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КОБЗАРСТВО ТА БАНДУРНИЦТВО В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНА (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) 

 

У статті розглянуто питання стану побутування кобзарства та бандурництва в 30–

60-их рр. ХХ ст. та його місця у соціокультурному просторі Переяславщини. Прослідковано 

відношення, у середовищі селян, до незрячих співців, яких можна асоціювати з традиційними 

співцями. Ця наукова розвідка є логічним продовженням комплексного наукового дослідження 

Переяславщини на предмет побутування традиційної культури в цьому регіоні.  

У процесі дослідження було виявлено ряд цікавих фактів із життя даних населених 

пунктів в 30–50-их рр. ХХ ст., зокрема, стан побутування та склад церковних хорів, 

репертуар вуличного співоцтва тощо. 

Додатковою інформацією, здобутою під час цих етнографічних розвідок, є відношення 

до простих селян зі сторони представників радянської місцевої влади, та їх соціально-

правовий та майновий стан. 

Ключові слова: кобзарство, співоцтво, музиканти, ліра, бандура, бандуристи, 

респонденти, польові дослідження, церковний хор. 

 

Унікальний традиційний пласт української етнічної культури – кобзарство, як осмислене 

сприйняття філософсько-естетичної реалії буття українського народу, намагаються всебічно 

дослідити та проаналізувати багато науковців. Одним із аспектів такого дослідження є місце 

цього унікального національного явища в соціокультурному просторі того чи іншого регіону. 

Основними завданням проведеного дослідження виступає вивчення та аналіз побутування 

кобзарства та бандурництва в соціокультурному просторі України взагалі й Переяславщини 

зокрема.  

Аналізуючи непростий шлях поширення в Україні традиційної народної музики ми 

можемо з певністю констатувати, що Переяславщина була тим географічним простором, де 

активно ходили мандрівні незрячі співці. Сприяло цьому і те, що в ХІХ ст. у Переяславі 

відбувалися дві великі ярмарки на рік і 4 зібрання на торги в місяць – ці локації були в 

особливій пошані незрячих співців старців та аматорів музикування – бандуристів. 

Є оповіді про те, що до подій 1917 р. поза містом, на Вітряній горі (місцевість у 

Переяславі, що з півдня прилягає до Альтицького цвинтаря), у землянках чи то жили, чи то 

зупинялися старці – сліпці, бандуристи та лірники з поводирями. Туди ходили дорослі й діти 

слухати співи та музику1.  

Саме тоді міг навчитися грати на бандурі мешканець Переяслава Пантелеймон 

Михайлович Коцар (1887–1957). Ця постать майстра з виготовлення бандур й талановитого 

музиканта та співака відома в місті (рис. 1). Непересічна і талановита українська родина 

Коцарів потрапила в поле наших наукових пошуків спочатку через бандуру (Е-3692, КВ-

22987) майстра П. М. Коцара. Цей інструмент нині експонується в Музеї кобзарства НІЕЗ 

«Переяслав» і заслуговує уваги, як до себе так і до майстра який її виготовив2.  

Прямих родичів П. М. Коцара, в Переяславі залишилося мало. До них в першу чергу 

належить Ганна Токмань, доктор філологічних наук, викладач Переяславського педагогічного 

                                                 
1 Товкайло М. «Пантелеймон Коцар співав у хорі Київського оперного театру й виготовляв бандури. 

Чотири з них збереглися у нашому місті». Вісник Переяславщини. 2019. 8 серпня.  
2 Інвентарні книги фондової групи «Етнографія» Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав». № 1–6. 
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університету імені Григорія Сковороди. Її спогади особливо цінні для дослідників-

краєзнавців, що вивчають гілку бандурництва на Переяславщині. Про брата свого діда – 

Пантелеймона Михайловича П. М. Коцара, Ганна Леонідівна зберегла тільки усні відомості з 

розповідей у родині. За її даними відомо, що Панько Коцар співав у хоровому колективі, яким 

керував Н. Ф. Городовенко в Переяславі. Існують фотосвідчення, що у 20-их рр. ХХ ст. 

П. М. Коцар також був учасником Полтавської селянської хорової капели «Вік» (рис. 2). У ті 

роки він, очевидно, й познайомився з бандурним мистецтвом та розпочав майструвати 

бандури. 

На початку 30-их рр. ХХ ст. П. М. Коцар повертається до Переяслава і стає одним із 

найактивніших учасників народного драматичного колективу в місті. Тоді ж він і виготовив 

інструмент для свого учня Петра Палагути та дав йому перші навики гри на бандурі. На думку 

авторів, саме цей інструмент ми бачимо на світлині 1938 р. в руках переяславського 

бандуриста П. Ф. Палагути (рис. 3). 

На основі розглянутих вище матеріалів можливо зробити висновок, що у першій чверті 

ХХ ст. традиція мандрівного кобзарства та музикування аматорів бандуристів у Переяславі 

була очевидна і активно побутувала. Тому, коли в 20–30-их рр. ХХ ст. в Україні розпочали 

особливо ширитися і розвиватися молоді гурти, кобзарські хори, згодом їх почали називати 

капелі, то не оминув цей процес і Переяславщину3. 

З метою виявлення реального стану побутування кобзарства та бандурництва на 

Переяславщині в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. співробітниками Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (НІЕЗ «Переяслав») було проведено в 

2014–2020 рр. експедиційно-пошукову роботу, спрямовану на дослідження даної 

проблематики. У поле зору дослідників потрапило ряд сіл Переяслав-Хмельницького району 

Київської області, а саме: Дем’янці, Лецьки, Стовп’яги, Єрківці, Соснова, Помоклі, 

Переяславське, Строкова, Гайшин, Горбані, Ташань, м. Переяслав та с. Богдани 

Золотоніського району Черкаської обл.4. Історія кобзарства та бандурництва на 

                                                 
3 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондентки Г. Л. Токмань 1953 р. н. 

Лютий, 2017 р. 
4 Польові матеріали Мелешко Т. В. Записано від респондента В. М. Середньої, жительки с. Гайшин 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 1990 р.; Польові матеріали Мелешко Т. В. Записано від 

респондента Т. Т. Астрахан 1914 р. н., жительки с. Дем’янці, Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 

обл. 1994 р.; Польові матеріали Костюк Н. В. Записано від респондента В. В. Яреми 1949 р. н, 

жительки с. Строкова Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. Листопад, 2015 р.; Польові 

матеріали Костюк Н. В. Записано від респондента К. І. Охоба 1942 р. н, жительки с. Соснова 

Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. Листопад, 2015 р.; Польові матеріали Тетері С. А. 

Записано від респондента В. І. Ємця 1938 р. н, жителя с. Стовп’яги Переяслава-Хмельницького р-ну, 

Київської обл. Листопад, 2015 р.; Польові матеріали Тетері С. А. Костюк Н. В. Записано від 

респондентів жителів с. Лецьки Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. Листопад, 2015 р.; 

Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента М.С. Міщенка 1927 р. н, 

жительки с. Переяславське Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. Квітень, 2016 р.; Польові 

матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента О. Х. Кузько 1925 р. н, жительки 

с. Єрківці Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. Липень, 2016 р.; Польові матеріали 

Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента А. С. Редька 1959 р. н. (уродженця м. Корець, 

Рівненської обл.), жителя м. Переяслава. Лютий, 2017 р.; Польові матеріали Тетері С. А., 

Костюк Н. В. Записано від респондентки Г. Л. Токмань 1953 р. н. Лютий, 2017 р.; Польові матеріали 

Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондентки Г. Л. Токмань 1953 р. н. Лютий, 2017 р.; Польові 

матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондента П. В. Бутника 1944 р. н., жителя м. 

Переяслава у лютому 2017 р.; Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від 

респондентів, П. І. Білогруда 1935 р. н., О. М. Горєлової, 1927 р. н. жителів с. Горбані Переяслава-

Хмельницького р-ну, Київської обл. Листопад, 2019 р.; Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. 

Записано від респондентки, М. П. Вакуленко 1939 р. н., жительки с. Ташань Переяслава-

Хмельницького р-ну, Київської обл. Листопад, 2019 р.; Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. 
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Переяславщині містить багато, поки що малодосліджених сторінок. Саме експедиційно-

пошукова робота у цьому напрямі дає можливість більш детально вивчити дану тему, 

спираючись на свідчення респондентів, місцевих жителів.  

Як уже зазначалося, мандруючі бандуристи, лірники, кобзарі більшістю побутували там, 

де збиралися ярмарки, торги. Відомий на Переяславщині ярмарок був у с. Ташань, яке 

розміщене на перехресті доріг Черкаси – Київ. Досліджуючи в попередні роки питання 

побутування тут кобзарів М. М. Сидоренко, дізнався від старожилів сіл Капустинці, 

Добраничівка, Ташань – що на ярмарку початку 30-их рр. ХХ ст. грав єдиний сліпий 

бандурист, якого звали «Ладимир»5. 

У листопаді 2019 р. співробітники НДС «Музею кобзарства» НІЕЗ «Переяслав» 

здійснили експедиції в села Горбані та Ташань Переяслав-Хмельницького району Київської 

області67. До проведення експедиції співробітники ретельно опрацювали матеріали 

попередніх польових досліджень цих сіл, та виявлення уже відомих фактів про побутування 

кобзарсько-лірницької традиції. Зокрема, було проаналізовано працю М. М. Сидоренка, щоб 

уточнити та конкретизувати уже відомі факти та в процесі дослідження виявити нові унікальні 

явища проявів української етнічної культури. Під час експедиції було опитано по три 

респонденти в селах Ташань та Горбані та виявлено цікаві факти про побутування 

традиційного старцівства в 30–60 рр. ХХ ст., та прояви української етнічної культури за 

радянського тоталітарного режиму. 

Нижче автори публікують окремі вибрані розшифровані аудіо документи (фрагменти). 

Сучасні технічні засоби дають можливість максимально точно передати кожне слово 

респондента. Під час розшифрування збережено лексичні, граматичні та фонетичні 

особливості мовлення респондентів. Проте під час розмови респонденти час від часу 

переходили з однієї теми на іншу, а також відходили від тематики взагалі, тому окремі 

фрагменти тексту випущені та замінені на три крапки. У той же час деякі моменти відхилення 

від тематики дослідження все ж збережені, з метою показати відношення суспільства до 

людини, до її духовних потреб і людських цінностей взагалі, за часів радянського режиму. 

Вакуленко Марія Петрівна 1939 р. н. (с. Ташань, Переяслав-Хмельницького району 

Київської обл.). 
Запитання. Маріє Петрівно, у вас в Ташані був великий базар, куди з’їжджалися люди з 

багатьох сіл і районів. Чи пам’ятаєте ви, що на базарі ходили незрячі музиканти, які співали 

пісні під супровід колісної ліри, бандури чи якого іншого інструменту? 

Відповідь. Я була ще підлітком, десь 13–15 років мала, і мама посилала мене на базар 

щось продати чи купити, то я пам’ятаю десь у 50-их рр., що сидів і бувало ходив по базару 

сліпий чоловік, який грав собі на гармошці. На гармошці була приладнана така коробочка, 

ніби кухлик, і туди кидали грошинку, а коли він сидів, то біля нього лежала торбинка і йому 

клали туди продукти, в основному – муку, крупи якісь. Він співав довгі такі пісні. Це таке 

пам’ятаю. А коли я виходила заміж у 1959 р. то на весіллі моєму грав музикант – також 

гармоніст – дуже гарний був музикант звали його дід Арсей <…> 

Мама моя була гарна ткаля, вона ткала скатертини, рядна, на продаж. Коли у 1946–

1947 рр. був дуже тяжкий для нас голод то мама багато продала за муку, крупу – все що 

                                                 
Записано від респондентів Т. І. Барабашук 1955 р. н., В. В. Кривенко 1939 р. н., О. І. Хілай 1936 р. н. 

Р. Е. Лихоліт 1938 р. н. жителів с. Богдани Золотоніського р-ну, Черкаської обл. Лютий, 2020 р. 
5 Сидоренко М. Епічність української співоцької традиції та особливості її прояву на Переяславщині. 

PEREYASLAVICA: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

2009. Вип. 3(5). С. 240.  
6 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондентів, П. І. Білогруда 1935 р. н., 

О. М. Горєлової, 1927 р. н. жителів с. Горбані Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. 

Листопад, 2019 р.  
7 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондентки, М. П. Вакуленко 1939 р. н., 

жительки с. Ташань Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. Листопад, 2019 р.  
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наткала але й це не допомогло. Бо маму забрала в Київ рідна тітка десь підробляти, а мене в 

лікарню віддали. Старша сестра поїхала в Західну Україну на заробітки. Так і спаслися <…>8. 

Білогруд Петро Іванович (по вуличному Карабан) 1935 р. н. (с. Горбані Переяслав-

Хмельницького району Київської обл.) 
Запитання. Чи пам’ятаєте Ви, щось про мандрівних співаків, незрячих музиканти, які 

співали пісні під супровід колісної ліри, бандури чи якого іншого інструменту?»  

Відповідь. Од роду, як мені було 6 років, я пам’ятаю по сьогоднішній день усе <…> Од 

шести років, як забрали батька на фронт. Нас троє в матері було <…> І ми жили виживали 

<…> Так от, тоді кобзарів не дуже було – не бачив, тоді війна почалася, 4 роки пройшло, війна 

закінчилася <…> Тоді життя було разнообразним не одноманітне. І не до культури там було 

<…>, там була тяга до куска хліба <…> 

Пам’ятаю, як мені було 10 років ми бігали з пацанами навколо бувшої церкви, що в селі 

була. Там поряд була батюшкина хата, а де він дівся я не знаю <…> Церква була гарна 

дерев’яна добротна, спочатку там правилося, потім там організовувалася школа. В одній 

половині жив директор, а в другій клас був, і ми ходили в школу. А потім вже після війни 

склад зерна був – молотили хліб і там зберігали – по вікна зерном засипано було. 

Потім все прибрали вимили вичистили і став клуб <…> І тоді там молодь, дівчата 

збиралася сходини такі були <…>  В кінці 40-их рр. приїздили бандуристки дівчата п’ять, чи 

шість їх було <…>  Чи з якоїсь філармонії, не знаю. Ми з хлопцями заглядали у вікна, грошей 

у нас не було <…>  Понімаєте, яке було серед людей: хто вірив у старечину, то їх називали 

багатіями, куркулями <…>  А хто в колгоспу придержувались, то жили вже за лозунгом 

«Пролетарі усіх країн єднайтеся» <…> 

Запитання. У вас не було базару в вашому селі?  

Відповідь. Ні ми ходили в сусіднє село – Ташань <…> 

Запитання. А чи бачили Ви людей, які ходили і просили, незрячі, чи співали вони, чи 

тільки просили? 

Відповідь. Тепер про тих, що просили <...> В нас ходив, був Сашко тут такий, грав на 

гармошці, я бачив впереді в нього така торбинка і ззаду. Як ззаду тоді сипали йому там муку, 

крупу, а спереду може яке сало в кого є, або яку грошину клали. 

Запитання. Він зрячий був?  

Відповідь. Да, зрячий був і грав <...> а були такі незрячі, їх водили <...> Це такому 

об’язательно треба дать  <...> Бідний ти, чи в тебе є що чи <...> ти скупий <...>  

Запитання. То були такі на базарі в с. Ташань, співаючі і незрячі? 

Відповідь. Та в нас по селу такі ходили, і по хатах! <...> 

Запитання. Ви пам’ятаєте це?  

Відповідь. Конешно! 

Запитання. А вони грали чи вони просто просили? 

Відповідь. Ці просили, як допустимо незрячий, а ті, що грали то хто хотів той подавав 

<…> Були і такі, і такі <…> 

Запитання. Але незрячі не поєднували спів з тим, щоб він грав на лірі чи бандурі і 

просив? 

Відповідь. Я тільки пам’ятаю що на гармошці <…> І незрячий був. 

Запитання. Одна жінка з с. Ташань згадувала, що у них на базарі, вона пам’ятає, ходив 

незрячий, грав на гармошці і спереду нього була приладнана коробочка, а ззаду сумка куди 

клали якусь їжу. 

Відповідь. Пізніше це може було <...> 

Запитання. Ні вона говорила, що це було в 50-их рр. 

                                                 
8 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондентки, М. П. Вакуленко 1939 р. н., 

жительки с. Ташань Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. Листопад, 2019 р.  
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Відповідь. Я поїхав з дому у 15 років, 1950 р. поступив вчитися у ФЗО, потім працював 

на заводі «Ленінська кузня», потім в армії служив <...> Так оцей період 7 років з 1950 до 1957 

р. не був у селі і не пам’ятаю <…> 

Запитання. А взагалі щоб на лірі хто грав тут у ваших краях, Ви бачили?  

Відповідь. Такого не пам’ятаю, не було, не бачив <…> 

Запитання. А от на бандурі, хоч і зрячий ніхто не грав? 

Відповідь. Своїх місцевих я не знаю, а може зальотні якісь і були <…> Бо наше село 

постійно переходило від однієї області в сусідську. Так ми були і в Полтавській, Черкаській і 

в Київській. І вже в Київській області ми стали жити трохи краще <…> 

Запитання: Чи пам’ятаєте Ви, ті роки коли правилося в церкві, хто співав у церковному 

хорі? 

Відповідь. Це ви знаєте, коли була баба чи мама вільна, яка могла повести нас дітей у 

церкву, то я б щось запам’ятав <…> Але моя мати думала лише, як нас прогодувати <…> 

Матері пахали з раннього ранку до пізньої ночі. 

Тут у полі був такий великий Пологівский яр – 3 км пахалося, а 3 бур’яном поросло, то 

всі баби, жінки ходили і вручну його пололи від бур’яну, і мати моя ходила. Одного разу несла 

в’язку того сухого пирію, щоб розтопити в печі, та нам дітям щось зварити, бо ж цілими днями 

в роботі <…> А ми, як гаврики, сидимо перед вікнами і чекаємо матір, вона прийде випустить 

нас, ми побігаємо і знову в хату, закриє <…>То ж набрала того пирію і йде, а її перестріває 

післявоєнний голова і каже – завтра йди на ферму треба корів доїти, а мати – та дай же мені 

дітям хоч якогось супу зварити <…> Він перепитує, підеш, а вона – не піду <…> Він бере 

сірники і на плечах палить <…> Такі ото були, варіяти <…> 

Запитання. І що спалював?  

Відповідь. Ну запалить і все, ти ж не понесеш до дому попіл <…> Вона несла щоб 

розтопити пічку <…> Оце такі були порядки <…> Після війни на 1000 жінок допустимо було 

100 чоловіків, всі, поранені каліки, а одне ото таке вихитрилося з руками і ногами остався, і 

ізмивалося над жінками, як хотіло <…> Я через що ото остався в селі, бо бідній матері було 

тяжко, беззахисній жити. Це були варвари такі, що страшноє дєло! 

Запитання. Це жах, люди були ті самі кріпаки, тільки радянські <…> Ким ви працювали? 

Відповідь. В мене основна спеціальність, я пішов на водія. Хоч я зроду боявся машин. 

Але весь вік пропрацював тут у Горбанях, я 7 машин колгоспних зносив і своїх 2, і до сих пір 

ще вожу свою машину. Вже маю 84 роки <…>9. 

Горєлова (дівоче Руденко) Олександра Миколаївна, 1927 р. н. (с. Горбані 

Переяслав-Хмельницького району Київської обл.). 

Запитання. Олександро Миколаївно, нас цікавить як правилося у церкві, який склад 

церковного хору був, що Ви запам’ятали з того часу? 

Відповідь. Пам’ятаю, що у священика, отця Григорія був дуже гарний басовий голос, 

такий сильний, що коли він співав, то аж стіни дрожали <…> В 1933-му році він десь дівся і в 

церкві не правилося. А при німцях в (1941–1943 рр. – авт.) церкву полагодили і знову почалося 

служіння. Знову при німцях тут же з’явився той священик. Школа побудована з церкви. 

Запитання. І там знову правилося, а церковний хор складався більше із жіночих голосів 

чи чоловічих? 

Відповідь. Більше чоловічих <…> Це були дуже гарні голоси, наших місцевих співців. 

Деяких я до цього часу запам’ятала по прізвищах <…> Руководив ними Онопрієнко Грицько 

Кузьмович, Кравченко Микола Пилипович, Кулічевський Андрій Хвилосійович, Харченко 

Іван <…> У цього Харченка був такий гарний бас, що я такого скільки живу більше не чула 

<…> І жінки були в хорі <…> 

                                                 
9 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондентів, П. І. Білогруда 1935 р. н., 

О. М. Горєлової, 1927 р. н. жителів с. Горбані Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. 

Листопад, 2019 р.  
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Не знаю, хто мене привів до хати священника, біля церкви, напевно бабуся <…>  Там 

хор проводив співки (репетиція) <…> То я до цього часу запам’ятала слова пісень, які вони 

співали <…>  Це були пісні: «Ще не вмерла Україна» та «Ой пане Богдане, розпроклятий сину, 

занапастив Польщу, та ще й Україну!», десь або в 1941-му або в 1942-му.  

Запитання. А ще таке питання: чи ходили по селу люди незрячі, чи з інструментом чи 

просто самі співали і просили? 

Відповідь. Я пам’ятаю ходили селом: незрячий і, поводир його водив…Незрячий співав 

довгі пісні <…> Ще ходила жінка, вона не Горбанвіська, а десь там з Черкащини, з поводирем, 

вона була гаркава і мала прозвище Шатріна, а раніше, ще до неї, – ходив мужик, по хатах ходив 

<…> 

Запитання. Люди не проганяли? 

Відповідь. Ні-ні-ні! Боже борони! Так, ходила і жінка з поводирем. 

Запитання. Чи чули Ви щось про такого незрячого з села Карлищина, звали його серед 

людей Ладимир і він грав на Лірі? 

Відповідь. Ні не чула, я виїхала з села у 17 років і мене тут довго не було <…>10. 

Аналізуючи дані польові дослідження в просторово-регіональному контексті автори 

зрозуміли необхідність іще однієї експедиції, а саме до с. Богдани Золотоніського району 

Черкаської обл. Хоч село відноситься до іншого району та області, але вони знаходяться дуже 

близько територіально, а саме головне в с. Горбані ми здобули інформацію про незрячого який 

приходив з с. Богдани. Тому в лютому місяці 2020 р. була здійснена експедиція до 

вищезгаданого села. Деякі матеріали ми далі публікуємо із збереженням прямої мови, мовних 

діалектів. Завідуюча клубом с. Богдани – Наталя Василівна Джгут підготувала нам зустріч із 

старожилами села, активними учасниками фольклорно-етнографічного гурту, який діє при 

будинку культури. Після попередньої експедиції в села Ташань, Горбані, що межують з 

с. Богдани, нас цікавило питання: чи пам’ятають жителі цього села, та чи не зустрічали вони 

мандруючих незрячих музикантів, (старців, сліпців) у своєму селі, а чи можливо бачили 

подібних людей у сусідніх селах Ташань (на базарі), Горбані. 

Барабашук Тамара Іванівна, 1955 р. н. (с. Богдани Золотоніського району 

Черкаської обл.) 

Запитання. Чи ходили по селу люди незрячі, з інструментом чи просто самі співали і 

просили? 

Відповідь. У нашому селі жив незрячий чоловік десь 1935-го р. н. на кутку Беркути. В 

дитинстві він отримав механічну травму очей і так став незрячий. Він був взятий на облік у 

Черкаському Товаристві сліпих десь у 60-х рр. ХХ століття. Звали його – Романенко Микола 

Петрович, по вуличному – Пузирівський Коля. Вдома він складав якісь предмети, якими його 

забезпечувало УТОС. Ним опікувалася сільська рада, до нього ходила допомагати приставлена 

людина, а в столові колгоспній він харчувався. Іще по молоду він сам, із паличкою ходив до 

магазину, і можливо трохи бачив, тому що іноді сердився, коли завішували двері в крамницю 

білою сіткою. Пам’ятаю, як він грав на гармошці і ми – молодь бігали на його куток на танці. 

Біля нього на бубоні грав Сашко Багачків (він був зрячий). Щоб він ходив по селу просити, 

такого не пам’ятаємо. 

Запитання. Чи їздив він на базар у с. Ташань? 

Відповідь. Можливо хтось його туди і підвозив, але точно сказати не можу. Коли він 

помер, то поховала його сільська рада <…>11. 

                                                 
10 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондентів, П. І. Білогруда 1935 р. н., 

О. М. Горєлової, 1927 р. н. жителів с. Горбані Переяслава-Хмельницького р-ну, Київської обл. 

Листопад, 2019 р.  
11 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондентів Т. І. Барабашук 1955 р. н., 

В. В. Кривенко 1939 р. н., О. І. Хілай 1936 р. н. Р. Е. Лихоліт 1938 р. н. жителів с. Богдани 

Золотоніського р-ну, Черкаської обл. Лютий, 2020 р.  
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Кривенко Віра Василівна 1939 р. н. (с. Богдани Золотоніського району Черкаської 

обл.) 

Запитання. Чи ходили по селу люди незрячі, з інструментом чи просто самі співали і 

просили? 

Відповідь. Так склалися життєві обставини, що я з мамою залишилася без своєї хати в 

селі. Син, а мій брат одружився і вигнав матір з хати <…> І я з матір’ю, ще підлітком змушена 

була перебиватися тимчасовим житлом у сусідів, потім голова колгоспу дозволив нам жити у 

великій коморі де зберігали зерно. І ото ми там у закромах, ми два роки жили <…> А розбиту, 

без даху хатину, яку нам виділив голова, ми з матір’ю два роки відбудовували, а ці два роки 

переживали і зиму і холод в тій коморі. Тримали з матір’ю курей, то возили чи яйця, чи курей 

на той базар у Ташань. То я там зустрічала незрячого, який грав на гармошці. Це було десь у 

1953-му році. Він співав на базарі й веселі пісні, то моя мати, як спродаємося, бувало ще й в 

танець піде. А йому завжди пиріжечка давала. 

А той незрячий, що у нас в селі жив – Микола, то моєї матері ще й якийсь родич був. 

Мати моя гарно співала і танцювала. І я також все життя, хоч і важко було жити, а люблю 

співати. 

Запитання. Чи пам’ятаєте ви в роки війни хто співав у вашій сільській церкві? 

Відповідь. Пам’ятаю, що співали жінки, це вже було після війни. В складі півчої була і 

моя мати – Грушка Наталя, а ще Авраменко Зінька, Третьякова Євдокія, Кушніренко Надія. 

Запитання. Чи співали у вас жінки під час похорону такі жалісливі пісні – псальми? 

Відповідь. Так співали12. 

Хілай Ольга Іванівна 1936 р. н. (с. Богдани Золотоніського району Черкаської обл.) 

Запитання. Чи пам’ятаєте Ви таке з свого дитинства: були у вашому селі незрячі люди, 

які б співали чи просили? 

Відповідь. А чого ж, був у Надьки Демидович такий незрячий, вони його чи після війни 

прийняли, жив він у них. І водив старця – Павленко Сашко. Ходив він майже кожного дня, 

просив їсти <…> Це було після війни, а 1947 р. видався голодним. Хто, що міг подавав йому. 

Бувало у людей нічого не було, то й не відкривали двері. 

Запитання. А чи були у вас в селі такі жінки – плакальниці, які на похоронах голосили? 

Відповідь. То ж оце Віра (Кривенко Віра Василівна) і була тією плакальницею. Як 

затужить, як прикаже то всі люди на похороні й пустять сльозу за своїми рідними, а 

навколишні своє згадають і також поплачуть… Так людям легше було перенести горе.  

Запитання. Ви можете нам зараз це показати ? 

Віра Василівна. (Запричитала, як над небіжчиком): «Ой нащо ж ти нас покидаєш, та  як 

же ш тепер я буду жити і не бачити тебе, та кланяйся ж моїй матусі та усім рідним»… оце 

так я плакала13. 

Лихоліт Надія Трохимівна 1938 р. н. (с. Богдани Золотоніського району Черкаської 

обл.) 

Запитання. А на базарі в селі Ташані вам доводилося бувати, чи там Ви бачили таких 

людей, що грають і співають? 

Відповідь. Я пам’ятаю вже після війни, що на базарі сидів такий незрячий, його називали 

серед людей – Ворожун. У нього була така книга й він ворожив людям на Планету. Брав гроші 

за це ворожіння. Я пам’ятаю також стала до нього щоб поворожив на майбутню долю <…> 

                                                 
12 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондентів Т. І. Барабашук 1955 р. н., 

В. В. Кривенко 1939 р. н., О. І. Хілай 1936 р. н. Р. Е. Лихоліт 1938 р. н. жителів с. Богдани 

Золотоніського р-ну, Черкаської обл. Лютий, 2020 р.  
13 Польові матеріали Тетері С. А., Костюк Н. В. Записано від респондентів Т. І. Барабашук 1955 р. н., 

В. В. Кривенко 1939 р. н., О. І. Хілай 1936 р. н. Р. Е. Лихоліт 1938 р. н. жителів с. Богдани 

Золотоніського р-ну, Черкаської обл. Лютий, 2020 р.  
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Але ж грошей у мене не було, то й не дізналася долі. Ходив цей чоловік і син його водив 

<…>14. 

У реєстрі знищених у 30-их рр. ХХ ст. бандуристів значиться ім’я музиканта з 

Переяславщини (с. Харківці) – Яценка Оврама Семеновича. У 1918 р. разом групою 

ентузіастів він створював Першу українську художню капелу кобзарів. Відомо також, що він 

був майстром з виготовлення (дуже гарних на звук) бандур і особливо талановитим 

інструментальним виконавцем (рис. 4)15. 

Із архівних джерел ми дізнаємось цікаві факти із життя О. С. Яценка. «Яценко Аврам 

Семенович (1880–1952) був найбільш яскравою і поважною постаттю в капелі. Родом з 

с. Харківці Переяславського повіту, він закінчив 4 класи сільської школи і юнаком поступив на 

один з київських заводів ковалем, де й пропрацював багато років. Це була людина особливого 

складу. Природна делікатність натури з часом ще більше набрала благородних рис в наслідок 

багатьох прочитаних книг, зокрема з художньої літератури. Змолоду приохотившись до 

читання, Аврам Семенович багато років був активним читачем публічної бібліотеки, 

«вичитав» усю «Киевскую старину», «Літературно-науковий вісник», добре знав поезії 

Шевченка, чимало Франка, Л. Українки та інших українських письменників і що особливо 

цікаво, був учасником всіх робітничих маївок, забастовок і демонстрацій у Києві. В 1905 році 

Яценко брав участь у забастовці, яка була організована в січні на знак протесту проти 

розстрілу робітників 9 січня в Петербурзі, також під час всеросійської робітничої стачки 

1905 р. і в 1914 р. брав участь в демонстрації проти заборони царським урядом святкування 

сторіччя від дня народження Т. Шевченка. В цій демонстрації також брали участь кобзарі 

Ф. Панченко, Ф. Дорошко, М. Кашуба»16. 

Проведені наукові дослідження дають можливість зробити висновок, що традиційне 

кобзарство та музикування аматорів бандуристів у першій половині ХХ ст. займало важливу 

роль у соціокультурному просторі досліджуваного регіону – Переяславщини. Варто 

акцентувати увагу на важливості таких наукових розвідок, адже навіть незначний 

фрагментарний пласт збереженого краєзнавчого матеріалу дає можливість для ґрунтовних та 

всебічних досліджень того чи іншого явища та вивчення його місця у просторово-часовому 

аспекті окремого регіону. Глобальне розуміння традиційної культури можливе лише через 

призму локальних досліджень її проявів у тому чи іншому регіоні. Проте потрібно пам’ятати 

та не гаяти часу, адже відходять у вічність люди, які ще щось пам’ятають чи можуть згадати 

про ту чи іншу подію, яка входить у коло досліджень науковців. Виходячи з цього, 

співробітниками НДС «Музей кобзарства» розроблено перспективний план етнографічних 

розвідок, під час яких буде отримано нові матеріали та дані по розглянутій тематиці.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Там само. 
15 Жеплинський Б., Ковальчук Д. Українські кобзарі, бандуристи, лірники Енциклопедичний довідник. 

Львів: Галицька видавнича спілка, 2011. С. 294. 
16 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 1161. Оп. 1. Спр. 17. 

Арк. 10. 
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KOBSARISM AND BANDURISM IN SOCIO-CULTURAL SPACE. PEREIASLAV REGION 

(THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY) 

 

The article with the issue of life of kobzarism and bandurism in the 30 – 60’s of the twentieth 

century and its place in the socio-cultural space of Pereiaslav Region. The relation, among the 

peasants of these villages, to the blind fellows, which can be associated with traditional chants, was 

traced. This scientific exploration is a logical continuation of the complex scientific research of 

Pereiaslav Region on the existence of traditional culture in this region. 

The study revealed a number of interesting facts about the life of these settlements in the 30's – 

50's of the twentieth century, in particular, the state of life and composition of church choirs, 

repertoire of street singing and so on. 

Additional information obtained during these ethnographic surveys is the attitude of ordinary 

peasants on the part of the representatives of the Soviet local authorities, and their socio-legal and 

property status. 

Keywords: kobzarism, singing, musicians, lyre, bandura, bandura, respondents, field research, 

church choir.


