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ФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ШКОЛИ 

 

Російське фортепіанне мистецтво ХIХ – початку ХХ ст. ознаменоване 

успіхами у галузі музичної творчості, виховання, педагогіки: відкривалися 

перші консерваторії, приватні музичні школи, музичні класи в університетах, 

театральних училищах,у дворянських гімназіях. Видавалося дуже багато 

педагогічних посібників різних авторів. Тому перша половина XIX ст. 

відзначається саме тим, що російські музиканти опановували знання, які 

приходили із-за кордону. Це активне оволодіння закордонними методами 

навчання допомогло видатним російським педагогам створити національну 

школу піанізму. 

Велику роль у формуванні російської фортепіанної школи відіграла 

діяльність Джона Фільда. Педагогічні погляди Фільда відображали принципи 

школи Муціо Клементі. Він приділяв велику увагу розвитку пальцевої 

техніки, філігранності, добивався змістовного виконання. Свій внесок у 

становлення російської національної музичної школи зробили російські 

піаністи-педагоги: Антон Герхе, Олександр Віллуан, Олександр Дюбюк. 

Вони сприяли тому, що у 60-х роках ХІХ століття одним з найважливіших 

осередків оновлення фортепіанного мистецтва, на рівні з Європейськими 

країнами, стала Росія. Завдяки організаційним талантам, педагогічній 

майстерності братів Антона Григоровича і Миколи Григоровича 

Рубінштейнів були відкриті Петербурзька (1862) і Московська (1866) 

консерваторії. До цих вищих музичних закладів Рубінштейни запрошували 

найвидатніших викладачів і виконавців світового рівня. Але і російські митці 

і виконавці у той час були вже знаними у Європі і світі: Василь Сапельников, 

Сергій Рахманінов, Олександр Скрябін, Микола Метнер та багато інших. У 

Петербурзі працювали такі видатні майстри піанізму: Софія Метнер – 

учениця Ф. Ліста, яка культивувала традиції знаменитого віртуоза; Теодор 



Лешетицький, продовжувач традицій свого учителя – К.Черні. Ученицею 

Т. Лешетицького і продовжувачем його традицій, професором фортепіанного 

відділення була найпопулярніша піаністка 70-90 років ХІХ століття Анна 

Миколаївна Єсипова, до якої приїздили молоді піаністи з усіх кінців Європи, 

які закінчили Паризьку, Берлінську, Лейпцигську, Віденську, Паризьку, 

Лондонську консерваторії. Слід зазначити, що школа А. Єсипової славилась: 

- вихованням загальної музичної культури; 

- тонким володінням «співу» на фортепіано; 

- розвитком тонкого туше, гнучкої динаміки; 

- розвитком техніки пальців і зап’ястка; 

- артистизмом. 

Цікавими є її рекомендації щодо вивчення складних технічних місць: 

«вчіть спочатку без інструменту, і тільки тоді, коли пасаж буде чітко 

закарбованим у пам’яті, грайте його напам’ять на інструменті». 

Традиції видатної піаністки продовжували такі майстри, як 

О. Савшинський, О. Ніколаєв, Н. Голубовська, П. Серебряков та інші. 

Видатними іменами славилась і Московська консерваторія, заснована 

Миколою Рубінштейном. До її професорського складу у різні часи входили 

Олександр Зілоті, Олександр Гольденвейзер, Констянтин Ігумнов, Генріх 

Нейгауз, Самуїл Фейнберг, Яков Флієр, Святослав Ріхтер та багато інших 

славних імен. 

Брати Рубінштейни заклали основи виконавських традицій російської 

фортепіанної педагогіки. Вони були вчителями музики, їх педагогічні 

принципи мали своє продовження і розвиток у педагогічній діяльності 

видатних педагогів Петербурзької та Московської консерваторій. 

О. Гондельвейзер, Г. Нейгауз і С. Фейнберг створили яскраво виражені 

напрямки в піанізмі. Так, учні Г.Нейгауза – це концертуючи піаністи: 

Святослав Ріхтер, Еміль Гілєльс, Яків Зак, які здобули визнання у всьому 

світі. 



Серед кращих представників другого покоління російських виконавців 

виділяються імена: Льва Оборіна, Григорія Гінзбурга, Якова Флієра, 

Володимира Сафроницького, Павла Серебрякова, Марії Юдіної, Станіслава 

Нейгауза, Надії Голубовської. 
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