Е. І. Гуровича та Л. Є. Друккер був 

наслідуваний молодими спеціалістами, що прибули на роботу до музичного 

училища Донецька у 50-ті рр. – Н. М. Бродським, Г. Д. Сладковською та ін. 

Традиція співпраці музично-освітніх закладів та концертної установи була 

продовжена й після заснування музичного ВИШу Донбасу. 

Невідомим залишається хто ще, окрім Е. І. Гурович та Л. Е. Друккер, 

виконував сольні фортепіанні твори у камерних концертах філармонії у 50-60-ті 

рр. ХХ ст., але програми камерних концертів із перебігом часу стають 

різноманітнішими: у концертних програмах появляються фортепіанні сонати 

Л. Бетховена, «Пори року» П. І. Чайковського, фортепіанні твори Ф. Ліста [90, 

арк. 7]. З середини 50-х рр. ХХ ст. стан фортепіанного виконавства став 

притягати більш пильну увагу керівництва Донецької філармонії. Так, на 

обговоренні концертних програм філармонії на осіннє-зимовий період 1955-

1956 рр., один із засновників Донецького музичного училища скрипаль 

Г. М. Едельштейн зауважив: «Треба в програми … включати й фортепіанні 

концерти» [89, арк. 28]. Вже в сезоні 1960-1961 років практикується цілий цикл 

монографічних камерних концертів «Класична та сучасна музика», 

присвячених творчості Л. Бетховена, Р. М. Гліера, Е. Гріга, Д. Б. Кабалевського, 

П. І. Чайковського, І. Н. Шамо, Д. Д. Шостаковича, Р. Шумана та ін. [91, арк. 4]. 

Хто саме з місцевих піаністів брав участь у цих заходах в історичних 

документах не зазначено, проте інтенсифікація у 50-ті рр. ХХ ст. фортепіанного 

виконавства в Донецьку багато в чому завдячує молодим фахівцям - 

викладачам-піаністам музичного училища, що саме в цей час прибули на 

роботу до Донецька. В програмах філармонії того часу їх виступи здебільшого 

не віддзеркалені – у ці роки ще не практикувались регулярні концерти-звіти 

викладачів та учнів училищ. Проте достеменно відомо, що деякі з молодих 

піаністів брали участь у окремих філармонійних концертах. Окрім 

Е. І. Гуровича та Л. Є. Друккер, особливо активними були Н. М. Бродський та 

Г. Д. Сладковська. Остання мала рідкий на той час диплом соліста-піаніста, 
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виконавську тарифікацію (категорія 1б) отримала в Києві. Грати доводилося 

«на замовлення». Так, з симфонічним оркестром філармонії під орудою автора 

вона виконувала фортепіанний концерт А. І. Кос-Анатольского; на початку 

концертного сезону (1958-1959) – «Думку-шумку» М. В. Лисенка і т.ін. [285].  

Значення творчості Н. М. Бродського як виконавця полягало в 

розширенні сфери фортепіанного виконавства у регіоні: він першим у Донбасі 

започаткував практику органного виконавства. Цій новації піаніста сприяло 

встановлення органу(1959), привезеного з Москви, з концертного залу ім. 

П. І. Чайковського [92, арк. 14]. Три фактори: відсутність у філармонії 

штатного органіста, захоплення Н. М. Бродського органом та здобуті ним 

раніше навички гри на ньому стали підставою для керівництва філармонії 

відрядити цього піаніста до Московської консерваторії на стажування, щоб 

надати Н. М. Бродському «… можливість кваліфіковано виконувати партію 

органа в симфонічних та камерних концертах філармонії» [92, арк. 24].  

Об’єктивним фактором популяризації фортепіанного мистецтва серед 

населення регіону мала б стати діяльність й радіокомітету, створеного у 1927 

р. 22, с. 38. Проте фортепіанне мистецтво у діяльності радіокомітету 

здебільшого представлене творчістю гастролюючи піаністів. З штатних 

співробітників на постійній основі у радіокомітеті працювала невелика 

кількість піаністів (в тому числі Є. І. Гурович, А. І. Юфіт), але щомісячно 

відбувалося близько 20-ти концертів у прямому ефірі, що висувало значні 

вимоги до виконавців. 

У зв’язку з відсутністю штатного соліста-піаніста у філармонії та 

відсутністю музичного ВИШу, особливе значення у фортепіанному мистецтві 

краю зазначеного періоду відігравала виконавська практика музичних училищ - 

учнів та викладачів середніх музично-навчальних закладів, які активно 

включились у концертне життя регіону. Наприклад, 1937 року піаністи - 

студенти і педагоги Донецького музичного училища (разом із музикантами 

інших спеціальностей) у дні ювілею О. С. Пушкіна брали участь у концертах і 

виставах з молодими артистами Донбасу, виступали на заводах, шахтах, а 
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влітку гастролювали в Маріуполі, Бердянську, Святогірську (Слов’яногірську) 

[72, арк. 13]. Наочним прикладом паралельного зростання музичної освіти краю 

і виконавського мистецтва Донбасу може бути обслуговування Донецької 

радіостудії оркестровим колективом Артемівського музичного училища [128].  

Виконавський професіоналізм учнів фортепіанних відділів музучилищ 

регіону постійно вдосконалювався завдяки їх участі у регулярній концертно-

популяризаторській роботі. Відвідування училищних концертів було масовим. 

В архівних матеріалах більшість програм концертних виступів студентів не 

збереглося. Але в нашому розпорядженні є, зокрема, програма показового 

концерту учнів Артемівського музичного училища від 22 березня 1930 року. 

Складався концерт із трьох відділень, що вже є незвичайним для наших часів. У 

першому відділенні молодші вихованці виконували п’єси, переважно, сучасних 

радянських композиторів – Р. М. Глієра, С. М. Майкапара, О. Ф. Гедіке, 

Л. Шитте. У другому відділенні свої творчі здобутки мали показати старші 

вихованці. Тут переважали твори західноєвропейських романтиків Ф. Шуберта, 

Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, Г. Венявського, А. В’єтана. В третьому відділенні 

струнна група училищного симфонічного оркестру під керівництвом 

А. І. Філіпова виконала твори російських та західноєвропейських авторів [12].  

Концертна практика музичних училищ віддзеркалювала початок 

поступового заповнення концертного простору краю місцевими виконавцями, 

вихованими на рідному ґрунті. Наприклад, тільки за 1959-1960 навчальний рік 

силами учнівського контингенту Донецького музичного училища (усіх відділів) 

проведено «…більш як 40 концертів для громадськості міста, були відзначені 

знаменні дати; 120-річний ювілей П. І. Чайковського, 150-річний ювілей 

Ф. Шопена, 275-річний ювілей Й.С. Баха» [82, арк. 3]. На концертних 

майданчиках Донецька (у Художньому музеї, залі музучилища, ДМШ міста) 

грали не тільки учні музичного училища, але й викладачі. Особливо активною 

виконавською діяльністю вирізнявся Н. М. Бродський. Про його творчий 

портрет вже йшлося, тому варто тільки додати, що він єдиний з викладачів 

досить часто виступав у філармонії. Можна вважати, що плідна творчість 
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Н. М. Бродського значною мірою компенсувала відсутність соліста-піаніста в 

концертній організації області.  

Таким чином, з початку 1930-х рр. фортепіанне виконавство краю все 

більше концентрується саме в професійних установах, кількість яких зростає. У 

Донбасі 30-60-х рр. ХХ ст. піаністичне мистецтво регіону представлене, 

переважно, навчальною та виконавською діяльністю музичних училищ. Роль 

концертних організацій у розвитку фортепіанного мистецтва краю у цей період 

є побіжною, допоміжною: вона обмежується створенням середовища 

фортепіанного виконавства (за рахунок гастрольних виступів приїжджих 

піаністів) та акумулювання певної кількості піаністів на посадах 

концертмейстерів або артистів камерних ансамблів.  

Протягом зазначеного періоду чисельність місцевих музикантів-

професіоналів як в навчальних закладах, так і в концертних установах відчутно 

зростає. В подальшому процесі динаміки музичної освіти краю співвідношення 

внеску в концертне життя регіону місцевих піаністів та приїжджих музикантів 

поступово змінюється: зростає репрезентованість виконавства місцевих 

піаністів, кількість яких зростає пропорційно розбудові системи музичної 

освіти, що стає рушієм розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу.  

 

Висновки до Pозділу 2 

Період кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. є часом початкового формування 

фортепіанного мистецтва Донеччини, а період 30-60-х рр. ХХ ст. - етапом його 

професіоналізації, що визначилось переважанням професійної частки 

фортепіанного мистецтва над аматорським рухом в регіоні. На середину ХХ ст. 

мистецький процес став визначатися не активністю аматорських сил, а 

творчістю фахівців. 

Витоки розвитку фортепіанного мистецтва Донеччини наприкінці ХІХ 

століття полягають у діяльності навчальних закладів духовного відомства та 

загальноосвітніх навчальних закладів, аматорських гуртків, приватної музичної 

практики. 
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Характерною рисою ранніх етапів розвитку фортепіанного мистецтва є 

паралельний розвиток музичної освіти краю та музичної практики 

(виконавства). 

Особливістю зазначених початкових етапів розвитку фортепіанного 

мистецтва Донбасу були: початкова відсутність сталих академічних традицій 

фортепіанного музикування; пізніший початок та стислий термін розвитку 

фортепіанного мистецтва порівняно з іншими регіонами України; велика 

питома вага аматорської творчості, відповідна стримкість та насиченість 

процесів; паралельний розвиток музичної освіти та фортепіанного виконавства 

краю. 

Провідним рушієм формування фортепіанного мистецтва краю на 

першому етапі були місцеві аматорські угруповання та початкова музична 

освіта краю. На другому етапі головним чинником розвитку фортепіанного 

мистецтва Донбасу була професійна музична освіта краю, представлена 

музичними школами та музичними училищами. Внесок обласних філармоній, 

обласного радіокомітету аж до початку 70-х рр. ХХ ст. є дещо побіжним, більше 

обмеженим створенням певного середовища для існування фортепіанного 

мистецтва. На це вказують синкретичні форми існування фортепіанного 

мистецтва у концертній практиці філармоній регіону та відсутність 

найважливішої його складової – сольного виконавства. 

В процесі розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу змінилися функції 

аматорських мистецьких об’єднань та початкових навчальних музичних 

закладів. Пріоритети аматорських гуртків змістилися з художнього спілкування 

та концертування на музичне просвітництво, а роль музичних шкіл як єдиного 

центра музичного мистецтва будь-якого міста перетворилася на функцію одного 

з можливих музичних центрів і поступово майже обмежилася функцією надання 

початкової музичної освіти дітям. 

Протягом зазначених періодів у розвитку фортепіанного мистецтва краю 

початкове запозичення (фахівці, традиції, методики) художніх надбань різних 

фортепіанних культур асимілюються та переосмислюються на місцевому 
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грунті, відбувається процес стилістичної інтеграції і накреслюється перехід до 

накопичення власних надбань.  

Сутнісний зміст зазначених періодів полягає у закладанні підвалин для 

розвитку фортепіанного мистецтва регіону (на першому етапі) та у створенні 

підґрунтя для власної місцевої піаністичної традиції (на другому), на що 

вказують якісні та кількісні показники розвитку фортепіанного 

професіоналізму Донбасу.  
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РОЗДІЛ 3  

ЕТАП ЗРІЛОСТІ ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА ДОНБАСУ 

(З 1968 РОКУ ПО 2012 РІК) 

 

Відкриття музичного ВИШу Донбасу у середини 60-х років ХХ століття 

значно активізувало творчі процеси у фортепіанному мистецтві Донбасу. 

Узагальнена картина його розвитку в зазначений період представлена 

кількісними та якісними показниками. Обидва критерії надають змогу 

визначити зазначений період як кульмінаційний. Для доказу розглянемо ті 

аспекти розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу, які саме й становлять 

кульмінаційне значення етапу: фактори зрілості фортепіанного мистецтва 

Донбасу та ознаки формування індивідуальних виконавських шкіл як один з 

факторів зрілості. У розумінні атрибутивних якостей школи візьмемо за опорне 

визначення Ж. В. Дедусенко: „ ... школа є особливий тип комунікації, 

здійснюваний в синкрезі двоєдиного процесу творіння і навчання. Її 

атрибутивними властивостями є наявність деякого колективу, як безпосередньо 

включеного в акт комунікації, так і утворюючого „естафету поколінь”, а також 

визначеного нормативу – відстояної або, навпаки, новаторської ідеї, що 

сприймається цим колективом як еталон (програма дій)” 68, с. 9.  

Кількісні показники дають можливість виявити тих піаністів, в діяльності 

яких спостерігається одна з ознак авторської школи – спадкоємність, що 

утворює певний колектив. Для кращого розуміння художньо-естетичної 

сутності авторських виконавських шкіл проаналізуємо стильові риси 

інтерпретаційної творчості найбільш випукло представлених піаністів, що 

висвітить запропонований «виконавський норматив». 
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3.1. Ознаки зрілості та формування індивідуальних виконавських 

шкіл у фортепіанному мистецтві Донбасу  

 

Процес розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу можна 

охарактеризувати показниками кількісними та якісними. Кількісними 

показниками є: відкриття нових навчальних музичних закладів різного ступеню 

та їх підрозділів, створення у регіоні системи освіти піаністів, репрезентованість 

виконавської діяльності піаністів Донбасу в регіоні, поза межами регіону та за 

кордонами держави. 

В період 60–80-х рр. до трьох вже функціонуючих музичних училищ 

(Артемівського, Донецького та Луганського) додалися: Маріупольське (1966, до 

1998 - Ждановське), Сєвєродонецьке (1970) та Дзержинське (1974). Зростання 

кількості музичних училищ відбивало попит суспільства на музичну освіту й 

популярність саме фортепіано. Новим ступенем екстенсивного розвитку 

фортепіанного мистецтва регіону стало відкриття на базі філії ХДІМ Донецької 

державної музичної академії (1968), яку, через часту зміну назви, позначимо як 

ВИШ. Особливо посилення його впливу на розвиток фортепіанного мистецтва 

регіону відбувається з початку 1990-х рр. завдяки відкриттю нових структурних 

підрозділів: ФПК для викладачів музичних училищ України (1990)
1
; Дрссмші 

при музичному ВИШі (1993); виконавської асистентури-стажування (1993); 

заочного відділу в Ужгороді (2001); філії у Сімферополі (2003). Значення 

заснування Дрссмші полягало у створенні умов системності в одержанні 

фахових знань та спадкоємності художніх принципів викладачів ВИШу, а 

виконавської асистентури-стажування - в увінчанні системи виховання піаністів. 

Означені ланки освіти піаністів у регіоні є вагомими факторами зростання 

фортепіанного мистецтва завдяки створенню ними умов для формування 

фортепіанної школи регіону або окремих авторських шкіл. 

                                                 
1
 Переведений наказом Міністерства культури за № 189 з Київської державної консерваторії ім. 

П. Чайковського. 
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Екстенсивний розвиток фортепіанного мистецтва Донбасу з середини 60-х 

рр. ХХ століття характеризується значним зростанням кількості піаністів у 

регіоні, зокрема, фахівців найвищої виконавської кваліфікації, акумульованих у 

музичному ВИШі Донбасу. Вихованці місцевої асистентури-стажування у 2010 

р. складали рівно половину викладачів кафедри спеціального фортепіано. У 

подальшому всі піаністи найвищої виконавської кваліфікації вже не могли 

увійти в цю структурну одиницю й почали заповнювати штатні посади в 

Дрссмші при музичному ВИШі та інших закладах.  

Комерціалізація суспільного життя України ХХІ ст., жорстка конкуренція, 

необхідність „виживання” стали зовнішніми факторами активізації концертної 

діяльності піаністів та вдосконалення їх професіоналізму: виконавська 

активність піаністів разом із збільшенням їх кількості та досягненням ними 

професійної зрілості посідала все більше місце в концертному житті регіону. 

На початку зазначеного періоду питома вага виконавської діяльності 

учнів та викладачів музучилищ у концертному житті Донбасу була обумовлена 

обмеженою роллю філармоній у розвитку фортепіанного мистецтва регіону та 

первинним етапом формування кафедри спеціального фортепіано 

новоствореного ВИШу. Природно, виконавська активність учнів у різних 

музичних училищ не могла бути однаковою. Лідером, завдяки наближеності до 

музичного ВИШу та більш інтенсивного музичного життя Донецька, було саме 

Донецьке музичне училище 83, арк. 11. Виконавська активність вихованців 

музично-освітніх закладів Донбасу наочно втілювала у концертному житті 

взаємообумовленість зростання музичного виконавства регіону та його 

музичної освіти. 

Провідну роль у розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу відіграли 

викладачі музичного ВИШу регіону (Додаток А) та піаністи обласної 

філармонії.  

На теренах регіону фортепіанне мистецтво Донбасу з часу заснування у 

філармонії штатної одиниці піаніста-соліста (1971) представляв 

М. Й. Легоцький. Залишившись у ВИШі як викладач-сумісник, саме цей піаніст 
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започаткував у регіоні практику співпраці викладачів музичного ВИШу Донбасу 

з концертними організаціями регіону і в його творчості наочно можна побачити 

плідну взаємодію у фортепіанному мистецтві Донбасу виконавської та 

викладацької діяльності. В перший же рік роботи у філармонії М. Й. Легоцьким 

було здійснено 56 концертів [94, арк. 25]. Однак на теренах регіону концерти 

М. Й. Легоцького відбувалися один-два рази на місяць [98, арк. 4; 99, арк. 2; 100, 

арк. 3,4; 101, арк. 8; 102, арк. 1; 103, арк. 5; 104; 105; 106, арк. 3; 108, арк. 4; 109, 

арк. 4; 110, арк. 6; 112, арк. 3; 113, арк. 10]. М. Й. Легоцький багато грав з 

симфонічним оркестром під керуванням різних диригентів (В. Агафонов, 

Г. Слунський, П. Кравченко) [103, арк. 5; 106, арк. 3; 108, арк. 1, 6; 110, арк. 6], 

володів обширним репертуаром, що складався, переважно, з творів 

західноєвропейських романтиків, російських та українських авторів; рідше 

виконувались твори імпресіоністів та неокласиків. 

Певну частку фортепіанного мистецтва у річищі філармонійної діяльності 

становили окремі виступи піаністів-концертмейстерів закладу. Найбільш 

активним був Л. Рассолов [109, арк. 2; 113, арк. 4]. На початку ХХІ століття в 

творчому арсеналі піаніста були Концерт №3 для фортепіано з оркестром 

С. В. Рахманінова (виконання 2004), Етюди ор.8 О. М. Скрябіна, його ж Дві 

поеми ор.32 та Соната № 4 ор.30 (2001). В цілому, у програмах піаніста 

переважали твори композиторів-романтиків, особливо Ф. Шопена (Балади соль 

мінор №1 (2000) та фа мінор №4 (2003), Соната сі бемоль мінор (2000)). У 

репертуарі Л. Рассолова була також Соната сі мінор Ф. Ліста (2003) [46]. 

Певний внесок у концертне життя регіону зробили й молоді піаністи філармонії 

[107, арк. 2; 108, арк. 1; 109, арк. 2; 112, арк. 3]. Тільки у 1974 р. творча молодь 

закладу здійснила 12 концертів [103, арк. 5]. В пізніші часи деякі піаністи-

концертмейстери (напр., дипломант міжнародного конкурсу Л. Бородицька) 

влаштовували індивідуальні творчі вечори [102, арк. 3].  

Виконавська діяльність викладачів музичного ВИШу за часів становлення 

кафедри спеціального фортепіано майже до кінця 80-х рр. ХХ ст. здебільшого 

відбувалась саме на теренах регіону. Майже до 90-х років ХХ ст. виконавська 
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діяльність викладачів не відрізнялася активністю. На тлі поодиноких концертів 

В. Г. Бойкова, О. І. Вітовського, В. Ф. Гончаренко, Т. В. Горевої, В. Г. Семикіна 

та ін. виокремлюється Л. М. Адаменко, яка реалізувала свій творчий потенціал 

переважно як солістка симфонічного оркестру. Піаністична манера 

Л. М. Адаменко, як представниці фортепіанної школи О. Б. Гольденвейзера, 

відзначена емоційною врівноваженістю, мужністю, вольовим началом, силою 

духу. Невипадково особливу увагу вона віддавала творам Л. Бетховена. 

Незважаючи на досить скромну виконавську практику, ці риси музичної 

творчості піаністки сповна втілилися у виконавському почерку її студентів та 

асистентів-стажистів (див. далі). Особлива активність піаністки припала на 70-ті 

роки [103, арк. 5; 107, арк. 4; 109, арк. 3], проте й на початку ХХІ ст. 

Л. М. Адаменко виступала у фортепіанному дуеті з В. Г. Бойковим [261]. Цим 

дуетом були виконані (2008) у концертному залі філармонії Концерт для 2-х 

клавірів до мінор Й. С. Баха, дві сонати для 2-х фортепіано До мажор та Ре 

мажор В. Моцарта та ін.  

Особливий внесок у фортепіанне мистецтво Донбасу становить виконання 

циклу – «Всі фортепіанні концерти Моцарта», здійснене В. Я. Бакісом протягом 

1980-1990-х років з оркестром Донецької філармонії у концертному залі 

ім. С. С. Прокоф’єва [96, арк. 2,5; 98, арк. 3,6,7; 100, арк. 3].  

З початку 1980-х років ХХ ст. найбільш масштабною та значущою у 

розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу необхідно визнати виконавську 

діяльність Н. Ю. Чеснокової. Вже у першому клавірабенді вона виявила себе як 

глибоко та оригінально мислячий музикант. Концертний репертуар 

Н. Ю. Чеснокової включає фортепіанні твори майже усіх стилів – від 

клавесинних п’єс Д. Скарлатті, Ж-Ф. Рамо та Ф. Куперена до творів О. Мєссіана 

та сучасних донецьких авторів (М. А. Шуха, Є. В. Петриченка, С. Беринського 

та ін.) [17;18;]. В той же час, широта творчих інтересів Н. Ю. Чеснокової не 

заважає виразному окресленню її репертуарних домінант. На підставі 

узагальнення концертних програм піаністки можна з впевненістю вказати на 

твори Й. С. Баха та С. В. Рахманінова.  



 

 

112 

Про місце творчості Й. С. Баха у художньому світі Н. Ю. Чеснокової 

виразно свідчить перелік творів композитора в репертуарі піаністки. Так, 

починаючи з 1981 року у виконанні Н. Ю. Чеснокової прозвучали концерти для 

фортепіано з оркестром Й. С. Баха: фа мінор (BWV 1056 - 1996 р., 2002 р.), ля 

мажор (BWV 1055 - 2005 р.), до мінор для 2-х фортепіано з оркестром (BWV 

1062 – 2005 р.), соль мінор (BWV 1058 – 2001 р.), а також концерти синів 

Й.С. Баха - К. Ф. Е. Баха (до мінор WQ 31 - 2002, 2005 рр.) та І. Х. Баха (Мі 

бемоль мажор №5 ор.7/5 – 2005 р.) [17; 18; Дискографія № 10], а також Партіти 

№1 Сі бемоль мажор та №6 мі мінор, Італійський концерт і безліч органних 

творів Й. С. Баха [18]. Концерт К. Ф. Е. Баха піаністка виконала з власною, 

написаною нею до цього твору, каденцією. В останні роки зацікавленість 

Н. Ю. Чеснокової творчістю Й. С. Баха знайшла виразне втілення в активній 

участі піаністки у тематичному циклі «Бахівські академії», у започаткованому 

нею іншому циклі «Йоган Себастян Бах та сини», в концерті «Моїм вчителям 

присвячується» [Дискографія №№ 10,14] та ін.  

Концертний репертуар піаністки включає більшість фортепіанних творів 

С. В. Рахманінова: від Прелюдій ор. 23 та Етюдів-картин ор. 39 до Сонати № 2 

та Концерту для фортепіано з оркестром ор. 40 соль мінор, який піаністка 

виконувала у Донецькій філармонії як на світанку своєї діяльності, так і в 

останні роки. Пристрасть Н. Ю. Чеснокової до творчості С. В. Рахманінова 

визначається співзвучністю авторського світовідчуття та її особистісного 

внутрішнього світу.   

Концертно-виконавська діяльність Н. Ю. Чеснокової за обсягом 

репертуару та за кількістю концертів є найбільш масштабною порівняно з 

аналогічною діяльністю інших членів кафедри. Наприклад, за період з 1996 р. по 

2001 р. Н. Ю. Чеснокова дала 63 концерти, з 2002 по 2006 рр. – 84 концерти, 

записала 2 компакт-диски з творами М. А. Шуха, В. Г. Кікти, В. Назарова, 

Є. В. Петриченка, С. Беринського та концерт „Моїм вчителям присвячується” на 

Донецькому обласному телебаченні [264; Дискографія №№ 13, 14, 15]. Тільки за 

період з лютого 2007 р. по червень 2008 р. піаністка зіграла 10 клавірабендів. 
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Навіть, у періоди найвищої викладацької активності Н. Ю. Чеснокова мала 

найбільшу на кафедрі спеціального фортепіано виконавську практику, про що 

засвідчують її колеги. Зокрема, професор Л. М. Адаменко таким чином 

підсумувала об’єктивні характеристики діяльності Н. Ю. Чеснокової: «Я не 

знаю, у кого ещё есть такие заслуги» [259].  

У кількісній характеристиці виконавської діяльності Н. Ю. Чеснокової 

варто підкреслити ще два аспекти: її участь як виконавця у майже всіх музичних 

подіях регіону та перші виконання значної кількості музичних творів сучасних 

українських композиторів. З творів, які вперше прозвучали в Донецьку завдяки 

саме Н. Ю. Чесноковій, слід назвати: Концерт №2 для фортепіано з оркестром 

М. М. Скорика (1995, дир. В. Редько); „Пасхальний триптих” для органу 

В. Назарова (1998); „Карпатські медитації” та „Українську пассакалію” 

В. Г. Кікти (1998), Партиту С. Беринського, присвячену 300-річному ювілею 

Й. С. Баха (2000); Концертний триптих для органу „Ad astra” Є. В. Петриченка 

(2003) [Дискографія №№14,15], а також і Концерти для клавіра з оркестром: ля 

мажор - В. Моцарта (2001), Мі бемоль мажор – Й. С. Баха (2002), до мінор - 

К. Ф. Е. Баха (2005).  

З нової генерації викладачів кафедри спеціального фортепіано (після 2000 

року) найбільш активними є О. І. Балджи та О. С. Коваленко – за малий термін 

кожен з них брав участь у ювілейних концертах: пам’яті С. Прокоф’єва (2012) 

[17; 18], пам’яті В. Г. Бойкова (2012) [17; 18], у міжнародних фестивалях: 

«Піано-форум» (2011, 2012), сучасного музичного мистецтва (2013) [15]. 

Особливий напрямок клавірного мистецтва Донбасу складає органне 

виконавство. Започатковане Н. М. Бродським (див. розділ 2.2), воно отримало 

продовження у діяльності В. В. Коростельова, який певний час працював на 

кафедрі спеціального фортепіано (1977-1996). Органні концерти, розпочаті 

органістом у 80-ті роки, спочатку були поодинокі [96; 100; 110; 112]. А з 1990 р. 

твори для певних ансамблів виконавців майже замінили сольні програми в 

концертах В. В. Коростельова. Значно більший розмах на теренах Донбасу 

органне мистецтво отримало у виконавській діяльності Н. Ю. Чеснокової. 
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Завдяки цій піаністці концерти органної музики у регіоні стали регулярними (з 

1992 р.) [17, 18]. Серйозне ставлення Н. Ю. Чеснокової до виконавства на органі 

засвідчено колегами на засіданнях кафедри: «Этот орган за всю свою 

предыдущую 50-летнюю жизнь не звучал так ярко, заставляя переживать 

высокое духовное волнение” [262]. 

Заслуга Н. Ю. Чеснокової полягає й у започаткуванні у Донбасі 

концертного виконавства і на клавесині (з 1999 року). 

Певна частка концертного виконавства Донбасу сформована творчістю 

учнів, студентів (пізніше й аспірантів) музичного ВИШу. Виконавська 

діяльність студентів кінця 60 - початку 70-х років представлена окремими 

сольними концертами в межах ВИШу та невеликою кількістю шефських 

виступів. Важливість участі студентів у концертному житті міста була 

підкреслена подякою керівництва ВИШу [151]. Найбільш видатною подією 

періоду становлення фортепіанної кафедри музичного ВИШу Донбасу було 

виконання у циклі концертів (1968-1969) усіх сонат Л. Бетховена учнями класу 

Л. М. Адаменко [18].  

Піднесення студентської виконавської діяльності почалося із заснуванням 

Дрссмші та асистентури-стажування і започаткуванням у регіоні творчих 

змагань піаністів. Виконавська діяльність студентів та аспірантів різних 

викладачів виявлялась дуже нерівномірно. Найбільший обсяг концертних 

виступів вихованців О. Ю. Вітовського представлена концертами 

Є. О. Вітовського
1
 - у Горлівці (1995), у залі музичного ВИШу (1991, твори 

С. С. Прокоф’єва; 2002, власні твори Є. Вітовського, «Картинки з виставки» 

М. П. Мусоргського), у концертному залі ім. С. С. Прокоф’єва (1991, 1996, 1998 

з симфонічним оркестром філармонії). У 1999 – 2002 роках у залі ВИШу 

виступали С. Терехов, Н. Стеценко, Л. Ковальхова та В. Гончарова. В складі 

фортепіанного дуету виступають колишні студентки О. Ю. Вітовського (на 

сьогодні викладачі закладу) – О. А. Жарка та Л. І. Мельнікова (2005, 2007, 2009) 

                                                 
1
 Є.О. Вітовський є сином О.Ю. Вітовського. На зазначений час був студентом, а згодом – аспірантом-

стажистом. 
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[24]. Виконавські традиції О. Ю. Вітовського підхоплюють вихованці його 

колишніх учнів. Це - В. Шушкевич (клас старшого викладача О. Жаркої), 

Ю. Кабачна та С. Кошелєва (клас старшого викладача Є. Вітовського). 

Зазначене є наочною ілюстрацією «естафети поколінь». 

У класі Л. М. Адаменко найбільш активну концертну діяльність виказав 

В. Бородін (2002 – 2005). Широкий діапазон його творчих інтересів включав 

твори вельми різноманітних жанрів і стилів – від клавесинних сонат 

Д. Скарлатті до «Ludus tonalis» П. Хіндеміта та сучасної української музики. 

Значну концертну практику мали Н. Водолєєва, О. Попова, О. Цивадиць та ін. 

[18]. 

Певна частка концертного життя регіону представлена концертами учнів 

В. Г. Бойкова. Протягом 1998 - 1999 рр. студенти класу дали п’ять сольних 

концертів, асистент-стажист Н. Александрова - цілу серію концертів [256]. 

Творчу активність виявили О. Чуковенко (2005), Т. Малаєва (2008), Чжен 

Хуашу (2008), О. Ільницька (2008, 2009), О. Семенець (2008), С. Кошелева 

(2011) та інші. На честь 30-річчя роботи В. Г. Бойкова в Донбасі (2004) відбувся 

концерт асистентів-стажистів М. Боркової, О. Балжді та І. Заярної. Перша 

виконала Анданте з варіаціями фа мінор Й. Гайдна (одну з виконавських перлин 

вчителя), другий – Варіації Й. Брамса на тему Паганіні (твір, якому В. Г. Бойков 

присвятив теоретичну роботу). У спільному концерті Л. Панієвої та 

О. Коваленко (2009) прозвучали твори Й. С. Баха, С. Франка, Н. Паганіні-

Ф. Бузоні [17;18].  

Особливо активними у концертно-виконавській практиці серед учнів 

В.Г. Бойкова були Д. Пісаренко, О. Балджи, Л. Панієва та О. Коваленко. 

Л. Панієва найчастіше виступала з симфонічним оркестром філармонії. В її 

доробку Концерти для фортепіано з оркестром № 3 (2000) та № 5 (2004) 

Л. Бетховена, № 3 М. Скорика (2006), № 1 Й. Брамса (2008) та ін. [17; 18]. В 

репертуарі Д. Пісаренко були такі найскладніші твори як Рапсодія на тему 

Паганіні С. В. Рахманінова (2004), Концерт № 1 П. І. Чайковського (2006), 

Концерт «In memoriam» Є. Петриченка (2003), зіграні з симфонічним оркестром 
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філармонії. Щорічно, починаючи з 2005, грає концерти О. Коваленко. З 

симфонічним оркестром філармонії він виконав Концерт № 1 П. І. Чайковського 

(2011), Концерт № 3 Л. Бетховена (2007, 2009), Концерт № 1 С. Прокоф’єва 

(2006) та ін. Значною подією став реалізований учнями класу В. Г. Бойкова 

масштабний проект – виконання усіх п’яти фортепіанних концертів 

С. С. Прокоф’єва. Цикл відбувся у жовтні 2011 року. Сольну партію виконували 

М. Ткачов (Концерт №1), О. Балджі (Концерт № 2), О. Коваленко (Концерт№3), 

І. Заярна (Концерт №4), А. Степанченко (Концерт № 5) [17;18].  

Внеском у концертно-виконавське життя регіону є збірні концерти учнів 

А. В. Оріщук (вихованки В.Г. Бойкова). Найбільш активними були 

А. Ясинський та В. Кучеренко [18]. Окрім іншого, вони брали участь у концерті 

лауреатів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів (2003), у фестивалі „Піано-

форум” (Донецьк, 2009), де виконали з оркестрами Київської та Донецької 

філармоній Концерт №1 Й. Брамса, Концерт №1 О. Тактакишвили, Концерт №1 

А. Костіна, Концерт №3 С. С. Прокоф’єва та Концерт №2 С. В. Рахманінова 

[32]. З інших вихованців А. В. Оріщук виявили творчу активність у концертній 

діяльності Г. Пристромська, А. Осояну та А. Хара. 

Ініціативність у концертному житті краю притаманна й учням 

Н. Ю. Чеснокової [18; 264]. Так, у 1996 – 2001 роки було зіграно загалом 68 

сольних концертів (особливо активними були О. Кузьміна (15 концертів), 

Н. Ткаченко (15), Н. Бурзаніца (9), Ю. Бубнова (8) та О. Свечинська (6). У 2002 - 

2007 роках відбулось 112 виступів (клавірабенди та участь у концертах); у 2007 

– 2008 роки – 16 виступів; у 2008 – 2013 рр. – 102 концертних виступи. 

Найчастіше на афішах з’являлись прізвища Д. Клименко, І. Чепурної, 

О. Юристовської, С. Кривоніс, О. Кузьміної, А. Шевченко [18]. Студенти та 

аспіранти Н. Ю, Чеснокової брали участь у концертах Польського товариства у 

Донецьку, у роботі Бахівської академії, у Всеукраїнській акції „Мистецтво 

молодих”, у концертах, присвячених пам’яті Ф. Шопена, Е. Гілельса, 

С. С. Прокоф’єва, в авторських концертах донецьких композиторів Є. Г. Мілки 
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(грудень 2007), О. І. Некрасова (2006, 2007), О. Н. Рудянського (листопад 2007) 

[18; 264]. 

Виконавська діяльність вихованців Н. Ю. Чеснокової охоплює більшість 

концертних майданчиків Донецька (Бохумський центр, концертний зал обласної 

філармонії, Театр опери та балету, Художній музей, концертні зали: 

міжнародного виставкового центру «Арт-Донбас», ДМШ міст Горлівки, 

Зугрєсу, Комсомольську, Лісічанську, Макіівки та ін., музичних училищ міст 

Артемівська, Дзержинська, Сєвєродонецька, Маріуполя, Приазовського 

політехнічного університету у м. Маріуполь, музею С. С. Прокоф’єва у 

с. Красне Донецької області, Луганського інституту культури та мистецтв і 

Луганської обласної філармонії [18].  

Найбільш показовою за масштабом репертуару й переліком концертних 

майданчиків регіону є виконавська діяльність Д. Клименка (клас проф. 

Н. Ю. Чеснокової). Так, окрім регулярних сольних концертів у 2-х відділеннях у 

найкращих залах Донецька та регіону, Д. Клименко грав концерти у рамках 

Міжнародного фестивалю фортепіанного мистецтва „Піано-форум” (2004), у 

концертах іспанської музики (2005), Всеукраїнської музичної акції „Мистецтво 

молодих” (2005), Польського товариства у Донецьку, у музичних вечорах, 

присвячених 60-річчю Луганської філармонії (2006), пам’яті Ф. Шопена (2007), 

Е. Г. Гілельса та С. С. Прокоф’єва (2007) [17;18]. Протягом 2006-2008 рр. 

Д. Клименко записав чотири компакт-диски. 

Певна виконавська діяльність студентів та учнів зафіксована в класах 

О. Б. Максимова, А. С. Георгіянц, О. А. Жаркої та ін. У спільному їх доробку 

концерти в музичних навчальних закладах регіону, на більшості концертних 

майданчиків Донецька, Макєєвки, Маріуполя та ін. 

З зазначеного очевидно, що найбільшу виконавську активність на теренах 

регіону виявив Заслужений артист України М. Й. Легоцький, значною мірою 

вклад у концертне життя регіону зробили Л. М. Адаменко, В. Я. Бакіс, 

В. Г. Бойков, О. Ю. Вітовський, Н. Ю. Чеснокова. Найбільш активними в 

концертному житті регіону є студенти та асистенти Л. М. Адаменко, 
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В. Г. Бойкова, Н. Ю. Чеснокової, тобто можна відмітити наявність 

послідовників у виконавській діяльності цих викладачів.  

Поза межами регіону сучасне фортепіанне мистецтво Донбасу з 1971 р. 

представлене М. Й. Легоцьким. З першого року роботи артист репрезентував 

регіон у звітних концертах Донецької філармонії в Києві [150]. Найчастіше 

М. Й. Легоцький виступав з концертами у Харкові, Запоріжжі, Херсоні, 

Миколаїві, Полтаві, Сумах, Дніпропетровську, Львові, Кривому Розі, Криму [95; 

97; 114; 115]. Більшість концертів відбувалась саме у відрядженнях. Програми 

його концертів вирізняються різноманітністю та масштабністю. Репертуар 

М. Й. Легоцького містив майже всі шедеври фортепіанної літератури, котрі є 

творами значної складності: Чакона Й. С. Баха-Ф. Бузоні, Соната сі мінор 

Ф. Листа, Концерт для фортепіано з оркестром №1 С. С. Прокофьєва, його ж 

Соната № 6, Токати мі мінор та ре мінор Й. С. Баха, Іспанська рапсодія Ф. Ліста. 

Лічені рази виконувалися твори М. Равеля (фортепіанний цикл «Благородні та 

сентиментальні вальси», «Гра води») та К. Дебюссі (Прелюдії). Особливе місце 

у концертних програмах М. Й. Легоцького посідали твори Ф. Ліста та Й. Брамса. 

Ці репертуарні переваги втілюють характерні риси піанізму М. Й. Легоцького: з 

одного боку – технічну віртуозність, киплячу життєву енергію, а з другого – 

зосередженість на найглибших станах людської душі. [114, арк. 1]. Піаніст не 

тільки щороку обновляв програми концертів, а й відбував у гастрольну поїздку 

часто з двома-трьома програмами. 

У 80-90-ті роки з концертами органної музики активно гастролював по 

Україні В. В. Коростельов. У географію його концертних подорожей були 

включені міста Львів, Київ Ужгород, Одеса [111, арк. 1,4; 114, арк. 1; 115, арк. 

1.6]. Репертуар органіста можна поділити на три значні групи. Перша група 

складається з творів Д. Фрескобальді (1583-1643, І. Пахельбеля (1653-1706), 

Я. Свелінка (1562-1621), які підготували творчість Й. С. Баха розробкою 

техніки тематичного варіювання, принципів фуги та сприянням оформленню 

циклічності в поліфонічній музиці. Друга група представлена творами 

Й. С. Баха. Найчастіше виконуваними В. В. Коростельовим є Прелюдії та фуги 
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до мінор, ля мінор, мі мінор, хоральна прелюдія соль мінор, Токата до мажор, 

Токата і фуга ре мінор та ін. Третя група складається з творів композиторів ХІХ 

ст. та нового часу – С. Франка (Хорал №1 Мі мажор, №2 сі мінор та №3 ля 

мінор), Й. Брамса (органні хоральні прелюдії), Ф. Ліста (Прелюдія і фуга на 

тему BACH), О. Мєссіана (Медитація №4) та ін. 

Проте більшість викладачів-піаністів музичного ВИШу  майже не 

виїжджала за межі регіону. В. Я. Бакіс, який на теренах регіону проявив себе 

неперевершеним виконавцем творів В. Моцарта, в гастрольних поїздках 

обмежувався обов’язками концертмейстера обласної філармонії і лише іноді 

виступав з невеликими сольними п’єсами [95, арк. 12; 115, арк. 11-12].  

На тлі невеликої представленості фортепіанного мистецтва Донбасу по 

Україні, значним явищем стала виконавська діяльність Н. Ю. Чеснокової. 

Починаючи з середини 1990-х років вона найбільш активно репрезентує 

фортепіанне мистецтво Донбасу за межами регіону. Виконуваний нею 

репертуар охоплює широкі часові та стильові межі: від клавесинних сонат 

Д. Скарлатті до творів Дж. Гершвіна та О. Месіана.  

Найчастіше Н. Ю. Чеснокова приїжджала з концертами до Чернівців, де 

музична спільнота зустрічала артистку із захопленням. Піаністка прагне брати 

участь у всіх видатних подіях цього уподобаного міста. Наприклад, сольним 

концертом духовної музики у обласній філармонії (2000) вона привітала 

мешканців краю з 60-річчям утворення Чернівецької області [258]. Концерти 

Н. Ю. Чеснокової з фортепіанних та органних творів до дня міста Чернівців у її 

виконанні стали подарунком місцевим слухачам (2002, 2003, 2004) [259; 262]. 

У Чернівецькій філармонії у виконанні Н. Ю.Чеснокової та симфонічного 

оркестру (дир. І. Созанський, 2001) прозвучали концерт Ля мажор №23 

В. Моцарта та Рапсодія в стилі блюз Дж. Гершвіна [258; Дискографія №№ 11, 

12]; Концерти Д. Бортнянського, Й. Баха, Ф. Е. Баха (2002, диригент заслужений 

артист України Ю. Гіна) [259]; у чернівецькому Будинку органної та камерної 

музики м. Н. Ю. Чеснокова дала органний концерт „Від Різдва до Великодня” за 

програмою з творів Й. С. Баха, О. Мессіана, В. Назарова (2004) [259].  
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Концертні виступи Н. Ю. Чеснокової якнайкраще представляли 

фортепіанне мистецтво Донбасу і в Києві. Її програмам притаманний ретельний 

відбір творів, серйозність репертуару, різноманітність відтворюваних 

історичних стилів. Наприклад, фортепіанна програма концерту 2001 року 

складалася з творів Д. Скарлатті, В. Моцарта, Л. Бетховена, С. В. Рахманінова, 

О. Мессіана, І. Н. Шамо, М. А. Шуха [258]. Особливо значні виконавські роботи 

Н.Ю. Чеснокової були представлені концертами в рамках Днів Німецької 

культури за підтримки інституту Гете в Києві (2008-2013) [39] та у вечорі 

пам’яті В. Г. Сагайдачного в Національній філармонії України (2010) [263].  

У Львові Н. Ю. Чеснокова, окрім з органних концертів у Будинку органної 

та камерної музики (09.07.08), пропагувала твори сучасних донецьких 

композиторів Є. В. Петриченко, М. А. Шуха, С. Беринського, В. Назарова 

концертом-презентацією своїх компакт-дисків (09.07.08) [262]. Також вона 

брала участь у творчому проекті «Донецьк – Львів. Мистецькі діалогі» [262]. В 

Запорізькій області фортепіанне виконавство Донбасу піаністка репрезентувала 

участю у святковому концерті до 50-річчя академічного симфонічного оркестру 

Запорізької обласної філармонії (2008) [262], а в Дніпропетровській – участю в 

концерті, присвяченому відкриттю Міжнародного фестивалю «Музика без меж» 

(2008) [262]. 

Сольними фортепіанними та органними програмами Н. Ю. Чеснокової 

репрезентоване фортепіанне мистецтво Донбасу на музичних фестивалях 

України. Це Перший Всеукраїнський Національний незалежний фестиваль 

фортепіанної та камерної музики (Київ, 2001), «Музика як мова звуків» (Суми, 

02.02), Другий Подільський фестиваль органної музики (Хмельницький, 2002), 

Четвертий Міжнародний фестиваль органної та камерної музики (Вінниця, 

2002), Міжнародний музичний фестиваль «Kyiv – Music – Fest – 05» (Київ, 

2005), ХІІІ Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти» (Львів, 2008) 

[259; 260; 262]. 

Важливим внеском Н. Ю. Чеснокової у репрезентацію фортепіанного 

мистецтва Донбасу на теренах держави є перші виконання поза межами регіону 
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творів місцевих композиторів – членів Донецької організації НСКУ 

(Концертний триптих для органа «Ad Astra» Є. В. Петриченко (Київ), 

«Коломийка» В. Назарова (Чернівці).  

Деякою мірою фортепіанне мистецтво Донбасу представлене поза межами 

регіону і виконавською діяльністю студентів та асистентів. Зрозуміло, що цей 

внесок є скромнішим.  

В класі В. Г. Бойкова значну активність у виконавській практиці виявили 

Л. Панієва, І. Заярна, О. Балджі, О. Коваленко. Програми їх концертів у 

Мелітополі, Дніпропетровську та ін. включали найскладніші твори: Прелюдію, 

фугу і варіації та Прелюдію, хорал і фугу С. Франка, Варіації та фугу Й. Брамса 

на тему Генделя, його ж Сонату фа мінор; Сюіти сі бемоль та мі мажор 

Г. Генделя, Варіації і фугу М. Регера на тему Баха; Концерти для фортепіано з 

оркестром №5 Л. Бетховена та №2 С. С. Прокоф’єва. твори С. В. Рахманінова, 

М. К. Метнера, С. С. Прокоф’єва, І. Ф. Стравінського [32, с. 15] Студенти 

В. Г. Бойкова брали участь у звітах області в Києві (2002, 2003), в залах 

Національної філармонії та Палацу культури «Україна» [260]. Сольні концерти 

Д. Писаренко та О. Коваленко представляли фортепіанне мистецтво Донбасу у 

Києві на фестивалі «Києвські літні музичні вечори», а М. Ткачов та 

О. Коваленко грали з оркестром; в Кіровограді на фестивалі «Нейгаузовські 

зустрічі» відбулися сольні концерти Л. Панієвої та О. Коваленко [32]. 

Часто в концертах по містах України виступають вихованці 

Н. Ю. Чеснокової - О. Свечинська С. Кривоніс О. Юристовська Д. Аредо, 

Д. Клименко. Географія концертів досить широка: Павлоград (1998), 

Дніпродзержинськ (2000, 2005, 2006), Мелітополь (2008, 2009, 2010), 

Дніпропетровськ (2008, 2009), Івано-Франківськ (2013), Маріуполь (2000) [324].  

В класах інших викладачів виконавська діяльність вихованців на теренах 

України є значно скромнішою. В класі О. Ю. Вітовського студент 

Г. Без’язичний дав сольний концерт в 2-х відділеннях в Уманському 

музучилищі (1997); в класі А. В. Оріщук В. Кучеренко та А. Ясинський брали 

участь у фестивалі «Київські літні вечори». В рамках «Київського міжнародного 
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музичного фестивалю» В. Кучеренко виконувала у Київський філармонії 

Концерти для фортепіано з оркестром №1 Й. Брамса, №1 О. Тактакишвили, №1 

А. Костіна, №3 С. С. Прокоф’єва, №2 С. В. Рахманінова [242] тощо. 

Узагальнюючи, можна сказати, що в найбільшій мірі фортепіанне 

мистецтво Донбасу було представлене в Україні виконавською діяльністю 

М. Й. Легоцького, Н. Ю. Чеснокової та В. В. Коростельова, а також виступами 

учнів Л.М. Адаменко, В. Г. Бойкова та Н. Ю. Чеснокової. Ці ж викладачі 

сформували чітко виражену нову генерацію послідовників, вихованих ними, що 

і є першою ознакою сформованості виконавської школи. М. Й. Легоцький та 

В. В. Коростельов при значній власній виконавській практиці не мають чітко 

вираженого ланцюжка продовжувачів свого мистецтва з багатьох причин, як-

то: пріоритет власного виконавства у діяльності, домінування органного 

виконавства у власній творчості, невелика чисельність учнів класу саме з фаху 

«фортепіано», звільнення кожного з них з посади до початку розвитку творчих 

змагань молодих виконавців тощо.  

За кордонами України до кінця 1980-х років фортепіанне мистецтво 

Донбасу представлене діяльністю М. Й. Легоцького в основному в межах 

ближнього зарубіжжя - по містах Росії [95, арк. 7; 97, арк. 15,16; 114, арк. 1] та 

республік Закавказзя [114, арк. 1], у Кишиневі [95, арк. 7], по містах 

Туркменістану та Казахстану [97, арк. 4], Білорусії [97, арк. 15, 16]. Основу 

концертних програм М. Й. Легоцького, сформованих ще у 1980-ті роки, 

становили твори композиторів-романтиків. Особливе місце в програмах 

М. Легоцького належало творам Й. Брамса: від мініатюр (Інтермецо ор.116, 

117, 118, 119, Рапсодії ор.79, 119 та ін.) до творів великої форми (Варіації на 

тему Паганіні, Соната ор.2 фа дієз мінор, Концерт для фортепіано з оркестром 

№2 Сі бемоль мажор). Другу домінанту в репертуарі М. Й. Легоцького 

складали твори сучасних авторів – С. С. Прокоф’єва (Сонати №6 та № 8), 

А. Я. Штогаренка, І. Ф. Стравинського та інших. Враховуючи відсутність 

широких гастрольних поїздок інших піаністів регіону, у близькому зарубіжжі 
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фортепіанне мистецтво Донбасу представлене виконавською діяльністю саме 

М. Й. Легоцького.  

До 1990-х років репрезентація фортепіанного мистецтва Донбасу 

піаністами-викладачами ВИШу у далекому зарубіжжі була неможливою з 

суспільно-політичних обставин. Втім, з початком перебудови творчі контакти 

музикантів Донбасу з закордонними колегами почали активізуватися. Вони 

залежали від індивідуальних здібностей та ініціативи самих музикантів.  

Певний час (2003-2004) у музичному Ліцеї (м. Катовіце, Польща) та у 

Державній музичній школі І та ІІ ступеня ім. М. Карловича (м. Катовіце, 

Польща) викладав О. Б. Максимов, який також вів курси інтерпретації в 

Академії музики ім. К. Шимановського (м. Катовіце) та проводив майстер-класи 

у музичній школі І та ІІ ступеня ім. Ф. Шопена (м. Битом) [193].  

У 1990-х роках фортепіанне мистецтво Донбасу за кордоном активно 

представляла Н. Ю. Чеснокова - викладацькою діяльністю в музичному Ліцеї 

м. Гданськ (Польща). За часи роботи в цьому закладі її учні дали сім концертів 

класу, виступили в камерному залі Гданської ратуші та на Всепольському 

конкурсі молодих піаністів в м.  Конин (1998) [257; 324]. 

На теренах Європи Н. Ю. Чеснокова репрезентує фортепіанне мистецтво 

Донбасу і як музикант-виконавець. У м. Ульм (Німеччина) за одну поїздку 

Н. Ю. Чеснокова дала клавірабенд фортепіанної музики з творів Д. Скарлатті, 

В. Моцарта, Л. Бетховена, С. В. Рахманінова, О. Мессіана та концерт органної 

музики у Мюнстеркірхе з творів Ф. Ліста, К. Рінка, Й. Баха, В. Г. Кікти, 

В. Назарова [18; 257]. У Берліні Н. Ю. Чеснокова також виступала із органним 

концертом, до програми якого входили твори Й. Баха, В. Г. Кікти, М. А. Шуха, 

В. Назарова (2004) [18; 257]. Окрім концертів, Н. Ю. Чеснокова брала участь і у 

європейських фестивалях: у Міжнародному фестивалі органної музики в м. 

Гданськ (Польща, 1998) та у Міжнародному фестивалі „Погляд в Ойкумену” в 

Берліні (2004) [257; 259]. 

Особливе значення для презентації фортепіанного мистецтва Донбасу за 

межами держави мають три концерти Н. Ю. Чеснокової, присвячені 17-ій 
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річниці відносин між Україною та Сірією у м. Дамаськ (Сірія, 2009) [263; 

Дискографія №№ 17, 18, 19]. Ці заходи стали не тільки визначним внеском у 

справу пропагування фортепіанного мистецтва Донбасу (відповідно, й України) 

за кордоном, але й започаткували мистецький діалог між європейською та 

арабською музичними культурами. 

Н. Ю. Чеснокова репрезентує фортепіанне мистецтво Донбасу й 

виконанням творів сучасних композиторів Донбасу. Наприклад, в Німеччині 

(міста Берлін, Ульм, Сенден) нею були вперше виконані твори В. Назарова, 

М. А. Шуха, а також В. Г. Кікти. Значення концертної діяльності 

Н. Ю. Чеснокової, як представника фортепіанного мистецтва Донбасу 

засвідчують її колеги: „Наталья Юрьевна успешно представляет нашу культуру 

своей исполнительской деятельностью, выступая не только по всей Украине, но 

и за рубежом” [262].  

Останнім часом до концертної діяльності поза межами регіону 

прилучаються й молоді викладачі кафедри. Так, О. С. Коваленко записав на 

польському радіо (м. Катовице, 2011) сольний концерт в межах програми 

«Мистецтво без меж» [132, 263]. 

Представниками фортепіанного мистецтва Донбасу за кордонами держави 

є й молоді піаністи регіону, які здобули звання лауреатів Міжнародних 

конкурсів і отримали можливість концертувати в інших країнах. Найбільша їх 

частина представлена вихованцями В. Г. Бойкова. Це Л. Панієва (Венгрія, Італія, 

Єгипет [260] та О. Коваленко (Росія, Німеччина, Чехія, Польща, Південна Корея 

[132]. Студенти В. Г. Бойкова брали участь в концертах, присвячених Дням 

Донбасу в Москві (2001), в Ростові-на-Дону (2002), виступали на міжнародному 

фестивалі «Захід зустрічається зі Сходом» (Хемседал, Норвегія). [260].  

Викладацькі здобутки В. Г. Бойкова продовжені в діяльності його 

колишніх вихованців. Так учні А. В. Оріщук (нині доцент кафедри) 

представляють фортепіанне мистецтво Донбасу за кордонами країни участю в 

музичних фестивалях в Японії, Франції („Зал Корто”), Польщі (В. Кучеренко), в 

Осло (А. Ясинський) [242]. 



 

 

125 

У різні роки грали за кордоном клавірабенди вихованці Н. Ю. Чеснокової. 

У 2000-2001 роках брала участь у щомісячних благодійних концертах 

DieDeutscheBalladen у TheaterinderWestentasche (м. Ульм, Німеччина) 

О. Кузьміна; 2012 року у м. Мюнстер мала окремі виступи Г. Дзюба, що після 

закінчення Донецького ВИШу вдосконалювалась у HochschulefuerMusik при 

Вестфальскому університеті ім. Вільгельма.  

Значну виконавську активність виявляє інша вихованка Н.Ю. Чеснокової - 

Н. Ткаченко, що мешкає у Кемптені (Німеччина) та викладає фортепіано 

(доцент) в Університеті Вюртбургу (Баварія). Концерти піаністки демонструють 

вельми обширний та різноманітний репертуар: твори Д. Скарлатті, В. Моцарта, 

Ф. Шопена, Ф. Ліста, Й. Брамса, С. В. Рахманінова, М. О. Балакірєва, 

І. Альбеніса. Окрім Кемптена, піаністка дає концерти у містах Боппард, 

Тенерифа Іспанська, Кёфель, Сонхофен та ін. [303]. З концерту, що відбувся у 

Musikschule Кемптена (2008) Н. Ткаченко записала CD-диск з творами 

Д. Скарлатті, В. Моцарта, М. О. Балакірєва, С. В. Рахманінова.  

Виконавська практика в Європі іншого учня Н.Ю. Чеснокової – 

Д. Клименка - складається з сольного концертування та концертмейстерства. 

Пріоритетом в його сольному репертуарі є твори В. Моцарта та Ф. Шопена, 

яким були присвячені його виступи у 2013 році у крипті церкви Св. Петра та у 

Kaйзерзалі (Відень). Як концертмейстер Д. Клименко брав участь в концерті 

викладачів Віденського музичного семінару з Вікторією Лук’янець (сопрано) в 

Університеті музики та виконавських мистецтв, у Фестивалі Йогана Штрауса з 

Пауліною Пфейффер (сопрано) та Міланом Влчеком (тенор) у Палаці Корточень 

в Бухаресті [148]. Серед концертних майданчиків Європи, на яких Д. Клименко 

виступав, найвідоміші зали – віденський Музикферейн, Великий Зал 

Віденського Концертхауса, віденський Екбар-зал, зал Корто в Парижі. 

Український піаніст відкривав своїм виступом фестиваль «Музичне літо в 

Корнойбурзі», виступав на фестивалі Ф. Шопена в Гамінге (Австрія), на 

фестивалі «Mardisd’Animato» у Парижі.  
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Успішно репрезентують фортепіанне мистецтво Донбасу і вихованці 

Л. М. Адаменко. Найбільш активним є В. Бородін (Австрія), О. Цивадиць 

(Греція), Л. Конторовський (Німеччина), О. Пурім (США) [19].   

Ознаками розвитку фортепіанного мистецтва регіону є і якісні показники. 

До таких можна віднести: а) професійне зростання викладачів кафедри 

спеціального фортепіано; б) професійне зростання вихованців ВИШу; в) 

започаткування на території регіону творчих змагань та перемоги на них; г) 

участь та перемоги представників фортепіанного мистецтва Донбасу в творчих 

конкурсах поза межами регіону та за кордоном; д) зростання науково-

теоретичної думки викладачів-піаністів; е) зацікавленість фахівців з інших міст 

та регіонів творчими досягненнями місцевих кадрів.  

а) З часу утворення [149] кафедра спеціального фортепіано була 

представлена штатними викладачами, з яких переважна більшість мала статус 

старшого [Додаток А]. А вже на початок 90-х рр. ХХ ст. склад кафедри 

спеціального фортепіано представлений професорами Л. М. Адаменко, 

В. Г. Бойковим, в.о. професора О. Ю. Вітовським, Т. В. Горєвою, 

М. Й. Легоцьким, В. О. Самохваловим та доцентами В. Я. Бакісом, 

А. С. Георгіянц, В. Ф. Гончаренко, В. Г. Семикіним, Н. Ю. Чесноковою). Після 

2000 р. професорські посади отримали також В. Г. Семикін та Н. Ю. Чеснокова. 

В перші роки існування кафедри в колективі був тільки один лауреат - 

В. Г. Бойков, який здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі піаністів, 

присвяченому 50-річчю ВЛКСМ (1968). За наступні роки перемоги на творчих 

змаганнях здобули: В. Я. Бакіс у складі фортепіанного тріо (Перший 

Республіканський конкурс камерних виконавців, 1983); Н. Ю. Чеснокова 

(Конкурс камерних виконавців та ансамблів, Хмельницьк, 1990). З настанням 

нових часів кількість викладачів-лауреатів різних конкурсів значно зросла. Так, 

у 2005 р. до складу кафедри було зараховано О. І. Балджі, який ще в період 

навчання в Маріупольському музичному училищі став дипломантом 

Міжнародних конкурсів піаністів «На батьківщині С. С. Прокоф’єва» та ім. 

С. Т. Ріхтера (Париж). Також він є лауреатом конкурсу IMTA (Париж, 1997, 
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третя премія), Європейського фестивалю-конкурсу піаністів (Брюссель, Бельгія; 

2000, перша премія; 2001 - друга) [Додаток В]. З 2010 р. працює на кафедрі 

Ю. К. Кабачна (Дробот), яка є переможницею на Міжнародному конкурсі 

«Срібний дельфін» (Фівізано, Італія, 2004, Гран-Прі) та володаркою диплому 

IV Міжнародного конкурсу молодих піаністів «На батьківщині С. Прокоф’єва» 

(Донецьк, 2004). Наймолодший викладач кафедри, зарахований до її складу у 

2012 р., О. C. Коваленко є лауреатом 4-х конкурсів: ІХ Всеукраїнського 

конкурсу пам’яті Г. Г. Нейгауза (Кіровоград, 2010, 3-я премія), Міжнародного 

конкурсу піаністів «На батьківщині С. С. Прокоф’єва» (Донецьк, 2003), 

Міжнародних конкурсів ім. А. С. Караманова (Сімферополь, 2007) та пам’яті 

В. С. Горовиця (Київ, 2010). 

б) Свідченням зростання виконавської майстерності молодих піаністів 

Донбасу є практика удосконалення їх професіоналізму чи роботи за межами 

України. Більшість таких випадків припадає на вихованців В. Г. Бойкова, 

Л. М. Адаменко та Н. Ю. Чеснокової.  

Так, у класі В. Г. Бойкова Т. Урусова вступила до аспірантури в 

Королівській музичній академії (м. Лондон), за що була нагороджена 

стипендією Марусі Яворської (Канада). Після закінчення цього закладу, 

навчалась у докторантурі Королівського університету (Лондон), де захистила 

дисертацію. Працює в музичній Академії Лондона і концертує в багатьох 

країнах світу - США, Новій Зеландії, Австралії, Росії, Україні, Греції, Франції, 

Швеції, Італії та Великобританії [261]; О. Скидан закінчила Нью-Йоркський 

університет та захистила там докторську дисертацію [261]. В першій рік 

перебування в США (1996) вона завоювала 5 нагород, в тому числі – 1-у та 2-у 

премії на загальнонаціональних конкурсах. В. Кучеренко працює в школі 

А. Корто (Париж); Ю. Мартинова - концертмейстер Веймарської музичної 

академії (Німеччина); В. Сухожак є професором університету м. Атланти 

(США) [261].  

Багато вихованців Л. М. Адаменко знайшли застосування своїй 

професійній майстерності у Німеччині, де займаються музичною педагогікою 
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та виконавством. Це М. Аврутін (Нюрнберг), Л. Конторовський та Н. Морозова 

(Ройтлінгер). У США працюють О. Пурім та Ф. Слуцька (Чикаго), В. Юділевич 

(Нью-Йорк). Випускник Л. М. Адаменко В. Бородін після закінчення 

асистентури-стажування з 2007 р вдосконалював виконавську майстерність у 

Відні: спочатку в приватній Прайнер-консерваторії в класі проф. Е. Больман, а 

згодом - в Університеті музики та мистецтв. Після навчання працює офіційним 

концертмейстером на міжнародних конкурсах вокалістів, на майстер-курсах в 

Лілієнфелі, у грудні 2010 р. виступав у Віденській філармонії – Мюзікферайні 

[134]. З 2005 р. в Афінах як концертмейстер з вокалістами та 

інструменталістами працює О. Цивадиць [134].  

Серед вихованців Н. Ю. Чеснокової в Музичному інституті Сольхи Аль-

Вади (Дамаськ, Сірія, 2006-2007) працювала викладачем та концертмейстером. 

О. Кузьміна. Вона також брала участь у благодійних концертах в Німеччині 

(2000-2001). Інша студентка Н. Ю. Чеснокової - Г. Дзюба - після закінчення 

навчання у Донецьку, брала уроки в Musikhochschule (Кельн, Німеччина, 2011-

2012), згодом (2012) вступила до Вестфальського університету ім. Вільгельма 

(Мюнстер, Німеччина), де навчалася в класі професора frau Manja Lippert. 

Одночасно з навчанням Г. Дзюба працювала в музичній школі Arioso 

(Дюссельдорф, Німеччина). З 1996 р. у Німеччині продовжувала своє навчання 

Н. Ткаченко, спочатку в Hochschule für Musik у Вюртсбурзі (Баварія, 

Німеччина), а пізніше удосконалювала освіту в Університеті ім. Максиміліана. 

На сьогодні Н. Ткаченко в цьому закладі викладає фортепіано на посаді 

доцента.  

Після закінчення ДДМА з 2010 р у Відні вдосконалюється і працює 

Д. Клименко. Спочатку він навчався на післядипломних курсах в Університеті 

музики та виконавських мистецтв, на Віденському музичному, на міжнародній 

літній академії Моцартеум у Зальцбурзі, а з вересня 2013 р.  - Ecole Normale de 

Mysique de Paris. Паралельно він працює концертмейстером та дає 

клавірабенди. 
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в) Започаткування на території регіону конкурсів, фестивалів, творчих 

оглядів та успішність на цих змаганнях вихованців музичного ВИШу Донбасу є 

однією з ознак якісного зростання фортепіанного мистецтва регіону. В 

Луганській області функціонує три обласних конкурси [183], в Донецьку – вісім 

конкурсів різного рівня. Найбільш популярними є Всеукраїнський конкурс 

«Абетка юного піаніста» (Маріуполь), міжрегіональний музичний конкурс-

фестиваль «Співзвуччя» (Маріуполь), та Міжнародний конкурс молодих 

піаністів «На батьківщині С. Прокоф’єва» (Донецьк). 

У перших двох змаганнях наявність різних вікових категорій та номінацій 

дає змогу брати в них участь як учням шкіл та коледжів, так і студентам ВИШу. 

Серед їх лауреатів є учні різних викладачів: А.С. Георгіянц (Г. Сисоєва, 2003; 

А. Шуляк, 2009), Л.В Мельнікової (М. Ткачов, Г. Сєміндєєва, 2003), 

І.А. Дурнєвої (А. Рибальченко, 2005), І.Д. Залевської (П. Жарікова, 2009), 

Н.Ю. Чеснокової (Д. Клименко, 2003, 2004; Д. Проценко, 2003, 2004; Д. Аредо, 

2008) та ін. [Додаток В].  

Більш відповідальним порівняно з регіональними та всеукраїнськими 

змаганнями є міжнародний конкурс піаністів на батьківщині С. С. Прокоф’єва, 

започаткований у 1991 р. Незмінними директорами-розпорядниками змагання 

були В. Г. Бойков та А. В. Оріщук. За часи його проведення різні викладачі - 

Л. М. Адаменко, В. Ф. Гончаренко, О. Ю. Вітовський, О. Б. Максимов, 

Н. Ю. Чеснокова – мали вихованців-лауреатів цього конкурсу, проте незначну 

кількість. Більшість переможців становили вихованці В. Г. Бойкова та 

А. В. Оріщук, які здобували нагороди майже на кожному конкурсі [Додаток Б]. 

Так, загалом студенти В. Г. Бойкова ставали лауреатами 6 разів, а А. В. Оріщук 

– 9.  

Зазначений конкурс наочно явив нову показову для фортепіанного 

мистецтва Донбасу тенденцію - формування ланцюжка послідовників деяких 

викладачів у здобутті конкурсних перемог. Серед послідовників В. Г. Бойкова 

найбільшу кількість перемог на конкурсі «На батьківщині С. С. Прокоф’єва» 

здобули учні А. В. Оріщук (1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007). Певні здобутки 
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мають також і учні Ю. К. Кабачної-Дробот (2005, 2007) та І. Ю. Заярної (2007). 

На цьому конкурсі здобули перемоги й учні колишніх студентів 

Н. Ю. Чеснокової – Н. Бурзаниці (2007, 2 та 3 премії), С. Кривонос (2011) та 

О. Ю. Вітовського – О. Жаркої (2003) [Додаток Б]. Тож, можна констатувати 

наявність у творчій діяльності відзначених викладачів «естафети поколінь» не 

тільки у виконавській царині, але й у вихованні нових генерацій піаністів, що 

забезпечує довге життя художнім та виконавським принципам зазначених 

піаністів-викладачів і дає підстави угледіти одну з ознак авторської школи.  

г) Якісне зростання фортепіанного мистецтва Донбасу відбите й у 

здобутках молодих піаністів на творчих змаганнях поза межами регіону та за 

кордоном. Найпершими в історії кафедри спеціального фортепіано на 

Міжнародному конкурсі ім. С. Людкевича (Торонто, 1995 рік) отримали 

нагороди учні М. Й. Легоцького та В. Ф. Гончаренко (1-а премія та диплом), а 

також студентка В. Г. Бойкова – О. Скидан, яка здобула 1-у премію на конкурсі 

піаністів у Дубліні (Ірландія) та 3-ю – на конкурсі Ibla-95 (Італія). В наступні 

роки вдалими були виступи на конкурсах «Internet, що звучить» (Сімферополь), 

пам’яті Д. Д. Шостаковича (Ганновер), конкурс піаністів у Греції (Афіни), 

Всеугорський конкурс «Ф. Куперена-К. Дебюсі» (Дебрецен), «Мистецтво ХХ 

ст.» (Київ) та ін. [Додаток В]. Дуже вдалим видався 1996 рік для 

Л. М. Адаменко: на конкурсі IMTA (Париж) її вихованці взяли декілька 

нагород.  

При тому, що з середини 90-х рр. у кожного з викладачів є певна кількість 

лауреатів, до 2000 року більшість лауреатів становили вихованці В. Г. Бойкова, 

Л. М. Адаменко, В. Ф. Гончаренко та О. Ю. Вітовського, а після – вихованці 

В. Г. Бойкова та Н. Ю. Чеснокової [Додаток В.]. При певному розмаїтті 

конкурсних майданчиків у кожного з цих педагогів є свої улюблені змагання. 

Найбільше розмаїття конкурсів спостерігається в діяльності 

В. Г. Бойкова. Його учні отримали нагороди на конкурсах: IMTA (Париж, 

1997), «Концертеум» (Афіни, 1998), ім. А. Г. Рубінштейна (Париж, 1999), у 

Великобританії (Лондон, 2001), на Європейському музичному фестивалі (2000, 
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2001), Mondo in music (Італія, 2003), «Срібний дельфін» (Фівізано, Італія, 2004), 

в Ієрусалимі (Ізраїль, 2008), «Фост-мастер-класи» в м. Тель-Хай (Ізраїль, 2009) 

[Додаток В]. 

Вихованці В. Г. Бойкова не обходять увагою й міжнародні конкурси, що 

відбуваються в Україні: «Дніпровські зорі» (Дніпропетровськ, 2001), 

«Кримська весна» (Ялта, 2001), Слов’янської фортепіанної музики 

(Мелітополь, 2010, 2011)); молодих піаністів пам’яті В. С. Горовиця (Київ, 

2001, 2010), піаністів ім. В. С. Горовиця (Москва, 2003), пам’яті Е. Г. Гілельса 

(Одеса, 2001), ім. А. С. Караманова (Сімферополь, 2001, 2007), «Мистецтво ХХІ 

століття» (Київ, 2002), «Vivat musica» (Нова Каховка, 2011) [Додаток В].  

В цілому за 5 років (з 1994 до 1999) 9 студентів класу Бойкова виступали 

у 18 конкурсах і мали 16 нагород різного рівня. За період 1999-2004 рр. 13 

вихованців Бойкова (учні ДРССМШІ, студенти та асистенти-стажисти) 

завоювали більше 30-ти нагород на конкурсах різного рівня [32]. Особливо 

відзначилися О. Балджі (VІ Європейський фестиваль, Брюсель, 2000), 

Л. Панієва (Mondo in music, Італія, 2003), Ю. Кабачна («Срібний дельфін», 

Італія, 2004). 

Найзначнішими конкурсами, на яких мали перемоги вихованці 

Л. М. Адаменко, були конкурси у Франції, Італії, Австрії та Україні. Найбільша 

кількість нагород водночас була отримана студентами Л. М. Адаменко на 

міжнародному конкурсі IMTA в Парижі (1997): Н. Водолєєва завоювала 3 

премію, а О. Попова та О. Цивадиць - дипломи. Лідером серед конкурсантів 

класу проф. Л.М. Адаменко є В. Бородін, який отримав диплом у конкурсі 

«Фортіссімо» (Харків, 2006), 2-у премію на конкурсі «Воронцовські зустрічі» 

(Алупка, 2006) 1-у премію конкурсу «Мистецтво ХХІ століття» (Ворзель, 2007) 

та диплом на конкурсі ім. Й. Брамса (Відень, 2009) [Додаток В]. В останні роки 

з вихованців Л. М. Адаменко другу премію на Міжнародному конкурсі «Зірки 

пекторалі» (Ялта, 2010) та лауреатське звання міжнародного фестивалю 

Слов’янської фортепіанної музики (Мелітополь, 2010) здобула Н. Ладиченко. 
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Точкою відліку перемог вихованців Н. Ю. Чеснокової став 2003 р. За 

кількістю представлених конкурсантів та отриманих нагород першість 

належить конкурсам в Криму. Так, на Міжнародних конкурсах: «Кримська 

весна» (Ялта, 2003) Д. Клименко здобув Гран-Прі; «Синій птах» (Сімферополь, 

2003) учні Н. Ю. Чеснокової здобули 1-у премію (Д. Клименко) та 2-у премії 

(Д. Проценко); ім. А. С. Караманова лауреатами стали Д. Клименко (2003) та 

С. Кривонос (2005). На початку ХХІ ст. Д. Клименко здобув Гран-Прі на 

Міжнародному конкурсі ім. С. В. Рахманінова (Тамбов, 2004) та Першу премію 

Міжнародного Віденського музичного семінару (2008) [Додаток В].  

Після 2010 року в конкурсних перемогах учнів Н.Ю. Чеснокової лідерами 

є Д. Аредо, Г. Шевченко та М. Бурзаниця. На Міжнародному конкурсі «Акорди 

Хортиці» (Запоріжжя) перемогу здобули: Д. Аредо (2008, дві премії), 

М. Бурзаниця (2012), Г. Шевченко (2012 р. в номінаціях «Соліст» та «Соліст з 

оркестром»); на Міжнародному конкурсі «Синій птах» (Симферополь) – 

М. Бурзаниця (2010); на Міжнародному конкурсі пам’яті В. С. Горовиця (Київ) 

- М. Бурзаниця (2011); [Додаток В].  

У Києві учні Н. Ю. Чеснокової здобули перемоги на Всеукраїнських 

конкурсах піаністів (Г. Шевченко, 2012, 1-а премія), на здобуття премії фірми 

«Бехштейн» (Н. Юристовська, 2012, грамота).   

До вже апробованих вихованцями Н.Ю. Чеснокової конкурсів додалися й 

нові. Так, М. Бурзаниця став лауреатом міжнародних форуму-фестивалю 

української та польської музики ім. Ф. Шопена (Дніпропетровськ, 2010), а у 

міжнародних конкурсах поза Україною М. Бурзаниця двічі став лауреатом: 

конкурсу ім. А. Д. Артоболевської (Москва, 2012 р., 2-а премія) та «Ступінь до 

майстерності» (Ростов-на –Дону, 2012 р., 1-а премія) [Додаток В].  

У змаганнях молодих піаністів Донбасу на міжнародних конкурсах поза 

межами регіону можна відзначити таку ж тенденцію, як і на конкурсах у 

регіоні: нерідко перемоги здобувають вихованці колишніх студентів ВИШу  

Серед колишніх вихованців В. Г. Бойкова безсумнівну першість за 

кількістю учнів-лауреатів тримає А. В. Орищук. Вперше певний успіх як 
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викладач вона мала вже у 1998 році на міжнародному конкурсі 

ім. А. С. Караманова (В. Кучеренко). В подальшому на цьому конкурсі її 

вихованці неодноразово отримували нагороди (В.Кучеренко, 2001, 1 премія; 

Г. Зубенко, 2003, 1 премія; Г. Пристомська, 2007, ІІІ премія). Серед 

міжнародних конкурсів, на яких учні А.В. Орищук здобули перемоги, конкурс 

пам’яті В. С. Горовиця (Т. Нужна, 2004; А. Хара, 2006; В. Кучеренко, 2005; 

А. Ясинський, 2007; А. Хара, 2008), ім. В. В. Крайнєва (А. Ясинський, 2004), 

юних піаністів у Пекіні (А. Осояну, 2006), конкурс фірми «Стенвей» у 

Німеччині (А. Ясинський, 2011), ім. Дж. Б.Віотті в Італії (А. Ясинський, 2011) 

[Додаток В]. Іншими успішними послідовниками В. Г. Бойкова є Ю. К. Кабачна 

(Дробот), І. Ю. Заярна. Відповідно до меншого терміну їх роботи на кафедрі і 

здобутки їхніх учнів на міжнародних конкурсах виглядають скромніше 

[Додаток В].  

З вихованців О. Ю. Вітовського на конкурсах представляли свою 

викладацьку роботу О. А. Жарка та сумісник Л.В. Мельникова. Викладацьким 

успіхом О. А. Жаркої було здобуття перемоги на міжнародних конкурсах 

«Синій птах» (Сімферополь, 2001), пам’яті В. С. Горовиця (Київ, 2004, 2006), 

«Лускунчик» (Москва, 2004). Викладацька праця Л.В. Мельникової була 

успішно представлена на конкурсі «Синій птах» (М. Ткачов, 2004). 

З вихованців Н. Ю. Чеснокової змогу виставляти своїх учнів на конкурси 

мала лише Н. М. Бурзаниця. Першим успіхом було здобуття лауреатського 

звання відразу трьома її учнями на міжнародному конкурсі «Співзвуччя» 

(Маріуполь, 2004). З інших міжнародних конкурсів поза межами регіону 

Н. М. Бурзаниця надає перевагу конкурсу «Синій птах» (Сімферополь), на 

якому її учні отримали нагороди у 2005, 2007 та 2010 роках. Успішним був 

виступ її учениці й на конкурсі «Vivat musica» (Нова Каховка, 2007) [Додаток 

В]. Загалом за 2008 – 2013 рр. студенти та асистенти-стажисти 

Н. Ю. Чеснокової отримали 15 нагород різного рівня.  

Зазначені факти дають підстави відзначити спадкоємність «естафети 

поколінь» у творчості зазначених педагогів-піаністів.  
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д) Система виконавських нормативів, яка гуртує певний колектив, є «… 

не лише еталоном досконалої гри, але й предметом, що передається по 

"естафеті знань" …» [67, с. 5]. Теоретичні праці - це той засіб фіксації 

систематизованих основ виконавства, що забезпечує передачу набутого досвіду 

віддаленим реципієнтам. Раціональне усвідомлення художніх принципів 

емпіричної діяльності свідчить про «… принципово новий щабель розвитку 

певного виду виконавського мистецтва …» [192, с. 454]. Тож, досліджуючи 

виконавську та педагогічну діяльність викладачів кафедри спеціального 

фортепіано, необхідно проаналізувати і їх теоретичну спадщину. 

У 70-80-ті рр. ХХ ст. теоретична думка педагогів-піаністів відповідала 

початковому становленню кафедри спеціального фортепіано і, здебільшого, не 

відбивала особистого виконавського бачення, не підіймалася до рівня глибоких 

узагальнень, тим більш до приведення цих узагальнень у певну систему. В 

науковій спадщині нового століття теж збереглася певна строкатість тем, 

позбавлена глибокого аналізу та систематизації особистісного досвіду. До 

таких можна віднести роботи Л. М. Адаменко («К вопросу о творческом 

процессе в исполнительском творчестве»), В. Я. Бакіса («Про типові недоліки 

абітурієнтів-піаністів», «Про фортепіанну творчість В. В. Сильвестрова»), 

А. С. Георгіянц («Исполнительский облик Бетховена-пианиста», «Работа над 

сонатами М. К. Метнера» та ін.), Т. В Горевої (переважно методичні 

рекомендації), О. Б. Максимова («В. О. Барвинський – фортепіанний педагог», 

методичні рекомендації «Засоби роботи молодого піаніста над фортепіанною 

фактурою» та ін.) тощо [40]. Деякі викладачі протягом усього періоду 

перебування на кафедрі так і не знайшли «своєї» теми в теоретичному 

осмисленні піаністичних виконавських проблем. В стані пошуку дослідницьких 

тем знаходяться й викладачі нового покоління.  

В той же час в теоретичній спадщині кафедри спеціального фортепіано 

можна виділити декількох викладачів, праці яких знаходяться цілком в річищі 

їх виконавських (та викладацьких) пріоритетів. До таких необхідно віднести 

роботи О. Ю. Вітовського, В. Г. Бойкова та Н. Ю. Чеснокової. В їх 
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теоретичному доробку чітко окреслені провідні для кожного проблеми. Так, 

О. Ю. Вітовський та В. Ю. Бойков – колишні вихованці В. В. Топіліна – мають 

спільну прихильність до проблем звуковидобування, до якості звуку. Особливу 

увагу цій темі приділив О. Ю. Вітовський, створивши дві роботи – «Тембро-

колористические возможности фортепіано» (1974) та «Особенности восприятия 

и переработки акустической информации в фортепианном исполнительстве» 

(1975). У співавторстві з В. Г. Бойковим видана спільна публікація «О работе 

над фортепианной фактурой в классе В.В. Топилина» (1985). Інша домінанта 

творчої зацікавленості В. Г. Бойкова – це варіаційні цикли Й. Брамса, яким 

присвячено три розробки автора (1981, 1985, 1986). Теоретичні думки цих 

піаністів утворюють цілісність з їх виконавським стилем і доповнюють їх 

артистичний образ.  

При зазначеній розпорошеності теоретичних шукань акцентованою 

увагою до виконавських проблем та їх системним вирішенням виокремлюються 

теоретичні роботи Н. Ю. Чеснокової. Усі вони знаходяться у площині теорії 

виконавського мистецтва і новизна їх вирішення зв’язана з власним 

неповторним виконавським досвідом піаністки. В основі виконавської моделі 

Н. Ю. Чеснокової (а відповідно й теоретичного її осмислення) лежить часова 

організація твору. Це є той самий аспект виконавської роботи, який найменш 

охоче розробляється дослідниками і який є найглибшою основою для музики як 

мистецтва часового. Заявлена ще на початку трудової діяльності у роботі «О 

временной организации музыкального произведения и ее связи с 

пианистическими движениями» (Д., 1982), дана проблема червоною ниткою 

проходить через усю тематику теоретичних робіт Н. Ю. Чеснокової, хоча назви 

її досліджень надають завуальоване обличчя справжньої проблеми. Так 

загальна проблема виразного виконання пов’язується з метро-ритмічною 

формулою, яка трактується як засіб формування базових елементів виразного 

виконання (Луганськ, 2012). Більшої конкретизації проблеми виразності 

засобами метру та ритму авторка досягає у вивченні синкопи (що є однією з 

метро-ритмічних формул) як артикуляційного методу (Д., 2009), а більшого 
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узагальнення – у пов’язанні вимовлення (тобто артикуляції) та різних видів 

ритмічних формул (Д., 2012, К., 2007). 

Оцінити позитивну якість наукової думки Н. Ю. Чеснокової найкраще у 

співставленні з теоретичними працями її колег. В роботах останніх об’єктом є 

музичний твір, при вивченні якого підіймаються виконавські проблеми різного 

роду. Виконавський засіб в такому випадку розглядається крізь призму 

окремого твору, що є окремим випадком його прояву. Це не завжди сприяє 

виявленню узагальнених можливостей виконавського методу, дієвих у різних 

ситуаціях. Для Н. Ю. Чеснокової центром уваги стає саме виконавський засіб. 

Широка сфера застосування конкретного прийому створює можливість 

значного узагальнення та надає йому (засобу, прийому) значення принципу 

(своєрідного поняття), а приведення виконавських засобів-принципів у систему 

утворює своєрідний понятійний апарат виконавця, що свідчить про 

концептуальний рівень мислення дослідниці. Зазначене є шляхом до створення 

оригінальної теорії фортепіанного виконавства.  

е) Зацікавленість творчою майстерністю місцевих кадрів фахівців з інших 

міст проявилася у запрошенні піаністів Донецька на роботу за межами України 

(див. вище), для проведення майстер-класів поза межами Донецького регіону. 

Певну кількість майстер-класів у Мелітополі проводив В. Г. Бойков (2008, 2009, 

2010, 2011). Для учасників ІІІ Міжнароднго конкурсу піаністів ім. 

В. О. Барвинського у Дрогобичі (2013) майстер-класи давав О. Б. Максимов. 

Особливо інтенсивною є діяльність Н. Ю. Чеснокової, майстер–класи якої 

відбуваються: у Мелітополі (2007, 2008, 2010), у Запоріжжі (2012, 2013), в 

Дніпропетровську (щорічно з 2006), у Ростові-на-Дону (2012), [264].  

Вельми показовим для рівня сформованості фортепіанного мистецтва 

Донбасу є факт формування сучасного фортепіанного відділу 

Дніпропетровської консерваторії саме з запрошенням донецьких музикантів. 

Хоча в науковій літературі фортепіанне мистецтво Дніпропетровська 

позиціонується як «піаністична школа» [201], проте, формується вона з кінця 

80-х рр. саме донецькими музикантами. Вихованцями музичного ВИШу 
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Донбасу є директор Дніпропетровського музичного закладу (яке поєднує в собі 

училище та консерваторію) – Ю. М. Новіков, і завуч – С. В Хананаєв, а також 

викладачі різних поколінь - Т. О. Мєдвєднікова, О. І. Семенцева, професор 

кафедри камерного ансамблю ДДМА Т. І. Кірєєва (за сумісництвом). Фахівці 

найвищої кваліфікації на фортепіанному відділі Дніпропетровської 

консерваторії представлені Н. Ю. Чесноковою та її колишнім асистентом – 

Г. В. Одлуцьким. При малих обсягах кафедри спеціального фортепіано Учитель 

та його учень становлять значну частину її викладацького складу та є 

спеціалістами найвищої категорії. Безпосереднє формування вищої ланки 

освіти піаністів іншого регіону представниками донбаського фортепіанного 

мистецтва є найкращим підтвердженням зрілості останнього та сформованості 

авторської піаністичної школи професора Н. Ю. Чеснокової. 

Із зазначеного вище очевидно, що найбільшу виконавську активність на 

теренах регіону (до 2000 р.) проявила група піаністів – М. Й. Легоцький, 

В. Г. Бойков, О. Ю. Вітовський, Л. М. Адаменко, В. Я. Бакіс та 

Н. Ю. Чеснокова. В межах держави фортепіанне мистецтво Донбасу 

представлене переважно М. Й. Легоцьким та Н. Ю. Чесноковою. Інші з 

перелічених піаністів представлені поодинокими виступами (на початку своєї 

діяльності в регіоні). За кордоном фортепіанне мистецтво Донбасу 

репрезентується творчістю Н. Ю. Чеснокової та наймолодшого викладача 

кафедри О. С. Коваленко. За інтенсивністю концертування на теренах і регіону, 

і держави, і зарубіжжя лідером є Н. Ю. Чеснокова. 

Творча діяльність викладачів-піаністів виділеної групи нерівномірно 

виражена концертним виконавством, викладанням та теоретичною думкою. 

О. Ю. Вітовський, В. Г. Бойков та Л. М. Адаменко найбільше реалізувались у 

вихованні молодих піаністів, власне виконавство (як і теоретична думка) 

займають другорядне місце в їх діяльності. В творчості Н. Ю. Чеснокової усі 

складові– виконавська, наукова та педагогічна - виражені однаково яскраво, 

збалансовано. Підтвердженням викладацької майстерності Н. Ю. Чеснокової є 

поширення впливу її музичної педагогіки на інші терени України, що 
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проявилося в значному впливові її школи на фортепіанне мистецтво Запорізької 

області та Дніпропетровщини. Успішність виявлення творчого потенціалу 

Н. Ю. Чеснокової у різних видах діяльності засвідчено на засіданні кафедри 

завідувачем: «Чеснокова гранично відповідально та самовіддано служить своїй 

справі, торкається це педагогіки чи виконавства. Як педагог вона одна з 

найбільш популярних і потрібних на кафедрі. Дуже цікаві і змістовні її 

концертні програми. Кожна продумана і невипадкова. Н. Ю. Чеснокова – одна з 

тих, на кому тримається наша кафедра» [258]. Про невипадковість таких 

досягнень свідчить і сформованість теоретичного осмислення питань 

фортепіанного виконавства, приведення їх вирішення у певну систему та 

наближення до створення власної теорії фортепіанного виконавства, в чому 

Н. Ю. Чеснокова є також лідером.  

В студентському середовищі найвища (хоча й нерівномірна) виконавська 

активність на теренах регіону належить учням Л. Адаменко, В. Бойкова, 

Н. Ю. Чеснокової. Вихованці інших викладачів представлені у фортепіанному 

виконавстві значно менше. 

Найвищі нагороди різних творчих змагань мають вихованці 

Л. М. Адаменко, В. Г. Бойкова та Н. Ю. Чеснокової. Посади, на яких працюють 

вихованці зазначених викладачів, дають найкращу можливість для 

продовжування справи Вчителя - педагогічні досягнення спадкоємців 

репрезентують результативність педагогічній діяльності цих музикантів. 

Ознаками останнього процесу є перемоги на конкурсах вже учнів колишніх 

студентів згаданих викладачів кафедри спеціального фортепіано [Додаток В ].   

Вплив фортепіанного мистецтва Донбасу на інші регіони України 

здійснюється Н. Ю. Чесноковою через постійне представництво в 

Дніпропетровській консерваторії, регулярні майстер-класи у Запоріжжі, 

Мелітополі, Дніпропетровську. В діяльності інших викладачів можна 

констатувати лише значно рідші випадки майстер-класів поза межами регіону.    

Тож, можна визнати Л. М. Адаменко, В. Г. Бойкова та Н. Ю. Чеснокову 

провідними піаністами регіону і констатувати в їх діяльності наявність вельми 
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вираженої «естафети поколінь». Ця ознака школи у творчості виокремлених 

викладачів потребує доповнення з’ясуванням «виконавської моделі» 

(Ж. В. Дедусенко), під якою розуміється «… весь комплекс завдань, що 

складають цілісну програму дій музиканта …» [68, с. 9] і яка становить 

сутність «естафети поколінь», тобто її (естафети) наповнення. Для 

усвідомлення індивідуальних особливостей «виконавської моделі» кожного з 

цих піаністів необхідно проаналізувати ідейно-естетичну та художню 

спрямованість їх власної інтерпретаційної творчості, втілену у її провідних 

стильових рисах.   

 

3.2. Провідні стильові риси
1
 виконавської творчості засновників 

індивідуальних виконавських шкіл 

 

Аналіз характерних особливостей виконавсько-інтерпретаційної 

діяльності провідних представників фортепіанного мистецтва Донбасу 

спирається на естетичну категорію Стилю. За основу взято його визначення 

Л. А. Мазелем: «Музыкальный стиль – это возникающая на определенной 

социально-исторической почве и связанная с определенным мировоззрением 

система музыкального мышления, идейно-художественных концепций, образов 

и средств музыкального мышления, идейно-художественных концепций, 

образов и средств их воплощения… В понятие стиля входят и содержание, и 

средства музыки, входит содержательная система средств» [190, с. 15]. 

Висловлене стосовно композиторської творчості, зазначене розуміння Стилю 

цілком застосовне й до «виконавського» твору з урахуванням специфічності 

інтерпретаційно-виконавської творчості (оперування вже складеною системою 

художніх засобів автора, специфічність виконавських «інструментів» 

індивідуального висловлювання, світоглядна та художня співвіднесеність 
                                                 
1
 В даному випадку можливим є лише виокремлення найважливіших стильових рис інтерпретаційної творчості  

виконавців, що є достатнім для визначення характерних рис «виконавського еталону», оскільки метою даного 

дослідження є осмислення сутності, художньо-естетичного змісту «естафети поколінь», а не створення 

повномасштабних стильових портретів піаністів. В межах даної праці повноцінний стильовий аналіз міг би 

відвести від зазначеного предмета дослідження. 
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авторського та виконавського та ін.). У наведеній дефініції висхідним для 

визначення провідних стильових рис інтерпретаційної творчості виокремлених 

педагогів-піаністів є змістовність системи виразних засобів та системність цих 

засобів, що може бути трактоване як прояв єдності змісту та форми його 

втілення, форми в широкому розумінні. Це дає підстави проаналізувати 

характерні риси інтерпретаційного «почерку» донецьких піаністів через 

особливості виконавського використання ними елементів музичної мови у 

вузлових віхах інтонаційного руху та у формуванні його подієвості. Розглянемо 

стильові особливості в інтерпретаційних зразках трьох найбільш випукло 

означених постатей педагогів-піаністів музичного ВИШу на підставі 

репертуарних переваг і творчих особливостей кожного з представників 

фортепіанного мистецтва Донбасу.  

З власних виступів Л.М. Адаменко важко визначити її репертуарні 

пріоритети – в різні роки піаністка грала твори різних авторів, але збережені 

документи відбивають переважання її виступів з симфонічним оркестром 

філармонії. Серед творів для фортепіано з оркестром, виконаних 

Л.М. Адаменко Концерт для фортепіано и духових інструментів 

І. Стравінського [248], фортепіанні концерти В. Моцарта (ля мажор KV 488, ре 

мажор KV 451), Дм. Шостаковіча (№1 до мінор ор.35) [248]. Багато 

філармонічних повідомлень про виступ піаністки [248] не конкретизують 

програму концерту. Скоріш за все, у співробітництві з концертною 

організацією доводилося керуватися її планами та потребами. З сольних творів 

в репертуарі Л.М. Адаменко були твори Й.С. Баха, В. Моцарта, Ф. Шопена, 

М. Равеля [248], навіть, рідко виконуваний Концерт В. Моцарта для двох 

фортепіано з оркестром мі бемоль мажор (KV 365), який Л.М. Адаменко разом 

з В.Г. Бойковим успішно грала у концертному залі Донецької обласної 

філармонії [17]. 

Проте, справжні репертуарні пристрасті Л. М. Адаменко розкрилися 

більше у її викладацькій діяльності – ще на початку своєї роботи 

Л. М. Адаменко підготувала з учнями та здійснила виконання в циклі концертів 
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усіх сонат Л. Бетховена [18]. Проте, у цьому найвищому творчому досягненні 

Л. М. Адаменко не можливо виокремити будь-які її пріоритети у цьому циклі. 

Тож, з’ясуємо її стильові риси на прикладі організації художньої цілісності 

Сонати ор.2 №3, виконуваній М. Аврутіним, студентом Л. М. Адаменко під її 

керівництвом [Дискографія №.20].  

Художня цілісність класичної сонати
1
 як циклічного твору є складно 

організованою системою, в якій кожна складова може бути представлена як 

підсистема. Найбільш масштабними рівнями організації тут є рівень циклу та 

рівень частин циклу, а також необхідно виокремити рівень теми відповідно до її 

організуючої ролі в побудові художнього цілого [276; 314] та важливої функції 

психологічної настройки в творчому процесі інтерпретації та слухацького 

сприйняття. Стильові пріоритети виконавця (як і композитора) відбиваються на 

всіх рівнях організації цілісності твору, але у розгляді поставленої задачі 

доцільно обрати параметр, однаково важливий для композитора та виконавця. 

Провідною формотворчою силою у творах віденських класиків Е. Курт 

називає «ритмічну енергію»: «Как строение самой линии, так и весь характер 

классической мелодики коренятся в сильнейшем, полном жизни ощущении р и 

т м и ч  е с к о й силы»  та «… между интенсивностью ритмического ощущения 

и формальным строением, основанным на симметричных акцентах, существует 

непосредственная связь» [173, с. 129, с. 130].  

Проте, формотворча дія ритму простежена стосовно лише малих побудов 

форми. На рівні частини циклу або циклу в цілому ритм в широкому розумінні 

має особливості виявлення: часові тривалості, виражені в даному разі 

частинами циклу або розділами окремої частини, стають дещо приблизними. 

Відповідно до цього, у ритмі циклу провідного значення набуває темп (у 

творчому процесі і композитора, і виконавця), який стає «важнейшим 

средством семантической дифференциации» [5, с. 17]. Темп визначає 

тривалість складових циклу та інші їх характеристики – швидкість руху, 

                                                 
1
 Визначення «класичний» може бути використане двояко: як підкреслення досконалості твору (і в такій якості 

може бути застосоване до твору будь-якого стилю), так  і для визначення приналежності твору стилю 

класицизму. В даному разі мається на увазі соната віденського класицизму.   
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інтенсивність розвитку, його характер тощо. Темпові характеристики частин 

циклу, а також і їх співвідношення є підставою для виокремлення «центра 

тяжести» та «лирического центра» (Протопопов), які «… служат мостом от 

естетики к теории музыкальной формы …» [267, с. 140], а також надають 

можливість через музичну форму твору виявити риси естетики не тільки 

автора, але й виконавця. Для визначення естетико-художніх принципів 

Л. М. Адаменко розглянемо темпову конфігурацію циклу в керованій нею 

інтерпретації Сонати До мажор ор.2 № 3 студентом М. Аврутіним [Дискографія 

№ 20] відповідно до прийнятого у сучасній науці розрізнення трьох видів часу 

– реального, концептуального та перцептуального: «Реальное время – это время 

физического бытия, существующее только благодаря наличию событий. 

…Концептуальное время является, по сути, моделью временного процесса, 

сконструированного событиями, и поэтому может рассматриваться как время, 

протекающее в их структуре. Наконец, перцептуальное время – это время, 

переживаемое субъектом при восприятии некоторого события или цепи 

событий (иногда оно называется психологическим)» [6, с. 58]. Також зазначимо 

інші можливості виконавського бачення зазначених часових параметрів 

організації художнього цілого. Дуже виразно це відбивається в: 1) 

особливостях співставлення частин циклу в реальному часі; 2) тривалості 

перерв між частинами; 3) характері руху в окремій частині; 4) змістовних 

(концептуальних) особливостях ритму циклу. Розглянемо більш детально ці 

особливості. 

1) В інтерпретації М. Аврутіна, керованій Л. М. Адаменко, реальний час 

тривалості усієї сонати становить 27.11 хв. Але при порівнянні окремих частин 

очевидно, що перша, третя та четверта частини виконуються М. Аврутіним в 

уповільнених (відносно їх семантичній функції в циклі) темпах, а друга - 

навпаки у прискореному. Тож, можна зазначити, що темповому рельєфу циклу 

в керованій Л. М. Адаменко інтерпретації притаманне зближення темпів різних 

за функціями частин. При розгляді темпової організації циклу неможливо не 
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враховувати і жанрову підоснову кожної з частин циклу та пов’язане з нею 

темпове вираження.  

Однією з провідних жанрових основ руху в перших частинах сонатно-

симфонічних циклів Л. Бетховена є маршевість
1
. Про це свідчить комплекс 

ознак: двох- та чотирьохдольні розміри, спрямованість мотивів до сильних 

долей, тобто підкреслення їх посиленням притаманної їм опорності. Енергія 

маршевості відповідає й семантичній функції першої частини циклу. Перші 

частини класичної сонати (як і класичної симфонії) виконують семантичну 

функцію діяння, якій найбільш відповідає форма сонатного Allegro, тому що 

«Идея, заложенная в сонатной форме, состоит в воплощении принципа 

движения» [4. с. 20]. Проте, у розглядуваній інтерпретації уповільнення темпу є 

таким, що вуалює саме енергію маршевої основи руху (до того ж маршевість в 

цій сонаті дещо завуальована). У підсумку функція першої частини в 

семантичному інваріанті класичного сонатно-симфонічного циклу виявлена 

помірно. 

Жанровою основою руху третіх частин та фіналів, як правило, є 

танцювальність, для якої характерна більша розкріпаченість, ігрова атмосфера. 

А стихія гри, легкість та польотність, притаманні фіналам, призводять до 

суб’єктивного сприйняття його темпу як більш рухливого, навіть, при 

однакових словесних позначеннях. Врахування зазначеної особливості фіналів 

у конкретному виконанні сприяло б утворенню широко трактованої 

репризності
2
 - повернення в фіналі прискореного руху мало б підкреслити 

замкненість циклу. Але в інтерпретації М. Аврутіна, керованій Л. М. Адаменко, 

зближення темпів першої та останніх частин позбавляє відчуття яскраво 

вираженого метричного акцентування першої частини при полегшенні 

                                                 
1
 «Не без основания Курт видит корни классического стиля в танце и марше. … Бетховен, у которого 

маршеобразные черты проникают даже в певучую мелодику, придаёт больше значения тактовому размеру» 

[309, с. 377. 
2
 Широко трактована темпова репризність сонатного циклу має підґрунтя в прототипах чотиричасного 

класичного сонатно-симфонічного циклу. В. Конен вважає такими  оркестрову сюїту, concerto grosso та 

віденську побутову сюїту [155]. 
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«вагомості» останніх у загальному ритмі циклу та надає усереднене значення 

темповій репризності
1
.  

Друга частина в інтерпретації М. Аврутіна під керуванням 

Л. М. Адаменко відзначається дещо прискореним темпом, що є дуже важливим 

для концептуального часу сонати. В жанровому інваріанті сонати (по аналогії з 

жанровим інваріантом симфонії, розглянутим М. Арановським) три частини 

«… располагаются в зоне быстрых темпов, одна – в зоне медленных» і лише 

одна частина втілює «…внешнюю пассивность или противопоставление 

движения статике (ибо в музыке статика символизируется посредством 

медленного движения)» [5, с. 17-18]. Саме за допомогою темпу виконавець має 

змогу виокремити другу частину як смисловий центр, як зону відтворення 

глибокого емоційного стану як у концептуальному часі інтерпретації, так і для 

слухацького сприйняття. Підставою для загострення темпового протистояння 

частин є зв’язок темпу як виразника певного характеру « … с новизной 

образного строя бетховенских творений. Преобладающим характером в них 

становится Adagio (в некоторых случаях – Largo), тогда как у Моцарта самые 

обычные – это Andante и Andantino, прочие же определения, и в том числе 

Adagio, встречаются очень редко (вместо Largo – Larghetto)» [267, с. 82]. 

Однак в інтерпретації М. Аврутіна зазначена особливість бетховенських 

циклів врахована, на наш погляд, мало – темп другої частини є дещо 

прискореним (звичайно, у допустимих межах), що не сприяє акцентуванню її 

протиставлення іншим частинам циклу в аспекті дієвість-споглядальність та 

виокремленню в ідейно-художньому задумі як смислового центру. 

Таким чином, темпові співвідношення частин циклу та характер руху в 

них надають інтерпретації М. Аврутіна більшої врівноваженості - емоційні 

стани у різних частинах (відповідно й в циклі в цілому) не є граничними, 

навпаки – вони помірковані. Протилежний тип концептуального рельєфу циклу 

                                                 
1
 Варіантом виконавського використання темпової репризності в циклі є виявлення «вагомості» та енергії руху 

в першій частині та його полегшення й прискорення в третій.  
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– з яскраво вираженим темповим протиставленням другої частини іншим та 

виокремленням її в якості смислового центру циклу. 

2). Переходи між частинами циклу є не менш важливими у розгортанні 

цілого. Доказом цього є увага композитора до цих граней циклічної форми, 

виявлена у авторських позначках у багатьох творах
1
: фермати на останніх долях 

останніх тактів другої частини, attacca, які сприяють утворенню контрастно-

складової форми у межах сонатного циклу [267, с. 321].  

Звичайно, можна зауважити, що експерименти композитора з ритмом 

сонатно-симфонічного циклу притаманні вже середньому періоду його 

творчості, а особливості інтерпретації М. Аврутіна розглядаються на матеріалі 

ранньої сонати. Але виконавець підходить до організації будь-якого твору з 

позицій симультанного охоплення музично-історичного процесу. Він спочатку 

знає той шлях, яким піде розвиток сонатно-симфонічного циклу і не може не 

враховувати цього в своїх інтерпретаціях. Сказаним визначається важливість 

виконавської уваги до зчленування другої та третьої частин. 

В інтерпретації, керованій Л. М. Адаменко, перехід від першої частини до 

другої є досить тривалим - 11 секунд реального часу. Вірогідно, це обумовлено 

відсутністю значної енергії руху в першій частині та недостатнім його 

гальмуванням у другій, що знижує значущість психологічної перебудови, а 

відповідно й самого переходу. Перехід від другої до третьої частини триває 

всього 6 секунд в реальному часі, що є результатом недостатньо повільного 

темпу другої частини та недосить глибокого занурення в її емоційний стан. 

Тож, в концептуальному часі твору переходи між частинами не є спрямованими 

на загострення протиставлення різних емоційних станів. 

3). Показовим у з’ясуванні стильових пріоритетів інтерпретування, котрі 

прищеплювались Л. М. Адаменко її вихованцям, є розгляд характеру руху у 

другій частині інтерпретації Сонати ор.2 №3, виконуваній М. Аврутіним. У 

                                                 
1
 Наприклад,  Концерти № 4 та №5 для фортепіано з оркестром ор. 58 та ор. 73, в яких ритмічні засоби 

об’єднання другої та третьої частин посилюються гармонічними, тематичними та артикуляційними. Така ж ідея 

зближення другої та третьої частин проглядає й багатьох сонатах Л. Бетховена. В історичній перспективі 

експериментування Л. Бетховена (й інших композиторів) з ритмом сонатно-симфонічного циклу призвели до 

створення одночастинної сонати.  
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реалізації функції другої частини як ліричного центру циклу, окрім 

безпосередньо темпу, вирішальне значення має пов’язаний з ним цілий 

комплекс засобів, які утворюють характер руху. Провідну роль в цьому 

комплексі відіграє виконавське обрання метричної тривалості реальної 

пульсації відповідно до виконавського задуму
1
. Певна пульсація відкриває 

перед інтерпретатором можливість формування концептуального часу: а) 

більшою чи меншою кількістю музичних «подій»; б) посиленням (або 

зменшенням) значущості окремих інтонацій-подій; в) узагальненістю чи 

індивідуалізованістю характеру руху через виконавське інтонування обраних 

інтонацій. Використання або не застосування цієї можливості метричної 

пульсації відповідає стильовій спрямованості інтерпретатора.  

Розглянемо відзначені важелі у вузлових моментах форми другої частини. 

Визнаємо такими головну тему епізоду А та матеріал епізоду В
2
.  

В епізоді А головна тема в інтерпретації, керованій Л. М. Адаменко, 

організована рухом чвертей. Наявність в темі великої кількості значно менших 

тривалостей унеможливлює дуже повільний темп – це завадило б сприйняттю 

зв’язного руху чвертей. У відповідності до виразних можливостей обраної 

метричної пульсації та відповідного темпу характер «подробиць» інтонаційного 

руху є дещо узагальненим, без особливої індивідуалізації образу. Так, у першій 

залігованій інтонації секунди (т.1) спадність виявляється, але не настільки, щоб 

надати образу індивідуальної емоційної наповненості; наступні шістнадцяті 

тривалості стають інерційним часом руху, позбавляються інтонаційної волі у 

досягненні верхівки, що неначебто і втілює бетховенську здорову енергію у 

ранніх його творах, але помірковано; виразність наступної терції позбавлена 

спеціального «промовляння», яке могло б внести індивідуальну «виконавську 

інтонацію».  

                                                 
1
 «Как известно, принятые в нотной записи формы обозначения метра в виде размера в начале нотоносца и в 

виде тактовых черт не дают представления о всей сложности внутренней структуры метра, так как выделяют 

лишь одну метрическую долю — основную и одну метрическую группу — такт. … В большинстве же случаев 

определение метрической структуры предоставляется музыканту-исполнителю, и от его проникновения в 

ритмический замысел композитора зависит, будет ли он донесен до слушателя …» [228, с. 118]. 
2
 Розуміння форми другої частини у даному випадку спирається на дослідження В. Протопопова, який визначив 

структуру частини наступним чином:  А  В  А  В
1
  А

1
  кода [267, с. 93]. 
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Обрання шістнадцятої тривалості в якості пульсуючої одиниці виключає 

інерційність їх руху після першої, яка співпадає з більш крупною долею 

метричної організації (чвертю або вісімкою). Це, по-перше, дає виконавцю 

можливість «просмакувати» усі зміни у їх русі, що ущільнює «подієвість» руху; 

по-друге, є підставою для сугестивної дії на слухача, «т.к. бывшие в тени звуки 

выходят при перемещениях метрической опоры на яркий свет, попадают в 

места концентрированного слухового внимания» [228, с. 129]; по-третє, 

обважнює загальний рух в частині (чим і пояснюється потенціально 

повільніший темп) й створює ефект глибокого занурення у емоційний стан.  

В епізоді В (тт. 11-42) зв’язок деталізації інтонаційного процесу з темпом 

та пульсацією проявляється іншим чином. Так, в даній інтерпретації 

М. Аврутіна недосить повільний темп у другій частині в цілому призводить до 

спрощення драматургії цієї частини: замість трьох накреслених семантичних 

планів вона обмежена лише двома. Це - поступальний рух чвертей у нижньому 

(провідному) голосі, в який включено й короткі репліки, що перемежають 

басову лінію (тт.13, 16, 17, 19-24), та лінія дрібних тривалостей у верхньому 

голосі, що виконують функцію супроводу. Обидві драматургічні лінії 

залишаються в площині подієвості.  

Проте, обрання метричної пульсації меншими тривалостями надає 

можливість збагатити драматургічний план і третьою лінією, яка може бути 

утворена спеціально виокремленим із провідного басового голосу ланцюжком 

коротких реплік у скрипковому ключі (тт.13, 16, 17, 19-24). Повільний темп 

може стати для інтерпретатора підґрунтям у наділенні неповторними рисами 

кожного з планів. Так у провідному голосі – допоможе підкреслити «густу» 

темброву окраску нижнього регістру; у супротивній лінії реплік – загострити 

жаль спадних інтонацій; у лінії тридцятьдругих тривалостей - підкреслити 

«фоновий» характер максимально можливим рianissimo та особливим туше
1
.   

                                                 
1
 Завдяки зазначеним вище виразним засобам, лінія басів може стати найбільш зовнішнім, «реальним» планом 
в концептуальному часі музичних подій, жалісні спадні секунди (тт. 19-24) та їх розширений варіант (тт. 13, 16, 

17) - «внутрішньою» музикою, а завуальованість супроводжувального руху тридцятьдругих, як рефлексуючий 

план, утворює вимкненість з будь-якого подієвого ряду, що в своїй об’єктивованій печалі існує «над» 

протистоянням першого та другого драматургічного ряду. 
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Таким чином, свідоме використання певної метричної пульсації є 

підґрунтям створення концептуального втілення сонати і набуває значення 

виконавсько-стильової риси: інтерпретації, створеної на підставі прищеплених 

Л. М. Адаменко своєму вихованцю ідейно-естетичних пріоритетів, на 

організаційному рівні циклу притаманна відсутність загострених протиставлень 

(темпових, образних), а також і крайніх темпів в своїй зоні та ясно вираженого 

смислового центру через усереднювання контрастності характеру музичного 

руху. Відсутності акцентування ліричного центру циклу відповідають й 

особливості організації самої другої частини твору, такі як об’єктивний 

характер лірики, навмисне уникнення деталізації інтонаційного руху (що могло 

б внести особистісні риси) і як результат – більш зовнішній характер лірики, 

узагальненість його та більша одноплановість драматургії частини. 

Найхарактернішими рисами цього виконання чотирьохчасного циклу є загальна 

врівноваженість як принцип, співрозмірність. Усе зазначене не означає 

тьмяного забарвлення втілених емоцій. В межах усередненого контрастування 

темпів в інтерпретації присутня й певна енергія руху, й активність ритму, і 

виразність інтонування, якої, можливо, не вистачає для яскравої 

індивідуалізації, але достатньо для узагальненої передачі характеру музики.  

Повторюванність зазначених рис інтерпретації сонати Л. Бетховена 

студентом М. Аврутіним у виконанні іншими учнями Л. М. Адаменко інших 

сонат Л. Бетховена
1
 в загальному плані відбиває стильові домінанти 

художнього мислення піаністки. Останні покладені в основу визнання такої 

іманентної якості «нової виконавської особистості» (Л. Є. Гаккель)
2
 як 

«несуперечливість». Проте, термін цей лише натякає на головну особливість 

сучасних віянь у виконавському мистецтві. У більш конкретному виді «… 

существеннейшим новаторским достижением нынешней исполнительской 

личности автор (Гаккель – Т.Г.) считает объективацию интерпретации, при 

                                                 
1
 Спогади колишніх студентів Л.М. Адаменко про роботу над Сонатою ор.10 №3 Л. Бетховена (Т.Л. Моргунова) 

[207], над сонатою ор.57 (О. Пурім) [269], висловлювання Н.Ю. Чеснокової (колеги Л.М. Адаменко) [323]. 
2
 «… не только и не столько форма деятельности характеризует собою «новую личность» в исполнительском 

искусстве. Более существенны исполнительская эстетика, исполнительский стиль, о которых мы можем 

говорить как о тенденции … Эту тенденцию определим словом «непротиворечивость» [48, с. 63-68]. 



 

 

149 

которой «музыкальное произведение предстает … вне каких бы то ни было 

исполнительских инициатив, переоценок, пересмотров» [286, с. 68-69]. У світлі 

такої загальної естетичної характеристики провідних тенденцій сучасного 

виконавського мистецтва досить органічними видаються естетично-художні 

принципи Л. М. Адаменко: уникнення гострої контрастності та поляризації 

образних начал, навмисне запобігання значної індивідуалізації образності, 

об’єктивований характер ліричного висловлювання, завуальованість 

особистісної «інтонації» інтерпретатора, узагальненість і врівноваженість 

образних характеристик. Перелічені принципи співвідносяться з найдієвішим 

висхідним критерієм О. Б. Гольденвейзера щодо суджень про інтерпретацію 

творів Л. Бетховена, в яких «… гармонично сочетаются два, казалось бы, 

противоположных качества: яркая эмоциональная насыщенность и 

безукоризненное чувство меры» [62, с. 4].  

Іншим викладачем музичного ВИШу Донбасу, цікавим з точки зору 

створення власної виконавської школи, є В. Г. Бойков. Його концертна та 

викладацька практика припала переважно на часи, коли записуюча техніка не 

набула сучасного поширення, а фондові записи обласної телерадіокомпанії 

формувалися майже виключно діяльністю столичних гастролерів. Через ці 

фактори збереглася вельми обмежена кількість записів інтерпретацій цього 

піаніста. Проте, збережені афіші стверджують – в його репертуарі були концерт 

В. Моцарта для 2-х фортепіано мі бемоль мажор, мініатюри П. Чайковського з 

циклу «Пори року», три п’єси з балету «Петрушка» І. Стравінського, проте, 

останній твір не став виконавським досягненням піаніста. Теоретична 

зацікавленість В.Г. Бойкова творами Й. Брамса [229] мало відбита у його 

виконавській діяльності – зафіксовано лише один концерт з творів цього 

композитора в обласній філармонії (1981 р.) [112]. В цілому, частота звернень 

відбиває схильність В.Г. Бойкова до творів Й. Гайдна, В. Моцарта, Ф. Шуберта, 

взагалі до мініатюр.  

У студентських програмах класу В.Г. Бойкова художні смаки також 

знайшли певний відбиток. Активно використовувались варіації різних авторів - 
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Варіації В. Моцарта (на теми різних авторів), Й.Брамса (на тему Р. Шумана, на 

тему Н. Паганіні), Ф. Мендельсона, Анданте з варіаціями Й. Гайдна
1
. З творів 

крупної форми найчастіше вивчалися сонати Й. Гайдна, Ф. Шуберта (сі бемоль 

мажор, ля мінор), його «Скиталець», мініатюри. Інколи уся програма 

студентського виступу складалася з творів В. Моцарта та Ф. Шуберта 

(С. Кошелєва, 2008). Значне місце посідають концерти С. Прокоф’єва (концерт 

№1 - О. Коваленко, М. Ткачов; концерт №2 - О. Балджі, концерт №3 - 

О. Коваленко; концерт №4 - І. Заярна, концерт №5 - А. Степанченко та ін.), але 

це може бути продиктоване вимогами Міжнародного академічного конкурсу 

піаністів ім. С. Прокоф’єва, засновником і незмінним розпорядником якого був 

В.Г. Бойков.  

У програмах учнів В.Г. Бойкова використовуються етюди Ф. Ліста (напр., 

6 Етюдів за Паганіні - О. Коваленко, 2005), які майже не зустрічаються у 

концертних програмах, наприклад, Н. Ю. Чеснокової та її учнів (в цьому класі з 

творів Ф. Ліста найчастіше виконується лише Соната сі мінор); зустрічаються й 

Сонати М. Клементі та значна кількість творів Ф. Мендельсона (Фантазія ор.28, 

Серйозні варіації ор.54, Анданте з варіаціями ор.82), обробки творів Й.С. Баха, 

мініатюри Р. Шумана – 3 п’єси ор.111, Гумореска, 4 п’єси ор.32, Арабески. Із 

творів С.Рахманінова періодично вивчаються Варіації на тему Кореллі – 

Л. Стецька (2001), .О. Балджи (2005), Д. Писаренко (2007), О. Коваленко (2012).  

Значною художньою подією було виконання піаністом Анданте з 

варіаціями фа мінор Hob ХVII: 6 Й. Гайдна [Дискографія № 24]. В загальному 

сенсі цей твір уявляє собою подвійні варіації, які складаються з викладення 

Першої та Другої тем
2
, двох варіацій (в яких розробляються почергово обидві 

теми) та значно розвиненого фіналу на основі Першої теми. Сама побудова 

твору викриває провідне значення Першої теми
3
, яка є носієм більш 

драматичного начала, що підтверджується її інтенсивним розвитком у фіналі. 

                                                 
1
 Зацікавленість В. Бойкова жанром варіацій знайшла відбиток у декількох його теоретичних працях [229]. 

2
 Мається на увазі Тема як розділ усієї форми Варіацій (тт. 1-29), а не побудова тематичного рівня.  

3
 Перша Тема варіацій написана у простій динамічній тричастинній формі, в який 1частина представлена 

повторним періодом, середня частина – реченням, 3 частина – також періодом повторного виду на інтонаційних 

варіантах ритмо-формули. 
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Друга тема виконує функцію відтінення (мажорною тональністю, 

гармонією, фактурою та ін.) і суттєво не впливає на розвиток драматургії твору. 

Тож, у розгляді стильових пріоритетів В. Г. Бойкова-піаніста вузловими віхами 

будуть трансформації саме Першої теми Варіацій. Її інтерпретація вже надає 

початкове уявлення про виконавсько-стильову установку В. Бойкова-піаніста. 

Найпершою характерною рисою виконання В. Бойковим п’єси, 

особливістю, яка сприймається ще до усвідомлення будь-яких деталей та 

цілісності твору, є дуже повільний темп [Дискографія №24]. Узагальненим 

показником повільності руху може слугувати порівняння із потенційно 

можливими темповими рішеннями, які допускає ритмо-інтонаційна побудова 

загальної Теми. Так, при розмірі 
2
4 В. Г. Бойков обирає пульсацію восьмих, 

кожна з яких дорівнює ММ=84. Проте, зонна природа темпу та ритму надає й 

інші можливості обрання пульсуючої одиниці. Так, наприклад, тема може бути 

організована рухом чвертей, при якому оптимальною є пульсація восьмих
1
 

ММ=100-102 з окремими відхиленнями у бік прискорення. Проте, при обранні 

чверті як пульсуючої одиниці темп може бути, навіть, ще більш скорий, при 

якому швидкість чергування восьмих дорівнює ММ=104. Проте, можливий 

варіант темпового вирішення, навіть, повільніший, ніж обраний В. Г. Бойковим, 

при якому восьма як одиниця руху дорівнює ММ=80.  

Питання темпу є дуже важливим з огляду на те, що «… благодаря 

иерархической структуре метрические системы в различных произведениях, 

даже при совпадении основного метрического пульса, в целом могут 

отличаться друг от друга, иногда — даже очень значительно. Это позволяет уже 

на уровне канвы использовать относительно характерные, 

индивидуализированные средства организации, выбирать ту или иную 

метрическую систему, каждая из которых, безусловно, обладает своим кругом 

художественных возможностей (виокремлено мною – Т.Г.) [228, с. 121].  

                                                 
1
 Восьма тривалість обрана як найменша кратна тривалість для потенційно різних інтерпретацій. Кратність 

тривалостей, нарівні з акцентною пульсацією, Є. В. Назайкінський називає головним проявом метру [228, с. 

116]. Виявлення найменшої кратної тривалості надає можливість співвіднести темпи з різною провідною 

пульсуючою одиницею.   
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Визначальним для подальшого розвитку є «коло художніх можливостей» 

початкової теми
1
, що є заголовною і яка послідовно проходить через усю п’єсу. 

Зазвичай ініціативна тема у віденських класиків вміщує активний мотив, 

інтонацію, що виконує роль initio
2
. Використання initio як висхідного імпульсу 

подальшого розвитку В. Протопопов вважає характерним для формотворення 

Й. Гайдна, як і Л. Бетховена. Зауважуючи різницю бетховенського та 

гайднівського initio, В. Протопопов зазначає: «… бетховенское initio совсем 

иное, чем у Гайдна: будучи сильным и выпуклым, оно не претендует на 

законченность … это лишь толчок, импульс для развития, у Гайдна же initio … 

получило почти что значение т е м ы, а не ее зачина» [267, с 20]. В даному 

випадку ініціативна частина теми –                   - характеризується саме такими 

якостями: вона є найбільш інтонаційно виразною (порівняно з наступним) і в 

той же час інтонаційно замкненою, значною мірою завершеною. 

Але, при тому, що В. В. Протопопов визначає initio як «усваиваемую и 

запоминающуюся тематическую интонацию», функцію initio може виконувати 

й один з боків цієї теми у тих випадках, коли найбільш характерною стороною 

тематизму є, наприклад, ритм, ритмічна формула
3
, що лежить в її основі. Саме 

такий випадок представлено у Анданте з варіаціями Й. Гайдна: роль initio бере 

на себе ритмо-формула                    (тт. 1-2).  

Ритмо-формула має амфібрахічну організацію, в якій можливо 

виокремити ямбічну ячейку та хореїчну. Найбільш характерною є ямбічна 

частина, на що вказує скорочення хореїчної кінцівки і збереження саме 

ямбічної частини у варіантах ритмо-формули (хореїчна використовується 

епізодично). Функція ритмо-формули в цілому не порушується тим, що «… 

интервальные соотношения и гармоническая основа могут меняться в довольно 

широких пределах» [4, с.40], адже саме характерний бік – ритмічна організація 

                                                 
1
 Мається на увазі тема як побудова тематичного рівня, а не Тема як розділ усієї форми Варіацій. 

2
 «Initio – зачин сонатной формы, определенная, слухом легко усваиваемая и запоминающаяся тематическая 

интонация, это начальная часть главной темы, отнюдь не безразличная к тому, что последует за ней» [267, с. 9]. 
3
 «Ритмо-формула – сравнительно целостное образование, в котором наряду с соотношением длительностей 

обязательно учитывается и акцентуация, благодаря чему полнее выявляется интонационный характер 

ритмоструктуры. … ритмоформула – сравнительно краткое и отграниченное от окружающего образование, по 

самостоятельности приближающееся к мотиву» [312, с. 28] 
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– залишається незмінною. Важливим для збереження функції ритмо-формули 

«… оказывается повтор избранной ритмической формулы на более или менее 

значительной дистанции» [4, с. 40]. 

Дія ритмо-формули простежується на різних масштабних рівнях – як на 

рівні тематичного матеріалу, так і на рівні окремих розділів і твору в цілому. 

Отже ритмо-формула, окрім функції «поштовху» розвитку, виконує роль 

організатора нижчих та вищих рядів ієрархічної структури твору в єдине ціле, 

тобто виконує організуючу функцію теми
1
.  

Інтерпретаційні можливості будь-якого виконавця лежать на перехресті 

темпових умов існування ритмо-формули та її внутрішньої метричної 

організації. Інші виразні засоби тим чи іншим чином залежать від 

характеристик ритмо-формули. Так, наприклад, пульсація чвертей та рухливий 

темп дуже випукло реалізують маршеву основу руху і ритмо-формула буде 

існувати в умовах маршевості. Маршевість є найбільш сприятливою умовою 

реалізації саме ямбічної частини ритмо-формули, тому що характерні якості і 

маршу, і ямбу мають спільну основу – підкреслення метричних долей. І на цій 

спільній платформі темп, що утворює крок маршу, сприяє виявленню та 

посилює дію ямбічності в широкому смислі, основною виразною можливістю 

якого Л. А. Мазель вважає активність та динамічну енергію [189, с. 149]. Таким 

чином, в будь-якій інтерпретації досить швидкий рух та чверть як пульсуюча 

одиниця найбільшою мірою виявляють ямбічну енергію initio, а уся ритмо-

формула (не тільки її зачин) мають характер енергійний, здатний до 

драматичного розвитку.  

До того ж, за описаних умов найяскравіше виявляється формотворча дія 

метру: обрання чверті як пульсуючої одиниці та пов’язаного (в даному 

випадку) з цим досить рухливого темпу, утворює вельми виразну, 

тривалодіючу, метричну канву руху, що є простішим засобом об’єднання в 

ціле, діє як організуючий перцептивний фактор, що сприяє слухацькому 

охопленню гармонічної логіки руху від початку до кадансу, сприяє цілісності 

                                                 
1
 Див. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы.. – Л. : Музыка, 1977. – с.10.  
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слухацького сприйняття. На думку Є. В. Назайкінського «Именно эта сторона 

метра наиболее важна с точки зрения проблемы целостности восприятия 

музыкального движения на втором масштабном уровне восприятия — на 

уровне фраз, предложений и периодов, а иногда и простых форм. Именно 

внутренняя структура метрической организации в конкретном произведении и 

определяет функции метра как длительно действующей временной канвы для 

развертывания ритмического и синтаксического развития» [228, с. 118]. 

Інше тлумачення цієї п’єси представлене в даному разі інтерпретацією 

В. Г. Бойкова. Висхідною точкою його розуміння стає повільний темп, що 

закономірно вимагає іншої провідної одиниці руху. Такою в інтерпретації 

В. Г. Бойкова стає восьма тривалість. При будь якому темпі ця тривалість є 

легшою, ніж чверть, тож повільний темп та більша легкість пульсації восьмими 

в інтерпретації В. Г. Бойкова не дає відчуття чіткого кроку маршу, тобто 

зводить нанівець маршевість як жанрову основу руху. Замість енергії руху 

маршу провідним засобом створення і фону для вступу initio, і характеру самої 

ритмо-формули в даній інтерпретації стає звук, його якість та забарвлення 

особливим туше, що в сукупності утворює м’яке звучання пастельних тонів.  

Якість звуку стає провідним засобом в інтерпретації В. Бойкова і для 

нетрадиційного вимовлення варіантів ритмо-формули протягом усієї п’єси. 

Якщо прискорений рух та чіткий крок маршу акцентують саме ямбічну частину 

амфібрахічної організації ритмо-формули та сприяють виявленню 

характерності ямбу, то В. Г. Бойков, відповідно до обраного темпу та пульсації, 

нівелює типові виразні можливости ямбу, для чого підкреслено протяжно 

інтонує шістнадцяту тривалість в ямбічній частині ритмо-формули, яка й без 

того позбавляється повільним темпом гостроти спрямованості до сильної долі.  

Різне інтонування ямбічної частини ритмо-формули (В. Г. Бойкова і його 

можливих художніх опонентів) спирається на своєрідне використання 

виставлених штрихів. Так, затактова частина ямбічної ячейки ритмо-формули 

позначена знаком стаккато під лігою, що є вказівкою артикуляційною, а не 

інтонаційною. Саме ця подробиця залишає на розсуд інтерпретатора гостроту 



 

 

155 

інтонаційної спрямованості затактової шістнадцятої до сильної долі наступного 

такту. А саме від цього значною мірою і залежить виявлення активності ямбу. 

Так, В. Г. Бойков, використовуючи відсутність авторської інтонаційної ліги, 

дещо відокремлює предиктову частину, розширює шістнадцяту в затактовій 

частині initio і в зоні акцентованої виконавської (і слухацької) уваги опиняється 

саме хореїчна частина initio, в якій неухильно виконується позначена 

інтонаційна ліга. Це створює більш елегійний характер провідної теми варіацій.  

Справедливості заради треба визнати, що вже в середній частині Першої 

теми варіацій ямбічний елемент отримує позначки, що підкреслюють саме його 

ямбічність. Це – інтонаційні ліги безпосередньо між шістнадцятою та 

наступною більш сильною долею (тт. 15-16), а також і пауза перед цією 

групою, яка сприяє її відокремленню від попередньої тривалості (яка за 

відсутності паузи входить у групу і репрезентує хореїчний елемент у її складі).  

Варіант ямбічної ячейки ритмо-формули у заключному періоді першої 

Теми варіацій (тт. 18 - 29) є зразком поглиблення суб’єктивної інтерпретації 

initio В. Г. Бойковим. Можливість незвичної інтерпретації полягає у 

наступному. Як правило, метричне положення (тобто положення відносно 

сильної долі) зазначеної ячейки ритмо-теми надає їй ямбічний характер, наявна 

ліга підкреслює тяжіння короткої тривалості до опорної. Але у заключному 

періоді тричастинної форми Теми ямбічна ячейка викладена у повному обсязі – 

    тобто у складі повної предиктової
1
 та іктової частин. Наявність в 

повній предиктовій частині першого звуку, за тривалістю майже рівного 

наступній точці устремління, надає внутрішній організації зазначеної групи 

риси хореїчності - майже рівна тривалість початкової долі та долі-устрімління 

значно урівнює їх і у смислі вагомості
2
. Проте, саме це протиріччя між 

                                                 
1
 Повна предиктова частина ямбічної ячейки включає й хореїчний елемент – перший звук, який дещо розбавляє 

активність устремління. 
2
 Метричні відношення є суть відносини вагомості (акцентності) тривалостей. Так «   .в квантитативной 

ритмике соотношение длительностей образует метр   » [311, с. 18], а «Акцентированные слоги выделяются 

обычно не столько силой (собственно ударением), но и другими средствами, в том числе большей 

длительностью» [310, с. 29]. В сучасній тактометричній системі музичної ритміки найчастіше дія метра та 

ритму є паралельною: «… преобладанию в метре сопутствует преобладание в ритме. Это значит, что 

ударяемые («тяжелые») звуки бывают по преимуществу долгими, а неударяемые («легкие») — краткими» 

[187, с. 138]. Проте, наявні випадки непаралельної дії ритма та метру - інтонації, що починаються з більшої 
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внутрішньою ритмічною організацією ячейки та її метричним положенням і 

використовує В. Г. Бойков: у цій антіномії він однозначно надає перевагу саме 

хореїчному нахилу ячейки. На думку Л. А. Мазеля, «… завершение 

хореической стопы на слабой доле означает метрическое нисхождение и 

позволяет … выявить интонацию слабого окончания … Поэтому многие 

лирические мотивы хореичны» [187, с. 160]. Тож, вочевидь, наміри 

інтерпретатора полягають у втіленні інтонації зітхання, у наданні зазначеній 

ячейці характеру печалі. Додаткових барв ритмо-формулі надають загальна 

м’якість інтонування, позбавлення стаккато під лігою гостроти, виразне 

portamento. 

В цілому, за послідовним використанням зазначених прийомів в ритмо-

формулі, художнім наслідком стає втрата ямбічної енергії руху. Очевидно, що 

основним засобом ритмічного та синтаксичного розвитку теми стає не ритмічна 

енергія, а інтонація як ціле, послідовність її варіантів. В такому разі особливе 

значення набувають зміни - ритмічні, артикуляційні, зміни забарвлення 

варіантів інтонацій. Якщо ритмічна енергія спонукає до руху вперед
1
, то 

зосередженість на інтонації потребує вслуховування в неї, милування звуком, 

різною його якістю, тембром, тобто споглядання обраного об’єкту.  

Тож, можливо зазначити, що для В. Бойкова у процесі становлення теми 

важливішим уявляється не енергійний рух уперед, а саме споглядання 

трансформацій елементів та інтонаційного забарвлення initio. Саме такі 

виконавські зміни в initio є провідним засобом розвитку ідеї
2
 для В. Бойкова-

інтерпретатора. Не можна заперечити у такій інтерпретації значно меншої 

                                                                                                                                                                  
тривалості, але з менш вагомої метричної долі, ніж закінчуються. На цьому ґрунтується протиріччя між 

інтонацією (в широкому смислі) та ритмом, а точніше – між внутрішньою ритмічною організацією інтонаційної 

формули та її метричним положенням. 
1
 Характерною рисою ритму, за словами Е. Курта, є «… его стремление вперед, заложенное в нем движение и 

настойчивая сила» [173, с. 66].  
2
 Зазначена інтерпретаторська позиція якнайкраще відповідає самій суті форми варіацій. На відміну від 
класичного сонатно-симфонічного циклу, в якому одним з засобів розвитку є виклад нової теми [314, с. 78], 

динамічне становлення форми варіацій передбачається саме трансформаціями теми, що потребує особливо 

зосередженого виконавського вслуховування-споглядання у тему для знаходження її нових якостей. Отже, 

виконавське оновлення теми не тільки відповідає специфіці форми, але й виконавським пріоритетам 

В. Бойкова. Інтерпретаторські трансформації теми (окрім авторських) в класичних варіаціях теж є засобом 

втілення функції movere у асаф’євській формулі динамічного становлення музичної форми.   
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стрункості викладу форми теми – в ній менше виражене устремління розвитку 

до місцевих кульмінацій, динамізація заключного періоду тричастинної форми, 

тяжіння до кадансів та вираженість їх гальмуючого характеру. Форма отримує 

вигляд інтонаційних, ритмічних, варіаційних подій, що нанизуються на 

метричну канву, а становлення драматургії керується не цілеспрямованістю, а 

зміною інтонаційних фарб. 

Внутрішні характеристики теми визначають інтенсивність розвитку у 

формі в цілому, а характер послідовної трансформації провідної ритмо-

формули – спрямованість цього розвитку. 

Загальною лінією розвитку у випадку провідної ролі маршевості та 

пов’язаної з нею ямбічної енергії руху в цілому стає послідовна динамізація 

драматургії, запрограмована саме висхідним характером ритмо-формули у цих 

інтерпретаціях. Найбільш випукло динамізація проглядається в заключних 

періодах самої теми, кожної з варіацій та фіналу. Опорними віхами розвитку 

драматургії в такому разі виступають трансформовані варіанти ямбічної 

ячейки. Так, у Варіаціях 1 та 2 інтерпретаційна задача реалізується через 

позбавлення хореїчного вступного елементу, розширення предиктової частини 

амфібрахічної побудови ритмо-формули, через початок предиктової частини не 

разом з початком долі (він – початок - виражен шістнадцятою паузою), а з 

безопорної другої шістнадцятої. Суто виконавським засобом посилення 

авторського задуму є підкреслено активний вступ гамоподібного сходження. 

Динамічність його досягається піаністичним ауфтактом перед вступом 

предиктової частини. Активність ауфтакту електризує рух наступних 

шістнадцятих, а у перцептивному часі активізує сприйняття ритмічної енергії.  

В найбільш розширеній кульмінації усієї п’єси (фінал
1
, тт. 170-193), в 

якій можливості використання ритмічної енергії ямбу майже вичерпно 

представлені оголеною суттю ямбічної стопи (завдяки наявності лише однієї 

предиктової ноти та самого ікту), можливість продовження динамізації 

                                                 
1
 У фіналі висхідна проста динамізована тричастинна форма додатково динамізується за рахунок розширення 

обох речень заключного періоду розвиненими кульмінаціями та доданням заключення, що виконує функцію 

terminus’у  у формі в цілому .  
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розвитку та загострення драматизму майже цілком переходить до виконавських 

засобів. Так, виконавська воля може обважнити цю інтонаційну пару (що надає 

їй вагомості висловлювання), або інтерпретатор вільний застосувати стаккато 

на сильній долі (вірогідно з метою підкреслити її опорність) або просто 

акцентувати точку устремління, активізуючи енергію тяжіння і досягання та ін. 

Наміри інтерпретаторів можуть бути посилені й підвищеним градусом сили 

звучання, яка у фіналі варіацій при виконавській спрямованості на максимальну 

напруженість драматичної кульмінації та за вичерпаністю динамізуючих 

можливостей ритму, обирається виконавцями за провідний засіб.  

Логічність і завершеність, художня переконливість представлених 

інтерпретаційних рішень все ж не вичерпує змістовних можливостей теми та 

твору в цілому. Інший підхід представлений інтерпретацією В. Г. Бойкова. 

Виходячи з характеру теми в його інтерпретації принципом поступального руху 

виступають зміни провідної частини тематизму, діалогічність, темброве 

забарвлення, співставлення світла й тіні, різноманітність динаміки, тонкощі її 

градацій та ін
1
.   

Розглянемо вузлові віхи інтерпретації В. Бойкоів, в яких найкраще можна 

з’ясувати елементи, опорні для інтерпретатора, та їх звукові характеристики. В 

першій та другій варіаціях зоною концентрації вузлових віх розвитку є 

заключний період (відповідно тт. 67-78 та 116-127). Як вже зазначалося, 

авторські методи розвитку у цих варіаціях багато в чому наближені: 

розширення предиктової частини, початок її зі слабкої шістнадцятої, поступове 

позбавлення хореїчної кінцівки. Виконавська їх інтерпретація виявляється у 

посиленні нівелювання ямбічної енергії: у Варіації 1 намір затушувати енергію 

ямбу призводить, навіть, до порушення інтерпретатором голосоведіння. Так, у 

тактах 67, 68 70, 72, 73 інтерпретатор не застосовує динамічні засоби та 

виконавський ауфтакт для активізації вступу предиктової частини ритмо-

формули, для посилення її хореїчного нахилу. Він мислить затактові 
                                                 
1
 Особливі тонкощі звукової палітри, якості звуку, трансформація інтонацій як провідні засоби вибудовування 

цілого є органічними для В. Бойкова у зв’язку з його навчанням у консерваторії та асистентурі-стажуванні у 

В. Топіліна. Зазначену рису В. Бойкова-виконавця можливо вважати спадкоємною.  
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шістнадцяті продовженням сильної долі в іншому голосі. Це знімає гостроту 

устремління й надає сходженню хореїчного характеру і, хоча й порушує 

голосоведіння, проте, відповідає позиції інтерпретатора.  

Зазначені прийоми використовуються й в інших фрагментах Варіації 1: у 

переривчастій лінії шістнадцятих трансформованої ритмо-формули (т. 50-51; 

56-60), у зв’язці між двома реченнями (т.70), у quasi-cadenza і далі (тт. 74-75; 

76-78). 

Замість ритмічних засобів розвитку на перший план висуваються 

динамічні та штрихові, які відповідають звуковій майстерності В. Г. Бойкова. У 

динамічному профілі варіацій виконавець не використовує занадто гучну 

динаміку, навіть у досягненні кульмінацій: за першим разом кульмінація (т. 71) 

не перевищує значення mf, а у другій (т. 74) ) sf, завдяки чому найвища точка 

кульмінації отримує виразність саме в умовах mf: виразність найвищої точки 

кульмінації створюється гарно вивіреним акустичним балансом акорду на sf – 

верхівку кульмінації та її зафарбованість становить саме верхній звук.  

Особливо значущим є динамічні злами у кульмінаціях заключного 

періоду Варіації 2 (тт. 119-120 та 125-126). Їх значення виходять далеко за межі 

просто динамічного контрасту. В обох випадках співставлення кінцевого (у 

попередньому crescendo) або кульмінаційного акорду на forte є не 

зображальною грою світла й тіні, їх зміна є безсумнівно виражальна і 

прочитується як глибоко іманентна, характерна для Й. Гайдна зміна 

психологічних станів: напруження, протест, порив не отримують розвитку і 

змінюються емоційним спадом, сумом та підкоренням неминучому, а згодом – 

й зануренням у внутрішній світ.  

Особливо важливими для В. Г. Бойкова, в якості засобів розвитку 

драматургії і формотворення, є безліч відтінків одного рівня динаміки – mf або 

p чи pp, відтінків, як втілення тембральних контрастів. Так, завдяки вмілому 

розподілу динаміки, гармонічні голоси супроводу теми отримують різну 

тембральну окраску, завдяки чому і у Темі, і у Варіаціях: більш рельєфно 

означається голосоведіння; стає більш помітним контраст початку кожного з 
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двох речень, що складають побудову і першого, і заключного періодів (тобто 

структура тричастинної простої форми виступає більш випукло завдяки саме 

грі тембрової «світло-тіні»); загострюється діалогічність окремих мотивів (тт. 

116-117, 121-122).  

Особливо багато можливостей для звукового розмаїття дає фінал, той 

його розділ, що представляє значно розвинений заключний період. В цьому 

розділі дуже ясно виявляється семантичне навантаження динамічних зламів та 

змін, що становить багатий матеріал для такого майстра звуку, як В. Бойков. 

Можливість вираження різних емоційних станів якістю звуку надає неочікуване 

продовження місцевої кульмінації (тт. 166-167) наприкінці першого речення 

заключного періоду, яке розростається в кульмінаційну зону усієї форми (тт. 

168 – 193). В цій зоні, як і в наступному заключенні (тт. 210-228), нероздільно 

панує ямбічна частина ритмо-формули. Але В. Г. Бойков надає більшого 

значення тим виконавським засобам, які порушують односпрямованість 

драматургічного розвитку і втілюють різні психологічні стани, які 

урізноманітнюють картину драматичної кульмінації. До таких засобів можна 

віднести контрастне співставлення динаміки - як обрив прямої лінії розвитку, 

відступ від неї (тт. 166-167 і 168-169; 170 і 171); закінчення лінії diminuendo 

раптовим fortissimo – наче болісний протест проти спаду, занепаду (тт. 178-

179); плавний перехід crescendo у diminuendo – як вичерпання сили розвитку, 

втрата ним енергії (тт. 180-185) без ствердження досягання. Зазначений перехід 

завершується ажурними arpeggiando, які у виконанні В. Бойкова логічно 

призводять до початку другого речення (на матеріалі теми) у характері 

tranquillo (з т. 194). Протягом цього калейдоскопу емоційних станів, їх 

переходів та перетікань гучнісна динаміка ніде не досягає рівня справжнього 

forte; змістовні зрушення втілюються інтерпретатором за допомогою різного 

роду туше та якісних змін звуку. Саме виконавсько-стильова орієнтація 

В. Бойкова на розмаїття звуку як на засіб розвитку, зробила можливою 

створення саме такої цілісності твору.  



 

 

161 

В цій оригінальній художній концепції Варіацій пріоритет звуку має 

логічне продовження у виконавській грі з інтонацією. Так, у тому ж епізоді 

tranquillo (тт. 194-199)
1
 В. Бойков грає зміною висхідних та низхідних 

інтонацій. Підставу для цього надає співставлення метро-ритмічної 

характеристики
2
 та інтонаційної спрямованості. Так, дія висхідних інтонацій 

співпадає з метричним сходженням, а дія низхідних, тобто спадних, – 

протирічить метричній організації. У цих останніх випадках В. Бойков надає 

переваги не метру, а саме інтонації. З метою підкреслення її спадності 

інтерпретатор дещо обважнює предиктову шістнадцяту і полегшує іктову 

вісімку. Ці Штрихи виконавського стилю В. Бойкова якнайкраще відповідають 

естетиці самого великого Й. Гайдна, який «Восприняв от мангеймцев многое 

(прежде всего активность ритмо-интонаций), … остался верным сыном Вены - 

в преобладании изящества и живости над силой, экспансивности над бурным 

темпераментом» [167, с. 50]. 

Зазначені засоби інтерпретатора не можуть створити динамічний 

розвиток та відкритий драматизм, тим більш, що уся подієва палітра 

інтерпретації не виходить за межі приглушеного звучання. Для гармонічного 

розвитку художньої ідеї в цій інтерпретації немає потреби у перевищенні сили 

звуку у його крайніх значеннях. Приглушений тон необхідний інтерпретатору 

для запобігання надлишкової відкритості емоції – в інтерпретації В. Бойкова 

драматизм не випліскується назовні, а стає характеристикою внутрішньою. В 

даній інтерпретації гучністна динаміка слугує не для створення напруженості 

розвитку, а для характеристики мінливості емоційних станів як рушійної сили 

розгортання художньої ідеї та споглядання цієї мінливості.  

Інтерпретація Варіацій В. Г. Бойковим є яскравим вираженням художньо-

естетичних рис його виконавської майстерності
3
. З одного боку, ця 

інтерпретація розкриває стильові домінанти піаніста, з іншого - відповідає у 
                                                 
1
 Як і у попередній кульмінації (тт. 171-179). 

2
 Метричної – тому, що іктова частина інтонації припадає завжди на сильну або відносно сильну долю такту, а 

ритмічна її організація посилює метричні відносини співставленням вагомості меншої та більшої тривалостей, 

що вже само по собі є вираженням метричних відносин. 
3
 Художньо-естетична спрямованість інтерпретатора проявляється і у інших його виконавських роботах. Напр. 

«Білі ночі» з циклу «Пори року» П. І. Чайковського [205]. 
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визначальних рисах естетиці Й. Гайдна взагалі і особливо пізнього періоду 

творчості, яка, не дивлячись на усі «новації та вражаючі «пророцтва», близька 

«…к античному идеалу умеренности в выражении патетического и содержит в 

себе (а равно и возбуждает) «чувство, независимое от рефлексии и лишенное 

страсти» [167, с. 288]. Знаходження інтерпретатором тієї збалансованої грані 

між стихією пристрастей та сухим, раціональним тлумаченням твору, 

«предназначенного не для приятного развлечения» [232, с. 368] є значною 

художньою удачею музиканта: при уникненні пристрасних емоцій та занадто 

напружених колізій інтерпретатору вдається втілити яскраво визначену 

особистісну «інтонацію», яка полягає в зануренні у глибокі психологічні стани, 

у спогляданні тонкощів емоційних змін і звукових барв. 

Зовсім інші стильові пріоритети втілені у інтерпретаційних роботах 

Н. Ю. Чеснокової. В концертному репертуарі піаністки особливе місце 

посідають твори С. В. Рахманінова. Деякі з них супроводжують усе концертне 

життя піаністки. Окрім Сонати № 2 b moll, ор. 36 та Етюдів-картин ор. 39, це 

переважно твори пізнього періоду творчості композитора – Варіації на тему 

Кореллі ор. 42, Рапсодія на тему Паганіні ор. 43 та Концерт № 4 g moll ор. 40 

для фортепіано з оркестром, з яким піаністка починала свою виконавську 

діяльність, і який блискуче виконала останнім часом (2013) [Дискографія № 8]. 

Світоглядне підґрунтя інтерпретацій Н. Ю. Чеснокової реалізується через 

систему виконавських засобів на всіх рівнях організації твору. Для їх 

з’ясування проаналізуємо організацію піаністкою художньої цілісності Варіацій 

на тему Кореллі ор. 42 С. В. Рахманінова [Дискографія № 7]. Виявлені 

світоглядні, художньо-естетичні та виконавсько-організаційні пріоритети у 

сукупності й складають той «виконавський еталон», який є змістом «естафети 

поколінь» [68, с. 9] та об’єднуючим фактором для «деякого колективу 

музикантів» як атрибутивних властивостей школи.  

Особливості організації художньої цілісності Варіацій в інтерпретації 

Н. Ю. Чеснокової ґрунтуються на обіграванні такого дуалізму теми, що стає для 

виконавиці інформаційною засадою загостреного втілення обох феноменів – 
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Добра та Зла, Любові та Смерті, які є «… полюсами однієї осі» [36, с. 541], а 

майбутні трагедійні колізії інтерпретації мисляться як еманація їх нерозривної 

єдності. В інтерпретації піаністки, жанрові ознаки руху - сувора тридольна 

метричність та характерна опора на другу долю – є витоком демонічного начала 

(під чим розуміється демонізм граничного «напряжения душевних сил» [49, с. 

80]); паростками протилежної ліричної образної сфери стають: інтонаційна 

лінія спадних інтонацій, інтервал прими між першою та другою (акцентованою) 

долею такту, виконавське інтонування якого програмує майбутню специфіку 

ліричної образності: позбавленість розслабленості та напруження первісної 

(еротичної) семантики жанру сарабанди. Певною мірою такий ефект є 

результатом сугестивних властивостей інтерпретатора. Дуалістичність теми, 

взята за основу, накреслює дві конфліктні драматургічні лінії розгортання 

музичної цілісності, а гранична концентрація початкових характеристик 

набуває значення герменевтичного принципу в даній інтерпретації. 

У розвитку інфернальної сфери етапами розвитку стають варіації №№ 3, 

8, 11* та 12*, 18 - 20. У варіації № 3 привнесення інтерпретатором жанрові риси 

менуету набувають характеру прихованої підступності завдяки виконавським 

«подробицям» інтонаційного руху. Наелектризоване «вимовляння» 

хроматичної інтерваліки в ритмо-інтонаційній формулі          (       або        ), що 

є предиктом та другою долею тактів 1, 3, 5, 9, 11, врівноважує танцювальність, 

дещо гальмує рух
1
, а інтонаційні звиви виявляють «бомелієвські» [49, с. 80] 

риси Менуету.  

У варіації № 8 виконавське поглиблення характеру інфернального начала 

реалізується через специфічне бачення провідної ритмоінтонаційної формули    

        (              ). Ритм сарабанди є лише ритмічним остовом руху. Це один, 

більш крупний рівень організації. Увага виконавиці сконцентрована на іншому 

рівні - «подробицях» інтонаційного руху ламаної лінії сповзаючих хроматичних 

секунд усередині ритмічного остову. Напружене виконавське інтонування 
                                                 
1
 Іноді  значна роль танцювальної основи призводить до активності руху, наслідком якої є часова інерція 

шістнадцятих в початковій ритмоформулі і втрата інтонаційних «подробиць», що загалом утворює більш 

одноплановий варіант, позбавлений багатозначності семантичного наповнення. Проте, відтворення рис 

містичності цієї варіації може бути досягнено іншими виконавськими засобами.  
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«подробиць» позбавляє часової інерційності рух хроматизмів і створює 

характер містичної «повзучості», зловісної вкрадливості. Зазначені «подробиці» 

є додатковими музичними «подіями», вносять нові змістовні акценти і 

визначають новий поворот у розвитку інфернального начала. Смислова та 

організаційна роль ритмо-інтонаційного комплексу, а також його 

повторюваність та впізнанність у даній варіації надають йому значення 

«мікротеми»
1
 [281, с. 105]. Повторюваність подібних виконавських знахідок, 

спорідненість з іншими, аналогічними, підкреслює їх невипадкове для піаністки 

індивідуально-стильове значення.  

Подібні семантичні інтерпретаторські акценти виявляються і у подальшій 

трансформації демонічної образності: від прихованої загрози - у відкриту 

агресивно-деструктивну експресію (варіації №№ 11* та 12*). Ці епізоди 

розвитку схожі між собою завдяки простоті, одноплановості експресії (окрім 

короткого завершення варіації № 12*, про що буде далі), тож надають небагато 

варіантів для виконавської фантазії, і поставлена інтерпретатором мета 

досягається простим, але вельми дієвим способом – методом позбавлення 

часової інерційності другої та третьої долей кожного першого такту у кожній 

двотактовій фразі варіації № 11*. Запобіжником порушення загальної ямбічної 

організації цієї фрази в цілому є значна різниця між метричною вагомістю 

шістнадцятих і восьмих у предиктовому такті та половинної у іктовому. В 

перцептуальному часі слухацького сприйняття зазначений прийом утворює 

ефект гальмування руху, а в концептуальному часі твору інтерпретаторське 

обважнення руху створює ефект «тупої» агресивної сили, її наступу.  

Посилений семантичний акцент у розвитку інфернальної сфери, згідно до 

авторського задуму, в розглядуваній інтерпретації припадає на варіації №№ 18 

– 20. Співставлення у найвищій точці кульмінації єдиної метричної пульсації 

                                                 
1
 Н. В. Сарафаннікова до мікротем відносить короткі інтонаційні утворення, які «обладают особым — 

«сигнальным» — свойством, способностью одномоментно «мобилизовать» внимание слушателя» [279, с. 147]. 

В даному випадку за допомогою нових коротких ритмо-інтонаційних утворень відбувається розвиток 

драматургічної лінії. Їх смислова значимість, їх ритмічна та інтонаційна оформленість їх відчленованість, 

повторюваність є підставою вважати їх мікротемою.    
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останніх варіацій з наступним зламом метричного пульсу, з його 

синкопованими «перебоями» є музичним втіленням катастрофічності зриву. 

Виконавська знахідка полягає у точному витримуванні непохитної метричної 

пульсації без поступового уповільнення до самих синкопованих «перебоїв», що 

дає можливість сповна відчути наступний збій.  

При узагальненому погляді в наскрізному розвитку демонічної образності 

особливе значення надається темпоритмічним засобам організації. Рація цього 

запрограмована автором – із вивільненням агресивної енергії значно 

збіднюється інтонаційний виклад. Отже, завдяки саме темпоритмічним засобам 

інтерпретатору вдається вибудувати драматургію: по-перше, змінами темпу на 

різних фазах (від стриманої мірності метричної пульсації через примхливе 

химерне вивільнення енергії руху до невтримності шаленого вихору); по-друге, 

використанням метричної та ритмічної пульсації та їх порушень в 

кульмінаційній зоні як провідного засобу створення трагедійної кульмінації. 

Індивідуальні семантичні акценти в даній інтерпретації визначають і 

наскрізний розвиток ліричної сфери від реальності стриманого жалю теми через 

набуття ірреальності до трагічної вичерпаності та розпаду через 

переосмислення жанрово-стилістичних рис у «етапних» варіаціях №№ 12, 15 та 

17. У варіації № 12 нові якості ліричної образності виявляються 

інтерпретатором через переосмислення семантики
1
 джазової основи руху, яка 

«… является в … поздних произведениях (С. В. Рахманинова – Т.Г.)… формой 

воплощения демонического начала» [184]. Загальна механістичность руху, що 

створюється майже непорушною однотипністю ритму, переосмислюється 

інтерпретатором засобом руйнуванні саме однотипності руху виразною 

смисловою артикуляцією шістнадцятої тривалості у постійній ритмічній 

формулі          , тобто збагаченням механічності ритму інтонаційністю. Надання 

останній більшого змістовного значення вносить у художній контекст даної 

                                                 
1
 Як підкреслює М. К. Михайлов: «Изменения жанрового и формально-технического порядка (в том числе 

средств исполнения) подчинены, в конечном счете, изменениям стилевым, имеющим решающее значение» 

[206, с.121]. Можна продовжити цю думку – усі задумані зміни відбивають стильові риси інтерпретаційного 

задуму. 
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інтерпретації відтінок жалоби, стогону. Герменевтичні зміни щодо джазу – 

втрату ним агресивності та набуття смислу переривчатої мови, яка 

«задихається» - вносить і більш тонке використання виразних можливостей 

пауз, які переривають суцільний потік ритмоформул майже у кожному такті 

(такти 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Зазначені виконавські засоби 

перетворюють джазові елементи у варіації № 12 з символу зла у символ 

страждання. Вірність знайденого виконавського тлумачення семантики жанру 

втілена не тільки цією інтерпретацією, а й засвідчена у вербальній формі 

наступними дослідженнями стилю С. В. Рахманінова [185, с. 65, 72]. 

У варіації № 15 індивідуальному переосмисленню підпадає жанр 

баркароли, що лежить в основі руху. Зазвичай, як справедливо зауважує 

Л. А. Мазель, «… в баркаролах песня как таковая, лирическое чувство, 

ощущение природы и размеренного движения слиты в единый и притом 

несложный комплекс» [188, с. 150]. Втім, у даній варіації виконавське 

«домислювання» знаходить вираз у індивідуальному тлумаченні деяких 

елементів баркарольного комплексу.  

Це мелодійна лінія, що складається з варіативного викладення однієї 

ритмо-інтонаційної ланки, стає тим компонентом мелодії, яка «…обособляется 

и принимает на себя все большее образно-смысловое значение, в итоге обретая 

функцию темы» [64, с. 88]. Характерною рисою у даному випадку є кружляння 

на одному місці, оспівування устою та постійне повернення до нього. 

Особливістю даної виконавської інтерпретації у варіації № 15 є наполегливість 

повернення до устою, що оспівується (через підкреслену його опорність, через 

інтонаційну міжтонову напруженість спрямування, яка вимагає інтонаційного 

ritenuto і позбавляє рух легкості нічим не затримуваного похитування, через 

«вагомість» підйомів до довгого звуку тощо). Інтерпретатор відтворює 

враження скутості мелодійної лінії, позбавленості вільного розвитку, 

неспроможності вирватися з лещат через ефект гальмування руху в цілому та 

«ниючу» інтонацію. В даному випадку смисл виконавського задуму 

якнайкраще викриває думка Н. В. Сарафаннікової про особливості 
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композиторського стилю С. В. Рахманінова: «… в пристрастии к подобного 

рода тематизму отчетливо заметна сосредоточенность на провозглашении 

какой-либо музыкальной идеи» [279, с. 147]. Набуті волею інтерпретатора у 

варіації № 15 якості мелодійного голосу, посилені спадними інтонаціями в лінії 

басу, надають невигадливому, майже побутовому, жанру баркароли 

філософського змісту «колискової смерті», що й створює багатоплановість 

смислу в цій варіації. Всі зазначені зміни безкінечно віддаляють звучання цієї 

варіації у даній інтерпретації від поетизації (притаманної романтикам ХІХ ст.) 

побутових, «міських» жанрів пісні, романсу тощо і більше відповідають 

трагедійності музичного мислення пізнього С.В. Рахманінова.  

Багатозначність семантичних елементів, їх змістовний нахил якнайкраще 

відбивають і філософію світосприйняття Н. Ю. Чеснокової, й суто музичні та 

виконавські засади його втілення. Тож, невипадковою є й інтерпретація варіації 

№ 17: у концептуальному задумі інтерпретатора у викривленому, 

«несправжньому» світлі романсової лірики початковий жаль теми 

перетворюється на ірреальність ліричного почуття. Засобом втілення цієї 

трансформації стала характерна риса мелодики С. В. Рахманінова, яка «… дает 

многочисленные интереснейшие образцы использования угасающего звука 

фортепиано в качестве сильнодействующего выразительного средства» [142, 

с.46]. Використання цієї якості мелодизму С. В. Рахманинова у напруженому 

виконавському вслухуванні у довгий звук мелодії та підкресленя динамічними 

засобами внутрішнього простору між верхньою та нижньою межею звучання 

варіації № 17 стає для піаністки виконавським засобом створення відчуття 

порожнечі, в якій перебуває самотній згасаючий звук. Наголошена 

інтерпретаційна ідея наочно ілюструє виконавсько-стильові риси виконавиці та 

спрямованість її світовідчуття.  

Особистісна «інтонація», закономірно проявляється не тільки на нижчих, 

але й на вищих рівнях організації художньої цілісності Варіацій. В цьому творі 

індивідуальне акцентування інтерпретатора має тим більше значення, що 
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взагалі визначеність Варіацій як форми має певні особливості
1
. Останні 

утворюють проблему композиційної цілісності, вирішення якої потребує не 

тільки авторського знаходження форми другого плану, але й, певною мірою, 

інтерпретатора. У визначенні форми другого плану виконавець спирається на 

власну художню концепцію твору та на широке розуміння форми, що й 

визначає підхід інтерпретатора «… к раскрытию содержания произведения 

главным образом через содержательную сторону музыкальной ф о р м ы , 

музыкальных с р е д с т в »  [187, с. 11].  

В даному випадку на рівні художньої цілісності твору уся сукупність 

виражальних засобів спрямована інтерпретатором на загострення образної 

характерності та конфліктності зіткнень, що надає процесуальному 

становленню форми Варіацій динамізму симфонічного розвитку, загострює 

грані форми як її зломи, котрі у симультанному уявленні утворюють гострі 

верхівки ламаної лінії. Точками зазначених зламів стають ті варіації (або 

фрагменти в них), що становлять кульмінацію окремої фази розвитку і в яких 

наближеність та гострота зіткнення досягають граничного рівня. Прикладом є 

варіації №№ 7, 12* та 20. В масштабі художньої цілісності ці варіації стають 

«віхами» виконавського формотворення.  

Так, у варіації 7 однотактова низхідна інтонаційна лінія, проведена тричі 

в останніх чотирьох тактах, набуває змісту промовленого трикратного вигуку, 

виголошення відчаю, накладеного на характерну ритмічну формулу сарабанди 

(фолії). Кульмінаційне значення варіації № 12 утворено різким стилістичним 

зсувом у джазову стилістику варіації № 12 та заключним акордом з ферматою 

як останньою крапкою в кульмінації, після якого знов стає необхідною 

підкреслена психологічна зупинка - фермата на тактовій рисці й наступна 

виконавська цезура
2
. Це акцентує функцію варіації № 12 як водоподілу фаз 

розвитку драматургії та становлення форми. Кульмінаційне значення варіації № 

20 (з такту 17) визначається замиканням на цьому розділі форми інтонаційних 

                                                 
1
  Див. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – с. 16. 

2
 При інших варіантах бачення окремих фаз розвитку та іншої побудови цілісності роль фермати як 

формоутворюючого водоподілу втрачається, виконавська цезура в такому разі не грає значної ролі.  
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та ритмічних зв’язків з попередніми віхами інтонаційного процесу (тобто 

вичерпанням інтонаційного процесу), функцієй утворення з попередньою 

кульмінацією (варіація № 12) опорної арки в архітектоніці цілого. Роль 

змістовного елементу, який встановлює смисловий місток між варіаціями №12 

та № 20, належить ритмоформулі, в якій в обох випадках відбуваються 

«перебої»: у першому випадку вони виражені заміною сильної долі паузою, у 

другому – синкопою. У варіації № 20 суворість витримування піаністкою 

ритмічного пульсу підкреслює наступне перетворення ритмоформули у 

синкопований ритм гальмування і наступну остаточну зупинку – зупинку 

життя, зупинку душі.  

При втіленні інтерпретатором катастрофічності «зриву» у кульмінації, 

кода отримує значення розширеного заключного кадансу всієї форми в цілому і 

встановлює змістовні та формотворчі зв’язки з попереднім розвитком. У 

художній концепції Варіацій у виконанні Н. Ю. Чеснокової кода закономірно 

отримує зміст відчуття безмежного болю, який саме й дозволяє не знижувати 

наприкінці градус трагедійності всього задуму. У той же час, однозначність 

формотворчої функції коди залишає можливості різної змістовної її 

інтерпретації, що залежить від світоглядних та естетичних принципів 

інтерпретатора [36, с. 543; 280].  

Художній ефект, засвідчений слухацькою увагою, є ілюстрацією 

концептуальної глибини інтерпретації та дієвості виконавських засобів. Це, 

однак, не відкидає інших виконавських тлумачень коди [36, с. 543; 280]. Проте, 

у світлі загально визнаної трагедійності Варіацій, більш відповідною є 

інтерпретація Н. Ю. Чеснокової, в якій звучить «мотив жизненного исхода, 

ухода, нисхождения», інтерпретація, яка вводить слухача «в область 

гуманистических проблем предельной, п о с л е д н е й важности» [49, с. 105]. 

З проведеного аналізу можна узагальнено зазначити, що спорідненість 

творчої особистості Н. Ю. Чеснокової, її глибоке розуміння світу 

С.В. Рахманінова у світоглядному сенсі значною мірою ґрунтується на 

творчому векторі останнього, який «… от первых шагов до лебединой песни» 
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указывает на присущее композитору обостренно-трагедийное мировосприятие» 

[278] Загострено-трагедійне світовідчуття як основа художнього мислення є 

також іманентною характерністю глибоко особистісного виконавського стилю 

Н. Чеснокової. Цим, як органічною підставою, визначається загальний 

виконавський принцип дихотомії і в драматургії творів, і у їх формотворенні: 

антагоністичність музичної образності співзвучна внутрішньому світу 

піаністки, її розумінню невичерпності трагедійних колізій буття. Неповторність 

художнього світу Н. Ю. Чеснокової була відзначена завідувачем кафедри 

професором В. Г. Семикіним: « … у Натальи Юрьевны есть свой особый стиль 

… Можно по-разному относиться к этому стилю: принимать или нет – это 

другой вопрос, но иметь его (стиль) – это, безусловно, есть проявление 

своеобразной индивидуальности Натальи Юрьевны» [259]. 

 

Висновки до Розділу 3  

Третій період (з середини 60-х рр. ХХ по 2012 рік) є етапом 

інтенсифікації позитивної динаміки фортепіанного мистецтва Донбасу. 

Кількісні та якісні показники функціонування свідчать про досягнення 

фортепіанним мистецтвом Донбасу етапу зрілості. Якісно новий ступінь 

фортепіанного мистецтва характеризується представленістю його на державній 

та закордонній арені, значною кількістю перемог на творчих змаганнях 

піаністів, сформованістю індивідуальних виконавських шкіл, наявністю 

професійної композиторської творчості в регіоні та початком науково-

теоретичного осмислення виконавських та педагогічних проблем піанізму.  

Історичний зміст третього періоду розвитку фортепіанного мистецтва 

Донбасу полягає в тому, що сольне фортепіанне виконавство остаточно 

виокремлюється в самостійну галузь виконавства не тільки в практиці музично-

освітніх закладів, але й у діяльності філармоній. 

У цей період функціонування становлення фортепіанного мистецтва 

визначається також паралельним розвитком музичної освіти і виконавської 

практики, які стимулюють одне одного. Функції провідної рушійної сили у 
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розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу належать музичній освіті краю: 

піаністичний загал музичного ВИШу (викладачі та студенти) формує і 

найвищий рівень освіти молодих піаністів, і фортепіанне виконавство регіону. 

Лідерами піаністичної спільноти Донбасу є викладачі музичного ВИШу 

Донецька – Л. М. Адаменко, В. Г. Бойков та ін.  

В студентському середовищі найбільш репрезентованою є виконавська 

творчість студентів та аспірантів Л. М. Адаменко, В. Г. Бойкова та 

Н. Ю. Чеснокової. Учням цих викладачів належить більша частина перемог на 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. За різними 

показниками студенти та аспіранти зазначених викладачів становлять яскраво 

виражену генерацію спадкоємців та послідовників. Це є прояв яскраво 

вираженої «естафети поколінь» в творчості зазначених піаністів-викладачів 

ВИШу як однієї з ознак сформованості школи. 

Аналіз зразків виконавських інтерпретацій, здійснений в дисертації, 

висвітлює «виконавський еталон» як сутнісне наповнення «естафети поколінь». 

Це яскраво виражений набір філософсько-психологічних та художніх переваг, 

відбитих в інтерпретаційних рішеннях, який свідчить про наявність художньо-

стильових пріоритетів у виконавській творчості. Враховуючи наявність в 

діяльності провідних піаністів яскраво виражених «естафети поколінь» та 

«виконавського еталону», можна констатувати сформованість у сучасному 

фортепіанному мистецтві Донбасу (60-ті роки ХХ ст. – 2012 рік) 

індивідуальних виконавських шкіл. 
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ВИСНОВКИ 

У процесі дослідження вирішено всі поставлені завдання, що дало змогу 

дійти наступних висновків. 

Протягом ХХ ст. фортепіанне мистецтво Донбасу пройшло величезний 

шлях розвитку від аматорського музикування до високорозвиненого 

професіоналізму та етапу його зрілості на початок ХХІ століття. Сприятливими 

соціокультурними та історичними передумовами розвитку фортепіанного 

мистецтва Донбасу виступили такі наступні риси культурного буття регіону, як: 

загальноукраїнські тенденції культурного відродження та професіоналізації 

різних сфер діяльності, створення власної освітньої системи, демократизація 

загальної та мистецької освіти (кінець ХІХ – 26-й р. ХХ ст.), активна розбудова 

культури та мистецтва, вузька спеціалізація, подальша демократизація культури 

та освіти, розширення соціальної бази мистецької діяльності, а також політична 

воля до створення професійної музично-освітньої бази розвитку фортепіанного 

мистецтва Донбасу (30-60-ті рр. ХХ ст.); більша відкритість, активізація 

міжнародних контактів, залучення іноземних студентів до навчання в ДДМА, 

започаткування конкурсів, фестивалів, загострення конкуренції індивідуальної 

та окремих закладів, піднесення ролі творчої особистості та значущості 

ціннісної орієнтації (60-ті рр. ХХ ст. – 2012 рік). 

Значну роль у розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу наприкінці ХІХ 

– 20-ті роки ХХ ст. відіграли: музично-драматичні товариства - Велике-

Каракубське, Юзівське, Бахмутське, при Донецькому содовому заводі, при 

шахтах та заводі Новоросійського товариства в Юзівці, при заводах Г. Гартмана, 

Товариство драматичного мистецтва, музики та співу м. Луганська, Юзівське 

товариство аматорів музики, Маріупольське товариство аматорів; піаністи: 

Л. Р. Каневський, М. Кушлін, Н. І. Макарська, І. М. Акштейн, Л. Леслі, 

Ф. П. Городецький (Маріуполь); А. Д. Ханцин, Н. А. Корчевська, Н. С. Зендер, 

Р. І. Зендер, І. Зібада, М. Зібада, З. Фишберг, І. Макаров, Д. Левітов, 

І. З. Капеллі, С. А. Карпачевська, Я. З. Карпачевський (Луганськ); 

А. Д. Мерейнес, О. Ф. Ладиженський, Л. Б. Французова, Л. Найгоазен (Бахмут). 
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Засвідчено функціонування музичних шкіл: Н. С. Зендера, Р. І. Зендер, І. Зібади, 

І. З. Капеллі, С. А. Карпачевської (Луганськ), Л. Р. Каневського (Маріуполь), 

музична школа невідомого засновника (Бахмут); фортепіанні курси - 

Н. І. Макарської (Маріуполь), А. Д. Мерейнес (Бахмут). 

У 30-ті – 60-ті роки ХХ ст. визначальну роль у розвитку фортепіанного 

мистецтва Донбасу відіграли А. М. Шепелевський, М. В. Чеганов, 

О. А. Пелнович, Н. М. Бродський, Л. Є. Друккер, Г. Г. Сєрова, Є. І. Гурович, 

Л. І. Обрезанова, А. І. Масс, Г. Д. Сладковська, Ю. Ф. Вахраньов, 

Б.І. Панасенко, Е.І. Попова. 

Становлення фортепіанного мистецтва Донбасу відбувалось у три етапи. 

Перший з них охоплює кінець ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.; другий – середина 20-х 

– серередина 60-х рр. ХХ ст.; третій – середина 60-х рр. ХХ ст. – 2012 рік. Зміни 

періодів визначаються зміною якісного стану фортепіанного мистецтва краю, а 

самі якісні зміни - пропорційним співвідношенням в музичній культурі Донбасу 

діяльності професійних музикантів і аматорів, місцевих фахівців і приїжджих, 

розвитком музичної освіти та концертного музикування, здатністю генерувати 

нові покоління фахівців певного рівня.  

Перший етап (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) характеризується 

визріванням підґрунтя для розвитку професіонального фортепіанного 

мистецтва. Особливість цього проміжку часу – представленість фортепіанного 

мистецтва краю місцевими аматорами та прибулими фахівцями, переважання 

аматорської творчості в фортепіанному мистецтві регіону, наявність початкової 

музичної освіти. 

Другий етап (30-60-ті рр. ХХ ст.) характеризується професіоналізацією 

фортепіанного мистецтва Донбасу завдяки поступовому заповненню музичного 

простору музикантами-фахівцями, вихованими у регіоні та працюючими в 

різних ланках музичної культури. Особливість цього етапу – поява в музичній 

культурі регіону професійних музикантів, вихованих у регіоні, переважання 

професійної частки фортепіанного мистецтва над аматорським у музичній 

культурі регіону, наявність у фортепіанному мистецтві Донбасу професійних 
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піаністів, підготованих у регіоні; активізація музичної практики краю завдяки 

виконавській діяльності викладачів, концертмейстерів та учнів музичних 

училищ; побіжна роль філармоній у розвитку фортепіанного мистецтва краю; 

переважно синкретичні форми існування фортепіанного мистецтва Донбасу та 

відсутність сольного виконавства в лавах філармоній. 

Третій етап (з середини 60-х рр. ХХ ст. - по 2012 рік) характеризується 

повною професіоналізацією фортепіанного мистецтва регіону завдяки 

сформованості системи спеціальної музичної освіти регіону. Особливістю 

цього етапу є формування ядра викладацького та мистецького середовища 

саме з місцевих музикантів, зміна співвідношення вихованців інших 

виконавських шкіл і місцевих фахівців на користь останніх, сформованість 

місцевих мистецьких традицій. 

Коріння фортепіанного мистецтва Донбасу полягають у зв’язках 

виконавської практики краю та мистецької освіти всіх рівнів і форм, у їх 

паралельному зростанні: рівень концертного виконавства в регіоні 

безпосередньо визначається розвитком професійної музичної освіти Донбасу. 

Музична освіта на всіх етапах розвитку була рушієм розвитку фортепіанного 

мистецтва краю.  

Фортепіанне мистецтво Донбасу досягло у своєму розвиткові етапу 

зрілості. Свідченням цього є створення завершеної системи генерування нових 

поколінь молодих піаністів Донеччини; поширення їх творчості на теренах 

України та закордоном; значна кількість нагород на міжнародних виконавських 

конкурсах в Україні та за кордоном; представленість виконавства на клавішних 

інструментах у повному обсязі - органі, клавесині та фортепіано; наявність 

активно використовуваної місцевими піаністами фортепіанної творчості 

композиторів-членів Донецької організації Національної спілки композиторів 

України; професійне зростання викладачів кафедри спеціального фортепіано, 

відбите у здобутті звань та посад; започаткування на території регіону творчих 

змагань та перемоги на них; участь та перемоги представників фортепіанного 

мистецтва Донбасу в творчих конкурсах поза межами регіону та за кордоном; 
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зацікавленість фахівців з інших міст та регіонів творчими досягненнями 

місцевих кадрів. 

На етапі зрілості - початок ХХІ століття - у фортепіанному мистецтві 

Донбасу відбувається процес формування індивідуальних виконавських шкіл. В 

мистецькій освіті і виконавській практиці переважають сталі колективи, в яких 

здійснюється діахронічне та синхронічне накопичення, збереження та 

спадкоємність мистецьких традицій як один з показників формування 

індивідуальних виконавських шкіл. Іншим показником зазначеного процесу є 

сталість художньо-стильових рис в творчій діяльності їх засновників, стильові 

пріоритети яких є іманентним чинником об’єднання їх спадкоємців.  

Наявність іманентних рис феномену мистецької школи в фортепіанному 

мистецтві Донбасу свідчить про сформованість індивідуальних виконавських 

шкіл – Л. М. Адаменко, В. Г. Бойкова, Н. Ю. Чеснокової. Ці школи є 

різноспрямованими, заснованими на різних філософських та художньо-

естетичних засадах. 

Особливостями розвитку фортепіанного мистецтва Донбасу є: 

- початкова відсутність сталих музичних академічних традицій; 

– запозичення та асиміляція іншонаціональних музичних надбань як 

чинник формування фортепіанного мистецтва краю; 

- стрімкість зростання фортепіанного мистецтва (виконавства та 

педагогіки) краю; 

- насиченість цього процесу позитивними зрушеннями; 

-  пізніші  та  стислі терміни його становлення; 

- паралельність зростання та взаємодія музичної практики та музичної 

освіти; 

– нерівномірність розвитку фортепіанного мистецтва та інших відгалужінь 

музичного професіоналізму в регіоні. 
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музичній культурі Дніпропетровщини : від витоків до сучасності : автореф. дис. 

… канд. мистецтвознавства : спец. 17. 00. 03 – Музичне мистецтво / Щітова 

Світлана Анатоліївна ; Одес. держ. консерваторія ім. Н. Нежданової. –– Одеса, 

2006. –– 18 с.  

332. [Экзаменационные выступления учеников школы 

С.А. Карпачевской] // Луганский листок. –– Луганск, 1916. –– 18 дек. 

333. Эстетика раннего французского романтизма : сб. ст. / сост., вступ. 

статья и коммент. В. А. Мильчина. –– М. : Искусство, 1982. –– 480 с.  

334. [Юзовское музыкально-драматическое общество железнодорожных 

служащих ] // Южный край. –– Харьков, 1884. –– № 1366.  



 

 

206 

335. Якимчук О. М. Становлення музичного життя Луганщини першої 

половини ХХ ст. : виконавство, театрально-концертна діяльність, педагогічні 

школи : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 – Музичне 

мистецтво / Якимчук Олена Миколаївна ; Харк. держ. ун-т мистецтв 

ім. І. Котляревського. –– Харків, 2010. –– 19 с.  

336. Яцков А. В. К вопросу об исполнительской интерпретации трио для 

фортепіано, скрипки и виолончели Г. Гальперина / А. В. Яцков // Музичне 

мистецтво : зб. наук. ст. / Донец. держ. консерваторія ім. С. С. Прокоф’єва ; 

[ред.-упоряд. Т. В. Тукова, О. В. Скрипник]. –– Донецьк, 2007. –– Вип. 7. –– 

С. 193–204.  
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Фонографічні записи 

1. С. Рахманінов. Варіації на тему Кореллі ор.42. – виконавець: 

В. Ашкіназі. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

2. С. Рахманінов. Варіації на тему Кореллі ор.42. – виконавець: Л. Берман. 

- Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

3. С. Рахманінов. Варіації на тему Кореллі ор.42. – виконавець: Е. Грімо. - 

Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

4. С. Рахманінов. Варіації на тему Кореллі ор.42. – виконавець: 

В. Єресько. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

5. С. Рахманінов. Варіації на тему Кореллі ор.42. – виконавець: 

Дж. Огдон. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

6. С. Рахманінов. Варіації на тему Кореллі ор.42. – виконавець: 

М. Плєтньов. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru.  

7. С. Рахманінов. Варіації на тему Кореллі ор.42. – виконавець: 

Н. Чеснокова - Архів художнього керівника Донецької обласної філармонії, 

художнього керівника камерного оркестру «Віола», заслуженого артиста 

України О. Бахтіозіна – DVD диск. 

8. С. Рахманінов. Концерт для фортепіано з оркестром № 4 ор.40 соль 

мінор. – виконавці: Н. Чеснокова та академічний симфонічний оркестр 

ім. С.С. Прокоф’єва, диригент О. Долинський // Фондові записи Донецької 

обласної державної телерадіокомпанії – 2013 р.  

9. С. Рахманінов. Етюд-картина h moll ор. 39. – виконавець: Н. Чеснокова. 

– Донецька музична академія, архів студії звукозапису. 

10. Й.С. Бах. Концерт для клавіра і струнного оркестру фа мінор (BWV 

1056). – виконавці: Н. Чеснокова та Лауреат премії С. Прокоф’єва камерний 

оркестр «Віола», диригент заслужений артист України О. Бахтіозін // Фондові 

записи Донецької обласної державної телерадіокомпанії – 2002 р. 

11. В. Моцарт. Концерт для фортепіано з оркестром Ля мажор № 23. – 

виконавці: Н. Чеснокова та академічний симфонічний оркестр Чернівецької 
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обласної філармонії, диригент І. Созанський. – Архів Чернівецької обласної 

філармонії. - DVD-диск. – 2001. 

12. Дж. Гершвін. Рапсодія в стилі блюз. - виконавці: Н. Чеснокова та 

академічний симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії, диригент 

І. Созанський. – Архів Чернівецької обласної філармонії. - DVD-диск. – 2001. 

13. Концерт «Моїм вчителям присвячується» - виконавець: Н. Чеснокова. 

// Фондові записи Донецької обласної державної телерадіокомпанії. – 2005 рік. 

14. Концерт «Тобі, Україно!» - твори В. Кікти («Карпатські медитації», 

«Українська пасакалія»), Є. Петриченка («Ad astra»), С. Беринського («Партита 

для органу до 300-річчя Й.С. Баха). – виконавець: Н. Чеснокова. – DVD-диск: 

«Росток-Рекорд», м. Київ. – 2005 рік. 

15. М. Шух. Органна меса «Via dolorosa», В. Назаров. Пасхальний 

триптих «Духовна музика». – виконавець: Н. Чеснокова. – DVD-диск: «Росток-

Рекорд», м. Київ. – 2005 рік. 

16. С. Рахманінов. Рапсодія на тему Паганіні ор. 43. – виконавці: 

Дм. Клименко та симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії, 

диригент К. Шмідт. – Архів Луганської обласної телерадіокомпанії - DVD-диск. 

17. Концерт в м. Аллєппо (Сирія) – солістка: Н. Чеснокова. – Архів 

Н. Чеснокової. – DVD-диск. 

18. Концерт в залі оперного театру м. Дамаськ (Сирія). – солістка: 

Н. Чеснокова. – Архів Н. Чеснокової. – DVD-диск. 

19. Концерт в концертному залі отелю Дедеман м. Дамаськ (Сирія). – 

солістка: Н. Чеснокова. – Архів Н. Чеснокової. - DVD-диск. 

20. Л. Бетховен Соната ор.2 № 3 до мажор. – виконавець: М. Аврутін. – 

ДДМА, архів студії звукозапису. 

21. Л. Бетховен Соната ор.2 № 3 до мажор. – виконавець: В. Ашкіназі. - 

Лондон (Десса), 1974. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

22. Л. Бетховен Соната ор.2 № 3 до мажор. – виконавець: 

А.Б. Мікеланджеллі. - Варшава, 1941. - Електронний ресурс. Режим доступу: 

Classik-online.ru. 
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23. Л. Бетховен Соната ор.2 № 3 до мажор. – виконавець: 

А.Б. Мікеланджеллі. - Варшава, 1955. - Електронний ресурс. Режим доступу: 

Classik-online.ru. 

24. Й. Гайдн. Анданте з варіаціями фа мінор Hob ХVII: 6. – виконавець: 

В. Бойков. – ДДМА, архів студії звукозапису. 

25. Й. Гайдн. Анданте з варіаціями фа мінор Hob ХVII: 6. – виконавець: 

П. Бадура-Шкода. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

26. Й. Гайдн. Анданте з варіаціями фа мінор Hob ХVII: 6. – виконавець: 

Р. Браутігам. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

27. Й. Гайдн. Анданте з варіаціями фа мінор Hob ХVII: 6. – виконавець: 

Г. Гінзбург. - Електронний ресурс. Режим доступу Classik-online.ru. 

28. Й. Гайдн. Анданте з варіаціями фа мінор Hob ХVII: 6. – виконавець: 

Ф. Гульда. - Електронний ресурс. Режим доступу Classik-online.ru. 

29. Й. Гайдн. Анданте з варіаціями фа мінор Hob ХVII: 6. – виконавець: 

Е. Королев. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

30. Й. Гайдн. Анданте з варіаціями фа мінор Hob ХVII: 6. – виконавець: 

М. Плєтньов. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

31. Й. Гайдн. Анданте з варіаціями фа мінор Hob ХVII: 6. – виконавець: 

С.Ріхтер. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 

32. Й. Гайдн. Анданте з варіаціями фа мінор Hob ХVII: 6. – виконавець: 

А. Рубінштейн. - Електронний ресурс. Режим доступу: Classik-online.ru. 
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ДОДАТОК А 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЛАД КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО 

ДОНЕЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ 

(періодичний зріз за різні роки) 
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Склад кафедри спеціального фортепіано на 1969-1970 навч. рік
1
 

1. Самохвалов В.Г. – в.о. завідуючого кафедрою, в.о. доцента 

2. Адаменко Л.М. – в.о. доцента 

3. Саварі С.В. – в.о. доцента 

4. Вітовський О.Ю. – старший викладач 

5. Гаврик Г.В. - старший викладач 

6. Еверт І.І. - старший викладач 

7. Легоцький М.Й. – старший викладач 

8. Логвіс Т.Ф. - старший викладач 

9. Тер-Петросян Р.А. - старший викладач 

10. Хананаєв В.С. - старший викладач 

11. Чебуков Ю.М. - старший викладач 

12. Прилепська Е.М.- викладач-сумісник
2
, штатний викладач фортепіанного 

відділу Донецького музичного училища 

 

Склад кафедри спеціального фортепіано на1970-1971 навч. рік 

1. Самохвалов В.Г. – в.о. завідуючого кафедрою, в.о. доцента (з 1972 – доцент) 

2. Адаменко Л.М. – в.о. доцента 

3. Вітовський О.Ю. – в.о. доцента 

4. Саварі С.В. – в.о. доцента 

5. Горєва Т.В. - старший викладач 

6. Гончаренко В.Ф. - старший викладач 

7. Еверт І.І. - старший викладач 

8. Легоцький М.Й. – старший викладач, Заслужений артист України (1972) 

9. Тер-Петросян Р.А. - старший викладач 

10. Хананаєв В.С. - старший викладач 

                                                 
1
 З 1966 по 1969 роки на кафедрі спеціального фортепіано працював В.Г. Сагайдачний.  

2
 До 1970 року в різні роки сумісниками на кафедрі спеціального фортепіано були Вахраньов Ю.Ф., Обрезанова 

Л.І., Сєрова Г.Г. (викладачі Донецького музичного училища), Пономарьов Б.Г. (Донецьке училище культури), 

Самохвалова Ж.П. та Хананаєва В.Є. (ДМШ №1), Гайдукова А.П. (Донецьке педучилище).  
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11. Чебуков Ю.М. - старший викладач 

 

Склад кафедри спеціального фортепіано на1980-1981 навч. рік 

1. Самохвалов В.Г. – в.о. завідуючого кафедрою, доцент 

2. Адаменко Л.М. – доцент 

3. Горєва Т.В. – доцент 

4. Легоцький М.Й. – доцент, Заслужений артист України (1972) 

5. Бакіс В.Я. – старший викладач, лауреат Міжнародного конкурсу камерних 

ансамблів (Мюнхен, ФРН, 1971). 

6. Бойков В.Г. – старший викладач, Лауреат Всеукраїнського конкурсу 

піаністів, присвяченого 50-річчю ВЛКСМ (1968). 

7. Гончаренко В.Ф. - старший викладач 

8. Георгіянц А.С. – старший викладач 

9. Еверт І.І. – старший викладач 

10. Мирошнік Г.І. – старший викладач 

11. Чеснокова Н.Ю. – старший викладач 

 

Склад кафедри спеціального фортепіано на1990-1991 навч. рік 

1. Самохвалов В.Г. – в.о. завідуючого кафедрою, професор кафедри 

2. Адаменко Л.М. – професор 

3. Вітовський О.Ю. – в.о. професора 

4. Горєва Т.В. – професор 

5. Легоцький М.Й. – професор, Заслужений артист України (1972) 

6. Бакіс В.Я. – доцент, лауреат Міжнародного конкурсу камерних ансамблів 

(Мюнхен, ФРН, 1971), лауреат 1 Республіканського конкурсу камерних 

виконавців (1 премія, 1983).  

7. Бойков В.Г. – доцент, Лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів, 

присвяченого50-річчю ВЛКСМ (1968). 

8. Георгіянц А.С. – доцент 

9. Гончаренко В.Ф. – доцент  
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10. Максимов О.Б. – старший викладач 

11. Сємикін В.Г. - доцент 

12. Чеснокова Н.Ю. – доцент, Лауреат Третього Республіканського конкурсу 

камерних колективів (1990) 

 

Склад кафедри спеціального фортепіано на 02.06.2011 навч. рік
1
 

1. Бойков В.Г. – зів. кафедрою, професор
2
, Лауреат Всеукраїнського конкурсу 

піаністів, присвяченого 50-річчю ВЛКСМ (1968), Заслужений діяч мистецтв 

України (2007). 

2. Адаменко Л.М. – професор  

3. Сємикін В.Г. – професор  

4. Чеснокова Н.Ю. – професор, Лауреат Третього Республіканського конкурсу 

камерних колективів (1990) 

5. Георгіянц А.С. – доцент 

6. Жаркая О.О. – в.о. доцента  

7 Максимов О.Б. – доцент  

8. Орищук А.В. – доцент 

9. Балжді О.І. – старший викладач, лауреат конкурсу IMTA (Париж, 1997) 

Європейського музичного фестивалю (Брюсель, Бельгія, 2000 та 2001),  

10. Дробот Ю.К. – старший викладач 

11. Дурнєва І.А. – старший викладач 

12. Заярна І.Ю. – старший викладач  

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 З 2012 навчального року на кафедрі працює Коваленко О.С. – старший викладач, лауреат 4 конкурсів: 

Всеукраїнського пам’яті Г. Нейгауза (Кировоград), Міжнародних - ім. С. Прокоф’єва (Донецьк), ім. 

А. Караманова (Симферополь), пам’яті В. Горовиця (Київ).  
2
 З лютого 2012 року завідувачем кафедри є Семикін В.Г.  
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ДОДАТОК Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреати конкурсу молодих піаністів «На батьківщині С. Прокоф’єва» (м. 

Донецьк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За архівом проректора по  

науці ДДМА Т.В. Тукової 
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викладач ученик/студент рік премія 

О.Б. Максимов Л. Панієва  1997 2 

О.Ю. Вітовський В. Гончарова 1997 2 

Л.М. Адаменко Н. Водолєєва 1998 диплом 

В.Ф. Гончаренко А. Токмаков 1998 1 

В.Ф. Гончаренко А. Новік 1999 3 

І.Д. Залевська  Л. Іванченко 1998 2 

І.Д. Залевська Д. Писаренко 1999 3 

І.Д. Залевська  2001 Дипломи 3шт. 

Н.Ю. Чеснокова Нат. Бурзаніца 2000 3 

 Д. Проценко 2003 диплом 

 Д. Аредо 2013 диплом 

Ю.К. Кабачна(Дробот) С. Суппашев 2005 2 

 В. Горожанкіна 2007 2 

І.Ю. Заярна О. Шмигін 2007 1 

О.А. Жарка  В. Шушкевич 2003 2 

    

А.В. Оріщук В. Кучеренко 1997 3 

 А. Ясинський 1999 3 

 Н. Осояну 2001 1 

 В. Кучеренко 2001 1 

 А. Ясинський 2003 1 

 О. Горюнова 2003 3 

 Д. Аредо  2005 3 

 Г. Пристромська 2005 3 

 Т. Нужна 2007 1 

В.Г. Бойков М. Кузнєцова 1998 3 

 Л. Панієва 2001 1 

 Д. Писаренко 2003 1 

 М. Ткачов 2007 Гран-Прі 

 Г. Бартєнєва 2007 2 

 Т. Качайлова 2011 

2011 

Дипломи 2 шт. 

2 

Н.М. Бурзаніца Д. Бренерман 2007 2 

 В. Корольова 2007 3 

С.І. Кривонос  Т. Зубкова 2011 3 
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ДОДАТОК В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список учнів/студентів ДДМА – 

лауреатів Міжнародних конкурсів піаністів поза межами регіону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За архівом проректора по  

науці ДДМА Т.В. Тукової 
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1995 рік 

Викладач Учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

Легоцький М.Й. 

Гончаренко В.Ф. 

Бойков В.Г. 

Бойков В.Г. 

О. Совгір 

О. Розумний 

О. Скидан 

О. Скидан 

ім. С. Людкевича, Торонто 

ім. С. Людкевича, Торонто 

м. Дублін, Ірландія 

Ibla-95, Італія 

перше 

диплом 

перше 

третє 

 

 

1996 рік 

Викладач Учень/студент Назва конкурсу місце 

Гончаренко В.Ф. О. Розумний  ім. С. Людкевича, Торонто диплом 

Гончаренко В.Ф. 

Гончаренко В.Ф. 

Гончаренко В.Ф. 

А. Новік 

А. Новік 

А. Новік 

«Internet, що звучить», Симферополь 

Ім. А. Караманова, Симферополь 

Ім.. В. Крайнєва, Харків 

Перше 

Диплом 

Спец 

приз 

 

1997 рік 

Викладач учень/студент Назва конкурсу місце 

Вітовський О.Ю. 

Гончаренко В.Ф. 

Бойков В.Г. 

Бойков В.Г. 

Бойков В.Г. 

Адаменко Л.М. 

Адаменко Л.М. 

Адаменко Л.М. 

Н. Шевченко 

А. Нозік 

М. Стецька 

О. Балджі 

Т. Урсова 

Н. Водолєєва 

О. Попова 

О. Цивадиць 

пам’яті Д. Шостаковича, Гановер 

В Усті-на-Лабі, Чехія 

Конкурс IMTA, Париж 

Конкурс IMTA, Париж 

Конкурс IMTA, Париж 

Конкурс IMTA, Париж 

Конкурс IMTA, Париж 

Конкурс IMTA, Париж 

шосте 

друге 

третє 

диплом 

диплом 

третє 

диплом 

диплом 
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1998 рік 

Викладач Учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

Гончаренко В.Ф. 

Гончаренко В.Ф. 

Бойков В.Г. 

 

 

Оріщук А.В. 

Залевська І.Д. 

Вітовський О.Ю. 

А. Новік 

А. Токмаков 

Т. Урсова 

 

 

В. Кучеренко 

Д. Писаренко 

О. Воєводіна 

«Мистецтво ХХ ст.», Київ 

Пам’яті Р. та В. Горовиць 

 В Греції (Афіни) 

 

 

ім. А. Караманова 

ім. А. Караманова 

Всеугорський конкурс «Ф. Куперена-

К. Дебюсі», Дебрецен, Угорщина 

Перше 

Гран-Прі 

Почесна 

медаль тов-ва 

Концертеум 

Диплом 

Перше 

перше 

 

 

 

1999 рік 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

Залевська І.Д. 

В.Г. Бойков  

Л.І. Мельникова 

Д. Писаренко 

М. Кузнєцова 

Д. Волобуєв  

Пам’яті В. Горовиця, Київ 

Ім. Рубінштейна, Париж 

Ім. Артоболевської, Москва 

Друге 

Диплом 

диплом 

 

 

2000 рік 

викладачк учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

А.В. Орищук 

В.Г. Бойков 

А. Ясинський 

О. Балджі 

Пам’яті В. Горовиця, Київ 

VІ Європейський музичний фестиваль, 

Брюсель, Бельгія 

Третє 

перше 

 

2001 рік 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

В.Г. Бойков 

 

В.Г. Бойков  

В.Г. Бойков 

В.Г. Бойков  

 

О. Балджі 

 

Т. Урсова 

О. Алексахіна 

О. Алексахіна 

 

Європейський музичний фестиваль, 

Брюсель, Бельгія 

Музичний конкурс, Лондон 

м/н фестиваль «Дніпровські зорі» 

1 м/н фестиваль Кримська весна», 

Ялта 

Друге 

 

Диплом 

Диплом 

Диплом 
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В.Г. Бойков 

В.Г. Бойков 

В.Г. Бойков 

О.А. Жарка 

 

Л.І. Мельнікова 

 

А.В. Орищук 

І.Д. Залевська 

Л. Панієва 

Л. Панієва 

Л. Панієва 

В. Шушкевич 

 

Т. Семіндєєва 

 

В. Кучеренко 

Г. Пристромська 

Пам’яті В. Горовиця, Київ 

1 м/н пам’яті Е. Гілельса, Одеса 

3 м/н конкурс ім. А. Караманова 

м/н конкурс «Синій птах», 

Симферополь 

м/н конкурс «Синій птах», 

Симферополь 

3 м/н конкурс ім. А. Караманова 

3 м/н конкурс ім. А. Караманова 

 

диплом 

третє 

друге 

Друге 

 

Друге 

 

Перше 

диплом 

 

2002 рік  

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

А.В. Орищук 

А.В. Орищук 

І.Д. Залевська 

В.Г. Бойков 

В. Кучеренко 

Т. Осояну 

С. Соловйова 

М. Боркова 

ІV ім. В. Крайнєва 

Горовиць-дебют 

«Синій птах», Симферополь 

«Мистецтво ХХІ ст.», Київ 

Третє 

Перше 

Спец. Приз 

лауреат 

 

2003 рік 

викладач Учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

Н.Ю. Чеснокова 

Н.Ю. Чеснокова 

Н.Ю. Чеснокова  

Н.Ю. Чеснокова 

Н.Ю. Чеснокова 

 

Н.Ю. Чеснокова 

 

І.Д. Залевська 

А.В. Орищук 

В.Г. Бойков  

В.Г. Бойков 

 

А.С. Георгіянц 

Л.І. Мельникова 

Д. Клименко 

Д. Клименко 

Д. Проценко 

Д. Клименко 

Д. Клименко 

 

Д. Проценко 

 

Г. Пристромська 

Г. Зубенко 

Д. Писаренко 

Л. Панієва 

 

Г. Сисоєва 

М. Ткачов 

 «Кримська весна», Ялта 

 «Синій птах», Симферополь 

«Синій птах», Симферополь 

Ім. А.Караманова, Симферополь 

м/н фестиваль творчості юних 

«Співзвуччя», Маріуполь 

м/н фестиваль творчості юних 

«Співзвуччя», Маріуполь 

«Кримська весна», Ялта 

Ім. А.Караманова, Симферополь 

м/н пам’яті В. Горовиця, Москва 

конкурс-фестиваль Mondo in music 

м/н фестиваль творчості юних 

«Співзвуччя», Маріуполь 

м/н фестиваль творчості юних 

Гран-Прі 

Перше 

Друге 

Друге 

Гран-Прі 

 

Лауреат 

 

Диплом 

Перше 

Перше 

Перше 

 

Лауреат 

Лауреат 
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Л.І. Мельникова 

 

 

 

Т. Сєміндєєва 

«Співзвуччя», Маріуполь 

м/н фестиваль творчості юних 

«Співзвуччя», Маріуполь 

 

 

лауреат 

 

2004 рік 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

В.Г. Бойков  

А.В. Орищук 

А.В. Орищук 

О.А. Жарка  

О.А. Жарка 

Н.Ю. Чеснокова 

 

Ю. Кабачна 

Т. Нужна 

А. Ясинський 

В. Шушкевич 

В. Шушкевич 

Д. Клименко 

 

“Срібний дельфін”, Італія 

«Горовець-дебют», Київ 

Ім. В. Крайнєва, Харків 

«Горовець-дебют», Київ 

«Лускунчик», Москва 

Ім. С. Рахманінова, Тамбов 

 

Гран-Прі 

диплом 

диплом 

диплом 

диплом 

перше 

 

 

2005 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

А.В. Орищук 

Ю.К. Кабачна 

Н.Ю. Чеснокова 

Н.Ю. Чеснокова 

В. Кучеренко 

В. Горожанкіна 

Д. Клименко 

С. Кривонос 

Ім. В. Горовиця, Київ 

Ім. М. Затіна, Ужгород 

Ім. М. Затіна, Ужгород 

Ім. А.Караманова, Симферополь 

Друге 

Друге 

Спец. Приз 

перше 

 

2006 

викладач Учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

О.А. Жарка 

Л.М. Адаменко 

 

Л.М. Адаменко 

Ю.К. Кабачна-

Дробот 

А.В. Орищук 

А.В. Орищук 

В. Шушкевич 

В. Бородін 

 

В. Бородін 

С. Суппашев 

 

А. Хара 

А. Осояну 

Ім. В. Горовиця, Київ 

Фест-конкурс «Воронцовські 

зустрічі», Алупка, Крим 

м/н «Фортіссімо», Харків 

«Горовець-дебют», Київ 

 

«Горовець-дебют», Київ 

Юних піаністів, Пекін, Китай 

Друге 

Друга 

 

Диплом 

Лауреат у 2 

номінаціях 

Друга 

Спец приз 
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2007 рік 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

Н.М. Бурзаніца 

Л.М. Адаменко 

А.В. Орищук 

І.А. Дурнєва 

Н.М. Бурзаніца 

Н.Ю. Чеснокова 

 

А.С. Георгіянц 

Ю.К. Кабачна-

Дробот 

А.В. Орищук 

В.Г. Бойков 

А.В. Орищук 

В.Корольова 

В. Бородін 

А. Ясинський 

А. Рибальченко 

В. Корольова 

Д. Аредо 

 

А. Горюнова 

С. Суппашев 

 

А. Хара 

О. Коваленко 

Г. Пристромська 

«Синій птах», Симферополь 

«Мистецтво ХХІ ст.», Ворзель 

Пам’яті В. Горовиця, Київ 

«Vivat musica», Н. Каховка 

«Vivat musica», Н. Каховка 

Фест «Слов’янської музики», 

Мелітополь 

Міжнародна програма «Нові імена» 

Міжнародна програма «Нові імена» 

 

Міжнародна програма «Нові імена» 

Ім. А. Караманова, Симферополь 

Ім. А. Караманова, Симферополь 

Третє 

Перше 

Спец. Приз 

Перше 

Друге 

Лауреат 

 

Лауреат 

Лауреат 

 

Лауреат 

Друге 

третє 

 

2008 рік 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

Н.Ю. Чеснокова 

 

Н.М. Бурзаниця 

 

 

Н.М. Бурзаниця 

Ю.К. Кабачна-

Дробот 

А.В. Орищук 

І.Ю. Заярна 

В.Г. Бойков 

Д. Аредо 

 

В. Корольова 

 

 

І. Федорова 

О. Чотій 

 

А. Хара 

М. Очерет 

Л. Панієва 

«Акорди Хортиці», Запоріжжя 

 

Фест. Слов’янської фортепіанної 

музики, Мелітополь 

Фест. Слов’янської фортепіанної 

музики, Мелітополь 

«Шоу-Західний регіон», Рівне 

 

Пам’яті В. Горовиця, Київ 

«Vivat musica», Н. Каховка 

Конкурс піаністів в Єрусалимі 

Перше та 

третє 

Лауреат 

 

 

Лауреат 

Друге 

 

Третє 

Перше 

диплом 

 

2009 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

А.С. Георгіянц 

В.Г. Бойков 

О. Шуляк 

Л. Панієва 

«Співзвуччя», Маріуполь 

«Фост-мастер-клас», Тель-Хай, 

Лауреат 

лауреат 



 

 

222 

 Ізраїль 

 

2010 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

В.Г. Бойков 

В.Г. Бойков 

 

В.Г. Бойков 

 

Н.Ю. Чеснокова 

 

Л.М. Адаменко 

 

О.Ю. Вітовський 

 

О.Ю. Вітовський 

О. Коваленко 

М. Ткачов 

 

О. Коротихіна 

 

О. Юристовська 

 

Н. Ладиченко 

 

В. Гончарова 

 

В. Гончарова 

Пам’яті В. Горовиця, Київ 

Фест. Слов’янської ф-ної музики, 

Мелітополь 

Фест. Слов’янської ф-ної музики, 

Мелітополь 

Фест. Слов’янської ф-ної музики, 

Мелітополь 

Фест. Слов’янської ф-ної музики, 

Мелітополь 

Фест. Ім. Конопницької, Пшетбуш, 

Польща 

Фест. Сучасної музики, Краков, 

Польща 

Третє 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Диплом 

 

Диплом 

 

2011 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

В.Г. Бойков 

 

В.Г. Бойков 

 

А.В. Орищук 

 

А.В. Орищук 

 

А.В. Орищук 

А.В. Орищук 

В.Г. Бойков 

І.Ю. Заярна 

Є.Дорофєєва 

 

Н. Нечипуренко 

 

М. Федченко 

 

Г. Бартєнєва 

 

А. Ясинський 

А. Ясинський 

М. Федченко 

О.Плужнік 

Фест. Слов’янської ф-нної музики, 

Мелітополь 

Фест. Слов’янської ф-нної музики, 

Мелітополь 

Фест. Слов’янської ф-нної музики, 

Мелітополь 

Фест. Слов’янської ф-нної музики, 

Мелітополь 

Конкурс фірми «Стенвей» 

Ім. Дж.Б.Віотті, м. Верчеллі, Італія 

«Vivat musica», Н. Каховка 

«Vivat musica», Н. Каховка 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

Друге 

Третє 

Перше 

друге 
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2012 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

Ю.К. Кабачна-Дробот 

О.А. Жарка 

О.А. Жарка 

Н.Ю. Чеснокова 

Н.Ю. Чеснокова 

Н.Ю. Чеснокова  

Н.Ю. Чеснокова 

Ю.К. Кабачна-Дробот 

Е. Фісун 

В. Ізмайлова 

В. Ізмайлова 

М. Бурзаниця 

М. Бурзаниця 

М. Бурзаниця 

Г. Шевченко 

Е. Фісун 

«Золота ліра», Дніпропетровськ 

«Чито ди Барлетта», м. Барлетта, Італія 

Ім.. В. Моцарта, м.Фраскотті, Італія 

«Акорди Хортиці», Запоріжжя 

«Ступень к мастерству», Ростов-на-Дону 

Ім. А. Артоболевської, Москва 

«Акорди Хортиці» , Запоріжжя 

«Золота ліра», Дніпропетровськ 

Гран-Прі 

Третє 

Диплом 

Перше 

Перше 

Друге 

Перше та 

третє 

Гран-Прі 

 

2013 

викладач учень/студент Назва конкурсу піаністів місце 

Н.Ю. Чеснокова 

Н.Ю. Чеснокова 

 

Н.Ю. Чеснокова 

 

Н.Ю. Чеснокова 

Н.Ю. Чеснокова 

 

 

Л.В. Мельнікова 

 

Г. Шевченко 

Г. Шевченко 

 

Г. Шевченко 

 

Г. Шевченко 

Г. Шевченко 

 

 

Л. Малютіна 

 

Ім. В. Віардо , Донецьк 

«Акорди Хортиці», Запоріжжя 

 

«Акорди Хортиці», Запоріжжя 

 

Ім.А. Караманова, Симферополь 

Фест. Професійного музичного 

мистецтва «Прикарпатська весна», І-

Франківськ 

Ім. А. Караманова, Симферополь 

 

Перше 

Перше 

(соло) 

перше (З 

орк) 

диплом 

диплом 

 

 

диплом 
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ДОДАТОК Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найбільш значні виконавські програми 

професора кафедри спеціального фортепіано ДДМА 

Н.Ю. Чеснокової 
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- «Фортепіанна музика С. Рахманінова», Донецьк, 1983; 

- «Й.С. Бах – Д. Скарлатті» (раз. з Шершньовою), Донецьк, 1985; 

- «Вечір французької інструментальної музики» (раз. з Шершньовою), Донецьк, 

1988; 

- «Вечір італійської інструментальної музики» (раз. з Шершньовою), Донецьк, 

1988; 

- «Музика Австрії і Німеччини», Донецьк, 1990; 

- «Й.С. Бах. Пам’яті Володимира Сафонова» (раз. з Шершньовою), Донецьк, 

1992; 

- «Музика Франції (рояль, орган, клавесин)», Донецьк, 1993; 

- «С.В. Рахманінов» (до 120-річчя з дня народження). – Донецьк, 1993; 

- «Авторський концерт Мирослава Скорика», Донецьк, 1994; 

- «До міжнародного дня музики», Донецьк, 1996; 

- «Фантазія на тему BACH», Донецьк 1997; 

- «Р. Шуман» (до дня народження), Донецьк, 2000; 

- «Ювілейна фантазія BACH» до 315-річчя з дня народження и 250-річчя з дня 

смерті. – Донецьк, 2000;  

- «Класика і джаз». - Донецьк, Маріуполь, Чернівці, 2001; 

- «Й.С. Бах і сини» (раз. з камерним оркестром «Віола»). – 2002; 

- «Моїм вчителям присвячується» (до 25-річчя діяльності Н.Ю. Чеснокової). – 

Донецьк, 2002; 

- «С.В. Рахманінов» (до 130-річчя з дня народження і 60-річчя з дня смерті). – 

Донецьк, 2003; 

- «Й.С. Бах і сини» Концерт концертів (раз. з камерним оркестром «Віола», до 

320-річчя з дня народження). – Донецьк, 2005;  

- «REGINA-VLADIMIR Horowittz in Memoriam». – Київ, 1994, 1995, 2001; 

- «Від різдва до Великодня». – Чернівці, 2004; 

Участь Н.Ю. Чеснокової як виконавця у фестивалях: 

- Фестиваль симфонічної, камерної та оперної музики С. Прокоф’єва (до 100-

річчя з дня народження). – Луганськ, 1991; 



 

 

226 

- Київ-Мюзік-Фест. – Київ, 1992; 

- «REGINA-VLADIMIR Horowittz in Memoriam». – Київ, 1994, 1995; 

- Органної музики»Музичне свято». – Луганськ, 1995; 

- Міжнародний фестиваль органної музики,присвячений 25-річчю органної 

школи на Україні. – Київ, 1995; 

- Дні іспанської культури у Донецьку. – Донецьк, 1993-1996; 

- ХХІ Міжнародний фестиваль органної музики в м. Гданськ (Польща) з 

програмою «Органна музика України». – Гданськ, 1998; 

- Різдвяні вечори у Донецьку. – 1998, 1999, 2000, 2002, 2003; 

- До 30-річчя органного мистецтва на Україні – 8 концертів – Ялта, 

Дніпропетровськ, Чернівці, Донецьк та ін. - 2000-2001 р. 

- Перший Всеукраїнський національний незалежний фестиваль фортепіанної та 

камерної музики «REGINA-VLADIMIR Horowittz in Memoriam». – Київ, 2001; 

- Міжнародний фестиваль «Органум». – Суми, 2002; 

- ІV Міжнародний фестиваль органної та камерної музики «Музика в 

монастирських мурах». – Вінниця, 2002; 

- Другий Подільський фестиваль органної музики. – Хмельницький, 2002; 

- «Культурний герой ХХІ століття». – Донецьк, 2002; 

- ХХХ фестиваль органної музики «Погляд в Ойкумену». – Берлін, 2004; 

- В межах міжнародного фестивалю «Прокоф’євська весна» Всеукраїнська 

акція «Мистецтво молодих». – Донецьк, 2005; 

- ХІІІ Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти». – Львів, 2007. 

 

 

 


