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на канонічний текст для дитячого хору О. Польового; симфонія № 1 «De 
profundis» для великого симфонічного оркестру О. Ретинського; 
«Lacrimosa» для голосу та фортепіано, «Prelude – Dies irae» для фортепі-
ано М. Устинова; «Lacrimosa» на канонічний текст для мішаного хору 
без супроводу Г. Хазової; хорова мініатюра «Dies irae» та молитва для 
фортепіано «De profundis» М. Шуха. 

Як інші жанри латинської літургічної традиції, реквієм в музичній 
культурі України стає відображенням поліконфесійності, яка є специ-
фічною рисою інтерпретації католицької церковної традиції сучасними 
українськими митцями. Трактування реквієму в позаконфесійному кон-
тексті інспірувало появу т. зв. українських реквіємів (Ю. Шамо, 
В. Птушкін, О. Козаренко, В. Гайдук), які базуються на традиціях право-
славної літургії. Нерідкими є й твори, де поєднуються латинські кано-
нічні тексти з віршами поетів (С. Острова, В. Сильвестров, А. Сіренко, 
Ю. Шамо, М. Шух). Окреме місце посідає реквієм на канонічний латин-
ський текст (А. Караманов, В. Маник, А. Нікодемович, С. Острова, 
В. Пацера, О Родін, В. Рунчак, О. Щетинський). Усі форми інтерпретації 
реквієму свідчать про широкі можливості інтерпретації жанру, який пі-
діймає важливі для людства питання життя, смерті та людської пам’яті. 
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Чернета Тетяна Олександрівна 

ФЕСТИВАЛЬ «BANDURA MUSIC DAYS» 
ЯК СУЧАСНА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ 

ПРАКТИКИ СЬОГОДЕННЯ 
Осінь 2018 р. видалася щедрою на культурні події всеукраїнського 

та міжнародного масштабу. Такі заходи як Міжнародний форум банду-
ристів (19-22 жовтня, модератор Володимир Войт Jr), фестивалі «Bandura 
music days» (25-27 жовтня, Ярослав Джусь і Bandura Style) та «Lviv Bandur 
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Fest» (Львів, 9-10 листопада, арт-директор Анастасія Войтюк) надзвичай-
но активізували та згуртували спільноту сучасних бандуристів України 
та її діаспор і, без сумніву, заслуговують на окремі публікації. 

Наприкінці жовтня у Києві вперше відбувся музичний фестиваль 
сучасної бандури «Bandura music days», який започаткували ГО «Ідеї 
змін» та проект «Bandura Style» за підтримки Українського культурного 
фонду. Ідея створення фестивалю бандури сучасного формату належить 
бандуристу Ярославу Джусю – лідеру проекту «Bandura Style», учасники 
якого виступили ініціаторами та співорганізаторами заходу. На їх дум-
ку, сьогодні більшість українців стереотипно уявляє бандуру, тому ме-
тою форуму було показати, наскільки актуальним і сучасним є націона-
льний музичний інструмент українців. 

У перший день фестивалю «Bandura Music Days» відбулася конфе-
ренція «Модерна бандура: створення бренду та шляхи розвитку». Вона 
мала сучасний формат відкритої дискусії із прямою трансляцією в мере-
жі інтернет, що дало можливість глядачам України та світу ставити в чаті 
запитання учасникам конференції. Серед них були провідні виконавці як 
на старосвітських інструментах, так і на бандурах чернігівської, львівсь-
кої та харківської конструкцій. Модератором конференції виступила 
українська журналістка, продюсерка радіо «Культура» Ірина Славінська. 

Продовженням першого дня фестивалю став інтерактивний лекто-
рій провідних діячів бандурного мистецтва сьогодення, тематика якого 
була обрана заздалегідь відкритим голосуванням у соцмережі Facebook. 
Присутні мали можливість почути тематичні доповіді Анастасії Войтюк 
«LvivBandurFest: як організувати музичний фестиваль» та «Презентація 
проекту online-бандура», Марини Круть «Видання нотної збірки», Івана 
Ткаленка «Налаштування бандури – секрети цього магічного дійства», 
Ярослава Джуся «Про бандуру і трохи більше», Георгія Матвіїва «Новіт-
ні прийоми гри на бандурі», Ольги Малиш «Піар культурних проектів», 
а також Дмитра Губ’яка «Презентація електробандури» та ін. 

На другий день фестивалю в Українському домі на гостей чекали 
майстер класи з виготовлення бандур, з гри на електробандурі винахід-
ника І. Ткаленка, справжня зіркова алея рідкісних бандур з експозиції 
Музею театрального, музичного та кіномистецтва України та вибори на-
родного інструменту України. Голосування відбувалося на унікальній 
виборчій дільниці, де кожен гість мав можливість оглянути та послухати 
у записі представлені кобзу, торбан і бандури різних типів (чернігівська, 
львівська, харківська та старосвітська), віддати свій голос за один з шести 
«кандидатів». Результати голосування було опубліковано в соцмережі 
Facebook сторінці «Bandura Style» 26 листопада 2018 р. Народним інстру-
ментом України стала бандура чернігівського типу (39% голосів). Друге і 
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третє місце посіли бандура львівського типу (20%) та старосвітська бан-
дура (15%) відповідно. Решта бюлетенів свідчила на користь бандури ха-
рківського типу (9%), кобзи О. Вересая (8%), торбана (панська бандура) 
(7%). Дев’ять осіб (2%) проголосували за всі інструменти. 

Гала-концерт фестивалю «Bandura Music Days 2018» став справж-
нім шоу бандури з 24 концертних номерів. Силами вісімдесяти восьми 
музикантів на сцені було представлено бандури різних типів у всьому 
розмаїті сучасних сміливих музичних експериментів з народними ін-
струментами. Крім відомих віртуозів Сергія Захарця (старосвітська бан-
дура), Ярослава Джуся, Георгія Матвіїва (академічна бандура), Дмитра 
Губ’яка (харківська бандура), Марини Круть (soul бандуристка), Івана 
Ткаленка (електробандура) та колективів бандуристів «Шпилясті кобза-
рі», «B&B project», «Золоті струни», «Nova Capella», «YuMaVita Bandura 
Trio», у фестивалі взяли участь відомі музиканти Dimitro Zymosis, 
ADAM, Konstantin Shadov та гурти «Troye Zillya», «MORE NEBA», «The 
Doox», «Космос», «Corazon», «ТНМК» та хор «Зернятко». 

У зв’язку з ажіотажем було відкрито пряму трансляцію гала-
концерту. Переповнені зали Українського дому («Bandura Music Days»), 
Театру ім. І. Франка (Міжнародний форум бандуристів) та Львівської на-
ціональної філармонії («Lviv Bandur Fest») є незаперечними доказами ус-
піху та популярності сучасних бандуристів не тільки у професійних, а й 
масових колах та підтвердженням ефективності задіяних організаторами 
заходів механізмів реалізації сучасного культурного проекту в наші дні. 

У якості бонусу, цілком позитивним результатом проведення та-
ких масових бандурних заходів є, на нашу думку те, що нове покоління 
українців обирає своїми кумирами не тільки розкручених виконавців з 
телеканалу «М1», а й професійних бандуристів, які вміють сучасними 
засобами зробити своє мистецтво привабливим навіть для непересічного 
слухача. «Бандура – це круто!» – слоган фестивалю «Bandura Music 
Days». І з цим не можна не погодитись. 

Шило Анастасія Петрівна 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЛАРИСИ РУДЕНКО 
НАД ОПЕРНИМИ ПАРТІЯМИ (ЗА АРХІВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ) 

Творчість Лариси Руденко (1918–1981) є знаковою сторінкою 
українського оперного мистецтва, адже вона завоювала широку популя-
рність не тільки як видатна оперна виконавиця, а й як талановита дра-
матична актриса. Співачка створила незабутню галерею жіночих вока-
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