
до Палацу студентів та запишеться до творчої студії. Адже в нього не
має такої потреби. Натомість в Західних університетах студентська 
молодь навпаки прагне виявити свої творчі здібності, зокрема граючи 
в самодіяльних театрах. Окрім того самі викладачі не соромляться ви
ступати перед студентами, демонструючи зі сцени свої творчі вміння 
та здібності.

В нашому Національному технічному університеті «Харківський 
політехнічний інститут» на кафедрі педагогіки і психології управління 
соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна під керівництвом 
завідувача кафедри, доктора педагогічних наук, члена-кореспондента 
Академії педагогічних наук України О. Г. Романовського, який також є 
поетом, працюють дуже талановиті люди, які не обмежуються вузькими 
рамками навчального процесу, а намагаються привнести щось своє, не
повторне та унікальне. Кафедра проводить різні творчі заходи, присвя
чені святковим та пам’ятним датам, серед яких особливе місце посідають 
Пасхальні вечори, в яких беруть участь відомі поети та музиканти.

Як відомо Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого також активно займається естетичним розвитком своїх вихо
ванців. Зокрема, в стінах Палацу студентів університету працює власний 
театр, котрий славиться своїми екстраординарними постановками вистав 
на різні злободенні теми.

Свого часу видатний український та російський педагог К. Д. Ушин- 
ський назвав педагогіку мистецтвом, що покликане творити те, чого ще 
немає [6, с. 162]. Отже, педагог є також артистом, який так само, як 
і артист театру і кіно, має володіти здатністю до перетворення та пере
втілення. Велику допомогу у цьому йому може надати відома «система 
Станіславського», що покликана пробуджувати в акторі творче натхнен
ня, необхідне для передачі життя людського духу на сцені.

Виходячи з вищесказаного, слід зазначити, що багатьох конфліктів 
можна було б уникнути, коли б мистецтво посідало належне йому місце 
в суспільстві. Адже мистецтво своєю переборювальною та перетворю
вальною дією облагороджує наші думки, почуття та фантазії, роблячи 
нас кращими та шляхетнішими.
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ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ 
ЯК ОСНОВА КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРУ 

КОБЗАРІВ-БАНДУРИСТІВ

В історії нашого народу бандура як самобутній український інстру
мент та виконавство на ньому завжди були уособленням найвищих духо
вних цінностей. Бандуристи в усі часи були натхненниками, носіями 
високих моральних ідей. Оспівування героїчного історичного минулого, 
подвигів яскравих представників доби козаччини, почуття любові до 
рідної землі та туги за нею, релігійно-моральні засади -  домінуючі теми 
в репертуарі бандуристів протягом XVIII-XX ст., особливо в доробку 
музикантів традиційних форм виконання.

Бандуристи та кобзарі є уособленням національного характеру, їх 
внутрішній світ характеризується широтою інтересів, глибиною емоцій, 
здатністю співпереживати іншим людям, винятковою волею. Водночас, 
народним співцям були властиві почуття власної честі та гідності, не- 
примиреність до зла і неправди. Саме ці риси властиві відомим іменам 
кобзарів, які закарбувалися в нашій історії: Андрій Шут, Остап Вересай, 
Федір Гриценко-Холодний, Михайло Кравченко, Гнат Гончаренко, Ан
тон Скиба та ін. [1].

Кобзарі-бандуристи, впродовж століть зберігали духовний генофонд 
народу, будили в ньому національну свідомість, передавали тисячоліт



ню мудрість, розкривали правду життя, закликали до активності, згур
тованості, боротьби зі злом. В своїх епічних творах виконавці оспіву
вали героїв повстань і національно-визвольної війни, переказували під 
рокотання струн простим неписьменним людям драматичну історію 
свого народу. їх  просвітницька діяльність заборонялася, їх сотнями 
нищили, прирікали на вимирання. Разом зі знищенням кобзарів, нищив
ся і неоціненний духовний спадок України — думи, історичні пісні, 
звичаї, мова, знання минулого та історії. Не можливо уявити творчі 
здобутки Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Миколи Лисенка без Коб
зарської тематики [1].

Відношення до кобзарів в народі було особливим. В українському 
фольклорі назавжди закарбувався образ козака Мамая -  умілого воїна, 
бандуриста, втілення непоборності українського народу.

Кобзарі та їх репертуар відіграли важливу роль у виникненні та по
ширенні гайдамацького руху. Думи у виконанні кобзарів «піднімали 
почуття самосвідомості як особистості, так і всього народу, були на
тхненниками мужності та відваги» [2] Дійсно, якби не популярність дум, 
після повернення Правобережної України до складу Речі Посполитої, 
закріпачення козацтва, переселення у наддніпрянські землі селян із за
ходу, народне прагнення до волі, збройного спротиву поневолювачам 
могло б швидко зійти нанівець. Думи постійно будили спогади про 
славні перемоги, надихали бра тися до зброї. Отже, кобзарство на певних 
історичних етапах відіграло важливу морально-виховну роль, формую
чи почуття національної самосвідомості та гідності.

З ліквідацією Запорізької Січі як духовного і суспільно-політично
го центру України, відбулися зміни і в репертуарі бандуристів. А саме, 
у доробку виконавців почали переважати жартівливі й танцювальні 
пісні, які з часом набули більшого поширення, аніж народні дум [2]. 
Отже, це мистецтво еволюціонувало разом зі змінами історичних реалій.

Серед яскравих особистостей кобзарів XIX століття: О. Вересай, 
М. Кравченко, І. Крюковський, Ф. Холодний, А. Шут, А. Никоненко та ін.

Переймаючись романтикою запорізького козацтва, бандурне вико
навство також історично було, не тільки мистецтвом співогри, але й 
накладало на виконавця певні духовні, моральні та світоглядні 
зобов’язання, універсалізувало у слухацьких колах стереотипи сприй
няття бандурного мистецтва [3]. Бандурництво, за визначенням К. Че-

ремського, історично характеризувалося: 1) виразним громадянським 
спрямуванням, патріотичною орієнтацією; належністю до складового 
елементу субкультури («козацької» XVI-XVIII століть, «шляхетської» — 
початку XIX століття, «народницької» -  другої половини XIX століття, 
«романтичної» -  початку -  середини XX століття); 2) імітацією тради
ційного співоцтва (зокрема, у XIX столітті -  наслідування професійних 
двірських співців; з початку XX століття -  ототожнення з кобзарями 
тощо); 3) здатністю переростати в окремі, відмінні від традиційно-спі- 
воцьких, напрямки професійного виконавства [3].

До відомих дум та історичних пісень, в яких кобзарями оспівуються 
героїчні подвиги хоробрих ватажків, належать: «Про козака Голоту», 
«Про смерть Хмельницького», «Козацьке життя», «Про Морозенка», 
«Про Саву Чалого» та ін.

В XX ст. репертуар бандуристів вирізняє різноманітна жанрова па
літра (від історичних, побутових народних пісень та дум до сучасних 
авторських композицій в академічному, джазовому та естрадному на
прямках), завдяки активній співпраці з вітчизняними композиторами.

На межі ХХ-ХХІ століть в репертуарі бандуристів відбуваються 
жанрово-сюжетні зміни, які пов’язані з ідеологічними, політичними та 
економічними змінами в країні. Історико-героїчна тематика в академіч
ному бандурному колі втрачає свою значимість, актуалізується ліричне 
начало, релігійно-обрядова, громадська та жартівлива тематика. Водно
час, твори патріотичного характеру є улюбленими та обов’язковими 
в репертуарі музикантів.

Так, в репертуарі тріо бандуристок «Купава» (Народних артисток 
України: Ю. Меліхової, О. Гізімчук та Т. Слюсаренко) серед найулю
бленіших пісень твори саме, патріотичного змісту: «Моя Україно» 
(муз. І. Поклада, сл. М. Ткача), «Степом, степом» (муз. А. Пашкевича, 
сл. М. Негоди), «Зашуми, Дніпро» (муз. П. Майбороди, сл. Т. Масенка), 
«Сік землі» ( муз. В. Толмачова, сл. В. Вихруща) та ін.

Вагоме місце займають твори, спрямовані на переосмислення самого 
Життя як духовної цінності. Найяскравіше любов до Життя розкриваєть
ся у відомій українській пісні «Осіннє золото» (муз. І. Шамо, сл.. Д. Лу- 
ценка), яка увійшла до концертного репертуару багатьох бандурних ко
лективів (тріо бандуристок «Вербена», тріо бандуристок «Купава» та ін.).

Вагоме місце в концертному репертуарі бандуристів посідають тво
ри родинного змісту, які на емоційно-чуттєвому рівні позитивно впли-



вають на формування морального ставлення до родинних цінностей. Так, 
серед найпопулярніших пісень, основним змістом яких є прояв глибоких 
почуттів любові до Матері є «Пісня про рушник» (муз. П. Майбороди, 
сл. А. Малишко) та «Чорнобривці» (муз. В. Верменича, сл. М. Сингаїв- 
ського). Тема любові Матері до синів та доньок яскраво звучить в творі 
«Сину, качки летять» (муз. О. Білаша, сл. М. Ткача). Тема любові та 
поваги до Батька найповніше виражена в українській пісні у виконанні 
вищ езазначеного тріо «Купава» «Батьку мій, лебедю білий» (муз.
О. Стадника, сл. В. Гребенка).

Відчуття причетності до традицій знайшли віддзеркалення в попу
лярній українській пісні «Три поради» (муз. І. Шамо, сл. Ю. Рибчин- 
ського).

Домінуючим жанром в концертному репертуарі бандуристів зали
шається ліричне начало. Серед образно-сюжетних ліній провідною за
лишається тема Кохання, а саме, відданість Коханню. Такі відомі вокаль
ні твори як «Дикі гуси», «Чарівна скрипка» (муз. І. Поклада, сл. Ю. Риб- 
чинського), «Як я люблю тебе» (муз. І. Поклада, сл. Д. Луценка), «Очі 
волошкові» ( муз. С. Сабадаша, сл.. А. Драгомирецького) пронизані 
найсвітлішими ніжними високими почуттями любові до коханого, попри 
неможливість на взаємність та щасливе майбутнє.

Нова хвиля героїко-патріотичного спрямування, через зовнішні між
народно-політичні події, охопила настрої і сучасних бандуристів. Тема 
загиблих Синів-захисників України знайшла своє відтворення в твор
чості музикантів. Так, в концертному репертуарі бандуристів як Заходу, 
гак і Сходу з ’явилась пісня польських братів Петра і Павла Солодухів 
«Біля тополі», яка знайшла відгук у багатьох прихильників української 
музики.

Останні роки є свідченням активного захоплення музикантами світо
вою музичною спадщиною. Естрада, металіка, рок стають домінуючими 
жанрами в концертному репертуарі молодих бандуристів. Серед творів: 
кавер версії групи «Скорпіоне», «Нірвана», «Queen», «Adele» та ін. На 
жаль, такі твори позбавлені ідейного, морального та духовного змісту 
на основі вітчизняних цінностей. Сподіваємось, що тенденція захоплен
ня сучасними виконавцями зарубіжною музикою є шляхом пізнання та 
пошуку власної «моделі буття» і час продемонструє цінність та значу
щість власної вітчизняної спадщини.

Отже, духовно-моральні цінності, які виражені на особистісному, 
родинному та державному рівнях залишаються провідними в концерт
ному репертуарі бандуристів і складають основу «творчого обличчя» 
багатьох провідних бандурних колективів України.
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ПЕРЕДМОВА

В умовах багатовимірної трансформації українського соціуму великого 
значення набуває проблема суперечності взаємодії права і моралі в сучас
ному інформаційному суспільстві.

Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди 
мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектно- 
і’о зв’язку система законодавства малоефективна. І хоча взаємодія і взаємовп
лив між правом і мораллю історично набувають різних форм, змісту і зна
чення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок.

Завдання, які виникають на сучасному етапі функціонування соціальної 
системи України, зокрема реформування правової системи, моральних основ 
життєдіяльності, повинні вирішуватися на основі самобутніх національних 
українських традицій з урахуванням здобутків інших культур, насамперед 
досвіду розбудови правових систем, імплантації до них загальноприйнятих 
моральних норм тощо. Окреслені питання вимагають всебічного осмислен
ня, яке можливе тільки за умови комплексного міждисциплінарного дис
курсу щодо діалектики взаємозв’язку між правом і мораллю. Це уможливлює 
виокремлення і обґрунтування ключових завдань і напрямів державної по
літики, а на їх основі -  розробку концепції взаємодії моралі і нрава з ураху
ванням національних традицій з метою подолання суперечностей, макси
мального узгодження потреб та інтересів особистості, соціальних спільнот 
та суспільства у цілому.

Сьогодні, безперечно, нагальною є проблема осмислення суспільних 
основ життєдіяльності, які повинні визначатися національними моральними 
орієнтирами і сучасними правовими стандартами з урахуванням усталених 
традицій морального і правового виховання, а також усвідомлення проблем 
взаємодії моралі і права у сучасному суспільстві, реальних можливостей 
впливу на суспільство правової системи й моралі з урахуванням зміни цін
нісних орієнтирів у сучасному світі.

Голова організаційного комітету конференції, 
проректор з наукової роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 
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