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W drowni niewidomi pie niarze grywaj cy na ludowych instrumentach byli 

przez wieki obrazem charakterystycznym, wpisanym w krajobraz Ukrainy, dlate-

go g boko przenikn li do tradycji kulturowej mieszka ców tej ziemi i pozostaj  

w ich wiadomo ci do dzi . Nazywano ich w ró ny sposób. Najcz ciej nazwa 

ludowego muzyka by a zwi zana z rodzajem instrumentu, na którym gra . Byli 

to zatem lirnicy (lira), kobziarze (kobza) i bandurzy ci (bandura). W a nie o tych 

trzech przedstawicielach ukrai skiej muzycznej tradycji ludowej traktuje niniejszy 

artyku .

Lira by a instrumentem strunowym wyposa onym w klawisze. Wygl dem 

przypomina a katarynk . Jej mo liwo ci by y raczej ograniczone, dlatego lirnicy 

nie mieli mo liwo ci popisywania si  bogatym repertuarem. Od kobziarzy i ban-

durzystów ró ni o ich to, e wykonywali g ównie pie ni religijne. Kobza z kolei 

by a instrumentem strunowym szarpanym, którego najstarsza wersja mia a trzy 

struny; pó niej przybywa o ich nawet do dwunastu. Wi kszo  badaczy zgadza si  

z tez , e pod koniec XVI wieku nast pi o znaczne unowocze nienie kobzy, która 

nazywana b dzie od tego momentu bandur , a liczba strun b dzie dochodzi a ju  

do trzydziestu pi ciu1. Pogl d ten reprezentuje mi dzy innymi Anatolij Iwanycki, 

twierdz c, e: 

do XIII wieku istnia a kobza (sk d te  pochodzi nazwa wykonawców – kobziarze). 

Kiedy wysz a ona z u ytku, s owo „kobza” zacz to wykorzystywa  jako synonim nazwy 

„bandura”2.

1 . ,  :   ,    2000, nr 12, s. 54.
2 . ,    ,  1990, s. 143 (tutaj i dalej 

t umaczenie z j zyka ukrai skiego w asne – J. K.).
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Zgodnie z definicj  zawart  w S owniku muzyki i muzyków, bandura by a stru-

nowym, drewnianym, owalnym instrumentem. Mia a od czterech do o miu strun 

basu (ukr. bunty) znajduj cych si  na gryfie, na których gra o si  lew  d oni , oraz 

od siedmiu do trzydziestu metalowych strun (ukr. pidstrunky), na których gra o si  

praw  d oni 3. Ze wzgl du na du  liczb  strun bandura umo liwia a wykonawcy 

prezentowanie bardzo zró nicowanego repertuaru, st d bandurzy ci ju  od XVII 

wieku wykonywali obok psalmów religijnych tak e dumy, pie ni historyczne 

i obyczajowe.

W literaturze przedmiotu zaznaczaj  si  dwie hipotezy na temat genezy ru-

chu kobziarskiego na Ukrainie. Pierwsza uznaje, e kobziarze byli kontynuato-

rami tradycji piewaków ludowych przebywaj cych na dworach ksi cych ju  

w czasach Rusi Kijowskiej. Druga za , która wydaje si  bardziej prawdopodobna, 

poszukuje korzeni tradycyjnego kobziarstwa w czasach Kozaczyzny. To w a nie 

w tym okresie historycznym nast pi o znaczne rozprzestrzenienie si  kobziarzy na 

tereny ca ej Ukrainy Lewobrze nej. Sicz Zaporoska, któr  uznaje si  za struktur  

polityczn  i spo eczn  stanowi c  podwaliny pod przysz  organizacj  pa stwo-

w  i narodow  Ukrai ców, odegra a niezaprzeczaln  rol  w popularyzacji tradycji 

kobziarskiej. 

Bandurzy ci pe nili bardzo wa n  rol  w yciu Kozaków i znajdowali si  naj-

cz ciej na wysokim szczeblu hierarchii spo ecznej. Wynika o to mi dzy innymi 

z wp ywu, jaki wywierali poprzez swoj  twórczo  na scalanie narodu i podtrzy-

mywanie wi zi wspólnotowej. W czasach Kozaczyzny powsta y pierwsze dumy, 

wykonywane do dzi  przy akompaniamencie bandury.

S owo „duma” pochodzi najprawdopodobniej jeszcze z czasów przeds owia -

skich, kiedy to oznacza o my l, my lenie. Termin „duma” u ywany na oznaczenie 

ukrai skiej narodowej epickiej pie ni wprowadzi  znany etnograf Mychaj o Mak-

symowycz na pocz tku XIX wieku4. Dumy swoj  form  nawi zuj  do lamentów 

pogrzebowych. Muzyka towarzysz ca wykonywaniu dum ma charakter swobodne-

go recytatywu, dostosowuj cego si  do tekstu pie ni. 

Dumy, ze wzgl du na podejmowan  w nich tematyk , mo na podzieli  na trzy 

podstawowe grupy. Do pierwszej nale  utwory traktuj ce o walce z najazdami 

turecko-tatarskimi od XV do XVII wieku. Opowiadaj  one o okrucie stwach na-

jazdów przeciwnika, a tak e o niedoli Kozaków znajduj cych si  w tatarskiej nie-

woli (na przyk ad Marusia z Bogus awia, P acz niewolników na galerze, Ucieczka 

trzech braci z Azowa z niewoli tureckiej). Druga grupa dum opiewa walk  narodu 

ukrai skiego z Rzeczypospolit  w XVII wieku (Chmielnicki i Barabasz, Zwyci -

stwo pod Korsuniem). Ostatnia grupa to dumy spo eczno-obyczajowe, zawieraj -

ce zestaw norm moralnych i obyczajowych, opisuj ce ycie rodzinne i wiejskie 

(Biedna wdowa i trzech synów, Siostra i brat). Cz sto uwa a si , e podzia  ten 

nie jest zwi zany jedynie z problematyk  podejmowan  w dumach, ale tak e 

3 The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, wyd. 2, t. 2, s. 656.
4 . ,    .    ,  1999, s. 5.
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odzwierciedla chronologi  powstania poszczególnych utworów. Najstarsze mia-

yby by  jakoby dumy o walce z najazdami turecko-tatarskimi, a najm odsze te 

o tematyce obyczajowej. Najnowsze badania wykaza y jednak, e dumy o ró -

nej tematyce powstawa y w ró nych okresach czasowych i zdarza o si , e dumy 

o niewoli tatarskiej powstawa y pod koniec XVIII wieku5.

Powstanie dum kozackich piewanych przez pie niarzy przy akompaniamen-

cie kobzy-bandury wi za o si  z wyj tkow  sytuacj  dziejow  narodu ukrai skie-

go, której jednym z g ównych elementów by a ci g a walka narodowo-wyzwo-

le cza. To w a nie w kozackim eposie bohaterskim znajduje odbicie trudny los 

Ukrai ców, zmuszonych do walki o w asne polityczne samostanowienie. O zna-

czeniu dum, wy piewywanych przez bandurzystów, dla wspó czesnych im ludzi 

Stefan Kozak pisze: 

W a nie ws uchuj c si  w t  wspó cze nie dziej c  si  poetyck  histori , Ukrai cy 

wyrabiali sobie na tych patriotycznych strofach wzory post powania, umacniali wiar  

w konieczno  ofiarno ci dla wspólnoty, to jest kszta towali swoj  wiadomo  spo ecz-

n , opart  na umi owaniu kraju i wolno ci6.

Mimo e rzeczywi cie, jak wspomniano wy ej, bandurzy ci cieszyli si  wy-

sok  pozycj  w hierarchii spo ecznej Kozaków, podkre li  nale y, e bardzo cz -

sto nie wynika a ona jedynie z pe nionej przez bandurzystów roli no nika tradycji 

narodowej i propagatorów jedno ci kozackiej, ale tak e z innej istotnej funkcji, 

zwi zanej z dzia alno ci  polityczn  pie niarzy. Z uwagi na wykonywane rze-

mios o bandurzy ci mogli swobodnie podró owa  tak e na tereny Z otej Ordy. 

Z wypraw tych zdawali relacj  swoim krajanom, informowali o ruchu wojsk 

i przekazywali informacje o wspó braciach znajduj cych si  w niewoli. W a nie 

dlatego w repertuarze bandurzystów pojawi a si  grupa dum traktuj cych o niewoli 

tureckiej.

O szacunku, jakim cieszyli si  bandurzy ci za czasów Kozaczyzny, wiadczy 

mi dzy innymi wydany w 1652 roku przez Bogdana Chmielnickiego uniwersa , 

w którym Chmielnicki oddawa  cechy bandurzystów pod opiek  kozackich pu -

kowników. Pierwsze takie bractwa czy cechy bandurzystów powsta y pod koniec 

XVII wieku. By y to organizacje zrzeszaj ce pie niarzy z danego terytorium i po-

siadaj ce najcz ciej w asny statut, obowi zuj cy wszystkich cz onków stowarzy-

szenia. Po ostatecznym zlikwidowaniu przez Katarzyn  Wielk  Siczy Zaporoskiej 

bandurzy ci utracili ochron  ze strony kozactwa i musieli nauczy  si  wi kszej 

samodzielno ci7.

Nale y podkre li , e bandurzy ci byli najcz ciej lud mi niewidomymi, rza-

dziej dotkni tymi innymi u omno ciami. Co prawda zazwyczaj posiadali w asnego 

m odego ucznia (chlopcja-prowodyra), który s u y  pie niarzowi za przewodnika 

5 Ibidem, s. 6. 
6 S. Kozak, Z dziejów Ukrainy. Religia, kultura, my l spo eczna. Studia i szkice, Warszawa 2006.
7 . ,     , w:  .    

, red. . , 2000, s. 301–303.
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i pomocnika, jednak ycie ze wiadomo ci  bycia w jakiej  wspólnocie ludzi 

o podobnym losie by o niezwykle istotne. Los w drownych pie niarzy wcale nie 

by  sielank . Cz sto ycie bandurzystów i lirników, z uwagi na w drowny tryb 

i utrzymywanie si  g ównie z dobrowolnych datków, przypomina o egzystencj  

ebraków. Trzeba jednak podkre li , e pomimo takiego trybu ycia cieszyli si  

oni ogromnym szacunkiem spo ecznym. Szczególnie lirnicy, ze wzgl du na wy-

konywany repertuar (g ównie psalmy), posiadali bardzo wysok  pozycj  w spo-

eczno ci wiejskiej i cz sto byli nazywani „lud mi Bo ymi”. Obecno  lirników 

i bandurzystów w yciu ka dej osady by a nieodzowna podczas wielkich wi t 

religijnych, odpustów czy wa nych uroczysto ci rodzinnych, takich jak lub czy 

chrzciny. 

ycie lirników i bandurzystów nie ogranicza o si  jednak do wykonywania 

utworów muzycznych. Najcz ciej posiadali oni w asne gospodarstwa rolne, które 

pozostawiali pod czyj  opiek , czy wykonywali jaki  inny rodzaj rzemios a. 

Zak adali te  najcz ciej rodziny, jednak ich dzieci nie dziedziczy y rzemios a 

wykonywanego przez  ojców, szczególnie e nale a oby je najprawdopodobniej 

najpierw o lepi , co zdarza o si , ale do  rzadko, w biednych rodzinach, które 

decydowa y si  na polepszenie losu jednego z synów poprzez wys anie go na na-

uki do bandurzysty8. Cechy bandurzystów pe ni y pod tym wzgl dem wa n  rol  

– ich cz onkowie sprawdzali umiej tno ci kandydatów na bandurzystów poprzez 

przeprowadzanie egzaminów po mniej wi cej trzyletniej nauce pobieranej u jed-

nego z cz onków bractwa. Z powstaniem cechów bandurzystów wi za o si  te  

zjawisko solidarno ci i samopomocy, polegaj ce na dawaniu zapomóg potrzebu-

j cym cz onkom bractwa, a tak e utworzenie s du, który rozstrzyga  spory po-

mi dzy cz onkami oraz mia  prawo wykluczy  bandurzyst  z szeregu cz onków za 

wyj tkowo powa ne przewinienia. Zjawisko czenia si  bandurzystów w bractwa 

przetrwa o praktycznie na Ukrainie do po owy XX stulecia9.

W XVIII i XIX wieku ycie bandurzystów nie uleg o znacznej zmianie w po-

równaniu z XVII wiekiem, kiedy to powstawa y pierwsze bractwa. Ludowi mu-

zycy spotykali si  cz sto z prze ladowaniami w adzy carskiej, jednak dotyka o to 

tak e wielu innych grup spo ecznych na Ukrainie w tamtym okresie. Do bardzo 

istotnego odrodzenia si  idei kobziarstwa i popularyzacji ukrai skiego narodowe-

go eposu bohaterskiego przyczynili si  niew tpliwie ukrai scy pisarze romantycz-

ni. W po owie XIX wieku nie tylko nast pi a intensywna dzia alno  etnografów 

i intelektualistów ukrai skich, polegaj ca na zbieraniu i archiwizowaniu pie ni 

w drownych muzyków10, ale tak e bandurzy ci i lirnicy na sta e zacz li go ci  na 

kartach ksi ek wybitnych pisarzy ukrai skich czy na obrazach s ynnych malarzy. 

W 1840 roku w Petersburgu ukaza o si  jedno z najwa niejszych dzie  ukrai skiego 

8 Ibidem, s. 301.
9 Ibidem, s. 301–302.
10 Mam na my li g ównie dzia alno  Pantelejmona Kulisza oraz osób zwi zanych z Towarzystwem 

Geograficznym.
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romantyzmu, zbiór utworów poetyckich Kobziarz Tarasa Szewczenki11. Sam tytu  

tomu nawi zywa  bezpo rednio do postaci ludowego pie niarza, tak e tematyka 

wi kszo ci utworów odwo ywa a si  bezpo rednio do ludowej ustnej tradycji na-

rodu ukrai skiego. Mo na powiedzie , e tomem tym Szewczenko z o y  niejako 

ho d wszystkim kobziarzom-bandurzystom, którzy przez lata byli no nikami tra-

dycji narodowej. 

Obok Szewczenki wielu innych znakomitych pisarzy ukrai skiego romanty-

zmu podj o w swojej twórczo ci temat roli bandurzysty w yciu narodu. Amwro-

sij Met y skyj w wierszu mier  bandurzysty12 ostrzega  przed zatraceniem przez 

lud ukrai ski w asnego j zyka: mier  tytu owego bohatera mo e doprowadzi  

do zanikni cia kultury narodowej, a tym samym znikni cia narodu. Inny wa ny 

utwór podejmuj cy podobn  tematyk  to wiersz Bandurzysta Markijana Szaszke-

wycza13. To w a nie dzi ki romantycznym twórcom bandurzy ci zostali docenieni 

jako twórcy kultury ukrai skiej i niejako wprowadzeni na salony kultury wysokiej. 

Z ludowych grajków stali si  nauczycielami narodu, twórcami muzyki narodowej.

Nie tylko literatura odda a ho d kobziarzom-bandurzystom. Tak e wielu twór-

ców sztuk plastycznych, g ównie od czasów romantyzmu, zacz o przedstawia  

w swych dzie ach w drownych pie niarzy. Jeden z najs ynniejszych cykli rysun-

ków tuszem portretuj cy kobziarzy zosta  wykonany na prze omie XIX i XX wieku 

przez Opanasa Slastiona (na przyk ad Portret kobziarza C.A. Pasjuhy z 1910 roku). 

Najpopularniejszymi typami przedstawie  bandurzystów w sztuce ukrai skiej by y 

motywy „Kozak bandurzysta” oraz „Kozak Mamaj”. Oba przedstawienia ukazy-

wa y Kozaków z kobz  lub bandur  w r kach. Obrazy te ciesz  si  do dzi  wielk  

popularno ci  na Ukrainie. Do najs ynniejszych mo na zaliczy  obraz Kozak ban-

durzysta Fedira Stowbunenki z 1890 roku. 

Od XIX wieku bandurzy ci stawali si  cz sto osobami znanymi nie tylko 

w swojej okolicy, ale na ca ej Ukrainie. Nie byli ju  jedynie niewidomymi wiej-

skimi piewakami, ale – nierzadko – gwiazdami kijowskich, po tawskich czy char-

kowskich scen. Jednym z najpopularniejszych XIX-wiecznych wykonawców by  

Ostap Weresaj, nazwany po mierci „ostatnim piewakiem Ukrainy”. Zachwyca  

on swoj  gr  na bandurze mi dzy innymi Pantelejmona Kulisza, Tarasa Szewczen-

k  i wielu innych, a jego s awa przekroczy a granice Ukrainy. S ynnym wielbicie-

lem Weresaja by  znany francuski historyk Alfred Rambaud. Twórczo  pie niarza 

wraz z nutowymi zapisami melodii opracowa  jeden z najwybitniejszych kompo-

zytorów ukrai skich Mykola ysenko. W po owie XIX wieku dzia ali równie  tak 

s ynni bandurzy ci, jak Archyp Nykonenko czy Andrij Szut, o których pami  do-

trwa a do dzi  dzi ki pracom P. Kulisza14.

11 Zob. . , ,  2003.
12 . ,  , [online] <http://www.pysar.net/virsz.php?poet_id=45& 

virsz_id=2>, dost p: 28.09.2010.
13 . ,  (    «  »), [online] 

<http://www.poetryclub.com.ua/readpoem_metrs.php?poem=502>, dost p: 28.09.2010.
14 . Ko ,   ,  1920, s. 56–58.
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W XX wieku najs ynniejszym chyba bandurzyst , a oprócz tego kompozyto-

rem, dzia aczem muzycznym i pisarzem, by  urodzony w 1877 roku w Charkowie 

Hnat Chotkewycz. Jego wp ywu na rozwój i popularyzacj  gry na bandurze nie 

sposób przeceni . In ynier z wykszta cenia, by  samoukiem w grze na bandurze, 

jednak bardzo szybko doszed  w tym do perfekcji. By  solist -bandurzyst  w chó-

rze Mykoly ysenki i stworzy  na podstawie utworów ludowych ponad siedem-

dziesi t utworów muzycznych na bandur . Dzi ki niemu powsta a klasa bandury 

w Charkowskim Instytucie Muzyczno-Dramatycznym. Organizowa  wyst py kob-

ziarzy i lirników, a tak e sam udziela  lekcji gry na bandurze i wyk adów teore-

tycznych na temat ludowych instrumentów i twórców. Wed ug Nadii O. Suprun, 

Chotkewycz 

wyznaczy  nowy kierunek, styl, szko , estetyk  wykonywania w sztuce kobziarstwa, 

staj c si  zarówno praktykiem, jak i jej teoretykiem15.

Czasy stalinizmu nie by y, jak mo na si  domy la , dobrym okresem dla ban-

durzystów. Nie tylko wszystkie klasy gry na bandurze zosta y pozamykane na 

ca ej Ukrainie, ale te  sami bandurzy ci spotkali si  z olbrzymimi represjami ze 

strony w adz Radzieckiej Ukrainy. Szczególnie dwa wydarzenia wstrz sn y ca-

ym wiatem muzycznym na Ukrainie. W 1934 roku, pod pretekstem zlotu narodo-

wych pie niarzy, do Charkowa przyby o 225 bandurzystów i lirników. Zostali oni 

pojmani i rozstrzelani za miastem. Podobne wydarzenie mia o miejsce we Lwo-

wie w 1939 roku, gdzie NKWD zorganizowa o zjazd kobziarzy tylko po to, aby 

wszystkich przyby ych rozstrzela 16. Nie dziwi zatem fakt, e sztuka kobziarstwa 

zacz a na Ukrainie zanika . 

Odrodzenie kobziarstwa nast pi o dopiero pod koniec lat osiemdziesi tych 

XX wieku. Od tego czasu powstaj  klasy gry na bandurze w uczelniach muzycz-

nych, szko ach i konserwatoriach. W 1989 roku we wsi Stritiwci na Kijowszczy -

nie otwarto szko  sztuki kobziarskiej. W 1990 roku w Kijowie mia  miejsce zjazd 

narodowych pie niarzy, na którym stworzono Ogólnoukrai sk  Spó k  Kobziarzy. 

Zacz y tak e powstawa  profesjonalne zespo y bandurzystów, takie jak Ukrai -

ska Pa stwowa Kapela Bandurzystów.

Dzisiejsze odrodzenie sztuki kobziarstwa mo e wiadczy  o sile tradycji wy-

st puj cej w narodzie ukrai skim. Cieszy fakt, e tak istotna dla przesz ych dzie-

jów narodu profesja kobziarza-bandurzysty znajduje zainteresowanie w ród wielu 

m odych ludzi. Co prawda trudno by oby dzisiaj spotka  na Ukrainie w drownego 

niewidomego bandurzyst , ale profesjonalizacja gry na bandurze mo e rozpocz  

kolejny, wietny etap w rozwoju kobziarstwa w tym kraju.

15 . . , -      , w:  

, red. . , . ,  1992, s. 130.
16 . ,    ,  1992, s. 157.
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Summary

A Role of Bandurists in the History and Culture of Ukrainian Nation

The article presents the importance of vagrant singers (bandurists) who are using 

bagpipes or bandura string instrument in history and culture of the Ukrainian people. 

I have been focusing not only on the development of the instruments used by singers itself, 

but also on the oral tradition that is carried out in their performances. Emphasis has been 

placed on showing their art during the Cossacks historical era as beyond doubt in this period 

it developed in Ukraine the most. This was primarily caused by the emerge of the guilds 

gathering singers. The special attention was given also to the Romantic period in which 

pipe playing has been vastly landmark in works of the most important Ukrainian writers 

and painters. I discussed also a period of persecution and manslaughter over this particular 

group of artists during the Soviet times, which greatly hampered the further development and 

heritage of pipe playing. Hopefully it gets slowly reborn in the independent Ukraine.


