
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йосип Ельгісер 

Буковинський віртуоз-піаніст, самобутній композитор, 

талановитий педагог, громадський діяч, почесний член правління 

Української асоціації піаністів-педагогів.  

Віхи життя та творчості 

Народився 29 грудня 1929 року в селі Нова Жучка Чернівецької 

області. З 1948 року до 1955 року навчався у Чернівецькому медичному 

інституті за спеціальністю лікар-хірург, одночасно з 1950 року по 1952 рік 

здобував у музичному училищі імені Сидора Воробкевича фах піаніста-

педагога і концертмейстера. Залюбленість у музику привела його до 

Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського, де протягом п’яти 

років удосконалював себе як піаніст-соліст, педагог, концертмейстер. 

                 

У 1962 pоці, навчаючись на заочному відділенні Київської 

консерваторії, він став дипломантом 1-го республіканського конкурсу 

піаністів імені М. Лисенка. Майже 44 роки Й. М. Ельгісер трудиться в 

Чернівецькому музичному училищі, навчає студентів майстерності гри на 

фортепіано. Й. Ельгісер упродовж багатьох років був членом об’єднання 

самодіяльних композиторів. З-під його пера вийшло понад 100 пісень, 

романсів, хорових творів... Визнання принесли вокальні твори „Черемош”, 

„Ковалик”, „Не змовкне пісня Кобзаря”, „Чернівчаночки”; написано близько 

250 творів фортепіанної, камерної, інструментальної та симфонічної музики.  

 

Йосип Ельгісер виступає концертмейстером протягом 53 років, 

акомпонував Д. Гнатюку, А. Солов’яненку, П. Кармелюку, М. Ростроповичу, 

О. Крисі, М. Стеф’юк, Н. Ісаковій, І. Дерді, А. Райкіну. З 1997 року по 2000 

pік провів 27 історичних концертів, зігравши напам’ять 443 твори. За серію 

цих концертів був нагороджений Золотою медаллю ЮНЕСКО й удостоєний 

звання „Золоте ім’я світової культури”. 

 



 У 2002 році Йосипа Ельгісера прийняли до Національної спілки 

композиторів у номінаціях „композитор” і „мистецтвознавець”. Він є 

почесним членом правління Української асоціації піаністів-педагогів. 

Композитора щиро цінують на Буковині, шанувальники визнали його 

небуденний талант, ім’я маестро увічнено на міській „Алеї зірок”. 
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