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МУЗИЧНИЙ
Дніпропетровської

консерваторії
ім. М. ГлінкиВІСНИК

Міжнародний фестиваль фортепіанного Мистецтва

Другий Міжнародний фестиваль фортепіанного мистецт-
ва „Музика без меж”, який відбувся 22 – 25 грудня 2009 
року в Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки, став 
продовженням однієї з чудових традицій музичної культу-
ри Дніпропетровська – запрошувати видатних виконавців 
сучасності для творчого спілкування та взаємозбагачення, 
отримання естетичної насолоди і натхнення для подальшої 
роботи. Невипадково протягом довгого періоду розвитку 
професійної піаністичної культури на Дніпропетровщині, у 
тому числі в музичному училищі та консерваторії, побува-
ли видатні піаністи ХХ століття: С. Рахманінов, О. Скрябін, 
Й. Гофман, І. Падеревський, В. Ландовська, Г. Нейгауз, 
С. Ріхтер та багато інших.     

Відкриття у 2006 році Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки стало поштовхом для відродження най-
кращих традицій, притаманних Катеринославській-
Дніпропетровській піаністичній школі. Почався актив-
ний процес оновлення творчих зв’язків з російською та 
західноєвропейськими фортепіанними школами, з яскра-
вими представниками музичного мистецтва ХХІ століття. 
Саме для оновлення творчого спілкування викладачів та 
виконавців на новому, сучасному рівні, для ознайомлен-
ня музичної спільноти Європи з досягненнями української 
національної культури і був створений Міжнародний фести-
валь фортепіанного мистецтва „Музика без меж”. Ініціатором 
та організатором проведення фестивалю виступає ректор 
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, Заслужений 
діяч мистецтв України, піаніст Юрій Михайлович Новіков.      

Унікальність фестивального дійства полягає у 
можливості почути яскравих представників української, 
російської та німецької виконавських шкіл, порівняти їх 
схожі та індивідуальні риси, які притаманні не тільки кож-
ному з виконавців, але й в цілому великим національним 
піаністичним культурам сучасності.  

Серед гостей першого фестивалю широко представлена була 
німецька фортепіанна школа. Другий фестиваль вирізнявся 
яскравою участю представників російського піаністичного 
мистецтва – відомих виконавців та викладачів: Віри Носіної 
– професора Російської академії музики  ім. Гнесіних, Заслу-
женого діяча мистецтв Киргизії; Тамари Русанової – кан-
дидата мистецтвознавства, професора Російської академії 
музики  ім. Гнесіних, Заслуженого діяча мистецтв Російської 

Федерації; Олександра Бондурянського – Народного артиста 
Росії, кандидата мистецтвознавства, професора Московської 
державної консерваторії ім. П.І. Чайковського; Євгена Ми-
хайлова – Народного артиста Республіки Татарстан, про-
фесора Казанської державної консерваторії ім. Н. Жиганова, 
соліста Московської державної філармонії; Графа Муржи 
(скрипка) – Заслуженого артиста Росії.     

Українську піаністичну школу представляли Юрій Новіков 
– ректор Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, Заслу-
жений діяч мистецтв України; Наталя Чеснокова – професор 
Донецької державної музичної академії ім. С. Прокоф’єва; На-
таля Бурзаниця – викладач Донецької державної музичної 
академії ім. С. Прокоф’єва; Олександр Полусмяк – лауреат 
міжнародних конкурсів; Ілля Петров – лауреат міжнародних 
конкурсів; Антон Генкін – лауреат міжнародних конкурсів. 

Німецьку фортепіанну школу представляла Наталя Ткачен-
ко – лауреат міжнародних конкурсів, концертуюча піаністка з 
міста Кемптен. 

Урочисте відкриття фестивалю у найкращій формі 
відтворило сутність його назви. У великій концертній залі 
Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки утворив-
ся єдиний музичний простір без жодних кордонів, звуча-
ла музика композиторів різноманітних епох у виконанні 

музикантів різних країн. Відкрив фестиваль Концерт c-moll 
для 2-х фортепіано з оркестром Й.С. Баха у виконанні 
Н. Чеснокової та Н. Бурзаниці. Монументальність музики 
бароко створила атмосферу урочистої величності. Яскра-
вим світлом красоти, чистоти і досконалості була осяяна 
музика великого В.А. Моцарта – Концерт Es-dur для 2-х 
фортепіано з оркестром у виконанні Н. Ткаченко та О. По-
лусмяка. Глибинно-філософські грані взаємовідносин 
особистості та всесвіту були розкриті в Сонаті № 14 Л. Бет-
ховена, яка прозвучала у виконанні Ю. Новікова. Урочистий 
вечір продовжив Концерт для фортепіано, голосу та орке-
стру В. Беляєва. Сучасний московський композитор яскраво 
відтворив художні риси російської мелодики в особливих 
тембрових з’єднаннях (партія фортепіано – Ю. Новіков, во-
кал – К. Миколайко). У завершенні першого дня фестивалю 
прозвучав шедевр раннього романтизму – Інтродукція та 
Allegro appassionato для фортепіано з оркестром Р. Шумана 
(соліст Ю. Новіков). Тонкою ансамблевою зіграністю 
та збалансованістю звучання вирізнявся симфонічний 
оркестр Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки під 
керівництвом диригента Донецької філармонії В. Олійника.             

Виконання творів композиторів різних епох утворило 
чудове підґрунтя для проведення науково-практичної 
конференції з питань фортепіанного виконавства, якою 
відкрився другий фестивальний день. Блискучу доповідь, 
присвячену проблемам семантики та музичної риторики 
епохи бароко, прочитала В. Носіна. Власні ілюстрації на 
фортепіано фрагментів аналізованих творів робили її виступ 
вичерпно повним та доступним для великої студентської 
аудиторії, яка зібралася у великому залі Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки. Тематика доповіді Т. Русанової 
була пов’язана з проблематикою музичного романтизму, 
насамперед з багатьма аспектами фортепіанної фактури. На 
прикладі творів Ф. Шуберта, Р. Шумана та Ф. Шопена відомий 
викладач давала практичні поради по досягненню того чи 
іншого художнього результату. Особливою слухацькою 
зацікавленістю позначилася незвичайна, експериментальна 
форма конференції, яка проходила у вигляді діалогу між 
виступаючими та слухачами, яким була надана можливість 
задавати питання, вступати в дискусію та висловлювати 
власну думку. Це надало академічному, як правило, дещо 
сухуватому заходу виняткову жвавість та рівну доступність 
для всіх учасників – від відомих професорів до студентів 
перших курсів училища та викладачів музичних шкіл.                

Після конференції відбувся майстер-клас з камерного 
ансамблю Народного артиста Росії О. Бондурянського. 
Складні процеси взаємовідносин музикантів в ансамблі 
розкривалися у чітко структурованій та, водночас, 
артистичній подачі теоретичного матеріалу, що надавало 
процесу занять особливу афористичну глибину.   

Завершив другий день фестивалю концерт Народного 
артиста Республіки Татарстан Є. Михайлова. Блискучий 

піаніст завоював серця дніпропетровських слухачів ще у 
дні першого фестивалю; тому його виступ чекали з великим 
нетерпінням.    

У грі Є. Михайлова особливо вразили тонка нюансировка, 
нескінченність динамічних градацій та наповненість звука в 
piano. Романтичний пафос, сила контрастів та оголеність не-
рву вирізняли виконання „Крейслеріани” Р. Шумана. А пер-
ше відділення концерту явило свого роду „ретроспективу” 
творчості О. Скрябіна – від автобіографічної Сонати № 1 та 
семи прелюдій ор. 17, через Сонату № 5 („аналог” геніальної 
„Поеми екстазу”), – до Поеми „До полум’я” ор. 72, остан-
ньому сонатному шедевру Майстра.        

Однією з кульмінаційних точок фестивалю став майстер-
клас В. Носіної, який відкрив третій день фестивалю. Пра-
цюючи зі студентами над творами Й.С. Баха, Віра Борисівна 
розкривала глибоке змістовне значення їх інтонаційної, 
цифрової, графічної семантики. Особлива увага приділялася 
виявленню структурної природи твору, як обов’язкового 
кроку на шляху до усвідомлення його художньої образності.  

Вершиною концертних заходів третього дня фестивалю 
став виступ Заслуженого артиста Росії Графа Муржи та На-
родного артиста Росії О. Бондурянського. У їх виконанні 
прозвучали сонати для скрипки і фортепіано С. Франка та 
Д. Шостаковича. В ідеальному ансамблевому діалозі музи-
канти „розповідали” про світлі та трагічні образи. Музика 
заповнювала нескінченність часового простору, створюючи 
ефект тиші що звучить завдяки неперевершеній тонкості 
паузування. Концерт камерної музики передав „естафету” 
молодим талановитим піаністам А. Генкіну та І. Петрову. В 
їх виконанні прозвучали шедеври Ф. Ліста. 

Заключний день фестивалю відкрився майстер-класом 
Т. Русанової. В роботі зі студентами особлива увага звер-
талася на важливість цілісного усвідомлення музично-
художніх характеристик епохи, в яку було написано твір. 
Теплоту творчого спілкування з молодими виконавцями 
продовжив майстер-клас Є. Михайлова. Тонкощі мистецтва 
інтерпретації музичних творів гармонійно доповнювалися 

процесом вирішення технологічних завдань фортепіанного 
виконавства. Закривав фестиваль концерт юних піаністів. 
Яскраво, професійно, впевнено заявило про себе майбутнє 
Дніпропетровської піаністичної школи. Гості фестивалю ви-
соко оцінили виконавський рівень молодих піаністів, а також 
їх викладачів.        

Значення та масштабність будь-якого дійства визнача-
ються ідеєю, покладеною в основу заходу, ідеєю, яка дає 
початковий творчий імпульс. Тим важливіше той факт, що 
дієвою силою Міжнародного фестивалю „Музика без меж” 
стала ідея єднання. Як підкреслив президент фестивалю 
Ю. Новіков, „музыка – это дыхание души и сознания. Че-
рез музыку душа выражает себя на Земле. Музыка не имеет 
границ, она объединяет всех людей планеты, стремясь вы-
полнить свое предназначение – будить в нас воспоминание о 
нашей небесной родине…”.   

В.В. Громченко
Проректор з наукової роботи 

кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри „Виконавське мистецтво”

В.І. Скуратовський
Викладач кафедри „Історія та теорія музики” 
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Музика без Меж

Якби існував жанр „Стаття-захоплення”, то цю статтю треба було б віднести саме 
до нього.

„Фестиваль” у перекладі з латинської мови – огляд мистецтва, свято мистецтва! І дійсно 
протягом чотирьох днів з 22 по 25 грудня 2009 року у Великій залі Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки відбувалося яскраве свято фортепіанного мистецтва – II 
Міжнародний фестиваль „Музика без меж”. 

Насамперед, „Фестиваль” – вдало обрана форма, як найбільш демократична з існуючих, 
яка в свою чергу включає в себе майже всі види творчого спілкування музикантів. Його ши-
рокий формат дає можливість професійним піаністам-виконавцям, викладачам навчальних 
закладів усіх рівнів музичної освіти та меломанам Дніпропетровщини ознайомитись з су-
часними досягненнями виконавського мистецтва, фортепіанної педагогіки, методики, історії 
та теорії піанізму. Програма фестивалю, яка багато представлена різноманітністю стилів та 
жанрів фортепіанної музики, включає як сольні концерти, так і виступи з симфонічним орке-
стром Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки (диригент В. Олійник), майстер-класи, 
науково-практичну конференцію.  

Зоряним є склад гостей і учасників фестивалю, які представляють три потужні сучасні 
й в той же час ті, що мають глибинні професійні традиції європейські піаністичні шко-
ли: українську, російську та німецьку. Серед них Народний артист Росії, професор 
Московської консерваторії ім. П. Чайковського О. Бондурянський, професори Російської 
академії музики ім. Гнесіних та Московського інституту музики ім. А. Шнітке В. Носіна 
та В. Бєляєв, професор Російської академії музики ім. Гнесіних Т. Русанова, професор 
Казанської консерваторії ім. Н. Жиганова, соліст Московської філармонії Є. Михайлов, про-
фесор Донецької музичної академії ім. С. Прокоф’єва Н. Чеснокова, доцент Національної 
музичної академії ім. П. Чайковського О. Полусмяк, викладач Донецької музичної академії 
ім. С. Прокоф’єва Н. Бурзаниця, концертуюча піаністка з м. Кемптен (Німеччина) Н. Тка-
ченко. 

Усіма поколіннями піаністів презентована Дніпропетровська піаністична школа, почи-
наючи з ректора Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, Заслуженого діяча мистецтв 
України, досвідченого, талановитого, відомого в Україні та за її межами піаніста Ю. Новікова 
і включаючи студентів консерваторії та учнів училища і дитячих музичних шкіл міста, які 
тільки починають свій творчий шлях у мистецтві. 

Яскравою подією, яка задала високий тон усьому фестивальному дійству став урочи-
стий концерт, присвячений відкриттю II Міжнародного фестивалю „Музика без меж”. Його 
розпочала піднесена музика Й.С. Баха, сповнена готичної стрункості та шляхетності. У 
виконанні Н. Чеснокової та Н. Бурзаниці прозвучав Концерт c-moll для двох клавірів з ор-
кестром Й.С. Баха. Виконавці продемонстрували єдину школу у прочитанні та виконанні 
музики Баха, що сприяло гармонійному ансамблю піаністок, починаючи від відношення до 
засобів музичної виразності та закінчуючи загальною концепцією твору. 

Концерт Es-dur В.А. Моцарта для двох фортепіано с оркестром був написаний компози-
тором для себе та своєї сестри. Він сповнений дружнього та веселого руху, де одні й ті ж 
теми повторюються, завзято сперечаються між собою у партіях солістів, створюючи тем-
пераментну веселість та лукавий гумор. Концерт було виконано О. Полусмяком (Київ) та 
Н.Ткаченко (Кемптен).  

Твори, з якими виступив Ю. Новіков, свідчать про велику амплітуду творчих та вико-
навських можливостей піаніста, переконливе володіння стилістикою різних епох світового 
музичного мистецтва від епохи класицизму до сучасності.

Музикантам-піаністам добре відомо магічне тяжіння одного з найпопулярніших творів 
світової фортепіанної музики – сонати Л. Бетховена № 14, якою розпочав свій виступ 
Ю. Новіков. 

Навіть маленькі піаністи, які роблять перші кроки оволодіння інструментом, прагнуть 
грати хоча б декілька тактів але саме цієї музики. Сучасним піаністам відомі численні 

інтерпретації цього твору як видатних радянських піаністів – М. Грінберг, Р. Керера, Г. Ней-
гауза, Е. Гілельса, Д. Башкірова, так і відомих зарубіжних виконавців – А. Шнабеля, К. Ар-
рау, В. Гізекінга та ін. 

Музикант, який включає цей твір до своєї програми і виносить його для публічного вико-
нання розуміє, що його прочитання повинне нести нове, глибинне, значне… Юрію Михай-
ловичу вдалося ще раз по-своєму переконати слухачів у геніальності цієї музики. Його вико-
нання підкорило аудиторію. Особливо натхненно прозвучала перша частина сонати, сповнена 
щирості почуттів, природності висловлювання, гармонії емоційного та виваженого, високої 
культури та смаку. Музиканту вдалося надати інтонаціям, знайомим кожному, первозданну 
свіжість та внутрішню чистоту. Виконання справило велике враження масштабністю мис-
лення, цілісністю форми не тільки першої частини, а й всього циклу, чому сприяла attacca 
між частинами сонати. 

Сучасна музика була представлена новим твором відомого російського композитора 
В. Бєляєва. У цьому концерті відбулася прем’єра його концерту для голосу, фортепіано та 
симфонічного оркестру у виконанні К. Миколайко (сопрано), Ю. Новікова (фортепіано) 
та симфонічного оркестру Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки (диригент 
В. Олійник). 

Доречним буде сказати декілька слів про автора твору. Уродженець Дніпродзержинську 
він закінчив Дніпропетровське музичне училище як теоретик по класу фортепіано М.Ю. Гей-
ман, у 1972 році – Московську консерваторію ім. П. Чайковського по класу композиції про-
фесора М. Чулакі, навчався у Ю. Фортунатова та М. Ракова. Зараз В. Бєляєв член Союзу 
композиторів Російської Федерації, професор Російської академії музики ім. Гнесіних та Мо-
сковського інституту музики ім. А. Шнітке, Заслужений діяч мистецтв Росії, лауреат премії 
ім. Д. Шостаковича. Як композитор, В. Бєляєв має твори у багатьох жанрах, які виконуються 
і користуються популярністю у країнах Європи та Америки – це сценічні твори, симфонічна, 
камерна, хорова та вокальна музика. Любов, прищеплена М.Ю. Гейман до фортепіанного 
мистецтва, знайшла прояв у створенні фортепіанної музики: Концерт для фортепіано з орке-
стром „Звуки часу”, соната, сонатина, варіації на тему Генделя, поліфонічна сюїта, двоголосні 
інвенції, „П’єси у формі старовинних танців”. Їм створена версія Другого фортепіанного 
концерту Е. Гріга по небагатьом ескізам, що збереглися, прем’єра якого також відбулася у 
Дніпропетровську. 

Романтична частина програми виступу Ю. Новікова представлена твором Р. Шумана – 
Інтродукція і Аллегро аппассіонато (Концертштюк для фортепіано з оркестром ор. 92), який 
було створено в останнє десятиріччя життя композитора у 1849 році. Відомий музикознавець 
Д. Житомирський, визнаний фахівець що до творчості Р. Шумана, оцінював цей твір, як та-
кий що не піднявся до рівня його фортепіанного концерту: „Если в нем все же есть страницы 
„настоящего” Шумана, то в такой мере, в какой композитору удалось кое-где оживить луч-
шие вдохновения прошлого. Они светят отраженным светом, но зато источник этого света 
– звезда первой величины”. 

Двоїста оцінка цього твору ні в якому разі не знижує його значення та міста у творчому 
доробку Шумана. Навпаки, викликає зацікавленість як до самого твору, так і до його вико-
нання, бо звучить він достатньо рідко. Слухаючи цю музику, ми відмічаємо риси, типові 
для зрілого Шумана: стихійну силу його мелодизму широкого дихання, тільки йому при-
таманне своєрідне мистецтво фортепіанного викладення, і, нарешті, так типову для авто-
ра численність та часту зміну образів. Піаністу вдалась передача яскравої образності цього 
твору, романтична поривчастість, поетична замріяність, цільність інтерпретації. Слід гаряче 
привітати прагнення Ю. Новікова звертатися до творів, що рідко виконуються.

Протягом усього концерту в залі панувала атмосфера чистоти духу, вільного від побутової 
заклопотаності. Присутні винесли з концерту великий інтелектуальний потенціал, стимули 
для нових творчих задумів та звершень.

Піднесену, успішну та яскраву ноту, завдану концертом урочистого відкриття фестивалю, 
блискуче підхопили та продовжили всі його учасники. Цей концерт і сам фестиваль можна 
зарахувати до важливих подій у культурному житті Дніпропетровська та й України. 

Т.О. Медведнікова,  Г.О. Новосьолова 
Викладачі кафедри „Виконавське мистецтво”                     

браво, Фестиваль!

Последний день фестиваля „Музыка без границ”. Все слушатели переполнены потрясаю-
щими впечатлениями. Александр Бондурянский, Граф Муржа, Вера Носина, Тамара Руса-
нова, Евгений Михайлов… Какое созвездие имен! Такие ошеломляющие образы, созданные 
на сцене Большого зала Днепропетровской консерватории им. М. Глинки! Все находятся 
в состоянии невесомости, парения где-то там, высоко, в небесах настоящего, подлинного, 
высокого искусства, куда нас подняли эти незаурядные личности! 

Все очень волнуются, ведь завершать фестиваль будут наши ученики, наши воспитанники! 
И вот на сцене появляется бессменный лучший ведущий Владимир Скуратовский и открывает 

заключительный концерт фестиваля, назвав его „Днём завтрашним фортепианного искусства”. 
Первой на сцену вышла Алисия Бойко. Совсем маленькая девочка создавала картину колоколь-

ного звона. Очень оригинально прозвучала пьеса С. Слонимского „Колокола”. Затем в исполнении 

одарённых, юных Н. Баевой и М. Скуратовской звучала музыка великого певца рояля – Ф. Шопена. 
С юношеской пылкостью Ярослав Гнездилов играл музыку А. Скрябина, а Анастасия Шарина не-
вероятно тонко, трепетно преподнесла музыку С. Рахманинова „Сирень” и „Маргаритки”. 

Далее на сцену выходили уже студенты консерватории. Звучали серьёзнейшие, сложней-
шие произведения Р. Шумана, М. Равеля, Ф. Листа, А. Скрябина, С. Прокофьева, С. Губай-
дулиной в исполнении Г. Адлуцкого, А. Езерской, В. Шульгина, Н. Войт, А. Шанталовой, 
О. Юрестовской. Каждый из исполнителей имел счастливую возможность творить на сце-
не в потрясающей, поистине волшебной атмосфере музыкального праздника, праздника 
созданного благодаря колоссальным усилиям ректора Днепропетровской консерватории 
им. М. Глинки, играющего ректора, прекрасного музыканта Ю.М. Новикова! 

В завершении концерта все игравшие получили грамоты на память об участии в фестива-
ле. И, чтобы там ни говорили о тенденциях нашего времени, об исчезновении тех или иных 
материальных или духовных ресурсов и природных ценностей, вплоть до исчезновения рек 
и так далее – фонтан талантов в Украине не иссякнет никогда! 

Ю.В. Житная 
Преподаватель кафедры 

„Исполнительское искусство”

наше Майбутнє
Фортепианное искусство – 

день завтрашний
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вітаєМо! конференція

Півстоліття… Красивий ви-
раз, чудове словосполучення, 
в житті кожної людини – ще 
й ювілей, „золотий час”, час, 
коли ти досяг певних вершин і, 
озброєний достатніми досвідом, 
маєш рухатися вперед, долаючи 
будь-які перешкоди. Саме такий 
період переживає сьогоднішній 
ювіляр – директор музичного 
училища Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки 
Сергій Віталійович Хананаєв 
– людина світла, легка і демо-
кратична в спілкуванні, здатна 
миттєво приймати рішення і 
розв’язати будь-яку проблему.

Прослідкуємо етапи станов-
лення Сергія Віталійовича як 
творчої особистості. Випуск-
ник фортепіанного відділу До-
нецького музичного училища, 
згодом – фортепіанного факуль-
тету Донецької консерваторії 
ім. С. Прокоф’єва, він 
розпочинає трудову біографію 
спочатку в Тамбовському му-
зичному училищі. Після три-

валого, п’ятнадцятилітнього періоду директорства в кримській дитячій музичній 
школі, у 2000 році Хананаєв з родиною переїжджає до Дніпродзержинська і суміщає 
адміністративну роботу на посаді завідуючого відділенням, заступника директора з 
навчальної роботи, та викладацьку на відділі камерного ансамблю і концертмейстерсь-
кого класу. Ці два вектори діяльності залишаються і дотепер, коли, з 2004 року Сергій 
Віталійович стає директором музичного училища Дніпропетровської консерваторії 
ім. М. Глінки і, водночас, працює як викладач класу фортепіано, камерного ансамблю 
в училищі та на факультеті. 

Останні роки адміністративну, педагогічну роботу Сергій Віталійович підпорядковує 
ще й науковій, працюючи над дисертаційним дослідженням. Його тема: „Взаємодія 
композиторської, виконавської, педагогічної шкіл у фортепіанному мистецтві 
Придніпров’я” якнайкраще відповідає його власному досвіду. Результатом стає захист 
роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук у минулому, 2009 році. 

Сергій Віталійович може суперничати з відомими в світі фамільними музичними 
династіями. Дійсно, батьки – музиканти, піаністи: мати, Віра Євгенівна – кандидат 
мистецтвознавства, викладач Донецької консерваторії ім. С. Прокоф’єва, Воронезької 
академії мистецтв; батько, Віталій Семенович – Заслужений артист Росії, професор 
Воронезької академії мистецтв. Брат – Дмитро, соліст оркестру Воронезької філармонії, 
регулятор групи ударних інструментів, племінник, Семен – студент Російської 
музичної академії ім. Гнесіних. Власна сім’я С.В. Хананаєва теж суто музикальна: 
жінка, Анна Валентинівна – випускниця диригентсько-хорового факультету Донецької 
консерваторії ім. С. Прокоф’єва, завідуюча вокальним відділом Дніпродзержинського 
музичного училища, викладач на відділах естрадного співу і хорового диригування в 
Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глінки. Син Антон починав знайомство з му-
зикою як піаніст, але вже з семи років захопився грою на ударних інструментах, він – 
випускник Воронезької музичної десятилітки і Хохшуле м. Веймар (Німеччина), живе 
і працює в Вільдберзі (Німеччина). Донька Антоніна закінчила Дніпродзержинське 
музичне училище як піаністка і Академію музики в м. Дармштадт (Німеччина), зараз 
навчається в аспірантурі Академії музики. 

Кожен обирає як свій шлях, супутника життя, так і саму модель святкування власних 
ювілеїв. Показовий її вибір у нашого ювіляра. Свій п’ятдесятилітній день народжен-
ня Сергій Віталійович Хананаєв відзначив дуже оригінально, блискуче і ексклюзивно 
в рамках святкового концерту та вітального „капусника”, режисером яких виступила 
Анна Валентинівна Хананаєва. Весь концерт віддано виконавцям – членам великого 
сімейного кола Хананаєвих, які спеціально приїхали в негоду з Росії (Москва, Воро-
неж) і Німеччини (Дармштадт, Вільдберг).  

Насправді, не кожен може „похвастатися” такими стійкими традиціями, міцними 
сімейно-творчими стосунками. Святковий ювілейний концерт продемонстрував їх 
силу, життєдайність. Програма концерту – різноманітна, різножанрова, різнотемброва 
– була досить показова і навіть становила вибудувану драматургію. Аркою концерту, 
що склала особливо-ліричну, поетично-вишукану ауру, стали фортепіанні твори – Нок-
тюрн Fis-dur Ф. Шопена (виконавець – Віталій Семенович Хананаєв) і Елегія для двох 
роялів Ф. Пуленка у виконанні Сергія і Антоніни Хананаєвих. Серцевина концерту 
– твори сучасних композиторів ХХ-ХХІ століть – А. Хачатуряна, В. Матвійчука, Ней 
Розаро, забарвлені звучанням малої флейти (Галина Хананаєва), ударних інструментів 
– ксилофону (Семен Хананаєв), ударної установки (Дмитро Хананаєв), маримбофону 
(Антон Хананаєв).  

У Сергія Віталійовича Хананаєва є найголовніше в житті – улюблена робота і чудова 
сім’я. В день народження хочеться побажати, щоб його сім’я і подалі розросталася 
і поповнювалася новими поколіннями музикантів. Здоров’я Вам і Вашим близьким, 
усмішок, позитивних моментів, творчого горіння, душевної щирості й тепла. Будьте 
щасливі і здорові довгі-довгі роки! 

С.А. Щитова
Кандидат мистецтвознавства, доцент 

зав. кафедри „Історія та теорія музики” 

ЮвІлей вопросы 
Фортепианного 

исполнительства
Научно-практическая конференция, состоявшаяся в рамках Второго Международного 

фестиваля фортепианного искусства „Музыка без границ”, была посвящена поистине без-
граничной теме: „Проблемы стиля в фортепианном искусстве эпохи классицизма и роман-
тизма” – именно так сформулировал задачу этого творческого мероприятия его организатор 
и ведущий Ю.М. Новиков. В работе конференции приняли участие профессора Российской 
академии музыки им. Гнесиных В. Носина, Т. Русанова; профессор Московской консервато-
рии им. П. Чайковского А. Бондурянский, профессор Казанской консерватории им. Н. Жига-
нова Е. Михайлов, профессор Донецкой музыкальной академии им. С. Прокофьева Н. Чесно-
кова, преподаватель Днепропетровской консерватории им. М. Глинки В. Скуратовский. 

Вопросы фортепианного исполнительства рассматривались в самых разных аспектах: 
философском (Ю. Новиков, В. Носина), стилевом (Н. Чеснокова, В. Носина), историко-
теоретическом (Т. Русанова, В. Скуратовский), жанровом (В. Носина, Т. Русанова), методи-
ческом (А. Бондурянский, Н. Чеснокова, Ю. Новиков, Т. Русанова). 

Что определяет современность исполнителя, каково соотношение эмоционального и ин-
теллектуального начал в исполнительстве, как формируется исполнительский замысел – эти 
и многие другие дискуссионные вопросы чрезвычайно живо, свободно, остроумно обсужда-
лись участниками конференции. 

Искусство, в том числе и фортепианное, подчинено тем же диалектическим законам, что 
и жизнь. Эта мысль, лаконично и выразительно высказанная Ю. Новиковым, послужила от-
правной точкой выступления В. Носиной. Уникальное музыкантское чутьё, невероятная эру-
диция плюс огромное человеческое обаяние, естественность и простота общения позволили 
большой и разноликой аудитории легко воспринимать сложнейшие вопросы, связанные с 
композиторским и исполнительским мышлением барокко, музыкальной риторикой, архитек-
тоникой музыкальной формы. Как отметил Е. Михайлов, анализируя творчество И.С. Баха, 
испытываешь чувство, подобное тому, которое охватывает ученного, открывающего законы 
природы. Эту мысль подхватил А. Бондурянский, заметив, что только соединение знания и 
умения рождает интерпретацию. 

Пафос доклада Т. Русановой был направлен в сторону фактуры, через которую познаётся 
авторский язык, стиль композитора, стиль эпохи. Проблема стиля (авторского, исполнитель-
ского) оказалась очень близка Н. Чесноковой, которая говорила о современном подходе к 
интерпретации, критериях исполнительского стиля. 

Вообще, всё, что происходило на сцене Большого зала Днепропетровской консерватории 
им. М. Глинки, напоминало „опус”, хорошо продуманный и структурированный. „Диспози-
ция” сообщений, их взаимодополняющий контраст, стройность формы всей конференции и 
пропорции её отдельных частей были в полном соответствии с законами риторики, вызыва-
ли ассоциации с поэтической или ораторской речью. 

Конференция продемонстрировала нам одно из врождённых и вечных стремлений человека 
– желание узнать, пережить, продумать, прочувствовать то, что было узнано, пережито, про-
думано другими до него – умение „читать”, комментировать – интерпретировать музыку. 

„Проблемы” в фортепианном искусстве были, есть и будут, а значит, будут дискуссии, 
полемика, споры, и будут надежды на предстоящие встречи. 

 Т.Н. Мартинек
Преподаватель кафедры 

„История и теория музыки”
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з ювілеєМ!

В октябре 2009 года всеми любимая Лилия 
Николаевна Осетинская отметила свой юби-
лей, который ознаменовал огромный этап в её 
насыщенной, плодотворной жизни. С Лилией 
Николаевной меня связывает дружба и сначала 
совместная учеба в ДМШ № 4, в музыкальном 
училище им. М. Глинки, а затем, после оконча-
ния консерватории, многолетняя педагогическая 
работа, которая продолжается по сегодняшний 
день. 

В памяти всплывает 1948 год, когда мы с Ли-
лей Осетинской пришли в первый класс ДМШ 
№ 4. Мы, дети войны и годы нашей учебы в шко-
ле совпали с трудными послевоенными годами 
разрухи, в которой пребывало наше Отечество. 
Но в тоже время постепенно шло возрождение 
страны, люди радовались жизни, миру и думали 
о будущем. Взрослые трудились, восстанавли-
вая разрушенное хозяйство, а дети – как дети, 
спешили глубже познать мир и все, что в нем со-
вершается. Настоящим оплотом познания были, 
конечно, общеобразовательные и музыкальные 
школы, в которых хронически не хватало пе-
дагогов. Так, в нашей музыкальной школе тео-

ретические предметы вел преподаватель духового отдела, фронтовик А.С. Алёшечкин; на 
фортепианном отделе работала плеяда прекрасных педагогов: Н.И. Вильперт, А.И. Иошпа 
(зав. отделом), М.С. Пономарёва, А.Г. Демина, В.Я. Брандлер, А.И. Дроздова-Свечаревская. 
Юная Лилия Осетинская училась у прекрасного педагога Аси Исаевной Цыгельман. Низкий 
поклон и великая благодарность всем педагогам школы за их высокий профессионализм и 
глубочайшую преданность своему делу в очень трудное послевоенное время. 

Я хорошо помню Лилию Осетинскую как очень энергичную, необыкновенно активную, 
любознательную, радостную девушку. К музыке она относилась фанатично и не могла допу-
стить даже мысли о пропуске хотя бы одного урока без уважительной причины. А родилась 
и жила она в Новых Кайдаках, куда не ходил транспорт, и маленькая девочка с первого по 
четвертый классы терпеливо добиралась пешком три километра в один конец четыре раза в 
неделю в любую погоду.  

Будучи ученицей третьего класса Л. Осетинская принимала участие в открытом концерте 
лучших учащихся ДМШ города, который проходил в большом зале музыкального училища. 
Она никогда не боялась сцены, любила публичные выступления.  

Вспоминается, что когда Л. Осетинская видела инструмент, а еще и стопку нот на нём, 
обо всём забывала и торопилась воспроизвести музыку с листа с первой до последней ноты. 
При этом умудрялась живо реагировать на то, что звучало из-под пальцев. Такое отношение 
к чтению нот с листа постепенно сформировало в ней очень ценные концертмейстерские 
качества. И не случайно, уже с третьего курса училища М.Л. Оберман зачислил её на работу 
в качестве концертмейстера. 

В 1974 году Л. Осетинская участвовала как концертмейстер в республиканском конкурсе 
с учащимся вокального отдела И. Чайченко (кл. преп. Л.Г. Семенченко), который получил 
первую премию. Сейчас И. Чайченко Народный артист Украины, солист Киевской филармо-

нии. Л. Осетинская неоднократно выступала на радио и телевидении с учащимися вокально-
го отдела класса преподавателя С.А. Давыдовой – Г. Гаркуша (Народный артист Украины), 
Ю. Хомич, А. Хомич, Н. Смаглюк, В. Свириденко (сейчас В.И. Коваленко Народная артистка 
Украины) и другие. На протяжении 10 лет работала концертмейстером на духовом отделе в 
классе преподавателя П.Н. Иванова, у которого учились талантливые учащиеся, такие как 
В. Игнатенко, А. Абашин, Б. Науменко, В. Гончаров (солист Большого симфонического орке-
стра г. Москва). Более 10 лет Лилия Николаевна работала у таких педагогов как Р.В. Дидык 
(вокал), И.Ф. Шевченко (дирижирование), А.И. Толстоног (дирижирование), С.А. Давыдова 
(вокал). 

Лиле очень повезло. Ей посчастливилось в училище быть ученицей в классе прекрасно-
го музыканта, пианистки и педагога Л.И. Евсевской, которая сыграла существенную роль 
в формировании её индивидуальности. В Киевской консерватории им. П.И. Чайковского 
Л. Осетинская училась в классе доцента Н.Н. Витте. 

И, конечно, очень большое влияние на становление и развитие её личности имела боль-
шая семья Штогаренко, известная в Украине прежде всего благодаря двоюродному брату 
Лилиной мамы Штогаренко Андрею Яковлевичу – выдающемуся украинскому композитору, 
Народному артисту СССР, ректору Киевской консерватории им. П.И. Чайковского. 

Несмотря на необыкновенную занятость и жизнь в другом городе А.Я. Штогаренко при-
нимал деятельное участие в Лилиной жизни. После ухода Андрея Яковлевича, Л. Осетинская 
поддерживает очень тесный контакт с его женой и преданным другом Народной артисткой 
Украины, профессором Киевской консерватории им. П.И. Чайковского Радой Остаповной 
Лысенко. 

Дедушка Л. Осетинской – Николай Сафронович Штогаренко был настройщиком музы-
кальных инструментов. Дядя – Леонид Николаевич Штогаренко долгие годы был директо-
ром Никопольской ДМШ № 1. 

Особую роль в жизни Л. Осетинской сыграла её мама Евгения Николаевна. Она являла 
собой пример необыкновенной материнской преданности, любви, самоотверженности и со-
страдания; знала и любила всех Лилиных подруг и её учеников, всегда искренне радовалась 
нашим успехам. Общими усилиями Евгения Николаевна и Лилия Осетинская воспитали пре-
красных двух детей (сына и дочь). Сейчас стали взрослыми уже оба внука Лилии Никола-
евны Осетинской. Будем надеяться, что они дальше будут воплощать в жизнь традиции Ли-
линой семьи, в которой любовь, доброта, обостренное чувство долга, преданности являются 
нормой человеческих отношений. 

Эти семейные традиции Лилия Николаевна смогла значительно расширить и приумно-
жить на всех этапах работы в училище в отношении к своим ученикам и коллегам. Будучи 
ярким, неординарным концертмейстером, педагогом по специальности, 25 лет заведующей 
отделом „Общего и специализированного фортепиано” (с 1981 по 2006 гг.), а сейчас препо-
давателем этого отдела – она всегда стремилась и стремится быть нужной, полезной, уметь 
подать вовремя руку помощи, постоянно проявляет необыкновенно чуткое отношение и вни-
мание ко всем ветеранам отдела. 

По инициативе Л. Осетинской в 1991 году был учрежден региональный конкурс учащихся 
дирижерско-хорового отдела на лучшее исполнение полифонического произведения и дет-
ской школьной песни. Многие из тех, кто получал призовые места, были её учениками. Ли-
лия Николаевна воспитала большое количество учеников, 84 из которых ведут специальное 
фортепиано. Её выпускники работают в Украине, России, Германии, Израиле, США. Все её 
любят, помнят и очень благодарны за все то, что она отдавала им не только как педагог, но и 
как человек. 

Пожелаем Лилии Николаевне Осетинской крепкого здоровья, творческого горения, чтобы 
она смогла достойно, в полной мере реализовать всё то, что отпущено ей Господом Богом! 

Л.Г. Компаниец
Преподаватель кафедры 

„Исполнительское искусство” 

добра и счастья!

творчість студентів
консерваторії

особистість

А
на

т
ол

ий
 Г

ар
ец

. 
П

оэ
зи

я

пианист
Он говорил руками, словно Бог,
Он ими и мечтал и сожалел,
И радовался. Он руками мог,
Всё рассказать, чего сказать, не смел.

 И клавиши как связки трепетали,
Душа рвалась, и струны тех сердец,
Что не дышали, в темном-темном зале,
Как смерти ждали звуков тех конец.

Он их держал, игрался с ними, плакал.
Он забирал в ферматах кислород.
Всего играл, но словно с болью падал,
Бежал и пел, и вот… и шторм замолк…

И зал молчал, далекий нежный образ
Как дым ушел, и таял на руках.
И он ушел, со сцены как надежда…
Последних звуков, потревожив прах. 

улыбка
Я по земле хожу и воздухом дышу
Всё тем же, что и вы, и слышу тех же птиц.
Но почему они любовь вселяют в душу,
А в вашу – ничего, и не меняют лиц. 

Улыбка – вот истина простая вам дана,
В плохое настроение и пасмурные дни.
Прекрасное лекарство, бесплатно и доступно,
Умейте улыбаться и будете людьми.  

Мария каллас
Судьба греческой девочки Марии Калогеропулос, появившейся на свет 3 декабря 1923 

года, поражает триумфальным блеском и трагичностью. Начиная свою жизнь с массой не-
разрешенных внутренне эмоциональных конфликтов, она сумела поднять на вершину этот 
„тяжелый камень” преодоления собственных слабостей и, не удержав его там, закончить 
свой земной путь в затворничестве и скорби. 

Непривлекательная внешность (отягощенная десятками лишних килограммов), застен-
чивость, необычайная тонкость натуры, нищета (усугубившаяся банкротством отца в годы 
фашистской оккупации), деспотичная мать – все это отчаянно побуждало Марию к поиску 
жизненного удовлетворения, которое она интуитивно чувствовала в собственном самосо-
вершенствовании. 

Безграничная любовь к музыке, пению и титаническая работоспособность точили скалы 
внутренних комплексов и внешних препятствий. 

Необычайное своенравие, завоеванное тяжелым трудом самообладание, посвящение жиз-
ни всецело искусству превратило „гадкого утенка” Марию Калогеропулос в блистательную 
Марию Каллас, триумфально шедшую по миру. 

Я думаю, что тайна её харизмы заключалась в необыкновенной силе духа, благодаря кото-
рой она трудилась с максимальной осознанностью (не механически, по-инерции), с тоталь-
ной отдачей, что необычайно тяжело. Это сродни пожару во всем психическом существе. 
Она горела в пламени служения высоким задачам искусства, которые так соответствовали её 
душевным потребностям. 

Поклонники называли её „Божественная”, но сама она к концу жизни говорила, что явля-
ется всего лишь самой обычной женщиной. 

Нервные перенапряжения, не всегда разумные нагрузки на голос, горделивая невоздер-
жанность по отношению к менее дисциплинированным и менее профессиональным колле-
гам постепенно разрушали певицу. А воспламенившаяся в её жизни роковая страсть к Ари-
стотелю Онассису положила начало концу её феерической карьеры. Отдавшись под влияние 
этого человека, Мария Каллас удалялась от самой себя, утрачивая силу собственной инди-
видуальности, что было равносильным для неё потере голоса. Когда же А. Онассис демон-
стративно женился на Джеки Кеннеди, у Марии потерялся смысл жить. Творить, как раньше, 
она уже не могла, любить предавшего её человека было мучительно больно, найти радость в 
жизни без пения и без единственного в мире возлюбленного она не сумела… 

Путь великой певицы Марии Каллас, говорит нам, что, все же, в жизни каждого челове-
ка всегда остается главным фундамент духовности: любви и мудрости, терпимости, состра-
дания и всепрощения. Утратив этот фундамент, человек, даже имея огромные богатства и 
публичное признание, глубоко внутри будет оставаться несчастным, томимым ощущением 
того, что проживает жизнь в пустую. „Что выиграет человек, если он приобретёт весь мир, а 
душу свою потеряет?”. 

А. Архипова
Студентка ІV курса факультета, специализация „Вокал”

Анатолий Гарец
Студент І курса факультета,
специализация „Фортепиано”




