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(9) на Домінанті, ми, ніби поринаємо в чудовий, мальовничий світ 

українських степів і шовкових трав.  

Створенню ліричного характеру твору, розкриттю глибоких почуттів 

сприяє темп moderato (помірний, стриманий), а також його виконавський 

склад. Обробка української народної пісні написана для мішаного 4-

голосного хору. Дзвінке, легке звучання сопрано передає ніжність, 

чистоту почуттів молодої дівчини. М’яко насичують світлими фарбами 

звучання твору альти. Співучість, м’якість тенорів підсилюють 

ліричність, ніжність пісні. Баси надають безмежної глибини і 

неповторності. 

Аналіз музичного матеріалу обробки та особливостей хорових партій 

(вони написані в зручній теситурі, в рамках робочого діапазону) свідчить 

про досконале знання композитором властивостей хорових голосів.  

Твір «Ой перепеличка» являється  прикладом майстерності та 

геніальності видатного українського композитора, педагога, громадського 

діяча М.Д. Леонтовича. 
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8. МИСТЕЦЬКА ОСВІТА У ВИМІРІ НАРОДНО-

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА 

 

УДК 780.614.13(4) 

                                                                                                   Коновалова Д.С. 

РОЗВИТОК БАНДУРНОЇ МУЗИКИ У ЄВРОПІ. СУЧАСНІ 

БАНДУРИСТИ ТА ЇХТВОРЧІСТЬ 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Україна – країна, якій 

з самого початку її заснування були властиві  відкритість, самостійність. 

Незаперечне багатство України – це її культура, надбаннями якої наш 

народ пишається, береже та розвиває. Одним із таких надбань є бандурне 

мистецтво. 
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Бандура – це інструмент неймовірних можливостей, який унікальний 

своїм глибоким та мелодійним звучанням. Саме на її струнах звучить 

душа українського народу, оспівана нелегка жіноча доля, безліч 

історичних подій, та саме її струни закликали народ на боротьбу проти 

поневолювачів. 

У сучасній Україні значна увага приділяється розвитку 

бандурного мистецтва. Був створений проект розвитку під назвою 

«BANDURA STYLE», який презентує цей музичний інструмент на 

високому концептуальному, креативному та сучасному рівні. Завдяки 

цьому проекту бандурна музика перетнула кордони України і почала 

поширюватись на Європейських просторах. Для нашої країни 

надзвичайно важливий розвиток саме цього музичного інструменту, аби з 

його допомогою ми відродили культурні традиції, та показали усьому 

світу справжню душу українського народу.  

Першим кроком у втіленні проекту «BANDURA STYLE», метою 

якого є презентація українського, була нотна збірка «12 інструментальних 

творів для бандури». До збірки увійшло 12 інструментальних п’єс – 

різних за тематикою, характером і складністю виконання, популярні 

композиції у перекладі для бандури, та авторські твори ініціатора проекту 

розвитку бандури в Україні Ярослава Джуся. Ярослав Джусь – один із 

сучасних бандуристів України, композитор, аранжувальник, ді-джей, 

лауреат багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів, ініціатор та 

організатор молодіжних та музичних проектів, член Національної спілки 

кобзарів України. Ярослав Джусь здійснив значний внесок у розвиток 

бандурної музики на Європейському  рівні,  відвідавши з виступами: 

Бельгію (Брюссель), Францію (Париж, Канни), Англію (Лондон, 

Оксфорд), Німеччину (Берлін, Мюнхен, Кельн), Польщу (Варшава), 

Білорусію (Мінськ, Брест), Швейцарію (Женева, Монтрьо), Іспанію 

(Барселона). Часто можна почути його спільні праці з  українськими 

музикантами, ді-джеями та гуртами, такими як Тартак, Eyra, Тінь Сонця, 

Illaria, Вперше Чую, Dj Tapolsky, ТНМК, GIO, Єгор Грушин, Dudar Band, 

Кирило Стеценко, Kiwi Project, Максим Бережнюк, Go-A, Ленара, Dj 

Romantic, Void, Ярмак. 

Також Ярослав Джусь є художнім керівником гурту «Шпилясті 

кобзарі» – колективу з шести яскравих, та абсолютно різних бандуристів, 

а саме: Ярослава Джуся, Володимира Вікарчука, Сергія Потієнка, Юрія 

Миронця, Данила Носкова та Ярослава Великого. Усі учасники гурту,  є 

представниками різних міст України. Всі належать до певних молодіжних 

http://www.bandurastyle.com/kobzari/
http://www.bandurastyle.com/kobzari/
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субкультур та слухають абсолютно різну музику та виконавців. Але все ж 

таки  всіх їх об’єднує одне - любов до своєї мови, пісні, культури, 

батьківщини, та бандури. Репертуар цих хлопців дуже колоритний та 

різноманітний, починаючи від українських народних пісень до світових 

ретро та сучасних хітів. На сьогодні це ексклюзивний гурт, який робить 

справжнє бандурне шоу, у якому поєднані рідні нам звуки старовинного 

інструменту – з шаленим присмаком сучасних танцювальних композицій. 

Кожен їх виступ наповнений позитивом, драйвом, неймовірною енергією, 

які змушують нас любити своє – українське. У житті гурту нараховується 

безліч виступав на сценах України, а також Канади, Німеччини, Росії, 

Узбекистану. У 2013 – 2015 –стали учасниками таких проектів як 

«Мистецький Арсенал», фестивалів «Трипільське коло», «Ше.Fest», 

«КобзАрт», «ГОГОЛЬ FEST», «Корейська хвиля», мотофестивалю 

«Тарасова гора», Мегамаршу вишиванок, АРТ-пікніка Слави  Фролової 

тощо. 

Марина Круть – відома  бандуристка, яка не боїться 

експерементувати з народним інструментом і руйнує міфи щодо його 

архаїчності. Марина Круть є єдиною в Україні soul-бандуристка, окрім 

цього вона вокалістка а такоє автор власних пісень. З 15 років розпочала 

активну творчу діяльність, а у свої 20 вже може похвалитися участю на 

всеукраїнських конкурсах та фестивалях, відомим ім’ям за кордоном та не 

маленьким багажем творчого напрацювання. Як Ярослав Джусь та 

«Шпилясті кобзарі» Марина Круть також спрямована на популяризацію 

Бандури в Україні та по за її межами.   

Висновки. Отже, з кожним роком все більше і більше жителів 

нашої країни, та інших країн Європи, дізнаються про такий чарівний, 

тендітний, милозвучний інструмент як бандура. Проект «BANDURA 

STYLE», Ярослав Джусь  гурт «Шпилясті Кобзарі» та Марина Круть 

розкривають усю красу та ніжність українського музичного інструменту і 

дають  можливість усім насолодитися цією красою. Кожен день 

бандуристів в Україні стає більше, ми повинні пишатись, що наша 

культура розквітає, і набуває світового масштабу. 
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М.В. Шевченко 

ДЖОН ДЮАРТ (ПЕРЕКЛАДЕННЯ МУЗИКИ Й.С.БАХА ДЛЯ 

ГІТАРИ) 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Джон Дюарт, відомий 

автор перекладу музики Й.С. Баха для класичної гітари.Народився 2 

жовтня 1919 року в місті Шеффілді (Англія). Гітарою почав 

захоплюватися ще в 30-х роках ХХ століття. Особливу перевагу віддавав 

саме джаз-гітарі. У своєму житті Дюарт був знайомий з багатьма 

знаменитими музикантами, такими як гітаристи Андреас Сеговія і Іда 

Престі. Згодом Дюарт написав книгу про Сеговія - «Сеговія, яким я його 

знав». Так само він тримав зв’язок і співпрацював з Лауріндо Альмейда, 

Маріо Кастельнуово-Тедеско, Олександром Тансманом та іншими не 

менш відомими людьми. 

Існує багато додатків музики Йоганна Себастьяна Баха для 

класичної гітари. Гітаристи, які роблять перекладання музики Баха для 

шестиструнної гітари, не завжди з належною точністю і розумінням 

підходять до музики епохи бароко, а точніше просто неграмотно 

трактують її в своїх перекладаннях, спотворюючи задум музичного твору. 

Це пов’язано з тим, що більша частина гітаристів, що роблять 

перекладання барокової музики, часто не знайомі з законами риторики і 

іншими правилами тієї епохи. Як правило, вони привносять у свої 

перекладання нові елементи у вигляді додаткових басів, фразових ліг, 

своїх вказівок, додаткових нот в музичній тканині, невірних або зайвих 

мілізмів і так далі. Таким чином, початкова ідея, характер музичних 

творів або втрачаються, або відбувається їх спотворення. 

Перекладення Й.С.Баха для шестиструнної гітари вперше зробив 

Андреас Сеговія, ввівши його твори в свій концертний репертуар. Чого 

тільки коштує одна Чакона із 2-ї h-moll-ної партії для скрипки соло. 

Монументальність створена цим видатним композитором, просто 

вражає. А в порівнянні з величезним розмахом органного і клавірного 

творчості, інші інструментальні жанри можуть здатися мізерними. І все ж 


