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Історичні дані
Ой скажи ж ти, вітре, де біліють кості,
Довговусих, мудрих, сивих співунів?
Бо не знає ненька Україна й досі,
Де лягли у землю двісті кобзарів
В. Рафальський «Дума про кобзарів»

Невід’ємною частиною традиційного сільського
та й міського громадського побуту аж до початку ХХ
сторіччя було кобзарство і лірництво. Кобзарями
(бандуристами) і лірниками – мандрівними музикантами
й співцями ставали, як правило, сліпі (повністю чи
частково) люди. Відомі випадки, коли в їхнє
середовище потрапляли люди з іншими фізичними
вадами – криві, епілептики. Жінки серед сліпих співців
були винятком із правила. Зокрема, жінки-майстрині
відомі серед лірників Житомирщини.
Кобзарі і лірники різнилися між собою своїми
інструментами і репертуаром. Кобза, як відомо, – досить
великий за розмірами багатострунний щипковий інструмент. Ліра ж, теж будучи струнним
інструментом, має клявіші і особливе коліщатко, яке крутять за допомогою ручки. Крім
цього, відмінності полягали в тому, що думи в основному виконувалися кобзарями, а для
репертуару лірників більш характерними були вірші духовного змісту. Різниця в репертуарі
кобзарів і лірників пов’язувалась якоюсь мірою з інструментами, оскільки „багата строєм”
бандура більш придатна для виконання світських пісень, ніж „тягуча ліра”. Втім думи співали
й лірники, хоча й рідше, ніж кобзарі. Ще одна відмінність стосувалася реґіону поширення
лірництва й кобзарства. Справа в тому, що якщо лірництво побутувало на всій території
Середньої Наддніпрянщини, то кобзарство було характерним переважно для Лівобережжя.
В давнину кобза, як відомо, була улюбленим музичним інструментом запорозьких козаків.
Очевидно, від них вона поширилася в такому „козацькому” районі, як Гетьманщина,
територія якої збігалась з регіоном поширення кобзи в ХІХ сторіччі.
Кобзарі та лірники, яких водили хлопці-поводирі, ходили по селах і містах. Вони
грали й співали на ярмарках, храмових та інших святах, запрошували їх на весілля,
хрестини тощо. На ярмарки та храмові свята збиралися цілі гурти лірників і кобзарів. Крім
цього, вони ходили поодинці по селах і містах. Співали думи, псальми, народні історичні,
суспільно-побутові, ліричні пісні, пісні-баляди, а крім того, сатиричні та гумористичні пісні.
А ще вони грали танці на весіллях, родинних святах, народних гуляннях. Більшість із них
вміли імпровізувати; дехто й сам складав пісні.
Ходили по селах кобзарі і лірники цілий рік, часом роблячи перерви лише взимку (у
холод та заметілі), навесні та у косовицю й жнива. Найбільше активізувалися вони у періоди
календарних свят, на храмові свята і ярмарки, особливо на осінньо-зимовий час, коли
відбувалися весілля. Люди платили мандрівним музикантам продуктами й грішми. Причому
як самі кобзарі та лірники, так і слухачі таку плату вважали винагородою за роботу, а не
милостинею.
Лірники та кобзарі в способі життя і в мандрівному побуті мали багато спільного з
жебраками. По ярмарках мандрівні співці й жебраки також часто ходили разом. У народі їх,
як і жебраків, називали в більшості однаково: „старцями”, „дідами”. Це все, очевидно,
свідчить про спорідненість жебрацтва і мандрівного кобзарства й лірництва. Разом з тим
суспільне становище кобзарів-лірників і жебраків було різним. Лірники, хоч і вважалися
старцями, займали вище, поважніше і навіть особливе становище в суспільній ієрархії села.
Будучи носіями творів релігійно-моралізаторського змісту, вони виступали охоронцями
традиційної моралі й давніх звичаїв в українському селі. У народі вони вважалися „людьми
Божими”. Недарма етнографи кінця ХІХ-початку ХХ сторіччя вважали, що „лірників потрібно
строго відрізняти від інших жебраків. У них більше солідності, статечності, ніж у інших
жебраків…” /Боржковський В. Лирники //Киевская старина – 1889. - №11. – с. 654/
Влітку лірники й кобзарі ходили по хатах дуже рано, поки люди ще не йшли
працювати. Заходили до хати, обов’язково віталися, бажали господарям здоров’я. Співали
пісні як на власний розсуд, так і на замовлення. Одержавши винагороду, лірник чи кобзар
зупинявся і читав молитву за здравіє живих і за упокій померлих.
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Кобзарі й лірники, як правило, мали сім’ї й домашнє господарство. Інколи заміж за
сліпих музикантів виходили такі ж сліпі дівчата, але звичайно дружини їх не мали фізичних
вад. Майже кожен лірник або кобзар, крім хати і двору, мав декілька десятин землі, де
господарювала його родина. Часто наймали робітників, оскільки це дозволяв лірницькокобзарський заробіток. Сам „дід”, крім допомоги в домашньому господарстві, як правило,
володів якимось додатковим ремеслом. Відомо, зокрема, що сліпі музиканти часто
виробляли ліри й бандури – для себе й на продаж. Дуже поширеним серед них ремеслом
було виготовлення мотузок, наритників та іншої упряжі. Були й такі, що бондарювали та
кравцювали і т. п.
У лірницько-кобзарському середовищі не було спадковості ремесла, як, скажімо,
серед ремісників. Це пояснюється тим, що фізичні вади, в тому числі й
сліпота, в більшості були результатом випадкового каліцтва. Окрім
того, бачачи своє певною мірою принизливе становище і маючи, як
правило, власне господарство і якийсь достаток, лірники й кобзарі
всіляко намагалися, щоб їхні діти не переймали в них ремесла. У
присязі кобзарів Полтавщини, яку вони давали при посвяченні, був
навіть особливий пункт, доданий, за переказами, за існування
кріпосного права, коли кобзарі, бувало, осліплювали своїх дітей, щоб
звільнити їх від панщини: „Як будуть або є в мене діти, хай зрять світ
Божий і унаслідують життя мирське-світське”.
У 19 ст. центри кобзарів та лірників
існували на Чернігівщині, Полтавщині та
Харківщині. Видатні кобзарі того часу – А. Шут, С. Яшний, О.
Вересай, І. Кравченко-Крюковський, Ф. Холодний, С. Кошовий, А.
Ладжа, А. Никоненко, І. Стрічка. 1902 на 12-му археол. з’їзді у
Харкові з ініціативи Г. Хоткевича виступили нар. музиканти П.
Гащенко, П. Древченко, М. Кравченко, І. Кучугура-Кучеренко, Т.
Пархоменко та ін.
Після цього з’їзду кобзар. мист-вом зацікавилося широке коло
укр. і рос. етнографів, музикознавців, письменників, композиторів:
Г. Хоткевич 1909 р. у Львові видав перший підручник гри на бандурі,
разом із майстрами-інструменталістами проводив роботу з
удосконалення інструмента. О. Сластьон (Сластіон) зробив низку замальовок нар. Кобзарів.
М. Лисенко, Леся Українка, К. Квітка, Ф. Колесса здійснили записи дум.
Після більшовистського перевороту 1917 почали з’являтися професійні і самодіяльні
ансамблі та капели бандуристів. Подальший розвиток кобзарсько-лірницького мистецва був
припинений через репресії 1930-х рр. і початку Другої світової війни. Відродження
кобзарства розпочалося наприкінці 1940-х рр., коли при обласних філармоніях почали
організовувати ансамблі бандуристів, відкривати класи бандури при музичних школах та
факультети при консерваторіях. У довоєнний час кобзарським мистецтвом займалися
переважно чоловіки, однак через великі втрати їх у період голодомору, репресій 1930-х рр.
та Другої світової, кобзу і бандуру стали більше опановувати жінки. Серед перших
бандуристок – Л. Барвінок, Г. Білогуб-Вернигір, О. Левадна, Є. Леміш, М. Шевченко.
У післявоєнні роки організовано серійне виготовлення бандур на музичних фабриках
Харкова, Києва, Одеси, Чернігова та Львова. Над удосконаленням бандури працювали І.
Скляр, В. Герасименко, О. Корнієвський. Опубліковано низку збірників пісень та танців для
ансамблів бандуристів.
Нині кобзарське мистецтвово розвивається у двох напрямах: народно-фольклорне і
концертно-сценічне. Представники першого відроджують зразки давніх народних
інструментів, освоюють і пропагують давній традиції кобзарського репертуару. Діють такі
колективи у Києві (М. Будник) і Харкові (К. Черемський). Концентно-сценічний напрям
пропагують Т. Силенко, В. Кушпет, М. Товкайло, М. Хай, Б. Антоненко, П. Супрун, В.
Кирилич, М. Сарма-Соколовський, О. Кіндрачук та ін. Представники цього напряму
акцентують увагу на концертній діяльності, удосконаленні інструментів. У їхньому
репертуарі багато творів класиків і сучасних композиторів. Напрям репрезентують дві
школи, сформовані виключно класами бандури Київської та Львівської Консерваторій С.
Баштаном і В. Герасименком. Серед представників – Р. Гриньків, Л. Дедюх, «Вербена» Тріо
бандуристок, Г. Менкуш, Т. Лазуркевич, О. Баран, О. Стахів.
До бандуристів, які поєднують народно-фольклорне кобзарювання зі сценічноакадемічними виступами, можна долучити Г. Гриштопу, М. Коваля, братів В. та М. Литвинів,
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М. Мошика, В. Нечепу, Т. Дороцького. З метою популяризації кобзарства у 1995 році у Києві
засновано Національну спілку Кобзарів України.
Для навчання здібних дітей 1989 р. з ініціативи В. Литвина та ін. відкрито Стрітівську
кобзарську школу (нині Стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва,
Кагарлиц. р-н Київська облась).
В Європу та Північну Америку бандуру завезли українці другої еміграційної хвилі на
початку 20 ст. Розвиток кобзарщини на еміграції пов’язаний з ім’ям В. Ємця, який 1923 у
Празі організував школу гри на бандурі і капелу бандуристів. Він став першим українським
бандуристом, який виступив у Голлівуді (м. Лос-Анджелес, США).
Ще однією постаттю, діяльність якої мала значний вплив на популяризацію
кобзарського мистецтва в діаспорі, був Г. Китастий – багаторічний керівник Капели
бандуристів ім. Т. Шевченка. Він виховав багатьох музикантів, які створили десятки
молодіж. ансамблів бандуристів у США, Канаді, Австралії.
У Нью-Йорку у 1953 р. відкрито клас гри на бандурі при Українському музичному
інституті, 1972 засновано Школу Кобзарського мистецтва, яка видавала журнал «Бандура».
У 1950-х рр. кобзар. мист-во почало розвиватися і в Канаді, де на літніх курсах й у
мистецьких таборах українців навчали гри на бандурі. Ще однією формою кобзарської освіти
в Канаді стали семінари в університеті
Альберти, які проводив А. Горняткевич.
Також
від
середини
1950-х
рр.
кобзарське мистецтво поширилося серед
української діаспори в Австралії. Спочатку в
Сіднеї, згодом – у Мельбурні й Аделаїді
створено групи з метою навчання гри на
бандурі. Ансамблі бандуристів виступали на
українських
святах
і
репрезентували
українську музику перед австралійською
аудиторією. Так, у Сіднеї кобзарське мистецтво
популяризував
Г.
Бажул,
який
1964
організував ансамбль бандуристів ім. Г. Хоткевича, а 1972 – школу бандуристів при ньому.
В Аделаїді 1974 р. створено ансамбль бандуристів ім. Г. Китастого.
У Мельбурні 1978 І. Якубович відкрив школу гри на бандурі ім. Лесі Українки, 1984
організував однойменний ансамбль. З ініціативи Г. Корінь 1978 р. заснував ансамбль
бандуристів «Кольорит». 1989 у Сіднейському університеті відкрито безкоштовні студії на
ступінь бакалавра музики в галузі бандури.
Початки кобзарства у Південній Америці сягають 1920-х рр., коли до Бразилії приїхав
бандурист В. Куц. 1961 В. Качурак заснував Капелу бандуристів ім. Т. Шевченка в Арґентині
та школу юних бандуристів при ній. У 1980-х рр. процесові творення осередків, колективів
і шкіл у Бразилії й Арґентині сприяла допомога мецената М. Досінчука-Чорного. Навчання
гри на бандурі проводили також інструктори школи кобзарського мистецтва із Нью-Йорка.
Першим кубанським кобзарем вважають суддю Чорноморського козацбкого війська
А. Головатого, який прибув на Кубань 1793 р. Складені ним пісні стали народними, а «Ой
та годі нам журитися…» тривалий час залишалася неофіційним гімном Кубані. На відміну від
України, де кобзарями ставали здебільшого сліпі старці, на Кубані кобзарство було одним із
елементів військового представництва. Навчалися майстерності кубанці у заїжджих кобзарів
з України, зокрема І. Кравченка-Крюковського, М. Кравченка, Г. Кожушка, І.
Запорожченка.
1913 у м. Катеринодар (нині Краснодар, РФ) В. Ємець заснував першу кобзарську
школу, вихованцями якої стали А. Чорний та О. Обабко. 1917 р. кобзарь М. Кравченко
ініціював створення першої капели бандуристів у Катеринодарі. Подальший розвиток
кобзарського мистецтва у 1930-х рр. зупинений внаслідок масових репресій. В. Ємець, А.
Чорний, Ф. Діброва, М. Теліга опинилися у еміграції; С. Сотниченко, С. Жарко, К.
Безщасний і М. Богуславський – репресовані; С. Бриж вчинив самогубство. Вивченням
історії кобзарства Кубані, збиранням і реставрацією бандур займався О. Нирко. Нині традиції
гри на бандурі відроджують артисти Кубанського козацького хору й ансамблю «Кубанці».

6

Лебійська мова
Зверталися кобзарі та лірники один до одного на „ви”, а до молодших – на „ти”. Всі
вони володіли особливою таємною („лебійською”) мовою. Час, коли була створена
професійна старцівська мова, і конкретні обставини, які змусили її розробити, наразі
невідомі. Самі старці наводили дослідникам різні, часто сумнівні й фантастичні версії
(походження від жаргону розбійників, придумана царем Соломоном) або чесно зізнавались,
що не знають. Найвирогідніше, сліпі виконавці говорили лебійською один із одним та з
поводирями, коли боялися, щоб не підслухав хтось сторонній. Мова дозволяла зберігати
кобзарські таємниці. А "лебіями", "любками" називали жебраків, старців – від цього
походить назва лебійської мови, яка була поширена від Галичини та Західного Поділля, до
Могилева та Брянська.
Більшість дослідників вважає старцівську мову штучною та відмічає, що вона,
незважаючи на велику кількість запозиченої лексики (Горбач наводить приклади
запозичень з української, новогрецької, циганської, румунської, мадярської, тюркської,
старогебрейської, єврейської, московитської, старо-слов'янської, шведської та інших мов),
формувалась і функціонувала за законами тогочасної розмовної української мови, що
свідчить про її місцеве походження й побутування. Також, незважаючи на місцеві
особливості, відмічається спільність таємної мови старців України й Білорусі. Окрім
запозичень, значна кількість слів лебійської мови утворювалась асоціативно: «віз» —
«котень», «бити» — «кулати», «копсати», «боксати» тощо.
З часом, із занепадом кобзарсько-лірницької традиції, у таємній мові почалися
процеси занепаду. Так, Романовим зафіксовано формування так званої «отверницької
говірки» — вимивання старої «любецької» лексики на користь звичайних слів із простими
замінами фонетичними частками, що не мають змістового навантаження, а тільки змінюють
слово (тарабарська мова). Тим не менш, «лебійська мова» проіснувала щонайменше
до 1930-х років, коли чи не в останнє була зафіксована Володимиром Йосиповичем
Харковим. На Галичині мовознавці записали пісеньку місцевих лірників:
"Коби мені кумса сяна,
А до кумси ще й тириня
І бутельбух вовчаку,
Каравона чорнобрива".
У перекладі це означає:
"Коби мені хлібець святий,
А до хліба трошки сира,
А до сира склянка пива
І дівчина чорнобрива".

Кобзарсько-лірницькі цехи
Кобзарі й лірники всюди по Україні об’єднувалися в спілки. Такі кобзарсько-лірницькі
об’єднання звалися „братствами”, „цехами” або „гуртами” і об’єднували сліпих співців з
певної території.
Інколи кобзарі й лірники утворювали об’єднання, спільне з жебраками. Такий
спільний „старечий цех”, наприклад, відомий у районі Чуднова на півдні Житомирщини.
Проте вище становище в цих „старечих цехах” займали кобзарі й лірники, а не жебраки.
Осередком, де збиралися співці братства чи гурту, була визначена ними церква в одному з
населених пунктів. У ній братство на власні кошти утримувало ікону, свічки, оливу тощо.
Керували братствами виборні ватажки – „отамани”, „старші”, „цехмайстри” і т. ін.
Кожне братство мало скарбницю й скарбника. Всі свої справи члени братства – „брати”
вирішували на спільних зборах. Збори відбувалися в містечку, де знаходилася церква гурту
під час храмового свята, а також в інших населених пунктах у час ярмарків і храмових свят.
Фольклорист Ф. Лавров писав, що популярним місцем збору братств кобзарів і
лірників був ліс біля Броварів – між Переяславом і Києвом. На зборах вибирали ватажків,
приймали новачків, вирішували спірні питання, судили та карали тих, хто провинився, а
також видавали зі скарбниці допомогу тим, хто її потребував.
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Члени братства дбали про честь своєї корпорації, не допускали, щоб до їхніх лав
прибивалися люди з сумнівною репутацією, аморальні, п’яниці тощо. Також карали за
фальсифікацію каліцтва, за крадіжки і безчесну поведінку, за роботу не на своїй території,
за роботу до здачі іспиту. Самозванців, що не відбули належного терміну навчання і не
пройшли обряду посвячення („визволки”), всіляко переслідували – відбирали бандуру,
розбивали її, а на винного накладали штраф.
Найстрашніше покарання було за розголошення таємниць товариства. Старці не
просто так говорили на жаргоні. Це була одна з найбільш закритих спільнот, проникнути в
яку довго не могли етнографи.
Коли ж хто з лірників чи кобзарів порушував встановлені правила поведінки,
виборний суд суворо карав винуватця. Так, всередині братерства чинився суд над рядовими
старцями. Могли покарати грошима або фізично: кулаками і палицями, якщо схвалювали
рішення „під батоги”.
Інколи приймали рішення про найвищу міру кари і найбільшу ганьбу – «обрізування
торби» або «відрізання суми» (тобто виключення з братства порушника). Після цього
чоловік не мав права грати і співати, міг тільки з витягнутою рукою просити подаяння.
Члени братства, як правило, мали спільний пісенний репертуар. Незважаючи на
належність членів кобзарсько-лірницьких об’єднань до певної території, вони інколи ходили
і в інші місцевості. Тамтешні кобзарсько-лірницькі братства при дотриманні певних умов
допускали чужих співців на свою територію. При цьому прийшлі кобзарі й лірники
обов’язково мали бути членами якогось братсва чи гурту, тобто посвяченими в майстри.
Над усіма українськими цехами старців стояв цех-майстер або пра-панотець. Це була
людина виняткових чеснот і авторитету. Останнім еталонним головою спільноти був кобзар
Федір Вовк родом з Галичини. Йому підпорядковувалися цехи Волині, Київщини, Поділля,
Чернігівщини, Полтавщини, Слобожанщини, Самарщина, Таврії, Приазов’я, Криму,
Воронезької та Курської області.
Будучи хлопцем, він, внаслідок купівлі-продажу, опинився на Східній Україні, в
с. Сомівка. Парубком його віддали в москалі, звідкіля він втік і прибився до монастиря
під Прилуками. Ставши свідком монастирського «вертепу блудодійства», він обурився і був
осліплений. За допомогою одного з братів ченців, йому вдалося втекти й звідти. Певний час
його переховував у себе один єврей. Після того доля закинула Хведора Вовка в
с. Козирщину, де «старий» запорожець, Тихон Козир вивчив його грати на кобзі, співати
пісень і дум.
Кобзарі визнавали, що «на кобзі лучче його ніхто не грав. В сорок год його вже
панотцем називали». У 50 років (1848 р.) у Миргороді на Судній раді його обрали
панотцемцехмайстером, і пробув він ним 41 рік. Хведір Вовк мав міцне здоров'я. Ніхто не
знав, щоб він хворав коли, хоч і старий був, а ходив так піхуря, що молодий було з ним не
зійде (…) співав басюкою таким, що земля під ним, було, труситься. А бандура яка в його
була. Як колихне на тій бандурюзі, аж хмари, було, колишуться, а трава, було, тільки
шипотить. А люд слухаючий німів, як камінь, а сльози у людей лились з очей, неначе
струмки журкотіли із високих гор, бо так покойний — царство йому небесне — наш
найстарший панотець умів грать та співать.
Хведір Вовк дійсно був незвичайною особистістю. Межі його цехмайстерства
розрослися до величезних розмірів. Він досконало знав 12 Устиянських книг, багато
подорожував: «Панотець Хведір Вовк, царство йому небесне, скрізь бував, він був
мандрівним дяком і монахом, і салдатом, ото вже така людина вродиться на світ. От він був
і в Почаєві, і в Бандерах, і в Очакові, і багато знав хороших людей в Галичині, в Київській
Лаврі були старі монахи, дуже любили і честили нашого панотця Хведора Ївлампійовича
Вовка».
/ Устиянськи книги — це дванадцять усних «книг» плюс т. з. «Сподарь», які передавались від
майстра до учня. Вносити зміни в них заборонялось, а для поповнення репертуару існували додаткові
«книги» — т. з. промежки. На жаль, з цих книг збереглися тільки окремі уривки, про зміст дванадцятої
книги, яку знали тільки найбільш поважні майстри, взагалі нічого невідомо. Перед ознайомленням з
нею давалася особлива присяга, цікава тим, що вона містить конкретну дату та імена людей, що її
вперше її склали:
...послано устами 12-ти Отчої Ради і панотця цехмайстра з города Переяслава в день Спаса 1775 року
од Різдва Христового... Панотець-цехместер кобзарського та всього незрячого братства Гнат
Рогозянський. Судна Рада - панотці: .../
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Є свідчення, що Хведір Вовк двічі зустрічався і мав бесіди з Т. Шевченком. Серед його
учнів — П. Гащенко, С. Пасюга. Похований Хведір Вовк на старому цвинтарі у
м. Грайвороні на Східній Слобожанщині (тепер Білгородська область Російської Федерації).
Федір Вовк помер 1889 року, і наступний обраний цех-майстер уже не впорався —
організація розсипалася. На той час роль цехів зійшла нанівець, а кобзарі втратили
популярність. У містах тепер любили романси, гітари і гармонь. Музика кобзарів стала
старосвітською. На початку 20 століття щирого слухача кобзарі знаходили тільки в селі, а
до кінця 1930-х років остаточно зникли з вулиць.
До зникнення кобзарства і лірництва як явища великою мірою спричинилися репресії
з боку тоталітарного совєцького режиму. „Сліпі барди, – пише дослідник українського
кобзарства В. Нолл, – були неконтрольованим джерелом морального авторитету на селі,
безпосереднім конкурентом тоталітарної держави. Основа їхнього репертуару складалася з
жанрів, що мали як релігійні, так і національні символи, з чим не могли змиритися органи
влади”.

Кобзарська наука. Визвілка, або одклінщина.

мандрівних співців училися й дівчата.

Відомо, що кожен кобзар чи лірник
перш, ніж займатися самостійною практикою,
мусів пройти науку у майстра, яка в
середньому тривала три роки. На науку
звичайно поступали незрячі хлопці віком 1416 років. За час навчання, згідно із статутом
братства, вони мали збирати для вчителя пан-отця - милостиню, переймати від нього
думи, псальми, пісні, навчатися гри на
інструменті, опанувати лебійську мову,
правила поведінки з братчиками й народом.
Щоб стати лірником чи кобзарем, треба було
вчитися і пройти певні випробування.
Бувало, хоч і дуже рідко, що ремеслу

Невиліковне каліцтво було обов’язковою умовою прийому в спільноту мандрівних
музикантів. Кобзарі та лірники могли мати будь-яку фізичну ваду, але в більшості страждали
сліпотою. Це була поширена біда. Діти втрачали зір через кір, віспу, золотуху, застуду,
травми.
Кобзарі не брали багато учнів, щоб не перенаситити ринок. Згідно з переписом 1881
року, з 4221 незрячого Київської губернії грі на лірі навчалися лише 13 чоловік. Дитина
повинна була мати слух і добру пам’ять — всі пісні кобзарі передавали один одному усно.
Головна вимога — повна покірність слову пан-майстра. Спочатку дітям взагалі не давали до
рук інструмент. Їх вчили самостійно виживати в пітьмі — прокладати маршрути,
спілкуватися з людьми, захищатись у вуличній бійці і, звичайно, поратися в будинку
кобзаря. Навчання підстроювали під календар сільськогосподарських робіт. Теорія —
пізньою весною, влітку і на початку осені, коли всі зайняті в полі. В інший час — практика.
Головне завдання — викоренити в учня пиху, будь-якою ціною. А для кобзарів не було
нічого принизливішого, ніж просити милостиню на колінах з простягнутою рукою, без
інструменту, як звичайний жебрак. Коли учень остаточно усвідомлював цей досвід, кобзар
відкривав йому таємниці ремесла. Спочатку — секретну мову, потім — духовні вірші,
молитви, притчі, жебранки, далі пісні — псалми, думи. В останню чергу вчили грі на
інструменті.
Віддаючи хлопця в науку, батько ставив майстрові-лірникові чи кобзареві «могорич».
Добре, якщо батьки могли оплатити навчання. В іншому випадку учень відпрацьовував сам,
тобто протягом кількох років віддавав кобзарю весь заробіток.
Звали учнів кобзарі та лірники „хлопцями”, „челяддю”, інколи – „підмайстрами”.
Вчителя учень називав „панотцем”, на Житомирщині частіше „хазяїном”, на Поділлі –
„дядьком” або „господином хазяїном”, на Галичині – „ґаздою” або „майстром”.
Відомо, що лірники Житомирщини ще до прийому в учнівство брали хлопця на
пробний термін, що тривав від тижня до місяця. Термін навчання був у різних місцевостях
різним: на Житомирщині на початку ХХ сторіччя учнівство тривало 1-4 роки, на Поділлі в
кінці ХІХ сторіччя – 3 роки і 3 місяці, на Полтавщині – 1-2 роки, а „як мале, так і на чотири
годи”. В Галичині у той же час учнів брали на 3-6 років. Вочевидь, в терміні навчання не
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було якогось усталеного порядку. Український етнограф і фольклорист В. Гнатюк писав:
„Час науки залежить також від того, чи ученик спосібний, чи тумануватий, чи більший, чи
менший. Як меншого приймають, то не вчать його відразу, лиш ним послуговуються, тому й
довше він мусить бути. Старшого, понад 20 літ, приймають на науку лиш на один рік, бо
„він розумійи, шчо йому того потрібно, тому сам на себе настигайи...”/ Гнатюк В. Лірники.
Лірницькі пісні, молитви, слова, звістки і т. и. про лірників повіту Бучацького //
Етнографічний збірник. – Львів, 1896. – т. ІІ. – с. 1/
Після навчання на зборах братії, гурту чи цеху майстрів учень складав іспит і
отримував "визвілку" – благословення на самостійну працю, яка також називалася
"отклінщини" від слова "відкланятися". Ритуал виглядав так: учитель разом з учнем
приходять на збори старших і, чи то в хаті, чи надворі, відбувається такий діалог:
Учень: "Молитвами святих отець наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш…"
Учитель: "Амінь".
Учень: "Дякую покірно за святий амінь, за євангельське слово, за майстрову науку.
Кланяюся вам, пан-отче, і з хлібом з сіллю низьким поклоном і добрим здоров'ям.
Дай, Боже, здраствувати.
Маємо честь, поздоровляємо вас з святим вечором (чи: "із ранком", "днем" - залежно від
пори дня, чи "святом", якщо подія відбувається у святковий день)".
Учитель: бере в руки хліб, який подає йому учень, і говорить "Дай же, Боже, як і сей хліб
чесний і величний, такий щоб і ти був чесний і величний, такий щоб і ти був чесний і
величний між миром хрещеним і між братією. Хай тебе Бог благословить на всі чотири
сторони".
Учень: "Дякую покірно за гарне слово" (підходить до кожного з трьох майстрів і звертається
до кожного з тими ж словами. Це називається "віддати честь). Коли "честь віддана", всі
сідають до столу - переважно старші, а молодші - де вже залишиться місце.
Учитель: тричі прочитує молитву, після кожного разу присутні відповідають: "Амінь".
Усі присутні питають у вчителя: "Чи він (учень) тобі добрий був, чи людям "здрастуй"
казав, чи милостиню одблагодаряв, чи не научився ж пакості?"
Учитель: "Ні, гарний хлопець був".
Усі: "Як славний, то хай йому Бог помагає, щоб і його люди поважали".
Учитель подає присутнім хліб, рибу, завчасно заготовлені учнем, і тричі говорить:
"Молитвами святих…",
Усі: відповідають "амінь".
Учитель: "Дякую за святий амінь, за євангельське слово. Чи бажаєте від мого учня
прийняти по чарці горілки?"
Усі: "Да вже ж печеному і вареному не стоять"...
П'є учитель, дає учневі і випивають усі.
Учень: "Молитвами святих отець…"
Усі й учитель: "Амінь".
Учень: "Дякую (звертається поіменно до усіх присутніх майстрів) за святий амінь, за
євангельське слово, за майстерну науку. Просить копійка на горілку, а я прошу на честь,
на любов, на румку водки. Прошу од мене випить по румці, як од мого панотця".
Якщо учень поводився добре, всі випивають; якщо ж за ним водилися гріхи,
відповідають: "Не хочемо горілки..", а потім пожурять, пробачать і вип'ють.
Учень: Молитвами святих отець… Чи усі випили, о Христе братія, чи може кому не хватило?
Прошу-питаю, чи довольні хлібом-сіллю, магаричом?"
Усі: "Довольні".
Учень: "Спасибі".
Усі: "Спасибі".

10

Після цього застілля продовжується, наприкінці всі виходять з-за столу, стають в
один ряд, моляться Богу; молитва закінчується співом многоліття вбогій братії, усім
православним християнам, поминанням померлих та тих учителів, що відійшли.
Незважаючи на окремі незначні місцеві відмінності ритуалу, "наука" і "визвілка" у
всіх братствах і старцівських цехах була дуже схожою, як про це свідчать, зокрема, описи
І.Ходоровського, повідомлення від лірника Златарського із Тернопільщини, відомості, які
виявив К.Квітка на Житомирщині згідно зі спеціальною програмою "Професіональні народні
співці і музиканти на Україні" (1924). Цікаві деталі, які подав йому Іван Гуменюк з
Житомирщини (із с. Бейзимівки), такі: учень ніколи не переходив до іншого учителя,
учитель не вчив свого учня співати всіх пісень, щоби той знав їх менше, ніж він сам, і
доучувався в інших. Організація лірників називалася "братія", була таємною, зрячих не
приймали. Таємно відбувався іспит учня - "визвілка" - і пригощання за рахунок не учня, а
вчителя. Чужі лірники могли мандрувати по різних територіях, але не мали права брати
учнів із терену праці означеного для себе певним братством.
Додамо, що одклінщина – це був перший іспит, який давав право працювати на себе
в одному-двох повітах. Через кілька років знову перевірка, яка обіцяла пропуск на ходки
на усі чотири сторони.
Років у 40 рядовий братчик міг претендувати на чин пан-отця або пан-майстра і брати
собі учнів. Пан-отці формували цехову старшину. Як вже вище згадувалось, на її зборах
приймали внески, вели переоблік скарбниці, вибирали скарбника і ключника. Гроші
витрачали на церковні пожертвування, на матеріальну допомогу товаришам (якщо у кого
гряде весілля або згоріла хата), на допомогу важкохворим і нездатним себе прогодувати.
Старшини також вирішували, скільки брати учнів, кого екзаменувати, на який масовий захід
відправити побільше братчиків, розподіляли товаришів по районах.
Часте явище, яке можна спостерігати на старовинних світлинах та зображеннях
кобзарів, це зрячі діти поруч із сліпим виконавцем дум. Розуміючи, що у науку кобзарі та
лірники брали виключно дітей з вадами (частіше за все зору), цікаво дізнатись, хто ці діти,
що на відомих зображеннях О. Сластьона частіше за все ховали обличчя.
Акцентуймо, що кобзарі не були бідними і самотніми. Найчастіше їхні сім’ї жили
заможніше за сусідські. Заміж за кобзарів виходили вдови, старі діви, жінки з обмеженими
фізичними
можливостями.
Разом
вони
займалися
господарством і підробляли: вили мотузки, плели упряж,
рибалили. За межі села старці не виходили без зрячого
помічника: дружини, дитини або найнятого поводиря.
Поводирями могли служити саме зрячі діти. Це були
хлопчики до 15 і дівчатка до 12 років з великих сімей або
сироти. Старці домовлялися з батьками або опікунами про
термін роботи (щонайменше рік), зарплату (росла в
залежності від стажу), обов’язки і права помічника. Як можна
зрозуміти, зрячий поводир не міг стати учнем. Скільки з
кобзарем не ходи, він не брав дитину у навчання. Якщо
дитина втрачала зір, з батьками укладався новий договір, на
зовсім інших умовах.
На фото: кобзар Остап Вересай з поводирем
у Сокиринцях Прилуцького повіту Полтавської губернії,
1871 рік. Фотографія А. Степовича.

Портрети кобзарів Опанаса Сластіона
І ще хотілось би розповісти про найвідомішого (разом із Лесею Українкою та
Климентом Квіткою) етнографа, що збирав інформацію про кобзарів..
Опанас Сластіон (або Сластьон), український маляр, графік, етнограф,
мистецтвознавець, архітектор і педагог, засновник Миргородського наукового і художньопромислового музею народився 1855 р. у м. Бердянську. Художнью освіту здобув у
Петербурзькій Академії мистецтв (1874-1882). Багато подорожував по селах України, робив
численні замальовки краєвидів, національних типів, пам’яток української старовини,
архітектури, побутових речей, народного одягу. З 1903 року записував кобзарські думи на
фонограф. У ті ж роки публікував статті про кобзарів у журналі «Киевська старина».
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Був одним із засновників українського архітектурного
стилю, генетично пов’язаного з традиціями народної архітектури
(споруди у Миргороді). Викладав у Миргородській художньопромисловій школі (1900-1928). Повідною темою творчості були
історія, життя та побут українського народу. Широко відомі твори
Сластьона: «Проводи на Січ» (1898), «На жнивах» (1899),
ілюстрації до «Гайдамаків» Шевченка (1883-1885), літографії до
альбому «Старовина українська і запорізька» (1890-ті), серія
малюнків «Портрети українських кобзарів» (1875-1928).
Колеція «Портретів» складає 23 одиниці станкових
малюнків на папері графітним олівцем, тушшю, пером,
аквареллю, білилами. Зберігається не у музеї, як можна було б
уявити, а в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського
у відділі образотворчих мистецтв. Значення колекції таке, що вона
репрезентує творчий доробок відомого художника впродовж
півстоліття – період, за який було створено цю серію портретів
українських кобзарів, художнью цінність яких неможливо переоцінити. Цітуючи дослідника
коллекції, Юрія Турченка: «Вона є найбільш повною із збірок, що дають іконографічні
відомості про українських кобзарів XIX-XX ст. Цінність збірки визначається ще й тим, що ми
не тільки бачимо правдиво і з великою любов’ю передані образи кобзарів, а й знаходимо в
ній важливі історичні дані. Авторські написи на портретах в багатьох випадках вказують
місце народження або мешкання кобзаря, його репертуар, вік та ін. Ці написи і пояснення
тим більш цінні, що за винятком народних співців Ф. Кушнерика та його вчителя М.
Кравченка, творчість яких досить широко висвітлена, про більшість із згаданих кобзарів або
нічого не відомо, або відомості дуже обмежені. Документально точна передача одягу
кобзарів становить певний інтерес і для етнографії».

Портрет
кобзаря
Петра
Сіроштана (1887). Чернігівська
губернія, Козелецький повіт, с.
Ладінка.

Портрет
кобзаря
Опанаса
Говтвана, 1909 р. Полтавська
губ., Зіньківський повіт, хутір
Голий.

Портрет кобзаря П. М. Гащенка,
1905.
Полтавська
губ.
Костянтинівський повіт.

М. С. Кравченко, 21 серпня
1910 р.
Миргород.
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Опанас Савченко (Баря), 1902
р. С. Черевки, Миргородськ.
повіту.

Кобзарство як культурний феномен
Думи і кобзарське мистецтво, які досягли найвищого розквіту в козацьку епоху, і
сьогодні становлять значний інтерес як для науковців, так і для шанувальників музичної і
словесної традиційної культури. Намагання зберегти їх - чи то через аудіо записи з
раритетних архівних матеріалів, чи то через писемні джерела, є цілком природним явищем.
Козаччина, козацькі думи, кобзарське мистецтво - органічна частина національного
менталітету. І в яких формах - духовних і мистецьких - вони б не проявлялися, цілком
очевидно, що це свідчення нетлінної віри в ту історичну дійсність, яка, хоч і не повториться,
але залишиться національною гордістю для майбутніх поколінь. Хоча сьогодні й немає вже
того соціально-культурного середовища, яке плекало епічну традицію, проте діяльність
поодиноких ентузіастів переконливо доводить потребу збереження української епічної
традиції.
Особлива увага сучасних фахівців спрямована на героїчне минуле у боротьбі з
поневолювачами. Саме українські кобзарі, колишні учасники походів проти турецькотатарських загарбників і польської шляхти були тими героями, які у своїх думах та
історичних піснях прославляли Україну, закликаючи її народ на боротьбу за волю.
Дослідження
їхньої
багатогранної
музично-вокальної
творчості,
яка
сприяла
збереженню самобутності культури нашого
народу, її непересічності на тлі світової культури,
завжди
будуть
актуальними.
Кобзарська
музично-пісенна
спадщина
належить
до
видатних надбань національної культури, в яких
осмислено
філософсько-естетичні
реалії
тогочасного
буття
українського
народу.
Дослідження самого культурного феномену
сліпих співців-кобзарів є важливим чинником
збагачення національнокультурної ідентичності
сучасників, що дозволяє відчути й зрозуміти історичний контекст становлення музичної
культури України на тлі боротьби за свободу та незалежність. До питання вивчення
феномену кобзарства як з точки зору музичної творчості, так і вираження сили духу
українського народу, зверталися багато дослідників різних напрямів. Науковий інтерес до
кобзарства зародився в середовищі українських фольклористів та етнографів у другій
половині ХІХ – першій третині ХХ ст.
Коріння кобзарства сягають доби Київської Русі. Досить поширеним музичним
феноменом на території України народне кобзарство стає, починаючи з XV ст. Саме в надрах
кобзарської культури сформувалися основні принципи і прийоми гри на інструменті та
репертуар мандрівних музик. Кобзарство як унікальне явище української культури того
періоду слід розглядати не лише в суто музичному аспекті, але й у єдності історичних та
соціокультурних зв’язків. Адже кобзарство сформувалося саме народною культурою,
обумовлюючись певними суспільно-історичними чинниками та пройшовши складний шлях
до становлення та розвитку. Підтвердженням стародавнього походження й автентичності
кобзарства та самого інструменту кобзи ще з києворуських часів слугує зображення схожого
з кобзою музичного інструменту, що збереглося на розписах Софійського собору в Києві.
Пізніше зображення кобзи можемо часто спостерігати на народних картинах ХVII–XVIII ст.
про козака Мамая.
Перші фіксовані історичні згадки про кобзарів датуються XV – XVI ст. та свідчать
лише про окремо збережені імена виконавців, їхній репертуар, соціальне походження.
Історичні пісні, думи, моралізаторські релігійні пісні й інші авторські твори кобзарі
супроводжували грою на кобзі, лірі та бандурі, тому їх називали лірниками або
бандуристами. Давні музики, серед яких були кобзарі, бандуристи, лірники, перебували при
дворах польсько-литовської знаті, граючи для втіхи вельмож і на великі свята й бенкети.
Досить активний розвиток музичної творчості мандрівних сліпих музикантів на території
України припадає на добу XV–XVI ст. УXVI ст.
Сучасні дослідники наголошують на унікальності явища кобзарства та його глибокій
самобутності. Дійсно, особливий прошарок мандрівних співців- кобзарів сформував
своєрідну субкультуру, яка фактично розвинулася до національних масштабів, ввібравши в
себе основну матрицю духовної культури українців.
Лірництво та кобзарство, за характером вокально-інструментального мистецтва й
репертуару, становило досить відособлену гілку народної співочої традиції. Всі ці
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особливості, які дають підстави виокремлювати кобзарство в абсолютно унікальний
культурний феномен, ґрунтуються й на тому, що в той період активно формувався
український етнос, закладаючи в усну народну творчість, в тому числі музичну культуру,
духовні й культурні підвалини етнокоду, архетипічну культурну матрицю, яка продовжила
розвиватися в модерні й новітні часи. Власне, й сам інструмент здатен їх ретранслювати,
передаючи найтонші звучання. Серед дослідників у різні часи не було одностайної думки
щодо походження цього інструменту, хоча більшість схилялася до питомо української версії,
віднаходячи, однак паралелі в побутуванні серед інших народів. Дослідник А. Омельченко,
досліджуючи етимологію назви інструменту "кобза", підкреслює про його широке
побутуванняу половців, татар, турків, хорватів, чехів, поляків, румун, болгар, яким
позначали лютневидний інструмент. Загалом кобза (угорс. кобоз, турец. quapuz) – це давній
струнний інструмент, поширений в ХІІ–ХVIII ст. Історичні матеріали свідчать, що на кобзі
грали половці, татари й інші східні народи, що сусідили з Україною.
Починаючи з ХVІ ст., на українських землях у середовищі мандрівних музикантів
побутували два типи кобз: з маленьким корпусом та довгим грифом, і кобза більша за
розмірами з коротким грифом, або так звана "козацька лютня". Стосовно конструктивних
особливостей тогочасних інструментів слід сказати, що в стародавніх бандурах і кобзах
робили приструнки, а основною технікою гри було притискання струн до грифу інструменту
під час виконання музики пальцями лівої руки. За тривалий період свого існування
інструмент зазнає змін і трансформацій. Так, у XVI ст. основні струни кобзи, розташовані по
ручці, доповнилися короткими струнами (приструнками), Так виникла назва власне вже
нового інструменту "бандура". Зустрічаючись у багатьох іноземних мовах, ця назва свідчить
про розповсюдженість інструменту. Проте, як вважає український дослідник А. Омельченко,
будова і конструкція бандури, її місце у побуті та духовному житті українського народу
свідчить про її генетичний зв’язок з кобзою.
Своєрідним і характерним фізіологічним субстратом народних співців та виконавців,
що їх відрізняло від решти членів суспільства, і які ставали, власне, кобзарями, була така
фізична вада, як незрячість, сліпота, яка траплялася з різних причин та активізувала
надзвичайну сенсорність інших відчуттів, пробуджуючи "внутрішній зір" та душу. Таке
поєднання з музичним талантом, напевно, й породило надзвичайну глибину кобзарських
творів, не лише в сенсі мелодики, але й філософського змісту. Сліпці, за народними
уявленнями, ніби могли входити в певний екстатичний стан і бачити та осягати внутрішнім
зором більше, ніж фізично здорові люди. Їх вважали ясновидцями й пророками, людьми
більше наближеними до Бога, оскільки за земні страждання вони повинні потрапляти після
смерті до раю. Таким чином, сліпота до певної міри ставала духовною чеснотою. Часто до
кобзарів належали колишні козаки, які зазнавали травм у боях, втрачаючи зір. Не маючи
здатностідо військової справи і до іншого виду суспільно корисної діяльності, їх залишали
при війську лише в якості музикантів, виплачуючи навіть невеликі кошти.
Загалом слід зазначити, що, окрім суто музичної, сліпці-кобзарі завдяки своєму
способу життя і характеру професії, були до певної міри просвітителями, комунікаторами,
поширюючи не лише співи, а й іншу суспільно значиму та корисну інформацію. Адже не
кожна людина того часу могла самостійно дізнатися про важливі події. Кобзарі, які вели
інший, особливий спосіб життя, що відрізнявся від способу життя решти людей, сприймалися
також як "божі люди". Часто вони, окрім гарного співу й гри на кобзі, могли лікувати, були
знахарями, ворожбитами, виконували навіть певні релігійні обряди. Пісенно-музичний
репертуар мандрівних співців змінювався в часі, еволюціонував, проте центральною
тематикою в пісенній творчості світського характеру залишався своєрідний поділ світу на
умовні дві частини: "світську" (яка була більш гріховною), й котру складали зрячі люди, і
на "божеську", до якої належали співці як "божі люди" та інші, наближені до них.
Зважаючи на суспільне ставлення до
кобзарів та народне уявлення про їх надзвичайні
якості, серед сакральних характеристик співців
дослідник О. Савчук називає також зв’язок з
іншим, чужим світом, зв’язок з культом предків,
бідність (як моральна категорія), мандрівництво,
що сприймалося як подорож від профанного до
сакрального світів.
Найбільшого розвитку кобзарство досягло в
часи козаччини. З кінця XVI ст. творчий шлях
кобзарів був нерозривно й тісно пов’язаний із козацтвом, ставши невід’ємною частиною
козацької культури, що теж надавало своєрідності. Кобзар відігравав важливу роль у
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козацькому середовищі: він акумулював в собі частину усної культурної спадщини та
традицій – пісні, думи, перекази, військових звичаїв, окремі правила співжиття козацького
товариства, основи військової справи.
Зважаючи на зростання кількості мандрівних музикантів-кобзарів, згодом вони
почати об’єднуватися у професійні цехи, а саме кобзарство вийшло на новий, професійний
етап свого розвитку. Нового значення кобзарський рух набуває за часів гетьманування Б.
Хмельницького, І. Самойловича, І. Мазепи. Зокрема, у 1652 р. Гетьман Б. Хмельницький
підписав універсал про утворення музичного цеху на Лівобережній Україні. Саме з другої
половини XVII ст. у Глухові, Полтаві, Прилуках, Харкові були засновані кобзарські цехи по
аналогії з подібними цехами, що вже існували на той час у містах, наділених магдебурзьким
правом (Кам’янці, Львові, Києві).
Організаційно це були своєрідні професійні
спілки-братства, музичні школи, в яких навчали
музичній і співочій майстерності, навчаючи учнів,
майстрів
та
підмайстрів.
Такі
інституції
функціонували цілком офіційно, маючи установчі
документи у вигляді статуту, а також печатку та
власну символіку – цехові знаки й прапори з
емблемами. Про музичні цехи згадується у
тогочасних документах. Так, О. Дубас у своєму
дослідженні говорить про діяльність Львівського
музичного цеху (1580), що підтверджується рядом
документів щодо зобов’язань музичного цехового братства, які входили до нього, правил
організації творчого процесу та особливих привілеїв, які надавалися музикантам, а також
окремих документів, що регламентували взаємне співжиття та роботу між представниками
різних віросповідань, зокрема йшлося про християн та юдеїв. Аналогічний музичний цех
діяв у Києві, підтвердженням чому слугує цеховий статут 1677 р. Окремим гетьманським
універсалом це музичне товариство переходило під фактичну муніципальну юрисдикцію. Це
є свідченням досить високого професіоналізму та підготовки майстрів-музикантів.
Окремо
необхідно
наголосити,
що
формування кобзарської традиції відбувалося на
тлі розвитку культури українського бароко, що
значною мірою обумовило розвиток світоглядних
особливостей народних співців імузикантів.
Умовно культурний простір того часу, як і
суспільна стратифікація, зазнавав поділу на три
основні верстви – духівництво, військовий люд
та робітників. З появою таких мандрівних
співців-кобзарів,
які
були
своєрідними
медіумами – посередниками серед селян і містян,
що
формували
необхідний
культурноінформаційний потік, значна різниця
між становими суспільними поділами знімалася,
поєднуючи духовну, книжну та низову культуру народу. Упродовж значного періоду
існування кобзарського мистецтва основурепертуару народного кобзаря за жанровим
розподілом складала група епічних творів – думи та історичні пісні, які свідчили про високу
високої професійну майстерність митця. Традиційно думи класифікуються на групи:
невольницькі думи – плачі і думи-спогади про турецько-татарську неволю; історичні, що
поділяються на думи до періоду Хмельниччини та після нього, і містять згадки про
конкретних історичних героїв; побутові – присвячені подіям із життя безіменних героїв, їхнім
стосункам із ріднею. Таким чином, кобзарство є невід’ємною частиною національного
музичного мистецтва, а кобзарські традиції складають основу духовної культури української
нації, починаючи з XVI ст. Національний і культурно-духовний феномен кобзарства полягав
у збереженні старовинних традицій співоцтва, виокремленні кобзарів в окремий
громадський стан населення. Основу вокальноінструментального кобзарського репертуару
складали переважно думи та історичні пісні, акумулюючи історичну пам’ять народу.
Історичні засади формування кобзарського мистецтва є вагомою складовою для сучасного
вдосконалення музичного виконавства та окреслення перспектив його розвитку.
Традиційне явище кобзарства належить не лише до автентичної складової музичної
культури України, а й виступає значним історичним етапом у розвитку сучасної кобзарської
школи.
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Образ Козака Мамая
Кобзарство – унікальне явище не лише української, а і світової культури. Його носії
– кобзарі, впродовж століть зберігали духовний генофонд народу, будили в ньому
національну свідомість, передавали тисячолітню мудрість, розкривали правду життя,
закликали до активності, згуртованості, боротьби зі злом.
Відношення до кобзарів в народі було особливим. В українському фольклорі
назавжди закарбувався образ козака Мамая – умілого воїна, бандуриста, образ Мамая –
це втілення непоборності українського народу. Ще один тип кобзаря – сліпий дідусь, який
зберігає пам’ять багатьох поколінь і втілює в собі мудрість українського народу. Світогляд
народних співців значною мірою обумовлював їх репертуар, ідейну спрямованість
виконуваних ними творів, в основному це були думи, які оспівували хоробрість
запорізьких козаків. Значну роль в розвитку дум, як жанру, відіграли співочі братства, які
об’єднували кобзарів і лірників.
Козак Мамай - ідеалізований, сакральный образ козака та своєрідний духовний
символ в Україні. В дослідженнях істориків розглядається чимало реальних осіб, які могли
би бути прототипами Мамая. Найбільш обґрунтованою вважається гіпотеза, що це МансурКият Мамай, син того самого темника Мамая, який у 1380-ому році отримав поразку на
Куликовому полі.
Оповіді про козака-бандуриста зустрічаються серед народних легенд, переказів та
приказок. На картинах малювали в супроводі сакральної для українців символіки — кобзи,
що є символом національних традицій та співучої душі народу; коня, що є символом війни,
некерованого гніву та хоробрості; дуба, котрий символізує могутність та генетичну чистоту
роду. Часто на малюнках присутнє зображення списа з прапором, козацького штофа і чарки.
Це були речі, пов'язані з життям та смертю козака — спис ставили на місці поховання, штоф
і чарку клали в могилу — вони нагадували про скороминущість життя та козацьку долю, в
якій загроза смерті в бою була повсякденною реальністю.
Картина «Козак Мамай» набула значного поширення в XVIIІ- ст. Жодному іншому
творові давнього українського народного малярства не судилося прожити таке довге життя
в стількох варіантах, повтореннях і копіях.
Козак у думах і помислах українців уособлював народну силу духу, незламність волі
в боротьбі з поневолювачами. Зображення козака на народних картинах в час, коли
запорозького війська вже не існувало, сприймалося як своєрідний пам'ятник героїчному
минулому українського народу. Малювали «Козака Мамая» на полотнах і на стінах хат, на
дверях і віконницях, на кахлях і скринях.
Дослідників завжди цікавило питання: чому картину, на якій зображено українського
козака, названо чужомовним ім'ям Мамай. Відразу на думку спадає однойменний
Золотоординський хан. Східним походженням пояснюють назву картини дослідники Д.
Щербаківський, П. Білецький та С. Бушак. На думку Бушака слово «мамай» вживалося як
синонім слів: «козак», «запорожець», «гайдамака», «розбишака», «волоцюга»,
«відчайдуха» й означало не ім'я козака, а характеризувало його заняття.

Картина «Козак-бандурист» авт.
невід. (XIX ст.).Нац.художній музей
України

Картина "Козак Мамай" (XVIII
ст.). Полтавський обл. музей І.
Гончара
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Картина "Козак Мамай" (кін.
XVIII-поч. XIX ст.). Львівський
історичний музей

Картина "Козак Мамай" невідомого
автора (1995).Музей Козацької
Слави

Картина
«Козак-бандурист»
Ф.Стовбуненка
(1890).
Полтавський художній музей.

Картина «Козак-бандурист» авт.
невід. (XIXст.). Нац. художній
музей України

Картина «Козак-бандурист»Федора
Стовбуненка(XIX ст.).ЧОХМ ім.
Григорія Ґалаґана

Картина
"Козака
з
ляхом
разговор" невідомого автора
(XIX ст.). Національний художній
музей України

Пам'ятник Мамаю на Майдані
Незалежності
зроблений
Миколою
та
Валентином
Знобами (2001)

Картини називали «Мамаями» переважно в усній традиції, а у підписах — текстах
зустрічаються інші імена — Хома, Іван, Палій та інші. Назва «Козак Мамай» трапляється на
картинах з «гайдамацькими сценами». Саме у XVIII ст. під впливом гайдамаччини картина
композиційно змінюється, розширюється у своєму змісті: з'являються живописні полотна з
часів Коліївщини. На них подані сцени розправи гайдамак зі своїми противниками — суд,
який вершить Мамай; на деревах повішені чоловічі постаті. Щербаківський вважав, що саме
часи гайдамаччини безіменному козаку-бандуристу, у «якого ім'я було не одно, а єсть їх до
ката», додали ім'я «Мамай», ім'я, яке перейшло потім і на копії старих картин козака —
бандуриста і закріплено за всіма взагалі варіантами цієї картини.
«Козак-бандурист», «Козак-запорожець», «Козак Мамай» — все це назви картин
одного типу. Загальні риси композиції і головного образу, побутування їх протягом кількох
століть на українських землях дозволяють вважати ці твори традиційними народними
картинами. Їх існує кілька варіантів. Але у всіх випадках основою композиції завжди є
постать козака, який переважно сидить, схрестивши ноги.
Найчисельніші
колекції
цього
твору
зберігають
та
експонують Національний
художній
музей
України, Дніпропетровський історичний музей імені Дмитра
Яворницького та Український центр народної культури «Музей
Івана Гончара».
Образ Мамая у мистецтві.
Кіно:

У 2003 році на Національній кіностудії імені Олександра
Довженка режисер Олесь Санін створив фільм «Мамай».
У музиці образ козака Мамая знайшов відображення у піснях
сучасних українських гуртів Кому Вниз, Воплі Відоплясова та Багряний
Шлях.
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Література:


«Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця» — роман
Олександра Ільченка.



«Мамай» — історичний роман у віршах Леоніда Горлача.



«Міф про козака Мамая» — збірка поезій Ігоря Калинця.



Мамай є дійовою особою драматизованої поеми Ігоря Павлюка «Бут» (Світ радіодрами.
Українське радіо «Культура»; Ігор Павлюк. Радіодрама «Бут» (про гетьмана Павлюка),
Ігор Павлюк. Бут. Драматизована поема // Бунт (Книга), 2006. — С.115-154.

Плакати та графіті:
Під час Революції Гідності художник Микола Гончаров
відтворив образ козака Мамая у графіті та плакатах серії «Все що тобі
потрібно — це любов», замінивши кобзу на автомат Калашникова, а
штоф на запалений «коктейль Молотова».
Пам’ятники:
На День Незалежності України 24 серпня 2015 року в
Краматорську відкрито пам'ятник Козаку Мамаю (скульптор
Вёячеслав Гутиря). Пам'ятник Козаку Мамаю в Кривому Розі
(скульптор Володимир Токар).
Також існує пам’ятник на Хортиці. Гранітну скульптуру козака Мамая на острові
Хортиця встановили 2009-го року. Автором пам’ятника, що важить 7 тон, є талановитий
запорозький скульптор С. Каніщев. Відповідно до однієї з версій, прообразом монументу
була людина, котра народилася на Хортиці в липні 1509-го року, тобто його відкрито на
честь 500-річчя від дня народження славетного предка. Сюди ж можна віднести пам’ятник
Мамаю на Майдані Незалезності у Києві.
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Нумізматика:
23 липня 1997 року Національний банк України ввів до
обігу срібну пам'ятну монету присвячену ідеалізованому образу
козака і українців загалом в Україні.
Вуліці:
 вулиця Козака Мамая в м. Дніпро;
 провулок Козака Мамая в Кропивницькому;
 провулок Козака Мамая в м. Долинська.

Кравченко-Крюковський Іван Григорович
Український кобзар (1820 р. – 1885 р.). Народився на
Полтавщині, на околиці міста Лохвиця. Батьки були кріпаками
поміщика Крюковського, тож співця й прозивали за прізвищем
пана.
Панич, до якого хлопчик був приставлений лакеєм,
жорстоко знущався з кріпака. Коли в того почали боліти очі,
хазяїн не кинув знущання, а батьки Івана робили все можливе,
щоб вилікувати сина. Вони возили його до лікарів у Полтаву,
Катеринослав, Київ. Важко навіть уявити, чого це коштувало
кріпакам. Але все було марно - Іван осліп. Хлопцеві пощастило
хоча б у тому, що старий пан відпустив його на волю, але не дав
ні хати, ні поля. "Ти сліпий, - мовив він, - навіщо тобі хата? Ти у
людей де-небудь проживеш".
Мати на три роки віддала хлопця вчитися до кобзаря. Кобзарського мистецтва
навчався в панотців Івана Кравченка-Касьяна та Гаврила Вовка, а також у Клима Губи.
З бандурою Іван Григорович обійшов усю Лівобережну Україну. Маючи від природи
музичні здібності й неабияку пам'ять, він швидко опанував кобзарську науку, вивчив багато
дум і пісень. Створював свої варіанти дум, вносив до них зміни і доповнення. Голос у нього
був вельми хороший. Прекрасно звучала і його гра на кобзі, коли він виконував свої твори
без співу.
Кравченко-Крюковський користувався надзвичайною популярністю у кобзарів та
лірників: по-перше, як людина виско-обізнана, по-друге, як «панмайстер», по-третє, як
людина доволі справедлива.
1876 року приїхали до нього художники П.Мартинович і О.Сластіон. Ось як
О.Сластіон описав зовнішність кобзаря:
"... Це був сухий, вище середнього зросту старий, з майже білим волоссям, що
лежало у нього на плечах, як у священника."
П. Мартинович записував від І. Кравченка-Крюковського думи цілий тиждень. З
ранку до ночі продовжувалось це записування та згадування. На столі стояла сулія горілки,
і дід Іван, випиваючи чарку за чаркою, ходив по хаті, хвилюючись і згадуючи забуте.
П.Мартинович записав від кобзаря десять дум: "Втеча трьох братів з города Азова", "Олексій
Попович", "Самійло Кішка" та інші. На жаль, багато пісень і псалмів кобзар позабув: "Рідко
приходиться співати, - сказав він. - Люди старих пісень і не слухають. Тепер я так, для себе
граю, та от коли хто з панів покличе, то граю їм".
Пізніше, 1882 року, мандруючи Полтавщиною, відомий фольклорист В. П. Горленко
приїхав у Лохвицю до І. Кравченка-Крюковського. Йому також вдалося записати від співця
думи. Ці твори відзначаються повнотою та художньою довершеністю.
Того ж, 1882 року, ще за життя Івана Григоровича, було надруковано думи і коротка
біографія бандуриста.
19

Були у І.Кравченка-Крюковського й учні, яким він
передав кобзарські традиції і частку свого репертуару.
Найвідоміший — Микола Дубина з Решетилівки на
Полтавщині.
На зображенні: портрет роботи О.Сластіона,
хлопчик Петро, учень Івана Григоровича (1876 р.)
У 1885 році на 65-му році життя кобзар
І.Г.Кравченко-Крюковський помер у Лохвиці, де і був
похований. Відомим кобзарем назвав Івана КравченкаКрюковського
один
з
найвидатніших
дослідників
кобзарства України професор Ф. М. Колесса.
А В. Горленко і О.Сластіон ставили його навіть вище
за Остапа Вересая - національного надбання кобзарського
співу України. Та й сам Вересай був такої ж думки.
Так склалось, що надбання кобзаря залишилось
недостатньо вивченим, невідомий навіть весь його репертуар. Син, Севастьян Іванович, за
тверджнням Мартиновича, також добре грав на кобзі. У нього були дві бандури. Старшу
дістав О. Сластіон. Інструмент мав 25 струн. Кравченко-Крюковський також грав на гуслі
яка мала металеві кілки.
Портрети його малювали П. Мартинович та О. Сластіон (1876) а також В. Горленко в
1882 р.
Репертуар:
Думи
 Втеча трьох братів з Азова,
 Олексій Попович,
 Федір Безрідний-Бездольний,
 Три брати Самарські,
 Сокіл і соколя,
 Проводи козака,
 Сестра і брат,
 Вдова і три сини,
 Самійло Кішка.
 Козак Голота
 Іван Коновченко
 Про Михійка (пародія)
Псалми
 Ой горе, горе на світі жити,
 Правда
 «Ой ушли лої літа, яко вихрь в круги світа»
 Смотрится к нам смерте
 Ісусе мій прелюбезний
 Ісусе, пане милий
 Про Лазаря
 Про Почаївську Божу матір
Історичні пісні


Про Саву Чалого

Жартівливі пісні






Чечітка
Про Хому та Ярему
Гарбуз
Вередунки
Міщанка
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Остап Вересай
Чи
не
найяскравішою
особистістю
серед
українських кобзарів був кобзар із Прилуччини Остап
Вересай. Слава прийшла до народного співця ще за
життя: його думи захоплювали слухачів, унікальність
виконавської манери вражала дослідників, художники
писали його портрети) й не потьмарилася донині.
Народився Остап Микитович Вересай (повуличному – Радчишин) 1803 року в с. Калюжинці
колишнього Прилуцького повіту Полтавської губернії
(нині Срібнянський район Чернігівської області) у родині
Микити Григоровича Вересая, сліпого скрипаля-кріпака,
який заробляв грою на прожиття.
У чотирирічному віці Остап втратив зір. Змалку
захопився музикою та співом під впливом батька та
кобзарів, що часто зупинялись в їхній домівці.
Кобзарському мистецтву, зазвичай, вчилися 3
роки і 3 місяці, віддаючи заробіток майстру. З 15-річного
віку Остап переймав мистецтво у кобзаря Юхима
Андріяшівського, з яким познайомився на ярмарку в Ромнах і був у нього поводирем. Інші
джерела свідчать, що першим наставником Вересая був Семен Кошовий з с. Голінки.
Згодом разом із двома товаришами-учнями Остап вчився у трьох майстрів, аж поки
відбулася його посвята "на майстра". Отримавши після обряду "визвілки" з рук майстра
кобзу та кілька грошей "на щастя", кобзар Лабза (як почали називати Вересая) пішов у
народ. Обдарований доброю музичною пам'яттю, Остап без зайвих зусиль повторював "що
почув разів зо два". Кобзар Лабза відчував найтонші струни душі слухачів, умів співом
схвилювати й розрадити, спонукати до дій і викликати
високі почуття.
Майстерність Остапа Вересая прислужилася йому
і в особистому житті. Відомо, що струни кобзи
зачарували співачку й танцюристку Пріську Сенчук,
котра довго не погоджувалася стати дружиною сліпого
співця. Подружжя проживало переважно у с. Сокиринці
Прилуцького повіту
(нині
Срібнянського району
Чернігівської області). Однак довелося побувати
кобзареві і в Києві та Петербурзі, де співав для не зовсім
звичної йому аудиторії.
Високо цінуючи талант та людські якості ("що то
за люди були, які то добрі") колег по кобзарському цеху
Данила Верби, Федора Хруща, Антона Ладжи, Івана Стрічки, Вересай усвідомлював свою
винятковість. Він володів могутніми мистецькими засобами впливу на слухача й намагався
нести в народ лише високі етичні норми, дарувати позитивні емоції, знаходити ті слова, яких
від нього чекали. У репертуарі кобзаря були думи: "Як три брати з Азова втікали",
"Невольники на каторзі", "Буря на Чорному морі", "Бідна вдова і три сини", "Отчим", "Хведір
безродний, бездольний", "Сокіл і соколя", "Сестра і брат", "Івась Коновченко, Вдовиченко";
сатиричні та гумористичні пісні: "Щиголь", "Дворянка", "Кисіль", "Хома і Ярема", "Бугай" та
інші, а також багато жебранок, побутових і танцювальних пісень.
Відкрив для дослідників геніального кобзаря друг Тараса Шевченка, російський
художник Л. М. Жемчужников. Своєрідність виконавської манери Остапа Вересая
привернула увагу Лева Жемчужникова, коли 1856 р. доля привела його до українського с.
Сокиринці. В альбомі малюнків Жемчужникова збереглися майстерно виконані портрети
Вересая. Про нього художник згадував у листах як про великого приятеля, що "вмів
розгадати стан душі і відповідно до того співав в акорд настрою".
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Популярність Остапа Вересая в колах інтелігенції пов'язана
саме з цим знайомством. Відтоді увага фольклористів, етнографів,
композиторів, художників до постаті "останнього кобзаря України"
не згасала. Слід зазначити, що так називали Вересая як носія усної
думової традиції у зв'язку з побутуванням у фольклористиці думки
про "вимирання" творів українського героїчного епосу, початком їх
письмової фіксації, оберненого впливу на формування кобзарського
репертуару.
У вересні 1873 р. творчості Остапа Вересая щойно створений
Південно-західний відділ Російського географічного товариства
присвятив позачергове прилюдне засідання, для участі в якому
кобзаря спеціально запросили до Києва. Розгорнуту характеристику
музичних особливостей дум і пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм, дав у своєму виступі
М. В. Лисенко. Видатний український композитор вважав кобзаря одним із відживаючих
виразників внутрішнього естетичного життя народу, високо оцінюючи його майстерність,
силу експресії, самобутність музичної форми, "яка щодо оригінальності не має суперників".
Виступ талановитого кобзаря став справжньою подією.
Вже рік по тому, 1874 р., Остап Вересай виступав у концертах на Археологічному
з'їзді в Києві, співав разом із хором під керівництвом М. В. Лисенка в будинку М. П.
Старицького, а в лютому-березні 1875 р. у Петербурзі: на засіданні етнографічного відділу
Російського географічного товариства, Слов’янського благодійного комітету, в Музеї
етнографії та старожитностей, в Соляному містечку, в клубі художників на сніданку,
влаштованому на пошану пам'яті Тараса Шевченка, в Зимовому палаці.
Подорож до північної столиці організував для кобзаря відомий російський учений В.О.
Козлов, до організації програми виступів долучився М.В.Лисенко. Успіх сліпого рапсода був
вражаючим. Сила експресії, пристрасть і глибоке задушевне почуття мало сильний вплив
на слухачів. Особливо запам'ятався петербурзькій публіці концерт у приміщенні
"Благородного собрания", перед яким постав "сліпий малоросійський бандурист Вересай,
старик 68 років, середній на зріст, на голові жодної сивої волосини, тільки борода здавалася
посивілою, ... колишній кріпак, одягнутий у малоросійський каптан, підперезаний червоним
поясом. Бандура на вірьовочці через спину...".
В переповненій залі понад 700 осіб слухали спів кобзаря Лабзи, вступне слово до
якого про значення українських народних дум виголосив професор Петербурзького
університету О. Ф.Міллер. "Співець при співанні дум ніби священнодіє... Вересай, видно,
чудовий виконавець", — повідомляла преса. На запрошення професора О. Ф.Міллера,
котрий читав великим князям лекції з народної словесності, як жива ілюстрація Остап
Вересай потрапив до царського палацу. За виконання українських історичних дум і пісень
із рук князів кобзар отримав табакерку з дарчим написом. По дорозі додому після
тріумфальних концертів Остап потрапив у Прилуках до в'язниці за виконання соціальне
загостреної пісні "Нема в світі правди". Такі арешти були не новиною для кобзаря, та цього
разу співця врятувала табакерка, яку відтоді він називав жартівливо своїм "пачпортом".
Частина консервативної кобзарської братії не схвалювала вояжі Вересая. За дружбу
з панами, хоч це були представники прогресивної інтелигенції, він отримав від цехових
братчиків прізвисько Лабза — від «підлабузник». За вихваляння «золотою табачницею»,
зазначає Ігор Шаров, на цеховій раді у Гадячі кобзарська братія постановила «відрізати
торбу» Вересаю. Тобто відлучити від кобзарського цеху.
Дружина розповідала про нього, що він був скупенький, гульнуть не любив. Він
перший із кобзарів відчув зміни в смаках людей. Не любив захоплення скрипучою лірою.
«Колись нас було багато, кобзарів. Багато було, та вимерли! Тепер немає: з цими лірами,
видумали, дідько знає що! Їм лише б звук був, що кричить, що пищить, аж у хаті нічого не
чутно, як заграє та ліра. А кобзарі — це хорошеє діло: тихенько воно, уважітельно!»
Була в житті кобзаря і незабутня символічна зустріч з Кобзарем "братом Тарасом".
Т.Г. Шевченко відвідав старого О.М. Вересая в Сокиринцях і подарував йому свій "Кобзар",
власноручно написавши: "Брату Остапу від Т.Г. Шевченка".
Довго не наважувався, попри всі умовляння друзів-фольклористів, старий кобзар
стати майстром, взяти в науку юнаків. Тільки на схилі життя Остап Микитович взяв до себе
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учнів: Василя Бублика з Никонівки, Ярохтея та Данила
Янгола з Березівки, Антона Негрія з Калюжинець. Перші учні
майже всі рано повмирали, але згодом "школа" поповнилася,
кобзарське мистецтво не втратилося, не припинилася
традиція.
До кінця життя Вересай жив у Сокиринцях. Павло
Чубинський на власні кошти збудував йому нову хату.
Останні роки життя Остап Вересай продовжував виконувати
пісні, хоч уже майже не виїжджав у великі міста, а мандрував
селами Чернігівщини. Інколи старого кобзаря запрошують
у Київ. 1884 року він виступав у Київській малювальній
школі М. Мурашка, де з нього учні малювали портрети.
Помер народний співець у квітні 1890 року.
Проводжали його в останню путь всім селом, вкривши могилу
живими квітами й поставивши скромний дубовий хрест з
написом "Остап Вересай. 87 лет от роду". На смерть кобзаря,
відгукнулося багато періодичних видань. Іван Франко
написав статтю про видатного співця, підкресливши виняткове значення його творчості в
духовному житті українського народу.
Уперше до могили Остапа Вересая в Сокиринцях на зібрання, приурочене 50
роковинам від дня смерті кобзаря, зібралися вчені Інституту українського фольклору АН
УРСР, письменники, громадськість Чернігівщини весною 1940 р. Відтоді відзначення
ювілейних дат, пов'язаних з життям та діяльністю О.М.Вересая, стало традиційним.
З нагоди 150-річчя від дня народження Остапа Вересая 21 червня 1953 року в
Сокиринцях відбулися урочистості, на яких виступив Максим Рильський.
У травні 1959 року було відкрито музей Вересая, а 1978 року — пам'ятник йому,
створений скульптором І. Коломійцем.
З 1988 року на батьківщині кобзаря проводиться республіканський фестиваль
кобзарського мистецтва «Вересаєве свято».
Кобзареві присвячено численні наукові розвідки українських і зарубіжних учених,
енциклопедичні довідки, прозові й поетичні рядки, збереглися записи текстів співаних ним
дум, створено портрети. Вулиці, названі на честь Остапа Вересая, існують в багатьох
населених пунктах України.
Дорога до цього дорогого для свідомих українців місця ніколи не забувалася.
"Останній співець козацької минувшості України", ставши легендою за життя, залишився
навіки на рідній землі.

Ювілейна монета
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Пам’ятник О. Вересаю у Сокиринському
архітектурно-парковому комплексі (палац
Галаганів). Чернігівська обл. Срібнянський
район, с. Сокиринці.

Пам’ятник у самому музеї

Василь Варченко
Варченко Василь (? — 26 січня 1770 м. Кодня, тепер
Житомирська область) — Кобзар, учасник Коліївщини в
складі гайдамацького загону Ремези, до якого 1768 прийшов
із Звенигородки (тепер Черкаської обл.).
Історичних свідчень про Василя Варченка, бандуриста
зі Звенигородки, існує небагато. Відомо, що він був активним
учасником бойових дій Коліївщини та походів у складі загону
повстанців під керівництвом Ремези. Василь Варченко
перейшов із Звенигородки в Козацьку Долину (село
Козацьке), звідки пішов із ватажком Ремезою і ходив у
Водяники, Кобиляки і т.д.
Бандурист разом із загонами Максима Залізняка брав
участь у облозі Умані, де зібралось понад 2000 повстанців і
остаточно було розгромлено всю шляхту, католицьких та
греко-католицьких священиків, орендарів-євреїв, які тікали
до Умані протягом усього повстання.
26 січня 1770 року винесено вирок, за яким Варченка
разом з іншими 22-ма гайдамаками скарано на смерть у місті Кодня (нині Житомирщина).
Чи не найтрагічніші події Кодні пов’язані з Коліївщиною. Перша згадка про
гайдамацькі загони датується 1715 р. Гайдамаки – бунтарі проти кріпосницької долі, лицарі
знедоленого народу. Втікачі від панського гноблення осідали в пониззі Дніпра,
гайдамацький кіш розростався, сповнюючись селянами. Початок Коліївщини проголошено в
Мотронинському монастирі на свято Пресвятої Трійці 1768 р. Організатором повстання став
Максим Залізняк, метою якого було відновлення Гетьманщини. Вступаючи в міста гайдамаки
ліквідовували панщину, відміняли роботи й податки на користь польських панів. Того ж року
до Залізняка приєднався Іван Гонта зі своїми козаками. Вони провели облогу Умані,
вступивши до міста розпочали розправу над жителями, було знищено тисячі шляхтичів.
Скільки натерпілись українці знущать від іноземців – про ці події розповідає Т. Шевченко у
«Гайдамаках».

24

Умань, попри все, стала столицею повстання. Тут проголосили відродження
Гетьманщини, полковника Залізняка проголошено гетьманом України, всі українці ставали
вільними козаками. Уманським полковником та головнокомандуючим повстанських сил
призначено Івана Гонту. Це була чергова спроба (як і за 120 років перед тим) відродити
українську державність. Унія ліквідовувалась, Залізняк вимагав, щоб уніатські священники
покидали православні села або переходили до православ’я. Польський король запросив
допомоги у Катерини ІІ, гайдамаки ж сподівались, що російське військо допоможе своїм
православним. Обманом заманивши Залізняка і Гонту, полковник рос. армії Гур’єв
заарештував їх. Разом з польськими катарелями російське військо почало нищити
гайдамаків на околиці Умані. Тисячі повстанців було повішано в різних містах України,
багато полонених передано польському суду в містечку Кодня та Житомирі. Страшне лихо
найшло на український народ: польська шляхта вішала, четвертувала, садила на палі,
відрубувала голови. Російський суд наслав кару – биття батогами, виривання ніздрів,
випалювання тавра на обличчі та заслання на вічну каторгу до Сибіру. Залізняк організував
втечу по дорозі до Сибіру, хоч його с побратимами було спіймано, він втік вдруге и
приєднався до повстання Пугачова (1773-1775) де і поліг.
Гонту ж катували. Він щодня отримував по 300 вдарів батогом а потім був переданий
до польського суду, що присудив катували його 14 днів, деручи зі шкіри паски, відрубуючи
руки-ноги, вирізаючи серце та врешті відрубати голову. На допитах Гонта казав: «Знаю, що
загину, але не жалію». Вигляд тортут не змогли знести самі кати, тож на третій день віддано
наказ віттяти Гонті голову.
Все це назавжди залишилось в історії України, хоч Коліївщина і зазнала поразки. Це
обумовлено було слабкими зв’язками окремих гайдамацьких загонів, стихійністю руху,
неорганізованістю. Внаслідок низки причин, на повстання піднялась тільки Правобережна
Україна. Ворожу позицію до руху одразу зайняла Росія.
Ось як про це згадується в Українській радянській енциклопедії: «Після придушення
гайдамацького повстання польсько-шляхетський уряд запровадив на Правобережній Україні
кривавий терор. Особливо люту розправу над полоненими вчинив у Кодні реґіментар
польсько-шляхетського війська Київського воєводства Стемпковський. За його наказом
козаків вішали, відтинали голови, руки, ноги, саджали на палі. Після припинення страт
Стемпковський наказав кожного десятого повстанця «значкувати» - відрубати праву руку і
ліву ногу, або ліву руку і праву ногу. Саме після цього й з’явилося в народі зловісне
прокляття «Щоб тебе Кодня не минула».
У трьох могилах, які були на
території села, а нині збереглася
тільки одна, поховано більше трьох
тисяч повстанців. Завдяки копіткій
праці
письменника
Валентина
Грабовського, у державному архіві
було знайдено деякі прізвища тих,
хто похований у могилі. Серед
загиблих - три бандуристи: Прокіп
Скрага
з
Немирова,
Василь
Варченко з Виногородки, Михайло
Соковий
із
Шарниполя
Ковельського ключа. Народних
співців знищили за те, що вони, як
це засвідчує «Коденська книга
польського
військового
суду»,
«гайдамакам на бандурах грали».
Тобто, грою на бандурі й піснями піднімав бойовий дух повстанців. Серед загиблих є й жінка
- Марта Викрижцянка з Паволочі. Могила Коліївщини у Кодні - це єдина на сьогодні в Україні
могила гайдамаків, хоча поховань було набагато тридцять.
Страшні випробування випали на долю повстанців. Відгомін Коліївщини ще довго
витав Україною. Як писав Шевченко в поемі «Гайдамаки»,
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Гомоніла Україна,
Довго гомоніла.
Довго, довго кров степами
текла-червоніла.
Текла. Текла та й висохла.
Степи зеленіють:
Діди лежать, а над ними,
Могили синіють.
Кодню
навіки
вписано
в
історію
українського народу. В 1968 р. тут, до 200-річчя
Коліївщини,
за
ініціативи
жителів
села,
керівництва сільської ради було встановлено
пам’ятник мужнім борцям за волю народу. Якщо
дивитися на нього прямо, то він нагадує козака,
який схилив голову над могилою своїх
побратимів, а якщо дивитися на пам’ятник зліва
- бачиш орлине крило.
Коднянці пишаються тим, що в 1841 р.
сюди приїздив Тарас Шевченко, аби вклонитися
могилам славетних борців і мучеників за народну
волю. Тут він збирав народні перекази,
розшукував стародавні документи, зробив
малюнки гайдамацьких могил. Великий Кобзар ходив тими стежками, якими відходили з
цього світу у вічність мужні побратими Гонти і Залізняка. В центрі села нині стоїть пам’ятник
поетові. До Кодні часто приїздять з усіх усюд люди, які хочуть глибше вивчити історію
України, які люблять свій край і прагнуть знати його минувшину.

Григорій Кожушко
Кожушко Григорій Семенович Народився 12 жовтня 1880 року в с. Велика Писарівка,
Богодухівського повіту, Харківської губернії (тепер смт Велика Писарівка, Сумська область).
Осліп у ранньому дитинстві від віспи. Закінчив школу для сліпих у Харкові. На двадцять
другому році життя пішов «у науку» до С. Пасюги і пробув там чотири роки. У 1906 р.
отримав «одклінщину».
Разом із кобзарями П. Гащенком і П. Древченком звертався до Моск. Археол. т-ва з
проханням виклопотати для кобзарів право вільно кобзарювати. У репертуарі кобзаря
зафіксовано чотири думи: «Про Олексія Поповича», «Про Удову», «Сестра і брат», «Івась
Коновченко». Гру Кожушка високо цінувала Олена Пчілка.
Часто Григорій Семенович був учасником концертів українських культурологічних
товариств. Наприклад Катеринославського товариства «Просвіта». Залишилися спогади про
виступи кобзаря: зокрема, у Катеринославі (1911 р.), м. Саках (1913 р.), м. Вовчанську на
Харківщині (1914 р.). У 1916–1917 рр. — Г. Кожушко з С. Пасюгою та І. КучугуроюКучеренком виступає у С.-Петербурзі, 1918 — з Є. Мовчаном кобзарює у Москві.
1916 від Кожушко записав пісні професор Петроградського археологічного
інститутуту М. Привалов. У репертуарі – думи, істор. пісні («Про Морозенка», «Про Байду»,
«Про Нечая»), твори на слова Т. Шевченка, сатирично-гумористичні, ліричні, українські
народні пісні.
У фондах Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького
зберігаються афіша (Арх.-796/97) й програма (Арх.-50155) організованого «Просвітою» у
Катеринославі кобзарського концерту, який відбувся 21 листопада 1911 року в залі
Англійського клубу. Згідно з програмкою, в першому відділенні концерту Д. Яворницький
виступив із лекцією «Українські кобзарі, бандуристи та лірники». У другому відділенні
концерту виступили кобзарі І. Кучеренко, С. Пасюга та Г. Кожушко, спеціально запрошені
для цієї події з Харківщини. Іван Кучеренко виконав думи: «Про смерть Богдана
Хмельницького», «Буря на Чорному морі» та «Про Саву Чалого». Степан Пасюга проспівав
«Плач козаків у турецькій неволі» та «Три шляхи» дуетом із Г. Кожушком. Григорій Кожушко
виконав пісні «Ой, не п’ються пива й меди», «Побратався ясний сокіл» та «Вечірній дзвін»
(між творами, зазначеними в афіші та програмці є деякі розбіжності). «Наприкінці Кучеренко
з Кожушком заграли кілька п’єс мажорного характеру, Кучеренко закінчив концерт маршем
«Ми – гайдамаки!»…
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Широке громадянство Катеринослава побачило в усій красі героїчний епос
український в художньому виконанні справжнього артиста. По закінченні концерту публіка
зробила усім трьом кобзарям сердечну овацію», − повідомляв катеринославський часопис
«Дніпрові хвилі», – «Давно вже (а, може, й ніколи!) не бачив Катеринослав такого бучного
та пишного українського свята».
Моральний та матеріальний успіх свята перевершив усі сподівання самих
організаторів (відповідальним розпорядником вечора виступив сам Д. Яворницький).
Кобзарський концерт був широко висвітлений у пресі: літературно-наукова газета «Рідний
край» (№ 12, 1912) повідомляла: «Катеринославська «Просвіта» влаштувала концерт-бал,
на який було запрошено кобзарів. Іван Кучеренко, Степан Пасюга та Грицько Кожушко
виконали багато історичних дум та пісень. Перед концертом професор Дмитро Яворницький
прочитав українською мовою реферат… Не зважаючи на величезні видатки, концерт дав
629 карбованців чистого прибутку».
До речі, попередній 1910 рік був роком занепаду для Катеринославської «Просвіти»
(товариство позбулося орендованого приміщення, з’явилися фінансові проблеми і, як
наслідок – скасовано драматичну, бібліотечну та лекційну секції, чимало просвітян
відмовилося від членства). З обранням восени 1911 року нової ради та фінансової комісії
товариства, його діяльність значно пожвавлюється, а матеріальний прибуток кобзарського
вечора дозволив сплатити борги.
Зауважимо, що дніпропетровський дослідник М. Чабан називає кобзарський концерт
одним з найвдаліших заходів «Просвіти». Крім того, він включив до свого
біобібліографічного словника «Діячі Січеславської «Просвіти» (1905– 1921)» кобзарів І.
Кучугуру-Кучеренка, Г. Кожушка як «учасників багатьох просвітянських концертів у
Катеринославі», а С. Пасюгу характеризував як «неодмінного учасника Шевченківських
вечорів та народних гулянь, організованих Катеринославською «Просвітою» в 1910-1913».
Катеринославська «Просвіта» мала власний друкований орган − часопис «Дніпрові
хвилі», що виходив українською мовою в Катеринославі у 1910– 1913 роках двічі на місяць.
Особливу увагу упорядники та автори статей приділяли подіям українського життя на
Катеринославщині. Тож, свідчення про виступи кобзарів і бандуристів у заходах
Катеринославської «Просвіти» та її філій знаходимо на сторінках саме цього видання.
Так, у рубриці новин «З українського життя» часопису заздалегідь було надруковано
замітку про влаштування кобзарського концерту (№ 22, 1911). Після заходу на сторінках
видання (№23-24, 1911) з’явилась позитивна характеристика виступів Д. Яворницького та
кобзарів. Підсумовуючи значення заходу, новини часопису характеризували вечір, як дієву
популяризацію українського народного мистецтва та «Просвіти» серед катеринославців. У
наступному номері «Дніпрових хвиль» (№ 1, 1912) повідомлялося, що 10 грудня 1911 року
кобзарі І. Кучеренко, С. Пасюга та Г. Кожушко дали концерт для громади Мануйлівської
філії «Просвіти». Перед концертом сказав вступне слово про кобзарство в Україні історик Д.
Дорошенко.
Після кобзарських концертів у Катеринославській та Мануйлівській «Просвітах» (21
листопада та 10 грудня 1911 року відповідно) Г. Кожушко на запрошення Д. Яворницького
проживав у Катеринославському історичному музеї ім. О. Поля, де грав для відвідувачів.
У «Дніпрових хвилях» (№ 4, 1912) повідомлялося, що 2 лютого 1912 року у
Перещепинській філії Катеринославської «Просвіти» відбувся український концерт,
присвячений Т. Шевченку, на який із Катеринослава приїхав кобзар Г. Кожушко.
З наступних випусків часопису (№ 5 та № 6, 1912) довідуємось про участь кобзаря у
Шевченківському концерті, організованому Катеринославською «Просвітою» 4 березня
1912 року в залі Комерційного зібрання та про програму концерту: Г. Кожушко заспівав
«Три шляхи» і «Зоре моя, вечірняя», крім того, артист харківської опери Бондаренко під
акомпанемент бандури виконав композиції «Думи мої, думи» та «Морозенко».
Наприкінці травня 1912 року кобзар разом з катеринославським просвітянином Є.
Шапликом приїздив до Павлограда (нині – Дніпропетровської обл.), – повідомлялося у
«Дніпрових хвилях» (№ 15, 1912). Український артист Є. Шаплик прочитав твори Т.
Шевченка і продекламував дещо з «Кобзаря», після чого Г. Кожушко проспівав історичні
пісні і думи.
До речі, у лютому наступного року кобзар взяв
Катеринославською «Просвітою» панахиді по Т. Шевченкові.
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16-17 червня 1912 року Катеринославська «Просвіта» влаштувала в Потьомкінському
парку Катеринослава (нині – парк ім. Т. Шевченка) «Сорочинський ярмарок» – масове
гуляння на користь своєї Мануйлівської філії. Різноманітну програму заходу представляли
мішаний хор, військовий оркестр, ансамбль «троїсті музики», кобзарі Степан Пасюга і
Григорій Кожушко. Преса свідчила, що найбільший успіх у публіки мали «троїсті музики»,
хор і к обзарі.
Зауважимо, що Г. Кожушко досить тривалий час
(серпень 1911 – червень 1912) жив і виступав у
Катеринославі. Подібну «гулянку» «Просвіта» влаштувала
31 травня та 1 червня 1914 року спільно з Мануйлівською
та Діївською філіями. Цього разу у святі взяв участь кобзар
І. Кучугура-Кучеренко («Рада», 10 червня 1914).
Заслуговують на увагу фотографічні свідчення
участі кобзарів у заходах «Просвіти». Зокрема, збереглися
дві фотографії, на яких зображено кобзарів Г. Кожушка і
С. Пасюгу з учасниками гуляння у народному вбранні. М.
Чабан включив до фотолітопису січеславської «Просвіти»
ці знімки, а також фотографію учасників згаданого вище
Шевченківського вечора (с. Перещепине, 2 лютого 1912),
у центрі якої сидить кобзар Г. Кожушко.
На фото: Степан Пасюга та Григорій Кожушко.
Помер Григорій Семенович усього лише в 44 роки, 23 січня 1924 року, від черевного
тифу. Похований у с. Велика Писарівка.
Вчитель Кожушко, Степан Пасюга, що часто виступав зі своїм учнем на концертах
«Просвіти» й не тільки, був лише на 18 років старший за свого учня. Степана Артемовичас
спіткала голодна смерть у 1933 році. Записи його співу, записані на фотограф Сластіоном
можна почути на українській Вікіпедії (фізично деякі з них зберігаються в Інституті
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України).

Василь Нечепа
Васи́ль Григо́рович Нече́па (1 вересня 1950, Носівка) —
український кобзар, лірник, народний співак, лауреат Державної
премії імені Тараса Шевченка, народний артист України з 2008 р.
Найперші уроки отримав у своїй родині, а трохи згодом — у
місцевого таланта, народного скрипаля Олександра Сопіги
(1892—1971). У юнацькі роки навчався в музичній школі й
училищі Чернігова, де його найкращим учителем був Заслужений
артист України Леонід Пашин (1925—2004). Надалі талант Василя
Нечепи шліфували уроки народного артиста України С. Козака,
професора Київської консерваторії. А грі на кобзі й лірі навчався
у майстра світової слави Олександра Корнієвського, який, своєю
чергою, засвоїв таємниці кобзарського та лірницького мистецтва
від славетного Терентія Пархоменка.
З 1967 року В. Нечепа працював у багатьох колективах.
Був солістом ансамблю пісні й танцю радянських військ у
Німеччині, заслуженого народного хору «Десна», виступав у Чернігівському народному хорі
й у фольклорному ансамблі «Сівери» при Чернігівській філармонії, який сам і створив.
З 1985 року виступає як кобзар-лірник-співак. Він випустив на професійну сцену
десятки «Соколиків» Чернігівського гурту кобзариків. Разом з народним депутатом
Україн Анатолієм Єрмако стояв біля витоків Всеукраїнського товариства Нестора Махна
«Гуляй-Поле». Останніми роками — з 2003-го — працює у Міжрегіональній академії
управління персоналом (МАУП).
Кобза Василя Нечепи унікальніша, бо має на бунтах лади, а на приструнках —
півтонові перемикачі. Стрій цієї кобзи діатонічний: 7 бунтів та 16 приструнків. Це дає
можливість грати на діатонічному інструменті в багатьох тональностях. Кобзу Нечепі
виготовив за його особистим кресленням з кобзи Пархоменка Микола Єщенко, знаний у
всьому світі.
28

Ліра Василя Нечепи виговлена на його замовлення на Мельнице-Подільській
експериментальній фабриці музичних інструментів за зразком стародавніх українських
колісних лір. Вона вдосконалена хроматичною клавіатурою, яка дає змогу грати в мінорі та
мажорі без перенастроювання.
Василь Нечепа — унікальний співак-музикант, нині єдиний представник
старосвітської (але розвинутої ним!) чернігівської кобзарської школи, яку Гнат Хоткевич,
загальновизнаний авторитет з історії кобзарства, вважав найдавнішою в Україні. Він —
прямий спадкоємець і продовжувач творчості Т. Пархоменка та його учня-лірника А.
Гребеня. Окрім виконання вражає й сам репертуар. Окремі твори сягають часів гомерівської
«Ілліади», а то й індоарійської «Рамаяни». Так, у пісні «Ой, зійди, місяць…» йдеться про
сватання дівчини до хлопця, яку неприхильна до неї мати віднаджує конем вороним.
За концертну програму «В рокотанні,
риданні бандур» отримав Державну премію
України імені Тараса Шевченка (2006).
На сьогодні Український митець, кобзар,
лірник Василь Нечепа вже об’їздив чи не всі
гарячі точки на нашому Донбасі й у
прифронтовій зоні та дав понад 70 концертів.
Артист «Музичного батальйону», волонтер з
багаторічним стажем — свого часу зі своїх
кобзарських мандрів світом він привіз 200 тонн
подарунків для дітей Чорнобиля, а нещодавно
артист вкотре повернувся зі східного фронту.
Бо походить він із стародавнього козацького
роду Наливайків. Саме останнім митець і
пояснює його бойовий дух і заповзятість.
Колись батько Василя розповідав йому,
що його прадід Іван, народжений 1864 року,
часто любив повторювати, що «рід наш
знаменитий і про нього ще в книгах напишуть». Тоді Василь мало над цим задумувався, але
коли вже став дорослим, мав своїх дітей і онуків, вирішив все-таки дослідити родовід. Засів
надовго в архівах, і результат не забарився. «Я в архівах посидів чимало, але дослідив, що
з цього мого двору гетьман Северин Наливайко походив і знаменитий Адам Кисіль звідси
політику двигав». Тож знайшов Василь Нечепа могилу свого прадіда Івана і поклав на ній
надгробок зі словами: «Є на світі наша слава — рід козацький, величавий». Внизу — тризуб
з мечем. У верхній частині — хрест зі свайстям. Сваргу, — каже Василь Нечепа, — я
зашифрував у хрест, щоб земляків не дратувати». А сварга — то давній знак неба! До речі,
у Носівській сотні прізвища Наливайка не було, були Нечепи, Нечепенки. Може тому, каже
Василь Григорович, ускладнювалися його архівні пошуки. Аж потім з’ясувалося, що
прізвище Наливайко йому дали в поході під Берестечком. Під Берестечком він і загинув.
Тому щороку Василь Нечепа навідується туди і складає пісенну шану своєму пращурові на
його могилі.
А згодом вирішив Василь Нечепа укласти ще й книгу «Рід козацький, величавий», в
якій прадідове пророцтво й виконав. Книга вийшла у 2011 році у видавництві «ЕММА».
Вступне слово до цієї книги написав третій Президент України Віктор Ющенко, передмову
— академік НАН України Микола Жулинський. Книга видана тиражем 1 тисяча екземплярів,
обсяг — 560 сторінок.
А тим часом Василь Нечепа продовжує розбудовувати свій козацький центр у рідній
Носівці, а біля нього — верба, привезена гілочкою з Тарасової верби, яку на Мангишлаку
посадив Шевченко. Хоче все передати онукам. Одного з них, Михайла, й своєму музичному
ремеслу навчає та неабияк пишається його талантами і козацькою вдачею.
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Недавно Василь Нечепа на знак подяки виготовив своєму
вчителеві меморіальну дошку і встановив її на будинку, де він
жив у Чернігові. Тепер у місті є й вулиця імені Леоніда Пашина.
Коли у 1972 році відкривали Палац культури «Україна» у Києві,
на концерті я співав поруч з Муслімом Магомаєвим, Юрієм
Багатіковим, Юрієм Гуляєвим, Євгенією Мірошниченко,
Анатолієм Солов’яненком, Софією Ротару, Василем Зінкевичем і
ще з багатьма видатними співаками й колективами. Тоді я
думав, що у мене розпочалося щось надважливе у житті. Але
Пашин трохи приборкав мої амбіції. Він каже, якщо хочеш
співати, то я поставлю тебе на високу сцену, але для цього
знадобляться роки, може, цілих десять. Як десять, я ж уже
соліст? А Пашин мені відповідає: Вася — ти нуль. — Як нуль? А
він веде далі: «До того ж, каже, тобі не потрібна естрада».
Леонід Пашин також наказав не лізти і в співаки оперні.
Говорив, що краще за Солов’яненка все одно не заспіваю, а
треба робити те, чого ніхто не вміє. Тоді весь світ обспіваєш...
А те, що ти там поруч стояв, так це ти просто нахапався, а
школи в тебе нема».
Так з’явилися у Василя Нечепи кобза і ліра. Грати на них навчався у майстра світової
слави Олександра Корнієвського, який отримав 25 років таборів. З того часу вони з
інструментом нерозлучні. А Василь Нечепа продовжує свою благочинну місію. Часто буває
за кордоном з просвітницькою місією. Приміром, до Національної бібліотеки в Мадриді
Василь Нечепа привіз чимало літератури про історію України, її становлення, «Кобзар»
сімома мовами тощо. Каже, то була ціла епопея. Перед цим подібну акцію здійснював до
Будапешта, і тоді книги вдалося передати через дипломатичні канали. А цього разу не
склалося, тому віз, а це кілограмів сто, «на перекладних», доводилося роздавати пакунки
на кордоні попутчикам, але таки довіз і вручив. Ще одна місія у Василя Нечепи — він бере
активну участь у встановленні пам’ятників Шевченку в світових столицях.

Бандура – це модно! Історія «Шпилястих кобзарів»
7 листопада 2019 р. у приміщенні Управління культури, національностей та релігій
КОДА пройшло відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народної
творчості. Серед виступаючих особо виділився гурт «Шпилясті кобзарі», який є володарем
призу глядацьких симпатій конкурсу «Україна має талант» (Ярослав Джусь).
Основною метою колективу – продемонструвати всій країні унікальні можливості
українського народного інструменту – бандури, і заодно прорекламувати свою Альма матер
– Стритівську вищу педагогічну школу кобзарського мистецтва (Кагарлицький район).
Ця зустріч була задокументована світлинами, новиною на сайті бібліотеки та у
соцмережах
з метою
прорекламувати хлопців-бандуристів серед бібліотечного
співтовариства, бо група сама по собі вже і так досі відома.
Завдяки цьому знайомству на 2020 рік бібліотекою й було заплановано видання
методичних матеріалів «Українське кобзарство» (до ювілеїв відомих кобзарів), яке більш
широко познайомить читачів, методистів, бібліотекарів області з цим видом народного
мистецтва.
Кобзарству вже триста років, але традиція
продовжує жити і сьогодні. Одними з найактивніших
популяризаторів
кобзи
та
бандури
нині
є
гурт «Шпилясті кобзарі» та особисто один з його
учасників, киянин Ярослав Джусь. Переграючи на
інструментах хіти сучасної поп-музики, вони
доводять, що кобзарство — частина актуальної
культури ХХI століття.
Залюбленість
в
українську
музичну
минувщину хлопці виплекали під час навчання
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в Стрітівській вищій педагогічній школі кобзарського мистецтва, яка знаходиться у Київській
області. Це єдиний в Україні навчального закладу, де можна не лише навчитися грати на
стародавніх інструментах, а й зануритися в традиції кобзарювання. У пресі часто з’являється
інформація про те, що заклад перебуває на межі закриття. Не дивно, що «Шпилясті»
першими виступили на захист alma mater. На всіх свої концертах вони активно пропагують
заклад.
Джусь і «Шпилясті кобзарі» розповіли, як вийшло, що вони стали частиною давньої
традиції. А також, що треба робити, аби кобзою та бандурою зацікавилася молодь.
Першими інструментами, які опанував Ярослав Джусь, стали акордеон та мамина
похідна гітара. У 15 років хлопець закінчив музичну школу за класом фортепіано. Приблизно
в той же період він уперше почув, як звучить бандура, і зрозумів, з яким інструментом
пов`яже своє майбутнє. Після закінчення 11 класу Ярослав вступив до Стрітівської школи
кобзарського мистецтва. Там перед майбутнім музикантом розкрилася історія, яку має за
собою його улюблений інструмент. Наставником Джуся став Володимир Кушпет – видатний
український бандурист, лірник і дослідник кобзарства, який працює в закладі з часу його
відкриття в 1989-му і до сьогодні.
Ярослав Джусь: В класі Володимира Григоровича я вперше торкнувся струн
бандури. Вчитися грати на ній мені було не складно. Уявляв перед собою фортепіано, тільки
вертикальне і зі струнами. Важко було хіба брати басові струни, не озираючись при цьому
на інструмент. Але це проблема усіх бандуристів і кобзарів-початківців. Після року навчання
я вже міг вільно імпровізувати і навіть почав писати власну музику. У той час мене надихало
все навколо – природа, друзі.
У Стрітівці Джусь подружився з іншими
молодими бандуристами — Володимиром
Вікарчуком, Юрком Миронцем, Данилом Носко
та Сергієм Потієнко. Згодом
музиканти
об`єднались в гурт «Шпилясті кобзарі» та
заявили про себе на всю країну в третьому
сезоні телепроекту «Україна має талант». Разом
хлопцям є що згадати про ті часи.
Свтлина: «Шпилясті кобзарі». Верхній ряд
(зліва направо): Сергій Потієнко, Ярослав
Джусь, Юрко Миронець. Нижній ряд (зліва
направо): Данило Носко, Володимир Вікарчук,
Ярослав Великий. Стрітівська школа змінила
світогляд майбутніх «Шпилястих кобзарів»
настільки, що після повернення додому їм не
так вже й легко було спілкуватися зі старими друзями.
Юрко Миронець: Я із Рівненської області, більшість моїх однокласників після школи
пішли в лісівники. Вони довго не могли звикнути, що я став бандуристом.
Данило Носко: А я з Донеччини. Під час навчання рідко приїжджав додому і
спілкувався з колишніми однокласниками. Зрозуміло, що зараз це взагалі неможливо.
Після закінчення Стрітівської школи в 2008-му Ярославу Джусю як одному з
найздібніших учнів запропонували роботу. Вчити грі на бандурі та кобзі в закладі було кому,
зате місце викладача фортепіано було вакантним. Однак вже невдовзі Джусю довелося
обирати між кар`єрою педагога і музиканта.
Ярослав Джусь: За два роки викладання до моєї групи йшли студенти з різних
курсів. Всі вони мали різний вік і різний рівень володіння інструментом, тому з кожним з 12ти я проводив індивідуальні заняття. Але оплата праці викладача у школі, на жаль, тоді
залишала бажати кращого. А тут до мене та «Шпилястих кобзарів» ще й прийшла
популярність. Довелося розставляти акценти.
Поворотним моментом у творчій долі Джуся та його однокурсників зі Стрітівської
школи стала участь в телешоу «Україна має талант» на телеканалі «СТБ» в 2011-му. Хлопці
пригадують, що ідея створити гурт і виступити з ним у рейтинговій передачі з`явилася в
них під час посиденьок у вже не існуючому «Макдональдсі» біля станції метро «Печерська».
За рік до цього Джусь випробував долю в проекті самотужки і навіть отримав у ньому приз
глядацьких симпатій.
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Володимир Вікарчук: Ярослав зібрав «Шпилястих» спеціально під проект. Спершу
у нас не було думок продовжувати виступати з гуртом, не кажучи вже про заробляння
грошей.
Ярослав Джусь: До телешоу ми майже ніколи не грали наживо перед великою
аудиторією, тим більше – в прямому ефірі. Виходиш на сцену, тобі в обличчя б`є світло з
софітів, під ногами – дим, попереду – камери, журі, глядачі. Одна невірно зачеплена струна,
і все йде коту під хвіст. Та, на щастя, обійшлося без провалів. Навіть навпаки, одразу після
шоу гурт почали запрошувати на концерти та гастролі.
За рік після «Україна має талант» «Шпилястим кобзарям» пропонують взяти участь у
проекті «Хвилина слави» — російському аналозі передачі на місцевому Першому каналі.
Музиканти погоджуються, але наполягають на тому, що виступатимуть і розмовлятимуть
виключно українською. У 2012-му ще не було війни, тож таке можна було собі уявити.
Ярослав Джусь: Росія завжди привласнювала чужу культуру. Так було і до 2014го. Проте ми не йшли на компроміси з тамтешніми телепродюсерами і відстояли право
називатися українськими музикантами.
Ви можете собі зараз уявити, аби костюмери Останкіно пошили вам одяг із
українськими візерунками? Більше того, у спільних виступах ми пропонували співати
українською російським акторам, і вони не не були проти. Зрештою, «Шпилясті кобзарі»
дійшли до суперфіналу та потрапили в п`ятірку найкращих.
Завдяки телеславі у «Шпилястих кобзарів» розпочалося насичене гастрольне життя.
Та навіть попри активні виступи музиканти знаходять час, аби іноді просто вийти на площу
і пограти для звичайних перехожих.
Юрко
Миронець:
У
таких
концертах – вся суть кобзарювання. Граємо
собі, нікого не чіпаємо, а люди підходять і
кажуть: «О, ми ж вас по телевізору
бачили!»
Ярослав Джусь: Якось під час
одного з таких вуличних виступів у травні
підходить
до
нас
полісмен:
«Эй,
гармонисты, здесь колядовать нельзя!» Я
це до того, що чимало українців досі не
розуміють, що таке кобза та бандура і
навіщо потрібні ці інструменти.
Світлина: «Шпилясті кобзарі»
одного з концертів у Львові

під

час

Сьогодні «Шпилясті кобзарі» роблять все, аби довести, що бандура – такі ж сучасні
та актуальні інструменти, як гітара чи синтезатор. Від 2011 року Джусь і музиканти їздять з
концертами не лише містами України, а й Францією, Англією, Німеччиною, Білоруссю,
Казахстаном, Канадою, Китаєм, Іраном, Ліваном, Данією, Фінляндією та іншими країнами. У
2015 р. «Шпилясті» зіграли концерт жестовою мовою. А у 2016 р. гурт випустив
альбом Bandura Style, в якому виконав на стародавньому українському інструменті хіти
Володимира Івасюка, гуртів ТНМК, O.Torvald, репера Ярмака та інших.
З усією цією музикою Джусь познайомився завдяки друзям із кобзарської школи. У ті
часи в сферу їхніх меломенський зацікавлень входили як класики світового року (Deep
Purple, Led Zeppelin, Metallica, Red Hot Chili Peppers, System Of A Down), так і першопрохідці
української рок-музики на кшталт гуртів «Плач Єремії» та «Мертвий Півень».
Ярослав Джусь: В дитинстві я слухав платівки з маминої колекції, яка була доволі
різноманітною — починаючи від оркестру Поля Морія, закінчуючи ABBA, Boney M і
радянською естрадою. Підлітком дізнавався про музичні новинки на радіо. Тоді мені
подобалися мелодійні пісні без огляду на жанр, тому до плейлисту часто потрапляли пісні
Брітні Спірс і навіть гурту «Корни».
Артисти «Території А» та українська альтернативна музика в той час пройшли повз
мене. З ними вже у Стрітівці мене познайомив Данило.
Данило Носко: Deep Purple, Led Zeppelin та російський рок від гуртів ДДТ, «Ария»,
«Король и Шут» — музика, на якій я ріс.
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Володимир Вікарчук: Нову музику ми діставали на київському ринку «Петрівка».
Влаштовували дискотеки в гуртожитку і навіть вривалися на концерти українських
виконавців. Що тільки не лунало з наших вікон: 5`nizza, Noize МС, Nightwish, Linkin Park,
Рей Чарльз.
Сергій Потієнко: До речі, наші музичні смаки відобразилися в сценічних образах
«Шпилястих…» на «Україна має талант». Наприклад, я грав роль фаната електронної
музики, бо найкраще з усіх серед хлопців із нею знайомий.
У планах музикантів – виконання 100 сучасних хітів на бандурі в радіоефірі, зйомки
в стрічці «Наталка Полтавка» та запис саундтреку до фільму, дует із електронним
музикантом Zymosis. При цьому випускники Стрітівської школи кобзарства розуміють, що
починати популяризацію бандури треба саме з освіти.
Новина про імовірне закриття рідного навчального закладу заскочила музикантів у
турі. «Шпилясті» не розгубилися і після концерту у Львові організували стрім на своїй
сторінці в Facebook, у перерві між піснями висловивши слова підтримки Стрітівській школі.
А невдовзі після цього створили в соцмережі спільноту, до якої запрошують всіх небайдужих
до долі коледжу.
Ярослав Джусь: Проблема з набором студентів до Стрітівської школи була і є. Щоб
молодь йшла до закладу, дещо в його структурі треба міняти кардинально. Варто розширити
склад викладачів і залучити до нього спеціалістів не лише з академічних галузей, а також
створити на базі школи студію, де студенти могли б працювати зі звуком у реальних умовах,
а не лише вивчати суху теорію.
Разом із тим Стрітівська школа має
унікальну атмосферу, яку не знайдеш більше
ніде. Так, грати на бандурі вчать і в музичних
школах, і в інституті Глієра. Але де ще ви
почуєте,
як
звучать
інші
українські
старосвітські інструменти типу ліри та
торбани? Та й про історію кобзарства вам
більше ніде не розкажуть.
Світлина: «Шпилясті кобзарі» із учнями
Української Академії Лідерства у Миколаєві
Оксана Боровець, арт-директорка проекту Bandura Style, ідеолог ініціативи
#ПідтримайКобзарськийКоледж: «Ми робимо все, аби Стрітівська школа стала
авторитетним навчальним закладом, куди із задоволенням вступатимуть молоді музиканти.
В найближчих планах нашої спільноти – створення ініціативної групи з випускників
школи, громадських діячів і популярних українських музикантів, яка розробить і презентує
проект реформування закладу. Сподіваємося, до нас долучиться і міністерство культури».
А навесні 2019-го «Шпилясті кобзарі» вирушили у масштабний тур маленькими
містами України, під час якого був намір привертати увагу майбутніх студентів до бандури
та кобзи.
Поки Ярослав Джусь концертує зі «Шпилястими» та вирішує долю рідного коледжу,
у майстерні Стрітівської школи лежить
кобза,
яку
музикант
почав
виготовляти власними руками ще за
років навчання. Хлопець сподівається,
що ще знайде час і можливість її
доробити.
На
світлині:
працівниця
Київської обласної бібліотеки для
юнацтва Тетяна Семак із музикантами
групи
«Шпилясті
кобзарі»
після
концерту в Управлінні культури,
національностей та релігій (2019 р.)

33

Стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва
Стрітівська вища педагогічна
школа кобзарного мистецтва — вищий
навчальний заклад I рівня акредитації
у с. Стрітівка (Кагарлицький район).
Заснована 1989 року. Ініціаторами
заснування школи були заслужений
артист
України
Василь
Литвин,
письменники Борис Олійник і Олесь
Бердник.
Мета школи — відродження
кобзарської традиції. Школа готує
співаків-бандуристів,
майстрів
кобзарського мистецтва та викладачів
музики.
Підготовка
здійснюється
за
спеціальністю: «Учитель музики та
кобзарського мистецтва, музичний керівник». На навчання приймаються юнаки на базі 9
або 11 класів. Форма навчання: денна.
Викладацький колектив школи складають провідні фахівці з гри на бандурі, вокалу,
диригування, основ практичного кобзарства, акторської майстерності, ораторського
мистецтва з ВНЗ Києва.
Директор школи — Колосовська Світлана Григорівна, серед викладачів — Володимир
Кушпет, Мирослав Цуприк, Максим Воловоденко. Крім мистецтва співу, акторської
майстерності, гри на кобзі, бандурі та стросвітській бандурі у школі навчаються гри на лірі
та сопілці.
Унікальною особливістю школи є те, що в ній навчаються переважно хлопці, як це
було в українській традиції гри на кобзі та бандурі. Більшість вихованців школи є солістами
у провідних мистецьких колективах Києва.
 Директор: Колосовська Світлана Григорівна
 Заступник директора: Мартинюк Олена Іванівна
 Адреса: 09212, Київська область, Кагарлицький район, с. Стрітівка, вул. Шевченка, 24
 Телефони: (04473) 71238, 71285
 Факс: (04473) 71238
Серед відомих викладачів:


Байко Ніна Яківна, лауреатка Шевченківської премії 1976 року.

Маркіян Свято — співак-баритон, лауреат
ммистецьких премій, викладач вокалу.

Шпилясті кобзарі — український музичний
гурт, заснований восени 2010 року, до складу
якого входять шість бандуристів, випускників
Стрітівської школи кобзарського мистецтва.
У липні 2018 року ЗМІ повідомили про
закриття
школи.
Педагогічно-учнівський
колектив збирається опротестовувати це рішення
державних органів. Причиною закриття є недобір
учнів - заяви на вступ подали лише 2 учня. Відомі
музиканти-бандуристи України закликали широку
громадськість здійснити усі можливі заходи задля
продовження діяльності унікального (єдиного у
світі) музичного навчального закладу.
Позиція Міністерства Культури України з
цього приводу була така: 16 липня 2018 року
Міністерство культури України висловило свою
офіційну позицію щодо підтримки подальшого
функціонування цього унікального мистецьконавчального закладу.
34

Методична частина
За матеріалами Безпалько І. І.,
гол. бібліотекаря з питань зберігання
книжкових фондів бібліотек Полтавської області.

Кобзарство — унікальне явище не лише української, а й світової культури. Його носії
— кобзарі, впродовж століть зберігали духовний генофонд народу, будили в ньому
національну свідомість, передавали тисячолітню мудрість, розкривали правду життя,
закликали до активності, згуртованості, боротьби зі злом. Їх просвітницька діяльність
заборонялася, їх сотнями нищили, приречували на вимирання. Разом зі знищенням
кобзарів, нищився і неоціненний духовний спадок України — думи, історичні пісні, звичаї,
мова, знання древності та історії. Неможливо уявити творчі здобутки Тараса Шевченка,
Миколи Гоголя, Миколи Лисенка без кобзарської тематики.
Лише декілька сторіч тому кобзарство було звичним явищем, і поширеним на всій
території України. Розвиток кобзарства припадає на період XVII-XVIII ст. В кінці XIX ст. в
Україні нараховувалось близько 10 тисяч сліпих кобзарів та лірників, але через 20 років
після встановлення Радянської влади їх залишилось близько декількох десятків.
Кобзарство в усі часи свого існування було виразником прагнень і стремлінь
українського народу. Зустрічаючись з представниками різних верств населення кобзарі
активно впливали на формування елітарних ознак всіх тих, хто слухав їхні виступи чи
безпосередньо спілкувався з народними співцями. Особливо велику роль кобзарство
відіграло на перших стадіях свого формування і розвитку, коли кобзарі та лірники були і
носіями усіх новин та в час відсутності ще часописів, радіо та телебачення були своєрідними
засобами масової інформації.
Тематика кобзарства стосується як краєзнавства, так і виховання у молоді
національно-патріотичної свідомості. В бібліотеках області пропонуємо організувати заходи
таких форм:






книжкові виставки,
перегляди літератури,
тематичні вечори,
вечори-портрети,
усні журнали,

та інші заходи, присвячені історії кобзарства на теми:





























"Струни бандури озвалися ніжно",
"Вплив кобзарства на формування національної самосвідомості українського народу",
"Кобзарство на теренах Київщини",
"Кобзарство: традиції і сучасність",
"Кобзарі здатні і пробудити дух свободи, і заколисати його",
"Невмируща кобзарська слава",
"Їх пісні любив народ",
"З бандурою по світу білому",
"Народні співці — кобзарі",
"Провісник народної волі",
"Жива пісня кобзаря",
"Дзвінкоголоса кобза",
"Славетні співці народу",
"Заспівай — заграй, кобзарю",
"І плакала, і сміялась кобза",
"Відродження України неможливе без української пісні",
"Кобзарська слава",
"І співали срібні струни",
"Грай, кобзо, грай",
"Дзвенять бандури наді Дніпром",
"Кобзарському роду нема переводу",
"Сріблястий кобзи передзвін",
"Проблеми відродження кобзарського мистецтва",
"Кобзи рокотом натхненний",
"Життя, присвячене кобзарству",
"Хай звучить українська кобза",
"Ти повідай, повідай, кобзо...",
"Край наш кобзарський",
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"Співали славу синам України"

Пропонуємо Вашій увазі розробку книжкової виставки: "Співці лицарської слави"
"Українські думи, що через століття передавались
Гомерами України — кобзарями, — світять своїми
барвами, почуваннями, лицарством у любові і
ворожнечі, розмахом козацької відваги
та філософської вдумливості".
(А.Луначарський)

1 розділ "Кобзарство — феномен українського народу"
"Історія кобзарства на Україні, як і всяка історія, не являє собою чогось рівного,
гладенького. Історія кобзарства переживала різні етапи свого розвитку: наростання, розквіт
і занепад. А відповідно до цього весь час мінявся і самий образ кобзаря — від активного,
бойового до підтоптаного нуждою, злиднями побитого, і навпаки". (Павло Тичина)
В розділі розмістити літературу про історію кобзарського руху на Україні.
2 розділ "Кобзарство на теренах Київщини"
"...Прийде час, коли про кобзарів будуть згадувати, як про щось дуже давно минуле,
— і тоді-то важким докором ворушитимуть нащадки кістки наші... Скажуть, що ми й бачили,
й знали кобзарів, і чули наше минуле у їхніх думах, — і нічого не зробили, щоб зберегти те
духовне добро народне" (О.Г.Сластіон)
В розділі представити літературу, яка
кобзарського мистецтва на Київщині.

розкриває

історію

розвитку

3 розділ "Викорінення кобзарів та лірників в Україні"
"В 30-х роках почалося якесь гоніння на кобзарів та лірників, їх нікуди не пускали,
ніде не давали їм виступати. Про це є безліч свідчень" (Віктор Мішалов, австралійський
бандурист). В розділі представити літературу, яка показує знищення кобзарства, яке
почалося в 30-х роках минулого століття.
4 розділ "Кобзарські думи та пісні"
"Пісня, дума становлять народну святиню, кращу рису українського народу, в них
горить любов до Батьківщини, виблискує слава минулих подвигів; в них дихає ніжне почуття
жіночої любові, особливо материнської... Все коло життєвих насущних інтересів
охоплюється в пісні, зливається з нею, і без неї саме життя стає неможливим". (Микола
Добролюбов). В розділі необхідно розмістити збірки українських дум та пісень, що
виконувались кобзарями. Літературу до книжкової виставки можна використати зі списку
літератури, поданого в кінці.
Пропонуємо Вам примірний сценарій тематичного вечора "Історія кобзарства в
Україні та на Київщині".
(На стіні — карта України. На ній фотопортрети кобзарів. Чутно переливи кобзи...). Виходять
ведучі
І ведучий. З глибокої давнини і до наших днів життя трудового народу послідовно
відбивалося в пісні. Народжена на безмежжі південних степів, в бурхливому Чорному морі
або на східних базарах турецької неволі, пісня продовжувала жити. Вірні хранителі живої
історії України — кобзарі передавали її з вуст в уста, з покоління в покоління. В суспільному
житті України кобзарство являло собою самобутнє явище. В житті інших народів, мабуть,
важко знайти щось подібне.
Сліпі співці були ідеологами народних мас, їх наставниками, палкими патріотами своєї
Вітчизни. Виконуючи пісні або думи, розкриваючи факти вітчизняної історії, вони, неначе
віщі бояни, закликали народ до об'єднання і боротьби проти загарбників. Високо цінував
історичні пісні і думи поет Т.Г.Шевченко. Він писав:
"Вичитав, що в Гомера немає нічого схожого на наші історичні думи-епопеї, як
наприклад, думи "Іван Коновченко", "Сава Чалий", "Олексій Попович Пирятинський" або
"Втеча трьох братів з Азова", "Самійло Кішка" та їх й не перелічити! І всі вони так піднесено
прості і прекрасні, що якби воскрес сліпець хіосський та прослухав би хоча б одну з них від
того ж, як і він сам, сліпця-кобзаря або лірника, то розбив чи вдрузки свій луб'янець,
названий лірою, і пішов би міхоношею до самого бідного нашого лірника".
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Інсценізація: на битій дорозі гурт людей, у його оточенні сидить старий чоловік у білому
довгому одязі з широкими рукавами, вишитому спереду вздовж усієї застібки, з широкою
відлогою (капюшоні), — типовому одязі волхва. Старий чаклує, час від часу грає на гуслях.
II ведучий. Київська Русь, епоха язичництва. Отой
незвичайний
чоловік
(показує на чоловіка в інсценізації) — волхв. Волхви — це жреці у Давній Русі, служителі
язичницького культу. Саме вони записували стародавні перекази, міфи, так звані кощюни.
Кощюни близькі до байок. Вони виконувалися в супроводі музики — співалися або
промовлялися речитативом, як кобзарські думи. Волхви у Давній Русі були також і
скоморохами (скоморох — це музикант, який грав на різних інструментах). А тих, хто грав
на щипкових (кобзоподібних) інструментах і під їх супровід виконував старовинні епічні
твори (билини-старини), вважають прототипами кобзарів, бандуристів, лірників.
I ведучий. Першими талановитими співцями-музикантами були Мануйло, Боян і Митуса
(Дмитро). Що ж розповідає про них історія? Мануйло — перший з відомих у літературних
джерелах співців періоду Київської Русі. Згадується в літопису під 1137 роком як співець
"гораздий", тобто визначний. Є відомості, що Мануйло прибув до Києва з Греції з двома
товаришами. Був співаком у князя Мстислава, потім став єпископом смоленським.
II ведучий. Один з найвідоміших представників народних співців, які вважаються
прототипами народних кобзарів, змальований у "Слові о полку Ігоревім". Це — славний
Боян. Боян — давньоруський співець-дружинник 2-ї половини XI - початку XII століття,
уславлений у "Слові о полку Ігоревім". Його ім'я виявлено також в одному з написів у
Софійському соборі в Києві. Автор "Слова" називає Бояна "вищим співцем", "внуком Велеса"
(давньоруського бога поезії, покровителем поетів), "соловієм давнього часу, який летить
тропою Трояна", тобто шляхом пророчого, божественного натхнення. Образ Бояна
відтворено в художній літературі й мистецтві.
Читець читає уривок із "Слова о полку Ігоревім", де згадується Боян.
Гей, Бояне, дивна твоя мова:
Раз як вовк мчить вона степами,
То щебече, аж ходить діброва,
То зніметься і під небесами,
Як орел гордо, пишно буяє...
Гей, мистець був Боян над мистцями.
Як було давнину спогадає?
І незгоди князів й коромоли,
То не стадо лебедів пускає
Свої хижі, бистрі соколи.
***
На лебедя
То сокіл доганяє, ген в далі,
Лиш Боян свої пальці пускає,
Віщі пальці на струни, - щоб грали
Князям на славу і честь повідали.
I ведучий. Десь століттям пізніше (після Мануйла й Бояна) чарував співвітчизників своїм
мистецтвом Митуса (Дмитро) — давньоруський співець у владики перемишлянського.
Князь Дмитро Романович запрошував Митусу до себе в півчі, але той з гордості відмовився
служити князеві.
II ведучий. Духовне життя Київської Русі було високим, а один із головних складників цієї
духовності становили музичне інструментальне виконавство й співоче мистецтво.
На жаль, після розпаду Київської Русі до XVII ст., збереглося дуже мало відомостей
про кобзарів. Наприкінці XVII ст. спостерігається деякий занепад кобзарського мистецтва.
Поступово кобзу витісняють більш удосконалені інструменти, які на Україну все частіше
потрапляють із Заходу. Кобза в ці часи опиняється в руках народних музикантів, незрячих
старців. Народні кобзарі-сліпці донесли кобзу, а також кобзарські думи і пісні разом із
старовинними кобзарськими традиціями до наших днів.
І ведучий. А ми продовжуємо мандрівку вглиб століть. Існує думка, що кобзарський
професіоналізм зародився на Запорізькій Січі. До володінь Запорізької Січі входили території
теперішньої Дніпропетровської, значна частина Запорізької і Кіровоградської, а також
частково Херсонської і Донецької областей. Тут кобзарство було дуже поширеним і дуже
шанувалося. (Демонструються репродукції картин С.Васильківського "Сліпий кобзар з
хлопчиком — поводирем", віньєтки М.Самокиша "Козацький загін у поході" і "Група
37

кобзарів, що співають на ярмарку", "Кобза, торбан та бутон"). (Див. журнал "Україна"за
1988 рік, №12).
II ведучий. Кобза була невід'ємною частиною козацького побуту. Козаки носили її разом
зі списом і шаблею, не розлучалися з нею ні в курені, ні в походах, ні в бою. Кобза була
розважливою "дружиною вірною" запорожців. (Звучить "Запорізький марш").
Була на Запорізькій Січі і своя своєрідна школа, де навчали грати на кобзі та інших
народних інструментах. Після закінчення цієї школи кобзарі-бандуристи, вивчивши також
одну-дві іноземні мови (польську, турецьку чи татарську), ставали розвідниками у козаків.
Проникаючи у сусідні держави з кобзою, розвідували укріплення противників, місця
перебування бранців.
I ведучий. Запорізькі кобзарі виконували також місії посланців-вістунів та часто
супроводжували козацьких послів. Найдавнішим кобзарем, який діяв у козацькому війську
на Запорізькій Січі, був Антін Головатий (1744-1797). Автор пісень "Ой Боже наш, Боже
милостивий", "Ой годі нам журитися", які дійшли до наших днів. Уже на схилі віку старий
запорожець, порубаний у битвах та нездатний володіти шаблею, вбачав у кобзі засіб
існування. З нею він розважав товариство, складав пісні та думи про історичні події та славні
походи, очевидцем яких був сам. Відомими на Запоріжжі були також кобзарі Данило
Бандурка та Грицько Кобзар. /Виконуються уривки думи "Втеча трьох братів з города Азова,
з турецької неволі"/.
II ведучий. Кобзарство стало душею й гордістю простого народу. Кожен куточок України
мав своїх кобзарів і гордився ними. Побутувало кобзарство, в основному, в таких регіонах
(показує на карті):
1. Гетьманщина (у XVII ст. вона називалась Військо Запорізьке). Територія Гетьманської
держави обіймала за Б.Хмельницького колишні воєводства Київське, Брацлавське й
Чернігівське, частину Волинського, а також частину Білорусі (Чавський полк). Столицями
Гетьманської держави свого часу були Чигирин, Батурин, Глухів.
2. Наддніпрянщина (Полтавщина, Черкащина, Київщина);
3. Слобожанщина (південно-східна частина Сумщини, Харківщина).
I ведучий. Північна частина Гетьманщини (Сіверщину) (показує на карті) представлена
такими співцями, як Григорій Любисток, Остап Вересай, Терентій Пархоменко, Андрій Шут,
Андрій Бешко, Іван Романенко, Аврам Гребінь (показує портрети названих кобзарів).
II ведучий. Із часом кобзарство стало однією з найдійовіших суспільних сил у здійсненні
найзаповітніших мрій українців. Кобзарі брали активну участь в українських народновизвольних рухах.
Перенесемось у буремні роки Коліївщини — великого народно-визвольного
повстання селян Правобережної України в 1768 році проти польсько-шляхетського гніту.
Почавшись у районі Чигирина (показує на карті), воно охопило всю Київщину і, частково,
Поділля. На чолі повстання стояв запорожець Максим Залізняк.
І ведучий. Про Коліївщину описано у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". А ще цим
історичним подіям присвячена книга Миколи Глухенького "Весняні води". А гляньте, що то
за гурт людей зібрався такий?
(Інсценізація уривка з поеми Т.Шевченка "Гайдамаки". Сидить кобзар, грає на кобзі.
Навколо нього люди з колами й косами (типовою зброєю гайдамаків) слухають спів. Кобзар
співає, або звучить магнітофонний запис:
Літа орел, літа сизий
Попід небесами:
Гуля Максим, гуля батько
Степами-лісами.
Ой літа орел сизий,
A за ним орлята:
Гуля Максим, гуля батько,
А за ним хлоп'ята,
Сини його, діти...
Шануйтеся ж, вражі ляхи,
Скажені собаки:
Йде Залізняк
Чорним шляхом
За ним гайдамаки.
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II ведучий. Кінець XVIII ст. приніс із собою повне поневолення українського народу, а з
ним і цілковитий занепад старого кобзарства. Як відомо, тоді було скасовано Гетьманщину,
знищено Запорізьку Січ, українських діячів ув'язнено, заслано до Сибіру та Північної Росії,
а народ, разом із землею, на якій стільки пролив своєї крові, був поділений між тими, хто
найбільше вислужився на його поневоленні.
I ведучий. Бідному невольникові-кріпакові було вже не до кобзи, і тому він покинув її, як
покинув раніше шаблю та рушницю. Цю покинуту напризволяще кобзу підхопили калікиспівці, які й зберігали її аж до наших днів. Отже, з кінця XVIII ст. кобза стає інструментом
убогих калік, що з її допомогою випрошують собі милостиню. Серед цих сліпих кобзарів
особливо відзначились такі, як Андрій Шут, Іван Крюковський, Федір Холодний, Архип
Никоненко, Остап Вересай... Творчість їх припадає на XIX століття.
II ведучий. XI археологічний з'їзд, що відбувся в Києві 1873 року, вивчивши творчість
кобзаря Остапа Вересая, констатував, що "Остап Вересай є останнім кобзарем
малоруським". Цим твердженням було покладено початок буржуазній теорії занепаду
народної творчості. Те, що Остап Вересай не останній кобзар, розумів і сам Остап
Микитович. У 1875 році після одного публічного виступу в Петербурзі учні Академії
художеств Порфирій Мартинович і Опанас Сластіон прохали Вересая розповісти їм про
кобзарів.
А лише тільки настало літо, виїхали на Полтавщину, де познайомились з Іваном
Кравченком-Крюковським, Трифоном Магазиним, Опанасом Савченком, Неховай-Зубом (від
нього О.Сластіон вивчився грати на кобзі) і т.д. Вивчаючи кобзарство, Мартинович і Сластіон
робили графічні портрети кобзарів, записували від них різні варіанти дум і пісень. На
початку 1880-х років до дослідництва кобзарства підключився і письменник Василь
Горленко. Він зустрівся з кобзарем Іваном Кравченком-Крюковським і залишив для нас
біографічну довідку про життя і творчість народного співця.
І ведучий. В той же час П.Д.Мартинович зайнявся вивченням репертуару кобзаря Федора
Гриценка (Холодного), який був таким віртуозом, що міг навіть грати ногами на кобзі гопак
та інші танці.
У 1900 році, переїхавши з Петербурга в Миргород, художник О.Г.Сластіон
продовжував дослідження кобзарства. У перший же рік він познайомився з 14-ма кобзарями
і серед них відомими співцями — Самійлом Яшним і Михайлом Кравченком. Вивчивши
творчість кобзаря Кравченка, він опублікував у журналі "Киевская старина" статтю "Кобзар
Михайло Кравченко і його думи". Цією статтею він завдав нищівного удару теорії "занепаду
народної творчості".
Дбаючи про збереження для майбутніх поколінь мелодій українських
О.І.Сластіон одним з перших в Україні почав записувати "мелодії дум" на фонограф.

дум,

У 1908 році він писав: "... Прийде час, коли про кобзарів будуть згадувати, як про
щось дуже давнє і минуле, — і тоді-то важким докором ворушитимуть нащадки кістки наші...
Скажуть, що ми й бачили, й знали кобзарів, і чули про наше минуле у їхніх думах, — і нічого
не зробили, щоб зберегти те духовне добро народне".
II ведучий. Громадськість України відгукнулась на цей заклик. За ініціативою Лесі Українки
була споряджена музично-фольклористична експедиція на чолі з композитором Філаретом
Колессою. Він записав мелодії дум кобзарів М.Кравченка, А.Савченка, Явдохи Пилипенко,
М.Дубини, Опанаса Сластіона та багатьох інших. Підсумком цієї експедиції були публікації
двох томів "Мелодій українських народних дум" (1910 та 1913 років).
І ведучий. Відразу ж після Великої Жовтневої соціалістичної революції
настав справжній розквіт кобзарського мистецтва. Народні співці почали
об'єднуватись в капели бандуристів.
Перший в Києві і в Україні колектив зрячих бандуристів утворився із
студентів Київського університету в 1906-1908 роках під керівництвом
Михайла Домонтовича. Складався він з 6 учасників і часто виступав на
українських громадських подіях довкола міста.
У 1910 короткий час існував ансамбль, який складався з учнів класу
бандури музичної школи Лисенка, де викладав кобзар Іван Кучеренко. Відомо, що бандури
для школи виготовляв кобзар, майтер бандур з Чернігівщини – Петро Бондар. В 1918 році
видатним бандуристом Василем Ємцем був створений музичний колектив, що носив назву
«Кобзарський хор» і налічував 7 артистів.
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Думка про створення кобзарського колективу виникла у Василя Ємця у 1911 р. після
концерту кобзарського квартети в Охтирці (Сумська обл.), де грала група слобідських
кобзарів під керівництвом кобзаря Івана Кучеренка. На задум Ємця вплинуло також й
існування кобзарського колективу під керівництвом В. Шевченка, при українському
товаристві «Кобзар» у Москві, де Ємець вчився у 1913-1914 рр., а такоє певні спроби та
експерименти, які він провів на Кубані в 1913 р.
Тож в травні 1918-го оголошення про утворення колективу було надруковано в
газетах, а репетиції почались вже в серпні. Перший концерт відбувся 3 листопада 1918 р.
Гроші за оренду зали (доречі другої за розмірами у столиці – Театр «БерҐон’є») сплатив
гетьман Скоропадський. Сьгодні ця зала є приміщенням театру Лесі Українки. Потім були
гучні виступ в Українському робітничому домі, Купецькому зібранні, Українському молодому
театрі Леся Курбаса, де серед глядачів було багато військових.
Коли до влади прийшла Директорія, Кобзарський хор виступив у великій залі
міністерства Народної освіти – на бенкеті Директорії, потім виступав для Українського
козацтва – на Печерську, в Олександрівському парку, в Луцьких казармах, де були
розквартировані Січові стрільці. Полковник Василь Кучабський від імені стрільців вітав
бандуристів, ставлячи у промові зіграність хору в приклад вояцтву, кажучи, що коли вояки
будуть боротись за Україну душа в душу, нога в ногу «отак карно, як карно, струна в струну,
продзвеніли бандури та пролунали голоси кобзарів – можемо бути певні, що воля України
буде забезпечена».
В березні 1919 р. після концерту, присвяченому Т. Шевченкові, який відбувся на
Шулявці, з захопленням влади більшовиками колектив припинив своє існування.
Учасниками першого складу були: В. Ємець, М. Теліга (чоловік поетеси Олени теліги),
Григорій Андрійчик, Федір Панченко, Яків Цебренко, Сава Діброва, Григорій Копан, Анрій
Слідюк. Усі, крім Ємця та Теліги, які виїхали на Захід, зазнали жорстокого переслідування
від більшовиків. М. Теліга після років еміграції у Польщі, був розстріляний фашистами у
1942 р. Періодично розпадаючись, збираючись, змінюючи назву та форму існування,
особливо це стосувалось буремних 20-х – 40-х, капела дійшла до нашого часу у вигляді
Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Георгія Майбороди.
II ведучий. За останні роки в кобзарському мистецтві сталися значні зміни. В багатьох
музичних школах і училищах відкрилися класи гри на бандурі. Кваліфікована підготовка
бандуристів веде до дальшого розвитку цього мистецтва.
(Розповідь про Стрітівську вищу педагогічну школу кобзарського мистецтва).
I ведучий. На цьому закінчуємо нашу мандрівку вглиб віків, яка допомогла нам
ознайомитися з історією українського кобзарства.
Завдячувати за невтрачену пам'ять про таке унікальне явище в світовій культурі, як
українське кобзарство, ми повинні визначним діячам української культури, збирачам і
популяризаторам народних дум і пісень — Пантелеймонові Кулішу, Миколі Лисенку, Лесі
Українці, Климентові Квітці, Філарету Колессі та іншим. Після етнографічної експедиції за
спиянням Л. Українки з вуст сорока кобзарів записано (з нотним текстом) народні думи.
Пізніше, Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка у Львові видало у світ двотомну книгу
"Мелодії українських народних пісень". Завдяки цьому величезний пласт української
народної культури кобзарство, не пропав безслідно, не розвіявся на дорогах історії, а був
збережений для нащадків. Маємо перейнятися почуттям морального обов'язку та
громадянської відповідальності й повинні зробити все, щоб не лише зберегти, а й
примножити і передати ці нетлінні цінності духовного життя нашого народу прийдешнім
поколінням українців. /Звучить дума "Плач невільників"/
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