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Передмова 

Сучасний період, що припадає на злам століть і тисячоліть, 
позначений складними соціальними, політичними, економічни‑
ми процесами, які впливають на функціонування всіх галузей, 
аспектів, проявів культури й формування векторів її подальшої 
еволюції. Перехідний характер теперішнього етапу зумовлює 
його діалогічність. Породжені тотальною глобалізацією та інфор‑
матизацією сучасного суспільства докорінні зміни в його життє‑
діяльності, а  отже, у  світовідчутті й світорозумінні, водночас 
активність становлення ринкових відносин і,  як наслідок, агре‑
сивний наступ відповідних цінностей, загострили необхідність 
звернутися до цінностей традиційних, що є од нією з умов збере‑
ження сучасним соціумом свого гуманістичного обличчя. 

Глобалізаційні тенденції, що вже внаслідок своєї специфіки 
пов’язані, зокрема, з нівелюванням національної специфічності, 
своєю чергою актуалізують звернення до власних національ‑
них традицій. Не випадково в сучасній науковій літературі по‑
ряд з терміном глобалізація широко вживають і протилежний 
за містом термін глокалізація. Це вказує на тотальність не лише 
інтегративної, але й зворотної, диференціюючої тенденції, на 
розвиток сучасного світу як двоєдиного процесу глобалізації‑
глокалізації. Необхідності відродження національних культур‑
них, зокрема художніх, традицій і їх глибшому й адекватнішому, 
ніж за радянського часу, осмисленню сприяють і реалії остан‑
нього чверть‑столітнього хронологічного відтинку української 
історії. З цього погляду показовим є, приміром, вихід на вищий 
щабель процесу диференціації‑інтеграції українського музи‑
кознавства. Стрімке розширення емпіричної бази (за рахунок 
повернення до наукового обігу фактів, які раніше замовчували 
або тлумачили тенденційно, вивчення нововідкритих явищ або 
таких, що на зламі ХХ–ХХi ст. досягли нового штибу свого роз‑
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Передмова

витку) має зворотний бік – вихід на новий рівень інтегративної 
тенденції, що зумовлює значно ґрунтовніше й масштабніше до‑
слідження української музичної культури в її цілісності. 

Зазначені досягнення української музикознавчої науки є тео‑
ретичною базою розкриття національних музично‑культурних 
здобутків як оригінального складника світової культурної скарб‑
ниці, на відміну від штучно створеної ще в перші радянські де‑
сятиліття дискретної, фрагментарної схеми історії української 
музики (переважно з урахуванням лише окремих її вершинних 
явищ), на яку спирався тодішній ідеологічно забарвлений посту‑
лат про «меншовартість» української культури. У цьому контексті 
посилюється потреба в об’єктивному, поглибленому вивченні різ‑
номанітних і не рівнозначних за своєю мистецькою й естетичною 
цінністю явищ: творчості провідних композиторів і виконавців 
та явищ музичного аматорства, самодіяльної музичної творчості, 
кічу тощо. З метою створення синхронно‑діахронних зрізів укра‑
їнської музичної культури та осмислення їх у співвідношенні з 
іншо національними мистецькими процесами. 

Показовим з погляду ціліснішого й глибшого вивчення на‑
ціональної музичної культури є також позначене новими, порів‑
няно з радянським часом, аспектами дослідження тих музичних 
явищ, які набули для національної культури особливого значен‑
ня, оскільки стосуються її архетипових моментів, у  тому числі 
бандурного мистецтва. Адже бандура історично посіла особливе 
місце в царині українських народних інструментів, є одним з емб‑
лематичних явищ українського мистецтва. Творчість народних 
виконавців на бандурі належить до тих явищ, що мають смисло‑
утворювальний характер для української культури, фокусують у 
собі певні субстанціальні моменти національної духовності й мен‑
тальності, народного художнього мислення, з нею тісно пов’язане 
поняття національного звукоідеалу. Отже, бандура є носієм, зо‑
крема, специфічно музичних інваріантів, які були пронесені крізь 
віки складної та драматичної української історії, і  сьогодні, без‑
умовно, потребують свого збереження. Спроби їх відтворення на 
сучасному етапі мають місце, зосібна, у царині реконструйовано‑
го (або ж відновленого) народного виконавства на бандурі. Крім 
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І. Лісняк. Академічне бандурне мистецтво України...

того, об’єктивним фактом є те, що сьогодні бандурна культура є 
масштабним і розгалуженим сегментом сучасної української му‑
зичної культури, міцно інтегрованим у різні її аспекти. 

На відміну від попередніх, радянських, десятиліть, коли бан‑
дурне мистецтво здебільшого стояло осторонь новаторських явищ 
у композиторській творчості, нині воно повною мірою відбиває 
специфіку всього багаторівневого зрізу сучасної української куль‑
тури: її досягнення й суперечності, жанрово‑стильову панораму 
художньої творчості, властиві їй пошуки й експерименти. Вираз‑
но виявлена причетність сучасного бандурного композиторського 
та виконавського мистецтва до всіх показових для теперішнього 
часу тенденцій розвитку культури значною мірою зумовлена тим, 
що бандура залишається у свідомості культурної громадськос‑
ті емблематичним явищем української культури, що спричинює 
підвищений інтерес до неї. Водночас це викликано досягнутим 
дотепер високим рівнем фахової майстерності бандуристів‑вико‑
навців, наявністю відповідного багатопланового репертуару, що 
дозволяє вирішувати найскладніші художні завдання. 

Так, академічна бандурна музика представлена сьогодні вели‑
ким масивом різножанрових і різностильових оригінальних ком‑
позицій для бандури соло й різних ансамблів за участі бандури. 
У цьому сенсі її можна зіставити, наприклад, з альтовим або віо‑
лончельним мистецтвом. Плеяда сучасних виконавців на бандурі 
є талановитими, оригінальними, визнаними у світі музикантами, 
які гідно репрезентують українську музичну культуру світовій 
культурній спільноті. 

Водночас бандура (як академічна так і народна) міцно «за‑
йняла» всі існуючі сьогодні сфери музичної культури (академіч‑
ну, реконструйовану автентичну, популярну, самодіяльну), між 
якими, однак, далеко не завжди можна встановити межу. Часом 
спостерігаємо навіть перенасичення звукового простору бан‑
дурним сегментом. Звідси очевидною є художньо‑естетична не‑
рівнозначність відповідних явищ. Художньо цінні, цікаві щодо їх 
мовно‑стильових, жанрових та інших аспектів композиторські 
твори для бандури, високопрофесійні зразки виконавського бан‑
дурного мистецтва співіснують з іншими проявами самодіяльно‑

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



11

Передмова

го мистецтва – «бандурними явищами», що характеризуються не‑
високим фаховим рівнем, функціонують у межах шоу‑бізнесу та 
часом позначені впливом антицінностей, породжених ринковими 
відносинами. 

Масштабність сучасної бандурної мистецької сфери, сформо‑
ваність величезної кількості нових, порівняно з попереднім пері‑
одом, її явищ, причетність бандури до найважливіших тенденцій 
розвитку музичної культури кінця ХХ – початку ХХi ст., особли‑
ве місце бандури в контексті музичного інструментарію україн‑
ців, водночас значно глибше, ніж за радянської доби, вивчення 
історії національної культури  – усе це зумовило формування 
впродовж означенного періоду нового проблемно‑тематичного 
напряму української музикознавчої науки  – бандуро знавства. 
На сучасному етапі воно вийшло за межі етномузикології та 
етноорганології та усталилося в ролі комплексного структур‑
ного розділу українського музикознавства, репрезентованого 
багатьма науковими розвідками та тематичними розділами в 
довідково‑ енциклопедичних виданнях та ін.

При погляді на панораму вже опрацьованих питань, а саме: 
становлення й розвитку бандурних шкіл (О. Ваврик, І. Панасюк 
та ін.) й висвітлення ролі найвідоміших постатей бандуристів 
у цьому процесі (О.  Бобечко, В.  Дутчак, М.  Євгеньєва, Л.  Кия‑
новська, І. Панасюк, Н. Супрун, Т. Чернета та ін.); особливостей 
бандурного виконавства (С.  Вишневська, В.  Дутчак, І.  Зінків, 
Л. Мандзюк, Т. Слюсаренко та ін.), у тому числі в різних регіонах 
України (О. Ваврик, Б. Жеплинський, М. Євгеньєва, І. Куровська, 
О. Нирко, Т. Слюсаренко, Н. Супрун, Т. Чернета та ін.) та ори‑
гінальної композиторської творчості для бандури (В.  Дутчак, 
Н. Морозевич, О. Ніколенко, О. Олексієнко та ін.); орґанологіч‑
них особливостей бандури (Д.  Губ’як, В.  Мішалов, І.  Зінків та 
ін.); методики гри на цьому інструменті (Н. Брояко, В. Дутчак, 
Л.  Мандзюк, І.  Мокрогуз та ін.); специфіки перекладення для 
бандури (І. Дмитрук, В. Дутчак, Н. Хмель та ін.) тощо, очевидною 
постає низка актуальних, однак поки що не досліджених аспек‑
тів бандурного мистецтва. Одним з них є сучасні процеси в ака‑
демічній композиторській і виконавській бандурній творчості. 
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Розділ 1 
ІСТОРИЧНО РЕТРОСПЕКТИВНІ 
ТА СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ 

БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА  
МЕЖІ ХХ–ХХI СТОлІТь

1.1. Академічне бандурне мистецтво  
в наукових дослідженнях

На сучасному етапі розвитку мистецтвознавства пріори‑
тетними є міждисциплінарні дослідження, що значною мірою 
спрямовані на цілісне охоплення обраних мистецьких явищ, 
осмислення їх у різнорідних масштабних культурологічних кон‑
текстах. Саме вони найбільшою мірою зумовили розсунення 
меж традиційного мистецтвознавства, відкриття нових обріїв 
у вивченні художньої творчості, зосібна, формування нового 
бачення вже традиційних явищ. Ця стрижнева для науки дру‑
гої половини ХХ – початку ХХi ст. тенденція, пов’язана з пере‑
несенням акценту з диференціюючих на інтегруючі процеси, 
була відображена в системній методологічній концепції, зокре‑
ма, в  одному з положень загальної теорії систем, що полягає в 
необхідності пояснити досліджувані явища з урахуванням усіх 
контекстів, до яких обрані явища входять як їх складники – під‑
системи нижчого порядку. 

Зазначений підхід до опрацювання бандурного мистецтва зу‑
мовив його розкриття в контексті провідних жанрових, стильо‑
вих процесів у музиці на зламі ХХ–ХХi ст., зрештою, важливих 
глибинних тенденцій української культури, що впливають на всі 
її сфери. Це дало змогу виявити, що бандурне композиторське й 
виконавське мистецтво, яке в 1960–1980‑х роках було на маргі‑
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несі визначальних для того часу тенденцій, тепер переконливо 
сфокусувало в собі всю панораму найважливіших для сучасного 
періоду ознак як музичної, так і духовної культури загалом. Від‑
так кожне явище бандурного мистецтва постає не як окремий, 
випадковий факт, а  як закономірний прояв складної взаємодії 
каузальних та іманентних чинників, у якому резонують не лише 
об’єктивні історичні закономірності еволюції бандурної твор‑
чості, але й уся панорама найхарактерніших прикмет розвитку 
національної та частково світової культури на зламі століть і ти‑
сячоліть. Теоретичним підґрунтям зазначеного ракурсу осмис‑
лення бандурного композиторського та виконавського мистец‑
тва межі ХХ–ХХi ст. стала така опрацьована наукова література: 

1) з філософії, естетики (зокрема з проблем постмодернізму), 
історії й теорії культури (її музичний сегмент), історії україн‑
ської культури ХХ – початку ХХi ст., що дало змогу в історичній 
проекції виділити основні загальнокультурні та загальномис‑
тецькі процеси, котрі визначають стан сучасної бандурної куль‑
тури, розкрити показові для часу ознаки й тенденції розвитку 
бандурного мистецтва; 

2) з історії української академічної музичної культури, типо‑
логічні закономірності розвитку якої на межі століть безпосе‑
редньо позначилися на бандурному мистецтві, водночас, форму‑
ючись у контексті інших галузей музично‑культурного процесу, 
самі зазнавали впливу бандурного мистецтва; 

3) з етномузикології, етноінструментознавства, що, зокре‑
ма, вивчають традиційне кобзарство. Відповідні знання стали 
необхідними для усвідомлення глибини трансформацій, які 
відбулися в сучасній бандурній культурі, порушити щодо та‑
ких явищ, як колаборації бандуристів і ді‑джеїв питання до‑
цільності, мистецько‑естетичної виправданості їх кардинальної 
інноваційності; 

4) з історії та теорії виконавства на академізованих народних 
інструментах, що відіграли евристичну роль у виявленні низки 
провідних новаторських рис сучасного бандурного мистецтва 
(відеокліпи, кавер‑версії в репертуарі бандуристів, використан‑
ня звукознімачів на бандурі тощо). Адже характерні тенденції та 
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процеси розвитку композиторської і виконавської творчості для 
різних академізованих народних інструментів (зокрема банду‑
ри) у ХХ – на початку ХХi ст. є значною мірою типологічними, 
хоч і позначені відповідними специфічними прикметами, мають 
певні хронологічні розбіжності; 

5) з бандурознавства  – праці, присвячені не лише компози‑
торській творчості й виконавству, але й іншим сферам музичної 
культури, що стосуються бандурного мистецтва, тобто бандур‑
ної культури як своєрідної підсистеми музичної культури (по‑
ряд з іншими аналогічними підсистемами, приміром, хоровою 
культурою, скрипковою, фортепіанною тощо). Наведені в них 
емпіричні матеріали й теоретичні положення активно викорис‑
тано в пропонованій роботі. 

Для осмислення провідних історичних та історико‑культур‑
них процесів, з  якими на межі ХiХ–ХХ  ст. безпосередньо або 
опосередковано пов’язані формування академічної сфери бан‑
дурного мистецтва та прояв у кожний історичний період базо‑
вих для нього процесів і тенденцій розвитку, концептуального 
значення набули праці з історії української культури (М.  Бон‑
дар [25], І.  Дзюба [74–76], М. Жулинський [125], Н.  Кулик [166; 
167], Л. Новиченко [224], М. Попович [248; 249], В. Сарбей [273], 
М.  Семчишин [277] та  ін.). Відтак поряд із широким спектром 
бандурознавчих досліджень ці розробки мали істотне значення 
для написання передісторії започаткування новаційних проце‑
сів в академічному бандурному мистецтві на сучасному етапі. 

Актуальні на сьогодні питання переходу від індустріального 
до постіндустріального суспільства, глобалізації й інформати‑
зації, масової культури та її музичних сегментів, постмодерніз‑
му, зокрема, прояви зазначених процесів в українській і світо‑
вій культурах межі XX–XXi ст. у контексті філософії, естетики, 
історії та теорії культури вивчали, зосібна, С. Безклубенко [17], 
Н. Джинчарадзе [73], О. Зарецький [106], О. Зінькевич [108; 116], 
Л. Іонін [121], А. Калениченко [133; 134], В. Конен [153], А. Костіна 
[159; 160], С. Кримський [162], Т. Руда [268], А. Сохор [288; 289], 
І. Строй [293], В. Шейко [350], І. Юдкін [356] та ін. Їхні праці мали 
евристичне значення для пояснення специфіки функціонуван‑
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ня бандурного мистецтва в сучасній культурі (наприклад, про‑
никнення бандури в ММК, її використання в рок‑ і поп‑музиці), 
водночас  – для розкриття особливостей жанрово‑стильових 
процесів у композиторській творчості для бандури означеного 
періоду. Адже жанр і стиль є мистецтво знавчими категоріями 
високого ступеня узагальнення, що найрельєфніше фокусують у 
собі загальномистецькі й загальнокультурні процеси. Деякі вче‑
ні (зосібна Л. Іонін) [121] підкреслюють, що глобалізація є контр‑
оверсійним процесом, зворотним боком якого є глокалізація. 
У цьому контексті переконливою постає закономірність співіс‑
нування новаційних і традиційних аспектів розвитку сучасного 
бандурного мистецтва, а відтак підвищений інтерес дослідників 
до української бандурної культури минулого й сучасності, її не‑
традиційних проявів. 

Проблеми масової, зокрема музичної, культури вивчали, зо‑
сібна, В. Конен, яка досліджувала процеси виникнення ММК й 
особливості її розвитку в різних країнах світу [153], та А. Калени‑
ченко, який аналізував аспекти розвитку української ММК [133; 
134]. Їхні розробки стали важливими для осмислення тенденції 
проникнення академічної бандурної культури у сферу популяр‑
ної, виявлення у відповідних межових явищах рис, властивих як 
масовій, так і академічній культурі, як‑от фаховий, зумовлений 
академічною музичною освітою характер виконавства таких 
бандуристів, як: О. Гончаренко, В. Лисенко, Т. Мазур, Г. Матвіїв, 
Г. Савчук, Т. Столяр, Т. Яницький та ін., які, однак, у своїй твор‑
чості часто виступають як представники ММК. 

Реалії сучасного бандурного мистецтва спрямували авторку 
до опрацювання низки робіт з постмодернізму: Енциклопедія по‑
стмодернізму [98], К. Андреєва [5], О. Берегова [19], Т. Боднарчук 
[23], Т. Гуменюк [66; 67], Д. Дувірак [88], І. Ільїн [117], Ж.‑Ф. Ліо‑
тар [180] та ін. Попри те, що сьогодні цей напрям уже не є визна‑
чальним для європейської, зокрема української, культури, його 
характерні риси дотепер відчутно даються взнаки в музичній 
творчості, відповідно, у бандурному мистецтві. У зазначеній на‑
уковій літературі не існує усталеної думки щодо змісту явища 
постмодернізм. Різні дослідники називають його мистецьким 
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стилем, метастилем, естетичною ситуацією, культурною течією, 
типом філософствування, типом світогляду й світорозуміння, іс‑
торико‑культурною епохою або періодом тощо. Аналіз такої кате‑
горіальної множинності не входить до кола завдань пропонова‑
ної роботи. Важливим у контексті обраної проблеми є звернення 
уваги на те, що всі наведені дефініції постмодернізму вказують на 
його універсальне, усезагальне щодо культури значення. Відтак 
його основні ознаки специфічно й різною мірою виявляються в 
усіх явищах культури, зокрема, і в бандурному мистецтві. 

Отже, у  цій монографії доцільним став насамперед аналіз 
низки типологічних світоглядних і суто мистецьких рис по‑
стмодернізму, відбору тих із них, що безпосередньо стосують‑
ся матеріалу дослідження. Поміж них: «деканонізація» устале‑
них етичних, естетичних та інших норм, критика раціоналізму 
та ствердження антитетичного йому деконструктивізму, рис 
еклектики, релятивізму, зумовлена зазначеним вище індивіду‑
алізація та плюралізація світоглядних систем, що відтінюється 
прагненням поєднати характерні ознаки (часом полярно проти‑
лежні) різних націй, культур, релігій, філософій; відчутні риси 
конформізму, водночас поєднання непоєднуваного (з  погляду 
естетико‑мистецьких норм попереднього періоду), як‑от збли‑
ження елітарного та масового в мистецтві або активна взаємодія 
докорінно різних за своєю природою стилів, жанрових різно‑
видів, подолання усталених граней між різними видами мисте‑
цтва (театром, кіно, літературою, хореографією); використання 
вже існуючих мистецьких текстів, відтак тяжіння до стиліза‑
ції, цитування, переінакшення; ремінісценції, алюзії, інтертек‑
стуальність (за Л. Кияновською, «інтенсивне й цілеспрямоване 
використання “чужого слова” та стилізації  <...> видається без‑
посереднім наслідком стисненості й перенасиченості звукового 
простору сучасності» [142, с. 348]); не відображення, а моделю‑
вання дійсності шляхом експериментування зі штучною реаль‑
ністю  – відеокліпами, комп’ютерними іграми, діснеївськими 
атракціонами тощо. Філософсько‑естетичні дослідження мають 
евристичне значення для осмислення нових, однак уже харак‑
терних для сучасного етапу прикмет бандурного мистецтва. 
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Друга група робіт стосується історії української музичної 
культури – це багатотомні академічні видання «Українська му‑
зична енциклопедія» [308–311] та «Історія української музики» 
[126–131], а також праці таких дослідників: Л. Архімович [6; 7], 
Т. Булат [28], М. Гордійчука [48], М. Загайкевич [104], О. Зіньке‑
вич [108; 116], Л. Кияновської [142], Л. Корній [155–158], О. Немко‑
вич [220], Л. Пархоменко [240], М. Ржевської [263], Б. Сюти [299], 
А.  Терещенко [302; 303] та  ін. Опрацювання зазначених робіт 
дозволило вписати академічне бандурне мистецтво в контекст 
провідних процесів еволюції українського композиторського та 
виконавського мистецтва ХХ – початку ХХi ст., розглянути його 
як невід’ємний складник синтетично‑цілісної музичної культу‑
ри, усі елементи якої тісно взаємопов’язані й взаємозумовлені. 
Ці розвідки стали в нагоді при дослідженні процесу поширення 
бандурних шкіл у регіонах України, виявленні репертуарних по‑
шуків у бандурному виконавстві, розкритті бандури в контексті 
найрізноманітніших, не знаних раніше художніх синтезів – на‑
родного, академічного, масового мистецтва, спробах пояснити 
провідні тенденції розвитку сучасної бандурної композитор‑
ської творчості, різнорідних нових естетичних, стильових, жан‑
рових утворень у ній тощо. 

В аналізі творів для бандури (уперше вивчених у цій праці) за‑
стосовано результати досліджень сучасних українських науков‑
ців О. Берегової [19], Л. Кияновської [142], Б. Сюти [299] та інших 
щодо сутнісних характеристик художнього мислення другої по‑
ловини XX – початку ХХi ст., зокрема, його постмодерних рис. 
Ідеться про вказівки названих авторів на притаманні для по‑
стмодерного мистецтва, водночас властиві сучасному музичному 
мистецтву стильову множинність, навіть певну «калейдоскопіч‑
ність», стильові й жанрові синтези, типовість інтертекстуальності 
та стилізацій, переосмислення сутнісних ознак раніше існуючих 
стилів і жанрів, нерідко навіть у межах одного музичного твору 
тощо. Ідеї зазначених, а також інших дослідників, які працюють 
у різних сферах знання, були використані при виявленні й пояс‑
ненні таких тенденцій бандурного мистецтва та, ширше, бандур‑
ної культури, як входження академічних бандуристів до сфери 
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ММК, існування різних каналів взаємопроникнення академічної 
та масової сфер бандурної культури, використання в бандурному 
мистецтві теат ральних прийомів (як‑от вимкнення світла під час 
виконання композиції, вільне пересування виконавців по сцені 
та  ін.), алюзій, цитат, активність експериментування з різнорід‑
ними жанровими синтезами тощо. 

На окрему увагу в цій групі робіт заслуговують 3–5‑й томи 
академічної «Історії української музики» (здійснюються науков‑
цями відділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського), біль‑
шість розділів яких, зокрема стосовних різних жанрів компози‑
торської творчості, музикознавства, музичної освіти тощо, стала 
важливою інформаційною та концептуальною основою усвідом‑
лення інваріантних для музичної культури закономірностей її 
розвитку впродовж першої половини ХХ  ст. Ці відомості були 
враховані насамперед при виявленні історичних передумов су‑
часних проявів у бандурному мистецтві. 

Осмисленню специфіки інноваційних процесів у бандур‑
ній культурі сприяли праці з етномузикології (С. Грица [54–56], 
А.  Іваницький [122], К.  Квітка [138–139], Ф.  Колесса [151–152], 
С. Людкевич [188] та ін.). Матеріали зазначених розробок було ви‑
користано для виявлення причин і сутності трансформаційних 
процесів у кобзарстві на межі XiX–XX ст., що зумовили виник‑
нення нового явища – бандурного мистецтва як складника ака‑
демічної музичної культури. Особливого значення для розкрит‑
тя історичних передумов аналізованих у роботі процесів набули 
праці С. Грици. Викладені дослідницею концептуальні ідеї, зокре‑
ма, щодо неможливості існування на сучасному етапі автентич‑
ного кобзарства за умов відсутності відповідного соціокультур‑
ного середовища, було використано при визначенні об’єктивної 
закономірності зародження у ХХ  ст. академічного бандурного 
мистецтва. «Бандурне професійне виконавство, не регламенто‑
ване виконанням традиційної епіки,  – вказує С.  Грица,  – пере‑
росло в самостійну галузь естрадно‑концертного виконавства» 
[312, с. 15], яка «не стоїть на місці, а проникає у професійну на‑
уку, шукаючи нових шляхів для самовдосконалення в розширен‑
ні репертуару, залучення до нього професійної композиторської 
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творчості» [312, с. 75]. Водночас в аналізі змін у формах бандурно‑
го виконавства, що відбулися в ньому на межі XiX–XX ст., у бан‑
дурному репертуарі після перенесення його на концертну естра‑
ду, в еволюції способів гри на інструменті було застосовано ідеї 
Є. Назайкінського [215; 216], А. Сохора [288; 289] щодо залежності 
жанрових систем від місця виконання, у якому звучить музика. 
Відтак указані матеріали використано переважно при виявленні 
історичних передумов інноваційних тенденцій у сучасній компо‑
зиторській і виконавській творчості для бандури. Там само було 
залучено ідеї з робіт, присвячених етноінструментознавству (ет‑
ноорганології) (І. Визго‑Іванова [41], Е. Горнбостель і К. Закс [49], 
А. Горняткевич [50], А. Гуменюк [64], І. Зінків [109–115], Ф. Колесса 
[151; 152], С. Ластович [173], М. Лисенко [178], І. Мацієвський [197; 
198], В. Мішалов [203; 208], М. Хай [318–321], Г. Хоткевич [324; 325], 
Л.  Черкаський [341], І.  Шрамко [351] та  ін.), при розкритті змін, 
що відбувалися в конструкції інструмента в процесі історичної 
еволюції бандури, перетворенні її на концертно‑академічний ін‑
струмент, пошуків його конструкції вже під час побутування в 
межах академічної культури, сучасних експериментів щодо вхо‑
дження бандури в контекст ММК. 

Логічним продовженням послідовної дедуктивної спрямова‑
ності у вибудовуванні матеріалу монографії стало виділення в 
окрему групу праць з історії та теорії виконавства на народно‑ 
академічних інструментах (Р.  Безугла [18], Л.  Гайдамака [42], 
М. Давидов [68–70], В. Дутчак [91–97], І. Зінків [110], М. Імханиць‑
кий [118–120], Ю. Лошков [187], Л. Мандзюк [192; 193], Г. Матвіїв 
[196], І. Мацієвський [197–199], В. Мішалов [208], Н. Морозевич 
[211; 212], А.  Муха [214], Г.  Хоткевич [329; 333], Л.  Черкаський 
[341] та  ін.). Положення їхніх праць стали основою для «вмон‑
тування» вужчого процесу становлення академічного бандур‑
ного мистецтва в об’ємніший композиторський і виконавський 
контексти стосовно зазначеної групи інструментів. У роботі це 
набуло особ ливого значення, оскільки названі аспекти найбез‑
посередніше стосуються бандурної творчості. 

У праці в аналізі нового, досі переважно не опрацьованого 
матеріалу отримали продовження системні ідеї М.  Імханиць‑
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кого, М.  Давидова щодо інфраструктури музичної культури, 
пов’язаної з мистецтвом гри на академізованих народних інстру‑
ментах. Так, М. Імханицький [119] комплексно дослідив розви‑
ток баянно‑акордеонного мистецтва як процес, що складається 
зі взаємозумовлених складників – музичних інструментів певної 
конструкції, виконавського мистецтва, системи освіти, науково‑
методичної думки. Такий підхід націлив на розгляд бандурного 
мистецтва в контексті відповідних взаємопов’язаних складових 
музичної культури, тобто власне названого інструмента, компо‑
зиторської, виконавської творчості, «бандурної» галузі фахової 
музичної освіти, бандурознавства як цілісної системи, що впли‑
ває на бандурне мистецтво й водночас певною мірою форму‑
ється ним. Спостереження й теоретичні висновки М. Давидова 
[68–70] щодо теоретичних і методичних засад київської школи 
гри на академічних народних інструментах безпосередньо вико‑
ристано при аналізі композиторської та виконавської творчості 
конкретних персоналій бандуристів, які потрапили до кола ува‑
ги в пропонованій роботі. Виокремлені А. Мухою, А. Давидовим, 
М. Імханицьким та іншими дослідниками тенденції становлен‑
ня народно‑академічної сфери композиторської творчості 1940–
1950‑х років (зокрема, укрупнення музичних форм, збагачення 
фактури й палітри виконавських прийомів) мали евристичне 
значення для осмислення пролонгації вказаних тенденцій у на‑
ступні періоди, передусім у сучасний. 

Поява на історичній арені й розвиток упродовж ХХ – початку 
ХХi ст. бандурного мистецтва як складової академічної, а потім 
і масової культури, природно, зумовили відповідну теоретич‑
ну музикознавчу рефлексію. В умовах гострої потреби зберегти 
національно ідентичні риси художньої культури України, бан‑
дурна творчість стає об’єктом підвищеної уваги з боку митців і 
науковців. Тим паче, що нині відбуваються певні трансформації 
інструмента, особливо у сфері масової культури (його конструк‑
ція, відтак звучання, репертуар, екзистенціальний і художній 
зміст останнього, характер і ступінь виявлення в усіх цих пара‑
метрах національної специфічності та ін.). Докорінні відмінності 
між традиційним кобзарством, образом інструмента у відповід‑
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ній традиції і бандурною творчістю в межах академічної та су‑
часної поп‑культури, природно, зумовлює виникнення різного 
роду дискусій аж до обговорення питання правомірності існу‑
вання вказаних трансформацій інструмента, навіть цілих галу‑
зей нинішньої бандурної культури, зокрема академічної, часом 
нігілістичного заперечення останньої (М.  Товкайло, М.  Хай, 
К. Черемський). 

Зазначене вище свідчить, що це гостро актуальне й водночас 
дискусійне питання є складним, не передбачає однозначної від‑
повіді. Воно не лише коріниться у вузькофаховій сфері бандурної 
культури, але й виходить за її межі, набуваючи загальнокультур‑
ного масштабу. Як знайти шлях органічного поєднання в укра‑
їнській культурі різноспрямованих тенденцій  – глобалізації, 
інформатизації всіх сфер життя соціуму, що притаманні сучас‑
ному світу загалом, відтак важливі й для входження української 
культури у світову, однак нівелюють національно неповторне на‑
чало, і процесів, пов’язаних зі збереженням свого національного 
єства, національної ідентичності? Очевидно, що абсолютизація 
однієї або іншої позиції не є доцільною: доведення до абсолю‑
ту першої з них націлює на поступове зникнення національ‑
них культур, а разом з ними й гуманістичного обличчя світової 
спільноти, перетворення людини як такої на додаток розвиненої 
сьогодні електронної техніки. Абсолютизація другої спрямовує 
на ізоляцію від світового цивілізаційного процесу. Тож, імовір‑
но, історично перспективний шлях розвитку культури полягає в 
пошуках поєднання цих різновекторних тенденцій, осмисленні 
їх у межах двоєдиного, історично об’єктивного процесу. Вказана 
точка зору має евристичне значення для вибору вихідної позиції 
щодо осмислення академічної сфери бандурного мистецтва. 

Якщо поглянути на сукупність усіх складників бандурного 
мистецтва «згори», то можна побачити, що воно в специфічних 
формах відтворює в собі саме таке співіснування різноспрямо‑
ваних тенденцій у сучасній культурі – доцентрову, тобто націле‑
ну на збереження своєї національної унікальності, і відцентрову, 
пов’язану з перевтіленням у ній характерних рис глобалізовано‑
го, національно індиферентного постмодерного світу. Перша з 
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них зосереджується в реконструйованій автентичній бандурній 
творчості. «Музейне» збереження цієї автентичної традиції є од‑
ним з «камертонів» надзвичайно актуальних сьогодні прагнень 
відродити й зберегти національні культурні надбання в контек‑
сті відчутних тенденцій до їх недооцінки, нівелювання, перена‑
сичення звукового простору зразками бандурної творчості низь‑
кого мистецького рівня. У цьому сенсі важко переоцінити справу 
майстрів, які працюють у сфері реконструйованого автентичного 
виконавства на бандурі (В. Кушпет, К. Черемський, М. Хай та ін.). 
Друга часто виявляється в явищах масової музичної культури, 
шоу‑бізнесі, де панують ринкові цінності. Академічна сфера бан‑
дурної культури є своєрідним медіатором між першою та другою 
тенденціями. Вона апелює до традиційної української культури, 
пов’язана з творчістю українських композиторів, де здебільшого 
крізь призму індивідуальних картин світу перетворюється досвід 
українських художніх традицій, і водночас звертається до іншо‑
національних музичних здобутків, розширює свої межі (на су‑
часному етапі дедалі відчутніше) до сфери поп‑культури. Отже, 
існування академічної галузі бандурного мистецтва об’єктивно 
зумовлене реаліями теперішнього етапу розвитку української іс‑
торії культури, ширше, культури європейської, частиною якої є 
українська, загалом світової. Інша річ, що критерієм оцінки окре‑
мих явищ академічного бандурного мистецтва може бути лише 
ступінь мистецько‑естетичної переконливості, що, зрештою, сто‑
сується будь‑яких явищ українського музичного мистецтва. 

В осмисленні порушеної зазначеними вище дослідниками 
проблеми доцільності існування академічної галузі бандурної 
культури не можна не зважати й на інші об’єктивні історичні 
процеси: 

1. Суспільство й стиль життя соціуму змінюються в діахронії, 
сьогодні вони істотно відрізняються від тих, якими вони були в 
часи існування традиційного кобзарства: соціокультурне серед‑
овище, у якому воно існувало, зникло. 

2. Входження бандури до академічної музичної культури на 
межі ХiХ–ХХ  ст. стало невід’ємним складником об’єктивного 
загальноєвропейського історико‑культурного процесу станов‑
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лення національних музичних культур (зокрема української), 
що охопив не лише ХiХ ст. Відтак не випадковим є залучення до 
процесу проникнення бандури на концертну сцену, в академічні 
музичні навчальні заклади прогресивних представників тодіш‑
ньої української інтелігенції, як‑от М. Лисенка, Г. Хоткевича. 

3. Другій половині ХХ – початку ХХi ст. властиве виникнення 
найрізноманітніших, не характерних для попередніх історичних 
етапів взаємодій у художній і, ширше, загалом духовній куль‑
турі, наприклад, різних типів світоглядних систем, наукової та 
художньої творчості, науки й позанаукових сфер знання, як‑от 
релігії. Яскраві приклади тому мають місце, зокрема, у музикоз‑
навстві при вивченні проблем літургіки, паралітургіки тощо. 
Активно розвиваються міжвидові (синтез мистецтв), міжжан‑
рові (приміром, опера‑балет, опера‑ораторія), міжгалузеві (крім 
уже історично усталеного взаємопроникнення традиційної та 
академічної культури, також академічної та масової, традицій‑
ної та масової тощо) контакти. Такі, здебільшого нетрадиційні, 
взаємодії охоплюють усі сфери, аспекти, прояви культури. З та‑
кими інтегративними процесами резонує і взаємодія традицій‑
ної та академічної, академічної та популярної, традиційної та по‑
пулярної культури в їх бандурному сегменті. 

4. Упродовж ХХ – початку ХХi ст. сформувався значний фонд 
не лише перекладного, але й оригінального академічного репер‑
туару для народних академізованих інструментів, у тому числі 
для бандури. Він переконливо засвідчує, що ця група інструмен‑
тів міцно утвердилася (хоча творчість для різних інструментів 
цієї групи перебуває на різних стадіях зазначеного процесу) 
у  статусі окремого специфічного розділу академічної музичної 
культури. Показовими з цього погляду є виступи й визнання 
академічних виконавців на народних інструментах на престиж‑
них міжнародних конкурсах і фестивалях, функціонування 
відповідних кафедр у музичних вишах України (насамперед 
Київська, Львівська, Одеська, Донецька 1, Дніпропетровська му‑

1 Клас бандури в Донецькій музичній академії фактично припинив функ‑
ціонувати 2014 року. Станом на 2014–2019 роки у ньому навчався один студент.
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зичні академії, Харківський університет мистецтв), охоплення 
останнім часом цим процесом усіх регіонів України, активний 
розвиток відповідного проблемно‑тематичного напряму україн‑
ського музикознавства, представленого науковими та науково‑
популярними працями, значною кількістю дисертацій, видан‑
нями довідково‑енциклопедичного характеру тощо. Так, у 5‑му 
томі академічної “Історії української музики” вперше в музич‑
но‑історичних працях підсумкового характеру композиторську 
творчість для народних інструментів розглянуто в окремому 
розділі А. Мухи [214]. У ньому, зокрема, виділено три сфери по‑
бутування народних інструментів: традиційну, самодіяльну та 
академічну. Отже, без вивчення вказаної, історично об’єктивно 
сформованої мистецької галузі, її здобутків упродовж різних 
історичних періодів, різного художнього рівня уявлення про 
українську музичну культуру ХХ  – початку ХХi  ст. будуть не‑
повними. Варто зазначити, що така фрагментарна схема історії 
української культури прийшла на зміну цілісним у синхронно‑
му й діахронному аспектах уявленням про неї, утвердженим у 
класичній українській історіографії кінця ХiХ – початку ХХ ст. 
Запанувавши в 1930‑х роках і протримавшись до кінця радян‑
ської доби, саме вона була теоретичною основою ідеологічного 
постулату про меншовартість української культури. 

5. Конструкційні трансформації бандури й пов’язані з цим усі 
інші зміни в бандурному виконавстві, загалом бандурній куль‑
турі, що відбувалися на початку ХХ ст. у процесі адаптації бан‑
дури в середовищі академічної музичної культури, продовжені в 
радянські десятиліття й триваючі дотепер, не є новим явищем у 
багатовіковій історії названого музичного інструмента. Будучи 
органічною складовою історії національної культури, позначеної 
складними взаємодіями на перетині Сходу й Заходу, історичною 
динамікою, пронизаною переплітанням національних і загально‑
цивілізаційних, а  за радянської доби  – іманентних та штучних, 
нав’язаних «згори» закономірностей, бандурна культура специ‑
фічно перевтілила у своїй власній історії всю складність зазначе‑
них взаємодій. Так, згідно з дослідженнями І. Зінків, бандура мала 
низку інструментів‑попередників (а саме – ліроподібних, цитро‑
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подібних, лютнеподібних), що мають глибоке історичне коріння й 
були поширеними далеко за межами праукраїнськиїх теренів. На 
праукраїнських і, потім, українських теренах інструменти‑попе‑
редники бандури і власне бандура також не залишалися незмін‑
ними. Наприклад, це стосується поступового визрівання ідеї при‑
струнків іще в давньоруському музичному мистецтві. 

У річищі активного формування української національної 
академічної музичної культури в другій половині ХiХ – на по‑
чатку ХХ  ст., відтак її щільних контактів з питомими націо‑
нальними музичними традиціями почався процес входження 
бандури до академічної сфери, а отже, її чергової трансформа‑
ції. Ідея створення професійної академічної (академізованої) 
бандури належала Г.  Хоткевичу, який і став засновником ака‑
демічного бандурного мистецтва в Україні. Бандура стала про‑
никати на концертну естраду, виникла когорта бандуристів‑ви‑
конавців із середовища української інтелігенції, класи бандури 
було відкрито у спеціальних академічних музичних закладах 
(уперше – у Музично‑драматичній школі М. Лисенка за його іні‑
ціативи). Логічним продовженням академізації бандури стало 
залучення її до композиторської творчості. У контексті перетво‑
рення традиційного кобзарського інструмента на академічний 
концертний (придатний для виконання не лише традиційного 
репертуару, але й класичних та сучасних композиторських тво‑
рів) відбулися також його нові конструкційні зміни. Так, мали 
місце уніфікаційні процеси, виявлені насамперед у хроматиза‑
ції бандури (проте в 1980–2000‑х рр. водночас було відроджено 
діатонічну бандуру). Це спричинювалося особливою увагою до 
колективних форм виконавства в період панування естетики со‑
цреалізму. Як відомо, тоді багато явищ національної та світової 
культури було вилучено з культурного обігу через навішування 
на них ярликів «націоналізму», «формалізму» та інших -ізмів. Ті 
ж явища, які неможливо було вилучити через їх виняткове зна‑
чення для національної або навіть світової культури, відповідне 
усвідомлення їх культурною громадськістю переосмислювалися 
в характерному для того часу догматичному ідеологічному клю‑
чі: усі вони неодмінно тлумачились як «класичні», «народні», 
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«реалістичні», близькі й зрозумілі широким народним масам. 
У  такому примітивізованому «масовому» напрямі було також 
зроблено спробу перетлумачення кобзарства, його неповторно‑
го характеру, глибинного етичного сенсу. Водночас відбулися 
зазначені уніфікаційні трансформації інструмента, націлені на 
використання його в масовій самодіяльній творчості. Це було 
тим паче можливим, що соціокультурного середовища, яке жи‑
вило творчість кобзарів‑бандуристів, тоді вже не існувало. Від‑
так у поняття «кобзар» було вкладено інший сенс, бандура стала 
явищем примітивної та заідеологізованої самодіяльно‑масової 
культури. Трансформації бандури зумовлювалися переходом від 
індивідуального характеру виготовлення бандур до їх фабрич‑
ного виробництва, започаткованим іще в дожовтневий час. 

У процесі зазначених модифікацій було розширено діапазон 
інструмента, збільшено кількість струн. Зазнали змін форма й 
розміри корпуса, розташування кілків, матеріал для виготов‑
лення струн. Поступово з’явилися нові прийоми гри, частко‑
во запозичені в інших струнно‑щипкових інструментів (як‑от 
у гітари  – флажолети, у  арфи  – довге ґлісандо). Сформувалися 
чернігівсько‑київський та полтавсько‑харківський різновиди 
бандури з відповідними способами їх тримання та гри на них, 
здійснено велику кількість індивідуальних спроб удосконалення 
академічної бандури, навіть експериментів щодо її синтезуван‑
ня з іншими інструментами (приміром, клавішними  – клавіа‑
турна бандура І. Гладиліна; арфо‑бандура М. Прокопенка тощо). 
Упродовж ХХ  cт. кількісно і якісно еволюціонував репертуар. 
Переважання примітивних аматорських аранжуваннь народ‑
нопісенного матеріалу, здебільшого призначених для виконання 
самодіяльними колективами, у період панівної ролі соцреалізму 
поступово змінювалося формуванням масиву оригінальних ін‑
струментальних та вокально‑інструментальних творів для бан‑
дури соло та різних складів ансамблів за участю бандури впро‑
довж другої половини ХХ – початку ХХi ст., які неможливо було 
б виконувати на традиційному діатонічному інструменті. Таким 
чином, попри те, що з бандурою історично пов’язані глибинні, 
константні для української культури чинники, її історичний 
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розвиток водночас є процесом перманентної трансформації, що 
в різні періоди більш або менш повно відображає зміни в соціу‑
мі, культурі, духовній аурі епохи. Сьогодні цей трансформацій‑
ний процес виходить на новий виток своєї історії й позначений 
надзвичайною активністю.

6. Зрештою, специфіка осмислення тих самих явищ у межах 
різних наук може відрізнятися, як бандурної творчості з позицій 
етномузикології, що має справу з вивченням традиційної куль‑
тури, та власне музикознавчої науки, що досліджує насамперед 
історичний процес еволюції культури академічної.

7. Справа науки – вивчати реально існуючі явища, а не запе‑
речувати їх, як це особливо давалося взнаки в перші радянські 
десятиліття. Історія довела, що для науки – це шлях, який веде її 
в глухий кут.

Таким чином, у  пропонованій роботі академічна бандурна 
культура як відносно розвинений сегмент академічної музич‑
ної культури тлумачиться як розімкнена динамічна підсистема 
(субсистема) музичної культури, що утворюється взаємозумов‑
леними й щільно взаємодіючими її складовими, об’єднаними 
зазначеним музичним інструментом, а  саме: композиторською 
творчістю, виконавством, власне бандурою, відповідною галуззю 
музичної освіти, науковою та методичною бандурознавчою дум‑
кою (бандурознавством), творчими персоналіями (виконавці, 
композитори, які пишуть для бандури, педагоги, майстри з ви‑
готовлення бандур та  ін.), виконавськими колективами, видав‑
ничою справою тощо. До такого комплексного контекстного роз‑
гляду бандурного мистецтва спонукала наявність низки праць, 
присвячених скрипковій (Ю.  Волощук) [40], арфовій (О.  Гумен) 
[62], хоровій (А. Лащенко) [174] та фортепіанній (Н. Кашкадамова) 
[137] культурам. Відтак існуючий іще з ХiХ ст. напрям етномузи‑
кології, пов’язаний з вивченням кобзарства, поступово, протягом 
ХХ ст., було доповнено спочатку масивом навчально‑методичної 
літератури з питань навчання гри на академізованій бандурі, 
а потім і науковими дослідженнями цієї нової гілки бандурного 
мистецтва. Безумовно, наукові праці з питань бандурознавства, 
як‑от етномузикологічні розвідки М. Лисенка [178; 179], створюва‑

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



28

І. Лісняк. Академічне бандурне мистецтво України...

лися, починаючи ще з ХiХ ст.: вони стосувалися бандурної твор‑
чої практики, що існувала на той час. Видатний внесок у розвиток 
бандурознавства зробив Г. Хоткевич своїми працями, написани‑
ми ще в 1920–1930‑х  роках. Проте бандурознавство як напрям 
уже не навчально‑методичної, а  власне наукової музикознавчої 
думки, що позначається наявністю та постійним збільшенням 
когорти дослідників, які вивчають названу проблематику, систе‑
матичною появою бандурознавчих досліджень з різних питань, 
почало кристалізуватися в останні десятиліття ХХ – на початку 
ХХi ст. Щоправда, сучасне осмислення академізованої бандури 
значною мірою відбувається в працях бандуристів‑практиків, які 
одночасно є викладачами навчальних музичних закладів. Відтак 
значна частина цієї літератури має навчально‑методичний харак‑
тер, що водночас зумовлюється істотним зростанням упродовж 
останнього часу вимог до виконавців на академізованих народ‑
них інструментах. Це своєю чергою продиктовано збільшенням 
кількісного показника й мовно‑стильовим, жанровим урізнома‑
нітненням композиторської творчості для бандури, розширен‑
ням репертуарної палітри, залученням до педагогічного репер‑
туару великої кількості нових творів. Частина відповідних робіт 
є власне науковими розробками – дисертаціями, монографіями, 
статтями з найрізноманітніших питань, що перебувають у річищі 
потужних диференціюючих процесів сучасної музикознавчої на‑
уки. Постійне збільшення фонду таких розвідок засвідчує крис‑
талізацію бандурознавства як відносно самостійного наукового 
напряму. 

Отже, у вивченні сучасного бандурного мистецтва викорис‑
тано дані існуючої нині широкої панорами бандурознавчих до‑
сліджень (О. Бистрицька [20], О. Бобечко [22], Н. Брояко [26; 27], 
О.  Ваврик [32], О.  Васюта [34], С.  Вишневська [36], О.  Гданська 
[43], О. Гончаренко [46; 47], О. Горняткевич [50], Р. Гриньків [53], 
С. Грица [54–56], Д. Губ’як [59], І. Дмитрук [79], М. Долгов [83], 
О. Дубас [86; 87], В. Дутчак [89–97], М. Євгеньєва [99], Б. Жеплин‑
ський [101–103], І. Зінків [109–115], І. Куровська [168], В. Кушпет 
[169; 170], Ф. Лавров [171], Т. Лазуркевич [172], М. Лисенко [178; 
179], С. Людкевич [188], Л. Мандзюк [192; 193], Т. Мартинова [195], 
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Г. Матвіїв [196], І. Мацієвський [197–199], В. Мішалов [202–209], 
І.  Мокрогуз [210], Н.  Морозевич [211; 212], О.  Нирко [221; 222], 
О. Ніколенко [223], О. Олексієнко [231], А. Омельченко [233–236], 
І. Панасюк [238], М. Підгорбунський [241], О. Правдюк [251; 252], 
М.  Прокопенко [258; 259], В.  Рой [266], Н.  Роман [267], О.  Сав‑
чук  [271], М.  Семенюк [275], О.  Семенюченко [276], Т.  Слюса‑
ренко  [286], Н. Супрун [294–298], М. Хай [318–321], Г. Хоткевич 
[324–335], К. Черемський [337–340], Л. Черкаський [341], Т. Черне‑
та [342; 343], Н. Чернецька [344], В. Чуркіна [348], І. Шрамко [351], 
Я. Шуст [354], М. Щоголь [355], Л. Ященко [359] та ін.). 

Так, у  межах педагогічної складової бандурознавства ґрун‑
товно розробляються практичні питання гри на бандурі, від‑
повідні методичні рекомендації. Цей аспект бандурознавства 
представлено, зокрема, працями В. Дутчак (де надано практичні 
поради щодо методів і прийомів аранжування арфових, гітар‑
них, фортепіанних, клавесинних, органних, скрипкових та ін‑
ших творів для бандури соло й ансамблю бандуристів) [91; 93; 
95–97], Л.  Мандзюк (де, зокрема, підкреслюється, що технічна 
майстерність неможлива без урахування таких засобів музичної 
виразності, як артикуляція, динаміка, а також тембр, надають‑
ся практичні поради щодо положення тулуба, зап’ястка, пучки 
пальця, роботи над гамами тощо) [193], І. Мокрогуз (де порівню‑
ється специфіка аплікатури у виконавстві на реконструйованих 
інструментах (кобза, старосвітська бандура, торбан), бандурах 
харківського, київського типу, «львів’янці», проаналізовано 
аплікатурні рішення в деяких творах для бандури композито‑
рів XX ст., зумовлені специфікою музичної мови митця, а також 
конструкційними особливостями інструмента, запропонувано 
власні аплікатурні комбінації) [210], Н. Брояко (де, на основі тео‑
рії М. Давидова, проаналізовано формування виконавської май‑
стерності бандуриста, що полягає у раціональному звуковидо‑
буванні на бандурі, психофізичних особливостях музиканта та 
застосуванні артикуляційно‑штрихових засобів) [26] та ін. 2 

2 До цієї групи також належать навчальні, навчально‑методичні посібни‑
ки: «Бандура і гра в ансамблі» М. Сточанської (Луцьк, 1997 р.), «Нехай дзве‑

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



30

І. Лісняк. Академічне бандурне мистецтво України...

Дослідницька галузь бандурознавства репрезентована пра‑
цями, присвяченими історії бандурної культури, починаючи 
від архаїчних періодів, коли ще власне бандура не існувала, а в 
музичній культурі різних регіонів Сходу та Заходу побутувала 
велика кількість хордофонів – попередників бандури; роботами 
з питань використання бандури в межах її традиційної, акаде‑
мізованої, реконструйованої (у середовищі її представників іще 
вживається поняття «відновлена») галузей, в Україні та україн‑
ській діаспорі, інструментального, вокально‑ інструментального, 
ансамблевого бандурного виконавства, регіональних особливос‑
тей розвитку бандурного мистецтва та бандурних шкіл, окремих 
персоналій бандуристів (часто репресованих радянським режи‑
мом) та композиторів, які зробили суттєвий внесок у розвиток 
академічної сфери бандурного мистецтва, своєрідності виконав‑
ства на бандурах різних конструкційних особливостей, інстру‑
ментознавчих аспектів бандуро знавства тощо.

Виняткове значення бандури в історичному становленні на‑
ціональної ідентичності української культури, водночас активне 
впровадження бандури в усі галузі сучасної культури, заповнення, 
навіть перенасичення бандурним звучанням звукового простору, 
природно, зумовлює останнім часом інтенсифікацію бандурознав‑
чих досліджень, збільшення відповідного кількісного показника, 
а отже, поглиблення диференціації цього проб лемно‑ тематичного 
напряму. У  цих дослідженнях простежується вплив провідних 
тенденцій розвитку музикознавчої думки межі ХХ–ХХi  ст.  – ра‑
ніше згадане поглиблення її диференціації (зокрема, введення до 
наукового обігу великого масиву архівних джерел), нові концепту‑
альні акценти в осмисленні історії української музичної культури, 
переосмислення, доповнення новими даними вже відомих матері‑
алів, посилення культурологічної спрямованості, розвитку між‑
дисциплінарних, кроскультурних досліджень тощо.

Найвагомішими поміж сучасних бандурознавчих дослідж‑
день є дві докторські дисертації – В. Дутчак [92] та І. Зінків [115], 

нить моя струна...» Г. Топоровської (Рівне, 2009 р.), «Вокальні ансамблі у су‑
проводі бандур» С. Овчарової (Дніпро, 2016 р.) та багато ін. 
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що на тлі масштабного фонду концептуально‑історичних праць 
в українському музикознавстві другої половини ХХ  – початку 
ХХi ст. найбільш красномовно свідчать про рух названого музи‑
кознавчого напряму до відповідного щабля розвитку. Так, у мо‑
нографії та в пов’язаному з цією працею дисертаційному дослі‑
дженні В. Дутчак уперше було здійснено комплексне осмислення 
бандурної культури діаспори. Зокрема, її дані про жанрову сис‑
тему репертуару бандуристів мали базове евристичне значення 
щодо здійсненої в пропонованій роботі систематизації жанрової 
панорами сучасного бандурного виконавського мистецтва. Ево‑
люція діатонічного інструмента впродовж кінця ХiХ – початку 
ХХ ст., його академізація та відродження наприкінці ХХ – на по‑
чатку ХХi ст., розглянуті у працях І. Зінків, однак, мають багато 
точок дотику з процесом еволюції хроматичного академізова‑
ного інструмента в той самий час, є  різними гранями єдиного 
процесу складної та суперечливої історичної еволюції бандур‑
ної культури у ХХ – на початку ХХi ст. Отже, відповідні дані до‑
слідниці також є цінними щодо осмислення тенденцій розвитку 
академічного бандурного мистецтва, пов’язаного насамперед із 
хроматичною бандурою. 

Низка робіт стала важливою для написання конкретних 
структурних складових монографії. Так, для створення пано‑
рамного огляду бандурознавчої думки другої половини XX – по‑
чатку XXi ст., що розглянута в першому розділі, залучено пра‑
ці з відповідної тематики, а також розробки з кобзарознавства. 
Основні положення праць указаної групи дозволили скласти 
уявлення про тенденції розвитку основних напрямів бандуроз‑
навства (стосовних історії бандурного виконавства, інструмен‑
тознавства, творчості для бандури, методико‑навчальних про‑
блем) у контексті музикознавчої думки. 

Методологічну й теоретичну роль для осмислення бандуро‑
знавства як складової вітчизняного музикознавства, що відобра‑
жає всі характерні тенденції його розвитку, розуміння логіки ево‑
люції бандурознавчих досліджень на межі XX – XXi ст. відіграли 
ідеї наукових досліджень О. Немкович [220] щодо системної ці‑
лісності музикознавства як специфічної галузі знання (де всі його 
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елементи й підсистеми щільно взаємопов’язані й взаємозумовле‑
ні), фундаментальних процесів і тенденцій розвитку української 
музикознавчої науки впродовж ХХ ст. А розкриття бандурознав‑
ства як невід’ємної складової цієї цілісності засвідчує його від‑
носну розвиненість на сучасному етапі, а отже, істотну інтелек‑
туалізацію бандурної культури загалом. Це своєю чергою стало 
одним зі стимулів зростання фахового й культурного рівня бан‑
дурного мистецтва, однією з основ його органічного включення 
до найхарактерніших творчих пошуків межі ХХ–ХХi ст. 

У пропонованій роботі використано дані бандурознавчих до‑
сліджень з питань історичного розвитку основних вищезазначе‑
них складових бандурної культури. Так, історично об’єктивний, 
започаткований іще з кінця ХiХ ст. і водночас ускладнений і гли‑
боко суперечливий за радянського часу процес академізації бан‑
дури актуалізував проблему співвідношення бандури народної 
(діатонічної) та академічної (хроматичної) (хоч використання 
діатонічної бандури в межах академічної композиторської та ви‑
конавської творчості також має місце). У роботах К. Черемського 
[337–339] важливими є думки дослідника про те, що в процесі 
переорієнтації вихідних засад культури, а отже, нігілістичного 
заперечення одних явищ, тенденційного «перетлумачення» ін‑
ших, у  1920–1930‑х  роках було здійснено підміну понять «коб‑
зарство» й «бандурництво». Спираючись на ключові позиції 
К. Черемського, світоглядну систему українського традиційного 
співоцтва (кобзарства), зокрема, у Слобідській Україні дослідив 
О. Савчук [271].

Важливими стали також бандурознавчі дослідження, у яких 
розглядаються історичні аспекти розвитку бандурної освіти 
(О. Ваврик [32], Л. Мандзюк [192], О. Ніколенко [223]), роль бан‑
дурної освіти у виникненні й становленні академічного бандур‑
ного виконавства (О. Олексієнко [232], І. Панасюк [238]), зокрема 
у формуванні бандурного репертуару (О. Ніколенко [223]), твор‑
ча діяльність найвідоміших персоналій у процесі професіона‑
лізації українського бандурного мистецтва й становлення бан‑
дурних шкіл (Л. Кияновська [141; 143], В. Мішалов [202; 204; 205], 
І. Панасюк [238; 239], Т. Чернета [342; 343]) тощо.
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Необхідними для розгляду сучасних модифікацій інструмента, 
стали праці, у яких описано конструкції бандур І. Скляра та В. Ге‑
расименка (Д. Губ’як [59; 61], В. Мішалов [203], О. Ніколенко [223], 
А. Омельченко [233; 236], Л. Черкаський [341]), розробки дослідни‑
ків, де висвітлюється взаємозв’язок між стабілізацією конструкції 
бандури та соціокультурними факторами першої половині XX ст. 
(О. Ваврик) [32], становленням київської та львівської бандурних 
шкіл (І. Мокрогуз) [210], виконавством (І. Панасюк) [239], у тому 
числі ансамблевим, капельним (Л.  Мандзюк [192], Я.  Чорногуз 
[347]), репертуаром (Н. Морозевич [211], О. Олексієнко [232]) тощо. 
Відповідні дані зумовили звернення уваги на досі маловивче‑
ні причини різних модифікацій бандури на сучасному етапі. Це 
пов’язано насамперед з високим ступенем експериментаторської 
енергії в композиторському й виконавському мистецтві кінця 
XX – початку XXi ст. Сучасні модифікації бандури спричинені не 
так її конструкційними змінами, як широким використанням у 
процесі гри на інструменті різних звукових приладів (звукозніма‑
чі, підсилювачі тощо). Думки про неприродний шлях здійснення 
модифікацій конструкції бандури у XX ст. (В. Кушпет [170], М. Хай 
[318; 321], К. Черемський [338]) націлили на виділення дискусійних 
моментів стосовно вказаного процесу та водночас акцентування 
уваги на зумовленості змін у конструкції бандури процесом інте‑
грації бандурної культури до академічної музичної традиції.

У монографії застосовано дані розвідок, присвячених компо‑
зиторській творчості для бандури, що розглядається у другому 
розділі. Це, зокрема, праці з питань композиторської творчос‑
ті для бандури 1950–1960‑х  (А.  Омельченко) [236], 1970–1980‑х 
(В. Дутчак) [96], 1990‑2000‑х років (І. Лісняк) [181; 186 ], другої по‑
ловини XX – початку XXi ст., зокрема щодо ускладнення факту‑
ри, застосування оригінальних аплікатурних рішень (І. Мокро‑
гуз) [210], систематизації жанрових груп і стильових напрямів в 
оригінальній композиторській творчості для бандури (О. Ніко‑
ленко) [223] тощо.

Першою ґрунтовною узагальнюючою роботою, стосовно ком‑
позиторської і виконавської творчості для академізованої бан‑
дури, стала кандидатська дисертація В. Дутчак [96]. У ній окрес‑
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лено низку питань бандурного виконавства та композиторської 
творчості, детально розглянуто композиторську творчість для 
бандури 1970–1980‑х років та здійснено її систематизацію, вияв‑
лено нові риси в оригінальних творах для бандури інструмен‑
тального й вокально‑інструментального жанрів, висвітлено роль 
творів‑перекладів у процесі становлення професійного бандур‑
ного виконавства тощо. 

Дослідженню інструментальної творчості для бандури (ком‑
позиторської й виконавської) у тісному зв’язку з процесами вдо‑
сконалення інструмента й розвитку фахової освіти присвячено 
дисертацію О. Ніколенко [223]. На матеріалі творів для бандури 
сучасних українських композиторів і композиторів діаспори ав‑
торка виділила такі жанри оригінальної інструментальної бан‑
дурної музики у творчості сучасних українських композиторів: 
мініатюри та концертні п’єси; варіації, фантазії та рапсодії; сю‑
їтні цикли; різновиди сонатності (соната, концерт, концертино, 
соната‑поема); експериментальні жанрові різновиди для міша‑
них складів. На думку дослідниці, більшість цих творів має нео‑
романтичне спрямування. Інструментальній бандурній твор‑
чості композиторів України та української діаспори присвячено 
також праці В. Дутчак [93; 96; 97], Н. Морозевич [211], О. Ніко‑
ленко [223] та ін. Інструментальна й вокально‑інструментальна 
бандурна творчість, зокрема одеських композиторів, стала пред‑
метом уваги в дисертаційному дослідженні Н. Морозевич [211].

Враховуючи, що в становленні академічного бандурного мис‑
тецтва істотну роль відігравали перекладення творів, написа‑
ні для інших інструментів, у низці праць вивчається названий 
жанр – його інструментальна (І. Дмитрук) і вокально‑інструмен‑
тальна (В. Дутчак) складові. Зокрема, у праці «Жанр перекладу 
та його різновиди в сучасному бандурному мистецтві» (І. Дмит‑
рук) [79] теоретично осмислено жанрову систему сольно‑інстру‑
ментального бандурного перекладу, розкрито типологічні для 
жанру перекладу ознаки та виявлено його як системне утво‑
рення (до якої ввійшли вокальні та інструментальні обробки 
народного пісенно‑танцювального музичного матеріалу, вільні 
обробки фольклорного матеріалу та традиційного кобзарсько‑
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го репертуару тощо), виділено чинники, що зумовлюють його 
розвиток у бандурній творчості. Про суттєву кількість і значен‑
ня творів перекладів епохи бароко в концертно‑педагогічному 
репертуарі сучасного бандуриста свідчить дисертаційне дослі‑
дження Н.  Хмель, присвячене окресленій темі [323]. Зазначені 
роботи дозволили зрозуміти розвиток композиторської твор‑
чості та бандурного виконавства як цілісний процес, прониза‑
ний діахронними зв’язками, а отже, пояснити провідні тенденції 
в композиторській творчості для бандури кінця XX  – початку 
XXi ст., що є предметом дослідження.

У процесі розвитку бандурознавства продовжує диференцію‑
ватися напрям, пов’язаний з вивченням виконавського бандурно‑
го мистецтва. Він включає дослідження, де аналізуються окремі 
періоди його розвитку (О. Ваврик [32], В. Дутчак [96], А. Омель‑
ченко [236], М.  Щоголь [355]), функціонування в середовищі 
української діаспори (В. Дутчак [93], Г. Карась [136], В. Мішалов 
[207]), різні форми виконавства на бандурі (С. Вишневська [36], 
І. Лісняк [185], Л. Мандзюк [192], Т. Слюсаренко [286], Л. Ященко 
[359]) тощо. Особливостям розвитку вокально‑інструментально‑
го бандурного виконавства як невід’ємної складової української 
музичної культури присвячено дослідження Н. Морозевич [211], 
С.  Вишневської [36]. Зокрема, С.  Вишневська акцентує увагу 
на тому, що визначальною рисою бандурного мистецтва є його 
вокаль на природа. У роботі розглянуто особливості сольного й 
ансамблевого бандурного виконавства, класифіковано вокаль‑
но‑інструментальні бандурні ансамблі (за складом виконавців, 
статевими, тембровими та віковими особливостями), виявлено 
специфіку місцевих говорів, визначено типи багатоголосся в 
бандурних ансамблях, розроблено періодизацію жанрових груп 
репертуару кобзарів‑бандуристів (XV – початку XXi ст.), виявле‑
но вплив хорового мистецтва на розвиток бандурних ансамблів, 
виділено академічний та неакадемічний (фольклорний, естрад‑
ний, бардівський та ін.) вокальні стилі в цій сфері виконавства. 

У дисертаційній роботі Л. Мандзюк [192], зокрема, розгляну‑
то тенденції виникнення й утвердження ансамблевого виконав‑
ства на бандурі (зосібна, жіночого тріо бандуристок) у контексті 
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основних тенденцій розвитку національного мистецтва другої 
половини XiX – XX ст. Основні положення її роботи були далі 
розвинуті у дисертації Т. Слюсаренко [286]. 

Протягом останніх років активізувалась увага дослідників до 
життєтворчості окремих композиторів, які відіграли важливу 
роль у становленні бандурного репертуару й загалом академіч‑
ного бандурного мистецтва (О.  Ваврик [32], М.  Євгеньєва [99], 
І.  Лісняк [183], В.  Мішалов [202; 203–205], О.  Олексієнко [232], 
І.  Панасюк [239], М.  Семенюк [275], Н.  Супрун [294]). Викорис‑
тання у виконавській практиці бандур різних конструкцій зумо‑
вило включення до кола уваги дослідників питань специфіки їх 
конструкційних особливостей, що входять до сфери органології 
(інструментознавства) (Р. Гриньків [53], Д. Губ’як [59; 61], А. Гу‑
менюк [64]) та виконавства на них. Так, розвитку виконавства на 
харківській бандурі присвячено дисертацію В. Мішалова [208], 
де проаналізовано репертуар, етапи становлення й способи гри 
на харківській бандурі з діатонічним звукорядом, здійснено 
спробу диференціювати способи гри на сучасній і автентичній 
бандурі, вивчено проблеми виготовлення, відзначено недоліки 
інструментів київсько‑харківської та львівської конструкцій 
тощо. Ґенезу й особливості Харківської кобзарської школи роз‑
глянуто в дисертації В. Чуркіної [348].

Формуються в окрему групу праці, що стосуються регіо‑
нальних питань бандурного виконавства (О.  Ваврик, М.  Дол‑
гов, Б.  Жеплинський, М.  Євгеньєва, Д.  Ковальчук, Т.  Чернета, 
Н. Чернецька), що водночас є складовою музичної регіоналісти‑
ки. У дисертаційному дослідженні М. Долгова виявлено специ‑
фічні риси у творчості кобзарів, бандуристів Дніпропетровської 
та Запорізької областей XX ст. [83]. Аналіз розвитку бандурного 
мистецтва на Дніпропетровщині від самодіяльної стадії до про‑
фесійної розглянуто в роботі Т. Чернети [343]. Виявленню спе‑
цифіки бандурного мистецтва Полісся присвячено дослідження 
Н.  Чернецької [344], Тернопільщини  – М.  Євгеньєвої [99]. Цін‑
ний матеріал про особливості розвитку цієї сфери виконавства 
в cхідній Галичині в другій третині XX ст. містять праці Б. Же‑
плинського, Д. Ковальчук [101; 102]. Розвиток кобзарства на Чер‑

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



37

Розділ 1. Історичні та сучасні детермінанти бандурного мистецтва...

нігівщині досліджено у праці О. Васюти [34]. У роботі О. Нир‑
ка [221], де підсумовуються багаторічні дослідження автора, на 
матеріалах міських архівів, періодичних видань та регіональної 
преси реконструйовано процес становлення й розвитку кобзар‑
ства в Криму та на Кубані, простежено особливості виконавської 
практики, репертуар, шляхи конструкційних змін інструмента. 
Проблемам розвитку бандурного виконавства на Кубані присвя‑
чено також роботи Р. Коваля [147], Н. Супрун‑Яремко [295; 297]. 
Вони є важливими щодо осмислення тих значною мірою типо‑
логічних для різних регіонів України історичних процесів у бан‑
дурному мистецтві, які об’єктивно зумовили його сучасний стан 
і рівень розвитку. Відтак викладені в них ідеї та спостереження 
стали важливими для написання пропонованої монографії. 

У контексті досліджень музичних виконавських шкіл показо‑
вою є поява праць, у яких зазначена проблема розглядається на 
матеріалі бандурного мистецтва, як‑от робота О. Ваврик [32], де 
цілісно охоплено процес виникнення й формування кобзарських 
шкіл в Україні. На думку дослідниці, кобзарська освіта в межах 
традиційної культури передувала процесам формування бан‑
дурних шкіл у XX ст. У роботі розглянуто питання кобзарського 
навчання, вдосконалення інструмента, власне виконавства на 
бандурі, зокрема у Східній Галичині, перші кроки формування 
наукової бандурознавчої думки в кінці XiX – на початку XX ст., 
введено до наукового обігу матеріали, що стосуються функціо‑
нування капел бандуристів у 1920–1930‑х роках. 

Останнім часом активізувався інтерес до висвітлення життя 
і творчості знаних бандуристів‑виконавців і педагогів (М.  Єв‑
геньєва [99], Л. Кияновська [141; 143], Д. Ковальчук [148], І. Па‑
насюк [238], Г. Сербін [278], Т. Чернета [343]). Особливе місце в 
контексті розробок персоналістичного спрямування належить 
роботам, присвяченим Г.  Хоткевичу, композиторська й вико‑
навська творчість якого мала винятковий вплив на розвиток 
академічного бандурного мистецтва перших десятиліть ХХ cт., 
містила в собі перспективні художні й наукові ідеї, актуальні 
дотепер. Це – низка праць Н. Супрун (де, зокрема, комплексно 
осмислено музично‑естетичні засади творчості Г.  Хоткевича в 
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контексті епохи, його вплив на формування бандурного вико‑
навства першої третини XX ст., специфіку його творчого універ‑
салізму) [294; 296; 297], дисер тація М.  Семенюк [275], розвідки 
В. Мішалова [202; 206], А. Савельєва [270], А. Болабольченка (де 
на основі архівних матеріалів і листування висвітлено нові дані 
про життя і творчість митця) [24], Н. Роман (у її дисертаційному 
дослідженні здійснено аналіз педагогічної діяльності Г. Хоткеви‑
ча) [267] тощо. Завдяки Фонду національно‑культурних ініціа‑
тив ім. Г. Хоткевича (Торонто, Харків), було надруковано низку 
праць Г. Хоткевича [201; 202; 325; 328; 329], що були замовчувані 
за радянського часу.

Персоналістичний напрям сучасного бандурознавства допов‑
нюють студії, присвячені творчій діяльності учня Г. Хоткевича 
В. Кабачка, де зібрано спостереження й думки про бандуриста, 
його учнів, рідних, колег по роботі [9]; конструктора‑винахідника 
й майстра бандур О. Корнієвського, де вміщено листи бандурис‑
та до відомих діячів мистецтва, висвітлено спогади про нього та 
його рідних, друзів, а також укладено бібліографічний покажчик 
[31]; І. Скляра [11; 63]; корифеїв київської і львівської бандурних 
шкіл С. Баштана [238] і В. Герасименка [45; 143], де узагальнено 
їх багаторічний педагогічний, виконавський, конструкторський 
досвід, підкреслено роль митця у становленні академічного бан‑
дурного мистецтва, зокрема, київської та львівської бандурних 
шкіл, створенні репертуару тощо.

З огляду на те, що традиційне кобзарство не є предметом про‑
понованого дослідження, до кола уваги потрапили лише окремі 
роботи із зазначених питань (В. Кушпет [170], М. Хай [319; 321], 
К.  Черемський [337–339], оскільки сучасні трансформації бан‑
дурної культури є ланкою багатовікового, але єдиного історич‑
ного процесу, без розуміння якого неможливе осмислення його 
сучасного етапу. 

Наявним сьогодні є також великий масив довідково‑інфор‑
маційних публікацій (у яких, до речі, значна кількість даних або 
вперше вводиться до наукового обігу, або повертається до ньо‑
го після тривалого періоду забуття), уміщених у багатотомній 
академічній «Українській музичній енциклопедії», виданнях, 
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спеціально присвячених кобзарству, академічному бандурному 
мистецтву, монографічних працях з історії музичної культури 
української діаспори, провідних музичних вишів України тощо. 
Це – «Коротка історія кобзарства на Україні» (2000) Б. Жеплин‑
ського, у якій зроблено панорамний огляд історичного розвитку 
кобзарства Східної та Західної України від найдавніших часів до 
сучасності, відзначено його ключові події, складено бібліогра‑
фічний покажчик, що містить понад 100 імен та прізвищ найви‑
значніших кобзарів і бандуристів минулого й сучасності [102]. 
Поява енциклопедичного довідника «Українські кобзарі, банду‑
ристи, лірники» (2011) [103] є результатом багаторічної пошуко‑
вої діяльності Б. Жеплинського та його доньки – Д. Ковальчук. 
У ньому зібрані творчі біографії виконавців, педагогів, майстрів 
бандур різних часів. У  бібліографічному довіднику «Бандурис‑
ти Рівненщини» [292] подано відомості про бандуристів відпо‑
відного регіону. У  покажчику «Гнат Хоткевич. Музичні твори 
та мистецтвознавчі матеріали» М. Семенюк [327] вміщено твори 
Г. Хоткевича, у тому числі для бандури, окреслено основні риси 
творчої спадщини митця. Важливого значення в процесі фор‑
мування бандурознавства в 1990–2010‑х  роках набули також: 
музична періодика – журнали «Музика», «Народна творчість та 
етнографія», «Посвіт» (виходив у 1990‑х роках), «Родовід» та ін., 
архівні фонди НЗКБУ, матеріали всеукраїнських і міжнародних 
конференцій з відповідної проблематики, що засвідчують роз‑
ширення в останні роки проблемного поля досліджень бан‑
дурного мистецтва. Розвитку бандурного мистецтва, а  відтак, 
опосередковано, і  бандурознавства, сприяє друк репертуарних 
збірників. Ця група джерельних матеріалів мала важливе зна‑
чення насамперед для написання першого розділу монографії, 
де подано ретроспективний погляд на бандурне мистецтво, а та‑
кож розглянуто його сучасні детермінуючі чинники.

Цінним матеріалом щодо осмислення сучасного стану бан‑
дурного мистецтва стали особисті інтерв’ю авторки із сучасни‑
ми українськими композиторами (Ок. Герасименко, М. Денисен‑
ко, В. Мартинюк, В. Павліковський, О. Рудянський, І. Тараненко), 
бандуристами‑виконавцями (А.  Войтюк, Ок.  Герасименко, 
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О. Гончаренко, Р. Гриньків, Я. Джусь, Л. Зайнчківська, М. Круть, 
Г. Матвіїв, Г. Менкуш, С. Мирвода, К. Новицький, І. Ткаленко), 
викладачами‑бандуристами (Ок.  Герасименко, Л.  Мандзюк, 
Н. Морозевич, К. Новицький, С. Овчарова, О. Симонова, Л. Фе‑
дорова), диригентами (М. Гвоздем), майстрами бандур (П. Алє‑
шугін, І. Сабаєв) медіа‑матеріали, що дозволили виділити ряд ці‑
кавих нюансів у композиторській і виконавській творчості для 
бандури на межі XX–XXi ст. 

Наведений огляд різнорідної літератури засвідчив не лише 
диференційованість відповідного проблемно‑тематичного на‑
пряму, отже, активність розробки питань академічної бандур‑
ної культури, але й відсутність у вітчизняному мистецтвознав‑
стві праць комплексного характеру, де б цілісно були розглянуті 
сучасне бандурне виконавство й композиторська творчість у їх 
взаємодії і одночасно в контексті провідних тенденцій розвитку 
української музики на зламі ХХ–ХХi ст. Саме цим недослідже‑
ним аспектам бандурного композиторського й виконавського 
мистецтва присвячено пропоновану роботу. 

1.2. Історичні передумови інноваційних тенденцій 
у сучасній композиторській творчості  

для бандури та виконавстві
Неповторну панораму сучасного бандурного мистецтва 

можна визначити принаймні чотирма чинниками. Перший  – 
це історично нагромаджений до початку 1990‑х  років досвід у 
всіх сферах бандурної культури, що є об’єктивним підґрунтям 
сучасних тенденцій і процесів у ній. Другий  – це теперішній 
стан cукупності інших, крім композиторської та виконавської 
бандурної творчості, складників академічної бандурної куль‑
тури (відповідних сегментів фахової музичної освіти, видавни‑
чої справи, форм музичного життя, що стосуються бандурного 
виконавства, особливостей використовуваного виконавцями 
й композиторами музичного інструментарію та  ін.), що зумов‑
лює специфічні, історично неповторні прикмети бандурного 
композиторського й виконавського мистецтва межі ХХ–ХХi ст. 
і водночас формується ними. Третій – це більш об’ємні контек‑
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сти – музична та, ширше, духовна національна й, частково, сві‑
това культура сучасності. Четвертий – це іманентні закономір‑
ності розвитку названої мистецької сфери, що, попри різнорідні 
й різноспрямовані впливи каузальних чинників, у  своєрідних 
формах завжди даються взнаки. Зазначені смислові «блоки» роз‑
криття обраної проблеми істотною мірою визначили зміст і по‑
слідовність наступних структурних частин монографічного до‑
слідження. Цей підрозділ присвячено стислому узагальненню на 
основі існуючої літератури даних щодо підсумків основних пе‑
ріодів історичного формування й еволюції академічної бандур‑
ної культури. Історичне нагромадження відповідних результатів 
вплинуло на стан бандурного мистецтва межі 1980–1990‑х років, 
тобто на початку аналізованого періоду її розвитку.

Бандурна культура має глибоке історичне коріння. Врахову‑
ючи інструменти‑попередники бандури, поширені на Сході й 
Заході, у  тому числі на протоукраїнських теренах, можна кон‑
статувати, що прояви відповідної складової музичної культу‑
ри сягають найдавніших періодів. Упродовж такого тривалого 
хронологічного відтинку поступово відбувалося формування 
розгалуженої структури бандурної культури, що в процесі сво‑
єї історичної еволюції дедалі більше диференціювалася, допо‑
внювалася новими складовими, охоплювала нові «території» 
музично‑культурного простору. Раніше згадувалося, що, ви‑
кристалізувавшись у межах традиційної української культури, 
на межі ХiХ–ХХ ст. вона почала проникати до нової для неї сфе‑
ри української академічної музичної культури, що тоді активно 
формувалася. Ця тенденція була історично закономірною. Адже 
в межах романтичного світогляду традиційна культура почала 
усвідомлюватись як така, що містила в собі генокод нації, осно‑
ви національної ментальності, етнопсихології, відповідні риси 
мистецького мислення. Відтак природно, що в річищі активного 
розкриття української нації як суб’єкта світової історії, форму‑
вання фахової світської музичної культури природним стало ін‑
тенсивне проникнення елементів, ознак національної народної 
музичної творчості до процесу становлення академічної музич‑
ної культури. На підмостки оперного (у підросійській Україні – 
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тоді ще російського) театру починають проникати окремі зразки 
перших національних за своїм характером оперних творів укра‑
їнських композиторів (де, зокрема, присутні сцени за участю 
кобзи й бандури). У  річищі загальноєвропейського руху фор‑
мування національних композиторських шкіл подібний процес 
розгортався і в Україні. Відтак у композиторській творчості мала 
місце підвищена зацікавленість вітчизняних митців україн‑
ським фольклором, відбувались активні пошуки шляхів асимі‑
ляції елементів народної культури в межах фахової академічної, 
синтезу закономірностей мистецького мислення, притаманних 
різним музичним системам  – європейській професіональній і 
національній традиційній. Розвивалася збирацька фольклорис‑
тична робота, до якої було долучено широке коло прогресивної 
української інтелігенції. Як окрема галузь народознавчої на‑
уки (до речі, першою серед інших наукових музикознавчих дис‑
циплін) утверджується етномузикологія. У  працях К.  Квітки, 
Ф. Колесси, М. Лисенка, П. Сокальського та  інших дослідників 
почала кристалізуватись етноорганологія. 

В описаному контексті закономірно, що одним з явищ, які 
привертали найбільшу увагу композиторів, етномузикологів та 
інших прогресивних діячів української музичної культури, був 
думовий епос. Так, С. Грица зауважувала: «cловесно‑музичний 
стиль українських дум, монументальних епічних творів, які ви‑
конуються у формі імпровізаційної мелодекламації в супроводі 
кобзи‑бандури, або ліри – це стиль цілої епохи в українському 
мистецтві, в  якому закодовані найпритаманніші риси націо‑
нальної музично‑поетичної творчості, і який суттєво впливав на 
розвиток інших жанрів фольклору та професійної творчості не 
тільки в Україні, але й за її межами» [56, с.  105]. Думний епос 
увібрав у себе характерні ознаки епохи козацтва та став її сим‑
волом. О. Козаренко вважає, що речитація козацької думи ста‑
ла «знаком» доби козацтва, його інтонаційною ідеєю [150, с. 33]. 
Вищезазначеним пояснюються численні спроби фіксації зразків 
виконавства на бандурі збирачами українського фольклору та 
етномузикологами, записи зразків на фонограф, використан‑
ня конкретних прикладів та відповідної інтонаційності в ком‑
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позиторських творах. Зокрема, О.  Козаренко писав про вплив 
кобзарської рецитації на композиторський стиль М.  Лисенка: 
«Очевидно, національний звуковий ідеал був перейнятий і пере‑
несений композитором [М. Лисенком. – І. Л.] у власну творчість 
передовсім зі стихії народного музикування, а особливо манери 
інтонування дум, що стала для Лисенка своєрідним еталоном 
оригінальності та національної самототожності у звукореаліза‑
ції» [150, с. 94]. Започаткована М. Лисенком традиція «пророс‑
тає» до сьогодні у творчості українських композиторів, у  тому 
числі тих, які пишуть для бандури. 

Однак народження академічної бандурної культури відбу‑
валось у взаємодії різних векторів  – іманентних змін у народ‑
ному бандурному виконавстві, а також активних двосторонніх 
контактів селянської та міської, традиційної та академічної сфер 
музичної культури. Ці процеси визначили появу нових типів 
«художнього самовираження», у яких фокусувалися риси збли‑
ження й взаємопроникнення традиційного виконавства на бан‑
дурі та аматорського або напіваматорського міського музику‑
вання, існуючих тоді форм фахової академічної культури. 

Так, у  контексті зближення народної бандурної творчості й 
академічної музичної культури стали показовими не лише фік‑
сація народнопісенних зразків представниками української ін‑
телігенції різних фахів, але й проникнення на межі ХiХ–ХХ ст. 
народних виконавців на бандурі в середовище міського музи‑
кування, зокрема в концертні зали. Представники української 
інтелігенції засвоювали традиційний кобзарський репертуар 
безпосередньо від носіїв усної народно‑професійної традиції 
(прямі зв’язки), а  кобзарі  – від представників інтелігенції або 
за допомогою писемних джерел (зворотні зв’язки) [263, с. 81], на 
що, вказував іще М. Грінченко [57]. Наприклад, кобзар С. Пасю‑
га засвоїв декілька дум від О.  Сластьона. Ф.  Колесса відзначив 
у виконавській манері кобзаря І. Кучугури‑Кучеренка концертні 
риси, а О. Кошиць вказував, що на виконавський стиль кобзаря 
впливав музично‑громадський діяч Я. Гулак‑Артемовський [152, 
с. 316; 161, с. 285]. «Інтелігентські впливи», на думку О. Кошиця 
додали цьому виконавцеві артистичної свідомості й були орга‑
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нічними [161, с.  285]. А,  приміром, П.  Братиця вивчив сім дум, 
узятих із праць П.  Куліша, А.  Метлицького, А.  Русова, і  лише 
три – від свого вчителя А. Бешка [290, с. 125]; декілька дум за до‑
помогою книжок засвоїв кобзар Т. Пархоменко, а від свого вчи‑
теля А. Гойденка перейняв лише дві‑три [290, с. 137–143]. Пісні 
книжного походження, а  також думи, вивчені з книжок, вико‑
нував І. Кучугура [152, с. 316]. У репертуарі деяких кобзарів‑бан‑
дуристів були думи з книжки «Думи кобзарські» за редакцією 
Б. Грінченка [262, с. 45]. Дослідники того часу вказують на те, що 
для багатьох кобзарів вивчення дум з писемних джерел було чи 
не єдиною можливістю поповнити свій репертуар. За свідчен‑
ням Г. Хоткевича, вивчені в такий спосіб думи, однак, набували 
характеру природної кобзарської імпровізації. Здебільшого коб‑
зарі створювали музичний супровід власноруч, проте, як заува‑
жував М. Сперанський, кобзар Т. Пархоменко виконував думи 
на музику М. Лисенка та О. Сластьона [290, с. 137–143]. 

Взаємодія згаданих музично‑культурних традицій стиму‑
лювалася також причинами, притаманними не лише для укра‑
їнської, а й загалом для європейської культури. З кінця ХiХ ст. 
почав активно розвиватися технічний прогрес, низка відкриттів 
докорінно змінила уклад життя соціуму, насамперед міського, 
але певною мірою і сільського. Урбанізація села, перехід до капі‑
талістичної системи відносин спричиняли зміни у світоглядних 
засадах, психології народних виконавців, переоцінку їхнього 
соціального статусу. Для того, щоб вижити в нових соціальних 
умовах, кобзарі‑бандуристи почали пристосовуватися до смаків 
та вимог слухачів. За висловом С. Грици, народні співці вийшли 
із «замкненого корпоративного кола» та ввійшли «в сферу репре‑
зентації свого ремесла» [312, с. 34]. Відтак відбувалися коректи‑
ви в репертуарі кобзарів‑бандуристів, з якого поступово зникав 
героїчний епос [177, с. 343]. Думи поступилися місцем духовним 
віршам, побутовим, сатиричним, комічним пісням, кобзарі пере‑
стали передавати їх своїм учням. Кобзар І. Крюковський не ви‑
вчав з учнями дум, тому що вважав, що народ не розуміє і не 
цікавиться більше піснями подібного роду. Водночас новий ре‑
пертуар, імовірно, був більш простим для сприймання й засво‑
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єння тими діячами, які цікавились автентичним кобзарством і 
намагалися виконувати відповідні зразки. 

У процесі взаємообміну між творчістю кобзарів‑бандуристів 
і явищами культури, народженими в середовищі української ін‑
телігенції, виникли нові типи виконавців на бандурі. Це народ‑
ний бандурист перехідного типу (виконавець, який виступав не 
лише в природному для нього традиційному соціокультурному 
середовищі, але й на концертній естраді, мав у своєму репертуарі 
не лише автентичні зразки, але й запозичені з письмових дже‑
рел – П. Гащенко, П. Древченко, М. Кравченко, І. Кучугура‑Ку‑
черенко, Т. Пархоменко, С. Пасюга та ін.) та зрячий бандурист‑
концертант переважно із середовища української інтелігенції 
(В. Ємець, В. Овчинников, О. Сластьон, Г. Хоткевич, В. Шевченко 
та  ін.). За спостереженнями Н.  Супрун, яка досліджувала роз‑
виток української музичної культури на етнічних українських 
землях Кубані, у  бандурному виконавстві цього регіону також 
було започатковано процес таких взаємодій [297, с. 111]. Анало‑
гічної думки дотримується й дослідник кобзарства Криму та Ку‑
бані О. Нирко, який указував на те, що на Кубані «...формується 
новий тип сучасного кобзаря, який володіє нотною грамотою, 
прогресивними засобами звуковидобування, висококультурним 
академічним співом; здатний до індивідуального професійного 
виконання і, водночас, до керування новоствореними колекти‑
вами (ансамблями бандуристів)» [222, с. 20].

Виконавці‑бандуристи вели активну культурно‑громадську 
діяльність, зокрема, їхня виконавська творчість сприяла попу‑
ляризації кобзарства на концертній сцені, відстоюванню інтере‑
сів національної культури. Концерти народних кобзарів‑банду‑
ристів на початку XX ст. влаштовували товариства, що мали на 
меті популяризацію національних здобутків («Просвіта», «Укра‑
їнський клуб», «Родина», «Грамотність», «Сприяння початкової 
освіти»)  3. У  тогочасній періодиці й науковій літературі різних 
періодів зафіксовано численні факти виступів нового типу бан‑

3 Про участь народних виконавців у літературно‑музичних, благодійних 
концертах інформували газети демократичного спрямування: «Рада», «Гро‑
мадська думка», «Слово» тощо. 
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дуристів  – концернтних виконавців. Так, відомо, що 1911  року 
бандурист В. Шевченко брав участь у концертах «Літературно‑ 
музичного гуртка» (пізніше перейменованого на «Кобзар»), 
виступав поряд з уславленими академічними музикантами  – 
І.  Алчевським, М.  Донцем, Н.  Калиновським‑Доктором та  ін. 
В українському концерті в Петрограді поряд з відомими співака‑
ми (зокрема П. Цесевичем) брав участь Г. Хоткевич (1914). Укра‑
їнські народні пісні в супроводі бандури він також виконував 
у Харківському музично‑драматичному товаристві ім. Г. Квітки‑
Основ’яненка (1916). В.  Ємець грав думи на ювілейному вечорі 
письменника Д. Маркевича (1918). Разом з ним у концерті бра‑
ли участь такі відомі літературні діячі та українські вокаліс‑
ти, як М.  Микиша, І.  Стешенко, Н.  Шухицька‑Мінченко та  ін. 
На концертній естраді з бандурою виступав (зокрема, у дуеті з 
А.  Гамалією) український актор, режисер, один із засновників 
українського кіно Д. Байда‑Суховій, який проніс зацікавленість 
бандурою через усе своє життя. Грав на бандурі (водночас виго‑
товляв їх) російський художник В. Татлін. 

На етапі поступового виокремлення нової гілки бандурного 
виконавства з його традиційної царини концертуючі бандурис‑
ти із середовища української інтелігенції щільно контактували з 
автентичними кобзарями й кобзарями перехідного типу. Проте 
перенесений в інші умови побутування кобзарський репертуар 
зазнав значних змін. У своїй виконавській творчості концерту‑
ючі бандуристи (поміж них були як професійно підготовлені 
музиканти, так і аматори) творчо переосмислювали елементи 
кобзарської стилістики. Приміром, О.  Сластьон та Г.  Хоткевич 
перейняли основи гри та кобзарський репертуар від кобзарів – 
відповідно І.  Крюковського та Павла із села Дергачі (Харків‑
щина). Однак рівень «учнів» був таким високим, що іноді, за 
свідченням сучасників, був досконалішим, ніж у автентичних 
виконавців. У річищі професіоналізації (якщо тлумачити це по‑
няття з позицій академічної культури) бандурного мистецтва, 
що, безпосередньо пов’язувалося з усезагальною тоді тенденцією 
професіоналізації української музичної культури, уперше ви‑
явилася закономірна з цього погляду диференціація синкретич‑
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ної «композиторсько‑виконавської» творчості народних кобза‑
рів‑бандуристів на два окремих річища – власне композиторське 
й виконавське. 

Зазначені дифузні тенденції стали вихідними щодо початку 
формування в той час нової, відмінної від традиційної, а саме – 
академічної гілки бандурної культури. З’явившись на історичній 
арені, нова галузь бандурної культури як своєрідна субсистема 
академічного музичного простору в подальшому відображала 
всі характерні історичні зміни останнього в діахронії. Так, упро‑
довж першої третини ХХ cт. національна музична культура міц‑
но утвердилась у своїх професіональних основах, що спиралися 
на синтез національних традиційних і західних фахових засад. 
Було закладено підвалини національної композиторської шко‑
ли, сформувалася трирівнева (включаючи вищу ланку – консер‑
ваторії та музично‑драматичні інститути) мережа спеціальної 
музичної освіти, що стала необхідною базою кристалізації влас‑
них виконавських і музикознавчих шкіл, утворилася когорта ви‑
хованих в українських музичних вишах кадрів музикантів тощо. 

З цього погляду характерними є спроби введення класу бан‑
дури до провідних тоді спеціальних музичних навчальних за‑
кладів: уперше, як зазначалося вище – до Музично‑драматичної 
школи М.  Лисенка, де впродовж двох років бандуру викладав 
І. Кучугура‑Кучеренко. У цьому контексті показово, що 1926 року 
в столичному тоді Харківському музично‑драматичному інсти‑
туті з ініціативи його ректора С. Дрімцова було відкрито першу 
у світі кафедру народних інструментів. У її межах функціонував 
і клас бандури, його очолив Г. Хоткевич [118, с. 161]. У 1927 році 
відповідний клас (щоправда, як загально‑ознайомчий) було вве‑
дено до навчального процесу в Дніпропетровському музучили‑
щі (викладач – Г. Фролов).

Отже, впродовж першої третини ХХ ст. клас бандури ввійшов 
до системи фахової музичної освіти в Україні значною мірою за‑
вдяки зусиллям низки найпрогресивніших тоді представників 
української інтелігенції. Це мало базове значення для подаль‑
шого розвитку бандурних виконавських шкіл і композиторської 
творчості для бандури. Як зауважив М. Імханицький, створена в 
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першій половині XX ст. триступенева модель освіти, у тому числі 
на народних інструментах, мала значні переваги перед країнами 
Європи та Америки [119, c. 208–212]. 

Істотні зміни, що відбувалися на початку ХХ ст. у сфері тра‑
диційного виконавства на бандурі, природно, привертали увагу 
культурної громадськості. Подібно до теперішнього часу, у перше 
десятиліття минулого століття предметом дискусії стало питан‑
ня про правомірність використання традиційних кобзарських 
інструментів поміж носіїв не тільки автентичної традиції, але й 
усіх бажаючих, що тоді обговорювалося, зокрема, на шпальтах 
газет. Зацікавленість традиційними кобзарями‑бандуристами 
та їхніми інструментами стимулював, зокрема, Xii Археологіч‑
ний з’їзд (Харків, 1902 р.). У газеті «Рада» (1905) повідомлялося 
про функціонування «Спеціяльної майстерні українських бан‑
дур» І. Лозинського в Києві. У Москві 1913 року музична фірма 
«А.  Калькус і К.» випустила серію діатонічних бандур за зраз‑
ком бандури А. Волошенка. Деякі конструкції бандур того часу 
були відзначені нагородами: одна з бандур конструкції С. Дрім‑
цова отримала Гран‑прі на Міжнародному конкурсі музичних 
інструментів у Парижі (1912), а бандури А. Паплинського були 
удостоєнні срібної медалі на ii кустарній виставці в Києві (1913). 

Поряд з вищевказаними тенденціями, що відображали істо‑
рично об’єктивні процеси еволюції української культури, у бан‑
дурному мистецтві сконцентрувалися й зміни, що відбулися в 
перше пожовтневе десятиліття, поступово готуючи злам процесу 
національного культурного відродження й перехід від плюраліз‑
му до уніфікації вихідних засад культури на межі 1920–1930‑х ро‑
ків. Відтак, подібно до всіх інших складових культури, розвиток 
бандурного мистецтва в 1920‑х роках набув амбівалентних рис. 
Безумовно, історично прогресивним щодо подальшого функці‑
онування його академічної сфери було утвердження бандурної 
складової в межах системи спеціальної музичної освіти, отже, 
збільшення кількості фахових кадрів бандуристів, а звідси й на‑
копичення відповідного виконавського досвіду. Однак великої 
шкоди бандурній культурі завдало визначення багатьох про‑
відних рис тодішнього музичного процесу гаслом «Жовтень  – 
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у музику». В умовах орієнтації на пролетаризованого масового 
слухача, пов’язаної із цим примітивізації розуміння народно‑
національного аспекту мистецтва (як, утім, і  грубих спрощень, 
вульгаризації в усіх галузях музичної культури  – композитор‑
ській творчості, музикознавстві, музичній освіті тощо) бандурне 
мистецтво, що у свідомості громадськості було емблематичним 
для української культури явищем, розглядалося здебільшого 
як засіб музичної пропаганди. У  процесі швидкого створення 
великої кількості ансамблевих, значною мірою самодіяльних 
форм бандурного виконавства, нівелювання в їх межах націо‑
нально специфічного репертуару та впровадження замість ньо‑
го революційної пісенності було знищено специфічні морально‑
етичні, народно‑фахові основи бандурної творчості (зокрема, 
національний звукоідеал, конкретні прийоми гри, якими він 
створювався), особливий образ кобзаря‑бандуриста як речни‑
ка українського народу в тому вигляді, у якому вони століттями 
викристалізовувались у традиційному українському соціокуль‑
турному середовищі. Стан бандурного мистецтва погіршувався 
й тим, що відсутність оригінальної музики для бандури спричи‑
нювала засилля різнорідних, часто низької фахової якості, пере‑
кладень, що їх здійснювали самі капеляни. Як влучно зазначав 
Г. Хоткевич, «...з одного боку, ніби був поступ, а з другого – на‑
ступало царство примітивізму» [329, с. 28]. 

Зважаючи на усвідомлення особливого значення бандурної 
творчості для української культури, у  1920‑х  роках було запо‑
чатковано «справу переорганізації кобзарського мистецтва». 
На думку представників Укрфілу, розвитку кобзарського й бан‑
дурного виконавства перешкоджали діатонічність та висока 
вартість інструментів. Тому перед майстрами‑конструкторами 
було поставлено завдання організувати масове виготовлення ін‑
струментів для виведення їх на концертну естраду та долучен‑
ня завдяки цьому до місії музичного просвітництва широких 
мас пролетаризованого населення. Для цього вони мали ство‑
рити єдину науково‑обґрунтовану конструкцію бандури, яка б 
дозволила навантажити інструментальну партію насамперед з 
метою виконання «масових» музичних жанрів, використання 
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бандури в ансамблях різного складу, оркестрах кобз, народних 
інструментів, навіть симфонічному оркестрі. Безумовно, усіма 
тонкощами такого поєднання в умовах тотальної примітивіза‑
ції і вульгаризації в тлумаченні культурних здобутків керівники 
музичного процесу не цікавилися. Отже, відбулися модифікації 
в конструкції інструмента – його було уніфіковано (у тому числі 
зовнішній вигляд), стабілізовано звукоряд (щоправда, його хро‑
матизація стала й перспективним явищем, що потім дозволило 
виконувати на бандурі різного роду перекладення, транскрипції 
творів світової музичної літератури та оригінальні композиції), 
інструменти стали більш дешевими та доступними для масо‑
вого споживача (бандура кустарного виробництва коштувала 
80–100 крб., а фабричного – 35–40 крб.). Проте в той самий час 
було створено віртуозні інструментальні композиції Г. Штокал‑
ки, Г. Хоткевича, обробки М. Теліги для діатонічної бандури, що 
наочно спростовували думку про тотальну необхідність вище‑
зазначених змін у конструкції інструмента. 

З модифікаціями конструкції інструмента були щільно по‑
в’язані такі зміни у виконавській практиці бандуристів як за‑
провадження колективних форм (використання бандури в різ‑
норідних ансамблях і оркестрах), масовізація та примітивізація 
репертуару, залучення до бандурного виконавства жінок (що, 
однак, супроводжувалося гострою полемікою на сторінках того‑
часних газет і журналів). Жінки‑бандуристки активно долуча‑
лися до виконання українських народних пісень, творів на слова 
Т. Шевченка тощо. 

Упродовж першої третини ХХ  ст. вперше сформувалась як 
окрема складова бандурної культури відповідна гілка компози‑
торської творчості. Найбільшу кількість творів для бандури в 
той час створив Г. Хоткевич, який працював в інструментально‑
му, вокально‑інструментальному жанрах, написав низку обро‑
бок народних пісень, композицій для ансамблів різних складів 
за участю бандури, етюдів для цього інструмента. Йому нале‑
жить перша спроба ввести бандуру до симфонічного оркестру 
(твір «На річці» для малого симфонічного оркестру й бандури), 
що зумовлено бажанням зробити бандуру модерними, а не ма‑
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совим інструментом. Творчі пошуки митця в контексті подаль‑
шої уніфікації естетико‑стильових засад музичного процесу за‑
слуговують на окрему увагу. У  зв’язку з цим, варто відзначити 
наступні підходи Г. Хоткевича у створенні творів для бандури: 
максимальне розкриття сонорних можливостей інструмента, 
звукозображальність, що асоціюються з відповідними риса‑
ми естетики імпресіонізму й водночас залишаються щільно 
пов’язаними з національною специфікою (і не лише музичною, 
але й поетичною при залученні поезії українських авторів). Осо‑
бливу увагу в оригінальних композиціях для бандури Г. Хотке‑
вич приділяв розвитку інструментальної партії. 

Таким чином, упродовж першої третини XX  ст. автентична 
кобзарська традиція припинила своє функціонування, нато‑
мість українська академічна музична культура, що викристалі‑
зувалася в той час, поповнилася новою – бандурною – складо‑
вою. У її межах було започатковано відповідну ланку спеціальної 
музичної освіти (включаючи її вищий, вишівський рівень), від‑
булася фахова диференціація композиторської (інструменталь‑
ний, вокально‑інструментальний, ансамблеві та оркестрові за 
участю бандури жанри) та виконавської (сольна й ансамблева) 
творчості. Отже, цим було закладено підвалини інфраструкту‑
ри академічної бандурної культури, що розвивається дотепер. 
Будучи проявом утвердження української академічної музичної 
культури, це стало водночас аспектом більш об’ємного проце‑
су національного культурного відродження, кульмінація якого 
припадає на 1920‑ті роки. Дихотомічність, пов’язана з присутніс‑
тю в бандурному мистецтві як рис масовізації, примітивізації, 
так і елементів тогочасних модерних пошуків, відображала влас‑
тиві тому часові складну поліфонію протилежно спрямованих 
тенденцій – піднесення української культури та її поступового 
нищення, нівелювання плюралізму вихідних засад і наступу уні‑
фікованих засад художньої культури. Тогочасний «бандурний 
сегмент» академічної української культури став типовим і щодо 
іншої характерної риси української і західної культур початку 
ХХ  ст.: указаний час актуалізував проблеми, вирішення яких 
стало справою вже другої половини минулого – початку ниніш‑
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нього століття. Так, прояви модерних рис академічного бандур‑
ного мистецтва, що вписувались у строкату стильову панораму 
українського художньої творчості початку ХХ  ст., сьогодні, на 
відстані часу, розкриваються як один із численних проявів сво‑
єрідної арки між мистецтвом початку й другої половини ХХ ст., 
а в бандурному композиторському доробку – між початком ХХ 
і межею ХХ–ХХi  ст. Донині актуальною залишається виявлена 
в першій третині ХХ  ст. проб лема збереження національного 
звукоідеалу (значною мірою пов’язаного з виконавством на бан‑
дурі) в  умовах національної індиферентності постмодерного 
мистецького світу, пов’язане з цим питання оцінки явищ само‑
діяльного бандурного мистецтва, що генетично вкорінені в опи‑
сані тенденції спрощення й примітивізації бандурної культури 
в 1920‑х і, потім, 1930‑х роках, пошуків доцільних співвідношень 
автентичних народних і академічних аспектів усередині власне 
академічного бандурного мистецтва тощо.

1930–1950‑ті роки стали найдраматичнішим часом для її 
«бандурного» сегменту, як і для всієї української культури, 
у  межах радянської доби. Водночас цей період є надзвичайно 
складним для осмислення. З  одного боку, були різко виявлені 
регресивні процеси  – найбільш жорсткий і прямолінійний за 
весь радянський час тиск ідеології на культуру, а  отже, і  най‑
сильніша уніфікація творчого процесу, догматизація мислення, 
відтак заперечення, викривлення в тлумаченні, замовчування 
основного фонду класичних надбань національної та світової 
культури, риси волюнтаризму й екстремізму в керівництві куль‑
турним процесом і, як наслідок, фізичне й моральне знищення 
найкращих представників української інтелігенції (зокрема, 
Г. Хоткевича, О. Сластьона та багатьох інших) за «націоналізм» 
та інші «‑ізми». З другого боку, мали місце спочатку окремі про‑
яви інерції попередніх десятиліть, потім – поступове імпліцит‑
не нагромадження фахового досвіду, без якого неможливими 
були б видатні досягнення української музичної культури 1960–
1980‑х  років. Зрештою, існували надбання, створені окремими 
високофаховими особистостями, які, незважаючи на неможливі 
умови життя, не могли не «випромінювати» свій фаховий досвід, 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



53

Розділ 1. Історичні та сучасні детермінанти бандурного мистецтва...

мистецьку й загальну культуру, талант у контекст культури. Усе 
це стосується й бандурної творчості. 

З кінця 1920‑х років народні кобзарі‑бандуристи почали оці‑
нюватися владними колами як поширювачі музичного націо‑
налізму. Відтак вони були змушені підлаштовуватися під нові 
вимоги, оспівувати у своїй творчості соціалістичну реальність 
(приміром, «Повість‑дума про Військо Червоне, про Леніна‑
батька! Синів його вірних», автори – П. Гащенко, П. Древченко, 
С. Пасюга та Г. Цибко; «Дума про Червоне військо, про Леніна», 
автори – І. Запорожченко, М. Кравченко, Є. Мовчан, П. Ткаченко‑ 
Галашко). Отже, фактичне припинення існування автентичної 
кобзарської традиції, водночас орієнтація естетики соцреалізму 
передусім на «масову» культуру, пов’язане з цим спрощене тлу‑
мачення зразків народного та академічного мистецтва ХiХ  ст. 
спричинили появу великого масиву художньо недосконалого, 
позначеного низьким фаховим рівнем, орієнтованого на сферу 
самодіяльності бандурного репертуару. У  ньому грубо руйну‑
валися виплекані століттями субстанціальні для українського 
мистецтва емоційно‑образні, а  відтак і етико‑естетичні, духо‑
вно‑психологічні засади (зокрема, у діяльності багатьох тодішніх 
капел і ансамблів бандуристів). З огляду на те, що бандура є зна‑
ковим інструментом для української культури, у відповідній ді‑
лянці творчості ці регресивні процеси були особливо наочними. 

Водночас, попри негативні явища, у яких відображалися су‑
перечності історичного шляху української культури за радян‑
ської доби, продовжувалося становлення академічної сфери бан‑
дурної культури, що було так само неоднозначним, як і розвиток 
усього культурного процесу загалом. Так, Постановою НКО від 
1930  року було рекомендовано організувати серійне виробни‑
цтво бандур конструкції Г. Хоткевича як найбільш перспектив‑
них у технічному й мистецькому плані [32, с. 131]. Проте ці інстру‑
менти не отримали подальшого розповсюдження, а після смерті 
Г.  Хоткевича у виконавській практиці не використовувалися  4. 

4 Лише в 1958 р. на Чернігівській фабриці було виготовлено партію харків‑
ських бандур без механізму перемикання за кресленням П. Іванова.
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Натомість у повоєнний період у практику міцно ввійшли банду‑
ри київсько‑чернігівського типу, сконструйовані майстром‑ви‑
нахідником І. Скляром 5, та «львів’янка» В. Герасименка. 

У провідних середніх та вищих спеціалізованих навчальних 
закладах було відкрито класи бандури. Це – Одеський музично‑
драматичний інститут (1929), Полтавське (1932), Київське (1940), 
Дніпропетровське (1944) музичні училища. Поміж їх виклада‑
чів відповідно: К. Німченко, М. Фісун, Р. Василевич та З. Кись, 
М. Опришко, В. Носачевський. У повоєнні роки класи бандури 
відкрилися також у Київській (1950) та Львівській (1954) кон‑
серваторіях (перші викладачі: А. Бобир, В. Кабачок та М. Поло‑
тай  – у  Київській, В.  Герасименко  – у  Львівській), Львівському 
(1949), Рівненському (1952), Харківському (1953), Тернопільсько‑
му (1958), Луцькому (1959), Хмельницькому (1959) музичних учи‑
лищах (викладачі відповідно: М. Грисенко, А. Грицай, П. Іванов, 
Г. Серветник, А. Ващенко, В. Кротенко та С. Бут). 

Проте зазначений процес мав своїм зворотним боком недо‑
сконалість конструктивних особливостей бандур, брак худож‑
ньо цінного репертуару, серйозні проблеми у сфері забезпечен‑
ня цієї ланки музичної культури фаховими кадрами тощо. Так, 
з 1929 року приблизно до середини 1930‑х років продовжувався 
своєрідний перехідний період, коли надбання попередніх деся‑
тиліть уже зазнали нищівної критики, а нові засади ще не ста‑
білізувалися, отже, домінували нігілізм і деструктивність. Свід‑
ченням найбільш брутальної за весь радянський час боротьби з 
націоналізмом є те, що його прояви вбачалися навіть у народній 
пісні. Було засуджено в націоналістичних поглядах Г. Хоткеви‑
ча, якого розстріляли 1938  року. У  контексті ще надзвичайно 
скромної панорами композиторської творчості для бандури це 
позначилось на ній істотно й негативно. З 1932 року твори цьо‑

5 Йому належить винайдення повного хроматичного звукоряду бандури 
та механіки перемикання тональностей. Майстер застосував на звукоряді 
бандури дублюючі струни (e, h) та вистроїв його з двох діатонічних гам на від‑
стані півтону. У такий спосіб він отримав звукоряд з повним і послідовним 
хроматизмом у всіх тональностях та зберіг енгармонічно однакові звуки, не‑
обхідні для здійснення перестроювання бандури. 
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го автора були частково зняті з репертуару Полтавської капели 
бандуристів, а 1933 – заборонені. Оригінальна композиторська 
творчість для бандури понесла значні втрати, а  згодом опина‑
лась у стадії стагнації аж до кінця 1950‑х років. Основу репер‑
туару бандуристів, таким чином, складали різні перекладення, 
аранжування, часто здійснені у притаманному соцреалізмові 
примітивно‑стилізаторському псевдонародному ключі. У  його 
межах спрощено‑етнографічне використання народнопісенного 
матеріалу віталося. Натомість спроби проникнення в сутність 
народного музичного мислення, втілення його рис крізь призму 
наявного в той час духовного, зокрема мистецько‑естетичного 
досвіду з використанням відповідних засобів музичної вира‑
жальності засуджувалось як прояв формалізму. 

Відповідна ситуація склалась у бандурному виконавстві. Зу‑
мовлене кількісним зростанням освітньої бази, відбувалося 
аналогічне розширення виконавської панорами. Провідними в 
ній, як і в перше пожовтневе десятиліття, були колективні фор‑
ми  – ансамблі, капели бандуристів, призначені для «культур‑
ного обслуговування» промислових підприємств, робітничої і 
селянської громадськості. Відтак зрозумілим є збільшення в гео‑
метричній прогресії кількості таких ансамблів: якщо в 1927 ро‑
ках їх було близько 10‑ти, то в 1941 роках – уже понад 300, що вже 
само по собі вказує на штучність цього процесу. У  воєнні часи 
поширеними були виступи виконавців‑бандуристів перед вояка‑
ми (ансамбль бандуристів при радіокомпанії, керівник М. Опри‑
шко; Миргородська капела бандуристів, керівник І. Скляр та ін.) 
[236, с. 54, 58]. Відповідним був і репертуар капел, що складався 
(згідно з виробничим планом музичних видань Державного ви‑
давництва України на 1929–1930 р.) переважно з творів револю‑
ційної та соціалістичної радянської тематики, часто створювався 
самими бандуристами‑виконавцями. Усе це свідчило про різке 
зниження мистецького рівня бандурного виконавства, його при‑
мітивізацію, помічені ще Г. Хоткевичем у 1920‑х роках. У цьому 
контексті діяльність митця на початку 1930‑х років знаменувала 
собою певну пролонгацію плідного попереднього десятиліття. 
Так, упродовж 1928–1931 років мали місце концерти Полтавської 
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капели бандуристів під його керівництвом, виступи першого 
професійного квартету бандуристів з учнів Г. Хоткевича на радіо, 
видання грамофонних платівок із записами творів Г.  Хоткеви‑
ча (1931, 1933, 1934). 1937 року, Г. Хоткевич знявся у ролі кобзаря 
Кирика в історичному фільмі «Назар Стодоля» за Т. Шевченком, 
а  також здійснив записи десяти дум на Одеській кінофабриці 
«Українфільм». Його учень Л. Фінкельберг, уже після знищення 
Вчителя, став призером Першого всесоюзного огляду‑конкурсу 
на народних інструментах (Москва, 1939 р.). Усе це засвідчувало 
наявність надзвичайно важливих у контексті тотального перери‑
вання культурної традиції явищ високого професіоналізму, ви‑
конавської культури, у  яких продовжувала життя ледь помітна 
нитка іманентного, не спотвореного ідеологічними чинниками 
українського музично‑культурного процесу. 

Амбівалентність процесу розвитку бандурної культури ви‑
явилась і в бандурознавчій думці. Започаткована окремими 
публікаціями попереднього періоду, присвяченими, головним 
чином, кобзарям‑бандуристам, цю тенденцію було продовжено 
в 1930‑х роках. Її інерцію в той час було репрезентовано насам‑
перед дослідженнями Г. Хоткевича 6. Водночас специфічною для 
того періоду рисою бандурознавчих публікацій було їх зосеред‑
ження в критико‑публіцистичній галузі (найчастіше висвітлен‑
ня та захвалювання «народного» й «реалістичного» бандурного 
мистецтва самодіяльних капел, різного роду масових подій за 
участю бандуристів) та навчально‑методичних посібниках, при‑
значених для масової музичної освіти. Впроваджена в них до 
музикознавчої думки й загалом до контексту культури концеп‑
ція, збережена й у наступний період, полягала в тому, що «ра‑
дянський кобзар», тобто виконавець на бандурі (самодіяльний 
або професійний), вважався продовжувачем епічної традиції, 

6 Вагома праця Г.  Хоткевича «Бандура», так і не побачила світ за життя 
митця. Окремі її частини: Музичні інструменти українського народу (1930); 
Бандура та її репертуар (1932–1934); Бандура та її можливості (1934); Бандура 
та її конструкція (1934), а також «Вибрані твори для бандури» [рік не встанов‑
лено] були опубліковані Фондом національно‑культурних ініціатив ім. Г. Хот‑
кевича, про що вже йшлося у попередньому розділі.
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автентичним кобзарем. Так утверджувалася підміна понять, 
спричинена уніфікацією вихідних засад культури на базі соцре‑
алізму, де зміст панхронічного поняття народності мистецтва, 
як уже зазначалося, було грубо примітивізовано й ідеологізова‑
но з огляду на специфіку масової пролетарської культури.

Отже, роль зазначеного періоду в розвитку бандурної культу‑
ри є насамперед деструктивною та регресивною стосовно першої 
третини ХХ ст. Водночас значне розширення «бандурного» сег‑
менту музичної освіти, попри негативні риси її змісту, водночас 
означало певне збільшення панорами фахових кадрів бандурис‑
тів та вдосконалення технічних навичок гри на бандурі, необхід‑
них для зростання професіональної майстерності академічних 
бандуристів у майбутньому. 

Істотні зміни відбулися в різних складових бандурної куль‑
тури в наступний період, що охоплює 1960–1980‑ті роки. Вони 
стимулювались як каузальними (насамперед певне послаблен‑
ня й зменшення, порівняно з минулим етапом, прямолінійності 
тиску ідеології на культуру, фактична криза догматизму як ви‑
значального для культури стилю мислення, відображена, зокре‑
ма, ще в партійній Постанові від 1958 р.), так і іманентними для 
музичної творчості чинниками. Поміж останніх  – рельєфніше 
виявлення творчого начала в мистецтві, уперше за радянський 
час утвердження (що, до речі, вперше офіційно не засуджува‑
лось) полістильового характеру музичного процесу, зокрема, 
розвиток низки неостилів, засвоєння ознак музичної мови, ком‑
позиторських технік, притаманних мистецтву ХХ ст., як‑от со‑
нористика, алеаторика, додекафонія тощо, значне розширення 
естетико‑мистецької, філософсько‑екзистенціальної, жанрової 
палітри музики, урізноманітнення драматургічних, формально‑
композиційних рішень. 

Попри ще сильне виявлення в бандурній культурі самоді‑
яльної течії з притаманним їй часто низьким мистецько‑есте‑
тичним і фаховим рівнем, вона, однак, здійснила істотні кроки 
на шляху вдосконалення її професіональних засад та академі‑
зації, пов’язаного з цим подальшого асимілювання бандурного 
мистецтва в контексті високопрофесійної академічної культури, 
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залучення до новаційних тенденцій того періоду. Репертуарна 
обмеженість і певна одноманітність, брак оригінальної нотної 
літератури для бандури на тлі створення глибоких симфоніч‑
них концепцій, активного експериментування з новітніми ком‑
позиторськими техніками, потужного розвитку, різноманітних 
трансформацій усталених жанрів та освоєння нових жанрових 
різновидів, очевидно, були не останньою причиною порушення 
на пленумі Спілки композиторів (1956) питання про створення 
оригінальної музики для народних інструментів, у тому числі й 
бандури [236, с. 70]. Це стало поштовхом для багатьох компози‑
торів до написання музики для цього інструмента. Поміж таких 
авторів: Б.  Аба, О.  Андреєва, В.  Арицький, С.  Баштан, А.  Бо‑
бир, Б. Буєвський, Л. Булгаков, І. Вимер, О. Винокур, Г. Гембера, 
М. Дремлюга, К. Домінчен, В. Довженко, О. Зноско‑Боровський, 
В. Кирейко, А. Коломієць, В. Кучеров, Л. Левітова, І. Марченко, 
А. Муха, К. Мясков, Ф. Надененко, В. Польовий, О. Пушкаренко, 
Д. Пшеничний, Ю. Рожавська, І. Скляр, Л. Соковнін, Г. Таранов, 
В. Тилик, В. Філіпенко, Б. Фільц, І. Шамо, В. Шумейко, Т. Шутен‑
ко, Ю. Щуровський, Є. Юцевич, О. Яворик, О. Яковчук та ін. Хоч 
мистецький рівень їхніх творів не завжди був високим, однак 
масив створених бандурних композицій був важливим кроком 
на шляху нагромадження відповідного фахового досвіду, опану‑
вання в бандурній творчості нових граней художньо‑естетичної 
палітри мистецтва. 

У сукупності таких композицій почала відображатися бага‑
топлановість мистецької панорами вказаного періоду, відтак  – 
сутнісна прогресивна ознака тогочасного музичного процесу. 
Так, частина композицій для бандури вписувалася в певний по‑
міркований, «традиціоналістський» напрям творчого процесу 
(приміром, Концертний етюд В. Кухти, «Роздум» О. Левича, Нок‑
тюрн Д.  Пшеничного, Прелюдія М.  Чайкіна, яким притаманна 
простота гармонічних зворотів, невибагливість мелодики й рит‑
міки), частина ж демонструвала оновлення в ній стилістичних 
рис (як‑от: «Весняний вітер» Т.  Шутенко, «Скерцино» А.  Коло‑
мійця, «На добраніч» Ю. Рожавської, Скерцо К. Мяскова, де має 
місце збагачення їх ладо‑гармонічного аспекту та способів гри). 
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Зростання фахового рівня бандурного виконавського мисте‑
цтва відобразилося в поглибленні його започаткованої раніше 
диференціації на вокально‑інструментальну та інструментальну 
сфери. У них чіткіше виокремлювалися вужчі напрями – сольна, 
ансамблева, капельна. Зокрема, у 1970–1980‑х роках композитори 
активно працювали над створенням сольної інструментальної 
музики для бандури, поміж характерних прикмет якої – укруп‑
нення музичних форм, типова для композиторської творчості 
ХХ ст. схильність до застосування поліфонічної техніки письма, 
урізноманітнення способів та прийомів гри на інструменті тощо. 
Наприкінці 1980‑х років у бандурній творчості рельєфніше ви‑
ступили нетрадиційні для неї в попередні радянські десятиліття 
стильові тенденції (елементи неокласицизму, неофольклоризму 
та ін.). Усе це було проявом поступового залучення оригінальної 
бандурної композиторської творчості до провідних прогресив‑
них тенденцій тогочасного українського композиторського про‑
цесу, що своєю чергою засвідчувало відносно високий фаховий 
рівень низки бандурних композицій. Показовими з цього погля‑
ду є, приміром, твори В. Зубицького, у яких значно розширено 
образно‑інтонаційну сферу, збагачено їх гармонічну складову 
(Мадригал, Серенада, «Бурлеска», «Роздум», «Концертний трип‑
тих» тощо), порівняно з відповідними показниками бандурної 
творчості попередніх радянських років. Таким чином, компози‑
торська творчість для бандури активно стверджувалась у своїх 
фахових і мистецько‑естетичних основах, уперше за радянську 
добу почала розкриватись як відображення найпоказовіших 
прогресивних тенденцій розвитку тогочасної української му‑
зичної культури, невід’ємна складова її академічної галузі. 

У бандурному виконавстві 1960–1980‑х  років, поряд з ака‑
демічною, як і раніше, розвивалася самодіяльна галузь, з якою 
пов’язаний початок творчого шляху багатьох згодом відомих му‑
зикантів (наприклад, М. Гвоздь, А. Омельченко та ін.). У репер‑
туарі професійних вокально‑інструментальних ансамблів, капел 
бандуристів 1950–1960‑х  років (наприклад, Державна капела 
бандуристів (нині  – НЗКБУ), перше тріо бандуристок у складі 
Т. Поліщук (мецо‑сопрано), В. Третьякової (сопрано) та Н. Пав‑
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ленко (колоратурне сопрано) та ін.) також переважали нескладні 
обробки українських народних пісень, творів тогочасних укра‑
їнських композиторів, акцент було зроблено на вокальній партії, 
бандурі здебільшого належала акомпануюча роль. Поміж про‑
фесійних бандуристів‑співаків варто виділити, зосібна, А.  Бо‑
биря, В. Єсипка, Ф. Жарка. Згодом, упродовж 1960–1980‑х років 
істотного розвитку набуло інструментальне бандурне виконав‑
ство. Великого значення в цьому процесі відігравала виконав‑
ська творчість таких бандуристів, як С. Баштан, В. Герасименко, 
А. Омельченко, пізніше – К. Новицький, П. Чухрай та ін. Репер‑
туар цих бандуристів складався з перекладень творів світової 
музики та оригінальних композицій. У  той період відбулися 
перші спроби (у наступний період стали вже типовими) ввести 
бандуру до сфери популярної музики. 

Переважно в межах етномузикології та навчально‑методич‑
ного напряму музикознавчої думки розвивалося бандурознав‑
ство, що було важливими чинником академізації та інтелектуа‑
лізації бандурної культури загалом. 

Отже, бандурна культура радянської доби постає як надзви‑
чайно складне утворення. З одного боку, вона була одним з тих 
явищ, які зазнали найбільшого ідеологічного тиску й відповід‑
них штучних корективів «згори», нав’язування їй примітивізо‑
ваної та «масовізованої» моделі розвитку. Адже бандура як зна‑
ковий для української культури музичний інструмент несла в 
собі небезпеку заперечення одного з основних постулатів соцре‑
алізму про національне як лише формальну, а не сутнісну ознаку 
мистецтва. Тому вона належала до тих явищ, які в першу чергу 
підлягали переосмисленню в новому, соцреалістичному ключі. 
З другого боку, у бандурній культурі мало місце проростання за‑
початкованої ще в дорадянський період історично об’єктивної, 
націєтворчої логіки розвитку українського мистецтва, засно‑
ваної на діалозі традиційної та академічної сфер, у  лоні якого, 
як уже зазначалося, відбувалося зародження академічної сфери 
бандурної культури. Штучно відкоригований, примітивізова‑
ний та заідеологізований за радянського часу, цей процес, однак, 
подібно до всіх інших сфер культури, мав власну об’єктивну ло‑
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гіку. Вона «пробивала собі шлях» у найрізноманітніших склад‑
них умовах, виявляючись у різні часи більш чи менш виразно, 
даючись взнаки завуальовано або безпосередньо, позначаючись 
специфічними формами, навіть майже нівелюючись на певних 
етапах. Проте вона ніколи не зникала зовсім. Відтак до кінця 
1980‑х років викристалізувалася міцна розгалужена інфраструк‑
тура академічної бандурної культури, що включала освітню 
базу, композиторську, у  тому числі оригінальну, творчість, ви‑
конавство та інші «бандурні» сегменти всіх основних галузей 
тогочасної української музичної культури. На відміну від 1930–
1950‑х років, коли бандурне мистецтво значною мірою фокусу‑
вало в собі негативні, регресивні процеси в тогочасній культурі, 
у 1960–1980‑х роках у ньому було намічено тенденцію залучен‑
ня до провідних прогресивних напрямів розвитку тогочасного 
музичного мистецтва, нових його сфер, що отримали розвиток 
уже на межі ХХ–ХХi ст. Без цього фахового досвіду неможливи‑
ми були б сучасні інновації, широта відтворення в бандурному 
мистецтві найглибинніших і найхарактерніших для сьогодення 
тенденцій розвитку художньої культури. 

1.3. Основні тенденції розвитку  
бандурного мистецтва на зламі ХХ–XXI століть  

у контексті сучасних музично-культурних детермінант 
1990‑ті роки ознаменували якісно новий період у розвитку 

бандурної культури, що сфокусував у собі здобутки й складності 
сучасного культурного процесу. Так, нових рис набула бандурна 
освіта. Саме освіта має базове значення для всіх інших складо‑
вих академічної бандурної культури. Як відомо, у більшості му‑
зичних вишів класи бандури почали функціонувати протягом 
1950–1980‑х років, у т. ч. в КДК (нині – НМАУ) – 1950, ЛДК (нині – 
ЛНМА)  – 1954, Харківському державному інституті мистецтв 
(нині  – ХНУМ)  – 1980, Одеській державній музичній академії 
(нині – ОНМА) – 1987. Поряд з існуючими ще з радянських часів, 
з 1990‑х років були відкриті класи бандури у інших вишах: Доне‑
цькій консерваторїї (нині – ДДМА) – 1992 та Дніпропетровській 
консерваторії (нині  – ДАМ)  – 2006. Класи бандури також були 
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засновані у Артемівському (нині – Бахмутському, 1994 р.), Луган‑
ському коледжі культури і мистецтв (1990), Дніпродзержинському 
(нині – Кам’янському, 2003 р.), музичних коледжах, Херсонсько‑
му (1990) та Миколаївському вищому (1991) музичних училищах, 
Одеській середній спеціалізованій музичній школі‑інтернат імені 
Петра Столярського (1995) та Донецькій музичній школі‑десяти‑
річці – (1998). У них викладають: О. Симонова (Донецьк), М. Бере‑
зуцька, С. Овчарова (Дніпро), Є. Балакірєва (2003–2007), А. Бор‑
дакова‑Сорока (від 2007 р.) (обидві – Кам’янське), А. Ковальська 
(Бахмут), В. Фалалєєва (Луганськ), Н. Мазур (Херсон),  С. Кирилюк 
(Миколаїв), М. Бондар, Т. Васильців, Г. Сукенник (Одеса). В облас‑
них містах України на базі гуманітарних вузів також утворилися 
Центри бандурної освіти, поміж них: Луцьк, Рівне, Івано‑Фран‑
ківськ, Тернопіль та  ін. Їх очолили висококваліфіковані кадри, 
відповідно: М. Сточанська, Г. Топоровська, В. Дутчак, М. Євгеньє‑
ва та ін. Таким чином, бандурна освіта стала невід’ємною складо‑
вою характерної сучасної тенденції музично‑освітнього процесу – 
утворення його широкої мережі, що охоплює всі регіони України. 

Кількісні показники бандурної освіти нерозривно пов’язані з її 
якісними змінами. Найпоказовішим свідченням цього є активне 
формування регіональних бандурних шкіл, базою яких стали пе‑
редусім вищі навчальні музичні заклади. Непересічну роль у ста‑
новленні й розвитку вказаних шкіл відіграли фундатори київської 
та львівської бандурних шкіл: народний артист УРСР, професор 
НМАУ С.  Баштан (Київ) та заслуженний діяч мистецтв УРСР, 
професор ЛНМА В. Герасименко (Львів). Більшість викладачів ви‑
шів по класу бандури з різних регіонів Украї ни, фактично є випус‑
книками столичної консерваторії. Навіть ті з них, які не навчали‑
ся безпосередньо в НМАУ через своїх викладачів – випускників 
цієї консерваторії – також мають зв’язок із цим закладом, а отже, 
київською бандурною школою. Опосередковано це стосується і 
львівської бандурної школи, оскільки її очільник В. Герасименко, 
одночасно навчався й викладав у ЛДК, а на уроки з фаху, у зв’язку 
з відсутністю фахівця, іздив до викладача КДК – А. Бобиря. 

Київська академічна бандурна школа забезпечила інші виші 
України висококваліфікованими педагогічними кадрами, ко‑
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жен з яких пройшов свій виконавський шлях та отримав цінний 
практичний досвід  7. Регіональні бандурні школи очолили: за‑
служений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, 
професор кафедри народних інструментів ОНМА Н.  Морозе‑
вич, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних 
інструментів ХНУМ Л. Мандзюк, доцент кафедри народних ін‑
струментів ДДМА О. Симонова, заслужений працівник культу‑
ри, професор кафедри народних інструментів ДАМ ім. М. Глін‑
ки С. Овчарова.

Сучасна київська академічна бандурна школа представлена 
великою кількістю відомих викладачів, тому визначити її про‑
відні риси досить складно. Відтак плюралізм педагогічних сис‑
тем є характерною ознакою київської бандурної школи як певно‑
го регіонального явища, на відміну, приміром, від львівської або 
харківської. Викладачі НМАУ: Р. Гриньків, Л. Ларікова, Т. Мало‑
муж – народні, Л. Дедюх, К. Новицький, Л. Федорова – заслужені 
артисти України, лауреати міжнародних конкурсів: М. Кардаш 
(працювала протягом 1989–2015  рр.), кандидат мистецтвознав‑
ства І.  Панасюк, В.  Петренко, Г.  Савчук. У  2011  році на відділі 
народних інструментів НМАУ було відкриту кафедру бандури, 
яку очолила Л. Федорова. 

Поміж випускників КАБШ чимало народних (М.  Голенко, 
Р.  Гриньків, В.  Єсипок, Т.  Маломуж, тріо «Вербена») і заслу‑
женних (Л. Дедюх, В. Мішалов, К. Новицький, Т. Столяр, Г. То‑
поровська, О. Черній, Т. Яницький та ін.) артистів України. Де‑
які представники КАБШ, як‑от Т. Мазур, Г. Савчук, Т. Столяр, 
Т. Яницький та інші, різною мірою у своїй творчості звертають‑

7 Наприклад, Л.  Мандзюк була першою виконавицею варіацій на тему 
української народної пісні «Женчичок‑бренчичок» К. Мяскова, у її концерт‑
ному виконанні вперше прозвучала Соната №1 (чотирьох частинах) та Сона‑
та № 2 (у двох частинах) М. Дремлюги; Н. Морозевич вперше виконала варіації 
на тему української народної пісні «Марусю, Марусю, ти чесного роду є» та 
Імпровізацію на народні теми К.  Мяскова, була першою виконавицею Кон‑
церту № 4 «Трипільський» Ю. Олійника (у супроводі Одеського симфонічного 
оркестру); у виконанні О. Симонової вперше прозвучали низка творів доне‑
цьких композиторів, поміж них: «Нічна фантасмогорія» Є. Мілки, «Старовин‑
на пісня» для голосу й бандури С. Людкевича – С. Мамонова та ін.
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ся до жанрів поп‑музики, звідси наявність у їхньому реперту‑
арі творів світових «хітів», кавер‑версій, співпраця з відомими 
популярними співаками, зірками шоу‑бізнесу і т. ін. Це, до речі, 
також є характерною рисою київської бандурної школи. 

Попри те, що історичне коріння регіональних бандурних 
шкіл пов’язано з КДК, з часом вони набули яскравих локальних 
відмінностей. Так, виразними індивідуальними рисами позна‑
чена ЛАБШ. Поміж відомих представників цієї школи народ‑
ні артисти УССР тріо сестер Байко, народні артисти України: 
Г. Менкуш, Л. Посікіра, О. Стахів, С. Мирвода, заслужені артисти 
України: Д. Губ’як, Т. Лазуркевич, М. Попілевич, О. Созанський, 
заслужений діяч мистецтв України Ок.  Герасименко, доктор 
мистецтвознавства, професор В.  Дутчак та  ін. Своєрідність за‑
значеної школи виявляється на різних рівнях – від вибору репер‑
туару (обов’язкова присутність української бандурної класики, 
народної музики) до конкретних технічних прийомів гри, спосо‑
бів звуковидобування (наприклад, «кистьо‑пальцевий» рух при 
виконанні акордів). Зауважимо, що В. Герасименко, а також його 
послідовники, виняткову увагу приділяють посадочно‑постано‑
вочному комплексу, роботі над звуковидобуванням, водночас й 
опануванню вокальної техніки. 

Поміж вихованців ХАБШ – Н. Мельник (старша викладач‑
ка ХДАК), кандидати педагогічних наук Н. Роман, Н. Барсуко‑
ва (Харківський національний педагогічний університет іме‑
ні Г. С. Сковороди), народні артистки України – тріо «Купава» 
(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудро‑
го), заслужена артистка України – О. Беженарь, лауреати між‑
народних і всеукраїнських конкурсів С. Захарець, Б. Стандара, 
тріо Великого Слобожанського ансамблю пісні і танцю «Зоре‑
дана» та ін. 

Для музикантів ХАБШ властивий високий технічний рівень 
оволодіння інструментальною грою, виняткова увага її очіль‑
ника – Л. Мандзюк – до «технології шліфування». Вишколеність 
виконавського професіоналізму досягається шляхом свідомої, 
кропіткої роботи над прийом раціональної аплікатури та струк‑
турування складних у технічному плані епізодів на дрібні гру‑
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пи. Правильно підібраний музичний синтаксис  – виставлення 
акцентів та цезур, допомагає зіграти пасаж на одному «дихан‑
ні». З  метою набуття дрібної моторики та легкості виконання 
пасажів також використовуються й різноманітні алегорії (на‑
приклад, висхідний пасаж асоціюється з рухами «балерини на 
пуантах») 8. Окрім того, виконавців ХАБШ виділяє вміння вдало 
відтворювати контрастні настрої, динамічний розвиток з яскра‑
вими кульмінаційними сплесками та відхиленнями у ліричну 
сферу. Слід додати, про плідні напрацювання Л. Мандзюк у рі‑
чищі методичного забезпечення, становлять ґрунт не тільки для 
розвитку й вдосконалення ХАБШ, але й всіх бандурних шкіл. 

Певною протилежністю ХАБШ є ОАБШ, поміж найвідоміших 
репрезентантів якої заслужені артисти України В. Голубничий, 
Г.  Сукенник, Л.  Чернецька, М.  Шемет (Молчанова); заслужена 
діяч ка мистецтв України М.  Березуцька; лауреати всеукраїн‑
ських і міжнародних конкурсів соліст НАОНІ Г. Матвіїв, Т. Ва‑
сильців, Т.  Головченко, Т.  Гордійчук, К.  Мельниченко та  ін. 
Виразною ознакою цієї школи є акцент на особистісно‑неповтор‑
них, індивідуальних манерах виконання. Звідси – виявлена в їх 
виконавстві оригінальність творчих рішень та інтерпретацій, 
креативність підходів до розкриття художнього змісту, високий 
технічний рівень вокольно‑інструментальної та інструменталь‑
ної культури. Варто відзначити й інтерес одеських композиторів 
до бандури, її популярність у місті поміж професійних музикан‑
тів та широкого слухацького загалу, що значною мірою зумов‑
лено педагогічною‑виконавською та просвітницькою діяльністю 
очільника ОАБШ Н.  Морозевич. Показово, що практично всі 
випускники ОНМА (їх біля 70‑ти) працюють за спеціальністю. 
У залі місцевої філармонії, у рамках «Бандурного абонементу» 9, 
найкращі студенти ОНМА грають концерти, часто у супроводі 
симфонічного або камерного оркестрів 10.

8 З інтерв’ю із Любов’ю Мандзюк (телефонна розмова від 01.05.2019). При‑
ватний архів І. Лісняк.

9 Бандурні абонементи існують з 2013 року.
10 З інтерв’ю із Ніною Морозевич (телефонна розмова від 30.04.2019). При‑

ватний архів І. Лісняк.
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Поміж вихованців однієї з наймолодших – донецької – бан‑
дурної школи: лауреати всеукраїнських та міжнародних конкур‑
сів М. Антонова, Л. Головня, С. Новак, Ю. Прохорцева, М. Тер‑
лецька, Я.  Яркіна, М.  Ястребова, кандидат мистецтвознавства 
І. Лісняк та ін. Великий вплив на творчість її засновника – О. Си‑
монової  – та представників цієї школи, мали погляди В.  Івка, 
його концепції інтонування, стосовної виконавства на домрі 11. 
Звідси  – прискіплива увага бандуристів‑виконавців до інтона‑
ційно виразного й водночас детального опрацювання нотного 
матеріалу на рівні окремих фраз, мотивів та нот. З метою досяг‑
нення повної свободи в розкритті художньо‑образного змісту 
твору та активізації саме слухового сприйняття музики, вико‑
навці ДонАБШ практикують гру на інструменті «без очей», а та‑
кож обов’язкове проспівування, вивчення напам’ять та відтво‑
рення з пам’яті усіх мелодичних ліній. 

Наймолодшою по факту відкриття вишу є ДАБШ, проте саме 
ця школа, поряд з київською та львівською, має тривалий і до‑
сить плідний шлях свого розвитку та становлення [більш де‑
тально див.: 343]. Ця особливість ДАБШ вплинула на «відтік» 
найкращих її представників, після здобуття середньої освіти, до 
інших вишів країни, передусім столиці, де вони згодом й отриму‑
вали визнання. Свій творчий шлях на Дніпропетровщині в різні 
роки розпочинали такі бандуристи, як народний артист УССР 
М. Гвоздь, народна артистка України Л. Ларікова, заслужені ар‑
тисти УРСР Ю. Демчук, І. Коваль та інші, заслужені працівники 
культури УРСР В.  Мерзленко, заслужені працівники культури 
України Ю.  Задоя, С.  Овчарова та  ін. Поміж сучасних її пред‑
ставників  – лауреати всеукраїнських і міжнародних конкурсів 
Г. Михалєвич, Н. Хмель, В. Кучер, капела бандуристів «Чарівни‑
ці» ДАМ, гурт «riverlаnd» Дніпропетровської обласної філармо‑
нії ім. Л. Б. Когана та  ін. Враховуючи, що клас бандури в ДАМ 
був відкритий на базі відповідного класу ДДМУ (нині – Музич‑
ний коледж Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки), 

11 Ґрунтується на розробках видатних музикантів ХХ  ст.: Б.  Асаф’єва, 
І. Браудо, К. Мартінсена та ін.
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у ньому отримали продовження відповідні напрацювання його 
викладачів. ДАБШ передусім виокремлюється поміж інших 
бандурних шкіл високою культурою ансамблево‑хорового співу, 
увагою до відтворення відповідного музичного стилю, застосу‑
вання широкого спектру динаміки та артикуляції, а також, суто 
технічних моментів  – прийому «підкладання пальців»  12. Емо‑
ційно насичене звучання капельного співу відтінюється деяки‑
ми неповторними рисами ДАБШ, як‑от винятковим артистиз‑
мом, акцентом на візуальному, естетичному сприйнятті 13.

Розглядаючи регіональні бандурні школи, було б неповним 
не вказати на співпрацю бандуристів, педагогів з регіональни‑
ми композиторами. Адже саме наявність створенного протягом 
1990–2010‑х  років масиву бандурного репертуару, засвідчує ін‑
дивідуальність, оригінальність та високий ступінь самобутності 
кожної з бандурних академічних шкіл України. У цьому напряму 
плідно працюють такі композитори як: В. Власов, Ю. Гомельська 
(1964–2016), О. Полєвий, О. Сокол та інші (Одеса); А. та І. Гайден‑
ки, Л. Донник, Т. Хмельницька та інші (Харків); Є. Мілка (1950–
2011), О. Мамонов, О. Рудянський та інші (Донецьк); Ок. Гераси‑
менко, В. Камінський (Львів), В. Мартинюк (Дніпро). 

Наявність регіональних, насамперед пов’язаних із певними 
навчальними закладами, бандурних шкіл, будучи показником 
відносно високого фахового рівня бандурної культури загалом, 
природно, впливає на рівень професійної майстерності виконав‑
ців, широту жанрового й стильового діапазону їхнього реперту‑
ару, ступінь активності творчих пошуків. 

Констатація факту охоплення бандурною освітою всіх ланок 
музично‑освітнього процесу, існуючих музичних вишів, закла‑
дів середнього освітнього та початкового рівня в усіх регіонах 
України засвідчує, що на сучасному етапі академічне бандурне 
мистецтво має таку саму освітню базу, як і всі інші сфери му‑

12 Метод «свідомо підготовлених рухів», або підкладення пальців, увів 
Я.  Пухальський (запозичений з гітарної практики), досить успішно зареко‑
мендував себе у бандурному виконавстві. 

13 З інтерв’ю зі Світланою Овчаровою (телефонна розмова від 01.05.2019). 
Приватний архів І. Лісняк.
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зичного мистецтва, отже, є  органічною складовою академічної 
української музичної культури, зокрема, має необхідне підґрун‑
тя для розвитку оригінальної композиторської бандурної твор‑
чості та різних сфер бандурного виконавства. 

Розвиток бандурного вокально‑інструментального та влас‑
не інструментального виконавства в попередні роки, водночас 
ускладнення навчального репертуару в обох цих галузях бан‑
дурного виконавства, логічно підвели до відповідної диферен‑
ціації бандурної освіти з 1990‑х років – розподілу студентів на 
бандуристів‑співаків та бандуристів‑інструменталістів, що 
своєю чергою сприяло підвищенню фахової виконавської май‑
стерності артистів‑бандуристів. Навчальні програми студентів‑ 
бандуристів, приміром, у Київській, Донецькій, Дніпропетров‑
ській музичних академіях, Харківському університеті мистецтв 
складаються з урахуванням розподілу на бандуристів‑вока‑
лістів та бандуристів‑інструменталістів. Щоправда, засвоєння 
вокальних творів залишається обов’язковим для всіх студентів 
1–3 курсів, оскільки опанування основ професійного співу є не‑
обхідним навиком для роботи у спец класі, з капелою, ансамблем 
бандуристів [12–15]. Натомість у Львівській та Одеській музич‑
них академіях студенти‑бандуристи не розподіляються на вока‑
лістів та інструменталістів, до 5‑го курсу включно (в тому чис‑
лі на державних іспитах) спів для них є обов’язковим (винятки 
трап ляються лише в окремих випадках). 

Кількісне і якісне зростання бандурної освіти мають двосто‑
ронній зв’язок з бандурною композиторською та виконавською 
творчістю. Підвищення фахового рівня бандурної освіти спо‑
нукає композиторів до розширення жанрового та стильового, 
художньо‑естетичного діапазону відповідного доробку, його 
технічного ускладнення тощо. Водночас зазначені риси компо‑
зиторської творчості мають своїм зворотним боком виявлення 
названих прикмет і в навчальному репертуарі, істотне усклад‑
нення навчальних програм. Студенти‑бандуристи вивчають 
твори крупної форми уже з першого курсу, виступають із соль‑
ними програмами в одному або навіть двох відділеннях (поді‑
бно до студентів – виконавців на інших музичних інструментах, 
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вокалістів, диригентів та ін.), що, безумовно, також сприяє зрос‑
танню виконавської майстерності. 

Показовим з погляду дедалі глибшої інтеграції бандурної 
складової до академічної музичної культури є подальше фахо‑
ве вдосконалення виконавців на бандурі, а також педагогів, зо‑
крема розширення сфер їхньої творчої діяльності та опанування 
іншими музичними фахами. Так, завдяки вокально‑інструмен‑
тальній природі інструмента нерідко обдаровані бандуристи‑во‑
калісти продовжують навчання на вокальних відділах, а згодом 
випробовують свої сили вже як кваліфіковані солісти‑вокалісти. 
Так, відповідну освіту здобули та виступають як солісти‑вока‑
лісти такі бандуристи: В. Андрієвська, К. Болкуневич, М. Дзюба, 
Ю. Фесай (Київ), Р. Антонюк (Львів) та ін. Світові оперні сцени 
підкорили українські вокалісти, які свого часу закінчували виші 
як бандуристи: Н. Ковальова, Т. Кузьмич, О. Притолюк, Н. Степа‑
няк (усі випускники – ЛНАМ), О. Степанюк (Київ) та ін. Як спі‑
вачка, з регулярними концертами у center Stage opera company 
(США), виступає випускниця ОДМА, бандуристка С. Іглідан.

Деякі бандуристи, пройшовши навчання оперних, камерних 
співаків, не полишили бандури. Наприклад, Л.  Посікіра після 
закінчення ЛДК по класу бандури (клас В. Герасименка) вступи‑
ла на вокальний факультет цього вишу (клас М. Хмельницької); 
Т. Лазуркевич (навчався у ЛДК) пройшов курс оперно‑хорового 
співу у професора Б. Дітріха (Байройт, Німеччина); Л. Чернець‑
ка після закінчення ОНМУ здобула також диплом камерної спі‑
вачки (клас А. Джамагорцян); Як солісти‑вокалісти час від часу 
виступають бандуристи О. Коломієць, Т. Лазуркевич, О. Созан‑
ський, О. Ніколенко та ін. 

Часто бандуристи, випускники вишів, вдосконалюють свою 
фахову майстерність як артисти хорів, солісти філармоній, во‑
кальних ансамблів тощо. Так, поміж випускників НМАУ артис‑
тами хорів працюють: Н. Голуб (Муніципальний камерний хор 
«Київ») 14, О. Марченко (Київський театр опери і балету для дітей 

14 Час від часу виступає як бандуристка, тим самим урізноманітнюючи 
концертну програму хорової музики.
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та юнацтва), О. Розколодько (солістка Українського академічного 
фольклорно‑етнографічного ансамблю «Калина»), Т. Чабан (Ки‑
ївський національний академічний театр оперети) та ін.; Після 
закінчення ЛНМА артистами хорів стали: В. Новосад (Державна 
заслужена хорова капела «Трембіта»), І.  Івашків, І.  Рудзик (Га‑
лицький академічний камерний хор) та ін.; Випускники бан‑
дуристи ОНМУ, а нині – артистки хорів: Н. Чечель   (Одеський 
Національний академічний театр опери та балету), О. Васянович 
(Одеський академічний театр музичної камедії ім.  М  Водяно‑
го), Д.  Лелека (Миколаївський академічний український театр 
драми та музичної комедії), М. Шемет (Національний заслуже‑
ний академічний народний хор ім. Г. Верьовки), О. Іваницька та 
К. Андрухова (Академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки По‑
ділля» Хмельницької філармонії) та ін. Після закінчення ХДУМ, 
чимало бандуристів також пов’язує свій творчий шлях з іншими 
музичними спеціальностями, та працюють артистками хорів: 
Л. Авдимирець та Г. Яновська (Великий академічний Слобожан‑
ський ансамбль пісні і танцю), К. Соболєва (Харківський націо‑
нальний академічний театр опери та балету імені М. Лисенка), 
Я.  Дзеревяго (Харківський академічний театр музичної коме‑
дії), О.  Карацюпа (Київський театр опери і балету для дітей та 
юнацтва) та інші, О. Шевченко (солістка‑вокалістка Полтавської 
обласної філармонії). Випускники ДАБШ: Д. Старінок (артистка 
хору Дніпровського академічного театру опери та балету), О. За‑
вгородня (артистка Дніпровського національного академічного 
українського музично‑драматичного театру ім.  Т.  Г.  Шевчен‑
ка), Приймак  О. (Чуб) (солістка Зразково‑показового оркестру 
Збройних сил України); ДонАБШ – С. Новак (солістка Дніпров‑
ського будинку органної та камерної музики), О.  Залізняк (ар‑
тистка хору Київського національного академічного театру опе‑
рети) та ін. 

Деякі бандуристи працюють на адмінистративних посадах, 
поміж них: О. Беженар – художній керівник Запорізької облас‑
ної філармонії; Москоленко А. – директор Вінницького коледжу 
культури і мистецтв ім. М.  Леонтовича (обидві  – випускниці 
ХАБШ); О. Чуріна – директор Луцької ДМШ№ 1 ім. Ф. Шопена 
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(випускниця ОНМА); Б. Ховзун – директор Львівської ДМШ № 6 
(випускник ЛНМА) та ін.

Іще одним важливим чинником, котрий формує «культурний 
образ» бандурного мистецтва межі XX–XXi  ст., є  композитор‑
ський доробок виконавців. Його складають твори Р. Гриньківа, 
Д.  Губ’яка, Т.  Лазуркевича, Г.  Матвіїва, Г.  Менкуш, Г.  Топоров‑
ської, Л.  Федорової‑Коханської та  ін. Варто відзначити, що де‑
які бандуристи здобули й професійну композиторську освіту: 
В.  Пет ренко (клас бандури Я.  Пухальского, клас композиції 
В.  Кирейко), Ок.  Герасименко (клас бандури В.  Герасименка, 
клас композиції М. Скорика). Одночасно навчалася на двох від‑
ділах ДДМУ С. Овчарова – народних інструментів (клас банду‑
ри – Л. Воріної) та хорового диригування (клас А. Кулагіна), яка 
створила величезну кількість високохудожніх аранжувань для 
бандури. Аналогічно й О. Созанський: закінчив два факультети 
Львівського державного музичного училища ім.  С.  Людкевича 
(тепер  – Львівський музичний коледж ім.  С.  Людкевича) (клас 
бандури М. Наконечної, клас хорового диригування Н. Кос). За‑
уважимо, що набуті знання з інших дисциплін допомагають ви‑
кладачам‑бандуристам більш ґрунтовно підходити до практич‑
ного роз в’я зан ня проб лем виконавства на бандурі, заповнювати 
прогалини у репертуарі різножанровими й різностильовими 
творами, що є  важливою передумовою зростання професійної 
бандурної культури 15.

Варто згадати, що чимало відомих нині представників ін‑
ших музичних спеціальностей розпочинали свій творчий шлях 
як студенти народних відділень середніх і вищих музичних на‑
вчальних закладів, як‑от: оперні співаки – Г. Гаркуша, симфоніч‑
ні диригенти – В. Гаркуша, В. Сіренко, композитори – В. Власов, 
В. Зубицький, В. Рунчак та ін. 

15 Додамо, що перші викладачі по класу бандури КДК були відомими му‑
зикантами, педагогами широкого профілю: піаніст і гітарист М. Геліс, хормей‑
стер В. Кабачок, хормейстер і симфонічний диригент А. Бобирь. Це сприяло 
активізації розвитку бандурного мистецтва з 1950‑х років. Таким чином, деякі 
сучасні викладачі по класу бандури продовжують започатковану ними лінію. 
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Показовим аспектом академізації бандурного мистецтва, 
зростання інтелектуального рівня його представників є синтез 
методичної та наукової діяльності в межах бандурної освіти. 
Так, за період 1990–2010‑х років було написано ряд методичних 
робіт викладачами з класу бандури вишів і музичних училищ 
(Н. Брояко, В. Дутчак, Г. Мандзюк, С. Овчарова, О. Созанський, 
М.  Сточанська та  ін.). Захищено достатню кількість кандидат‑
ських (Н. Брояко, Л. Мандзюк, І. Макрогуз, Н. Морозевич, О. Ні‑
коленко, І. Панасюк, Н. Хмель, Т. Чернета та ін.) та докторської 
(В. Дутчак) дисертацій. 

Цікавою «модуляцією» у більш широкі пласти сучасного мис‑
тецтва є творча діяльність таких бандуристів як, наприклад, 
І. Лузана 16, який, окрім професійного оволодіння інструментом 
та плідної виконавської творчості у рок‑групі «Тінь сонця» (2005–
2014), цілеспрямовано працює у сфері звукорежисури. Наразі 
бандуристи мають фахівця, який «ізсередини» знає всі нюанси 
студійного запису бандури. Бандуристка К. Руснак 17 опанувала 
гру на арфі та виступає як арфістка, як піаністи і бандуристи – 
Я. Джусь 18, С. Іглідан 19. Покликанням К. Коврик 20 – учасниці тріо 
Українського радіо, є поезія. Бандуристка випустила збірку своїх 
віршів, є членом Національної Спілки Письменників України. 

Усі ці та інші приклади свідчать про величезну спроможність 
і потенціал бандуристів. Набуті знання з різних дисциплін (ди‑
ригування, вокал, інструментування та інші) допомогають му‑
зикантам реалізовувати себе за різними фахами. Окрім того, по‑
тужного значення набуває й загально світова тенденція, котра 
по в’язана з розвитком креативної економіки, тобто важливого 
значення у соціокультрній сфері набувать цікаві оригінальні ідеї 
митців. Проте, слід додати, що подальшому розвитку бандурно‑

16 Випускник КНУКіМ.
17 Випускниця КНУКіМ.
18 Випускник Стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистец‑

тва, київського Національного педагогічного університету імені М. П. Драго‑
манова.

19 Випускниця ОНМА.
20 Випускниця НМАУ.
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го мистецтва все‑таки бракує державної підтримки, в тому числі 
на рівні працевлаштування молодих  спеціалістів 21.

Динаміка концертно‑фестивального руху, що особливо акти‑
візувалася з 2010‑го року, засвідчує значний сплеск бандурного 
виконавства, його запотребованність та значущість у музичній 
культурі України. Також розширилась й географія проведення 
бандурних конкурсів й фестивалів. Важливу роль у цьому процесі 
відіграла НСКобУ на чолі з В. Єсипком. За її сприянням пройшла 
низка творчих акцій, зокрема частина нижченазваних фестивалів 
і конкурсів. Поміж всеукраїнських фестивалей: ім. Григорія Ки‑
тастого, згодом міжнародний (Київ), «Дзвени, бандуро» (Дніпро), 
однойменний ім. О. Нирка (Ялта) 22, фестиваль‑конкурс імені Во‑
лодимира Перепелюка «Струни вічності» (Вінниця), фестиваль‑
конкурс «Золоті струни» (Хмельницький), імені Зіновія Штокалка 
(Тернопіль), конкурс‑фестиваль «Хортицький Кобзар» (Запоріж‑
жя), імені Г. Гриштопи (Одеса), «Кобзарському роду нема перево‑
ду!» (Кам’янець‑Подольск), а  також «Під срібний звук бандури» 
(Миколаїв), імені Костя Місевича, Відкритий обласний фестиваль 
бандуристів імені Анатолія Грицая (Рівне), «Вересаєво свято» 
(с. Сокиринці Чернігівської обл.), «Дзвенить бандура у місті Фран‑
ковім» (Івано‑Франківськ), «Кобза» (Тернопіль) та ін. 

Численні й конкурсні змагання бандуристів, поміж них най‑
більш вагомого значення набув Міжнародний конкурс виконавців 
на народних інструментах ім. Г. Хоткевича, в якому присутні номі‑
нації бандурист‑інструменталіст, бандурист‑вокаліст та бандурні 
ансамблі (1993 [Київ], 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 рр. [усі – Харків]), 
згодом всеукраїнський конкурс виконавців на бандурі імені Гната 
Хоткевича (Харків), а також Міжнародний конкурс композиторів 
імені Гната Хоткевича (Харків, 2012 р.). Всеукраїнські – «Кубок Ки‑

21 У сфері професійної музичної освіти протягом останніх двох десятиріч 
утворилась парадоксальна ситуація: з одного боку, щороку навчальні закла‑
ди продовжують випускати велику кількість бандуристів‑спеціалістів. З  ін‑
шого – відсутність працевлаштування та належної оплати праці, змушує ви‑
пускників перекваліфіковуватись та обирати роботу, що може «прогодувати». 
Поміж колишніх бандуристів можна зустріти прекрасних юристів, банкірів, 
фінансистів...

22 Останній фестиваль відбувся 2013 року.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



74

І. Лісняк. Академічне бандурне мистецтво України...

єва», виконавців‑бандуристів в рамках фестивалю «Країна Кобза‑
рів» (с. Великі Сорочинці Миргородського р‑ну Полтавської обл.), 
імені Василя Герасименка (Львів), «Кобзареві джерела» (Черкаси), 
молодіжний конкурс бандуристів імені М.  В.  Лисенка (Київ) та 
інші, радіоконкурси юних бандуристів «Кобзарик», «Кобзарський 
майдан» (автор і ведучий Ю. Боровик) 23. 

Ціла низка дитячих конкурсів, поміж них міжнародний  – 
дитячий конкурс юних бандуристів «Волинський кобзарик» 
(Луцьк), всеукраїнські: виконавців на бандурі імені Гната Хот‑
кевича (Харків), імені Ю. Сингалевича (Львів), відкритий огляд‑
конкурс юних бандуристів «Кобзарська юнь України» (Чернігів), 
фестиваль‑конкурс «Чарівна Бандура» (Одеса), юних бандурис‑
тів імені В. Кабачка (м. Миргород Полтавської обл.), фестиваль 
бандуристів «Таврійські зустрічі» (Скадовськ) та ін.

Усі ці заходи сприяють пожвавленню музичного життя. Вони 
важливі щодо концертної практики виконавців‑бандуристів 
та спрямовані на виявлення нових талановитих виконавців на 
бандурі. 

Варто відзначити, що аналізуємий період (1990–2010‑ті  рр.) 
не  є одноріним з погляду тих процесів, що визначили вектори 
його руху. Так, на початку 1990‑х  років склалася неоднозначна 
ситуація з осередками бандурного виконавства. Припинив своє 
функціонування Укрконцерт (Українське гастрольне об’єднання, 
яке займалося організацією концертів по всій Україні), що, зо‑
крема, об’єднував виконавців на народних інструментах, у  тому 
числі на бандурі. У  різні часи до складу Укрконцерту входили 
бандуристи‑солісти Г. Менкуш, К. Новицький, тріо бандуристок 
у складі Л. Лисаківської, Е. Пилипенко, В. Пархоменко та  ін. Усі 
бандуристи регулярно виступали з концертами в різних містах 
України (за даними К.  Новицького, кожен артист Укрконцерту 
мав здійснити шість сольних або 14 разових (для учасників гру‑
пи) виступів на місяць) [365]. Менш насиченою, ніж у попередній 
період, стала концертна діяльність провідних творчих колективів, 

23 Протягом 1990–2010‑х років в ефірі радіомовлення транслювалися автор‑
ські передачі «Розкажи, бандуро!» А. Іваницького, «Bandura Style» Я. Джуся.
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зокрема НЗКБУ 24. Так, у 1960–1980‑х роках держзамовлення капе‑
ли становило 180 концертів на рік (половина з яких – у селах), а з 
1990‑х років – лише 10–12. З одного боку (і це доб ре розуміють усі 
музиканти), така надмірна творча активність часто вкрай негатив‑
но позначається на фаховому рівні виступів бандуристів. З друго‑
го, починаючи з 1990‑х років, значно скоротилося функціонуван‑
ня філармонійних ансамблів, тріо бандуристів 25 через фінансові 
труднощі. Це також об’єктивно гальмувало поступ академічного 
бандурного сегмента музичного виконавства. Творча діяльність 
указаних бандурних колективів почала активно відновлюватися 
лише з 2000‑х років. Нині НЗКБУ дає не менше 55 концертів на рік. 

Складністю й неоднозначністю позначено ситуацію на інди‑
відуальному рівні бандурного виконавства, що також зазнає на 
собі впливу процесів, які відбуваються в сучасному українському 
й світовому соціокультурному середовищі. Так, економічні труд‑
нощі змушують музикантів спускатися з високого академічного 
Олімпу й шукати заробітків, інколи йдучи далеко не елітарними 
шляхами творчого існування. Втратила престижність (якщо не 
йдеться про видатних музикантів) професія академічного музи‑
канта‑виконавця, що завжди був покликаний нести людям вічні 
етичні й естетичні цінності. Натомість об’єктивні зміни «обра‑
зу» соціуму, посилення під впливом ринкових відносин явищ 
масової культури, шоу‑бізнесу, де панують не морально‑етичні, 
а суто прагматичні закони, спонукають музикантів‑бандуристів 
випробовувати свої сили в межах цих сфер діяльності. Цьому 
сприяє й те, що припинення державного утримання концертних 
організацій змусило багатьох музикантів шукати шляхи само‑
реалізації та фінансування власними силами  – йти до сфери 
шоу‑бізнесу, дбати про тиражування своїх творчих надбань на 

24 З архіву НЗКБУ дізнаємося про те, що найбільша кількість гастрольних 
подорожей НЗКБУ припала на 1950‑ті роки, протягом яких капела здійснила 
1404 концерти (!), у тому числі в Польщі й Румунії (1954), Болгарії та Чехос‑
ловаччині (1958). Виїзні концерти на далекі відстані (Владивосток, Сахалін, 
Казахстан та ін.) тривали по 2–3 місяці [255].

25 З 1952 року функціонували жіночі ансамблі бандуристок при облас‑
них філармоніях: Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Рівненській, 
Хмельницькій, Полтавській та в Києві, які мали насичений концертний графік. 
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електронних носіях, розповсюджувати в мережі Інтернет, що 
сьогодні забезпечує найбільшу аудиторію, виїжджати за кордон 
і виступати там у найрізноманітніших умовах – від престижних 
концертних залів до вуличного музикування тощо. Практика 
вуличного музикування переважно в країнах Європи (Німеч‑
чина, Польща, Італія та ін.) утвердилася з 1990‑х років не лише 
поміж бандуристів, але й виконавців на інших народних, духо‑
вих, струнних інструментах. Особливість музикування «просто 
неба» вимагає від виконавців‑бандуристів мати великий різно‑
жанровий та різностильовий репертуар (класика, народна му‑
зика, «світові хіти»). З  початку 2000‑х  років деякі бандуристи, 
як і багато інших музикантів, працюють за контрактом у Китаї. 
Подібний виконавський досвід має й певні позитивні риси, пе‑
редусім це – популяризація українського інструмента далеко за 
межами країни, розширення репертуару, нові знайомства.

На початку 1990‑х років несприятливі умови склалися в галу‑
зі державного видавництва. Значно скоротилося фінансування, 
зменшилася кількість друкованої музичної літератури, у  тому 
числі для бандури. Наприклад, протягом 1950–1980‑х років сис‑
тематично виходило з друку чимало методичної і нотної літерату‑
ри для бандури, щоправда, дуже різної художньої якості (поміж 
них: серії нотних збірників «Бібліотека бандуриста» (33 випуски, 
приблизно 100 творів), «Взяв би я бандуру» (24 випуски, 96 тво‑
рів), «Репертуар бандуриста» (12  випусків, 119  творів)  26. Певні 
зрушення в цій сфері намітилися наприкінці 90‑х років XX ст., 
коли замість державного видавництва «відчинили двері» неве‑
ликі приватні друкарні. За короткий термін і за наявності гро‑
шей у них можна було видати необхідну літературу. Зазначений 
процес також мав як позитивні, так і негативні аспекти. До пер‑
шого можна віднести те, що замовнику тепер не потрібно було 
чекати тривалий час, спростилася й цензурна політика; до дру‑
гого  – «вседоступність» видавничих послуг, часом призводила 
до зниження професійного рівня друкованої продукції. Відтак 
поодинокі видання для бандури (методичні й навчальні посіб‑
ники, репертуарні збірки) з другої половини 1990‑х років вихо‑

26 Останній, 12 збірник «Репертуару бандуриста» вийшов друком 1990 р.
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дили друком за рахунок переважно самих авторів або коштів 
спонсорів, рідше – місцевих бюджетів. 

Складною нині є ситуація у сфері виготовлення бандур. Чер‑
нігівська фабрика музичних інструментів з початку 2000‑х років 
припинила свою роботу, «на замовлення» бандури виготовляє 
О. Бешун, решта майстрів – Р. Гриньків, О. Кузьмич, В. Лисенко, 
О. Московка, Д. Петренко, В. Рубай та інші – надають окремі по‑
слуги з реставрації інструментів. Перевагою таких бандур є гар‑
ні темброві властивості, індивідуальне оздоблення, максимальне 
зменшення ваги, але недоліком  – висока ціна. У  кращих умовах 
перебувають бандури конструкції В. Герасименка «львів’янки». Їх 
виготовляє Львівська фабрика музичних інструментів «Трембіта». 
За радянських часів, так само як і Чернігівська фабрика, «Трембі‑
та» належала до Укрмузпрому, а на сьогоднішній день залишаєть‑
ся єдиним  (!) українським підприємством, що випускає народні 
інструменти: бандури, кобзи, бузуки, а також гітари (акустичні та 
електро)  27 тощо. Таким чином, повний занепад фабричного ви‑
готовлення різних типів бандур києво‑чернігівської конструкції 
в майбутньому може негативно позначитися на функціонуванні 
академічного бандурного мистецтва. Молоде покоління бандурис‑
тів ще й досі грає на бандурах виготовленних у 1960–1980‑х роках... 

Щоправда, у 2016 році, приватне підприємство «Дотик музи» 
започаткувало виробництво бандур на Хмельниччинні. Наразі 
випускаються типи бандур: дитяча «Подоляночка», підліткова–
навчальна без перемикачів «Оболонь‑Поділля»  28, концертна з 
перемикачами «Новосвітська». Також розроблена модель акус‑
тично‑електронної бандури «Люксотрон», але за браком фінансів 
інструмент ще не побачив світ. Роботі по виготовленню бандур,  
нажаль, перешкоджають значні бюракратичні труднощі. Зі слів, 
майстра І. Сабаєва, за три роки підприємство виготовило більше 

27 Задля продовження функціонування в складних економічних умовах, 
на музичному підприємстві «Трембіта» з 2004 р. було вдвоє скорочено випуск 
музичних інструментів, натомість освоєно виробництво меблевої продукції. 

28 Фінансова підтримка виготовлення бандур належить президенту 
АТ «Оболонь», члену Правління фонду Національної пам’яті України, прези‑
денту ФК «Оболонь‑Бровар» – Олександру Слободяну. Звідси й назва банду‑
ри – «Оболонь‑Поділля». 
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40 бандур, а  могло б  – 400 (!). Нові інструменти вже пройшли 
апробацію учнями‑бандуристами ДШМ № 2 ім.М. Веріківського 
(Київ), ДШМ (Вишневе), ДМШ № 13 (Кривій Ріг), деякі інстру‑
менти були вивезені до Австралії та США 29.

2017 року Чернігівське підприємство з виробництва твердопа‑
ливних котлів «Альтеп‑Центр» викупило декілька верстатів Черні‑
гівської фабрики музичних інструментів, відновило технічну доку‑
ментцію та запустило у виробництво перших п’ять бандур. Згодом, 
в окремому цеху утворився Чернігівський центр бандури «Плеяда», 
мета якого полягає у відродженні дитячих бандур на Чернігівщи‑
ні. Світ побачили дитячі бандури: «Калина» (дівчача), «Барвінок» 
(хлоп’яча), «Легенда» (аналог чернігівської бандури‑пріми). Інстру‑
мент з механікою перемикання тональностей «Перлина» – знахо‑
диться на етапі доопрацюваня та усунення недоліків 30. На банду‑
рах ТМ «Плеяда» грають учні ДМШ Києва, Чернігова.

Таким чином, протягом проаналізованого періоду, зафіксова‑
но зміни усіх складових бандурної культури: музичної освіти, ви‑
давничої справи, виконавства, інструменту, що свідчать про те, 
що стан предмета дослідження перебуває в динаміці. У 1990‑х ро‑
ках це зумовлювалося насамперед з докорінними зрушеннями 
в соціокультурній сфері, перехідним характером того часового 
проміжку, нині ж значною мірою пов’язано з процесами інфор‑
матизації та глобалізації суспільства, залученням до пануючих у 
сучасному світі ринкових відносин і відповідних цінностей, ак‑
тивної інтеграції України до світового контексту. Вплив щільно 
пов’язаного з ними розвитку ММК, комерційних явищ на акаде‑
мічну бандурну культуру розкривається не лише у виникненні 
відповідних явищ у її межах, але і в еволюції самого співвідно‑
шення академічного та масового сегментів бандурної культури, 
певного зменшення в ній ролі першого в його «рафінованому», 
відносно відокремленому й самостійному вигляді та посилення 
другого, а також різнорідних проявів взаємодії між ними.

29 З інтерв’ю із Ігорем Сабаєвим (телефонна розмова від 01.05.2019). При‑
ватний архів І. Лісняк.

30 З  інтерв’ю із Павлом Алєшугіним (переписка messenger, Viber від 
23.04.2019). Приватний архів І. Лісняк.
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Розділ 2 
ЖАНРОВО-СТИльОВІ ОСОБлИВОСТІ 

УКРАЇНСьКОЇ КОМПОЗИТОРСКОЇ 
ТВОРЧОСТІ ДлЯ БАНДУРИ  

МЕЖІ ХХ–ХХI СТОлІТь

Докорінні зміни в сучасній композиторській творчості для 
бандури, порівняно з минулим періодом, щільно пов’язані з її ак‑
тивним перетворенням на рівноправний солюючий інструмент. 
Тим самим бандурна композиторська творчість розкривається 
як невід’ємна складова відповідного типологічного процесу, що 
охоплює різні, раніше переважно ансамблеві або оркестрові ака‑
демічні народні й духові інструменти, однак перебігає в різних 
його сегментах специфічно і з хронологічними розбіжностями. 
Як уже зазначалося, для бандурного композиторського й вико‑
навського мистецтва певна зріла стадія цього процесу, позна‑
чена виразним розкриттям його в сольній концертній іпостасі, 
відображенням у ньому всього зрізу найважливіших тенденцій 
сучасної культури, наступила у 1990–2010‑х  роках. У  компози‑
торській творчості для бандури переконливо втілилися надзви‑
чайно інтенсивне експериментування, дифузні процеси на всіх 
рівнях (міжжанровому, міжстильовому, міжвидовому тощо), 
зокрема, не типове для попередніх періодів, однак характерне 
для теперішнього часу залучення елементів популярної музики, 
а отже, посилення внутрішньої контрастності, поляризація все‑
редині зазначеної галузі композиторської творчості, її розімкне‑
ність, апелювання до стилів минулих історичних періодів та їх 
сучасне й водночас неповторне, індивідуальне прочитання. Від‑
так інтертекстуальність, принциповий плюралізм творчих по‑
зицій, проте відсутність стрижневих, однозначно домінуючих, 
істотне ускладнення й урізноманітнення жанрово‑стильового 
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зрізу цієї творчої галузі, написання українськими композитора‑
ми великої кількості оригінальних різножанрових творів – усе 
це сприяло зростанню виконавського рівня, розширенню репер‑
туару бандуристів‑виконавців. 

Поміж професійних українських композиторів межі XX–
XXi ст. музику для бандури створювали: В. Власов, Ок. Гераси‑
менко, Ю. Гомельська, М. Денисенко, М. Долгіх, Л. Дума, Р. Лі‑
совол, Є. Мілка, В. Камінський, А. Комлікова, М. Корчинський, 
В. Степурко, І. Тараненко, В. Тиможинський, В. Тодика, В. Пасіч‑
ник, А. Хазова, Т. Хмельницька та багато ін. Жанровий зріз їх‑
ньої творчості представлений композиціями для бандури соло, 
ансамблів різних інструментальних складів та для оркестру за 
участю бандури; академічними творами й композиціями, в яких 
використано елементи популярної музики. У  них щільно вза‑
ємодіють риси неоромантизму, неокласицизму, неоімпресіоніз‑
му, джазу тощо, втілюється широка емоційно‑образна палітра – 
філософські рефлексії, зображальні, театрально‑ігрові ознаки 
тощо, розкривається темброве багатство звучання інструмента.
Помітний внесок у збагачення репертуару для бандури зроби‑
ли бандуристи‑виконавці, педагоги – Р. Гриньків, Т. Гордійчук, 
Д. Губ’як, О. Гук‑Кабачій, О. Дегтяр‑Горобченко, Т. Лазуркевич, 
Г. Матвіїв, Г. Менкуш, Т. Старенков, Г. Топоровська, Л. Федорова‑ 
Коханська та ін. Їхня композиторська творчість зумовлена пере‑
дусім потребами виконавської практики, намаганням виконав‑
ців урізноманітнити своє «творче амплуа». Однією з характерних 
рис їхніх інструментальних п’єс є розширення стильових меж, 
розробка специфічних прийомів гри на бандурі й вдосконален‑
ня технічного комплексу. Вокально‑інструментальну музику для 
бандури цих авторів позначено розширенням образно‑стильо‑
вого кола, зокрема, зверненням до духовної музики, поетів за‑
боронених за радянських часів.

Важливого значення для становлення й розвитку сучасних 
бандурних шкіл, на що вже було вказано у попередньому роз‑
ділі, набувають творчі союзи композиторів і педагогів. Творча 
співпраця викладачів‑бандуристів та композиторів сприяє не 
лише індивідуалізації регіонального бандурного виконавства, 
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але й позитивно впливає на загальний рівень бандурного мис‑
тецтва, вона дала цікаві результати у вигляді великої кількості 
оригінальних творів для бандури із сучасною стилістикою, ори‑
гінальними підходами до трактовки інструмента.

2.1. Сольна творчість для бандури  
2.1.1. Сольні інструментальні твори 

Широкий стильовий діапазон (від фольклоризму до експери‑
ментаторства) виявляється в інструментальних творах для бан‑
дури соло. Однак у більшості з них поєднано прикмети декількох 
стильових течій і напрямів, відтак систематизація творів зазна‑
ченої групи є значною мірою умовною. Так, протягом 1990–2010‑
х років продовжує свій розвиток традиційний фольк лоризм, що 
часто присутній у постромантичних творах. Однак новий, вищий 
рівень розвитку сучасної композиторської творчості для бандури 
дається взнаки в тому, що у викладі фольклорного автентичного 
або стилізованого матеріалу втілюються індивідуальні стильові 
риси творчості тих чи інших композиторів, тобто в кожного ав‑
тора фольклоризм є неповторним. Отже, останній часто вже не 
має примітивізованого етнографічного характеру, властивого 
бандурній композиторській продукції минулих десятиліть. Це 
стосується творів, зосібна, Ок. Герасименко, яка глибоко усвідом‑
лено й продумано звертається до елементів народного мелосу. 
Наприклад, у фантазії «Купало» стилізований народнопісенний 
тематизм зазнає інтенсивної розробки завдяки фактурному роз‑
виткові, використанню різних видів дрібної техніки, ладомело‑
дичним змінам, частому застосуванню високого регістру тощо. 
У драматургії твору мають місце типові для романтизму зістав‑
лення різних психологічних станів – схвильованого і спокійного, 
сумного і просвітленого. Подібний підхід до пісенного матеріалу 
з яскравими тональними співставленнями, динамічними та фак‑
турними лініями, віртуозною «конвою», контрастною образністю 
властивий і «Весняній фантазії» Г. Менкуш.

Оригінальним внеском у творчість для бандури означеного 
періоду відповідного аспекту є спадщина донецького компози‑
тора Є. Мілки. Індивідуальність прочитання фольклорних пер‑
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шоджерел виявляється в його композиціях у властивих цьому 
авторові досконалості відчуття форми, гнучкості мелодичних 
ліній, витонченості фразування, прозорості фактури, лаконіч‑
ності висловлення. Так, «делікатне» звучання вирізняє п’єсу «Дві 
пісні», де невибагливо й водночас органічно взаємодіють дві 
протилежні стилізовані фольклорні теми – широка співуча, по‑
дана в акордовій фактурі, і більш рухлива, «мережева» (завдяки 
проведенню у верхньому регістрі й перенесенню басової лінії в 
першу октаву). 

Композитору В.  Павліковському притаманний інтерес до 
авангардної музики (зокрема, до її складних інтонаційних комп‑
лексів), до втілення глибоких філософсько‑психологічних ста‑
нів, у тому числі у творах для бандури. Проте інша грань творчої 
особистості митця резонує з ніжною любов’ю до рідної землі, 
його малої батьківщини  – Карпат. Тому колорит карпатського 
фольклору із самобутніми ладо‑інтонаційними, метроритміч‑
ними зворотами відіграє важливу роль та дається взнаки в му‑
зиці для бандури соло. Так, п’єса «Танок» позначена яскравою 
звукозображальністю, що вводить слухача у світ танцювальних 
мелодій у виконанні троїстих музик. Поміж традиційних рис, 
властивих гуцульському фольклору,  – акцентування слабкої 
долі такту, поступове «розкручування» темпу, характерні ладо‑ 
інтонації для гуцульського ладу (підвищені iV та Vi щаблі в 
мінорі) тощо. За допомогою динаміки композитор намагається 
відтворити дійство, яке ніби наближується здалеку. Витончене 
нюансування, рельєфна агогіка, контрастна динаміка вирізняє 
й інші п’єси В. Павліковського, наприклад: «Ранок в Карпатах», 
«Великодні дзвони», «Різдвяна казка» та  ін. Низка п’єс банду‑
ристки О. Гук‑Кабачій побудована на інтонаціях буковинського 
фольклору, поміж них: «Різдвяна фантазія», «Про що повіяла ва‑
тра» та ін. Засвідчена назвою узагальнена програмність (остан‑
ній твір) передається темповими контрастами, широким спект‑
ром мелізматики, альтерованою акордикою тощо.

Поміж інших творів цієї групи варто згадати композиції 
представників харківської школи  – «Старий млин» І.  Гайден‑
ка, «Танок» Т.  Хмельницької, «У  Харкові на риночку», фантазії 
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на тему української народної пісні «Прилетіла перепілонька» 
Л. Дон ник та ін. 

Слід додати, що композитори‑бандуристи досить винахідли‑
во підходять до розробки фольклорного матеріалу: збагачують 
інтонаційну першооснову елементами різних стилів, компози‑
торських технік і, ширше, музичної мови, що стало типологічним 
у ХХ ст. Це свідчить, що такі твори мають ознаки неостилістики, 
зокрема неофольклоризму. Так, один з найяскравіших творів цієї 
групи – «Веснянка» Р. Гриньківа. Не випадково Л. Гуменюк на‑
звала бандуриста «вдумливим експериментатором», указувала, 
що в цьому творі (йдеться про «Веснянку») поєднано «стиліс‑
тику минулих епох з ультрасучасною мовою <...> На етнічному 
ґрунті тут гармонічно сполучаються моцартівська філігранність 
і вишуканість, романтично‑примхлива мінливість нескінченно‑
го потоку вражень <...>, а що зовсім несподівано – джазова мова 
свінгу...» [65, с. 19]. Важливим елементом творів Р. Гриньківа, зо‑
крема й «Веснянки», є імпровізаційність. 

Найбільша увага у творах бандуриста‑композитора зосеред‑
жена навколо розвитку музичної фактури, яка в його компози‑
ціях щільна і різнопланова. Нібито музика має кілька пластів, 
які накладаються один на один, за принципом поліфонії, та 
створюють ефект оркестрового звучання. Твори бандуриста ви‑
різняються чіткими метричними пульсаціями, в  основу яких 
покладено принцип тематичного розвитку. Безперервність ме‑
тричних пульсацій у швидкому темпі досягається за рахунок 
максимального використання подвійних струн на звукоряді 
бандури 31. Характерною ознакою композиторської манери музи‑
канта є колоритність музичної мови, що пов’язана із синтезуван‑
ням елементів народної та джазової музики. Зокрема, виявивши 
деякі точки дотику між гуцульським ладом і блюзовою гамою, 
Р. Гриньків плідно користується цим у своїх творах. Завдяки по‑
дібному синтезу, його композиціями цікавляться не лише ака‑
демічні виконавці, але й джазові, з якими співпрацює музикант.

31 Нагадаємо, що подвійні тони (iii та Vii щаблі) на звукоряді бандури 
виникли внаслідок розташування І. Скляром двох діатонічних звукорядів на 
відстані півтону. 
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Окрім цього, Р. Гриньків уводить у свої твори та поєднує еле‑
менти стилістики минулих епох (зокрема бароко й класицизму, 
звідси улюблені композитором різноманітні морденти, форш‑
лаги, «альбертієві баси», віртуозні пасажі, пов’язані з різними 
видами техніки) із сучасною композиторською мовою (соно‑
ристикою, алеаторикою). Його музика яскраво театральна, у ній 
поєднуються контрастні настрої: віртуозна бравурність і момен‑
ти світлої лірики (завдяки виявленню «кришталевої» прозорості 
й чистоти верхнього регістру бандури та насиченості, оксамито‑
вого забарвлення малої і великої октав). Усе це свідчить, що бан‑
дурист утворив власний стиль, який захоплює слухача, вражає 
та, безперечно, є  неординарним явищем сучасної української 
музичної культури. 

Бандурист досконало оволодів знаннями про акустичні мож‑
ливості інструмента і максимально використав їх у своїй компо‑
зиторській практиці. Наприклад, для більш чіткого, виразного 
проведення мелодії застосував демпфер для приглушення струн 
(що має функцію педалі на фортепіано) [182, с. 40–45]; різнома‑
нітні прийоми гри на інструменті, як‑от: напівудар, флажолетна 
техніка, відбій по басових струнах, різноманітні ґлісандо, тремо‑
ляндо, запозичений з музики для гітари прийом приглушення 
струн тощо. Усі ці засоби, зі слів композитора, спрямовані на вті‑
лення ідеї зробити бандуру мультиінструментом, тобто інстру‑
ментом, на якому можна виконувати музику будь‑яких стилів і 
жанрів 32. Стилістикою неофольклоризму позначені й інші ком‑
позиції бандуриста, як‑от: «Вершник», «Пісня вітру», «Коломий‑
ка» та ін.

Неофольклорне спрямування, із «джазовим присмаком», 
властиве й творам для бандури соло одеського композитора 
В. Власова. Так, джазовий колорит (зокрема, завдяки вкраплен‑
ням альтерованих та неакордових звуків, відповідних ладо‑гар‑
монічних зворотів) притаманний фантазії на тему української 

32 У цьому контексті Р.  Гриньків здійснював експерименти над відмін‑
ностями озвучення бандури в камерному та великому концертних залах. 
Ідею «бандура – мультиінструмент» продовжують реалізовувати бандуристи 
більш молодшого покоління: Я. Джусь, Г. Матвіїв, І. Ткаленко та ін.
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народної пісні «Летів пташок понад воду», п’єсі «Ой на Купала» 
та іншім творам композитора. 

З різними стильовими явищами пов’язана сольна інструмен‑
тальна бандурна творчість відомої дніпропетровської компо‑
зиторки В. Мартинюк (Брондзя). Як зазначає А. Муха, «музика 
Мартинюк базується на українських фольклорних традиціях, 
які оновлюються сучасним музичним мисленням. Стилю Мар‑
тинюк притаманні романтична спрямованість, мелодійність, 
чіткість форми, опора на елементи музичного фольклору» [310, 
с. 320–321]. Саме ці риси простежуються в її «Фантазії» на укра‑
їнську тему для бандури соло. Темою варіацій композиторка об‑
рала українську народну пісню «Не сіяно, не орано». Невеликий 
за обсягом твір містить як традиційні риси викладу музичного 
матеріалу (зміни тональності, темпу, фактури, отже, характеру 
музики в кожній варіації), так і прояви сучасної музичної мови 
(що мають місце, зокрема, у фактурі). 

Самобутньо представлено коло творів постромантичного й 
неоромантичного спрямувань. Так, ліричний характер низки ін‑
струментальних творів для бандури соло Ок. Герасименко роз‑
кривається, зосібна, за допомогою інтенсивної розробки мело‑
дики й гармонії (твори, вміщенні у збірниках «Осінні сни», «На 
крилах мрій» та інших, позначені просвітленим, заспокійливим 
характером). Зауважимо, що композиторська творчість для бан‑
дури соло Ок. Герасименко детально висвітлена в низці наукових 
праць [210; 211; 223].

Цікаві результати дала творча співпраця В. Мартинюк і ви‑
кладача по класу бандури ДАМ С. Овчарової. Попри те, що в му‑
зиці для бандури композиторки об’єдналися риси різних стильо‑
вих напрямів (від романтики рахманіновського типу до гострої 
гротескності у творах постмодерного спрямування), програм‑
ний твір «Нитка Аріадни» (написаний під впливом одноймен‑
ного вірша К.  Бальмонта) пронизаний світовідчуттям, у  якому 
нерозривно переплелися риси багато в чому споріднених роман‑
тизму й символізму початку ХХ ст. Це – створений елементами 
сонористики, імпресіоністично витонченою грою альтерованих 
акордів (середня частина твору) музичний звукопис. У  тендіт‑
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ній, мерехтливій мелодії, втілено щирі емоційні сплески, тонкі 
душевні поривання. Мелодія «підсилена» фоном остинато тріо‑
лей, котрі уособлюють нескінченість буття, зв’язок між минулим 
і майбутнім. 

Твори для бандури В.  Власова написано в тісній творчій 
співпраці з викладачкою ОНМА Н.  Морозевич. Вони посіли 
важливе місце в доробку композитора, отримали надзвичайно 
широку популярність поміж бандуристів України й діаспори. 
Інструментальна музика для бандури соло В.  Власова позначе‑
на здебільшого лірико‑романтичним настроєм. Їй властиві кла‑
сична чіткість, виструнченість форми й гнучкість мелодичних 
ліній, що відтінюються вкрапленнями джазових ладово‑гармо‑
нічних зворотів. Наприклад, це стосується постромантичної за 
своїм емоційним наповненням Прелюдії, де арпеджовані акорди 
й мелодична лінія з частими альтерованими звуками (викону‑
ється в спокійному темпі), органічно поєднуються із джазовими 
гармоніями. Неоромантичні риси притаманні й таким творам, 
як «Фіалки» Д. Губ’яка, «Імпровізація» О. Курінного та ін. 

Досить рельєфно представлена неокласична й необарокова 
групи творів для бандури соло. Так, атмосферу старовини на‑
віює по‑англійському галантна й лаконічна п’єса «happy end» 
В. Власова, що є прикладом неокласичної лінії у творчості ком‑
позитора для бандури соло. 

В.  Мартинюк використала низку традиційних для бароко‑
вої музики поліфонічних жанрів, що в їх тлумаченні компози‑
торкою позначені, з одного боку, фольклоризацією, з другого – 
осучасненням музичної мови. Поміж таких творів: «Інвенція», 
«Фуґа на народну тему», «Хорал і фуґа», «Прелюдія і фуґа на теми 
українських пісень», «Фуґа і постлюдія», в  основу яких покла‑
дено інтонації українських пісень. Так, темою «Інвенції» ста‑
ла українська народна пісня «Ой у полі, полі світлиця стояла», 
а «Фуґи на народну тему» – «Ой у полі, в полі біл камінь лежить», 
«Хоралу і фуґи» – відома обробка популярної пісні Л. Алексан‑
дрової «Дивлюсь я на небо» В. Заремби.

Низку неокласичних творів, у  яких використано авторські 
теми створили сучасні композитори, поміж них: «Фуґа у старо‑
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винному стилі» Є. Мілки, «Варіації в класичному стилі» банду‑
ристки О.  Гук‑Кабачій. Осучаснення класичної поліфонії шля‑
хом оновлення інтонаційної, ладової сторони, ритміки, властиво 
для «Прелюдії і фуґи» Г. Матвіїва. Завдяки цим та іншим творам 
бандурний репертуар поступово поповнюється оригінальними 
поліфонічними композиціями, адже в бандурній практиці їх 
досі бракує. 

Неабиякої популярності поміж бандуристів набула п’єса 
«Клавесин» В. Власова. Свідченням цього є численні виконавські 
інтерпретації композиції – для дуету, тріо, ансамблю бандурис‑
тів, для двох бандур і скрипки, ансамблю бандур і фортепіано 
тощо. Уже сама назва твору налаштовує слухача на сприймання 
музики епохи бароко, коли клавесин був одним з найпошире‑
ніших інструментів. Тож, композитор використав мовні засо‑
би, властиві бароковій музиці – гомофонно‑гармонічний спосіб 
викладення тематизму, щедру орнаментику, терасову динаміку 
тощо. Це своєю чергою сприяло підкресленню певної подібності 
тембру клавесина й бандури. У такий спосіб виник типовий для 
постмодерного мистецтва інтертекстуальний зв’язок між різни‑
ми культурними епохами.

До неоімпресіонізму тяжіють твори «Акварелі» та «Зошит ман‑
друвань» композиторки‑бандуристки Л.  Федорової‑Коханської, 
де завдяки використанню широкого спектра темброво‑колорис‑
тичних можливостей бандури втілено напрочуд витонченні обра‑
зи, вибагливу звукову гру барв. У «Зошиті мандрувань», що скла‑
дається з 12 п’єс укладених у два зошити, на перший план також 
виступають звукозображальність та пейзажність. Образи й сю‑
жети цих програмних п’єс навіяні враженнями композиторки від 
відвідування Франції 33. Звідси назви п’єс – «Арфа вбогого Ремі» 
(фантазія і фуґа), «Ноель» (варіації, обидві – перший зошит) тощо.

У низці творів для бандури соло присутні риси постмодерної 
естетики. Такі композиції вирізняються яскравим театральним 
характером (одна із засад постмодернізму  – естетика гри), під‑

33 З інтерв’ю із Людмилою Федоровою (від 09.03.2009). Приватний архів 
І. Лісняк.
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вищеним інтересом до винайдення нових прийомів гри на ін‑
струменті (удари по грифу бандури, різноманітні ґлісандо, фла‑
жолети на басових струнах тощо), зверненням до специфічних 
звукозображальних ефектів (клацання язиком, постукування 
стопою по підлозі тощо). Не випадково науковці відзначають, 
що «нетрадиційне трактування усталеного в музичній практиці 
народного інструмента [бандури – І. Л.] – одна з прикметних рис 
сучасного композиторського мислення» [19, с. 71]. 

Один із перших композиторів, який почав створювати ори‑
гінальні твори для бандури з елементами сучасної стилістики 
(на рівні складного концептуально‑смислового, артикуляцій‑
но‑динамічного та інших аспектів) і відповідної музичної мови 
(використання сонористичних, мінімалістичних технік тощо) – 
В.  Зубицький. Ці прийоми застосовано в ряді творів автора: 
«Мадригал», «Роздум», «Бурлеска», «Концертний триптих». Для 
постмодерних творів властивим є і звернення композиторів до 
філософських тем, наприклад, буття людини, цінності її земно‑
го життя. «Соната пам’яті К. Мяскова» В. Зубицького стала вер‑
шиною бандурної музики XXi ст. Цей значний за обсягом твір 
є складним як у технічному, так і драматургічному планах. Для 
втілення вищевказаних колізій автор використовує такі засо‑
би виразності: типові для творчості композитора чотиризвучні 
альтеровані акорди у швидкому темпі та високому регістрі, різні 
види дрібної техніки, часті метроритмічні зміни, синкопований 
і пунктирний ритми, акцентування окремих тонів, що утворю‑
ють запитальні або окличні інтонації, тонкі динамічні нюанси, 
морденти, що віддалено нагадують про «класичність» твору 
тощо. У Сонаті широко застосовано різноманітні прийоми гри 
на бандурі – поряд з уже «традиційними» ґлісандо (по верхньо‑
му, нижньому рядах струн) перекидкою, тремоляндо, В. Зубиць‑
кий також звертається до таких звукозображальних ефектів, як 
постукування по різних частинах деки, плескання в долоні, від‑
биття ногою ритму, прицмокування язиком і губами, ритмічне 
декламування пошепки (ta‑pa‑ta‑pa), «прикривання» (за позна‑
чкою автора, «сурдіння») басів головою тощо. Всі ці прийоми 
привносять у твір елемент театральності. Цей твір – без сумніву 
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став етапним – на сьогоднішній день є найвищим показником 
в оволодінні виконавською майстерністю гри на бандурі [Дода‑
ток А, приклад 1, 2] 34.

Елементи естетики постмодернізму також присутні у музиці 
для бандури соло Є. Мілки. Найбільш показовими з цього погля‑
ду є його п’єса для бандури соло «Нічна фантасмагорія». Твір є 
глибоко психологічним: темні тони поступово трансформують‑
ся в польотні, мінливі, однак відповідні інтонації переривають‑
ся «пустими», аскетичними за характером квартово‑квінтовими 
акордами. Створення самозаглибленого стану досягається за‑
стосуванням комплексу всіх засобів музичної виразності – аго‑
гіки, артикуляції, динаміки. Композиція позначена рисами по‑
лістилістики. Елементи поліфонічного стилю, а також морденти 
й форшлаги викликають асоціації з класицистськими творами. 
Водночас істотне значення приділено суто сонорним аспектам 
звучання. Використання раптових модуляцій, що асоціюється з 
накладанням фарб у живопису, прозорої фактури, де кожен звук 
містить смислове навантаження, співвідноситься з типовими 
для імпресіонізму засобами виразності. 

Із сонорних звучань, що відтіняються імпровізаційними мо‑
ментами, змінами різних ритмоформул у швидкому темпі (пунк‑
тир, синкопи, чергування дрібних тривалостей та ін.) «зіткана» 
мініатюра «con moto» В. Мартинюк. Атмосферу театральності, 
видовищності допомагає створити широкий спектр своєрідних 
прийомів гри на інструменті, як‑от: постукування по грифу бан‑
дури, активний флажолет, гра на верхньому ряді струн секун‑
дами по заданій схемі, акцентування певних метричних долей 
стопою, пальцями правої руки, язиком.

Різножанрові твори В. Павліковського для бандури здебіль‑
шого мають програмний зміст, написані сучасною музичною 
мовою. Це  – танцювальні жанри: «Вальс», «Буґі‑вуґі», три кон‑
цертні п’єси «Чудовий настрій» («В ритмі танґо», «В ритмі блю‑
зу», «В ритмі латинос»), а також жанрові картинки: «Гроза», «На 

34 Редакцію Сонати для бандури здійснив бандурист Тарас Столяр, він і 
став її першим виконавцем.
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ковзанці», «Соловейко». У  них використовуються специфічні 
засоби виразності, нарочито підкреслюється звукозображаль‑
ність. Наприклад, п’єса «На ковзанці» починається й закінчу‑
ється ґлісандо, на яке накладаються вигуки «Ох! Ах, ха‑ха‑ха!». 
У п’єсі «В ритмі латинос» (третя частина концертної п’єси «Чудо‑
вий настрій») композитор, окрім вигуків «Ча‑ча‑ча», вводить во‑
кальний епізод: партію бандури дублює голос («Па‑да‑бу, да‑бу‑
да»). Усе це допомагає митцю змалювати запальну, пристрасну 
картинку латиноамериканського танцю. Уведення специфічних 
засобів виразності має місце й у творі «Бурлеска» того самого 
автора, де віртуозні пасажі, синкопований ритм доповнено рит‑
мічними постукуваннями по різних частинах деки бандури, що 
у своїй сукупності створює гротескний образ. Варто відзначити, 
що подібне епізодичне «вкраплення» вокалу в інструментальні 
твори для бандури є потужним звукозображальним засобом, 
яскравим прикладом є композиція Ю. Гомельської «Барви».

Отже, сольна інструментальна композиторська творчість для 
бандури кінця XX – початку XXi ст. характеризується різности‑
льовими уподобаннями митців. У  ній має місце багатство об‑
разно‑стильової панорами, особливий інтерес композиторів до 
неостилів – неофольклоризму, неоромантизму, неокласицизму, 
необароко, неоімпресіонізму, прояви рис постмодернізму, зо‑
крема, експериментування щодо синтезу різних стильових на‑
прямів, у тому числі протилежних за своєю художньо‑естетич‑
ною сутністю. Усе це визначає сольну інструментальну творчість 
для бандури межі століть як яскраву сторінку в історії розвитку 
бандурного мистецтва та ширше – народно‑професійного вико‑
навства академічної традиції в Україні. 

2.1.2. Сольні вокально-інструментальні твори
Зважаючи на традиційність вокально‑інструментальної сфе‑

ри бандурного мистецтва, вона залишається сьогодні кількісно 
значною складовою композиторської творчості для бандури, од‑
нак менш показовою щодо втілення в ній інноваційних мистець‑
ких пошуків сучасності. За останнє тридцятиріччя сучасними 
українськими композиторами було створено чимало відповід‑
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них нових різностильових і різножанрових творів. Відтак, по‑
рівняно з попереднім періодом, коли до репертуару бандурис‑
тів‑співаків входили переважно обробки народних пісень, дум, 
аранжовані романси та арії з опер, з  1990‑х років репертуарна 
палітра цих музикантів‑виконавців значно розширилася за ра‑
хунок уведення до неї оригінальних творів, зокрема крупної 
форми (концертино, вокальний цикл, балада), жанрових різно‑
видів пісень (пісня‑реквієм, стрілецька пісня), мелодекламацій 
тощо. Водночас відбулося суттєве ускладнення як вокальної так 
і інструментальної партій. 

Так, важливе місце в концертному й педагогічному репертуа‑
рі сучасних співаків‑бандуристів, як і раніше, посідають оброб‑
ки українських народних пісень та відповідні стилізації, що най‑
виразніше репрезентують продовження розвитку фольклоризму 
в бандурній творчості. Проте новими рисами цієї групи творів 
стало ускладнення інструментальної партії, «осучаснення» їх 
музичної мови за рахунок ширшого використання звукозобра‑
жальних можливостей бандури й голосу, збагачення ладо‑гар‑
монічного аспекту, введення нових фактурних прийомів і спо‑
собів гри на інструменті. Як‑от у пісні Б. Фільц «Вітер буйний» 
(сл. Т. Шевченка), де мелодія інтонаційно близька до фольклор‑
них зразків (типові ладо‑гармонічні звороти, розспівування го‑
лосних звуків у вокальній партії тощо). Власне ж обробки народ‑
них пісень, що входять до репертуару бандуристів, як відомо, 
поділяються на дві групи – ліричні та жартівливі. До першої гру‑
пи належать, наприклад, стрілецька пісня «І  снилося вночі ді‑
вчині» в обробці Г. Менкуш, «Котилася зірка», «Ой летить орел», 
«Ой зійди, зійди ти, зіронько та вечірняя» в опрацюванні Г. Топо‑
ровської. В останній акомпанемент має звукозображальну функ‑
цію, доповнює зміст віршів. Прозоре тремоло у високому регістрі 
бандури імітує мерехтіння вечірньої зірки, а експресивні пасажі 
нібито передають замріяння дівчини. У виконанні авторки цей 
твір набув особливої мистецької довершеності. 

Як жанрово‑побутова сценка вибудована обробка Г. Топоров‑
ською жартівливої пісні «Не піду я за старого». Інструментальна 
партія позначена звукозображальністю, що має метою ілюстру‑
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вання комічного сюжету пісні (темпові зіставлення: помірний 
темп, пов’язаний із характеристикою старого діда, швидкий темп 
та дрібні тривалості характеризують молодого парубка; низхідні 
пасажі в партії бандури на словах: «А в старого борода – припіч 
замітати»). Подібні принципи музичного втілення словесного 
тексту мають місце в піснях «А у тих багачок», «На вулиці скрип‑
ка грає» в обробці Г. Топоровської, стрілецької пісні «Циганоч‑
ка» в обробці Г. Менкуш та ін.

У низці обробок, створених не бандуристами‑практиками, 
а  насамперед композиторами, більшою мірою дається взнаки 
не зовнішня ілюстративність, а  намагання розкрити внутріш‑
ній психологічний зміст поетичного тексту засобами достатньо 
розвиненої інструментальної партії. Наприклад, обробка укра‑
їнської народної пісні «Закувала зозуля» С.  Мамонова харак‑
теризується акордовою фактурою, альтерованою акордикою, 
рухливістю підголосків, регістровими зіставленнями тощо. 
В обробці ліричної української народної пісні «Ой у лузі крини‑
ченька» Є. Мілки розкриваються нюанси лірико‑психологічно‑
го художнього образу, тонкі почуття дівочої душі (зіставленння 
мажору й мінору, затримання акордових звуків у процесі фак‑
турного розвитку, що надає музиці особливої м’якості й відтін‑
ку смутку (рух шістнадцятками на тлі мелодичної кантилени)), 
типова для цього автора імпресіоністична «прозорість» факту‑
ри наприкінці твору тощо. У його ж обробці жартівливої пісні 
«Бистра вода», в  партії бандури «нанизані» секунди й «звукові 
плями» – кластери, все це надає музиці оригінальності й вишу‑
каності. Інструментальна партія має свою мелодичну лінію, що 
відрізняється від позначеної стрибкоподібним рухом вокальної 
мелодії, засвідчує «автономний» характер інструментальної пар‑
тії. Загалом зовнішня простота обробок композитора приховує 
в собі певні виконавські труднощі. Обробки українських народ‑
них пісень у Є. Мілки набувають характеру авторських компо‑
зицій. Приміром, у пісні «Вітер в гаї не гуляє» (сл. Т. Шевченка). 
«Прозора» фактура, спокійний темп, динаміка в межах mf – pp – 
усе це є засобами змалювання картини завершення спекотного 
літнього вечора та стану спокою. 
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Капела бандуристів «Чарівниці» ДАМ  
під керівництвом з. п. к. України С. Овчарової, з. д. м. України 

М. Березуцької. Світлина М. Березуцької. 2018 р.

Концерт до 90-річчя НЗКБУ. Національна філармонія України. 
Диригент н. а. України М. Гвоздь. Світлина з архіву капели. 2008 р.
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Тріо «Мальви» Одеської 
обласної філармонії. 

Світлина В. Січинського.  
2003 р.

Тріо бандуристок «Вербена» 
Черкаської філармонії.  

Світлина з архіву  
тріо «Вербена». 1998 р.

Дует «Бандурна 
розмова».  
Світлина 

А. Глинського. 
2007 р. 
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Інструментально-
театральний 
ансамбль 
викладачів ХДАК 
«ЦимБанДо».  
Світлина 
О. Трушеньова. 
2013 р.

Квартет «Львів’янки» Львівської національної філармонії. 
Світлина І. Баранської. 2010 р.
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Вокально-
інструментальне 

тріо «Срібна терція» 
Рівненського 

міського будинку 
культури.  
Світлина  

Е. Хитрого.  
2008 р.

Ансамбль «Прем’єр». Сольний концерт О. Симонової в залі 
Донецької обласної філармонії. Світлина Н. Кузнєцової. 2013 р. 
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Н. а. України  
Роман Гриньків.  

Ювілейний концерт 
«Роман Гриньків 

запрошує друзів». 
НМАУ. Світлина 
А. Котлинської. 

2019 р.

Н. а. України 
Сергій Баштан, 
з. а. України 
Костянтин Новицький, 
Олександр Гавриш. 
Національний будинок 
органної та камерної 
музики України. 
Світлина з архіву 
К. Новицького. 
1994 р.
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Н. а. України 
Світлана Мирвода. Світлина 

І. Машталіра. 2006 р.

З. а. України Дмитро Губ’як. 
Світлина студії Баранських. 

2005 р.

Георгій Матвіїв.  
Світлина С. Ліннікова.  

2018 р.

Н. а. України Галина Менкуш.  
Світлина В. Іванухіва.  

Початок 1990-х рр.
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З. д. м. України Оксана 
Герасименко. Світлина 
О. Новіцького. 2002 р.

Н. а. України Людмила Посікіра.  
Світлина С. Назаренка. 2002 р.

З. а. України Галина Топоровська.  
Світлина А. Бусленка.  

2003 р.
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Гурт 
«Шпилясті 
кобзарі». 
Світлина 
О. Боровець. 
2018 р.

Гурт «KRUT». 2015 р. 
Світлина з сайта rok.kiev.ua
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Етно-гурт «Тroye Zillia». 
Світлина Т. Атаманіва 
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Іван Ткаленко.  
Світлина  

М. Хайкіна.  
2017 р.

Гурт «КоloYolo». ХХІ Міжнародний фестиваль VINNYTSIA 
JAZZFEST-2017. Світлина з архіву О. Гончаренко

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



XII

Рок-гурт «Тінь Сонця».  
Світлина з сайта lovelylife.in.ua
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Продовжує своє життя в сольній бандурній вокально-інстру-
ментальній творчості героїко-патріотична тема, що сьогодні на-
була нової актуальності. Так, у  пісні «Кобзарі» Г.  Топоровської 
(сл.  В.  Луківа) введено традиційні для дум мелодекламацій-
ні фрагменти, інтонаційні звороти української народної пісні 
«За світ встали козаченьки», що роблять звучання піднесеним. 
У стилізованій думі на сл. Й. Струцюка «Під містечком Берестеч-
ком» В.  Тиможинського (тональний план: cis–e–G–cis) збільше-
ні й зменшені інтервали надають твору експресії, динамічності. 
Водночас в інструментальну партію введено кластери, які при-
вносять прикрашають музичну мову композиції. 

Низка зразків цієї групи творів є оригінальною, відтак має 
значно розвиненішу музичну драматургію, багатший спектр му-
зично-мовних виражальних засобів. Вокально-інструментальна 
музика для бандури соло перебуває переважно в річищі роман-
тичної тенденції, відтак указані твори мають переважно ліричне 
спрямування. У їх основі – часто поетичне слово, замовчуване в 
попередні радянські десятиліття. У вокально-інструментальних 
композиціях для бандури Г. Менкуш ліричний струмінь набуває 
виразного громадянського забарвлення. Відтак, чимало творів 
бандуристки позначенні громадянською лірикою, поміж них ба-
лада «Євшан-зілля» (за поемою М. Вороного) навіяна легендою 
про чудодійну траву, що повертає людям пам’ять. Усі компози-
ційні засоби музичного твору – гнучка мелодійна лінія, що чер-
гуються з експресивними мелодекламаційними фрагментами 
й контрастними епізодами, віртуозна інструментальна партія, 
спрямовані на підсилення поетичної сторони, яка містить гли-
бокий символізм та метафоричність. За допомогою євшан-зілля 
головний герой згадав своє минуле. Повернення до власної іс-
торії, до своїх першоджерел, актуально звучить для суспільства 
і сьогодні. Символічним видається й останній, мажорний акорд, 
що, нібито підкреслює утвердження та перемогу. 

Слід додати, що композиторська творчість Г. Менкуш в жанрі 
вокально-інструментальної музики цілком пронизана почуттям 
до долі України. Не випадково, бандуристка ще за радянських 
часів зверталась до тоді заборонених, репресованих поетів: 
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В. Котовського («Осінь України»), О. Олеся («Лебідь»), В. Івани-
шина («Колискова») та ін.

До громадянської лірики, проте в більш її індивідуальному, 
рафінованому вигляді, звертається й В.  Власов. Тема любові до 
Украї ни розкривається в лірико-драматичному романсі компози-
тора «На колимськім морозі калина» на сл. В. Стуса. Автобіогра-
фічна поезія репресованого поета сповнена глибокими пережи-
ваннями, стражданнями митця, містить символічні образи. Так, 
калина символізує рід, родину, Україну; руді сльози  – кров усіх 
загиблих на Колимі; собор – духовне очищення; тюрма – горе, роз-
пач, душевний біль; ведмежий барліг – безнадію. Для відтворен-
ня глибинного змісту поетичного слова композитор застосовує 
контраст широкої, співучої вокальної лінії та сонорних звучань в 
інструментальній партії, «повзучі» акорди, що втілюють стан пси-
хологічної напруги. Схоже емоційно-образне наповнення прита-
манне твору «Чи ми ще зійдемося знову» (сл. Т. Шевченка). 

Романтичні риси (душевний тон висловлювання, високий 
етос почуттів, оспівування теми любові тощо) найбільш пере-
конливо виявляється у вокально-інструментальних творах для 
бандури соло В. Власова. Вагомого значення композитор надає 
добору поетичного тексту. Поміж авторів, до яких він звертаєть-
ся, – поети-шістдесятники (В. Стус, В. Симоненко, Л. Костенко). 
Наприклад, у творі «Моя любове» (сл. Л. Костенко), де розкрива-
ється освідчення жінки коханому, плавна, кантиленна мелодія 
на тлі «арфового» акомпанементу, мажорний лад уже з перших 
тактів уводять в атмосферу високих і щирих почуттів. Поді-
бний образний зміст притаманний романсу «Вона прийшла» 
(сл. В. Симоненка), де йдеться про перше чисте кохання. Проте 
засоби музичної виразності тут композитор обирає інші – стриб-
коподібну мелодію, альтерації, часті ладо-гармонічні зміни, що 
передають схвильований емоційний стан. Типова для романтиз-
му тема неподіленого кохання звучить у творі «Розкажу тобі...» 
(сл.  Л.  Костенко). Інтонаційна виразність, арпеджовані акорди 
створюють настрій шляхетної журби. У  лірико-романтичному 
ключі також написані й твори Г. Менкуш, як-от: «І як тепер тебе 
забути», «Осінній день» (обидві на сл. – Л. Костенко) та ін.
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Проявом найвищого професійного рівня сучасного бандур-
ного виконавства є поява масштабних вокально-інструменталь-
них композицій, де голос і бандура осмислюються як два само-
достатніх інструменти. Поміж таких творів  – «Концертино в 
романтичному стилі» В.  Власова (присвячено М.  Березуцькій, 
яка була його першою виконавицею), що є класичним прикла-
дом втілення відповідного стильового напряму в аналізованій 
групі творів. За рівнем технічної складності цей твір став етап-
ним у сфері сольного вокально-інструментального бандурного 
виконавства. «Романтичний» психологічний стан створюється 
завдяки співучій, емоційно виразній мелодиці, фразам широко-
го дихання, чергуванню спокійних і рухливих епізодів. Харак-
терним є і виявлення віртуозних можливостей бандури й голо-
су: бандурист одночасно виконує віртуозну вокальну й не менш 
віртуозну інструментальну партії, що є надзвичайно складним 
для опанування [Додаток А, приклад 3].

Поміж творів для голосу й бандури – мелодекламації, створені 
бандуристкою-виконавицею Г. Топоровською. Низку таких компо-
зицій було створено ще Г. Хоткевичем на початку XX ст.: «Рано спус-
тились», «Я знов один». Адже жанр мелодекламацій є характерним 
для бандурної творчості, на «генетичному» рівні він по в’я за ний 
з думами. Бандуристка Г.  Топоровська написала високохудожні 
зразки, вичерпно розкрила поетичний зміст літературної осно-
ви. Її мелодекламації містять звукозображальність, як-от імітацію 
церковних дзвонів («Перед іконою Божої матері» на текст із Молит-
вослова), вибуху на ЧАЕС («Реквієм по Чорнобилю» на сл. А. Лис-
топад), музичними засобами у них втілено експресію, хвилювання 
(«Не випускайте маминих долонь» на сл. І. Сеник) тощо. Усі твори 
є достатньо складними для опанування, вимагають окремого ро-
зучування інструментальної та вокальної партій, що часто містять 
альтеровані звуки та складний ритмічний малюнок. 

Виразно-експресивною мелодикою позначена й духовна му-
зика Г.  Менкуш, як-от «Благослови, душе моя, Господа» (текст 
канонічний). 

Значно менше, ніж в інструментальній, у  вокально-інстру-
ментальній музиці для бандури виявлено риси неоімпресіо-
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нізму. Один із таких прикладів – пісня «Після дощу» Є. Мілки 
(сл. К. Жуковського). «Тендітна» вокальна партія, неакордові зву-
ки й сонорно-колористичні вкраплення в партії бандури, ство-
рюють прозоро-витончений образ. Водночас у партії бандури 
виявлено не лише загальний емоційний настрій твору, але й 
смислові відтінки поезії. Майстер мініатюри Є. Мілка вміло ви-
користовує специфіку інструмента, «працює» весь її діапазон, 
однак музична тканина не перенасичена, а, навпаки, «розрідже-
на». Басова лінія відтінюється сонорикою верхнього регістру 
бандури. Великого значення у творі набувають «дихаючі» паузи 
та фразування. П’єса становить неабиякі труднощі для виконав-
ця, що полягають у точному інтонуванні вокальної партії, яка 
практично не дублюється партією бандури, передачі голосом 
тонких нюансів інтонування [Додаток А, приклад № 4].

Високий фаховий рівень сучасних бандуристів-співаків за-
свідчує поява вокального циклу І. Гайденка «Дівчино, хмелю...» 
(сл. Б.-І. Антонича; редакція Л. Мандзюк), з авторською худож-
ньо-образною концепцією, відповідними драматургічними, му-
зично-мовними знахідками. Цикл складається з низки номерів, 
що утворюють єдине драматургічне ціле. Намагання розкрити 
музичними засобами метафоричність поетичного слова Б.-І. Ан-
тонича спонукає композитора до модернового звукопису. Так, 
перший номер циклу «Ноктюрн» позначений імпресіоністичним 
звучанням. «Морська піна» контрастує з попереднім номером: 
це – «фонтан» емоцій молодої людини, яка прагне щастя, любові. 
Світлі почуття досягають своєї кульмінації в наступному номе-
рі циклу  – «Дует». Однак тут відбувається образна модуляція: 
утверджується емоційний стан передчуття лиха, катастрофи, 
що створюється завдяки використанню збільшених і зменшених 
інтервалів, альтерацій у мелодичній лінії, побудованій на корот-
ких, однотактових фразах. Романс «Дівчино, хмелю» – централь-
ний номер циклу  – повертає драматургічний розвиток в інше, 
життєствердне образно-емоційне річище. Він виписаний тради-
ційними для романтичної музики прийомами: лірична, вальсо-
ва мелодія, оспівування основних щаблів тональності, вільний 
характер агогіки тощо. Цей емоційний стан продовжує свій роз-
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виток у наступному номері – ескізній замальовці «Весно». В ін-
струментальній партії засобами музичної виразності відтворю-
ється весняне пробудження – дзюрчання струмків, спів пташок. 
Зазначений вокальний цикл завершується «Молитвою», у  якій 
герой звертається до Природи, відтак має місце архаїко-язич-
ницьке сприйняття світу. Молитовно-зосереджений стан вста-
новлюється, зокрема, повторенням певної ритформули, що, та-
ким чином, є своєрідним «лейтмотивом» останнього номера. 

Вокальні композиції для бандури соло Ок. Герасименко ма-
ють надзвичайно виразну, споріднену з мелодикою популярного 
українського солоспіву мелодичну лінію, «теплий» тон вислов-
лювання (пісні: «Без тебе день» на сл.  О.  Бабій, «Народи мені, 
дівчино, сина» на сл.  О.  Бердника, «Вишиванка долі» та «Вже 
осінь відійшла» на сл. М. Чумарної, «В небеса...» на сл. У. Боро-
дай, «Музика полів» на сл. Т. Угрин, «Безкрилої любові не буває» 
на сл. І. Павлів). У власному виконанні авторки пісні звучать у 
мецо-сопрановій теситурі та асоціюються з бардівським співом. 
Однак, майже всі пісні Ок. Герасименко адаптувала й для висо-
кого голосу, аранжувала для ансамблевого виконання.

Отже, сольна вокально-інструментальна творчість для бан-
дури позначена збагаченням її емоційно-образного, жанрового, 
стильового, драматургічного, музично-мовного аспектів, зага-
лом усіх засобів музичної виразності. Характерною рисою во-
кально-інструментальних творів для бандури соло зазначеного 
періоду є складність як вокальної, так і інструментальної партій, 
у чому відображається високий професійний рівень сучасного 
українського бандурного мистецтва.

2.2. Твори для інструментальних  
і вокально-інструментальних бандурних ансамблів 

та ансамблів за участю бандури

2.2.1. Вокально-інструментальні бандурні ансамблі
Музика для бандурних ансамблів залишається на сучасному 

етапі кількісно вагомою і загалом достатньо традиційною (сто-
совно попереднього періоду) складовою бандурного мистецтва. 
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Відповідні твори як для великих капел, так і ансамблів кількіс-
но невеликих складів (дуети, тріо, квартети) здебільшого є во-
кально-інструментальними, позначені фольклоризмом, рисами 
постромантизму, у деяких композиціях має місце осучаснення 
їх музичної мови, розмикання меж академізму у сферу популяр-
ної музики. Водночас низка композицій демонструє, порівняно з 
попереднім періодом, поглиблення індивідуалізації їх емоційно-
образного змісту, збагачення кола їх музично-мовних засобів, 
уможливлено загальним підвищенням рівня фахової майстер-
ності композиторської та виконавської складових бандурного 
мистецтва. Цей процес індивідуалізації художньо-образного 
змісту оригінальних композиторських творів для бандури (або 
різнорідних ансамблів за участю бандури), створення автор-
ських художньо-образних концепцій на основі вдосконалення 
технічних навичок, фахової майстерності композиторів і вико-
навців-бандуристів найбільшою мірою свідчить про перетво-
рення бандурного мистецтва із симулякра, яким воно переваж-
но було в перші радянські десятиліття, на невід’ємну складову 
академічної музичної культури. 

Так, мелодійністю, рисами фольклоризму позначені композиції 
Ок. Герасименко. Низка її творів, як-от пісня «Ой глибока крини-
ченька» (сл.  Т.  Угрин) для квартету бандуристів, є  стилізаціями 
фольклору. Мелодиці названого твору властиві характерні для 
української народної пісенності кантиленність, висхідні квінтові 
ходи, що значною мірою формують його інтонаційне ядро. Цей твір 
отримав неабияку популярність поміж бандуристів. Ряд обробок 
народних пісень для тріо бандуристів, які також є репертуарними, 
здійснив В. Степурко, наприклад: обробка ліричної народної пісні 
«В чистім полі понад річкою» (сл. Т. Шевченка). У ній мають місце 
характерні для народнопісенної традиції розспівування голосних 
звуків, висхідні терцієві та квінтові інтонації тощо. До цієї групи 
можна віднести й обробку лемківської народної жартівливої пісні 
для тріо бандуристів «Гаєм зелененьким» Л. Федо рової-Коханської. 
Поміж численних обробок народних пісень для бандурних ан-
самблів, капел бандуристів також твори В. Дутчак, С. Овчарової, 
М. Сточанської та інших бандуристів-педагогів. 
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Водночас одна з найпопулярніших у попередні десятиліття 
форм бандурного виконавства – музика для тріо бандуристів – 
набуває сьогодні нових якостей: зокрема, у ній виразно просту-
пають риси неофольклоризму. Так, у творі «У купальську ніч» для 
тріо бандуристів В. Павліковського (сл. З. Ружин) зроблено спро-
бу відтворення атмосфери купальської ночі завдяки застосуван-
ню низки типових для народного музикування інтонаційних 
зворотів, а також яскравих звукозображальних елементів (побу-
дова інтонаційного зерна твору на висхідному квінтовому ході, 
наближення до народної манери співу, ґлісандуючі вигуки голо-
сного звука «у», виконання ґлісандо на крещендо, що ніби вво-
дить слухача до «місця дії», удари по задній деці бандури, котрі 
нагадують притопи ногою в хороводі навколо вогнища тощо).

Поміж творів неофольклорного спрямування для бандурних 
ансамблів – ряд обробок та аранжувань високої художньої якос-
ті, як-от обробка М. Скориком української народної пісні «Шумі-
ла ліщина», аранжування для тріо бандуристів здійснив В. Сте-
пурко. Відома українська пісня отримує нове дихання завдяки 
трактуванню інструментальної партії: ефектне застосування 
дисонансів, використання стакато на басах бандури, що нага-
дує піцикато струнно-щипкових інструментів тощо. Водночас ці 
прийоми не є самоціллю, вони утворюють смислові акценти на 
важливих моментах поетичного тексту. Низку цікавих обробок, 
зокрема колядок для тріо бандуристів, здійснив І.  Тараненко. 
Так, в обробці колядки «Коляд, коляд, колядниця» композитор 
майстерно користується сучасною музичною мовою, властивою 
ХХ  ст. (пульсуючі ритми інструментальної партії; у  вокальній  
партії – ґлісандо, кластери, зіставлення контрастних штрихів – 
markato та legato).

До української пісні-романсу, що, активно розвиваючись в 
епоху романтизму, стала одним із найяскравіших утілень кор-
доцентризму в музичній культурі, близька стилістика пісні «Ма-
ленькій Мар’яні» В.  Тиможинського (сл.  Т.  Шевченка) для тріо 
бандуристів. Крайні частини твору, написаного в простій три-
частинній формі, є  лірико-елегійними (тональність a-moll), се-
редня частина – лірико-драматичною. Ліричний характер ком-
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позиції створюється такими засобами, як розспіви голосних 
звуків (наприклад, на словах: «розвива-йся-», «карі-ї-о-ченята»), 
паралельний рух терціями, секстами у вокальній партій першого 
й другого сопрано. 

Водночас, порівняно з вищезгаданими обробками народних 
пісень, оригінальний музичний текст твору є більш індивідуа-
лізованим, значною мірою спрямованим на розкриття найха-
рактерніших рис образу маленької Мар’яни. Так, окрема мело-
дична лінія проводиться альтом, його партія викладена більш 
дрібними тривалостями, що надає їй внутрішнього динамізму. 
Відносно автономними є інструментальні партії першої, другої 
та третьої бандур. Вони майже не дублюють вокальної партії, по-
значені насиченою фактурою, інструментальні вступи вибудова-
но за принципом динамічного контрасту щодо вокальної партії. 
Інструментальний супровід передає тонкі психологічні нюанси 
словесного тексту, що є характерним саме для жанру романсу, із 
яким пов’язано безліч зразків майстерного психологічного ню-
ансування в музиці. Спроба створення засобами інструменталь-
ної партії внутрішньої сутності образу головної героїні твору 
виявляється, зокрема, в інструментальній партії крайніх частин, 
де «мережеві переплетення» в партії другої бандури ніби вима-
льовують образ тендітної дівчинки. Ймовірні майбутні колізії 
в житті маленької героїні («Найдуть злії та й окрадуть... І тебе, 
убогу, кинуть в пекло...») знаходять своє відображення в динамі-
зації, поступової експресивності бандурного супроводу. Вираз-
ним штрихом у художній концепції твору є його закінчення за-
питальною інтонацією, що символізує невизначеність подальшої 
долі маленької українки.

Поміж творів для тріо бандуристів  – композиції В.  Марти-
нюк, ліричні риси яких поєднуються з певними неокласицист-
ськими ознаками. Так, вишуканий, аристократичний образ, що 
відтінюється теплотою висловлення (досягається завдяки на-
вантаженню на альтовий голос) розкривається в пісні для тріо 
бандуристів «Колискова Парижу» В. Мартинюк (сл. О. Вікторо-
ва, переклад О.  Завгороднього). Твір має куплетну форму, об-
рамлену вступом і закінченням, арочний зв’язок між ними на-
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дає класичної стрункості, пропорційності та цілісності. Щільне 
переплетіння мелодичних ліній, що вирізняються особливою 
кантиленністю, загальний динамічний план композиції в межах  
mp – p створюють дивовижну атмосферу міста (Парижа), яке за-
нурюється в сон. 

Починаючи з 1990-х років, у творах для ансамблів бандурис-
тів та ансамблів за участю бандури помітною стала тенденція 
укрупнення музичної форми, що зумовлювалося загальним під-
вищенням фахового рівня бандурного мистецтва. Поміж відпо-
відних прикладів – чотиричастинна (третя частина – інструмен-
тальна) вокально-інструментальна сюїта для тріо бандуристок 
«Нелюбимих жінок не буває» В. Власова (сл. Р. Бродавка), де ви-
користано принципи сонатно-симфонічного розвитку. Тут зов-
нішня масштабність циклу, очевидно, відповідає ідейному заду-
му поетичного слова. Проблема вирішується на планетарному 
рівні: ототожнення призначення жінки-матері та планети Земля 
(обидві – жіночого роду, які спроможні дати нове життя): «... Зем-
ля – це істота жіночого роду, кохайте, плекайте, шануйте Її» (чет-
верта частина Сюїти) [більш дет. : 211, с. 151–154] 35. 

Інший зразок пафосної тематики, зовні спорідненої з панегі-
риками попередніх радянських десятиліть, – ода «Дніпро – ріка 
славетна України» для соліста і капели бандуристів В. Мартинюк 
на сл. В. Здоренко. Музика має світлий, святковий характер, уро-
чисто-піднесене звучання. Так, уже початок твору – це наближе-
на до речитативу «промова» баритона з увагою до чіткості про-
мовляння кожної фрази. На цьому тлі тендітно звучить приспів 
у виконанні дівочої капели бандуристів. Загалом композиція 
має лірико-епічний характер з елементами героїки. Ліричний 
початок Оди відтворюють інструментальні партії бандур, геро-
їчний – сольна партія баритона. Динамічність твору пов’язана зі 
створенням різних образів славетного Дніпра: це і тихий, ніж-
ний струмок (його передає вокально-інструментальна партія 
капели бандуристів), і бурхливий потік, могутня стихія (партія 
баритона). Попри певну схожість із панегіричними творами ми-

35 Уперше Сюїта прозвучала у виконанні тріо «Мальви».
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нулих періодів, твір є талановитим за музикою, не випадково він 
став своєрідною візитівкою м. Дніпра, гімном фестивалю «Дзве-
ни, бандуро» [Додаток Б, приклад 5]. Поміж творів для капели 
бандуристів В. Мартинюк – «Прилітай, моя ластівко» (сл. В. Ви-
хруща), «Легенди про Кобзаря» (сл. Ю. Кібця) та ін. 

Низка творів для квартету бандуристів Ок. Герасименко по-
значена рисами романтизму, що виявилися насамперед у домі-
нантному ліричному тоні музичного висловлення, інтонаційних 
паралелях із міською піснею-романсом. Не випадково музиці 
композиторки притаманна особлива увага до розвитку мелодич-
них ліній, використання вокалізів, що сприяють підкресленню 
кантиленності звучання, застосування хореїчних ритмів (на-
приклад, пісні «Прости, прощай», сл. М. Чумаріної, «Впали кра-
плі», сл. М. Матюка). Усе це дає можливість відтворити палітру 
тонких душевних переживань – кохання, печаль, високі мрії, на-
тхнення тощо. За своїми музично-композиційними параметра-
ми ця музика виходить за межі чистого академізму. За висловом 
Л. Кияновської, композиторська творчість Ок. Герасименко яв-
ляє собою «третій напрям» у бандурній музиці кінця XX – по-
чатку XXI ст., у якому зблизилися «...певні елементи популярної 
музики, національного фольклору <...> та європейської традиції, 
головно романтичного напряму» [141, с. 38]. 

Іншу гілку композиторської творчості Ок. Герасименко утво-
рюють джазово-естрадні твори, у яких композиторка викорис-
товує типові джазові гармонії, ритм, як-от в обробці української 
народної пісні «Іванку-Іванку», вокально-інструментальній 
композиції «Дощ» (сл. Т.  Угрин). В  останній тісно переплетені 
елементи популярної естрадно-джазової та класичної музики. 
Композиторка обрала найпростішу для сприймання куплетну 
форму. Танцювальна, з  пунктирним ритмом вокальна партія 
проводиться на фоні тремоло, форшлагів й синкопованого рит-
му в партії бандур. Музиці також притаманні звукозображаль-
ні ефекти, що «візуалізують» поетичний текст. Наприклад, на 
словах «...Веселку ми знайдем...» поступальна висхідна мелодія 
й джазові гармонії нагадують крокування по кольорах веселки 
[Додаток А, приклад 6].
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Деякі естрадно-джазові твори, написані для голосу й банду-
ри, стали відомими завдяки їх редакціям саме для ансамблево-
го складу. Поміж них, наприклад, такі пісні, як «Баба в церкві» 
(сл.  С.  Руданського) та «Ой, гоп...» (сл.  Т.  Шевченка) В.  Власова 
(у виконанні тріо «Мальви», ансамблю бандуристів «Чарівниці»). 
Так, у першій пісні, інструментальна партія бандури, що написа-
на в акордовій фактурі та швидкому темпі, становить неабияку 
складність для виконавців. Тому диференціація складної для ви-
конання партії бандури на три партії значно спрощує виконав-
ські завдання, дозволяючи бандуристам більше уваги зосеред-
ити на розкритті поетичного змісту твору. 

Обидва твори мають жартівливий характер. У  творі «Ой, 
гоп...» на сл. Т. Шевченка В. Власов особливу увагу приділяє ме-
лодико-гармонічному наповненню пісні, детально прописує тем-
пові вказівки. У мелодії пісні часто трапляються висхідні й низ-
хідні септакорди, що вимальовують образ такої собі легковажної 
жінки, яка любить попустувати. Другий та третій куплети наси-
чені септ- і нонакордами, а також властивими джазу ритмічними 
фігурами. Ці засоби композитор використовує не як самоціль, 
а з метою яскравого розкриття образно-сюжетного змісту твору. 
Звукозображальне навантаження несуть також і темпові контр-
асти, що разом із «джазовим сленгом» колоритно змальовують 
жанрово-побутову сценку [більш дет. : 211, с. 149–150]. 

Аналогічні композиторські прийоми застосовані В. Власовим 
у пісні «Баба в церкві», у якій ідеться про те, як стара баба при-
йшла до церкви й «поліпила» свічок усім підряд іконам і навіть 
готова поставити й чорту. Кумедна ситуація, що виникла в церк-
ві, створюється композитором такими засобами: рельєфним ме-
лодико-гармонічним наповненням, стрибкоподібністю мелодич-
ного рисунка, наявністю в ньому альтерованих звуків, змінами 
альтерованих гармоній у швидкому темпі, що нібито підкрес-
люють хитрий характер головної героїні, раптовими темповими 
зрушеннями. Наприклад, тоді, коли стара розмірковує, де ж вона 
буде після смерті («...чи у небі, чи у пеклі скажуть вікувати»), мо-
торика руху змінюється помірним темпом (Andante), а в партії 
бандур з’являються «лагідні» арпеджовані чотиризвучні акорди. 
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Поступово мелодія «набирає обертів» і на словах: «треба всю-
ди, добрі люди, приятелів мати» поновлюється первісний темп 
Allegro. 

Джазово-естрадні твори для бандури В. Власова й Ок. Гера-
сименко є прикладами високопрофесійних зразків вітчизняної 
музичної культури сьогодення, вони не тільки урізноманітнили 
репертуар сучасних бандуристів, але й збагатили джаз націо-
нальним колоритом. 

Стилістика низки композицій І.  Тараненка засвідчує, що 
вони розмикають межі академізму у сферу популярної музики. 
Це, зокрема, його обробка «Тиха ніч, свята ніч» (муз. Ф. Ґрубе-
ра, сл.  Й.  Мора) для тріо бандуристів. У  цьому творі компози-
тор активно розвиває метро-ритмічний аспект інструментальної 
партії бандур, насичує його мелізматикою, застосовує різні види 
техніки  – дрібну, октавну, що створює пульсуючу «тканину»  – 
фон «елегантної» вокальної партії. Такі межові ознаки мають 
місце і в обробці колядки «Янголи в небі» (муз. О. Кошиця) для 
цього ж складу виконавців. 

Таким чином, твори для бандурних ансамблів є одними з най-
контрастніших складових бандурного мистецтва, де подекуди 
виявляються традиційні для минулого періоду панегіричність 
(вельми показова для найрізноманітніших самодіяльних капел 
бандуристів), узвичаєний фольклоризм та водночас індивіду-
альні художні концепції, властивий сучасності дифузний процес 
між академічною та популярною музикою. 

2.2.2. Інструментальні дуети різних складів  
за участю бандури 

Починаючи з 1990-х років, композиторська творчість для 
бандури поповнилася низкою оригінальних дуетів для названо-
го інструмента й фортепіано, баяна, гітари, флейти. Ці твори не 
тільки збагатили стилістичну панораму бандурного мистецтва, 
але й сприяли усвідомленню ще не розкритих тембрових і тех-
нічних можливостей бандури, а  в чомусь і загалом народних 
інструментів. На відміну від ансамблевої вокально-інструмен-
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тальної музики, ця складова бандурної творчості вирізняється 
вищим ступенем новаторства. 

Як і в інших групах творів, у  зазначеній традиційно мають 
місце риси постромантизму. Зокрема, це стосується творчості 
Ок. Герасименко. Її «Концертні варіації» для бандури й фортепі-
ано (1996) мають героїко-патетичний характер. У їх основі – тема, 
що є стилізацією народних козацьких пісень. Твір складається із 
семи контрастних за характером варіацій, де використано уста-
лені засоби тематичного розвитку – принцип дроблення ритміч-
них тривалостей, динамічні контрасти, агогічна свобода в каден-
ції. Поєднання героїко-патетичних, ліричних та танцювальних 
настроїв з різнобарвною тематичною основою (авторські коло-
мийки у першій частини, козачок у третій та пряма цитата мело-
дії пісні «Ой, я дівчина Наталка» у фіналі) вирізняють «Камерну 
сюїту» для бандури й фортепіано Ок. Герасименко. Велику по-
пулярністю поміж виконавців-бандуристів здобула композиція 
«Сповідь», яка має декілька редакцій для різних складів: одна з 
них – для бандури й флейти. Тема, що звучить на тлі акордів у 
партії бандури, має типову для романтичних інструментальних 
творів вокальну природу, позначена зворушливим ліричним за-
барвленням. Роль бандури в цьому творі – узвичаєна, супровід-
на, їй властиві фактурний розвиток, підтримка кульмінаційних 
зон, рельєфне відтворення мелодичних інтонацій.

Вокальною природою мелодики (що викликає асоціації з «Во-
калізом» С.  Рахманінова) виділяється й «Прощальна мелодія» 
для бандури й фортепіано (2004) В.  Мартинюк. Своєрідність 
кантиленності мелодики твору розкривається через інтонаційно 
рельєфні фрази, агогічну свободу, що лежать в основі створен-
ня таких характерних романтичних емоційних станів, як світ-
ла печаль, ностальгія, емоційні сплески, зрештою, втілюються у 
прозоро-чистих інтонаціях у високому регістрі бандури. Анало-
гічні романтичні емоційно-образні характеристики притаманні 
«Ноктюрну» для бандури й фортепіано М. Долгіх. Риси роман-
тизму й імпресіонізму переплітаються в дуетах для бандури й 
флейти: «Соло для флейти», «Посвята», «Портрет Парижа», «Со-
нячний промінь» Ок. Герасименко. 
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Виразні нові акценти з’явилися у композиціях з неофольк-
лористичними рисами. Приміром, твір «Дощику, полини» для 
бандури й фортепіано (2011) В. Мартинюк має ознаки театраль-
ності, авторка намагається створити звукозображальне дійство 
за допомогою коротких поспівок, елементів дитячого фольклору 
(зокрема закличок), використання різних видів мелізмів, прийо-
мів та способів гри на бандурі (форшлаги, тремоло, різні види 
ґлісандо тощо), динамічних і темпових контрастів. Часті ладото-
нальні зміни надають музиці певної калейдоскопічності.

В «Алюзіях на тему української народної пісні “Як поїхав чу-
мак”» (2008) В. Мартинюк теж для бандури й фортепіано темою 
варіацій композиторка обрала відповідну українську народну 
пісню. Твір складається з восьми контрастних за характером 
варіацій та каденції. Нетрадиційним для цієї мистецької сфери 
є підхід авторки – використання алюзій, тобто натяків на певні 
стилі, а саме – бароко й імпресіонізм. Окрім того, композиторка 
використовує джазово-естрадні, вальсові інтонації, що є проя-
вом прозорості сучасних кордонів між академічною та масовою 
музичною культурою. «Алюзії» також містять багатий штрихо-
вий комплекс: флажолети, ґлісандо, не типове для бандури піци-
като, нетрадиційні способи гри на бандурі, як-от: постукування 
по деці інструмента, звукові прийоми, не пов’язані з грою на ін-
струменті, скажімо, плескання в долоні. Явище алюзії, пов’язане 
з використанням «чужого» матеріалу (тут – специфічними озна-
ками різних стилів, які свого часу існували на історичній арені), 
полістилістика, експериментаторство  – усе це засвідчує міцне 
вкорінення сучасного бандурного мистецтва в новітні загально-
художні процеси межі XX–XXI ст.

Нерідко виконавці надихають композиторів до створення но-
вих, часом експериментальних творів. Так, мистецька творчість 
дуету в складі баяністки І. Сиротюк і бандуристки Т. Гордійчук 
сприяла появі ряду композицій для баяна й бандури, поміж 
яких – «Girls from Odessa» В. Власова. Цей джазовий твір напи-
сано спеціально для названого дуету. П’єсу позначено життєра-
дісним тонусом, вона є «вибухом» позитивної енергії. Танцю-
вальний характер твору підкреслюється пунктирним ритмом та 
висхідними й низхідними мелодичними ходами в межах терції. 
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У ній композитор плідно використовує широкий спектр фактур-
них можливостей бандури. У цьому творі особливе значення від-
ведено лінії баса, акордовій фактурі, а також спецефектам: примі-
ром, у деяких епізодах бандуристка тримає інструмент як гітару, 
одночасно відстукує ритм правою рукою по грифу бандури, про-
довжує грати баси на staccato лівою рукою. Інструментальну пар-
тію доповнюють вигуки виконавців (голосний звук «у»).

Складним у цій п’єсі є питання узгодження характеру звучан-
ня бандури й баяна. Адже природа звуковидобування на бандурі 
й баяні абсолютно різна: на бандурі відбувається накладання то-
нів, а на баяні чистота звучання досягається зміною міха. Тому 
для встановлення «компромісу» між інструментами, з  метою 
уникнення зайвих обертонів акорди й баси на бандурі, за заду-
мом автора, виконуються на staccato. 

Незважаючи на легкість сприйняття твору на слух, він вима-
гає від виконавців майстерного володіння інструментом: різни-
ми видами техніки, навичками постукування по різних частинах 
бандури, баяна, зміною основного й верхнього звукорядів бан-
дури, вправною орієнтацією щодо перемикання тональностей 
у швидкому темпі, виконанням поліритмічних епізодів – тобто 
усім комплексом технічних навиків типових для академічної 
музики, водночас артистичної і невимушеної подачі музичного 
тексту. Цей твір значною мірою сприяє «підвищенню рейтингу» 
академізованих народних інструментів, у тому числі поміж ши-
рокої слухацько-глядацької аудиторії. У подібному ключі напи-
сано твір Т. Гордійчук «Драйв» для дуету бандур.

Поміж інших композицій, які відображають сучасні естетико- 
художні тенденції, – цикл «Рефлексії. Оглядини старих світлин» 
В. Павліковського (2009) для бандури й баяна. Власне твір було 
задумано для голосу й цимбалів, але під впливом виконавської 
творчості подружжя Н. та І. Євенків композитор здійснив також 
версію для бандури й баяна. Тематичне наповнення твору є ви-
ключно авторським: принципова образна децентралізованість, 
плюралістичність, отже, поєднання найрізноманітніших (часто 
експериментальних) виконавських прийомів, покликаних від-
творити різні почуття, що виникають під час розгляду старих 
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світлин. Зокрема, це спомини дитинства (вони відтворюються 
маршоподібною мелодією, постукуваннями по деці бандури, 
водночас запальними гуцульськими танцювальними ритмами, 
інтонаціями колискової). Такі позитивні моменти з життя героя, 
яким є сам автор твору, накладаються на загострено психологіч-
ні образи, сповнені відчаю та експресії.

Основне смислове навантаження містить вокальна партія. 
Відтак і найважливіші виконавські прийоми, експерименти 
пов’язані саме з нею. Поміж них: екстремальний вокал, різні ви-
гуки, шепотіння – чисто звукозображальні прийоми. У ній поєд-
нано різні виконавські стилі – строгий академічний і народний, 
із характерними ґлісандними закінченнями вокал. Часом така 
експериментальна гіперактивність, «розмикає музичні кордо-
ни» та виводить твір у позамузичну сферу. 

На елітарного, досвідченого слухача розрахований твір Ю. Го-
мельської «DiaDemNo 3» для баяна й бандури. Це – теж цілком 
оригінальна авторська художня концепція. У п’єсі відтворюється 
один самозаглиблений психологічний стан. Багатозначність і від-
сутність чіткої визначеності якості цього стану (асоціації з марен-
ням, передчуттями) наближають твір до естетики експресіонізму. 
У розкритті зазначеного психологічного стану використано різні 
прийоми – ґлісандо, тремоло, висхідні пасажі тощо; у партіях бан-
дури й баяна «перегукуються» загострені запитальні інтонації, що 
ніби вимовляються «на підвищених тонах», що теж викликає пев-
ні асоціації з гіперемоційністю зазначеного вище експресіонізму. 

Середня частина твору за своєю драматургією є театральною 
сценкою. Так, обидва інструменти виконують свої партії авто-
номно, ніби герої не слухають один одного, а наполегливо дово-
дять власну думку. Поступово їх «промови» переростають у діалог, 
який дає початок конфліктному зіткненню персонажів. В інстру-
ментальну музичну «тканину» вводиться голос, який можна трак-
тувати як третій персонаж твору: він «спостерігає» за дійством і в 
певний момент перериває боротьбу: баяністка виконує ґлісандую-
че «а», після якого по особливому напружено сприймається пауза. 

Третя частина твору за образним змістом подібна до першої. 
Музика має лірико-психологічний характер. Однак, на відміну 
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від першої, у третю частину твору композиторка вводить вокаліз 
(його виконує бандуристка), що звучить скорботно та дублюєть-
ся партією бандури. Проте останні інтонації в партії бандури ви-
конуються у високому регістрі й залишають після себе просвіт-
лений «шлейф», створюючи тим самим ефект катарсису. 

Отже, панорама написаних сучасними композиторами дуетів 
для бандури й інших музичних інструментів (зокрема фортепі-
ано, баяна, флейти) відтворює весь діапазон провідних напря-
мів розвитку сучасної музичної творчості – від традиційного до 
авторського й експериментального. Найбільшим здобутком цієї 
групи творів є композиції, позначені оригінальними авторськи-
ми художньо-естетичними концепціями, здатністю фокусувати 
в собі весь зріз найхарактерніших прикмет та тенденцій розви-
тку сучасної художньої культури. 

2.2.3. Камерні ансамблі мішаних складів  
за участю бандури

У контексті характерного для постмодернізму естетичного 
плюралізму, подолання усталених кордонів між різними жан-
рами й видами мистецтва, у  сучасній композиторській твор-
чості великого значення набувають методи роботи, підходи до 
опрацювання звукового матеріалу. Не випадково пріоритетною 
сферою для сучасних композиторів є більш мобільна, ніж масш-
табні симфонічні, вокально-симфонічні, оперні жанри, отже, 
позначена широкими можливостями для різнорідного експери-
ментування (з музично-виражальними засобами – тембрами та 
їх різнорідними поєднаннями, динамікою, загалом музичним 
звуком; прийомами гри на різних інструментах) камерна музика, 
розвиток якої з 1990-х років вкотре інтенсифікувався. 

У цьому контексті показово, що твори для мішаних (пере-
важно нетрадиційних) складів за участю бандури посіли істот-
не місце в сучасній бандурній музиці. На відміну від класичних 
складів камерно-інструментальних ансамблів, сучасні камерні 
жанри пов’язані з різноманітними за складом інструментальни-
ми ансамблями. Деякі дослідники передбачали такі трансформа-
ції: «...у XX столітті будуть стиратися звичні грані між оркестром 
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та ансамблем як у кількісному, так і у структурному відношенні і 
типовим стане сполучення інструментів будь-якого тембру [кур-
сив наш.  – І.  Л.] у  будь-якій кількості, що визначена винятково 
художнім задумом композитора» [253, с. 60]. Про це переконливо 
свідчать твори, написані для камерних складів за участю народ-
них інструментів, наприклад: «Три пісні для Прекрасної Дами» 
для сопрано, флейти, гітари та ударних (на старовинні італійські й 
французькі тексти, 1999 р.) Б. Працюк; «Знесиллям зломлені наро-
ди...»: цвинтарна музика для баяністів, ударних і відео-шоу (фото 
К.  Лінґа цвинтарів колишньої Цісарської Австро-Угорської мо-
нархії, 2000 р.) К. Цепколенко; «Сара Батюк» для тенора, баритона, 
гітар, трьох мандолін (або балалайок чи домр, 2000 р.) С. Зажить-
ка; «У лабіринтах душі, або Terra incognita» для баяна та камерного 
оркестру (2001) В. Власова; «Слов’янські боги» для флейти, кларне-
та, віолончелі та акордеона (2003) С. Азарової та  ін. 

Міцне утвердження академічних народних інструментів у 
сфері камерної музики стало важливою тенденцією кінця XX – 
початку XXI ст. Науковці відзначають, що: «...нетрадиційне трак-
тування усталеного в музичній практиці народного інструмента 
[бандури. – І. Л.] – одна з прикметних рис сучасного композитор-
ського мислення» [19, с. 71]. Акустичні особливості бандури (зву-
ковий «шлейф», регістрова нерівність, багата обертонова шкала 
тощо) утворюють масштабне експериментаторське поле для ком-
позиторів. Однак загалом у творчості авторів, які пишуть музику 
для різних інструментальних складів за участю бандури, просте-
жуються дві основні лінії, які органічно переплітаються, – роз-
ширення й поглиблення образно-художнього змісту композицій 
та розкриття тембрової специфіки інструментів.

Саме така взаємодія має місце в камерній симфонії «Серія гу-
цульських медитаційних ескізів» для камерного оркестру, баяна 
та бандури В. Павліковського (1996 р., написана для Івано-Фран-
ківського філармонійного камерного ансамблю «Класик-мо-
дерн») 36. У назві твору закодовано його драматургічні особливос-
ті: зіставлення двох інтонаційно-образних сфер – медитативної 

36 Партію бандури виконала Н. Брояко.
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і танцювальної, інтравертивної (індивідуальної) та екстравер-
тивної (гуртової). У музиці це досягається завдяки динамічним, 
темповим контрастам, зіставленню характерних інтонаційних, 
ладогармонічних та ритмічних особливостей гуцульської музики 
й самозаглибленого медитативного психологічного стану. 

У цьому творі автор одним з перших у композиції за участю 
бандури звернувся до синтезу різних видів мистецтва, а саме – 
музики й театрального дійства. Тут використано прийоми, на-
цілені на виникнення асоціацій із селянським побутом, як-от 
вигуки: «Гей!», «Гей, гай!», «Хлопці, танці!», «Гей, музико, файно 
грай, нам забави додавай!», а також скоромовки, плескання в до-
лоні, зітхання, шепотіння. Цікавими є і специфічні прийоми гри: 
фрулято флейти в низькому регістрі (а-ля народний духовий ін-
струмент), кластери баяна, удари по басових струнах бандури, 
гра біля підставки й ковзання по закритих долонею струнах ін-
струмента металевою палицею. Усі вони відтворюють звучання 
фольклорного ансамблю. Звукозображальність виявлена і в імі-
тації крапель води, церковних дзвонів 37.

Другу образно-інтонаційну сферу представлено епізодами 
сакрального змісту  – зверненням до Ісуса Христа, Пресвятої 
Діви Марії, у яке вплітаються інтонації української народної піс-
ні «Ой вербо, вербо», що виконується всіма учасниками дійства, 
надаючи композиції інтонаційно-образної цілісності. Гучним 
реплікам протиставлено епізоди тиші, які несуть семантичне на-
вантаження твору. Після таких пауз проникливо звучить схли-
пування героя (чоловічий голос), що поступово переходить у 
голосіння. Композитор використав різні елементи сонористики, 
алеаторики, мінімалізму, колажу 38.

Оригінальною за композиторським задумом і трактовкою ін-
струментів є імпровізаційна музика для квартету саксофонів, со-
люючих: перкусіоніста, бандуриста та автора (піаніста) «A prima 

37 Павліковський В. Камерна симфонія «Серія гуцульських медитаційних 
ескізів» (1996) для камерного оркестру, баяна і бандури [запис з концерту]. 
Приватний архів І. Лісняк.

38 З інтерв’ю із Володимиром Павліковським (від 27.05.2005, Київ). При-
ватний архів І. Лісняк.
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vista» («З першого погляду», 1996 р.) І. Тараненка 39. Ідея твору по-
лягає у створенні різних нюансів одного емоційного стану. Тому 
в музиці відсутня конфліктність. Натомість уже назва твору вка-
зує на важливість у ньому імпровізації, що виявляється в парті-
ях усіх інструментів. Зокрема, бандурист виконує імпровізацію 
в заданому діапазоні й на основі певної ритмічної фігури, за ви-
словом О. Берегової, «змагаючись з фортепіано, стає прекрасним 
джазовим партнером» [20, с.  72]. У  втіленні зазначених раніше 
емоційних нюансів композитор широко використовує інструмен-
ти ударної групи (загалом їх 18) — кроталі (античний інструмент 
типу кастаньєт), підвішені тарілки, там-там, темпл-блок, барабан, 
литаври, бонґи; нетрадиційні способи гри на фортепіано (пальця-
ми або палицею по струнах), низку різнорідних прийомів гри на 
бандурі, як-от ґлісандо різних видів (круговими рухами кисті або 
щіточкою), гра над підставкою (sul ponticello), тремоляндо та ін. 40

Оригінальна філософська концепція притаманна сюїті 
«Серпень-серп» для бандури, струнних та ударних М. Денисен-
ко (1998) 41. Елементи язичницького світосприйняття – відчуття 
єдності людини й природи  – нерозривно сплітаються з автор-
ською філософською концепцією, закодованою в назві твору: 
щедрий на врожай місяць серпень  – символ життя, гострий 
серп – символ смерті. Програмний твір складається з п’яти час-
тин: «Маковія», «Попівна Калина», «Літа за водою», «Канів» та 
«Серпень-серп». Динамічність першої частини відтворює кар-
тини природи, буяння життя  – шепіт листя, пташиний щебет. 
Поява героїні – дівчини Калини (№ 2) – органічно вписується в 
життєве цвітіння, і лише згодом, у третій частині твору – «Літа за 
водою», з’являються інтонації печалі, смутку, неминучості втра-
ти молодості, краси. У передостанній частині твору – «Канів» – 
зображено подорож у минуле, звернення до предків, намагання 

39 Тараненко  І. Імпровізаційна музика для квартету саксофонів, солюю-
чих: перкусіоніста, бандуриста та автора (піаніста) «A prima vista» («З першого 
погляду». Київ, 1996) [запис з концерту]. Приватний архів І. Лісняк.

40 З інтерв’ю з Іваном Тараненком (від 27.11.2008, Київ). Приватний архів 
І. Лісняк.

41 Перший виконавець Сюїти – бандурист Любомир Шевчук. Прем’єра від-
булася у травні 1999 р. на фестивалі сучасної музики «Прем’єра сезону» (Київ).
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усвідомити сутність швидкоплинного життя. Інтонації остан-
ньої частини – «Серпень-серп», що є одним із численних музич-
них утілень ідеї зловісного фатуму, символізують переривання 
прагнень людини та загалом драматизм її життя. 

Для відтворення зазначеної драматургічної колізії компози-
торка використала характерний для камерних жанрів персоні-
фікований підхід до інструментів: струнні й ударні мають звуко-
зображальну функцію, змальовують пейзаж; бандура ж, хоч і не 
має окремої сольної партії, однак включена в процес відтворен-
ня переживань героя – коментатора подій. 

У творі застосовано широкий спектр сучасних композитор-
ських технік (елементи сонористики й алеаторики, що входять 
до партій усіх інструментів, у тому числі бандури), різноманіт-
них, часто нетрадиційних прийомів гри на інструментах: зо-
крема, на бандурі – удари по корпусу; на струнних – флажоле-
ти, ґлісандую ча педаль, ґлісандо, тремоляндо, трелі, pizzicato, 
sul ponticello, collegno (водіння древком смичка по струнах) та ін. 
Винахідливо використано ударні інструменти (темпл-блок, 
ксилофон, дзвони й дзвіночки, трикутник, бубонці, флексатон, 
дерев’яну коробочку, там-там) 42.

Однією з характерних рис сучасної композиторської творчос-
ті є звернення до давніших (до ХIХ ст.) культурних епох, вико-
ристання форм і стилістичних рис старовинної музики, зокрема 
бароко. Певна темброва подібність бандури до барокових інстру-
ментів струнно-щипкової групи сприяє здійсненню сучасними 
композиторами «звукової реконструкції» тієї епохи, отже, вияв-
ленню зв’язку між віддаленими історичними періодами розви-
тку культури  43. З  цього погляду показовим є необароковий за 
своїми стильовими особливостями твір «Зозуля часу» для ан-
самблю бандуристів, флейти, віолончелі, вібрафона та ударної 
установки В.  Мартинюк (1999). Властивий йому філософський 
мотив зв’яз ку часів зумовив використання інтонацій відомої 

42 Денисенко М. «Серпень-серп» сюїта для бандури, струнних та удар-
них. – Київ, 1998 [запис з концерту]. Приватний архів І. Лісняк.

43 З інтерв’ю із Валентиною Мартинюк (від 21.11.2005, Дніпро). Приватний 
архів І. Лісняк.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



114

І. Лісняк. Академічне бандурне мистецтво України...

п’єси «Зозуля» Л. Дакена 44, де звучання бандури асоціюється зі 
звучанням клавесина. Концептуально-драматургічний задум 
твору рельєфно виявлено через персоніфікацію інструментів, 
кожен з яких несе певне смислове навантаження: ударна уста-
новка та бонґи відтворюють одноманітний механістичний рух, 
символізують марноту людського життя; вібрафон  – час. Во-
кальна партія, що використовується епізодично в третій частині 
твору, імітує годинник (врівноважене «Бом»), що сприяє більшій 
цілісності формального й композиційно-драматургічного аспек-
тів твору. Проте провідна у творі концептуальна ідея часу діс-
тає найвиразнішого розкриття в невпинності звучання ударних 
інструментів, що символізує вічність часу, який панує над усім. 

Поєднання класичної сонатної форми, технічних виконав-
ських складностей і водночас специфічно джазових особли-
востей композиції, відповідного характеру музики притаманне 
більшості творам В. Власова, поміж них – «Джаз-концертино для 
бандури з камерним оркестром» (2016) 45. Основна танцювальна, 
з рельєфною ритмікою тема по черзі проводиться в партії банду-
ри й оркестру, відтінюючись ліричною побічною партією. Ком-
позиція містить типові для джазу імпровізаційні епізоди, у яких 
виконавець проявляє свою професійну майстерність.

Поміж творів для ансамблів мішаних складів за участю 
банду ри вирізняються композиції Ок. Герасименко. Приміром, 
для струнного квартету, бандури, флейти (ребро, най) – «Таїна», 
«На крилах мрій», «Посвята», «Мелодія блакитного неба», «Со-
нячний промінь», «Спогади», «Портрет Парижа» та  ін. Засоба-
ми тембрового ансамблю композиторка «вимальовує» звукову 
ауру краси, рівноваги, невимушеності. Як зазначає Б. Фроляк, її 
камерні твори «позначені рідкісною в наш час безпосередністю 

44   Ідея твору виникла під час роботи на студії за комп’ютером. Для ви-
конання «живої» музики авторка вирішила обрати вібрафон та струнну гру-
пу. Тембровий ансамбль мав створити атмосферу старовини. Професор ДАМ 
С. Овчарова запропонувала ввести групу бандур, тембр яких у такому ансамб-
лі буде нагадувати тембр клавесина. Відповіно, першим виконавцем цього 
твору став ансамбль бандуристів «Чарівниці» ДАМ.

45 Першою виконавицею «Джаз-концертино» В. Власова стала бандурист-
ка Т. Гордійчук.
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вислову, вмілим поєднанням духу української народної музи-
ки з ориґінальною сучасною музичною мовою» [317]. Водночас 
авторка так вибудовує образну драматургію творів, що інстру-
менти об’єднуються навколо бандури як певного стрижневого 
інструмента [291]. Стилю Ок. Герасименко властива мелодична й 
гармонічна винахідливість, вміле володіння засобами поліфонії 
та оркестрування, відчуття форми, а також присутність нових, 
сучасних елементів: поєднання інтонацій української та лати-
ноамериканської музики. Зосібна, В. Дутчак зауважує, що подіб-
на музична асиміляція проявляється у творах композиторки 
на синтаксичному (синкопований ритм, мажорна субдомінан-
та та натуральна домінанта в мінорі, поліметрія, квартові ходи, 
мажоро-мінорні контрасти, джазова та блюзова акордика) та 
формальному, жанровому (інтерпретація різних форм і жанрів 
світового музичного мистецтва українськими національними 
музичними інструментами, у тому числі бандурою) рівнях [94].

Камерні ансамблі мішаних складів за участю бандури містять 
й низку цікавих вокально-інструментальних творів. Типовим 
для естетики постмодернізму є звернення до далеких іншонаці-
ональних культур, філософських систем, зокрема, до кроскуль-
турних паралелей «Сходу – Заходу». Природне багатство обер-
тонової шкали, отже, своєрідний звуковий «шлейф», неоднакова 
сила звучання різних регістрів – ці та інші характерні риси акус-
тичної природи бандури приваблюють композиторів, схильних 
до втілення неоімпресіоністичних звукових образів, зокрема 
пейзажності, тонких переживань людської душі. Таким при-
кладом може слугувати вокальний цикл «Озеро білих лотосів» 
(2002) О. Рудянського (вірші давньокитайського поета Бо Цзью І, 
778–846  рр., переклад Л.  Ейдліна) для альта, флейти, ударних 
інструментів, бандури та голосу (сопрано або тенора)  46. Зі слів 
композитора 47, обраний тембровий ансамбль має створити спе-

46 Презентація вокального циклу відбулася з нагоди десятої річниці за-
снування кафедри китайської мови у Краматорському економіко-гуманітар-
ному інституті 15 квітня 2002 року. Партію бандури виконала І. Лісняк.

47 З інтерв’ю із Олександром Рудянським (від 14.03.2003, Донецьк). При-
ватний архів І. Лісняк.
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цифічний колорит китайської музики, ауру східної поетики, її 
ліричний, споглядальний настрій, мальовничість природи і вод-
ночас відчуття болю й утрати. У цьому ансамблі бандура імітує 
старовинний струнно-щипковий китайський арфоподібний ін-
струмент – кунхоу (kunghou), альт – китайський чжен.

Ідея твору – це одне з утілень вічної філософської проблеми 
буття людини та смерті. Так, властиві імпресіонізмові зістав-
лення тонких нюансів, вражень людини, споглядання їх палі-
три підкреслюються циклічною формою твору, що складається 
з вісімнадцяти номерів. Більша частина з них має типові «імп-
ресіоністичні» назви — «Персикові квіти в храмі Далінь», «Ніч-
ний дощ», «На вечерній річці», «Вночі в човні», «Осінні цикади», 
«Передранковий серпанок», «Вночі слухаючи чжен», «Лотосове 
озеро», «Над озером вечір». Усі номери виконуються в динаміці 
pp  – mf, що засвідчує важливість створення емоційного стану 
спокою, тиші в природі й душі людини. Поміж характерних за-
собів створення властивого імпресіонізму відчуття прозорості, 
акварельності (що водночас притаманне багатьом китайським 
поетичним творам), збагачення інтонаційно-образної палітри 
різних частин твору – максимальне використання регістрових, 
динамічних, артикуляційних та, особливо, тембральних мож-
ливостей інструментів, низки штрихів (наприклад стакато), 
мелізмів (форшлаги), способів гри на бандурі (удар, ґлісандо 
під підставкою), акустичні ефекти, що створюються при полі-
фонічному накладанні голосів, рух паралельними тризвуками, 
зміни метра, застосування верхнього ряду, типових для китай-
ської музики ладових особливостей (насамперед пентатоніки) 
тощо. Водночас низку номерів («Вітер стогону», «Рання смерть і 
старість», «За Сюе Тая журюсь») присвячено створенню образу 
смерті, що виходить за межі імпресіоністичного образно-емо-
ційного кола 48. 

48 Рудянський О. «Озеро білих лотосів» вокальний цикл на вірші давньо-
китайського пое та Бо Цзью І для альта, флейти, ударних інструментів, бандури 
та голосу (сопрано або тенора). – Донецьк, 2003 [запис концерту] // Приватний 
архів І. Лісняк. 
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Поміж вокально-інструментальних творів варто згадати 
«Litania» для камерного оркестру, бандури та голосу. На тексти 
Б. -І. Антоновича (1995–2002) В. Пасічника.

Отже, у  контексті ансамблів мішаних складів бандура роз-
кривається як рівноправний учасник процесу творення ори-
гінальних авторських художніх і філософських концепцій, де 
крізь призму індивідуальних художніх картин світу відтворю-
ється стильова ситуація, весь складний зріз духовної аури сучас-
ного культурного світу. 

2.3. Твори для солюючої бандури  
та народного / симфонічного оркестру

Композиції для бандури соло й оркестру утворюють кількіс-
но відносно невелику групу, але вони є показові з погляду «зрі-
лості» професійної майстерності. Часто такі твори композитори 
пишуть спеціально до вимог конкурсних програм. Заключний 
тур конкурсних змагань для бандуристів-інструменталістів за-
вершується виконанням твору в супроводі оркестру. Так вини-
кли: Концерти для бандури з народним оркестром «Перебендя» 
(2003) і «Харківський» (2007), створені відповідно А. Гайденком 
та І. Гайденком до заключного туру III і IV Міжнародних конкур-
сів ім. Г. Хоткевича, «Концерт-capriccio» для бандури й камерно-
го оркестру В. Павліковського (2006), написаний до II Міжнарод-
ного фестивалю кобзарського мистецтва ім. Г. Китастого та ін.

Спільним у названих концертах А.  та  І.  Гайденків є опо-
ра на фольклор. У  «Харківському» концерті виявляються риси 
фольклоризму. Так, характер головної теми твору утворюється з 
танцювальних інтонацій, побічної партії – з лірики. Особливос-
ті викладу тематизму у творі є типовими для жанру концерту: 
це – «змагання» між солістом і оркестром, наявність розгорну-
тої каденції в солюючій партії, яка інтонаційно пов’язана з по-
бічною партією. Показово, що твір, написаний для виконання в 
конкурсній програмі, позначений специфічними труднощами 
для виконавця – віртуозними елементами, насиченістю різними 
видами техніки (дрібної, октавної), загостреними ритмічними 
фігурами, що вимагають чіткої артикуляції тощо. 
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Концерт «Перебендя» А.  Гайденка містить сучасну музич-
ну мову (складний комплекс ладо-інтонаційних зворотів, часті  
метро- ритмічні зміни, насиченість тематизму альтераціями 
тощо), отже, насамперед пов’язаний з неофольклорним напрямом. 
Указана в назві композиції узагальнена програмність відобража-
ється в емоційній напрузі, імітації думних рецитацій, заклич-
них квартових інтонаціях, уведенні експресивно-дієвого епізоду, 
в основі якого лежить українська пісня «Їхав козак за Дунай». Твір 
є інтонаційно цілісним завдяки проведенню основних тем як у 
партії соліста, так і оркестру. Так само, як і попередній, зазначе-
ний концерт побудовано на типовій для сонатної форми взаємодії 
двох контрастних тематичних сфер  – експресивно-дієвої та лі-
ричної з елементами танцювальності. Отже, друга тема має лірич-
ний характер з додаванням елементів грайливої танцювальності, 
а у процесі інтонаційного розвитку вона значно динамізується. 

Для вокально-інструментального складу написано твори 
В.  Камінського  – героїко-патріотичну кантату-думу «Чигрине-
Чигрине» для кобзаря й камерного оркестру на вірші Т.  Шев-
ченка (2006) 49 та пісню «Історія» для двох кобзарів і камерного 
оркестру (2000)  50. Основне смислове навантаження в них має 
вокальна партія, спрямована на розкриття емоційно-психоло-
гічних відтінків поетичного тексту. Лірико-драматична в обох 
творах партія оркестру більшою мірою має супровідний харак-
тер, «допомагаючи» бандуристові-вокалісту в розкритті худож-
нього змісту композиції. Цікаво, що в другій згаданій компо-
зиції має місце переосмислення вже побутуючої в українській 
естраді пісні на відповідні вірші  51, адже композитор має певні 
здобутки в естрадному жанрі. Варто зазначити, що низка ряд-
ків Б. Cтельмаха (другий названий твір) звучить дуже сучасно, 
водночас стосуючись різних віх і подій драматичної історії укра-

49 Першим виконавцем кантати-думи був бандурист Олег Созанський. 
50 Першими виконавцями пісні «Історія» стали бандуристи Олег Созан-

ський і Тарас Лазуркевич. 
51 Пісню на вірші «Отака історія» Б.  Стельмаха написав композитор 

О.  Гавриш до вистави «Маруся Чурай» Л.  Костенко, першим її виконавцем 
став В. Білоножко. 
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їнського народу: «...Хто пішов під кулі, хто  – в  полярне сяйво. 
Отака історія, вивчити не зайво...». 

У кантаті «Ішов козак долиною» В. Мартинюк (2018) для ка-
пели бандуристів, кобзи-контрабаса, із залученням фортепіано 
та різного складу групи ударних інструментів (литаври, малий 
барабан, великий барабан, дзвони, дзвіночки, трикутник, таріл-
ки, вібрафон, флексатон, гонг, дерев’яні коробочки), прослідко-
вується органічне переосмислення народнопісенних мотивів су-
часною композиторською мовою. 

Кантата складається із шести номерів, у  яких використано 
сім народних пісень, які створенні на авторську музику: «Ой 
за током, за током» (ч. 1), «В суботу пізненько» (ч. 2), «Ой весна, 
красна» (ч. 3), «Стоїть козак на чорній кручі» (ч. 4), «Пісня про 
Морозенка» (5 ч.), «Ой за ворітьми сніжок впав» та «Ішов козак 
долиною» (6  ч.). Для урізноманітнення й виразності драматур-
гічної лінії композиторка використовує жіночий народний голос 
та чоловіче тріо.

Кожен номер Кантати починається поетичною преамбулою, 
яка налаштовує слухача на певну атмосферу. Уведення до канта-
ти народного жіночого голосу, ще більше підкреслює її фольк-
лорну основу. Музика має яскраво зображальний характер, що 
передусім створюється вдало вибудованими контрастними, різ-
нохарактерними номерами (ліричні, танцювальні, епічні), чергу-
ванням вокально-інструментальних (№ 1, 3, 5, 6) з а capрella (№ 2) 
та інструментального номерів (№  4). Специфічні прийоми гри 
на бандурі та ударних інструментах створюють імітацію вітру, 
маршової ходи (№ 3, 4), у тому числі й чисто візуальні моменти: 
«приглушення» світла на сцені (ефект таємничого вечора, № 5) 
та ін. Гармонія фольклорних мотивів часом елегантно обрамля-
ється блюзово-джазовими інтонаціями, сміливими виразними 
героїко- патетичними закликами.

У лірико-елегійному ключі створено симфонічну поему 
«Victoria» (2004) для бандури й симфонічного оркестру Ок. Ге-
расименко. Це  – дипломна робота композиторки, присвячена 
подіям Помаранчевої революції. Інтонаційна основа поеми  – 
стилізований фольклорний мелос. Тлумачення авторкою жан-
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ру поеми генетично пов’язано з романтичними традиціями, на 
що вказує, зокрема, розгорнута каденція солюючої бандури, яка 
репрезентує її як віртуозний, самодостатній інструмент; побу-
дова драматургії твору на зіткненні двох інтонаційно-образних 
сфер – добра (ліричні головна партія «перемоги», тема кохання, 
що звучить у третій фазі розробки) і зла (побічна партія, позна-
чена частими метро-ритмічними змінами, багатозвучні акорда-
ми на основі пентатоніки), елементи звукозображальності (обра-
зи дзвонів, батальних сцен) [Додаток А, приклад 7]. 

На відміну від інших творів В.  Павліковського, позначених 
виразним новаторством, його «Концерт-capriccio» для банду-
ри й камерного оркестру відкриває постромантичну сторінку 
у творчості музиканта. Побудований на інтонаціях української 
пісні «Взяв би я бандуру», Концерт вирізняється особливою ува-
гою композитора до розробки технічних прийомів. Однак спо-
соби гри на інструменті є усталеними. Музична мова Концерту 
теж значною мірою традиційна, їй властиві співучість, що від-
тінюється типовими для романтичного концерту віртуозними 
каденціями. 

Лірико-романтична образність властива й поемі В. Самолю-
ка для бандури та камерного оркестру «Лучáфер» (2013), що в 
перекладі означає «вечірня зірка» (за однойменною поемою ру-
мунського поета М. Емінеско). Музика поеми містить елементи 
орієнталізму  – характерного як для романтизму, так і для по-
стмодерних звернень до інших культурних систем. Романтичне 
забарвлення цього твору втілилося передусім у співучій, лірико-
драматичного характеру мелодиці, що набуває особливої вираз-
ності в кульмінаційних зонах, де максимально застосовані вира-
зові можливості співучої природи струнно-смичкової групи, має 
місце «арфове» тлумачення солюючої бандури 52 (дрібна техніка 
з використанням харківського способу гри, часте застосування 
верхнього регістру, октавні ходи, арпеджіато тощо), плідно вико-
ристовуються багаті на темброві ефекти ударні й духові інстру-

52 Перше виконання цього твору відбулося в залі Одеської філармонії. 
Соло на бандурі – Т. Гордійчук. 
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менти. Привабливим для виконавця й слухача в цьому творі є 
насамперед простота й щирість висловлювання, прагнення ав-
тора до максимального розкриття можливостей оркестрового 
жанру і бандури в цьому контексті, виявлення вічних і прекрас-
них почуттів людини – кохання, гармонії. Мінорні епізоди по-
збавленні драматичності, це – сторінки світлої печалі. Водночас 
тут має місце створення індивідуальної художньої концепції, 
висловленої переважно більш традиційними засобами музичної 
виразності. Це є своєрідною антитезою потужній сьогодні екс-
периментаторській течії, що постулює вічність певних емоцій-
них почуттів і класичних засобів художньої виразності. 

Поєднання елементів, несподівано далеких із погляду уста-
лених у попередні десятиліття естетичних норм стилів, прита-
манне Інтермецо для бандури з оркестром В. Мартинюк (2014). 
Твір написано в сонатній формі. Головна партія містить декілька 
контрастних епізодів: перший позначений енергійною стрибко-
подібною мелодикою; другий містить алюзії стилю блюз (низхід-
ні по півтонах октавні ходи в партії бандури). Побічна партія – 
тендітно-лірична з елементами романтичної казковості, нагадує 
музику П.  Чайковського з балету «Лускунчик» (звучання дзві-
ночків у партії оркестру в експозиційному викладі теми, висхідні 
пасажі, короткі ґлісандо, форшлаги в партії бандури). У розроб-
ці твору головна й побічна партії інтонаційно трансформуються, 
набуваючи східного звучання. Саме в такому трансформовано-
му вигляді вони звучать у каденції в партії бандури. У коді тво-
ру головну партію викладено в її початковому вигляді. Типові 
для постмодернізму зіставлення різних інтонаційно-стильових 
комплексів поєднано зі складною тричастинною формою.

У низці творів виявлено й інші характерні риси постмодерної 
естетики. Так, Концерт для бандури з симфонічним оркестром 
«Вandura forever» («Бандура назавжди»)  53 В.  Мартинюк (перша 
редакція  – 2011  р. (клавір), 2013  р.  – оркестровка, друга редак-
ція  – 2019  р. (клавір))  54 є зовні традиційним  – це одночастин-

53 Твір присвячено С. Овчаровій.
54 У цій праці проаналізовано першу редакцію (клавір).
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ний твір, написаний у сонатній формі з елементами сонатного 
циклу 55. Певною мірою композиція має біографічний підтекст, 
що рельєфно розкривається в процесі розвитку тематизму: за-
снований на пісенних мотивах лірико-споглядальний образ, що 
резонує з особистим емоційним світом героїні твору, ніби «про-
ростає» крізь енергійні ритми, а  іноді й загострені, «ігрові» ін-
тонації, що символізують зовнішній світ. У Концерті рельєфно 
відображається властива постмодерністському мистецтву есте-
тика гри. Ігрове начало виявлено вже в сповненій енергії голо-
вній партії, воно розкривається в діалозі фортепіано й бандури. 
Сильно виявлене в партії фортепіано ударно-ритмічне зерно 
передається й бандурі, стає «спільною площиною» їх спілку-
вання. Для цього композиторка використала нетрадиційні при-
йоми гри на бандурі, а саме: постукування по різних частинах 
бандури (підставка), долонею по коліну, різноманітні ґлісандо 
(короткі, довгі, хроматичні, над кілками, під і над підставкою в 
потрібному ритмічному малюнку), ковзання металевого плектра 
(тут – п’яти копійок) по басових струнах бандури, що створило 
ефект свисту тощо. У репризі ще більший акцент зроблено на різ-
номанітних постукуваннях. Тим часом піаніст здійснює удари 
по корпусу фортепіано та прихлопи стопою. З ударністю, про що 
вже йшла мова вище, пов’язано підвищену увагу композиторки 
до ритмічної сторони Концерту, вона передусім акумулюється в 
партії фортепіано. Нетрадиційності тлумаченню бандури нада-
ють і джазові ритмоінтонації, синкопована токатність тощо. 

Водночас образно-емоційний світ Концерту є надзвичайно 
контрастним; традиційна для сонатної форми різниця між го-
ловною і побічною партіями тут поглиблюється. Різними є не 
лише образно-емоційне наповнення, це абсолютно різні світи – 
ударно-ритмічне, ігрове, національно індиферентне начало й лі-
рика української народної пісні. Отже, побічна партія вводить 
слухача в інший світ, це – храм прекрасного, особистісні почуття, 
високі мрії героїні твору. Її інтонаційною основою є українська 

55 Перші виконавиці – Н. Хмель (бандура), В. Мартинюк (фортепіано). Пре-
м’є ра концерту відбулася 16  грудня 2011  року у Малій залі Дніпропетровської 
консерваторії ім. М. Глінки (нині – ДАМ), в рамках фестивалю ім. А. Штогаренка.
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народна пісня «Калиноньку ломлю». Істотне смислове наванта-
ження тут має фактура. Її прозорість створюється арпеджова-
ними акордами в партії бандури на тлі кришталевих «крапель» 
у високому регістрі фортепіано. Окремі інтонації побічної партії 
набувають динамічного розвитку й трансформуються в розроб-
ці й репризі твору. В останній, а також у коді, побічна партія зву-
чить у контрапункті з головною, мають місце джазові, естрадні 
ритмоінтонації. Такий стильовий плюралізм, поєднання над-
звичайно далеких стильових аспектів при відсутності драматур-
гічно домінантних тематичних комплексів, присутність у творі 
ігрового начала безпосередньо резонує з низкою базових рис 
постмодернізму  – естетикою гри, плюралізмом, принциповою 
еклектикою, поєднанням непоєднуваного, децентралізованіс-
тю. Зрештою наявна у творі звукозображальність свідчить, що 
тут відобразилася ще одна характерна риса постмодерністського 
мистецтва  – театральність. «Вихід» героїні твору зі світу своїх 
особистісних переживань й невпевнені кроки назустріч зовніш-
ньому світові виявленні у музиці імітацією «відкриття скрипля-
чих дверей», «обережним зазиранням у невідоме».

Проте естетико-стильовий плюралізм твору майстерно по-
єднується в ньому з бездоганним фаховим началом – вибудову-
ванням стрункої, завершеної музичної форми: в останніх тактах 
твору «перекидається арка» до його експозиційної частини. По-
казово, що в основі сполучного інтонаційного матеріалу лежать 
мотиви використаної в композиції народної пісні. Тим самим 
назва твору – «Вandura forever» – отримала символічне й водно-
час наочне втілення в інтонаційному та формально-драматур-
гічному аспектах Концерту. 

Багатограний зміст твору містить також драматичні моменти. 
Таких рис набуває в репризі, зокрема, побічна партія. У сольно-
му висловлюванні бандуриста – каденції – мотиви побічної партії 
також звучать зосереджено, напружено, з нотками печалі. Мають 
місце навіть трагедійні аспекти (проведення окремих елементів 
побічної партії, з  якою пов’язано розкриття внутрішнього світу 
героїні, на фоні кластерів у фортепіано, чим створюється ефект 
розбитого дзеркала; це  – руйнування мрій, сподівань). Зі слів 
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С. Овчарової, сьогодні Концерт звучить інакше, набуває іншої ін-
терпретації. Він уособлює долю бандури – інструмента, якому су-
дилося стати символом України, але водночас необхідно постійно 
виборювати свою самодостатність 56 [Додаток А, приклади 8, 9]. 

Зазначений твір містить технічні труднощі для бандуриста: 
дрібна, терцієва, акордова техніка, епізоди, що виконуються на 
верхньому ряді струн, альтеровані багатозвучні акорди, пасажі 
тощо. Уміння координувати рухи під час виконання «ударних» 
моментів теж є певною складністю для виконавця. Варто заува-
жити, що у другій редакції Концерту, композиторка значно роз-
ширила й технічно навантажила каденцію.

Усе вищесказане доводить, що цей твір є одним з етапних у 
бандурній композиторській творчості. Свідченням цього є по-
єднання в ньому низки якостей. Це  – створення оригінальної 
авторської художньо-філософської концепції, що фахово доско-
нало виявлена в тексті твору (його тематизмі, формі, драматур-
гії, зокрема особливостях інтонаційного розвитку тощо); фоку-
сування в ньому низки найхарактерніших естетико-стильових 
рис сучасної художньої творчості і, ширше, специфічних рис по-
стмодерністського культурного світу. А це засвідчує, що сучасна 
бандурна творчість піднялася до рівня справжнього мистецтва, 
здатного тонко вловлювати й реагувати на найпитоміші риси 
духовної аури епохи; втілення в Концерті широкого спектра тех-
нічних прийомів сучасного бандуриста-виконавця, що дозволя-
ють йому вести діалог на паритетних засадах із виконавцями на 
інших музичних інструментах, зокрема тих, що давно усталили-
ся в статусі солюючих. 

Отже, попри загальну традиційність цієї сфери бандурного мис-
тецтва, порівняно з камерними інструментальними жанрами, ха-
рактерні для часу новаційні тенденції рельєфно втілилися й у ній. 

56 З інтерв’ю зі Світланою Овчаровою (телефонна розмова від 01.05.2019). 
Приватний архів І. Лісняк.
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2.4. Використання бандури в кіномузиці  
та музично-театральних виставах

Одним із проявів «незвичних» синтезів, стосовних бандур-
ного мистецтва, зокрема, є проникнення бандури в оркестрову 
партію оперних творів, що виконуються в провідних оперних 
театрах України. Відтак не можна не згадати факт застосуван-
ня бандури (водночас інших народних інструментів – цимбалів, 
кози, сопілки) в оркестровій партії фольк-опери Є. Станковича 
«Коли цвіте папороть». Народні інструменти використано тут у 
створенні народно-побутових сцен і водночас героїко-епічного 
колориту твору. Крім того, бандурі належить важлива концепту-
ально-смислова роль: образ бандуриста-співака введено в пер-
шу дію «Запорізька Січ» як «...символ совісті й народної пам’яті» 
[108, с. 85–87]. 

Музику до низки музично-театральних вистав написав, аран-
жував та виконав бандурист Р.  Гриньків. Так, бандурні партії 
органічно вплетені в оркестрову канву сучасних театральних 
вистав, поміж них: містерія «Берестечко», за романом Л.  Кос-
тенко (театральна версія О. Дзекуна, В. Невалова, 2006 р.), «Дні 
Тараса» (До 200-річчя Т. Шевченка, 2014 р.), «Момент кохання» 
(2018), «Назар Стодоля» (2009). На сцені Національного оперного 
театру імені Т. Г. Шевченка партія бандури була введена в оперу 
«Наталка Полтавка» М. Лисенка (2006–2007).

Канадійська мисткиня українського походження Надін Сурес, 
яка мешкає в Лівані, та бандуристка А. Войтюк створили перфор-
манс «Жалоба за Мавкою» (2013). У  моновиставі синтезувались 
елементи акторської гри, відеопроекції, робота з предметами та 
сценографія в супроводі живої імпровізованої музики на банду-
рі. Презентація вистави відбулася в Канаді, Лівані Україні.

Бандурною музикою озвучується й сучасний кінопростір. 
Фрагменти камерної кантати № 2 для бандури і струнних (2006) 
М. Чемберджі включено у кінострічку «Богдан Хмельницький» 
(режисер М. Мащенко). У повнометражному історичному філь-
мі «Дума про Тараса Бульбу» (екранізація повісті М. Гоголя «Та-
рас Бульба» режисери – П. Пінчук, Є. Березняк, 2009 р.) звучала 
банду ра Т. Столяра. 
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За музику до короткометражного фільму без слів «Не менше 
50-ти кілограм» (режисери – сестри Артеменко, 2012 р.) Я. Джусь 
отримав нагороду як «кращий композитор фільму» на Міжна-
родному кінофестивалі «Відкрита ніч» (2014). У  цьому фільмі 
бандурист є автором музики, яку виконав на фортепіано. Цікаво, 
що в цій стрічці музика має не значення фону, а виконує функ-
цію «мови» акторів, підкреслює їхні дії, почуття. У низці корот-
кометражних фільмів звучить музика Я. Джуся, яку автор зіграв 
на бандурі: «В небеса» (режисер Л. Гриценко, 2011 р.), «Timka», 
«Ваня» (режисери – сестри Артеменко, обидві роботи – 2013 р.). 
Триває робота над стрічками «Толока» (режисер М. Іллєнко) та 
«Хірург» (режисери – сестри Артеменко) 57.

Бандурна творчість проникла і у світовий кінопростір. Так, 
1999 року був випущений польський фільм режисера Є. Гофф-
мана «Вогнем і мечем», за однойменним романом Г.  Сенкеви-
ча. Аудіо- треки до фільму озвучив бандурист О.  Созанський. 
У  фільмі було використано пісню бандуриста В.  Лісовола «На-
ливаймо, браття, кришталеві чаші» (сл.  В.  Крищенка). В  аван-
гардовому, експериментальному ключі написана музика для 
короткометражної стрічки польського режисера Ґжеґожа Кор-
чака – «Запах Львова» (2013). Фільм виник внаслідок співпраці 
митців України та Польщі. Цей проект поєднав різні форми мис-
тецтва, власне художній фільм (тривимірна техніка), музику та 
візуальне мистецтво. Музику до фільму створювали: А. Войтюк 
(бандура), М. Балог (саксофон), М. Токар (контрабас), Л. Ма ріяш 
(перкусія), Р.  Дамасєвіч (труба). 2016 року у сприянні з Нью-
Йоркською кіно компанією та композитором А. Чьорчем була за-
писана музика до українсько-американського фільму «Julia Blue» 
у виконанні бандуристки С. Інглідан.

На «Колискову» бандуристки Г. Менкуш, більш відомою під 
назвою «Гой-да, гой-да, гой» 58 (за першим рядком тексту), було 
відзнято мультфільм, який посів чільне місце поміж найкращих 

57 Окрім того, Я. Джусь написав та виконав на бандурі музику до соціаль-
ного ролика «To separate» (2014), у якому виступив як співавтор з О. Боровець, 
а також низку композицій до реклами.

58 Колискова прозвучала також у фільмі «Пропала грамота».
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колискових світу. Широкого визнання колоскова отримала у 
вико нанні Н. Матвієнко.

Бачимо, що бандурна музика органічно та різноаспектно ви-
користовується у сучасному музичному театрі та кінопросторі. 
Саме в найбільш академічній галузі – академічній оперній му-
зиці  – розкрився найрадикальніший, незвичний вид синтезу 
народного й академічного мистецтва, властивий естетиці «по-
єднання непоєднуваного»  – уведення бандури в симфонічний 
оркестр оперного театру.

2.5. Синтез рис академічної та популярної музики 
в композиторській творчості для бандури 

Тенденція зближення масової та академічної культур є одні-
єю з найхарактерніших у сучасному світі. Сьогодні вже типовим 
стало, наприклад, залучення симфонічного оркестру до творчос-
ті відомих гуртів (наприклад, рок-гурт «Scorpions», українські – 
«Океан Ельзи», «ВВ», «Green Grаy», «ТНМК», «Скрябін»); мають 
місце виступи естрадних співаків на сцені оперного театру (зо-
сібна, О.  Пономарьов, О.  Полякова та  ін.) тощо. Показово, що 
сучасне бандурне мистецтво, яке перевтілює всю складну пано-
раму різноспрямованих процесів культури межі ХХ–ХХI ст., не 
залишилося осторонь і цієї тенденції. 

Починаючи з 1990-х років, до поповнення репертуару банду-
ристів активно долучилися самі виконавці. Більшість творів, які 
вийшли «з-під пера» бандуристів-практиків, насамперед ство-
рені для власного виконання. Найбільш показова ця тенденція 
для бандуристів, які орієнтуються на популярно-масову, знач-
ною мірою молодіжну аудиторію. Відтак виконавці звертаються 
до властивих масовій музиці стильових напрямів, як-от: джаз, 
блюз, етноджаз, New Age, World Music тощо (А. Войтюк, Р. Гринь-
ків, О. Гончаренко, Я. Джусь, М. Круть, Г. Матвіїв, Т. Старенков, 
І. Ткаленко, Н. Чечура, Л. Шевчук та ін.), здійснюють спроби їх 
синтезу, дбаючи, передусім, про доступність та легкість сприй-
мання пересічним слухачем / глядачем. 

Як зазначалося вище, стимулом для входження бандурно-
го мистецтва до сфери популярної маскультури, окрім суто 
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прагматичних моментів, є  пов’язаність цієї тенденції з відпо-
відними всезагальними для сучасного світу постмодерними 
процесами розвитку художньої культури. У  творчості таких 
бандуристів-композиторів часто неможливо встановити чіт-
кі «кордони» між академічним та масовим аспектами їхнього 
доробку. Можна лише говорити про домінування одного або 
іншого вектора. При цьому їх співвідношення може бути від-
мінним не лише в різних жанрах (інструментальних, вокаль-
но-інструментальних, сольних, ансамблевих тощо), у творчос-
ті різних композиторів, але й в окремих групах творів одних 
і тих самих авторів, а  також залежно від місця їх виконання. 
Відтак прізвища одних і тих самих бандуристів-виконавців мо-
жуть траплятися в розділах, присвячених академічній та, від-
повідно, популярній масмузиці. Ґрунтовний аналіз специфіки 
популярно-масової сфери бандурного мистецтва виходить за 
межі запропонованого дослідження. Розглянуті нижче окремі 
явища, які посідають проміжне положення між академічним 
та масовим сегментами бандурного мистецтва, функціонують 
переважно у сфері популярної маскультури, однак мають від-
чутні зв’язки з академічною музикою, є важливими в контексті 
положення про розімкненість меж академічного бандурного 
мистецтва на сучасному етапі (на відміну від попередніх періо-
дів), специфічність зазначеної якості для теперішнього періоду 
його розвитку. 

На противагу раніше згаданим творам, де елементи попу-
лярно-масової музики виступали як окремі вкраплення в часто 
експериментальний, однак загалом академічний контекст, упро-
довж сучасного періоду з’явилося багато композицій, що впису-
ються переважно у сферу популярної музики. 

Справжнім вибухом на початку 1990-х років стала творчість 
бандуриста Р.  Гриньківа, який сміливо й оригінально поєднав 
фольклорні мотиви із сучасною композиторською мовою. Ав-
торські композиції і виконавство музиканта мали революційне 
значення для розвитку бандурного мистецтва межі XX–XXI ст. 
у плані розкриття нових можливостей інструмента, поєднання 
різних стильових течій та співпраці із зірками світового рівня. 
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Яскравої інтерпретації в композиторсько-виконавській твор-
чості бандуриста отримали колористичні експерименти з інши-
ми музичними інструментами, як-от: бандура+дудук+контрабас  
+перкусія+фортепіано в різних співвідношеннях, але найулюб-
ленішим тембром Р. Гриньківа є консонансе звучання бандури 
й вірменського дудука. Так, протягом останніх років бандурист 
співпрацює з такими музикантами, як: Армен Костандян, Олек-
сій Корчагін, Максим Бережнюк та Тимофій Музичук. 

Втілення ідеї зробити бандуру повноправним музичним ін-
струментом у межах шоу-індустрії відобразилось у співпраці 
бандуриста з відомими популярними музикантами та створенні 
низки аранжувань для них. Він неодноразово грав з такими зір-
ками, як Джамала, Катя Chilli, Ілларія та ін. Якраз у подібних тан-
демах музика Р. Гриньківа, яка за стилістикою та високим рівнем 
виконання тяжіє до академічної традиції, сприймається більш 
демократично і займає «межове» положення. По-сучасному зву-
чать аранжовані бандуристом народні українські пісні для Джа-
мали («Порізала пальчик», яка прозвучала в рамках етнофести-
валю «Трипільське коло», 2014  р.), Каті Chilli («Крашен Вечір», 
з другого студійного альбому співачки, 2006 р.), Grozovska Band 
(«Сумно», спільний виступ на Міжнародному фестивалі сучас-
ного мистецтва «Гогольфест», 2013 р.) та ін.

Власне творчість Р.  Гриньківа є тим рубіконом, з  якого на 
початку 2000-х років відбувся злам академічної традиції у бік 
поп-музики. Композиторські пошуки Р. Гриньківа знайшли своє 
продовження у творчості бандуристів молодшого покоління, як-
от: Я. Джуся, Г. Матвіїва, Т. Старенкова, І. Ткаленка, Л. Шевчука 
та інших бандуристів-композиторів.

Ще одним яскравим прикладом взаємопроникнення та орга-
нічного синтезування ознак популярної і академічної музики є 
композиторська творчість Г. Матвіїва. Під час навчання в ОНМА 
бандурист відвідував уроки композиції в класі С. Шустова. Па-
ралельно із засвоєнням теорії він здобував практичний досвід не 
тільки як академічний музикант. Протягом 2008–2010 років був 
учасником одеського гурту «Flёur», для якого здійснив бандур-
ні аранжування та взяв участь у записі шостого студійного аль-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



130

І. Лісняк. Академічне бандурне мистецтво України...

бому «Тисяча світлих ангелів» (2010) 59. Бандурист визначає свій 
стиль як сплав різних напрямів  – джазу, імпресіонізму, блюзу 
та New Age. Великий вплив на його становлення як джазового 
бандуриста мала творчість таких всесвітньо відомих джазменів, 
як Кейт Джеррет (Keith Jarrett), Пет Менфені (Pat Metheny). Як і 
Р. Гриньків, Г. Матвіїв продовжує працювати в напрямі розроб-
ки нових прийомів гри на бандурі, але ще в більш винахідниць-
кому ключі. Одним з найцікавіших моментів композиторської 
творчості бандуриста є увага до розкриття перкусійних можли-
востей бандури, що також значно розширюють «тембральний 
діапазон» інструмента .

За словами Г.  Матвіїва, він віднайшов 18  специфічних при-
йомів гри на бандурі, котрі «уособлюють новий тембральний 
“статус” бандури в академічному інструменталізмі сьогодення»: 
різні види ґлісандо – нетемпероване, ребром долоні або п’ятим 
пальцем; флажолети – басові, «вбудовані» 60, ґлісандо з флажолет; 
«рикошет» 61 та ін. [196, с. 255–256] Нові прийоми гри на бандурі 
спрямовані на максимальне увиразнення тембральних якостей 
інструмента. Власне тому в композиціях бандуриста тембр по-
стає як певний стан, образ або ж персонаж, а технологічна склад-
ність привертає увагу слухача. Практично в усіх композиціях 
для бандури соло Г. Матвіїва використано новаторські прийоми 
гри: «Париж – Дакар», «В гонитві за мрією» та ін. 

Музика Г. Матвіїва органічно звучить як у концертному залі, 
так і, скажімо, музичному клубі або ж на квартирнику. З одного 
боку, це пов’язано з легкістю її слухового сприйняття, а з другого – 
як зазначалося, технологічною складністю в опануванні. Один з 
найпоказовіших творів Г. Матвіїва в цьому аспекті – «Wild West 
Jazz». Сприймається легко, а грати – складно. Твір має щільну на-
сичену фактуру, складні ритми, часті альтеровані акорди зі змін-

59 Спочатку бандуру було введено виключно як експеримент, але згодом її 
звучання органічно влилося в музику гурту.

60 «Вбудований» флажолет виконується 2-м і 3-м пальцями правої руки, 
а 1-й і 4-й пальці одночасно грають інтервали – терції або кварти. 

61 Удар по крайній басовій струні в тому місці, де вона при відповідному 
коливанні торкається наступної струни. 
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ною позиції рук у швидкому темпі. Композитор уперше застосу-
вав такий прийом гри, як ритм-секція, тобто ліва рука одночасно 
грає на басах і відбиває ритм кісткою великого пальця по грифу 
бандури в досить швидкому темпі. Цей прийом є «бандурним» 
переосмисленням характерного для рок-груп викладу музичного 
матеріалу, де ударна установка відбиває ритм, а електрогітара на 
цьому тлі грає певну секцію. Отже, бандурист об’єд нав функції 
двох виконавців рок-групи в партії (лівої руки) одного бандурис-
та-соліста (!). Відповідно цей прийом дістав  назву «ритм-секція». 

Посилений інтерес до українського фольклору та його ви-
користання в сучасній музиці – типова риса творчості багатьох 
українських композиторів. Цікавими й показовими творами в 
цьому контексті є джазові імпровізації на народні теми «Взяв 
би я бандуру», «Розпрягайте, хлопці, коней», «По дорозі жук, 
жук». Щодо джазової імпровізації на народну тему «Взяв би я 
бандуру», з якими автор досить успішно дебютував на Другому 
міжнародному фестивалі кобзарського мистецтва імені Григорія 
Китастого (Київ, 2006 р.), вона стала справжньою окрасою дру-
гої нотної збірки авторських творів для бандури соло Г. Матвіїва 
(1-ша – 2013 р.; 2-га – 2014 р.). 

Ближчою до популярної маскультури є інтерпретація для 
бандури соло та бітбоксу / beatbox 62 авторського твору, написа-
ного 2004 року Г. Матвіївим – «Déjà vu». Це була перша спроба 
поєднати такі незвичні «інструменти». Цікаво, що бітбокс (Ві-
ктор Чернєв) виконує роль акомпанементу для бандури. Таке не-
стандартне рішення Г. Матвіїв використав для того, щоб укотре 
закцентувати увагу слухачів на великому потенціалі бандури.

Менш тісні зв’язки з академічною музичною культурою збері-
гає творчість бандуриста, композитора, аранжувальника Я. Джу-
ся. Написанням творів для фортепіано музикант захопився ще в 
ранньому дитинстві. Брав уроки композиції у Лесі Горової, піз-
ніше, при НЗКБУ – у Лесі Дичко, Віталія Кирейка. Авторські тво-
ри для бандури соло та аранжування популярних композицій 
Я. Джуся ввійшли до нотної збірки, яка побачила світ 2013 року 

62 Beatbox – мистецтво імітації звуків.
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під назвою «12 інструментальних творів для бандури». Компози-
ції бандуриста, які потрапили до збірника, мають програмний 
характер. Вони були написані протягом кількох років, відзна-
чаються різними стилістичними ознаками. Проте домінантою 
композиторського почерку Я. Джуся є опора на музику New Age 
та притаманній їй споглядальності й медитативності. Показовою 
з цього погляду є «Фантазія весни» – твір-візитівка бандуриста. 

Композиція (написана в E-Dur) має напрочуд світлий характер, 
який допомагає створити весняну замальовку скоріше не приро-
ди, яка пробуджується після довгої зими, а стану душі, легкості, 
певної безтурботності, молодості, відкритості та любові. Основна 
тема-поспівка – досить лаконічна, має всього п’ять нот, які про-
тягом твору варіюються та тлі постійних висхідних та низхідних 
хвилеподібних пасажів та прокладає собі шлях у майбутнє. Як і в 
більшості сучасних творів, у Фантазії присутній також синтез ін-
ших стильових рис. Так, від неоромантизму – гармонія, фактура 
викладу, від неокласицизму – «елегантні» морденти, форма, від 
джазу – синкопований ритм у басовій партії. 

Ще однієї гранню композиторської творчості бандуриста 
є увага до джерел народної мудрості  – фольклору та його осу-
часнення. Саме таким прикладом є твір «Щедрик Мix». У  цій 
композиції поєднана поспівка всесвітньо відомого «Щедрика» 
М.  Леонтовича з електронною, клубною музикою. У  ритмічне 
«полотно» твору, властиве для танцювальної музики, обережно 
«вплітається» інтонація «Щедрика». Спочатку це окремі поспів-
ки, які зазнають невпинного руху в річищі синкопованих рит-
мів, акордових структур, і лише наприкінці твору з «мерехтли-
вими» підголосками проводиться тема «Щедрика». Стилістично 
цей твір продовжує лінію, започатковану Р.  Гриньківим щодо 
синтезування фольклору та інших стилів.

Окрім авторської музики, у доробку Я. Джуся є низка аран-
жувань для бандури: пісень поп-співачки EYRA, дванадцяти 
колискових з альбому Яніни Омельченко 63, щедрівок для Анже-

63 Тираж диска становив 10 тисяч примірників. Окрім студійного запису 
бандури до всіх колискових, Я.  Джусь записав караоке (мінус), що ввійшло 
до диска.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



133

Розділ 2. Жанрово-стильові особливості української композиторської ...

ліки Рудницької тощо. У всіх цих та інших творчих співпрацях 
бандурист є і виконавцем своєї музики. Частина аранжованої 
та апробованої у широких слухацьких колах музики ввійшла 
до нотної збірки бандуриста. Її створення й видання було на 
часі. Про це красномовно свідчить той факт, що один з найвідо-
міших сьогодні бандурних кавер-гуртів «B&B Project» починав 
свій творчий шлях саме з хіта американського треш-метал гурту 
Metallica  – рок-балади «Nothing Else Matters», яка вперше була 
вміщена в нотному збірнику Я.  Джуся. Окрім того, бандурист 
креативно підійшов до видання самої збірки, на сторінках якої – 
«фотосесія» бандури. Інструмент сфотографовано з різних боків 
і в різних ракурсах, а  також окремі його частини  – такий під-
хід є концептуальним у створенні та розвитку бренду бандури. 
Авторський проект Я. Джуся та О. Боровець – «Bandura style» – 
спрямований на підняття рейтингу бандури в широких колах 
суспільства. Варто зазначити, що за нетривалий час джазові 
композиції бандуристів-практиків посіли вагоме місце в репер-
туарі  бандуристів 64.

У доробку сучасних бандуристів є і суто експериментальні, 
ексклюзивні твори, що засвідчують інтерес митців до новітніх 
технологій. Так, у результаті експериментальних студійних ро-
біт Р. Гриньківа щодо звукових можливостей бандури виникли 
інструментальні композиції «Спів старої дзвіниці» («зіткана з 
обертонів» і за допомогою сучасних технологічних засобів, ском-
понована в суцільне художнє полотно) та «Гусельки» (за задумом 
автора, виконується на спущених струнах бандури) 65.

Експериментаторську лінію щодо звукових можливостей бан-
дури, розпочату Р. Гриньківим, розробляє також бандурист, ви-
пускник НМАУ Т. Старенков. У його композиторсько-виконав-
ській інтерпретації бандура перетворюється то на гітару (при 

64 Так, на Першому всеукраїнському конкурсі бандуристів «Кубок Києва», 
що відбувся в Києві 9–11 листопада 2018 р., у виступах конкурсантів нерідко 
звучали твори сучасних бандуристів-композиторів з джазовою стилістикою: 
Р. Гриньківа, Я. Джуся, Г. Матвіїва. 

65 З інтерв’ю із Романом Гриньківим (від 11.02.2007, Київ). Приватний ар-
хів І. Лісняк.
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частому застосуванні прийому гри «на закритих струнах», як-от в 
імпровізаційній музиці «Цікава історія», «Жарт»), то на знаряддя 
звукових несподіванок, наприклад, у композиції «Походження». 
В  останній автор використовує такі нетрадиційні прийоми, як, 
приміром, гра на різних частинах струни – біля підставки, кілків, 
створення специфічного «неестетичного» звука під час переми-
кання тональностей і т. ін. Загалом авторська музика бандуриста 
Т. Старенкова пов’язана із сучасним стилем New Age. 

Новий виток розвитку бандурного мистецтва пов’язаний з 
творчістю І. Ткаленка. Найцікавішими з точки зору новаторства 
є композиції, у яких бандурист працює над розробкою ансамб-
лево-оркестрових можливостей інструмента. Першопроходець у 
цьому руслі творить абсолютно іншу сферу експериментальної 
бандурної музики: електронно-академічна, що безпосередньо 
пов’язана з комп’ютерними технологіями. Стилістично у творах 
І.  Ткаленка відчутно вплив різних напрямів: фолку, неокласи-
цизму, фьюжн, джазу, хард-року та техномузики, що часто мік-
суються в одній композиції. Однак найбільша увага приділена 
розробці звукових ефектів, основне завдання яких полягає у вті-
ленні художніх задумів. Здебільшого бандурист виконує свою 
музику на електроінструменті, але є твори, які можна зіграти й 
на акустичній бандурі. 2013 року виконавець записав CD автор-
ських композицій: «Words Of Sun».

І.  Ткаленко вперше адаптував для бандури низку сучасних 
технік та активно застосовує їх у своїх авторських композиці-
ях, поміж них: слайдова техніка, просторова обробка сигна-
лу, Live Looping, використання міді-технологій та  ін. Адаптація 
цих технік на бандурі стала можливою завдяки викаристанню 
нових комп’ютерних програм. У такому поєднанні (комп’ютер-
бандура) комп’ютер виступає як музичний інструмент. 

Новітній вимір звучання бандури пов’язаний зі зверненням 
музиканта до стилю ембієнт  66. Це принципово інший підхід до 
звуковидобування на бандурі та створення атмосферного стану за 
допомогою лупів (зациклених фрагментів мелодичних оборотів) 

66 Популярний напрям електромузики. 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



135

Розділ 2. Жанрово-стильові особливості української композиторської ...

як-от, у композиції «Christmas fantasy». Часто під час виконання 
ембієнтових творів музикант грає по завчасно продуманій формі, 
яка, тим не менш, містить вільну імпровізацію. Медитативні ембі-
ент-сети І. Ткаленка можуть тривати від 12 до 35  хвилин. 

Іще одним інноваційним підходом І.  Ткаленка є викорис-
тання техніки Live Looping. Ця техніка відкриває безмежні мож-
ливості перед сучасним музикантом. Виконавець-композитор, 
користуючись відповідним технічним забезпеченням, за допо-
могою записаних мелодичних фрагментів, послідовно накладає 
на них інструментальну партію. З цього погляду найяскравішою 
композицією є «DGP». У творі використано фольклорні елемен-
ти, зокрема інтонація «Щедрика», яка трансформується у хард-
рокове звучання в басовій партії електробандури. Музика Live 
Looping з інтересом сприймається глядачем. У бандурній твор-
чості технологічний чинник найбільш концептуально проявив-
ся саме в композиторсько-виконавській творчості І. Ткаленка 67. 

Варто додати, що завдяки високому рівню сучасних техно-
логій, стали можливими такі цікаві проекти, як-от: «На вічну 
пам’ять Великому Кобзарю» (2013)  68, створення он-лайн діато-
нічної бандури (2018) 69 та ін. 

Різний ступінь зв’язків з академічною музикою являє собою 
вокально-інструментальний напрям бандурного виконавства 
в популярно-масовій сфері. Прикметно, що він вирізняється із 
загального контексту масової музики особливим інтересом бан-
дуристів до вербальної складової музичної композиції. Так, про-
відною ознакою композиторського почерку М. Круть є увага до 
розкриття поетичної складової твору, який містить глибокий 
смисл. Композиторсько-виконавська творчість бандуристки 

67 З інтерв’ю із Іваном Ткаленком (телефона розмова від 28.03.2019). При-
ватний архів І. Лісняк.

68 Проект здійснила НСКобУ та кафедра кобзарського мистецтва та бан-
дури КНУКіМ до річниці Т. Шевченка. Всесвітня капела бандуристів, в якій 
взяло участь 300 бандуристів з 11 країн світу, до дня народження поета, в ін-
тернет-просторі виконали «Думи мої, думи, мої». Автор проекту – В. Єсипок, 
диригент – В. Скоромний. 

69 Розробка належить М. Голобородьку.
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представлена переважно вокально-інструментальними твора-
ми, у  яких синтезувалися риси неофольклоризму, джазу, поп-, 
рок-музики, хіп-хопу, які завжди слугують для втілення худож-
ньої ідеї та рельєфного висвітлення слова. Перший авторський 
твір «Дощ пройде», який здобув неабияку популярність поміж 
слухачів, бандуристка написала у 15 років. 

Здебільшого лірична тематика творів М.  Круть відображає 
різні грані любові, часом це страждання та самотність. Таким 
прикладом є композиції «Ніжність», «Чи ти мій сон» та  ін. Во-
кальні партії у творах бандуристки розраховані на гнучкий го-
лос, широкий діапазон, злагоджену зміну регістрів. З музичного 
боку вони також не є простими в опануванні, бо голосом необ-
хідно створити певний образ, передати виразність, експресію 
виконання та внутрішню харизму. 

У  вокально-інструментальних композиціях М.  Круть домі-
нуюче місце посідає вокальна партія, яка розкриває семантику 
слова. Як приклад – пісня «Я дивлюсь в твої перелякані очі» на 
слова В. Симоненка, де мелодія побудована на чотирьох посту-
пово висхідних та низхідних звуках у низькому регістрі. Незна-
чні ритмічні зміни цілком підпорядковані поетичним рядкам 
місткого Симоненкового слова, а переривання коротких інтона-
цій паузами створюють ефект бурмотіння та розгубленості. Пси-
хологічний стан самотності навіює і ладогармонічна структура 
інструментальної партії: мінорний лад, збільшенні акорди, а та-
кож порожні квінти, загострені секунди. Типовою гармонічною 
основою композицій бандуристки є тонічний акорд з викорис-
танням VII щабля, що, взагалі властиво для джазу. Часті синко-
пи додають ще більшої спорідненості музики цієї виконавиці із 
джазовою, блюзовою стилістикою. Вишуканий симбіоз джазу, 
соулу та блюзу являє собою авторська композиція М. Круть «Ти 
краще, що було у мене у житті». Досить рухлива, витончена ме-
лодія пісні містить часті альтеровані стрибкоподібні інтонації, 
загострений синкопований ритм. Гармонійна складова інстру-
ментальної партії також рясніє альтерованими акордами й ін-
тервалами, це збільшенні й зменшенні септакорди та їх обернен-
ня, затриманні неакордові звуки тощо. 
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З метою популяризації бандури поміж молоді виконавиця 
видала нотну збірку «Альтернатива» (2017) 70, до якої потрапи-
ли авторські композиції, твори на вірші В. Симоненка «Я див-
люсь в твої перелякані очі», аранжування «Спи собі сама» на 
сл. і муз. А.  Підлужного з репертуару гурту «Скрябін», об-
робки народних пісень. Щодо народної музики, то фольклор-
ний аспект не є провідною рисою композиторської творчості 
М. Круть, проте джазові обробки українських народних пісень 
мають місце в репертуарі бандуристки, а деякі з них увійшли 
до збірника в обробці для капели бандуристів: «Висока верба», 
«Ой ходить сон» 71.

Інакше творче рішення щодо обрання тематики вокально-
інструментальних творів містить композиторська творчість 
бандуристки А.  Войтюк. Основна ідея виконавиці пов’язана з 
«осучасненням» фольклору, здебільшого за рахунок викорис-
тання джазової стилістики. У  2017  році з друку вийшла нотна 
збірка бандуристки «Bandura Girl», до якої ввійшли аранжуван-
ня українських народних пісень, у тому числі лемківських, а та-
кож авторські композиції мисткині на народні теми. Схожість 
з народнопісенною основою має і авторський твір «Бобранич» 
(колискова). Інтонаційно мелодія побудована на терцієвих, квар-
тових, квінтових ходах. Від джазової стилістики в колисковій 
синкопований ритм, як в інструментальній, так і вокальній пар-
тіях. Музика має світлий, заспокійливий характер, що цілком 
відповідає обраному ліричному жанру – колисковій.

Цікавим сенсом наповнена композиторська творчість гурту 
«КоloYolo», основна філософія якого – сприймати життя таким, 
яким воно є, і насолоджуватися ним саме сьогодні. Тому у тво-
рах виконавців так відчутний протест проти сірості, буденності, 
заскорузлості. Музика «КоloYolo» створена у стилі етноджаз, але 
в ній присутні елементи World music, фьюжн. Самі ж виконав-

70 Твори розраховані на студентів середньої спеціальної ланки, друга ре-
дакція збірки вийшла 2018 р.

71 Цікаво, що першу джазову обробку народної пісні «Ніч яка місячна» 
в Україні здійснив Ю. Касаткін ще в 1970-х рр. для ВІА «Кобза».
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ці позиціонують свою творчість як «джаз маразм»  72. На такий 
підхід їх надихнула своєї творчістю джазова контрабасистка 
Есперанца Спелдінг (Esperanza Spal ding). У своїх творах (слова, 
музика, аранжування – учасників гурту) музиканти передають 
суб’єктивні відчуття. Показовими з цього погляду є такі ком-
позиції, як: «Камінь спина», «Я і ти», «Вова», «Долой директора 
цирка!» та  інші, у  яких через комічні, гротескові образи вико-
навці намагаються показати складні життєві ситуації, вислови-
ти протест безглуздій системі. Контрастний аспект репертуару 
Гурту репрезентовано авторськими творами духовної тематики 
(приміром, композиція «Надія»). 

Філософічність задуму також властива авторській музиці ду-
ету Сестер Тельнюк (Леся і Галя Тельнюк), зокрема тим компо-
зиціям, у яких використано бандуру. Особлива увага мисткинь 
зосереджена на семантиці поетичного тексту та розкривається 
за допомогою поєднання тембрів різних інструментів, підкрес-
лення специфіки певних вокальних манер (естрадної, академіч-
ної, наближеної до народної). Так, тембровий ансамбль, що утво-
рюють бандура, скрипка та бубон, у  композиції «Досадонька» 
(сл. Лесі Українки) асоціюється зі звучанням «троїстих музик». 
Зіставлення тембрів органа (синтезатора) й бандури в компо-
зиції «Липа» (сл. та муз. Станіслава Тельнюка) відтворюють дві 
протилежні образні сфери – серйозну та легковажну. Прикладом 
домінування виражальних засобів вокальної партії (речитація, 
скандування складів, автономність і контрастність вокальної 
та інструментальної партій) у  створенні художньо-образного 
змісту є композиція «Інтродукція / Зорелев» (сл. Б.-І. Антонича, 
муз. Л. Тельнюк), у якій виконавиці звертаються до складних фі-
лософських проблем: сутності буття, ролі людини в історії тощо. 
Подібні засоби виразності застосовано в танцювальній компози-
ції «Хоровод» (сл. Б.-І. Антонича, муз. Л. Тельнюк). 

У творчості сестер Тельнюк цікаво втілено й лірико-роман-
тичні образи, як-от у композиції «Яблуневоцвітно» (сл.  П.  Ти-

72 З інтерв’ю із Олею Гончаренко (телефонна розмова від 23.02.2019). При-
ватний архів І. Лісняк.
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чини муз.  Л.  Тельнюк). Романтичний настрій із «присмаком» 
світлої печалі значною мірою створюється завдяки «ажурній» 
бандурній фактурі на тлі педалей, квінтових ходів та прозорих 
флажолетів скрипки. Цілісності художньому образу надає на-
ближена до естрадної манера співу.

Різнорідні прояви взаємодії академічного та масового сегмен-
тів бандурного мистецтва нині активно розвиваються. Очевид-
но, вони є перспективними і цінними з огляду на те, що несуть 
у масову музику такі важливі й особливо актуальні сьогодні для 
художньої культури якості, як-от фахова майстерність, апелю-
вання до гуманістичних цінностей, зв’язок з важливими куль-
турно-мистецькими традиціями (зокрема, через освіту відповід-
них музикантів).
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Розділ 3 
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

СУЧАСНОГО БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА 
ЯК СКЛАДОВОЇ АКАДЕМІЧНОЇ 

МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Сучасна панорама бандурного виконавства, що є органічною 
складовою художньої культури межі ХХ–ХХI ст., є значно більш 
диференційованою, складною, внутрішньо контрастною, ніж у 
попередній період. Вона виразно фокусує в собі весь складний 
космос нинішньої епохи, духовну атмосферу теперішнього часу. 

Загальне підвищення рівня виконавської культури бандурис-
тів (охоплення бандурною освітою усіх регіонів, освоєння різ-
нопланового й складного в художньо-концептуальному, техніч-
ному (стосується як вокальної, так й інструментальної партій) 
плані репертуару), стало необхідним ґрунтом для появи цілої 
когорти неповторних яскравих бандуристів-виконавців з ви-
разним плюралізмом їх творчих рішень. Відтворюючи не лише 
аранжування народнопісенного матеріалу й переклади світо-
вої класики, але насамперед оригінальні композиції, позначені 
індивідуальними, фахово досконалими художніми рішеннями, 
сучасне академічне бандурне виконавство у творчості таких му-
зикантів уперше за свою історію піднялося до рівня інших, уже 
десятиліттями або й століттями усталених мистецьких сфер. 

Вочевидь дається й динаміка розгортання бандурного вико-
навства. Воно яскраво контрастує з попереднім періодом. При-
міром, якщо бандуристи-ансамблісти 1960–1980-х років насліду-
вали виключно хорову манеру співу, а солісти – академічну, то 
на сучасному етапі музиканти звертаються також до естрадно-
го (Ок. Герасименко, С. Мирвода, гурт «Riverland», тріо «Краля» 
та ін.), народного (Г. Топоровська, В. Якимович та ін.), зрештою, 
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екстремального вокалу (Н.  Євенко). Тобто йдеться про розши-
рення спектру художньо-виразових можливостей виконавсько-
го мистецтва.

Бандурне виконавство 1990–2010-х років, так само як і компо-
зиторська творчість для бандури, безпосередньо залучено до по-
тужної експериментаторської течії, що значною мірою пов’язана 
з дифузними процесами в мистецтві, поєднанням у ньому непо-
єднуваного. Всі ці метаморфози мають кілька глибинних під-
валин. Перша з них  – це діалектична взаємозалежність проду-
куючої (бандурне виконавство) та поглинаючої (слухач) сторін, 
саме попит своєрідно диктує і репертуарну шкалу, і виконавську 
естетику [182]. Друга  – стрімкий розвиток інформаційних тех-
нологій, поява мережі Інтернет, електронних способів тиражу-
вання музичних «продуктів» (CD, DVD) – визначила нові реалії 
функціонування бандурної творчості, у  тому числі й виконав-
ства. Як наслідок, з одного боку бандуристи отримали легкість 
та доступність до популяризації своєї творчості (через Інтер-
нет ресурси), а з іншого – їхнім слухачем став не філармонійний 
слухач, поціновувач мистецтва, а будь-який глядач у будь-якій 
точці земної кулі. «Гонитва за лайками» на YouTube каналі, заво-
ювання прихильності й визнання широкої аудиторії, зокрема й 
світової, переорієнтовує виконавців на популярно-масового слу-
хача, для якого не стільки важлива майстерність, скільки ство-
рення видовища. 

3.1. Академічне бандурне виконавство 
в персоналістичному аспекті

3.1.1. Інструментальне виконавство
Зазначені риси бандурного виконавства виявились у творчос-

ті окремих музикантів, які представляють різні бандурні школи. 
Поміж них: О. Буга, Р. та В. Войт, Р. Гриньків, Л. Дедюх, К. Ков-
рик, І. Панасюк, Т. Столяр, Т. Яницький та  інші (Київ), Ок. Ге-
расименко, Д. Губ’як, Т. Лазуркевич, Л. Посікіра, О. Созанський 
та інші (Львів), Т. Васильців, Т. Гордійчук, Г. Матвіїв та інші (Оде-
са), Н. Мельник, Б. Стандара та інші (Харків), С. Новак, О. Симо-
нова, Я. Яркіна, М. Ястребова та інші (Донецьк, до 2014 р.), Г. Ми-
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халевич, Н. Хмель та інші (Дніпро), Т. Бенедюк, Г. Топоровська 
(Рівне), В. Дутчак, Н. Євенко, І. Королевич та інші (Івано-Фран-
ківськ), І. Куровська, О. Семеліт (Ялта, до 2014 р.) та ін. 

Як відомо, протягом 1950–1980-х років відбулося становлення 
інструментального жанру як магістрального напряму академіч-
ного бандурного виконавства. За цей період виникли нові, більш 
складні оригінальні твори для бандури, зокрема сонати, сюїти, 
концерти, а  також урізноманітнилися й твори-перекладення. 
Усе це слугувало підвищенню рівня виконавської майстерності 
та подальшій інтеграції бандурного виконавства до професійно-
академічної площини. Традицію інструментального бандурного 
виконавства продовжили учні С. Баштана – заслужений артист 
України (1993) К. Новицький та народний артист України (2001) 
П. Чухрай. У своїй творчості вони розвинули та вдосконалили 
погляди вчителя щодо трактування бандури як сольного кон-
цертного інструмента. 

Якщо виконавська діяльність П. Чухрая (1950–2018) пов’язана 
з НАОНІ, де бандурист тривалий час обіймав посаду концерт-
мейстера групи бандур та виконував сольні партії, то творчість 
К. Новицького вичерпно розкрилася у сольному інструменталь-
ному жанрі. Так, протягом 1980–1990-х років К. Новицький пра-
цював в Укрконцерті на посаді соліста-бандуриста та підготував 
чимало сольних програм. 

Бандурист був одним із перших виконавців, який почав грати 
в ансамблі зі струнно-щипковими інструментами, співпрацював 
з митцями високого професійного рівня: органістом В.  Кашу-
бою, струнним квартетом ім. М. Лисенка та іншими колектива-
ми. У 1986 році записав грамплатівку, де бандуру вперше (!) було 
представлено як сольний інструмент  73. Виконавець неоднора-
зово репрезентував українське бандурне мистецтво за межами 
України. У репертуарі К. Новицького – твори-переклади (Паса-

73 На платівці записано такі твори: Думка В. Барвінського, Прелюдія і фуґа 
М. Дремлюги, «Концертний етюд» К. Мяскова, Варіації на тему російської на-
родної пісні «Пряха» М.  Висоцького, Елегія М.  Лисенка (обробка В.  Гераси-
менка), Ноктюрн М. Глінки (обробка С. Баштана), Соната До-мажор Д. Борт-
нянського (у дуеті з бандуристом О. Гавришем).

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



143

Розділ 3. Основні тенденції розвитку сучасного бандурного виконавства...

калія Ґ. Генделя, Ґавот В. Косенка, «Прелюдія пам’яті Т. Шевчен-
ка» Я. Степового, Концерт D-dur Д. Бортнянського та  ін.), ори-
гінальні композиції («Концертний етюд» К. Мяскова, «Лірична 
пісня», Прелюдія і фуґа, «Українська рапсодія» М.  Дремлюги 
та ін.). Окремою сторінкою творчості К. Новицького є діяльність 
заснованої ним та бандуристом В. Кушпетом ВІА «Кобзи», про 
що йтиметься в іншому розділі. 

Поміж характерних рис виконавської манери бандуриста  – 
поєднання віртуозної дрібної техніки з музикальністю вислов-
лювання. У його інтерпретаціях найбільш проникливо звучать 
твори елегійно-романтичного характеру (приміром, Думка 
В. Барвінського, Ноктюрн М. Глінки, Елегія М. Лисенка), де ма-
ють місце виразність агогіки, рельєфність динамічних ліній. 
Виконавська творчість К. Новицького відіграла важливу роль у 
розвитку бандурного виконавства кінця XX – початку XXI ст. 

Самобутньою постаттю в бандурній виконавській творчості 
1990-х – початку 2000-х років є представниця ЛАБШ, заслужена 
діячка мистецтв України (2008) Ок. Герасименко, яка продовжує 
традиції закладені її батьком  – В.  Герасименком. Багатоплано-
ва творчість Ок. Герасименко, її композиторський, педагогічний 
доробок, виконавство, неодноразово привертала увагу дослід-
ників [20, 22, 94, 211, 223], тому в пропонованій монографії пунк-
тирно окреслимо основні її віхи.

Бандуристка неодноразово представляла бандурне мисте-
цтво світовому слухачеві – виступала на міжнародних музичних 
фестивалях у Гавані (1986, 1988, 1990), як солістка та в дуеті з відо-
мим японським гітаристом Ічіро Сузукі в Барселоні (1989–1991), 
у  м.  Паламос (Іспанія), у  Франції та Японії поряд із музичною 
елітою світу  – Пако де Лусія, Вікторія де Лос Анхелес, Нарсісо 
Епес, Ел Ді Меола (1999). Багаторазово брала участь у міжнарод-
них бандурних фестивалях у Польщі (1994, 1996, 1998), Канаді 
(2000), репрезентувала бандурне мистецтво на Днях української 
культури в Хорватії (2000), Польщі (2001). Схвальні відгуки на 
концерти Ок. Герасименко зафіксовано у світовій пресі, зокрема 
в кубинській газеті «Granma», «!Venceremos!», «Juventud Rebelde», 
аргентинській  – «El  Territorio» та  ін. Гастролювала по Америці 
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(1990), Аргентині (1994, 1999), Франції (2002), Італії (2004, 2005), 
а також Канаді, Японії, Кубі. Бандуристка була першої викона-
вицею третього Концерту для бандури та симфонічного орке-
стру американського композитора українського походження 
Ю. Олійника у США (2003). 

Репертуар бандуристки нараховує понад 200  різних за жан-
ровою та стильовою приналежністю творів (аранжованих та 
оригінальних, у тому числі власних) для бандури соло, голосу й 
бандури, бандури й фортепіано, бандури та ансамблів мішаних 
складів тощо. Виконавський стиль бандуристки (в інтерпретаці-
ях як інструментальної, так і вокальної музики) вирізняється ро-
мантичною спрямованістю. Звідси – особлива увага виконавиці 
до виразного інтонування тематизму, динамічних та агогічних 
нюансів. Творча діяльність Ок. Герасименко істотно впливає на 
розвиток українського бандурного мистецтва, у тому числі укра-
їнської діаспори [182, с. 40–45]. Зокрема, поміж її яскравих послі-
довниць – квартет «Львів’янки», тріо «YoMaVita» та ін. Авторські 
інструментальні твори вміщено у CD «Таїна» (2002).

Показовою для аналізованого періоду є творча діяльність 
учня С. Баштана, представника КАБШ Р. Гриньківа. Стрімкому 
злету виконавця передували численні перемоги на конкурсних 
змаганнях: він став лауреатом І премії Всеукраїнського конкур-
су бандуристів (Івано-Франківськ, 1988 р.), ІІІ премії Міжнарод-
ного конкурсу «Зорі над Єнісеєм» (Череповець, Росія, 1992  р.), 
виборов Гран-прі на І Міжнародному конкурсі ім. Г. Хоткевича 
(Київ, 1993 р.). 1994 року Р. Гриньків став членом Міжнародної 
Асоціації професійних музикантів Ієгуді Менухіна, 1998  року 
отримав звання заслуженого, 2008 – народного артиста України.

Р. Гриньків має багату виконавську практику: гастролював із 
сольними концертами у Сполучених Штатах, Канаді, Голландії, 
Німеччині, Австралії, Новій Зеландії, Бельгії, Франції, Польщі, 
Латвії. Взяв участь у багатьох всесвітніх проектах та фестива-
лях: «All the World’s Violins» Ієгуді Менухіна у Брюсселі (1993), 
«Бандура і гітара» разом з видатним гітаристом Елом Ді Меолою 
у Нью-Йорку (1993), «Весвітнього фолку» Пітера Гебріела у Ав-
стралії (1996–1998), а також мав виступ у концерті «Пілігрім» в 
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Аделаїді (1996) та  ін. Виконавець став одним з найоригінальні-
ших бандуристів сучасності, про його світове визнання свідчить 
той факт, що видатний скрипаль XX  ст. Ієгуді Менухін назвав 
бандуру Р. Гриньківа «молодшою сестрою скрипки»...

Неординарна постать бандуриста також приваблює й вітчиз-
няних митців. Виконавець співпрацював з камерним ансамблем 
«Київські солісти» під керівництвом Б.  Которовича (2002), На-
ціональним заслуженим академічним симфонічним оркестром 
України під орудою В.  Сіренка (2003). Брав участь у проекті 
«Фольклорний присмак нетрадиційного джазу» А.  Алексаняна 
(2006), «Вдячний слухач» у співпраці з Є. Дерев’янко (Київ, 2005) 
та  інші, але найбільш плідний результат, у  вигляді численних 
концертних виступів та низки творів для бандури й різних ін-
струментальних складів, дала співпраця бандуриста з відомим 
українським композитором, піаністом І. Тараненком.

Р. Гриньків має фондові записи на українському телебаченні 
та радіо, студійні роботи: сольні – «The Bandura» (1995) та «Aus-
tralian Wanderings» («Австралійські мандри») (1998); у  співпра-
ці з відомим гітаристом Елом Ді Меолою «Winter Nights» (1999), 
спільний студійний проект «Забава» (1997); записи номерів із 
концертів: «Vorotarehur» (1991), «All the World’s violins» (1993). 
Більшість записів були зроблені за кордоном, та, нажаль, не 
представлені вітчизняному слухачеві, хоча й мали великий успіх. 
Так, наприклад, проект з Єлом Ді Меолою – «Winter Nights» був 
розпроданий у Америці тиражем 150 мільйонів екземплярів (!). 
Бандурист брав участь у записі мультімедійного CD О. Спарин-
ського «Виходьте, веснянки» (Київ, 2007 р.).

У виконавській і композиторській творчості Р.  Гриньківа 
можна виділити два періоди  – 1990-ті й 2000-ні  роки, що від-
різняються типовою сьогодні зміною творчого амплуа: від ака-
демічного музиканта до виконавця сучасної, джазової музики. 
У  репертуарі музиканта 1990-х  років, відповідно до ще міцної 
тоді академічної традиції, чільне місце посідали твори-пере-
клади зразків світової музичної класики: Й.-С. Баха, Л. Дакена, 
А. Ля Пена та інші, оригінальні бандурні композиції С. Башта-
на, А. Мухи та ін. Починаючи від 2000-х років, у репертуарі бан-
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дуриста важливе місце зайняла авторська музика для бандури 
соло й різних інструментальних складів за участю бандури. Оби-
дві галузі – академічна й сучасна, джазова – представлені в його 
виконавському мистецтві достатньо виразно, що є проявом ви-
сокого рівня фахової майстерності митця. З  цього погляду ха-
рактерним є віртуозне опанування ним різних видів техніки – 
дрібної, октавної, акордової, флажолетної. Свідченням засвоєння 
академічної культури виконання, прищепленої йому ще в роки 
навчання в КДК (тепер  – НМАУ), є  скрупульозне, точне став-
лення виконавця до відтворення тексту, зокрема, розшифров-
ки мордентів, прочитання авторських ремарок, мелізматичних 
рисунків тощо. Завдяки такому підходу, у його інтерпретаціях 
майстерно звучить музична класика, приміром, твори-перекла-
ди барокової музики, як-от «Зозуля» Л. Дакена. 

У виконанні власної музики Р.  Гриньків значною мірою ви-
ступає як бандурист-експериментатор. Він довільно тлумачить 
агогіку, темпову стратегію, широко вживає імпровізаційність, 
спецефекти (у тому числі такі, що нагадують прийоми гри на гі-
тарі), оригінальні авторські прийоми гри (як-от прикриття не-
акордових звуків, що особливо часто використовується в жанрі 
перекладів та у власних композиціях, зокрема, позначених нео-
класичною і необароковою стилістикою (Пасакалія, «Фуґа-ости-
нато», «Пісні вітру» та ін.)).

Окремою сторінкою творчості Р.  Гриньківа, пронизаною лі-
ризмом і щирістю виконання є спільні виступи з бандуристкою, 
заслуженою артисткою України (2013) Ларисою Дедюх. Сімей-
ний дует є частим й улюбленим гостем не тільки столичної пу-
бліки, але й усіх поціновувачів народної пісні 74.

В останні роки значних творчих успіхів в академічному бан-
дурному виконавстві досяг представник ЛАБШ, учень В.  Гера-
сименка, лауреат національного конкурсу бандуристів ім. Г. Ки-
тастого (Київ, 2003  р.), ІІІ-го та IV-го  Міжнародних конкурсів 
виконавців на українських народних інструментах ім. Г. Хотке-

74 З інтерв’ю із Ларисою Дедюх (телефона розмова від 13.04.2019). Приват-
ний архів І. Лісняк.
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вича (Харків, 2004, 2007 рр.), Міжнародного телевізійного фес-
тивалю народної музики «ГОРИЦВІТ» (2005), переможець кон-
курсу Міністерства культури і мистецтв Украї ни на отримання 
Ґранту президента України для молодих митців, заслужений ар-
тист України (2009) Д. Губ’як.

Музикант грає на бандурах двох типів – київській та харків-
ській (обидві  – конструкції В.  Герасименка), відповідно володіє 
двома способами гри (київським та харківським). У  репертуарі 
виконавця наявні інструментальні й вокально-інструментальні 
твори (аранжування українських народних пісень, канти, думи 
тощо). Широко представлена інструментальна музика різних жан-
рів та стилів – композиції-переклади творів барокового (Й.-С. Бах, 
А.  Вівальді), класицистичного (Д.  Бортнянський, Н.  Паганіні), 
романтичного (П. Чайковський, М. Лисенко) спрямування; ори-
гінальні бандурні твори (Ок. Герасименко, Р. Гриньків, В. Зубиць-
кий, К. Мясков, Ю. Олійник та ін.), власні композиції.

На сьогодні Д. Губ’як є одним з небагатьох бандуристів, у ре-
пертуарі якого майже всі оригінальні твори крупної форми, що 
свідчить про високу майстерність виконавця. Показовою є про-
грама концертів Д.  Губ’яка, з  якою він відвідав Литву восени 
2011 року. Слухачі мали змогу познайомитися з різножанрови-
ми й різностильовими творами, поміж яких: українські народні 
пісні («Ой під горою», «Козаче, козаче!»), переклади світової во-
кальної («Радуйся, Діво» Д. Бортнянського) й інструментальної 
класики (Сонатина C-Dur Н.  Паганіні), оригінальні композиції 
(Фантазія на тему української народної пісні «Жалі мої, жалі» 
Т.  Лазуркевича, «Фіалки»  – авторський твір Д.  Губ’яка, «Коло-
мийка» Р. Гриньківа, «Соната пам’я ті К. М’яскова», В. Зубицько-
го), а також переклади популярної музики («Кубинський танець» 
Ж.  Пернамбуко, «Тіко-тіко» З.  Абреу). Окрім того, у  супроводі 
камерного оркестру Національної музичної школи ім. Чюрльо-
ніса під диригуванням Мартінаса Сташкуса (Литва), Д.  Губ’як 
професійно виконав арії (Ксеркса з опери «Ксеркс» Ґ.  Генделя, 
Фігаро з опери «Весілля Фігаро» (Nonpiuandrai...) В. А. Моцарта), 
віртуозний інструментальний твір «Зима» з циклу «Пори року» 
А. Вівальді.
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На бандурі харківського типу, Д. Губ’як запропонував слуха-
чам оригінальні твори, які виразно демонструють можливості 
цього інструмента: «Невільничий ринок у Кафі» Г. Хоткевича та 
«Думу про козака Голоту» із запису З. Штокалка. У дуеті з банду-
ристкою І. Губ’як, дружиною музиканта, литовська публіка на-
солодилася перекладами класичної (Соната B-Dur, Д. Бортнян-
ського, Менует A-dur Л. Боккеріні, Canon D-Dur Й. Пахельбеля, 
«Дощик» В. Косенка) та сучасної музики («ChiMai» з кінофільму 
«Професіонал» Е. Морікконе, «Бандуристи грають джаз» Є. Дер-
бенка в аранжуванні Д.  Губ’яка, «О,  соловію» українське танго 
Я.  Барнича, «OriginalRag» С.  Джопліна, «Квітка-душа»  на сл. 
Д. Гольде К. Меладзе) 75.

У виконавській творчості бандуриста органічно поєднуються 
дві складові фахової майстерності: високий технічний рівень та 
чітко продумана драматургічна лінія. Художньо довершеними 
творами у його інтерпретації є композиції героїко-патріотич-
ного характеру, як-от Концертино №№ 2; 3 К. Мяскова 76. Музи-
кант записав низку CD: «Грай, кобзарю» (2007), «Стежка в синю 
даль» (2009), «Bandura con spirito» (2009), «На козацьких шляхах» 
(2009), «Співа душа – бринить сльоза» (2010).

Виконавська творчість лауреата більш ніж 20-ти міжнарод-
них академічних та джазових конкурсів, представника ОАБШ – 
Г. Матвіїва, збагатила бандурне мистецтво сучасності, та й в ці-
лому української музичної культури, джазовим колоритом. Як 
виконавець переважно своїх авторських творів, бандурист ви-
ступив із сольними програмами практично у всіх обласних міс-
тах України. 

75 З інтерв’ю із Дмитром Губ’яком (телефона розмова від 01.05.2019). При-
ватний архів І. Лісняк.

76 Окрім різноманітних виступів з бандурою та педагогічної діяльності, 
Д.  Губ’як є актором Тернопільського академічного обласного українського 
драматичного театру імені Т. Г. Шевченка. Такий досвід роботи бандуриста на 
сцені театру додає його творчості ще більшої художньої цінності. Він створив 
низку колоритних образів, поміж них: Кобзаря з «Мазепи» за творами Б. Леп-
кого, Миколи з опери «Наталка Полтавка» М. Лисенка, Султана з опери «Запо-
рожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського та багато ін.
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Про високий професійний рівень бандуриста свідчить той 
факт, що він був першим виконавцем з України, який пройшов 
конкурсний відбір до «Європейського джазового оркестру – 2012» 
(«European Jazz Orchestra-2012») 77. Протягом одного місяця Г. Мат-
віїв мав концертний тур по країнах Європи зі спільними номера-
ми в оркестрі, а також з єдиним у програмі сольним виступом (ав-
торський твір «Wild West Jazz»). Під диригуванням досвідченого 
українського музиканта, композитора І. Стецюка, Г. Матвіїв отри-
мав неймовірно цінний досвід співпраці з музикантами світового 
рівня. Окрім того, бандуристу вдалося представити світовій пуб-
ліці український народний інструмент у «статусі» джазового. Зі 
слів виконавця, бандура звучала більше ніж у половині номерів 
концертної програми та додала особливого, національного коло-
риту «Європейському джазовому оркестру – 2012» 78.

Показовими сторінками з концертного життя виконавця 
є творчі співпраці бандуриста з відомим музикантом К.  Сте-
ценком мол. На запрошення скрипаля, Г. Матвіїв взяв участь у 
низці проектів присвячених видатному німецькому композито-
ру Й. С. Баху. Так, 2014 року, в рамках Черкаського «Різдвяного 
фестивалю», Г. Матвіїв, виконав імпровізацію на теми «Страсті за 
Матвієм» та арію з тієї ж пасіони – «Любов ніколи не скінчиться...» 
(у дуеті зі К. Стеценком мол.). Продовженням започаткованої лі-
нії співпраці К. Стеценка мол. та Г. Матвіїва став не менш цікавий 
проект  – «Бах-330. Концерти для скрипки з електробандурою» 
(2015) 79. Зі слів Г. Матвіїва, цей проект був справжнім викликом 
для нього, був найскладнішим, оскільки на його підготовку було 
відведено менше трьох тижнів, а обсяг нотного тексту сягав по-
над 50 сторінок, які потрібно було грати практично напам’ять в 
бадьорому темпі 80. Усі бандурні партії були адаптовані Г. Матвії-

77 В оркестр було відібрано 19 музикантів з 17 країн світу. 
78 З інтерв’ю із Георгієм Матвієвим (переписка Messenger від 2.03.2019). 

Приватний архів І. Лісняк.
79 Проект відбувся в контексті міжнародного дня музики до 330-річчя з 

дня нароження Й.  С.  Баха. Концертна прграма була представлена слухачам 
різних міст України: Рівне, Львів, Вінниця, Житомир, Чернівці та Київ. 

80 Там само.
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вим та максимально наближені до клавесиних партій Й. С. Баха. 
Такий принцип був закладений і в наступному авторському 
проекті К. Стеценка мол. – «Drum&Bach» із серії «Ексклюзиви» 
(2018), у програмі якого прозвучали: Соната № 1 (g-moll) та три 
партити (№ 1, h-moll; № 2, d-moll; № 3, E-dur). Про те, що усі про-
екти мають новий підхід у «прочитанні» творів геніального ком-
позитора свідчать не тільки самі назви концертів, але й склад ви-
конавців, як-от введення степ-денсу, наявність таких колоритних 
інструментів, як «бугай», «коса», а  також несподівані стильові 
нашарування: синтез бахівської музики з інтонаціями бразиль-
ської босанови, рок-н-ролом тощо. Щодо бандури, то її звучання 
часом асоціювалося з казковим тембром вібрафону, ритмічною 
перкусією, скретч-дошкою. Новий етап виконавської творчості 
Г. Матвіїва розпочався 2018 року. Як соліст НАОНІ  він дебютував 
із власними композиціями, але вже в оркестровому звучанні  81, 
у фентезі-шоу «Володарі стихій». Бандурист веде активну творчу 
діяльність, зокрема, випустив чотири альбоми: «Exit» (2007), «On 
The Edge» (2009), «New View» (2011) та «The String Theory» (2017).

Виконавська манера Г.  Матвіїва визначається майстерним 
володінням складних прийомів гри, несподіваними спецефек-
тами. Він впевнено орієнтується на звукоряді бандури, а  саме: 
злагоджено змінює позиції рук, вміло використовує верхній ряд, 
альтеровані акордові структури у швидкому темпі, складні рит-
мічні фігури.

Поміж сучасних бандуристів-інструменталістів вагомий вне-
сок у розвиток цієї мистецької сфери здійснили такі українські 
бандуристи, як: О.  Беженарь, В.  Войт, Т.  Гордійчук, Т.  Столяр, 
Т. Яницький та ін.

3.1.2. Вокально-інструментальна творчість
Розвиток сольного інструментального виконавства на бан-

дурі межі XX–XXI ст. органічно доповнює мистецтво бандурис-
тів-співаків. Його особливою сторінкою є жіноче виконавство. 
Непересічною постаттю української музичної культури, зокрема 

81 Оркестровку партій здійснив композитор І. Небесний.
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бандурного виконавства другої половини XX – початку XXI ст. 
є  творчість представниці ЛАБШ, лауреата Українського рес-
публіканського конкурсу молодих виконавців (1969), народної 
артистки України (2002) – Галини Менкуш, яка 1997 року була 
номінована на отримання Шевченківської премії. Про високий 
патос життєтворчості бандуристки красномовно свідчить той 
факт, що вона увійшла у сотню найвідоміших жінок України.

Як зауважує Б. Фільц, Г. Менкуш є засновницею жіночого ви-
конання думного епосу [315]. Свого часу артистка мала змогу гру й 
спілкуватися з бандуристами першої половини XX ст. – Є. Адам-
цевичем та Є. Мовчаном. Відтак домінантою її репертуару є від-
повідні твори: «Буря на Чорному морі», стилізована дума «Плач 
Ярославни» сл. Т. Шевченка, муз. Ф. Кучеренка, аранжування якої 
зробила сама бандуристка та ін. Вона здійснила переклад із хар-
ківської бандури на київську «Думи про козака Голоту» (записана 
З. Штокалкою), що посіла вагоме місце в її репертуарі. Г. Менкуш 
також виконує авторські композиції героїко-патріотичного спря-
мування («Сто років, як сконала Січ», «О, земле втрачена, явися», 
«Ярій душе!» – усі на сл. В. Стуса, «Гомоніла Україна», «Кругом не-
правда і неволя» – обидві на сл. Т. Шевченка, драматична балада 
«Ворони» на сл. О. Олеся, поема «Євшан-зілля» на сл. М. Вороно-
го), ліричні (стрілецька пісня «І снилося вночі дівчині», «І як те-
пер тебе забути» на сл. Л. Костенко) та жартівливі пісні («Гандзя, 
«Циганочка», «Очерет лугом гуде» та ін.).

За часів радянської влади Г. Менкуш тривалий час була «не виїз-
ною», адже відважувалася співати те, що було під забороною, як-от, 
про героїчне минуле українського народу «Ой, полети, галко», 
«Дума про Калнишевського» та ін. (сл. народні) 82. Прикметно, що 
низку творів епічного характеру спеціально для бандуристки на-
писав відомий український композитор А. Кос-Анатольський 83:  

82 З інтерв’ю із Галиною Менкуш (від 14.04.2009, Київ). Приватний архів 
І. Лісняк.

83 Під час навчання у ЛДК Г. Менкуш мала унікальну можливість вивчати 
теорію музики й гармонію у класі А. Кос-Анатольського. Такий цінний досвід 
опанування музично-теоретичних дисциплін, бандуристка згодом викорис-
тала у створенні власних композицій.
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«Князівна Либідь» (сл. Л. Тиглій), «Дума про золоті віки» (сл. Лесі 
Українки), дума «Козацькі могили» (сл.  А.  Кос-Анатольського). 
Г. Менкуш є тією особистістю, яка на високому фаховому рівні 
виконувала вокально-інструментальні й інструментальні ком-
позиції. Зокрема, бандуристка була першою виконавицею таких 
інструментальних творів, як: Сюїта № 2 М. Дремлюги, Баркарола 
В. Кирейка, «Легенда» А. Маціяки та ін. 

Вагомого значення у репертуарі бандуристки посіли твори на 
слова поета В. Іванишина. Його поезія резонує з особистим сві-
тосприйняттям Г. Менкуш. Саме тому, у виконанні бандуристки 
так переконливо й неповторно звучить містке літературне слово 
репресованого поета: «Тернова ружа», «Колискова», «Джерело», 
«Осене, осене», «Бойкіня».

Окремою сторінкою творчості мисткині є співпраця з відо-
мими майстрами розмовного жанру, зосібно Н. Крюковою, дра-
матичною актрисою Л.  Лимар та  ін. Такі проекти підняли на 
найвищий щабель майстерність виконавиці, збагатили її прак-
тичний досвід. Так, під час роботи в Київській філармонії (1974–
1991) бандуристка разом з Н. Крюковою поставила моновиставу 
«Маруся Чурай» (вірші Л. Костенко), створила концертні програ-
ми «Наша дума, наша пісня» (за Т. Шевченком) та «Лірика і гу-
мор» (за віршами В. Симоненка). Вона брала участь у моновиста-
ві «Відьма» (за Т. Шевченком), у якій грала Л. Лимар. Така творча 
різнопланова діяльність Г. Менкуш свідчить про відображення в 
ній різнорідних міжвидових взаємодій, що стали активно розви-
ватися на перетині ХХ–ХХI ст.

Вичерпну характеристику виконавській манері бандуристки 
надала Б. Фільц: «Її мистецтво приваблює глибокою змістовніс-
тю, емоційною наснаженістю, одухотвореністю, щирістю і безпо-
середністю передачі різноманітних нюансів людських почуттів, 
переконливістю багатогранного розкриття художніми засобами 
душевних переживань ліричних героїв у ніжно-ліричних піснях 
та психологічно поглиблених, сповнених драматизму і трагізму 
музичних оповідях про героїко-патріотичні подвиги історичних 
постатей і складні події та колізії з життя рідного краю» [315, 
с.  112]. Варто додати, що для виконавського стилю Г.  Менкуш 
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(голос – мецо-сопрано) характерне майстерне володіння вокаль-
ною культурою: кантиленою, філіруванням звуку на pp у високій 
теситурі, рівномірним наповненням звуку по всьому діапазону. 
Віртуозна гра на інструменті додає довершеності образу банду-
ристки Г. Менкуш.

Бандуристка здійснила записи для фондів українського радіо, 
а також на телебаченні. Голосом Г. Менкуш та її бандурою, був 
озвучений кінофільм «Пропала грамота» (за М.  Гоголем, 1975–
1976  рр.). 1990-ті роки стали надзвичайно важливим етапом у 
творчості бандуристки, окрім поєднання виконавсько-компози-
торської й педагогічної діяльності, Г. Менкуш випустила низку 
аудіозаписів, які підсумували багаторічний концертний досвід 
мисткині. Наприкінці 80-х  років минулого століття світ поба-
чили: платівка «Ой крикнула лебідонька» (1986), аудіозаписи 
«Маруся Чурай» (1989), «Наша дума, наша пісня» (1990), «Гали-
на Менкуш» (1990), «Пісні Галини Менкуш» (1996), «Сад любові» 
(1996) та CD «Струни серця мого» у двох альбомах (2009). 

Лірико-епічна складова притаманна виконавській творчості 
й іншій представниці ЛАБШ, лауреату республіканського (Київ, 
1977) й всесоюзного конкурсів (1978), народній артистці України 
(2004) – Людмилі Посікірі (Яницька). Творча діяльність банду-
ристки розпочалася наприкінці 1970-х  років і триває дотепер. 
У репертуарі бандуристки – традиційні епічні твори («Буря на 
Чорному морі», «Про Марусю Богуславку» та  ін.), а  також ав-
торські думи («Дума про козацькі могили», муз. та сл. А.  Кос-
Анатольського, «Дума про Ігорів похід» зі «Слово о полку Ігоре-
вим» муз. В. Камінського та ін.), обробки українських народних 
пісень («Ой у полі озеречко» М. Лисенка, «Ой ти дівчино, зару-
ченая», С. Людкевича, «Така її доля» В. Заремби, «Ти голубе сизо-
крилий» Л. Менцинського, «Ой мати, мати» Б. Яворського та ін). 
Особливе місце в репертуарі Л.  Посікіри займають солоспіви 
українських композиторів – М. Лисенка («Не забудь юних днів», 
сл.  І. Франка; «Нічого, нічого», сл. М. Вороного та  ін.), С. Люд-
кевича («Одна пісня голосненька», сл.  У.  Кравченко; «Тайна», 
сл. О. Олеся та ін.), Д. Січинського («Як почуєш вночі», сл. І. Фран-
ка; «Не співайте мені сеї пісні», сл. Лесі Українки), Я. Степового 
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(«Ой три шляхи широкії», сл. Т. Шевченка; «Розвійтеся з вітром», 
сл.  І.  Франка та  ін.), К.  Стеценка («Стояла я і слухала весну», 
сл. Лесі Українки; «Плавай, плавай, лебедонько», сл. Т. Шевченка 
та ін.), Б. Яновського («Журавочка», сл. П. Шкраб’юка) та ін.

Індивідуальний стиль бандуристки (голос  – мецо-сопрано) 
яскраво-експресивний, цьому сприяє чітка артикуляція, вико-
ристання широкої градації використання динамічних відхилень, 
невимушений артистизм. «В кожній інтерпретації чи то народної 
пісні, чи солоспіву Лисенка, Стеценка, Людкевича, чи в думах, 
а чи в сучасних ліричних піснях – зазначає Л. Кияновська – бан-
дуристка розігрує яскраву і рельєфну музично-театральну сце-
ну, із своїм повноцінним сюжетом, індивідуально окресленими 
характерами, змінами емоційного тонусу та навіть своєрідними 
звуковими декораціями, котрі “домальовують” загальний образ 
сильними і виразними барвами» [143, с. 49]. Бандуристка має за-
писи на українському радіо та телебаченні, зокрема виступила на 
Львівському ТБ із сольною програмою (1987); записала платівку 
(1989), знялась у фільмі «Кобзарі» (Укр телефільм, 1989 р.), випус-
тила CD – «Наша дума, наша пісня, не вмре, не загине!» (2018).

Родзинкою бандурного мистецтва межі XX–XXI  ст. є  ви-
конавства творчість заслуженої артистки України (2002) Гали-
ни Топоровської. Виконавиця стала призером («За оригінальне 
виконання програми») I  Міжнародного конкурсу бандуристів 
ім. Г. Хоткевича (Київ, 1993 р.), лауреатом I премії VIII Міжна-
родного конкурсу української пісні «Золоті трембіти» (Трус-
кавець, 1998  р.), отримала Гран-прі на I  Всеукраїнському фес-
тивалі-конкурсі «Світло від Світла» (Самбір, 1998  р.). Вона є 
представницею КБАШ  84, але водночас на творче становлення 
мисткині великий вплив мав викладач Рівненського музичного 
училища Анатолій  Грицай, її «духовний батько». Саме він від-
крив талановитій учениці світ епіки, спонукав до творчого пере-
осмислення героїко-драматичної української історії, що згодом 
відбилося в композиторському й виконавському доробку Г. То-
поровської. Не випадково чільне місце в репертуарі бандурист-

84 Навчалась у класі з. а. України Алли Шептицької КДК. 
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ки посідають оригінально інтерпретовані, позначені авторським 
баченням, розкриттям широкої панорами людських переживань 
у їх глибокому авторському зрізі (зокрема, виявленого у вираз-
них мелодекламаційних епізодах) традиційні й авторські думи, 
а також музично-літературні композиції. Вони об’єднані в про-
грамах: «Відлуння війни», «Реквієм по Чорнобилю», «Віночок 
вокальних та інструментальних мініатюр», «Кобзареві думи з 
нами» на сл.  Т.  Шевченка. Окремо варто відзначити масштаб-
ну програму створену Г. Тапоровською – «Десять дум», до якої 
ввійшли традиційні українські думи («Невільницький плач на 
турецькій каторзі», «Буря на Чорному морі») та композиторські 
(«Дума про козацькі могили», муз. й сл. А.  Кос-Анатольського; 
«Дума про трьох вітрів», муз. Л. Ревуцького, сл. П. Тичини; «Дума 
невольник» з поеми «Сліпий» Т. Шевченка, муз. Ф. Глушка; дума 
кобзаря «Кряче ворон» з опери «Полонянка», муз. К. Стеценка, 
сл. Є. Кротевича; «Кров людська не водиця» з однойменної стріч-
ки (за романом М. Стельмаха), муз. П. Майбороди, сл. О. Ніко-
ленка; «Плач Ярославни», муз.  Ф.  Кучеренка, сл.  Т.  Шевченка; 
літературно-музична композиція на муз. І.  Немировича, сл. 
Б. Лепкого «Чуєш, брате мій...»), інструментальні твори відповід-
ного жанру («Дума» М. Дремлюги, «Думка» А. Коломійця), а та-
кож авторській твір («Дума про Чорнобильську трагедію»).

Виразність її співу та вміння неординарно розкрити художній 
зміст, привертали увагу таких майстрів слова, як М. Вінгранов-
ський, І. Драч, В. Коломієць, Л. Костенко, М. Луків, Б. Олійник, 
Д. Павличко, П. Перебийніс, Ю. Сердюк, В. Юхимович та ін. Така 
вишукана аудиторія спонукала виконавицю до ще уважнішого 
осмислення поетичного тексту 85. За участі Г. Топоровської було 
відзнято низку музичних фільмів, у тому числі «Почерк долі: Га-
лина Топоровська» (2014). Слід зауважити, що репертуар банду-
ристки величезний, він нараховує понад 220  інструментальних 
й вокально-інструментальних творів (голос-меццо-сопрано) 86.

85 Бандуристка пробувала свої сили і в поезії, ряд її віршів («Згадай мене», 
«Ранок» та ін.) було опубліковано в рівненській обласній газеті «Зміна».

86 З інтерв’ю із Галиною Топоровською (телефонна розмова від 09.05.2019). 
Приватний архів І. Лісняк.
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Виконавська творчість Г.  Топоровської (голос-меццо-сопра-
но) вирізняється особливою емоційною щирістю, проникливіс-
тю та водночас художньою переконливістю, вокальна манера 
подекуди наближена до народної. Як зазначала Н. Супрун, «ви-
конання Г.  Топоровською твору будь-якого жанру приваблює 
не лише справжньою майстерністю, музикальністю, відмінним 
інструменталізмом, за яким відчувається добра школа і висо-
ке “ремесло”; в ньому відчувається не тільки тонкий художній 
смак, сценічний досвід і цілком сформована музично-виконав-
ська естетика. Виконання Г. Топоровської вражає дивовижним 
почуттям тієї міри у всьому, якої вдається досягти небагатьом 
артистам» [298, с. 45–48].

Бандуристка має фондові записи на обласному радіо Рівнен-
ської державної радіокомпанії, Національному радіо та теле-
баченні. Здійснила запис CD та відеокасети «Співають Василь 
Ватаманюк і Галина Топоровська» (Англія, 2001 р.), «Про сивого 
лебедя» (Рівне, б. р), низки музичних телефільмів.

Нові грані творчої індивідуальності Ок. Герасименко присут-
ні в її вокально-інструментальному виконавстві, де особливо ви-
разно розкриваються інтимно-ліричні, елегійні настрої, емоцій-
на щирість, занурення у світ душевних переживань – печальних 
і одночасно світлих (що підкреслюються м’якістю, виразністю 
тембру її голосу), безпафосна відданість і любов до рідної зем-
лі, водночас поетичність, витончений смак та інтелігентність 87. 
У зв’язку з цим особливу увагу бандуристка приділяє мелодич-
ним лініям не лише вокальної, але й інструментальної партій. 
Маючи голос низької теситури, Ок.  Герасименко володіє во-
кальною манерою, що наближена до естрадного, а подекуди на-
родного співу, зосібна Н.  Морозевич визначила її виконавську 
манеру у вокально-інструментальних творах як «естрадно-бар-
дову» [211, с. 141–144]. До такого вокалу бандуристка звернулась 
ще наприкінці 1980-х років, коли проживала на Кубі. Переважно 

87 Власне бандуристка розпочала свою виконавську практику у складі тріо 
«Львів’янки» (Оксана та Ольга Герасименки, Ольга Войтович) 1974 року, з яким 
мала численні гастрольні подорожі та лауреатства, записала перші диски.
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всі концерти вона співала у двох стилях – академічному та бар-
дівському, в залежності від репертуару.

Окрім фондових записів на Українському радіо, О.  Гераси-
менко здійснила записи понад 11 аудіоальбомів та компакт-дис-
ків власних композицій та аранжувань. Поміж них: платівка 
«EGREM» (1988); аудіозаписи: ТРИ  «О» [Ольга Герасименко, 
Оксана Герасименко, Ольга Войтович] (1991), «На крилах мрій» 
(1994), «Струни душі» (1996); CD: «ADORACION» (1999), «По 
всьому світі з колядою» (2004), «Україна в голосі Оксани (2012 
не виданий), «На Різдво Христове» (1999), «Різдвяні сни» (2002), 
«Дзвіночки рідної Землі» (2017).

Вельми цікавим є той факт, що ще наприкінці 1980-х  років 
бандуристка, окрім сольних композицій, своїм голосом пропи-
сувала 3-х, 4-х голосні партії, утворюючи таким чином «моноан-
самбль». Такі експерименти поміж бандуристів почали практи-
куватись значно пізніше 88.

У вокально-інструментальному репертуарі бандуристки пе-
реважають авторські твори на вірші українських поетів («Музика 
полів», сл. Т. Угрин; «Порятуй мене, осене рання», сл. М. Стецен-
ко та ін.), обробки українських (приміром, «Ой зійди, зійди...»), 
стрілецьких («Ой казала мати», муз. М.  Гайворонського; «Як 
стрільці йшли з України», муз.  Р.  Купчинського та  ін.) пісень, 
твори на слова Т. Шевченка («Така її доля», «Зоре моя вечірняя» 
та ін.), колядки («Спи, Ісусе, спи», «Бог ся рождає», «Во Вифлеємі 
зоря сіяє» та ін.).

Водночас у межах академічної традиції протягом 1990–
2010-х ро ків поступово викристалізувався контрастний вектор, 
що згодом тісно переплівся з популярною музикою. У  цьому 
контексті варто згадати творчість відомої бандуристки, Гран-
призера Міжнародного фестивалю «Світ музики» в номінації 
«Вокальне народне соло» (Італія, 2004  р.), лауреата всеукраїн-
ських фестивалів та конкурсів: «Пісенний вернісаж», «Осіннє 
рандеву», «Пісня року», «Рідна мати моя», «Родинна творчість» 

88 З інтерв’ю із Оксаною Герасименко (від 23.02.07, Київ). Приватний архів 
І. Лісняк.
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та інших, народної артистки України (2016) – Світлани Мирводи. 
Бажання співати естрадні пісні у бандуристки виникло ще під 
час навчання у Луцькому музичному училищі (1976–1980). На це 
викладач з фаху Т. Ткач сказала: «Або я і бандура, або ВІА»  89. 
Ці  слова зайвий раз підтверджують чітке розмежування сфер 
музичної творчості до 1990-х  років: академічної та естрадної. 
Після закінчення ЛДК (клас бандури – В. Герасименка), банду-
ристка все-таки почала реалізовувати себе і як естрадна співач-
ка, у тому числі виконуючі популярні пісні під супровід банду-
ри, гітари, а також під фонограму (мінус). Виступи С. Мирводи з 
бандурою прикрашають концерти відомих естрадних співаків. 
Бандуристці вдалося поєднати у своїй творчості два самодостат-
ніх напрями, раніш роз’єднаних, а нині – щільно взаємодіючих: 
академічну бандуру та естрадний спів.

У репертуарі С.  Мирводи, поряд з романсами, українськи-
ми народними піснями, чільне місце посідають твори естрад-
ного спрямування, як-от: «Небесна музика» на сл. І. Пустового, 
муз. З. Кучерявої, «Колискова для коханого» на сл. Т. Череп-Пе-
роганич, муз. Л. Нечипорука, «Жоржиновий романс» на сл. Ю. Ті-
това, муз. В. Кияниці та інші, а також кавер-версії відомих хітів. 
Виконавська риса С. Мирводи полягає у її виразному співі, вну-
трішньому, гармонійному відчутті української пісні. В одному з 
фільмів, присвяченому багатогранній творчості бандуристки 90, 
вона сказала фразу, яка і визначає характер її творчості: «...піс-
ня – це не обов’язково сила голосу, високі ноти, це має бути щире 
слово, звертання до слухача».

Таким чином, емоційно насичена, експресивна виконавська 
манера Г.  Менкуш, вишколеність Л.  Посікіри, неординарність 
Г.  Топоровської, багатство й глибина емоційно-психологічних 
фарб мистецтва Ок. Герасименко, багатоманітність С. Мирводи – 

89 З інтерв’ю зі Світланою Мирводою (телефонна розмова від 09.05.2019). 
Приватний архів І. Лісняк.

90 Бандуристка є солісткою Академічного оркестру народної та популяр-
ної музики Українського радіо, є доцентом Відкритого Міжнародного універ-
ситету розвитку людини «Україна», кандидатом наук з «Державного управ-
ління» (соціально-культурна сфера). 
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разом цей жіночий сегмент сучасного бандурного виконавства 
є непересічним явищем української музичної культури кінця 
XX – початку XXI ст. Попри наявність індивідуального начала у 
творчості кожної з них, цих мисткинь об’єднує національно-па-
тріотична спрямованість їхнього репертуару, виконання тради-
ційного репертуару в стилізованій у межах академічного бандур-
ного виконавства манері, властивій ХХ ст., а подекуди відхід від 
неї (у творчості Ок. Герасименко, С. Мирводи, Г. Топоровської). 

Загалом описані здобутки академічного бандурного вико-
навського мистецтва переконливо свідчать, що виконавську 
творчість бандуристів-солістів вирізняє яскрава індивідуальна 
манера, високий рівень фахової майстерності, різноплановий, 
значною мірою оригінальний репертуар та неординарність під-
ходів до реалізації художніх завдань. Вона репрезентована низ-
кою авторитетних в Україні, знаних у світі явищ, загалом утво-
рює повноправну й своєрідну складову сучасної української 
академічної музичної культури, що специфічно відображає най-
важливіші тенденції культурного процесу сьогодення. На межі 
XX–XXI ст. високого рівня досягло виконавське мистецтво бан-
дуристів-вокалістів академічної традиції, поміж яких: Н.  Боя-
нівська, Н. Волощук, Д. Губ’як, Л. Дедюх, В. Дутчак, В. Єсипок, 
Т. Лазуркевич, О. Симонова, О. Созанський, О. Стахів, Л. Федо-
рова та багато ін.

3.2. Творчість провідних колективів за участю бандури  
в контексті характерних тенденцій розвитку  

сучасного виконавського мистецтва
Невід’ємним сегментом академічного бандурного виконав-

ства є ансамблева творчість, яка активно розвивалася та ви-
дозмінювалася протягом кінця XX  – початку XXI  ст. Виразові 
можливості ансамблевого виконавства, що містять надзвичай-
ний художній потенціал, зумовлено кількісними показниками 
та складом конкретних колективів. Отже, за складом  – це во-
кально-інструментальні, інструментальні; однорідні або мішані 
колективи; за кількістю учасників – великі колективи (різнорід-
ні ансамблі, капели, народні оркестри) та невеликі творчі групи 
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(дуети, тріо, квартети та  ін.)  91. Більшість колективів є вокаль-
но-інструментальними. Проте в репертуарі різних ансамблів 
є інструментальні й вокальні (а caрpella) твори, що дозволяють 
розширити й урізноманітнити репертуар та вказують на висо-
кий рівень професійної підготовки виконавців.

На сучасному етапі в Україні існує величезна кількість ан-
самблів бандуристів і творчих колективів за участю бандури. 
Центрами академічного бандурного виконавства є не тільки 
окремі мистецькі одиниці (приміром, НЗКБУ, Івано-Франків-
ська муніципальна капела бандуристів, Струсівська заслужена 
капела бандуристів та ін.), філармонії колективи (тріо, квартети 
бандуристів), але й колективи при навчальних мистецьких за-
кладах (переважно виші). Так, практично при всіх мистецьких 
навчальних закладах, де є клас бандури, функціонують студент-
ські капели, ансамблі, тріо бандуристів. Деякі з них, як, скажі-
мо, капела бандуристів НМАУ (Київ), капела бандуристів «Ча-
рівниці» ДАМ, «Срібні струни Волині» Волинського коледжу 
культури і мистецтв ім.  І.  Ф.  Стравінського (Луцьк), «Сонце» 
ХНУМ та інші, ансамблі бандуристів «Рівненчанка» Рівненсько-
го музичного училища, «Берегиня» ДДМА (до 2014 р.), «Барви» 
Тернопільського Національного Педагогічного Університету 
ім. В. Гнатюка та багато інших; тріо бандуристок «Дивоструни» 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, YouMaVita ЛНМА та  інші, отримали визнання як в 
Україні так й за її межами. 

Відомими є дитячі ансамблі бандуристів, поміж яких: «Ча-
рівні струни» (ДМШ  №4, Львів), «Струни душі» (ДМШ №  27, 
Київ), «Зорепад» (ДМШ № 10, Дніпро) та інші; капела бандурис-
тів «Натхнення» (ДШМ, м.  Чернігів), «Авангард-folk» (ДМШ, 
м. Ямпіль); хлопчача капела бандуристів «Соколики» (ДМШ №1 
ім. С. Вільконського, Чернігів), у тому числі аматорські: народна 
Бузька капела «Кобзарський передзвін» (Миколаїв), гурт-студія 
«Гамалія» (ЦТДЮГ, Львів), «Золотії струни» (Київський Палац 

91 С. Вишневська класифікує вокально-інструментальні бандурні ансамб-
лі за складом виконавців, статевими, тембровими і віковими особливостя-
ми [36].
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дітей та юнацтва, Київ) та багато ін. Відкриття музичного світу 
за допомогою бандури відіграє важливу роль не тільки в процесі 
розвитку музичних здібностей молодого покоління, але й сприяє 
формуванню їх громадянської позиції.

Одними з найпопулярніших за складом творчих колективів 
залишаються жіночі тріо. Так, при Одеській, Донецькій, Жи-
томирській, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській фі-
лармоніях існують тріо бандуристок. Це, відповідно: «Мальви», 
«Співаночки»  92, «Росава», «Пектораль», «Вербена», «Вишиван-
ка». Не менш відомими філармонійними колективами є квартет 
бандуристок «Львів’янки» при Львівській, гурт «Riverland» та 
«Божена» при Дніпропетровській та Запорізькій філармоніях.

Безумовно, уже наявність такої великої кількості творчих ко-
лективів за участю бандури засвідчує правомірність постановки 
питання про фаховий і художній показники панорами бандурно-
го мистецтва. Зазначене не випадково виникає саме при розгляді 
ансамблевої виконавської творчості. Вона «генетично» найбіль-
шою мірою пов’язана з творчістю капел бандуристів, «народних» 
колективів за участю бандур, які функціонували в першій по-
ловині ХХ  ст., репрезентуючи процес спотворення  – масовіза-
ції та уніфікації традиційної української бандурної культури. 
Самодіяльна практика, за сучасною термінологією, насамперед 
окреслюється поняттями «симулякр» і «кіч». Наявний і сьогодні 
самодіяльний сегмент бандурної культури, у межах  якого про-
довжують існувати подібні «українські народні» явища, не є 
об’єктом пропонованої праці, присвяченої розгляду академічно-
го бандурного композиторського та виконавського мистецтва. 
Водночас в умовах присутності кічевих явищ як у сфері самоді-
яльності, так і у сфері масової культури, елементи кічу проника-
ють і в академічне бандурне мистецтво. Тут вони даються взна-
ки у трьох площинах – у характері діяльності окремих творчих 
колективів; в окремих виконуваних творах (як-от, деякі оброки 
народних пісень, здійснені самими виконавцями), що мігрують з 
репертуару одних до репертуару інших колективів; у деяких про-

92 Тріо «Співаночки» існувало до 2014 року. 
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явах невисокого професійного й художнього рівня виконавства. 
Специфічною рисою сучасного академічного бандурного мисте-
цтва, на відміну від попередніх періодів, є значно менша доля в 
ньому кічевих елементів, присутність їх лише в окремих явищах, 
відтак, лише на маргінесі аналізованої мистецької галузі.

Отже, великі вокально-інструментальні колективи одно-
рідного складу представлені переважно дитячими колектива-
ми (приміром, тих, що функціонують при ДМШ, ДШМ, різних 
центрах дитячої та юнацької творчості) та більш фаховими 
студентськими ансамблями при спеціальних музичних на-
вчальних закладах середньої та вищої ланки фахової музичної 
освіти. Так, на межі XX–XXI ст. неабияке визнання отримав ла-
уреат багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів в Україні 
та за її межами – капела бандуристів «Чарівниці» ДАМ (під ке-
руванням з. пр. культ. України С. Овчарової та з. д. м. України 
М.  Березуцької). У  репертуарі ансамблю  – оригінальні твори, 
що охоплюють хронологічний діапазон від докласичної доби до 
сучасності, відтак є різноплановими в жанровому й стильовому 
відношеннях, водночас обробки українських народних пісень, 
здебільшого в аранжуванні С. Овчарової [докладніше про твор-
чість ансамблю див.: 342; 343]. Репертуарна панорама ансамблю 
демонструє характерне для сучасного бандурного мистецтва 
розширення виконавських можливостей, здатність вирішувати 
найрізноманітніші мистецькі завдання. Активна виконавська 
творчість «Чарівниць» спонукає композиторів Дніпропетров-
щини створювати оригінальну музику для бандури. Плідно 
в цьому напряму працює В.  Мартинюк, яку зі С.  Овчаровою 
пов’язує багаторічна творча співдружність. Нею були написані й 
вперше апробовані «Чарівницями» низка цікавих оригінальних 
композицій, поміж них: «Зозуля часу» для флейти, віолончелі, 
ударних та ансамблю бандуристів, «Прилітай, моя ластівко» на 
вірші В. Вихруща для соліста й капели бандуристів, «Відчуття 
весни» за мотивами поезії Т. Шевченка для панфлейти, флейти 
та капели бандуристів, Кантата на теми козацьких пісень Дні-
пропетровщини «Ішов козак долиною» та багато  ін. Вирішен-
ня найрізноманітніших творчих завдань сприяло поступовому 
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окресленню характерних рис «творчого обличчя» «Чарівниць». 
Виконавська манера капели позначена емоційною насиченіс-
тю, виразністю розкриття образного змісту, паритетним спів-
відношенням між вокальною та інструментальною партіями, 
синхронним звучанням голосів. Кожен твір у виконанні «Чарів-
ниць» – цілісний, у ньому чітко виявлено драматургічні особли-
вості композиції, прискіпливо відшліфовані дрібні нюанси. Ка-
пела бандуристів випустила CD: «Співають Чарівниці» (2004), 
«Чарівниці» (2008).

Великі вокально-інструментальні колективи мішаного складу 
(ансамблі, капели, хорові колективи, що включають групи різних 
народних інструментів, зокрема бандуру), як правило, є  окре-
мими штатними одиницями. Поміж них: НЗКБУ, яка в жовтні 
2018 року, разом з Українською капелою бандуристів Північної 
Америки ім.  Тараса Шевченка, відсвяткувала свій 100-річний 
ювілей 93. У різні часи НЗКБУ очолювали такі знанні диригенти 
як: О. Міньківський, Г. Куляба, М. Гвоздь, В. Скоромний, нині – 
Ю. Курач.

Сучасній капелі притаманний високий професійний рівень 
виконання як вокальної, так й інструментальної партій. Цьому 
значною мірою сприяла багаторічна, кропітка робота, яку про-
водив М.  Гвоздь протягом 1970–2010-х  років. Особливу увагу 
він приділяв удосконаленню та шліфуванню інструментальної 
партії, здійснив різноманітні обробки творів західноєвропей-
ської класики, укомплектував оркестр бандур (бандура-прима, 
бандура-альт, бандура-бас, бандура-контрабас, ладкова кобза), 
увів групу супровідних інструментів (баян, цимбали, контрабас, 
ударні, сімейство сопілок, бугай та ін.).

До репертуару чоловічої капели бандуристів увійшли пере-
кладення творів світової музичної класики (Антракт до четвер-
тої дії «Кармен» Ж.  Бізе, вальс «Весняні голоси» Й.  Штрауса), 

93 У перші роки після відновлення робота в капелі бандуристів (як і в жіно-
чих тріо, ансамблях, капелах) здійснювалася в напрямі наслідування хорово-
го співу. Про це дізнаємося з матеріалів періодичної преси. У 1950–1960-х рр.
капелу бандуристів розглядали виключно як хоровий колектив, тому осно-
вним орієнтиром роботи було опанування засад хорового мистецтва. 
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класичні твори українських композиторів, у тому числі фахові 
зразки популярного солоспіву, написані відомими українськи-
ми композиторами («Закувала та сива зозуля», сл. і муз. П. Ні-
щинського; Два хори з опери «Гайдамаки» за поемою Т.  Шев-
ченка, «Осіння пісня» на сл.  Д.  Луценка О.  Білаша; «Грай, моя 
бандуро» на сл. Д. Луценка та «Кольори щастя» на сл. А. Пашка, 
В. Кирейка та  ін.), літературно-музичні композиції (до 100-річ-
чя з дня смерті Т. Шевченка «Думи мої, думи», «Слово Тараса» 
та ін.), українські народні пісні («За світ встали козаченьки» в об-
робці М. Лисенка, «По садочку ходжу» та «Взяв би я бандуру» в 
обробці М. Гвоздя, «Ой хмелю ж, мій хмелю» в обробці Г. Май-
бороди та ін.), духовна музика («Згадую день скорботи», «Я голо-
сом моїм» О. Архангельського, «Благослови, душе моя, Господа» 
К. Стеценка, «Нехай повні будуть уста наші» А. Веделя та ін.).

У різні часи з колективом співпрацювали такі уславленні 
оперні й камерні співаки, як: Б. Гмиря, Д. Гнатюк, І. Козловський, 
О. Нагорна, Д. Петриненко, А. Со лов’яненко, М. Стеф’юк та інші, 
майстри літературного слова А. Паламаренко, Б. Черкасов та ін. 
Різноплановість репертуарної панорами капели, включення до її 
репертуару оригінальних творів, у тому числі таких нетрадицій-
них для народних академізованих інструментів, як зразки духо-
вної музики, співпраця з вищеназваними провідними оперними 
й камерними співаками красномовно свідчать про органічність 
її функціонування у сфері академічної культури.

Творчий «почерк» капели вирізняється яскравою театраль-
ністю, артистизмом, умінням створювати різнохарактерні ху-
дожні образи та «вживатися» в них, злагодженістю інструмен-
тального супроводу, чіткою артикуляцією, рельєфністю передачі 
голосом найтонших динамічних градацій від pp до ff. Починаю-
чи з 1990-х років репертуар капели значно розширився за раху-
нок нових аранжувань, включення до репертуару популярних 
композицій, номерів на діатонічній бандурі. Так, на концерті до 
100-річчя Київської капели бандуристів по-новому прозвучала 
«Балада про Бондарівну» в обробці В. Кушпета для капели бан-
дуристів і соліста (соло на старосвітській бандурі – С. Захарець). 
У традиційно сольне виконання цього твору додалися елементи 
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новизни, що допомогли «осучаснити» баладу (розподіл «ролей» 
на оповідача (соліст) й слухача (капела), імітація дзвонів тощо). 
У  театралізованій постановці української жартівливої народ-
ної пісні «Ой служив я в пана» роль дівчини виконав хлопець 
із дов гим волоссям, а в сучасній пісні «Синку, мій синку» (сл. і 
муз. В. Гейзера) бандуристи заспівали естрадною манерою та ін. 
У творчість НЗКБУ проникають елементи неакадемічної музики, 
це є показовим з погляду тези про розімкненість сучасної акаде-
мічної музичної культури та щільної взаємодії її з різними не-
академічними явищами. Поміж записів колективу: «Національ-
на Заслужена капела бандуристів України імені Г. Майбороди» 
(2007), «Духовні скарби полтавщини» (2008), «Журавка» (2008), 
«Рідна мати моя» (2015), «Нині в нас Різдво» (2015). 

Бандурне капельне виконавство сьогодення представлено 
низкою знаних чоловічих колективів, які мають самобутню іс-
торію, цікавий репертуар, поміж них  – львівська капела бан-
дуристів «Карпати» Українського товариства сліпих (заснована 
1953 р.), у якій 70 % виконавців є інвалідами зору; Струсівська 
заслужена капела бандуристів «Кобзар» (заснована 1957 р.). Бага-
торічну творчу діяльність знаних капел єднає підхід до реперту-
ару, основу якого в усі часи складали обробки народних пісень. 
Оскільки більшість капелян не є професійними бандуристами, 
тому інструментальні партії підсилюються іншими інструмен-
тами. Так, до інструментальної групи капели «Карпати», крім 
бандур, входять цимбали, баян, контрабас, капели «Кобзар»  – 
цимбали, скрипка, контрабас, сопілка, баян. Характерною ри-
сою капельного виконавства є особлива увага їх керівників до 
вокальної  /  хорової партій, натомість інструмент виконує ви-
ключно акомпануючу роль.

Як і репертуар НЗКБУ, теперішній репертуар капели «Карпа-
ти» включає оригінальні твори, зокрема, духовної музики («Бог 
предвічний», «Возвеселімся всі разом нині», обидві – В. Матюка, 
«Добрий вечір, тобі» К. Стеценка, «На небі зірка» О. Нижанків-
ського та ін.), композиції українських авторів, значною мірою ті, 
що набули значення класичних для української музики («Запо-
віт» К. Стеценка на сл. Т. Шевченка, «Зоре моя вечірняя» Г. Хот-
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кевича, «Закувала сива зозуля» П. Ніщинського, «Не всихайте, 
пишні квіти» Є. Козака на сл. Лесі Українки), високопрофесійні 
обробки народних пісень (зосібна М. Лисенка), а також популяр-
ні композиції різного фахового рівня – пісень, солоспівів 94.

У невеликих за кількістю учасників вокально-інструменталь-
них ансамблях однорідного складу (дуети, тріо, квартети, сек-
стети, у  яких, окрім бандури, не застосовуються інші музичні 
інструменти) меншою мірою виявився консервативний елемент 
і водночас значно рельєфніше розкрилися властиві сучасному 
періоду розвитку академічної музичної культури новаторські 
творчі пошуки. Саме у виконавському мистецтві таких малих 
ансамблів найпереконливіше виявилися цікаві знахідки, оригі-
нальні ідеї, неповторні індивідуальні інтерпретації виконуваної 
музики. Такі колективи переважно діють при філармоніях.

Поміж жіночих колективів кінця XX – початку XXI ст. висо-
кою професійною майстерністю, величезним творчим доробком, 
вмінням створювати різнохарактерні, яскраві образи, визнача-
ється черкаське тріо бандуристок «Вербена». Історія створення 
тріо пов’язана з КДК. Саме там, під керівниц твом С.  Баштана, 
який розгледів в талановитих студентках – Людмилі Ларіковій 
(колоратурне сопрано) Лідії Зайнчківській (драматичне сопра-
но) та Ользі Калині (мецо-сопрано) перспективний вокально-
інструментальний ансамбль. Власне, з 1983 року тріо «Вербена», 
назву обрали його учасниці, з успіхом дебютувало у стінах сто-
личної консерваторії, а згодом мало концертні виступи по всій 
Україні та за кордоном.

З 1987 року Тріо почало функціонувати як окрема концертна 
одиниця при черкаській обласній філармонії. Лауреати і пере-
можниці численних конкурсів, бандуристки отримали найвищі 
державні нагороди – звання заслужених (1993), народних артис-
ток України (1999), були номіновані на Шевченківську премію 
(2003). Нещодавно, 2018  року розпочалась нова сторінка «Вер-

94 Важливу роль відіграють бандуристи, які входять до інструменталь-
них груп низки хорових колективів, поміж яких: Національний заслужений 
академічний народний хор України імені Григорія Верьовки, Черкаський дер-
жавний академічний заслужений український народний хор та ін.
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бени». В оновленому складі – народна артистка України Л. Зай-
нчківська, талановитих бандуристок Людмили Квартальової і 
Олесі Бойко, колектив продовжує плекати українську пісню на 
високому фаховому рівні і існує на базі Черкаського Національ-
ного університету ім. Б. Хмельницького.

Тріо стало «співочою візитівкою Черкас», створило численні 
концертні програми. Виконавство бандуристок визначається зла-
годженим акордовим звучанням, гармонійним поєднанням голо-
сів, емоційною виразністю та сценічною довершеністю. Високу 
оцінку мистецтва «Вербени» свого часу дав видатний хормейстер 
Анатолій Авдієвський, зокрема він визначив особливість манери 
співу Тріо бандуристок в «органічному хоровому звучанні». Відо-
мий український хореограф Мирослав Вантух зауважив, що не 
можливо уявити Українську націю без «Вербени» 95.

Репертуар Тріо надзвичайно великий і різноманітний, це: 
зразки українських народних («По садочку ходжу», «На вулиці 
скрипка грає», «Зеленая горішино» та  ін.), стрілецьких пісень 
(«І снилося в ночі дівчині», «Повіяв вітер степовий», «Нічко ці-
кавая»), пісень на слова Т.  Шевченка («Садок вишневий коло 
хати» муз. Г.  Хоткевича, «Ой три шляхи широкії» муз.  Я.  Сте-
пового), твори українських радянських композиторів («Осінні 
квіти» сл.  Лесі Українки, муз.  М.  Жербіна, «Як надійшла лю-
бов» сл.  Д.  Павличка, муз.  О.  Білаша, «Дніпровський вальс» 
сл. В. Курінського, муз. І. Шамо, «Тернова ружа» сл. В. Іванишина 
муз. Г. Менкуш, «Рідна мати моя» сл. А. Малишка, муз. П. Майбо-
роди та ін.). Чільне місце у репертуарі бандуристок посіли й ака-
пельні твори. Виконавиці створили кілька акапельних програм, 
з  якими виступали як вокальний колектив. Приміром, слухачі 
мали змогу почути різні інтерпретації українських народних 
пісень («Чорноморець, матінко», «Посіяла огірочки», «Ой у полі 
вітер віє», «Зеленая горішино») у трьох варіантах: Полтавському, 
Кіровоградському та Черкаському. Важливою складовою репер-
туару «Вербени» були й інструментальні твори  – «Молоточки» 

95 З інтерв’ю із Лідією Зайнчківською (телефона розмова від 11.04.2019). 
Приватний архів І. Лісняк. 
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Ф.  Куперена, варіації на української народної пісні «Пливе чо-
вен» в обробці С.  Баштана, варіації на тему «Ніч яка місячна» 
К.  Мяскова, цикл латиноамериканських творів у перекладенні 
для трьох бандур та ін.

Особливою місією артисток тріо є популяризація творів чер-
каських композиторів, відтак це пісні: «Ой, ожино, пізня яго-
до» сл.  Т.  Шадриної, муз.  М.  Плашкевича, «Вечір духмяний», 
«Заспівай, моя бандуро», «У стилі латино», «Красна врода» 
(усі – сл. К. Кособлик, муз. А. Довганя) та  ін. При всьому бага-
томанітному репертуарі тріо «Вербена», домінуючу роль посіли 
вокально-інструментальні композиції ліричного спрямування.

Як штатний колектив філармонії, бандуристки мали по 
16 концертів на місяць, гастролювали по різних куточках Украї-
ни, Європи, Америки, співали на прийомах високопосадових 
осіб. У цілому за період існування колективу, бандуристки дали 
більше 3  000 концертів. З  метою урізноманітнити репертуар, 
бути цікавими слухачу, «Вербена» постійно знаходилась у твор-
чому пошуку. Прикметно, що саме вони були одними з перших 
виконавиць, хто почав використовувати вертикальні стійки 
для бандури. Так, на замовлення виконавиць, ще наприкінці 
1990-х років, місцевий завод металевих конструкцій виготовив 
перші стійки для бандури. Приблизно у цей час, «законодави-
ці моди» почали експериментувати з фонограмами, поєднувати 
звучання мінусовки з бандурами.

На державному телебаченні України у 1990-х роках про тріо 
«Вербена» були створені фільми, поміж них: «Пісенне намисто», 
«Якось у “Проліску”», «Літо зоряне». Окрім того, артистки зня-
лися в документальній стрічці В. Артеменка – «Василь Симонен-
ко»(2003), присвяченому видатному поетові України. На переко-
нання Л. Зайнчківської, незмінної учасниці, тріо «Вербена» – це 
не стадіонний проект, це тиха, прониклива «розмова», це пісня, 
від серця до серця, яка, як і сама вербена, містить лікувальні 
властивості для стомленої, спраглої душі 96.

96 З інтерв’ю із Лідією Зайнчківською (телефона розмова від 11.04.2019). 
Приватний архів І. Лісняк.
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Подібну лінію щодо популяризації народної пісні у різних 
її інтерпретаціях, продовжує Тріо бандуристок українського 
радіо: народна артистка України Тетяна Маломуж, Катерина 
Коврик та Катерина Шепелюк. Тріо є своєрідною творчою ла-
бораторією, в  якій апробуються твори сучасних українських 
композиторів, виникають цікаві обробки українських народних 
пісень. Власне Тріо бандуристок українського радіо утворилось 
на базі Академічного оркестру народної та популярної музики 
Українського радіо 2004 року. Згодом, після отримання перших 
лауреатств, Тріо відокремилося в окремий колектив. У  своїй 
творчій діяльності бандуристки орієнтуються передусім на по-
повнення фондів Національної радіокомпанії. Спеціально для 
них створюють й здійснюють цікаві аранжування відомі сучасні 
українські композитори, поміж яких В. Степурко, І. Тараненко 
та ін. Тріо записало CD.

Неперевершеним інтерпретатором українського фольклору 
став чоловічий дует зі Львова «Бандурна розмова» (створений 
1994 р.) у складі заслужених артистів України (2008) – Тараса Ла-
зуркевича та Олега Созанського. У його репертуарі – стрілецькі, 
повстанські пісні, псальми, твори на слова Т. Шевченка, перекла-
ди композицій української та західної музичної класики. Чільне 
місце в репертуарі колективу посідають твори для харківської 
бандури, тонкощами гри на якій досконало оволоділи бандурис-
ти. Для виконавської манери Дуету характерно високопрофесій-
не володіння як вокальною, так і інструментальною партіями, 
артистизм, високий технічний рівень. Його учасники свідомо 
працюють над максимальним виявленням виражальних і зву-
козображальних можливостей бандури, а також вокальної пар-
тії. Важливе смислове й драматургічне навантаження в їхньому 
виконавстві відведено інструментальній партії: різноманітним 
ритмічним пульсаціям, мелізматиці, фактурі, що охоплює весь 
діапазон інструмента, звукозображальним прийомам, котрі зна-
чною мірою втілюють образно-стильову специфіку виконуваних 
творів. Поміж яскравих звукозображальних прийомів – імітація 
«підтягування» струн (на словах «А в неї струни все не порвуть-
ся, як не підтягуй – все піддаються» в українській народній піс-
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ні «Ой під горою», обробка О. Созанського), звучання коси (на 
словах «Ой учора орав, і сьогодні орав» в українській народній 
пісні «Ой учора орав», обробка Т. Лазуркевича), імітація гітар-
ного прийому «відбій» (в українській народній пісні «Ой у полі 
вітер віє», обробка О. Созанського). У доробку музикантів – CD 
(«Бандурна розмова  I», 2003 р., «Бандурна розмова  II», 2007 р.), 
DVD («Струноспів», 2007 р.). Окрім того, кожен з виконавців має 
сольні записи (Лазуркевич Т. «І прадіди в струнах бандури жи-
вуть», 1994 р., «Паралелі часу», 1999 р.; Созанський О. «Байда», 
2003 р., «Бандурист», 1998 р.).

Іншим цікавим колективом, у  творчості якого виразно ви-
явилася його пов’язаність із новітніми пошуками й ознаки 
високої сучасної академічної музичної культури, є  квартет 
«Львів’янки» (створений 2000 року при ЛНМА, з 2004-го – при 
Львівській національній філармонії). Склад колективу  – заслу-
жені артистки України (2019) Оксана Коломієць, Олена Ніколен-
ко, Леся Стефанко та Ірина Плахтій, є неодноразовими лауреа-
тами міжнародних конкурсів. Репертуар Квартету складається 
з різностильових і різножанрових оригінальних творів світової 
(А. Вівальді, В. А. Моцарт, А. Ля Пен, Ф. Шуберт та ін.) і вітчиз-
няної (Д. Бортнянський, А. Ведель, К. Стеценко та ін.) музичної 
класики, українських (В. Івасюк, А. Кос-Анатольський, І. Поклад 
та ін.) й естрадно-джазових композицій (Дж. Гершвін, А. Ллойд 
Вебер та ін.), аранжувань народних пісень. Особливе місце в ре-
пертуарі колективу посідають авторські композиції (інструмен-
тальні, вокально-інструментальні) Ок. Герасименко. 

Артистки львівської філармонії підготували низку цікавих, 
оригінальних сольних проектів, зокрема: «Бандурні акварелі», 
«Шлягери Львова», «Бандурні пори року», «Запроси мене у сни 
свої», «Зоряний Львів». Вони активно співпрацюють з відомими 
митцями сучасності, струнними квартетами, камерними орке-
страми: «Віртуози Львова», «Perpetuum Mobile», «INSO-Львів», 
симфонічним оркестром Ломзької філармонії (Польща). Квартет 
записав низку аудіоальбомів: «Калино, покровителько любові» 
(2001), «Львів’янки» (2001), «Cкарби душі» (2006), «Anibele» (2010), 
«Казкове різдво» (2016).
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Виконавську манеру Квартету вирізняє майстерне володін-
ня співом бельканто, гармонійне звучання чотирьохголосного 
акорду. Цьому сприяють не лише вдало підібрані голоси, зокре-
ма «кришталеве» сопрано й «оксамитовий» альт прекрасно до-
повнюються середніми голосами, але й висока вокальна куль-
тура. Для виконавської манери «Львів’янок» характерне гнучке 
фразування, співставлення динамічних контрастів у вокальній 
партії, уміння виразно вибудовувати драматургічні лінії, під-
ходи до кульмінаційних зон. Довершеності виконанню сприяє 
також майстерне оволодіння й інструментальним супроводом. 

У мистецтві тріо «Мальви» (створене 1993  року на кафедрі 
народних інструментів ОДМА, з 1994-го – при Одеській облас-
ній філармонії) рельєфно виявився типовий для сучасного мис-
тецтва інтегративний процес  – взаємопроникнення елементів 
академічного, популярно-масового, народного мистецтва. До 
складу тріо увійшли – заслужена діячка мистецтв України (2009) 
Ніна Морозевич, заслужена артистка України (2009) Галина Су-
кенник, лауреат міжнародних конкурсів Тетяна  Васильців. Ре-
пертуар колективу складається з обробок українських народних 
пісень, вокально-інструментальних та інструментальних ком-
позицій, акапельних творів. Зокрема, тісна співпраця викона-
виць з одеськими композиторами В. Власовим, Ю. Гомельською, 
О. Польовим, О. Соколом, композиторкою-аматоркою Л. Маліч-
кіною зумовила появу низки нових оригінальних творів, поміж 
яких: «Утоптала стежечку» В. Власова, «Тече вода синім явором» 
Л.  Малічкіної (обидва  – на сл.  Т.  Шевченка), «Три веснянки» 
О. Польового (сл. І. Франка), «Ми проходим одними стежками» 
О. Сокола (сл. І. Дузя), «Ніч у лісі» Г. Матвіїва та ін. Значне місце 
в репертуарі «Мальв» посідають спеціально написані для цього 
колективу твори крупної форми, що свідчить про його високий 
професійний рівень. Як приклад, вокально-інструментальна 
сюїта «Нелюбимих жінок не буває» В. Власова (сл. Р. Бродавка), 
 вокально-оркестрова (для тріо бандуристок та духового орке-
стру) поема «Щедрик» (за М. Леонтовичем) О. Сокола.

Творча манера Тріо вирізняється високим технічним рівнем 
виконання як вокальної, так і інструментальної партій, піднесе-
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ним емоційним тонусом. У вокально-інструментальних творах 
виконавиці сміливо експериментують з різними манерами спі-
ву, утворюючи при цьому своєрідний академічно-естрадно-на-
родний мікст. Саме цей експериментаторський «дух» підкреслю-
вав композитор В. Власов, уважаючи, що тріо «Мальви» «стало 
засобом втілення композиторських ідей» [38]. У виконанні Тріо 
оригінально інтерпретовані акапельні твори, як, скажімо, укра-
їнська народна пісня «Червона калина» (обр.  Р.  Соров’яки) або 
Віночок українських народних пісень, де максимально виявлено 
виразність динамічних контрастів, агогічних відхилень, артис-
тизм сценічного втілення.

Останнім часом неабияку популярність здобули такі колек-
тиви, як: дует «Елегія струн» (Тернопіль), тріо «Дивоструни» 
(Луцьк), «Оріана» (Тернопіль), «YuMaVita» (Львів), «Купава» 
(Харків), «Вишиванка» (Полтава), «Пектораль», квартет «Ґердан» 
(Івано-Франківськ) та ін.

Водночас варто зауважити, що неперехідної межі між творчіс-
тю ансамблів однорідного й мішаного складів практично немає. 
Так, дует «Бандурна розмова» до деяких пісень залучає тембр со-
пілки  97 (наприклад, у  виконанні українських народних пісень 
«Ой у полі вітер віє», «Ой учора орав»), квартет «Львів’янки» – 
синтезатор, інструменти скрипкової групи. Усе це допомагає ви-
конавцям більш індивідуально підійти до інтерпретацій музич-
них творів та підкреслити своє творче амплуа.

Оригінальні авторські ідеї, підходи митців до тлумачення тих 
чи інших інструментів, їхні прагнення бути в авангарді нових 
пошуків виявлено у виконавському мистецтві малих вокально-
інструментальних колективів мішаного складу (де бандура по-
єднується з іншими народними й академічними інструментами). 
У виконанні таких творів істотного значення набуває робота над 
досягненням ансамблевого характеру звучання при поєднанні 
тембру бандури з іншими музичними інструментами.

Так, основу репертуару народного вокально-інструменталь-
ного тріо «Срібна терція» (створене 1995 року при міському бу-

97 Партію сопілки виконує Т. Лазуркевич.
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динку культури м. Рівне) складають твори композиторів-класи-
ків, відомі фольклорні зразки, авторська музика. Тембр баяна 
(Борис Забута) та бандури (Тетяна Бенедюк) органічно доповнює 
скрипка (Людмила Дьомушкіна). Специфікою Тріо є виконав-
ський універсалізм, що взагалі притаманний сучасному музич-
ному простору. Так, скрипалька, окрім інструментальної партії, 
одночасно виконує роль другого сопрано, а  усі аранжування 
здійсненні художнім керівником колективу, заслуженим праців-
ником культури України – Б. Забутою. Кожний учасник Тріо є 
високопрофесійним музикантом. Відтак виконавській творчос-
ті «Срібної терції» властиві ансамблева злагодженість звучання 
інструментальної групи (бандура, баян, скрипка), узгодженість 
з вокалом. Співвідношення вокальних голосів відзначається 
паритетністю, при цьому рухлива партія другого сопрано час-
то утворює самостійну лінію. Такий підхід застосовано в інтер-
претаціях українських народних пісень, як-от: «Стоїть дівча», 
«О милий мій», «Човен хитається» та ін.

Виконавці намагаються максимально розкрити образно-дра-
матургічний зміст творів, розширити звукозображальну палі-
тру звучання, збагатити музику новими фарбами й відтінками. 
Одним з найцікавіших зрізів творчої діяльності Тріо є підхід до 
аранжування: використання елементів симфонічного розвитку 
мелодії, що проводиться всіма інструментами, у різних діапазо-
нах й позначається ритмо-інтонаційною варіантністю, а  також 
єдність усіх засобів музичної виразності в розкритті образної 
драматургії. Зокрема, це стосується й широкого спектру штри-
хів у партії кожного інструмента (glisando бандури, pizzicatto 
скрипки, détaché баяна). Запропоновані виконавцями підхо-
ди до інтерпретації відомих творів відкривають нові смислові 
грані у творах українських композиторів: Я.  Барнича, О.  Біла-
ша, М. Мозгового, І. Поклада та ін. Музиканти записали диски 
«Срібна терція» (2004), «Два кольори» (2009).

Рідкісний акцент поміж бандурних мішаних ансамблів на ви-
конанні авангардової музики зробив Івано-Франківськівській 
філармоний дует «Діалоги». Дует у складі Надії та Ігоря Євенків 
(бандура, баян) був утворений 2008 року. Лауреати багатьох між-
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народних та всеукраїнських конкурсів, фестивалів, музиканти 
передусім є популяризаторами творів регіональних композито-
рів. Так, дует є першим виконавцем низки композицій В. Павлі-
ковського («Метаморфози», «Оглядини старих світлин»), музика 
якого розрахована на підготовленого слухача, емоційно й тех-
нічно є складною. Також вагоме місце у репертуарі подружжя 
Євенків займають перекладення творів світової класики, як-от: 
Концерт D-dur А. Вівальді, «Адажіо» Б. Марчелло, «Інтродукція 
і пасакалія» М. Регера та  ін. У виконанні Дуету цікаво звучать 
й інтерпретації творів українських композиторів: «Веснянка» 
І. Шамо. Окрасою репертуару «Діалоги» є перлини вокально-ін-
струментальної музики, це: «Соловейко» сл. і муз. М.  Кропив-
ницького, «Ой піду я межи гори» сл. і муз. А. Кос-Анатольського, 
«Як би мені черевички» муз. М. Скорика, сл. Т. Шевченка та ін., 
колядки «Що то за Предивна...» мелодія Я. Яциневича, обробка 
Ок. Герасименко, «Ангел Божий із небес» обробка М. Максиміва 
та  ін. Дует має цікавий, складний та різноплановий репертуар, 
відзначається високим фаховим рівнем 98.

У творчості великих ансамблів мішаних складів виразно ви-
явилися, з одного боку, консервативні, генетично пов’язані з ма-
совим мистецтвом минулих радянських десятиліть риси. Вони 
помітні у виконанні відомих зразків аранжувань народнопісен-
ного матеріалу. З другого боку, високопрофесійні аспекти твор-
чості цих колективів, що міцно пов’язують його з академічною 
культурою, почали доповнюватися видовищними елементами, 
виконанням композицій у стилях, притаманних масовій музиці. 
Низка колективів еволюціонує в бік останньої, отже, вони сьо-
годні є типовими сполучними ланками між академічною та ма-
совою культурою.

Стильові нашарування, експерименти з тембрами інстру-
ментів, потужний струмінь етноджазових звучань, відрізняють 
«Creschendo оркестр» (створений 2009  р., керівник Святослав 
Кондратьєв). В ансамблі солістів поєдналися академічні (три або 

98 Аналогічного складу є високопрофесійний дует Людмили та Юрія Фе-
дорових, який активно популяризував народні інструменти протягом 1980–
1990-х рр. здебільшого на теренах європейських країн.
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чотири скрипки, флейта, контрабас, кларнет) і народні інстру-
менти (дві домри, цимбали, баян, згодом бандура). Епізодично 
до складу ансамблю вводиться ударна установка. Інструмен-
тальну основу колективу доповнюють відомі солісти- вокалісти – 
О. Бойко, М. Гнатюк, Н. Пелих, О. Фотушак, Т. Ходакова та  ін. 
Високий професійний рівень кожного з виконавців «Creschendo 
оркестру» та водночас уміння музикантів невимушено тримати-
ся на сцені, елементи шоу визначають виконавську манеру орке-
стру на межі академічної і масової. Репертуар ансамблю – різно-
плановий, включає оригінальні твори українських композиторів 
(«Гуцульська фантазія» П.  Терпелюка, «Свято» В.  Зубицького, 
«До тебе» В.  Філіпенка, «Українські віртуози» І.  Міського, «Та-
нок» М. Скорика та ін.), світові класичні хіти (танець із шаблями 
А. Хачатуряна з балету «Спартак»), перлини вокальної класики 
(арія Тореадора з опери «Кармен» Ж.  Бізе, арія Сільви з одно-
йменної оперети І. Кальмана, арія Джудітти з однойменної опе-
рети Ф. Леґара та ін.), а також – обробки популярних українських 
народних пісень («Ой під вишнею, під черешнею», «В кінці греб-
лі шумлять верби», «Ой, дівчино, шумить гай»), різноманітні по-
пурі на теми українських народних пісень.

Згодом колектив змінив свою назву на «SHARAVARABAND». 
У новому складі об’єдналися академічні, народні та електронні 
інструменти. Основним напрямом для музикантів став етно-
джаз з орієнтацією на створення шоу-програм. Водночас основ-
ний вектор колективу полягає у створенні високоякісного укра-
їнського продукту.

Схожа, однак виявлена різною мірою тенденція має місце у 
творчості інших великих колективів мішаних складів, де є група 
бандур. Це – НАОНІ (під керуванням Є. Гуцала) та Академічний 
оркестр народної та популярної музики Українського радіо (під 
керуванням М. Пікульського). Вони стали школою професіона-
лізму для багатьох знаних нині виконавців-бандуристів. Основу 
репертуару цих колективів складають зразки фольклору, аран-
жовані професійними композиторами, оригінальні твори сучас-
них авторів – Ю. Алжнєва, М. Стецюна, Ю. Шевченка, І. Щерба-
кова та ін.
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Останнім часом ці колективи почали активно включати до 
свого репертуару зразки популярної музики, зокрема до реперту-
ару НАОНІ ввійшли кавер-версії відомих світових («The Beatles», 
«Depech Mode», «Abba» та ін.), українських хітів ХХ ст. («Скрябін», 
«Вопли Відоплясова» та ін.), саундтреки з кінофільмів («Пірати Ка-
рибського моря», «Місія нездійснена» та ін.). Навіть виникли ціли 
програми концертів НАОНІ відповідної стилістики: «Найкращі 
хіти ВВ улюблені українські та світові шедеври» Олега Скрипки та 
НАОНІ оркестру, «Концерт рок-оркестра НАОНІ» та ін.

НАОНІ співпрацює з такими гуртами як: «ВВ», «Друга ріка», 
ТіК та ін. Відкриття Євробачення – 2017, що проходило у Києві, 
розпочалося зі спільного виступу НАОНІ з електро-фолк гуртом 
ONUKA. Оркестр неодноразово брав участь у музичному шоу 
«Битва Оркестрів» (2017, 2018). Восени 2018  року презентував 
широкому колу глядачів цікавий проект, який був представле-
ний публіці різних міст України та пройшов з великими успі-
хом: перше фентезі-шоу «Володарі стихій» (соло на бандурі, про 
що йшлося раніше, виконав бандурист Г. Матвіїв). Власне проект 
межує між академічною і масовою музикою, це симбіоз різних 
стильових течій: рок-, поп- музики, фолку, класики та автор-
ських творів солістів з потужними спецефектами.

Вектор творчості колективів, які сміливо синтезують у своє-

му мистецтві елементи академічно-народної й масової музики 
полягає у подоланні створених у суспільстві стереотипів щодо 
старомодності народних інструментів та нав’язаного за часів ра-
дянського минулого образу так званої шароварщини. 

У малих інструментальних колективах мішаних складів бан-
дура поєднується з народними (як-от, гітара, баян, домра) або 
академічними (наприклад, скрипка, фортепіано, віолончель) ін-
струментами. Прагнення виконавців по-новому інтерпретувати 
музику різних стилів і жанрів є основним стрижнем творчості 
таких ансамблів. Подібно до інших видів постмодерного мисте-
цтва, де існує велика кількість інтерпретацій-перетлумачень уже 
існуючих текстів культури, тут також має місце нове прочитан-
ня музики різних епох. Так, об’єднавши інструменти академіч-
ної групи (флейта, скрипка, віолончель) з бандурою, виконавці 
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ансамблю «Прем’єр» (створений на базі ДДМА, 2005–2014  рр.) 
намагаються запропонувати власну осучаснену інтерпретацію 
звукової аури епохи бароко й класицизму та максимально збе-
регти стилістичні риси класичної музики. Учасники колективу: 
Олена Симонова (бандура), Тетяна Самойленко (флейта), Олена 
Войтова (скрипка) та Станіслав Слуцький (віолончель).

Отже, основним завданням виконавців у такій творчій групі 
є створення органічного тембрового ансамблю бандури зі струн-
но-щипковими інструментами та флейтою, що досягається шля-
хом випрацювання «сухого» щипка, характерного для тембру 
клавесина  99. У  репертуарі Ансамблю західні твори переважно 
епох бароко й класицизму (переклади для ансамблю здійснив 
композитор Є. Мілка), як-от: «Музика на воді» із сюїти № 2 D-dur 
(Bouree, Air, Hornpipe, Alla Danza) Ґ.  Генделя, Скерцо із сюїти 
h-moll Й.-С.  Баха, «Дивертисмент» №  2  , №  4 (C-dur), «Зозуля» 
Л. Дакена, «Дует» Ж. Бізе та ін. Часом виконавці звертаються й 
до вокальної музики відповідного стилю: «Алилуя» В. А. Моцар-
та, «Se tu mami» Дж. Б. Перґолезі та ін. 100

Абсолютно в іншому ракурсі – симбіоз популярного й акаде-
мічного річищ музичної творчості на основі принципів остан-
ньої, представлена творчість інструментально-театрального 
ансамблю викладачів Харківської державної академії культури 
«ЦимБанДо і К°» (2006). Назва колективу виникла з перших лі-
тер інструментів, які ввійшли до складу цього інструментально-
го квартету: ЦИМбали (Олександра Савицька), БАНдура (Надія 
Мельник), ДОмра (Ірина Кононова) та кобза-контрабас (Наталя 
Башмакова). Від 2015 року – тріо «ЦимБанДо» (без домри, партію 
кобзи-контрабаса виконує Костянтин Хітушко). Творчість Квар-
тету (згодом – Тріо) заснована на переосмисленні творів світо-
вої музичної класики, фольклорних зразків, їх синтезуванні з 
елементами поп-, рок-, електронної музики. Такий підхід най-

99 З інтерв’ю із Оленою Симоновою (переписка Messenger, Viber 03.05.2019). 
Приватний архів І. Лісняк.

100 Цікаві знахідки присутні у виконавській творчості одеського дуету у 
складі Т. Гордійчук (бандура) й І. Сиротюк (баян), який на високому худож-
ньому рівні популяризує твори одеських композиторів.
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більшою мірою забезпечує популярність ансамблю переважно 
поміж слухачів молодого покоління. Надзвичайною виразністю, 
яскравою неповторністю в опрацювання «чужого» музичного 
матеріалу позначено репертуар ансамблю. Свій перший твір  – 
«Вибач нам, Моцарте» – виконавці присвятили 250-річчю з дня 
народження геніального австрійського композитора В.  А.  Мо-
царта. Власне моцартівський життєрадісний, безтурботний об-
раз, з дитячим сприйняттям навколишнього світу, є стрижневою 
ідеєю виконавської естетики «ЦимБанДо» 101.

Манера колективу позначена поєднанням фахової віртуоз-
ної техніки (властива виконавству кожної з його учасників) із 
яскравим артистизмом, невимушеністю сценічної поведінки, що 
сприяє створенню на сцені своєрідного «музичного театру». Не 
випадково ансамблісти, зокрема бандуристка, часто використо-
вує імітацію гри на гуслах, гітарі, балалайці, різноманітні вигу-
кування, наспівування мелодії, а іноді, навіть, музиканти міня-
ються інструментами...

Репертуар колективу складається переважно з українських 
народних пісень, романсів, різнорідних колажів, де оригіналь-
ний текст істотно трансформується. Так, типовим «авторським» 
прийомом «ЦимБанДо» є поєднання в межах однієї композиції 
фрагментів ряду відомих, але дуже далеких за своїми естетични-
ми засадами, сферами й характером функціонування в соціумі, 
стилями, жанрами творів, як-от: мелодії з балетів «Лускунчик» 
та «Лебедине озеро» П. Чайковського з дитячою піснею «В траве 
сидел кузнечик» (сл. М. Носова, муз. В. Шаїнського) та «А бабоч-
ка крылышками бяк, бяк, бяк, бяк...» (з  кінофільму «Звичайне 
диво», відома у виконанні А.  Миронова), або композиція «Ра-
нок у вишневому садку» («Ранок» Е. Ґріґа з сюїти «Пер Ґюнт») та 
українська народна пісня жартівливого характеру «Ой під ви-
шнею, під черешнею»). Водночас у репертуарі ансамблю є і більш 
«серйозна» музика, як-от, мело декламація на вірші Ліни Костен-
ко «Між іншим» («Люди, будьте взаємно красивими!»).

101 З інтерв’ю із Надією Мельник (переписка Messenger від 06.05.2019). 
Приватний архів І. Лісняк.
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Останнім часом репертуар колективу суттєво поповнився 
творами українських композиторів: «Дощик» І. Гайденка, «Ще-
дрик», Імпровізація і танець В. Дмитренка та ін. Варто відзначи-
ти, що поєднання музичних творів з поезією стало своєрідною 
візитівкою Тріо. Показовими у цьому контексті є дві «Байки про 
ЦимБанДо», їх створили самі учасники колективу. В основі 1-ої 
Байки лежить музика Є. Тростянського (п’єса «Два портрети»), 
2-ої  – М.  Римського-Корсакова («Політ джмеля»). На музичну 
канву творів накладаються уривки байок І. Крилова в поетичній 
інтерпретації О.  Савицької. Подібні «театралізовані» компози-
ції, зі слів Н. Мельник, виникли в наслідок критичного осмис-
лення «життя-буття» артиста у сучасному соціумі  102.

Підсумовуючи, зауважимо, що виконавське мистецтво колек-
тивів за участю бандури вельми різнопланове. Творчість менш 
«мобільних» і водночас більш традиційних великих колективів 
вокально-інструментального однорідного й мішаного складів 
ґрунтується переважно на різнобічному перевтіленні фольклор-
них засад. Водночас у них виявлено типові для сучасності «мо-
дуляції» академізму в бік популярної маскультури. Очевидно, це 
пов’язано з необхідністю «виживання» в контексті бурхливого 
розвитку інноваційних тенденцій у всіх сферах художньої твор-
чості. «Мобільніші» малі колективи більш активно звертаються 
до різностильового й різножанрового репертуару, експерименту-
ють, синтезують у своїй творчості елементи популярної музики. 

3.3. Академічне бандурне виконавство у взаємодії 
з популярною маскультурою

Логічним продовженням тенденції залучення елементів попу-
лярної музики до композиторської творчості для бандури стало 
звернення самих виконавців бандуристів до відповідних стилів і 
жанрів. Водночас цей процес часто був спричинений свідомим ба-
жанням бандуристів подолати стереотипні уявлення в суспільстві 
про бандуру лише як про фольклорний та академічний інструмент.

102 Виконавці отримали Гран-прі на Міжнародному фестивалі «Само-
родки – 2008» (м. Севастополь), стали дипломантами Міжнародного турніру 
«Терем-crossover» (Санкт-Петербург, 2012, 2013 рр.).
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Суб’єктивні (зокрема, необхідність вижити в умовах зміни 
статусу пересічного академічного музиканта в соціумі або про-
сто заробітчанство) та об’єктивні (усепроникаючі дифузні проце-
си в постмодерному культурному світі) фактори зумовили дедалі 
активнішу апробацію академічними бандуристами популярної 
маскультури. У  такому річищі цікавими творчими рішеннями 
відомі сучасні колективи: дует «Елегія струн» (Тернопіль), тріо 
«Зоредана» (Харків), «Краля» та «Квітана» (Київ), гурти «Барви» 
(Львів) та «Rieverland» (Дніпро), «Nova Capella» (Київ) та ін. По-
між бандуристів-солістів, хто активно поєднує нетрадиційні на-
прями професійної музичної культури – Р. Гриньків, В. Лисенко, 
Г. Матвіїв, Т. Столяр, Т. Яницький та ін.

Варто зауважити, що активність бандуристів у популярній 
маскультурі значно зросла, відколи виконавці спробували свої 
сили у шоу-проектах, зокрема на телебаченні. Так, Валентин Ли-
сенко та Ярослав Джусь першими взяли участь у шоу-програмі 
«Україна має талант» (відповідно – 2009 та 2010 рр.). Після ви-
ступів на ТБ музиканти стали знаними широкому колу слухачів. 
Успіх був зумовлений й відповідним репертуаром: виконанням 
на бандурі кавер-версій популярних хітів. Так, В.  Лисенко зі-
грав твір К. Меладзе «Квітка душа», Я. Джусь – попурі на теми 
відомих сучасних композицій. Їхня творчість мотивувала інших 
бандуристів, а  найбільш молоде покоління виконавців, також 
пробувати свої сили в різних шоу-проектах, створювати моло-
діжні гурти, писати сучасну музику, грати на бандурі кавери 103.

Ще одним важливим фактором розвитку бандурного мисте-
цтва, зокрема його популярного напряму, стало проведення від-
повідних конкурсів й фестивалів. 2011 року було започатковано 
перший в Україні конкурс-рейтинг «Сучасне бандурне мистец-
тво», мета якого полягала в підняті рейтингу бандури саме по-
між молоді  104. Окрім того, організатори конкурсу ставили за 
мету розкрити нові параметри звучання бандури (шляхом син-

103 Згодом чимало бандуристів взяли участь у таких шоу-проектах як «Го-
лос країни», «Х-фактор» та ін.

104 Конкурс відбувся за ініціативи Олексія Якушева – директора ТМ фіто-
чаїв «Мудрий травник», президента міжнародної благодійної організації 
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тезу з іншими інструментами, створенням авторських творів 
з новою стилістикою тощо). Згодом було організовано чимало 
концертних програм, поміж яких: «Велике бандурне шоу» (Оде-
са, 2016  р.), «Пісня серця» (Київ, 2017  р.). Також, відбувся Пер-
ший фестиваль сучасної бандури «Lviv Bandur Fest» (Львів, 2017, 
2018 рр.) 105, згодом у Києві – «Bandura music days» (2018) 106. Про-
ведення фестивалів і конкурсів є надзвичайно важливою й необ-
хідною платформою для виявлення нових бандуристів-солістів, 
бандурних колективів 107.

Цікаво, що подібні заходи відкрили новий ракурс у баченні 
автентичних інструментів, які також долучилися до процесу 
сучасних стильових синтезів. Так, справжньою несподіванкою 
став дует Святослава Силенка (старосвітська бандура) та Радвіла 
Інгварлсона (ударні інструменти та тувинський горловий спів) 
у  концертній програмі «Пісня серця» (Київ, 2017  р.). Не менш 
цікава колабарація Сергія Нечипоренка (кобза) та діджея Та-
раса Шевченка в рамках фестивалю «Bandura music days» (Київ, 
2018  р.). Такий підхід до трактування старосвітських інстру-
ментів значно піднімає їх рейтинг поміж молоді, свідчить про 
щільний контакт, взаємодію та синтез різних сфер музичної 
культури: сучасного бандурного виконавства, реконструйованої 
автентичної традиції та поп-культури.

На кшталт сучасних українських гуртів, у рамках фестивалю 
«Lviv Bandur Fest-2017», навіть виникла нова назва – «бандуро-
гурт», що вказує орієнтацію колективу саме на альтернативну 

«Фонд сприяння та розвитку нових стандартів життя «Нове повідомлення», 
та за підтримки НСКобУ. Другий конкурс відбувся 2013 року.

105 Організаторка фестивалю  – А.  Войтюк. Захід проходив за підтримки 
Українського культурного фонду та ГО «Непротоптана стежина». У  рамках 
фестивалю відбувся показ фільму «Поводир» (режисер О. Санін). 

106 Фестиваль проходив за підтримки Українського культурного фонду, 
організатори – Я. Джусь та О. Боровець – мали на меті представити різні грані 
сучасної бандурної творчості широкій глядацькій аудиторії. У рамках фести-
валю відбулися дискусії, майстер-класи. У заключному концерті взяли участь 
сучасні бандуристи, а також і виконавці на старосвітских інструментах.

107 З інтерв’ю із Ярославом Джусем та Оксаною Боровець (від 07.11.2018, 
Київ). Приватний архів І. Лісняк.
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щодо народної та академічної музику 108. Усе це ще раз підкрес-
лює популярність і варіативність різних форм бандурного музи-
кування в площині ММК. 

Однак творчість бандуро-гуртів та окремих бандуристів 
у сфері популярної музики містить у собі не тільки музичну 
складову, нерідко це соціальна спрямованість їхньої діяльності. 
Так, за останні роки бандуристами було втілено низку цікавих 
та важливих для суспільства заходів. Наприклад, у  результаті 
співпраці проекту «Bandura Style» та соціального проекту «По-
чути» 2016  року відбувся концерт гурту «Шпилясті кобзарі» 
разом з виконавцями жестової мови (актори театру міміки та 
жесту «Райдуга» І.  Малік та Г.  Гук). У  програмі концерту про-
звучали народні пісні та авторські твори, світові та «ретрохіти», 
рок, джаз, дабстеп, що були виконані на бандурі українською та 
жестовою мовами. У тому ж 2016 році гурт «Troye Zillya» записав 
диск «Казки від вої нів АТО» 109. Іще одним прикладом може бути 
«Темний концерт» від Львівського акустичного гурту «Три кро-
ки вниз», що відбувся в рамках Другого фестивалю «Lviv Bandur 
Fest» (2018) у «Домі Франка». На цей захід було запрошено людей 
з вадами зору. Ідея концерту-акції – інтегрування цих верств на-
селення у спільний простір та розкриття потенційних можли-
востей пересічних громадян шляхом активізації лише слухового 
сприйняття музики. Окрім цього, авторка цих та інших проек-
тів  – бандуристка А.  Войтюк  – провела у Львові акцію під на-
звою «Чи люблять бандуру люди?». Мета полягала в тому, щоби 
побачити, чи знають львів’яни свій народний інструмент і чи 
готові зробити bandura selfie? Роком раніше – у рамках Першо-
го фестивалю «Lviv Bandur Fest» (2017) – була проведена акція в 
громадському транспорті цього міста. Соціальна функція бан-
дуристів не лише сприяє популяризації бандури поміж широ-
ких верств населення, але й виконує певний арт-терапевтичний 
ефект. В умовах напруженого стану соціуму подібні заходи віді-
грають вагоме значення для українського суспільства.

108 Назву «бандуро-гурт» запропонувала А. Войтюк.
109 Наклад дисків становив 1 000 примірників.

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



183

Розділ 3. Основні тенденції розвитку сучасного бандурного виконавства...

Не залишається поза увагою сучасних бандуристів і освітня 
ланка. Так, 2014 року на замовлення Українського католицько-
го університету (Львів), для підрозділу Школа української мови 
і культури для іноземців, гурт «Тroye Zillia» здійснив аранжу-
вання та запис десяти відомих українських пісень, коломийок, 
колядок, які ввійшли окремим додатком в аудіоальбом для під-
ручника з української культури.

Бандуристи активно співпрацюють з музикантами популяр-
ної маскультури. Так, відомі спільні проекти бандуриста 
Р. Гринь ківа з такими зірками українського шоу-бізнесу, як Рус-
лана, Олег Скрипка, Ілларія, Джамала та ін. 110 Цікаві творчі тан-
деми утворилися в результаті співпраці бандуристів В. Лисенка, 
І.  Ткаленка зі співачкою Т.  Матвієнко (донька Н.  Матвієнко), 
Я. Джуся – з рок-гуртом «Веремія», «Тартак», ТНМК, YARMAK, 
Катєю Chilli, Анжелікою Рудницькою та іншими, М.  Круть  – 
з Віктором Павліком та ін.

Вплив поп-культури на сценічний імідж музикантів виявля-
ється, зокрема, у  дизайнерському підході до створення костю-
мів, у яких часто синтезуються елементи автентики й різнома-
нітних сучасних стилів, або ж зовсім відмова від національного 
колориту, у використанні вертикальних підставок для утриман-
ня інструментів, світлових ефектів, піротехніки тощо. Поміж 
новацій, стосовних інструмента, – застосування звукознімачів, 
що узгоджують звучання бандури з електронними, ударними ін-
струментами. На електроакустичних бандурах грає переважна 
більшість сучасних бандуристів популярного напряму.

Слід відзначити, що перші експерименти з електроакустич-
ними можливостями бандури припали на 70-ті роки минулого 
століття. За принципом електрогітари, учасники ВІА «Кобза» 111 

110 Бандурист взяв участь у записі другого альбому гурту «Гайдамаки» – «Бо-
гуслава» (2004). Результатом роботи Р. Гриньківа та рок-групи «Димна Суміш» 
став запис 30-хвилинного альбому імпровізацій «Live Improvisation» (2010) та ін.

111 Власне група була створена за ініціативою випускників Київської кон-
серваторії – бандуристів К. Новицького й В. Кушпета 1968 року й здобула не-
абияку популярність. Так, разом з відомою білоруською групою «Пісняри» та 
естрадною співачкою А.  Пугачовою, учасники групи «Кобза» стали лауреа-
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вирішили виготовити електробандуру. Цю ідею втілив у життя 
майстер, інженер за фахом Володимир Зарубінський. Механізм 
електробандури полягав у тому, що над резонатором, під струни 
просувався мідяний дріт, який з’єднувався з посилювачем за до-
помогою шнура. Не торкаючись струн, по лінії мідяного дроту 
виконавці раз на тиждень магнітили струни (приблизно 5 хви-
лин). Намагнічені струни по мідяному дроту передавали коли-
вання на посилювач, і в такий спосіб виникали ефекти електро-
гітари: «бустера», «квакушки» та «примочки» 112.

Ці інструменти не стали широко вживаними, проте засвідчи-
ли бажання бандуристів бути в авангарді тогочасних процесів і 
тенденцій української естради. Творчість ВІА «Кобза» настіль-
ки підняла рейтинг бандури, що інструмент уже тоді міг конку-
рувати з електрогітарою, та, у деякій мірі, з молодіжним рухом 
1970-х років – хіпі. Недарма навіть виник слоган: «Пусть хиппи 
взбесятся от злости, не заглушить бандуру Кости!» (ідеться про 
бандуриста, учасника ВІА К. Новицького), а на Другому всесвіт-
ньому з’їзді хіпі перший диск-гігант ВІА «Кобзи» посів 2-у пози-
цію після диска «The Beatles» (!) 113.

У  1990-х  роках над поліпшенням акустичних можливостей 
бандури почав працювати Р.  Гриньків [докладніше див.  : 182]. 
Бандурист застосував ряд конструктивних особливостей на 
бандурі, передусім демпфер, ніжку та «трипільського коника». 
Якщо спроби прилаштування демпфера (система приглушу-
вання струн) та ніжки (нагадує шпиль на віолончелі) на бандурі 
вже розроблялися раніше, то ідея вести «трипільського коника» 
(запозичений від скрипкової конструкції) належить автору  114. 
Використовуючи знання органології, сучасних комп’ютерних 
технологій, бандурист-конструктор упорядкував, розвинув 

тами всесоюзних конкурсів артистів естради (Мінськ, 1971 р.) та радянської 
пісні (присвяченому 60-річчю Жовтня, Москва, 1977 р.)

112 З інтерв’ю із Костянтином Новицьким (від 15.03.2009, Київ). Приватний 
архів І. Лісняк.

113 Там само.
114 З інтерв’ю із Романом Гриньківим (від 11.02.2007, Київ). Приватний ар-

хів І. Лісняк.
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та «оживив» (за висловом Р.  Гриньківа) бандуру конструктора 
І. Скляра з метою поліпшення її акустичних можливостей, подо-
лання регістрової нерівності 115.

Справжній «електробандурний бум», зумовлений попитом 
на використання бандури передусім у популярній маскультурі 
припав на 2010-ті  роки. Поціновувачам сучасної бандури було 
презентовано кілька екземплярів електроакустичних бандур. 
Так, на замовлення бандуриста Д.  Губ’яка львівська фабрика 
«Трембіта» випустила експериментальну електроакустичну бан-
дуру львівського типу, а чернігівський майстер О. Бешун виро-
бив свій варіант електроакустичної бандури для Т. Столяра.

Близько двадцяти  років над конструкцією електробандури 
працював бандурист І. Ткаленко. Поштовхом для появи електро-
бандури стала співпраця бандуриста зі співаком Тарасом Петри-
ненком. Робота в гурті «Гроно» вимагала якісного й повноцін-
ного бандурного звучання на рівні з іншими інструментами: 
клавіші, електрогітари, барабани. Електробандура конструкції 
І.  Ткаленка  – багатофункціональний, потужний інструмент, 
який не поступається по якості звучання найкращим світовим 
зразками музичної індустрії. Наприклад, під час туру Україною 
з піаністом Л. Мельником, бандура І. Ткаленка звучала рівноцін-
но з роялем «Steinway» 116.

Окрім того, бандурист розробляє пристрої та аксесуари для 
бандури: стійки, звукознімачі, способи запису бандури, техно-
логію виставляння мікрофону тощо. Авторська система визву-
чення бандури (винайдення звукознімачів) дозволяє розширити 
технічні й художні можливості інструмента, їй користуються такі 
відомі бандуристи, як: О. Гончаренко (гурт «KoloYolo»), М. Круть, 
О. Слободян та ін.

Отже, проникнення бандури в нове для неї середовище ма-
сової, переважно молодіжної, культури пов’язано з іншим реци-

115 Цікаво, що І. Скляр передбачав подальший розвиток бандури, а саме 
розробку її акустичних можливостей, про це, зокрема, дізнаємося з його кни-
ги «Київсько-харківська бандура» [282].

116 З інтерв’ю з Іваном Ткаленком (телефона розмова від 28.03.2019). При-
ватний архів І. Лісняк.
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пієнтом, а відтак – відходом від елітарної парадигми творчості 
(що особливо виразно давалася взнаки у творенні та виконан-
ні оригінальних, часто експериментальних, позначених вираз-
ними індивідуальними рисами композицій), новим, властивим 
масовій культурі мовно-стильовим, комунікативним, ціннісно-
смисловим, естетичним контекстами, частиною яких тепер ста-
ли відповідні параметри бандурного мистецтва. Звідси – новації 
самого інструмента, зміни в репертуарі, візуально-сценічні ас-
пекти бандурного виконавства, місця виконання (квартирники, 
паб-клуби, стадіони, вуличні майданчики і т. ін.). Часто єдиним 
зв’язком таких «бандурних» явищ з академічною культурою за-
лишаються лише глибинно властиві їм фахові риси. Їх виявлен-
ня у виконанні музичного твору музикантом дозволяє майже 
безпомилково впізнати в такому музикантові фахівця.

У масовій музичній сфері виконавці-бандуристи здебільшого 
пов’язують свою творчість із джазом, поп-, рок-музикою. Вод-
ночас саме в зазначеному контексті низка бандурних явищ має 
особ ливу роль. Так, на відмінну від ММК, найчастіше позначе-
ною розважальною домінантою (хоча, безумовно, це стосується 
далеко не всіх явищ цієї сфери), виконавська творчість банду-
ристів часом містить глибший сенс, спонукає слухача до осмис-
лення музичних композицій. Присутність бандуристів у сфері 
популярної маскультури, привносить у неї національно забарв-
лений елемент, стає стимулом для свідомої роботи музикантів 
над національно орієнтованим репертуаром, популяризацією 
його поміж широких кіл суспільства.

На таких засадах ґрунтується творчість дуету Сестер Тель-
нюк. Власне Дует був створений ще 1986 року, його виконавство 
синтезує традиції поп-, етно-рок музики, джазу. Музика Сестер 
Тельнюк виходить за рамки чисто попсової, розважальної, вона 
розрахована на інтелектуального слухача. У  низці композицій 
з альбому «Вітер століть» (2002) до інструментального складу 
включено бандуру. У репертуарі дуету – здебільшого твори на му-
зику Лесі Тельнюк та вірші відомих українських поетів – Б.-І. Ан-
тонича, П. Тичини, Лесі Українки та ін. Це лiтературно-музичнi 
твори, філософські балади, романси, фолк-рокові композиції. Їх 
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тематично-образний зміст охоплює широкий спектр проблем 
сьогодення: стосунки митця й суспільства, чоловіка й жінки, 
внутрішньої свободи як необхідної умови для творчості тощо.

Ще один цікавий проект, який проіснував не довго у такому 
форматі, але запам’ятався своєю оригінальністю – гурт «Небо» 
(2011–2015). До колективу ввійшли такі музиканти: Н.  Чечура 
(бандура) та О. Таран (гітара). У репертуарі гурту переважає лю-
бовна лірика («Я чекаю тебе») й пісні соціального спрямування 
(«Продовжуй йти», «Останемся собою» та ін.) з виразним вока-
лом та глибоким змістом (слова і музика належить бандуристці 
Н. Чечурі). На пісню «Несхожа історія» було відзнято кліп. Нада-
лі гурт продовжив своє існування під назвою «Chechura project», 
згодом – «Chechura» від власного прізвища бандуристки.

Інші риси виявляються у творчості бандуриста Я. Джуся. Ви-
конавець активно пропагує бандуру як самодостатній, сучасний 
інструмент із великими потенційними можливостями. Він мав 
концерти по різних куточках світу: Бельгії, Франції, Велико-
британії, Німеччині, Іспанії, Італії, Голландії, Швейцарії, Данії, 
Фінляндії, Канаді, Польщі, Словаччині, Румунії, Китаї, Лівані, 
Ірані та  ін. Бандурист є ініціатором проекту розвитку бренду 
сучасної бандури в Україні та світі «Bandura Style», радіопрогра-
ми з одноіменною назвою, а  також учасником низки проектів 
(«Мистецький Арсенал», Всеукраїнський проект «День вуличної 
музики», концертний тур «Підтримаємо своїх» (на підтримку 
українських військових), «Музика воїнів»), мистецьких фести-
валів («Трипільське коло», Ше.  Fest, «КобзАрт», ГОГОЛЬFEST, 
«Корейська хвиля», мотофестивалю «Тарасова гора», Мегамаршу 
вишиванок, ART-Пікнік Слави Фролової, «Країна мрій», «Atlas 
weekend»), де популяризує бандуру. Брав участь у зйомках низки 
кліпів, поміж них: «Вставай» (Ярмак), інструментальні кавер-
версії на пісню «Hello» (Adele), «1944» (Джамала) та ін. З нагоди 
«Євробачення 2017», яке відбулося в Києві, бандуристи Я. Джусь 
та М. Круть презентували спільний кавер на композицію гурту 
O. Torvald «Time».

У  2010  році Я.  Джусь організував гурт «Шпилясті кобзарі», 
керівником якого залишається дотепер. До складу колективу 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



188

І. Лісняк. Академічне бандурне мистецтво України...

ввійшли шість виконавців, які є випускниками Стритівського 
кобзарського коледжу: Володимир Вікарчук, Юрко Миронець, 
Данило Носко, Сергій Потієнко, Ярослав Великий та, власне, 
Я.  Джусь  117. Провідною ідеєю творчості бандуристів, як, утім, 
і всіх бандуристів масової сфери, є популяризація інструмента 
поміж молоді та широкого глядацького загалу, ламання стерео-
типів про архаїчність бандури. Тому в репертуарі бандуристів 
переважають кавер-версії відомих «хітів», аранжування народ-
них пісень у різних стилях – поп-музики, джазу, нью-ейдж тощо. 
Самі ж учасники колективу визначають свій стиль як «музичний 
шарж». Родзинкою репертуару гурту є попурі на теми україн-
ських пісень, синтезованих із мелодіями світових хітів. Важли-
вим для цих музикантів є сценічний аспект їхнього мистецтва: 
кожний виступ колективу є ретельно продуманою шоу-програ-
мою. Показовими в цьому аспекті є такі українські народні пісні, 
як «Ой служив я в пана», «Поїхала баба в ліс» та ін. Особливого 
відтінку набули україномовні версії загальносвітових різдвяних 
хітів «Silent Night», «Jingle Bells» 118, на які було відзнято кліпи.

Орієнтир на масову аудиторію мають тріо бандуристок «Кра-
ля», «Квітана», «Зоредана». Усі виконавиці – випускниці вишів, є 
високопрофесійними музикантами. Репертуар гуртів включає не 
лише зразки сучасної української музики та аранжованих укра-
їнських народних пісень, але й значну кількість хітів, кавер-вер-
сій, джазових композицій, електронної музики. Низку компози-
цій й кліпів записала й відзняла бандуристка Марія Кохана, які 
за стилістикою також тяжіють до площини популярної музики. 

Палітра сучасного бандурного виконавства у сфері популярної 
маскультури вражає своїм різнобарв’ям та креативністю самих 
виконавців. У цьому контексті яскравим є творче амплуа банду-
ристки Марини Круть, яка вважає, що бандура спроможна зби-
рати стадіони слухачів. Творчість виконавиці тяжіє до популяр-

117 Гурт неодноразово організовував акції на підтримку своєї Alma mater, 
зокрема на весні 2019 року здійснив великий концертний тур Київщиною з 
метою привернути увагу потенційних абітурієнтів до навчального закладу. 

118 Українська версія слів – арт-директорки «Шпилястих кобзарів», поете-
си Оксани Боровець.
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ної музики, також у ній присутні елементи неокласики, хіп-хопу, 
джазу. На сьогоднішній день М.  Круть єдина soul-бандуристка, 
яка своїм вишуканим співом під бандуру, авторськими компо-
зиціями, які підкреслюють широту діапазону голосу (від a до b2), 
стрімко завойовує прихильність поміж широкої аудиторії 119.

Деякий час (2011–2012) М. Круть була солісткою Хмельницько-
го гурту «Pinta Morphina» (ударні, альт, віолончель, гітара та бан-
дура), у репертуарі якого – твори учасників колективу («Ти кра-
ще, що було у мене в житті», «Навколо сонця зроблю коло», «Але 
ми разом» та  ін.). Пізніше утворився гурт «Marina Krut Project», 
а  згодом  – «KRUT», до якого ввійшли музиканти Ю.  Данильчук 
(барабани), М. Мальцев (бас-гітара), В. Подлюк (труба), Є. Олексюк 
(гітара) та М. Круть (бандура). Музику і слова, у тому числі англо-
мовні, пише бандуристка, аранжування здійснюють усі учасники 
гурту. За концепцією музикантів, центральне місце в гурті посідає 
бандура. Із цією групою бандуристка активно просувається як 
джазова виконавиця, яка співає під власний супровід на бандурі.

Гурт «KRUT» записав два студійні альбоми «Архе/Arche» 
(2016), що грецькою означає першопочаток, першооснова та сим-
волізує вихід бандуристки в новий для неї світ. Показовою ком-
позицією, що ввійшла до дебютного альбому групи та відтворила 
особливості співу джаз / соул є англомовна композиція «I wanna 
Fly», а  найбільшу популярність здобули авторські композиції 
«Ніжність», «Ти краще, що було у мене в житті». Наступний аль-
бом гурту – «Live Concert With Chamber Orchestra» (2018) – був 
записаний під час концертного виконання з академічним Хмель-
ницьким камерним оркестром обласної філармонії (диригент – 
Тарас Мартиник). Прикметно, що другий альбом бандуристки 
увійшов до десятки кращих на радіо Аристократи 120, а на одну 

119 Соул (від англ. soul – «душа») – емоційно-чуттєвий, «душевний» напрям 
популярної музики афроамериканського населення США, зародився напри-
кінці 1950-х років.

120 До списку номінантів премії (A) Prize – 2018 увійшли такі сучасні укра-
їнські виконавці, як Джамала, ONUKA, LAUD, YUKO, Вагоновожатые, Andrey 
Chmut, Atomic Simao, Freel, LatexFauna, а перемогу виборола ONUKA з альбо-
мом «MОZAЇKA».
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з пісень, що ввійшла до другого альбому бандуристки – «Чуєш», 
було відзнято кліп (режисер Костянтин Михайлов, 2017 р.).

У сольному репертуарі Круть – здебільшого авторські вокально- 
інструментальні композиції: «Невідомий», «Дощ пройде» та 
інші, обробки українських народних пісень у джазовому стилі 
(«Ой у вишневому саду», «Чом ти не прийшов», «Ой верше, мій 
верше» та ін.). Бандуристка є учасницею багатьох рокових, джа-
зових фестивалів, брала участь у шоу-програмах «X-фактор» 
(2017), «Голос Країни» (2019), ініціювала авторський проект «Піс-
ня під бандуру» з метою популяризації бандури.

Бандуристи-інструменталісти академічного напряму також 
звертаються до джазового стилю, синтезуючи його з багать-
ма іншими стильовими напрямами. У  цьому сенсі показовою 
є спів праця Р.  Гриньківа з колективом «Джаз імпресіоністів»: 
В.  Сорочинський (контрабас), О.  Даров (ударні), А.  Костандян 
(дудук, перкусія, вокал), А. Алексаньян (фортепіано, родес-піа-
но, синтезатор). Уже назва колективу засвідчує важливість про-
сторового, сонорного фактора в музиці, а  також імпровізації. 
Включення бандури є переважно епізодичним (здебільшого ви-
конання певної ритмоінтонації разом із фортепіано або вільна 
імпровізація). Характерним є використання бандуристом спе-
цифічних прийомів гри на бандурі (флажолети, кластери, різно-
манітні ґлісандо, тремоляндо, гра на закритих струнах). Творча 
діяльність бандуриста у сфері сучасної музики, безсумнівно, від-
крила відповідну нову якість бандурного виконавства та сприя-
ла зацікавленню інструментом передусім молодим поколінням. 
Поміж учнів Р. Гриньківа, які у своїй творчій практиці свідомо 
поєднують елементи академічної та популярної музики, – Н. Го-
луб, В. Лисенко. 

У контексті сучасної джазової практики неабиякий резонанс 
викликає творчість Г. Матвіїва. У його репертуарі – власні джа-
зові композиції для бандури соло, бандури й акустичної гітари, 
а  також відомі аранжовані джазові й авторські твори для ан-
самблю «Georgiy Matviyiv band» (2008–2012), до якого ввійшли: 
М. Ксіда (флейта, сопілка), Е. Мартьянов (гітара), І. Чеботарьов 
(ударні). До останнього альбому бандуриста ввійшли кавер-вер-
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сії відомих композицій. Усі інструментальні партії (перкусія, бас, 
акомпанемент, мелодія, усі підголоски) бандурист виконав дво-
ма способами: граючи мелодію й акомпанемент та шляхом сту-
дійного накладання окремих партій.

Напрацювання якісного контенту в сучасному медійно-
му просторі є необхідною умовою для популяризації бандури. 
У цьому напрямі активно працює Г. Матвіїв. На основі його ком-
позиції «Wild West Jazz» уперше був відзнятий кліп для банду-
ри соло, який посів перше місце на фестивалі «Кіно під зірка-
ми» в номінації «Музичні кліпи» (режисер А. Урсу, Кривий Ріг, 
2011 р.). Останнім часом бандурист виконує винятково свої ком-
позиції, кавер-версії відомих творів, як-от з альбому «The String 
Theory» та музику з комп’ютерних ігор (Main Theme із серії ігор 
«Silent Hill»). Водночас звернення до каверів, зі слів бандуриста, 
є виключно медійним проектом, мета якого полягає у тім, щоб 
довести, що на бандурі можна грати відому музику без інших 
інструментів та плейбеку 121. Виконавська манера бандуриста-ін-
струменталіста характеризується віртуозністю, майстерним во-
лодінням специфічними прийомами гри на інструменті, багато 
з яких музикант вигадав сам. У його виконанні інструмент роз-
криває свої дивовижні «перкусіоністичні» можливості.

Джазовим «присмаком» вирізняється й творчість київського 
гурту «КоloYolo» (2013), у складі якого – бандура, вокал (Оля Гон-
чаренко), гітара (Коля Гончаренко) та ударні інструменти (Ярос-
лав Рудницький). Власне назва гурту пішла від імен його учас-
ників – Коля та Оля, а англійська літера Y, «рогатка» – увійшла в 
назву трохи згодом. Вона відображає філософічність гурту – це 
«місток» для пізнання світу та себе через світ. Склад гурту, як і 
багатьох сучасних колективів, нерідко змінювався, додавалися 
різні інструменти й учасники. Проте головне зерно «КоloYolo» – 
створення атмосферної музики  – залишається «лейтмотивом» 
життєтворчості подружжя Колі та Олі Гончаренків.

Характерним для їх виконання є відтворення певного реф-
лексивного психологічного стану (динаміка в межах mp, імп-

121 З інтерв’ю із Георгієм Матвієвим (переписка Messenger від 2.03.2019). 
Приватний архів І. Лісняк.
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ровізаційність, використання у відповідних фрагментах ви-
східних та низхідних пасажів, мордентів, форшлагів у партії 
бандури). У  вокально-інструментальних авторських компози-
ціях бандуристка використовує й художньо переосмислює тра-
дицію індійської школи проспівування ритму  – коннокол  122. 
Синтез вокальних імпровізацій, вокалізів з конноколом нібито 
імітує ще один музичний інструмент, створює ефект гри на ду-
ховому інструментів (як от, в  композиціях, «Грека», «Георгія», 
«Sou Jong» та ін.) «Діалог» голосу та інструментів утворює ілю-
зію якогось дійства, у якому відчувається чи то змагання між 
його учасниками, чи то лагідна «розмова», що магічно впливає 
на глядача 123.

У своїй творчості виконавці орієнтуються передусім на фолк-
джаз, але в їхній музиці присутні й елементи World music, фьюжн, 
електронної музики. У 2018 році музиканти записали студійний 
альбом різнопланових композицій. Гурт «КоloYolo» є учасником 
численних джазових, етно-фестивалів 124.

Іншого забарвлення, але не менш цікавого, є творчість етно- 
гурту «Тroye Zillia» (Львів), який утворився 2014 року. Його по-
стійні учасники  – Анастасія Войтюк (бандура) та Станіслав 
Кириллов (різноманітні перкусії). Решта інструментів та вико-
навців варіюється. Основний акцент музикантів зроблено на 
відтворенні українських народних пісень, поміж них – чимало 
й лемківських, у  сучасних молодіжних стилях: електро, джаз, 
інді («Ніч яка місячна», «Ти до мене не ходи» та ін.) 125. Гурт ви-
пустив низку альбомів: «In  Ukrainіan» (2014), «Paradise Birds» 
(2017), нещодавно світ побачив третій альбом гурту під назвою 

122 Цікаво, що композиції з використанням елементів конноколу у репер-
туарі «КоloYolo» з’явилися набагато раніше, ніж бандуристка дізналася про іс-
нування самої традиції індійського співу.

123 З інтерв’ю із Олею Гончаренко (телефонна розмова від 23.02.2019). При-
ватний архів І. Лісняк.

124 Джазова музика також є домінантою репертуару Квінтету НАОНІ, 
у якому на електробандурі грає Т. Столяр.

125 А. Войтюк має спільні проекти з львівським саксофоністом Любомиром 
Радомським.
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«Flora & Fauna» (2018); має своїх поціновувачів та є популярним 
як в Україні, так і далеко поза її межами 126.

Одним з найоригінальніших прикладів використання на-
родних інструментів, у  тому числі й бандури у електро-фолк 
музиці є творчість гурту ONUKA. Окрім бандури, у  гурті ак-
тивно використовуються й інші народні інструменти: цимбали, 
бугай, трембіта, етнодухові, на деяких з яких (сопілка, окарина) 
грає солістка Ната Жижченко. Першим бандуристом, який грав 
у групі й знявся у кліпі «Look» (2013) був Тарас Столяр. Згодом 
його замінив Євген Йовенко. Феєричним вибухом був виступ 
гурту ONUKA та НАОНІ у фіналі Євробачення-2017 з компози-
цією «Vidlik», про це вже було вказано у попередньому розділі. 
Гурт отримав всесвітнє визнання, а тематика композицій (ство-
рюються Н. Жижченко та саундпродюсером гурту Євгеном Фі-
латовим) має глибоко філософські концепції, органічно розкри-
вається за допомогою тембрів народних інструментів. Альбоми 
гурту ONUKA («ONUKA», «VIDLIK», «MOZAЇKA») є надзвичай-
но популярними. 

Практика виконання каверів, яка вже давно визнана в усьо-
му світі, наразі отримала чималу популярність в українському 
культурному просторі. Творче, креативне переосмислення ві-
домих композицій, їхнє індивідуальне «прочитання» – містить 
сенс кавер-версій. Поміж найбільш відомих українських колек-
тивів, які збирають численні перегляди на YouTube, – інструмен-
тальний дует академічних музикантів, випускників НМАУ – Те-
тяни Мазур (бандура) та Сергія Шамрая (баян). Дует утворився 
2015 року, а назва виникла сама собою – «B&B Project», від по-
чатку назв інструментів англійською – бандура та баян. Окрім 
інтерпретацій усесвітньо відомих хітів, саундтреків до кінофіль-
мів, у репертуарі гурту є твори класичної спадщини, українська 
музика, авторські композиції. Утім, левову частку репертуару 
музикантів займають кавер-версії відомих хітів (Nirvana, Adele, 
Metallica тощо), власне завдяки їх інтерпретаціям дует став відо-

126 Цікавими знахідками позначено творчість ще одного львівського етно-
гурту «Ойкумена», квартету «Riverland» (Дніпро). Останній створив та пре-
зентував у стінах дніпровської філармонії програму «Етно вимір» (2018). 
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мим далеко за межами України. За задумом виконавців, у своїй 
творчості вони навмисно не використовують вокал. Саме інстру-
ментальна музика, на думку митців, спроможна найбільш мак-
симально розкрити можливості народних інструментів – баяна 
та бандури. Ще одним важливим моментом інструментального 
гурту є орієнтація на «всесвітню аудиторію», для якої музика 
звуків у її «чистому» вигляді є більш зрозумілою, ніж українські 
вокально-інструментальні твори. Хіба, якщо це не зразок такого 
шедевра, як «Щедрик» М.  Леонтовича, який звучить на різних 
мовах світу та впізнаний усюди. Окрім баяна й бандури, до гур-
ту епізодично включаються й інші музичні інструменти (контра-
бас, ударні) 127. 2017 року музиканти записали диск.

Ще наприкінці 1990-х років бандуристи почали випробовува-
ти можливості бандури в рок-музиці. Так, бандуристка Оксана 
Цеацура була учасницею фестивалю «Червона Рута» (1995), де 
у фіналі представила авторську сюїту для бандури, гітари, бас-
гітари та клавішних у стилі хард-кор. Протягом 1997–2004 років 
І.  Ткаленко був учасником інструментального проекту гурту 
«Гроно», в якому виконував на бандурі прогресів-рок.

Національна специфіка виразно розкривається у творчості 
української рок-групи з яскравим патріотичним «обличчям»  – 
«Тінь сонця» (створена 1999  р. Сергієм та Олексієм Василюка-
ми). У 2005 році до складу групи ввійшов бандурист Іван Лузан, 
згодом його змінив Олег Слободян, і  в такому складі (С. Васи-
люк – вокал, бас-гітара, А. Хаврук – гітара, клавішні, С. Рогаль-
ська – скрипка, О. Слободян – бандура, В. Хаврук – ударні) вона 
виступала до 2019  року. Нещодавно до гурту приєднався бан-
дурист Влад Ваколюк. Мистецтво гурту засновано на поєднан-
ні інтонацій рок-культури й фольклору, тобто, за визначенням 
О. Берегової, на принципі «поліфонії шарів» (рок+фолк). Отже, 
стильове спрямування групи визначається як «волелюбний folk-
metal», «козацький рок»: у ньому енергійна драйвова музика по-
єднується з елементами народних пісень. У репертуарі гурту – 

127 Поміж сучасних українських бандурних кавер-гуртів  – «Eleven 11 
MUSIC Project» (дует бандур), «Double Blast» (бандура, баян) та ін. 
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різнохарактерні твори, тематика яких охоплює хронологічний 
діапазон від дохристиянських часів до доби Козаччини, включає 
ліричні («Перша квітка», «По вранішній росі», сл. й муз. О. Васи-
люка), танцювальні («Тінь сонця», сл. й муз. І. Лузана; «Коли на 
серці сумно», сл. й муз. С. Василюка) та інші композиції. Одним 
з найцікавіших творів у виконанні гурту є «Місяцю мій» (сл. й 
муз. С. Василюка), де на сріблястий, чистий звук бандури у верх-
ньому регістрі накладаються тембри електронних інструментів, 
створюючи неповторний колорит. Згодом ця композиція стала 
основою для кліпу. Проте найвідомішою композицією гурту 
«Тінь сонця» є пісня «Їхали козаки» (сл. В. Момота, муз. К. Мо-
мота), під яку тривалий час виходив на ринг український боксер 
О. Усик. Ця пісня була обрана музичною візитівкою Національ-
ної збірної України з футболу на ЄВРО-2016. Музиканти запи-
сали п’ять дисків: «Танець серця» (2011), «Грім в ковальні Бога» 
(2014), «Буремний край» (2016), «Зачарований світ» (2018), «Та-
нець» (2019). У всіх альбомах використано тембр бандури.

Інтерес до фольклору та його синтез з рок-музикою про-
слідковується і в творчості харківського гурту «BAndurbaND» 
(2005–2016). Окрім того, у  творчості гурту прослідковуються 
різні течії сучасної музики, зокрема роко-хопо-фанко-фолк з 
елементами рок-н-ролу, рейву, регбі та етніки. До складу гурту 
ввійшло шість музикантів: Н.  Мельник мол. (бандура, сопіл-
ка, бек-вокал), Є.  Кривеженко (баян, спів), М.  Єсичко (ударні), 
С.  Баранцев (бас-гітара), П.  Савельєв (гітара, спів), Ю.  Чебота-
рьов (спів). Ідея гурту полягає в «осучасненні» та популяризація 
фольклору. У  репертуарі музикантів  – авторські інтерпретації 
відомих українських народних пісень, поміж них: «Розпрягайте, 
хлопці, коней», «Ой, Морозе, Морозенко», а на пісню «Місяць на 
небі» було відзнято кліп 128.

Окрім фольклорної тематики, яка знаходить різноманітні 
інтерпретації у творчості рок-гуртів, значний інтерес для ви-
конавців становить її переосмислення крізь призму іншомов-

128 Поміж окремих виконавців бандуристів і творчих гуртів, які випробо-
вують свої сили в рок-музиці, – гурт «ЗАТ», дует бандуристок «СтоДвадцять-
Чотири», О. Слободян з проектом «Rock Bandurist», В. Пашик та ін.
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них культур. Одним з таких прикладів є київський гурт «зNaK» 
(створений 2002 р.). У його складі: Н. Чечура, К. Руснак, О. Гонча-
ренко (тріо бандур), А. Чистосєрдов (альт), Д. Федотов (електрогі-
тара), Джон (ударні). Гурт існував недовго, його учасники згодом 
утворили власні колективи, проте їхні виступи були цікавими 
й цінними з позицій новаторства й експериментів  129. Музич-
но-виразовий арсенал гурту «зNaK» об’єднував інтонації рок-
культури 1960–1970-х («The Beatls»), 1990-х  («Metallika»)  років з 
елементами фольклору. Основна творча ідея полягала в «синтезі 
культур», вона виявилася в поєднанні елементів американської 
музичної культури з українським фольклором. Увага виконав-
ців сконцентрована на експериментах із тембрами інструмен-
тів. Активна розробка звукових параметрів бандури спонукала 
бандуристок одними з перших звернутися до використання на 
бандурі датчиків (звукознімачів). Характерна риса київської гру-
пи – театралізація музичних номерів, а саме: монологи, панто-
міма, а також вільне пересування виконавців-акторів по сцені, 
використання суто візуальних ефектів (вимкнення світла, гра 
при свічках тощо). Такий міжвидовий синтез мистецьких сфер є 
найважливішою прикметою постмодерної доби.

Іще одним прикладом міжвидового синтезу є поєднання бан-
дурної музики з хореографією. Причому цей симбіоз відбуваєть-
ся на двох рівнях: суто акомпануюча роль бандуристів у поста-
новці балетних, бальних хореографічних номерів (Р.  Гриньків, 
М.  Круть, тріо «Імпреза», дитячий ансамбль бандуристів «Зо-
лотії струни» та  ін.) та безпосередньо виконання хореографіч-
них номерів бандуристами східних (С. Новак), латиноамерикан-
ських (В. Загрійчук) танців.

Менш чисельна представлена творчість бандуристів-вико-
навців у сфері авторської пісні. У  цьому напрямі показовою є 
діяльність дипломанта фестивалю «Червона рута» (1997) Василя 
Лютого (Живосил Лютич). Чільне місце в його репертуарі займа-
ють твори ліричного характеру, як-от: «Колискова», твори, при-

129 О. Гончаренко – «КоloYolo», Н. Чечура – «Chechura», К. Руснак – викона-
виця авторської музики.
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свячені культурі язичництва «Право славимо», де акомпанемент 
бандури імітує звучання гусел, «Меч Арея» 130. Щодо останньої 
композиції, то вона посіла важливе місце у репертуарі багатьох 
сучасних колективів та отримала велику кількість різних інтер-
претацій. Час від часу В.  Лютий виступає в дуеті з бандурис-
том В.  Пашиком, творчість якого також дотична до авторської 
музики. 

Сучасна творчість українських бандуристів стала невід’ємною 
складовою української популярної маскультури, вона представ-
лена різними стильовими напрямами з їх численними синтеза-
ми, позначена яскравими індивідуальними авторськими риса-
ми. Реалізуючи себе як композитори й виконавці, бандуристи 
масової музичної сфери перебувають у постійному творчому по-
шуку, сміливо й неординарно представляють бандуру широкому 
глядацькому загалу та, без сумніву, піднімають загальний рівень 
сучасної української маскультури.

130 Пісня написана за мотивами однойменного роману І. Білика. 
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У пропонованій монографії вперше комплексно досліджено 
специфіку розвитку бандурної культури 1990–2010-х  років, зо-
крема композиторську творчість та виконавство. Сучасний пе-
ріод в історії незалежності країни є складним і неоднозначним. 
Соціокультурні, політико-економічні процеси безпосередньо 
впливають та формують вектори української музики та її орга-
нічну складову – бандурне мистецтво. 

Межа XX–XXI ст. у бандурній творчості визначається співіс-
нуванням різноманітних тенденцій та полярних напрямів. На 
підставі осмислення ретроспективних і теперішніх детерміную-
чих чинників виділено низку провідних, властивих сучасному 
періоду ознак і тенденцій розвитку композиторської творчості 
для бандури й виконавства. Поміж них: зумовлене тотальною 
інформатизацією суспільства поширення бандурного мистецтва 
електронними засобами, проникнення його в мережу Інтернет, 
пов’язані із цим зміни слухацької аудиторії, відтак репертуару та 
самого інструмента. Високий ступінь інтенсивності експеримен-
тування впливає на появу специфічних для сучасного мистецтва 
й не знаних у попередні десятиліття дифузних процесів на між-
жанровому, міжстильовому, міжвидовому рівнях, між музич-
ною та позамузичними сферами, розмикання «кордонів» акаде-
мічного бандурного мистецтва, у тому числі у сферу популярної 
музики, та виникнення нової складової бандурної культури. 

Композиторська творчість для бандури 1990–2010-х  років 
характеризується багатоплановістю, диференціюється на низку 
груп. Вона включає, зокрема, різнорідні перекладення, аранжу-
вання, обробки та дедалі більшу кількість оригінальних компо-
зицій – сольні інструментальні й вокально-інструментальні тво-
ри, музику для бандурних ансамблів, ансамблів різних складів 
за участю бандури, солюючої (бандури) та симфонічного, (або) 
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народного оркестру. Сукупність зазначених творів фокусує в 
собі особливості жанрово-стильових процесів у сучасній укра-
їнській композиторській творчості, передусім множинність 
стилів, неостилів, метастилів, що, збагачуючи й ускладнюючи 
жанрово-стильовий аспект бандурного мистецтва, водночас 
розширяє його репертуарну панораму. 

Виявлено й проаналізовано основні стильові напрями в 
бандурній музиці відповідного періоду: фольклоризм (твори 
Ок.  Герасименко, Є.  Мілки, Б.  Фільц, численні обробки укра-
їнських народних пісень для різних складів В.  Дутчак, Г.  Мен-
куш, С.  Овчарової, Г.  Топоровської, Л.  Федорової-Коханської 
та ін.); неофольклоризм (твори А. Гайденка, Р. Гриньківа, В. Мар-
тинюк, В.  Павліковського, І.  Тараненка та  ін.); неоромантизм 
(твори В. Власова, Ок. Герасименко, В. Самолюка, В. Тиможин-
ського та  ін.); неоімпресіонізм (твори Л. Федорової-Коханської, 
Є.  Мілки, О.  Рудянського); необароко й неокласицизм (твори 
В. Власова, В. Мартинюк та ін.). До творчого обігу композиторів 
включено як традиційні, так і модерні, авангардні стильові риси 
(твори Ю. Гомельської, М. Денисенко, В. Зубицького, В. Марти-
нюк, Є. Мілки, В. Павліковського, І. Тараненка та ін.). 

Не випадково, що найбільшою мірою новаторські риси зосе-
редилися в мобільніших і «молодших» (ніж камерно-вокальні) 
камерно-інструментальних жанрах, а також у музиці для міша-
них складів за участю бандури. Відповідні ансамблі дозволяють 
композиторам активно експериментувати з тембрами та їх різ-
норідними поєднаннями, у тому числі використовувати голос в 
інструментальних композиціях як «персонаж». 

У цілому, композиторська творчість для бандури означеного 
періоду знаменна значним технічним ускладненням (як вокаль-
них так і інструментальних партій), широким образно-художнім 
діапазоном, укрупненням музичної форми у творах для ансамб-
лю, капел бандуристів, виникненням етапних творів для банду-
ри («Соната пам’яті К. Мяскова» для бандури соло В. Зубицько-
го, «Концертино в романтичному стилі» для голосу й банду ри 
В.  Власова, Концерт для бандури з симфонічним оркестром 
«Вandura forever») тощо.
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У  низці творів, найчастіше написаних виконавцями-бан-
дуристами, синтезовано елементи стилів популярної музики – 
джазу, етноджазу, indi, NewAge, World Music тощо (А.  Войтюк, 
О.  Гончаренко, Р.  Гриньків, Я.  Джусь, М.  Круть, В.  Лисенко, 
Г. Матвіїв, Т. Старенков, І. Ткаленко, Н. Чечура, Л. Шевчук та ін.). 
Окрім стильових нашарувань, бандуристи-композитори ак-
тивно розробляють нові прийоми гри та звукові параметри 
інструмента. 

Національний культурний простір поступово заповнюється 
бандурною музикою, яка звучить у музично-театральних ви-
ставах, кінематографі, радіопросторі, на телебаченні, музичному 
оформленні різних мистецьких заходів (фотовиставки, картини 
галереї, книжкові базари і т. ін.), а також у різноманітних сферах 
суспільства (супровід показу мод, музика для реклами, віртуаль-
ні он-лайн листівки тощо). Проте, враховуючи особливий «ста-
тус» бандури для України, відсоток якісної бандурної музики, 
в тому числі у ЗМІ, мав би бути значно вищим.

Важливий сегмент бандурної культури – музика для дітей – 
не потрапив у фокус даного дослідження. Оскільки за останні 
роки дитячий репертуар бандуриста збагатився значною кіль-
кістю творів, що були створені сучасними українськими ком-
позиторами (М.  Долгіх, Р.  Лісова та ін.), у  тому числі виклада-
чами-бандуристами (твори О.  Дегтяр-Горобченко, Н.  Курило, 
І. Стороженко, М. Юзефович та ін.), а також видано чимало нот-
них збірок, тому ґрунтовний аналіз означеної тематики потребує 
окремої розробки.

На сучасному етапі значно розширився кадровий склад ака-
демічних бандуристів-виконавців, які нині представляють різні 
бандурні школи. У  цій сфері бандурного мистецтва також да-
ються взнаки активність і водночас всебічність інноваційних 
тенденцій. Так, порівняно з попереднім періодом, бандурне ви-
конавство 1990–2010-х років, у всіх його проявах (соло, ансамблі, 
капели, мішані колективи), досягло високого професійного рів-
ня та відзначається найвищим ступенем експериментаторства 
в різних площинах: залучення до репертуару різножанрових 
та різностильових творів, синтезування елементів популярної, 
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у тому числі електронної музики, співвідношення різних вико-
навських манер (властивих академічній, народній, масовій твор-
чим практикам) тощо. У найкращих своїх проявах бандурне ви-
конавство вирішує складні художні проблеми, розкривається як 
культурний текст, що специфічно відобразив у собі весь зріз най-
важливіших тенденцій і процесів сучасної культури.

Максимальне охоплення хронологічних меж пропоновано-
го періоду (нижня межа – кінець 1980-х рр., верхня – включно 
2019 р.) використано для відтворення цілісної картини розвитку 
бандурного мистецтва як органічної частини української му-
зичної культури та виявлення динаміки руху, що рельєфно про-
слідковується у творчості провідних бандуристів, їх підходах до 
репертуару, манер виконання тощо. 

На сторінки монографічного дослідження потрапила інфор-
мація про провідних виконавців і колективи, у творчості яких 
перевтілилися тенденції властиві часу, котрі у своєму мистецтві 
досягли значних вершин, є цікавими з точки зору новаторства та 
експериментів. Тому, з одного боку, до монографії ввійшли дані 
про найвідоміших виконавців, завершення творчої діяльності 
яких припало саме на 90-ті роки минулого століття (Г. Менкуш, 
К.  Новицький), з  іншого,  – висвітлено здобутки бандуристів, 
творчість яких пов’язана безпосередньо із цим періодом (Ок. Ге-
расименко, Р. Гриньків, С. Мирвода, Л. Посікіра, Г. Топоровська), 
а також плеяди музикантів молодого покоління, які за нетрива-
лий час змогли представити українському та світовому слухачеві 
високу фахову майстерність і нестандартне мислення щодо по-
пуляризації бандури (Д. Губ’як, Г. Матвіїв). 

Оригінальними інтерпретаціями й високохудожнім рівнем 
відзначається творчість низки колективів 1990–2010  років, ви-
конавство яких проаналізовано в монографії (НЗКБУ (відпо-
відного періоду), однорідні бандурні ансамблі – дует «Бандурна 
розмова», тріо «Вербена», «Мальви», квартет «Львів’янки», мі-
шані – дует «Діалоги», тріо «Срібна терція», ансамбль «Прем’єр», 
«Creschendo оркестр», «ЦимБанДо»). Окремий підрозділ дослі-
дження присвячено властивим сучасному періоду бандурним 
синтезам у сфері популярної маскультури (творчість Я. Джуся,  
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М. Круть, І. Ткаленка, бандур-гуртів «Шпилясті кобзарі», «Kolo-
Yolо», «B&B Project», «ТroyeZillia», рок-гурту «Тінь Сонця», 
електро-фолк гурт «ONUKA» та ін.).

Варто додати, що синтез діаметрально протилежних тради-
цій – академічної та популярної музики – є найбільш властивою 
рисою сучасного національного культурного простору. Прикла-
дами слугує творчість виконавців на інших народних інструмен-
тах у подібному аспекті: домриста Віктора Соломіна, гітаристів 
Сергія та Дмитра Радзецьких, сопілкарів Олеся Журавчака, Яри-
ни Товкайло та багатьох ін.

Поширення бандури в середовищі популярної, переваж-
но молодіжної, культури вплинуло на зміну «культурного об-
разу» бандурного виконавства загалом. Виконавська тради-
ція має тісний зв’язок з умовами і місцем виконання. Простір, 
у якому звучить музика, просякнутий особливими емоційними 
«флюїдами» між виконавцем і слухачем (Є. Назайкінський), за-
знав суттєвих змін з моменту отримання вільного доступу до 
записаних і викладених у мережу Інтернет творчих здобутків 
бандуристів. Протягом означених років, поступово змінився й 
«характер» творчості виконавця: увага бандуриста прикута не 
стільки до шліфування виконавської майстерності, скільки до 
створення видовища. Все це націлило виконавців-бандуристів 
на освоєння жанрів і стилів популярної музики з їх мовно-сти-
льовим, комунікативним, аксіологічним, естетичним контекста-
ми. Відтак зазнали змін репертуар (написання авторських тво-
рів, у яких використано сучасні стильові напрями популярної 
музики, адаптація великої кількості кавер-версій), інструмент 
(облаштування бандури різними пристроями для підсилення 
звука, створення електробандури (конструкція І.  Ткаленка)), 
візуально-сценічні аспекти (елементи шоу), місце виконання. 
Зокрема, щодо останнього, то місцем виконання стали не лише 
концертні зали, філармонії, але й нічні клуби, паб-бари, квар-
тирники, пересувні майданчики у великих торговельних цен-
трах (наприклад, виступи тріо «Краля», НАОНІ у ТЦ «Лавина 
Молль» та ін.), футбольні стадіони (виступи М. Круть, І. Лузана 
(у гурті «Тінь Сонця»), «B&B Project»). 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



203

Післямова

У масовій музичній сфері виконавці-бандуристи здебільшого 
звертаються до етно-, джаз-, поп-, рок-музики. Саме в цій сфері 
бандурне виконавство найбільшою мірою сприймає вищезаз-
начені постмодерні риси культури  – принциповий плюралізм, 
синтезування найрізноманітніших, здебільшого далеких одна 
від одної естетичних, художньо-образних, музично-мовних та 
інших систем, децентралізацію щодо ціннісно-смислових та ін-
ших орієнтирів, звернення й опрацювання вже існуючих текстів 
культури тощо. Водночас саме в зазначеному контексті низка 
бандурних явищ засвідчує особливу роль бандури в популярній 
музиці. Так, на відмінну від останньої, часто позначеної розва-
жальною домінантою, виконавська творчість бандуристів міс-
тить глибший зміст. Цей момент наближає популярну бандурну 
творчість до академічної культури, що історично пов’язується з 
розкриттям у музиці глибоких філософських та художньо-есте-
тичних концепцій. Окрім того, саме функціонування бандури в 
оточенні численних національно, фахово, морально та етично 
знівельованих явищ виявляє силу й міць, непідвладність часові 
глибинних сенсів, із якими асоціюється інструмент. Присутність 
бандури у сфері масової культури вносить у неї національно за-
барвлений елемент, стає стимулом для свідомої роботи музикан-
тів над національно орієнтованим репертуаром, популяризацією  
його в середовищі широких кіл суспільства. 

Окрім того, важливим фактором бандуристів у сфері ММК 
є соціальна спрямованість їхньої творчості та певна «просвіт-
ницька місія» (численні проекти гуртів «Шпилясті кобзарі» та 
їх керівника Я.  Джуся, бандуристки А.  Войтюк  – фронтвумен 
гурту «TroyeZillya», М. Круть та ін.). Варто відзначити, що й бан-
дуристи-академісти також не є байдужими до соціально-про-
світницького руху (встановлено національні рекорди до Дня Не-
залежності України (Херсон, 2016), на честь 205-ї річниці від дня 
народження Тараса Шевченка (Львів, 2019)).

Водночас функціонування бандурного мистецтва у річищі 
популярної маскультури подекуди впливає на зниження фахо-
вого рівня музикантів. Широка громадськість, на яку орієнту-
ються виконавці, потребує не високого естетичного виконання, 
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а видовища, за ради якого, бандуристи часом нехтують музич-
ною складовою (розуміння стилю відповідних композицій, ово-
лодіння певними технічними засобами та нюансами тощо), що 
призводить до появи кітчевих явищ, якими так рясніє сучасний 
інформаційний простір. На жаль, кітчеві явища мають місце й 
у творчості тих бандуристів-академістів, які намагаються вико-
нувати популярну музику не беручи до уваги аспект творчого 
переосмислення відповідного репертуару (його змістовного на-
повнення для отримання органічного образу), таке виконання 
набуває ознак дилетантизму.

Виклики доби зумовили входження бандурного мистецтва в 
«нову реальність». Цей динамічний процес пов’язаний із пробле-
мами, які далеко не завжди стосуються фахових питань, як-от 
якісне озвучення бандури (під час виступів на відкритих май-
данчиках, великих концертних залах тощо), що безпосередньо 
залежить від апаратури та професійного рівня звукорежисера, 
у тому числі від обізнаності самого виконавця із цією «кухнею». 
Усі ці навички, як правило, бандуристи отримують поза межами 
фахових навчальних закладів, де опановують прийоми гри ви-
ключно в акустичному форматі. Тому постає ще одне важливе 
питання – введення альтернативних напрямів навчання в сис-
тему освіти, які б допомогли сучасним виконавцям-бандурис-
там орієнтуватися в різних сферах культурного простору, ство-
рювати та реалізовувати конкурентоздатний «продукт», а саме: 
музичний менеджмент, продюсування, піар, промоція, а також 
опанування різними видами вокалу, імпровізацією, навичками 
роботи з мікрофоном тощо. 

Запропонований у цій монографії новий погляд на сучасне 
академічне бандурне мистецтво України як цілісне явище, що 
вперше у своїй історії сфокусувало всі провідні ознаки та про-
цеси розвитку художньої культури є  перспективним, оскільки 
відображає об’єктивну логіку історичного розвитку. Разом з тим, 
культурний зріз XX–XXI ст. не є простим для осмислення. Уже 
сьогодні чітко викристалізовуються якісно нові тенденції, які в 
майбутньому, ймовірно, стануть засадничими в розвитку бан-
дурної культури. Схоплено той момент, коли, з одного боку, ака-
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демічне бандурне мистецтво досягло найвищих вершин свого 
розвитку (створено велику кількість оригінального репертуару, 
високий рівень виконавства, написано методичні посібники, за-
кладено наукові підвалини бандурознавства і  т.  ін.), а  з друго-
го – відокремилася гілка бандурного мистецтва, яка пов’язана зі 
сферою популярної маскультури. Вона розвивається за іншими 
законами, має власні цінності й орієнтири, є абсолютно іншим 
явищем, яке потребує окремого ґрунтовного осмислення. Бан-
дурне мистецтво сьогодення у своїй багатоманітності й оригі-
нальності переконливо засвідчує приналежність до прогресив-
них тенденцій розвитку національної музичної культури, яка 
вийшла з андеґраунду та впевнено долає свій шлях до визнання 
на світовій арені.
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