
 

 

 

                          

 

Юрій Блищук- скрипаль-віртуоз 

Віхи життя та творчості 

Буковина здавна славиться своїми самобутніми талантами. І 

невичерпним джерелом їх є Кіцманьщина, зокрема широко знане не тільки в 

краї село Глиниця, яке дало світові не одного музиканта-віртуоза. Саме 

звідти линуть по всьому краю  мелодії у виконанні народного аматорського 

оркестру народних інструментів «Глиницькі музиканти», керівником якого є 

заслужений працівник культури Юрій  Блищук). Коли говорять «шипинський 

музика» - то це якраз про нього. 

  Цей оркестр виник як ансамбль цимбалістів клубу с. Глиниця  в 1960 

році. В 1963 році на районному та обласному фестивалі ансамбль вперше 

посів перше призове місце, що було великим досягненням для колективу. В 

різний час ним керували талановиті буковинські музики, а Юрій Блищук став 

художнім керівником з 1981 року. Деякий час  (2013-2014рр.), концертна 

діяльність колективу була призупинена через відсутність керівника, і в 2015 

році ансамбль в успішно відновив роботу під керівництвом заслуженого 

працівника культури України Блищука Юрія Юрійовича захистивши звання 

«народний аматорський». В репертуарі ансамблю мелодії українських 

народних пісень, твори місцевих композиторів, румунські, угорські, 

молдавські та буковинські народні мелодії в обробці сучасних авторів. 

   У 2003 році  в Чернівцях Петро Москаль презентував свій відеофільм 

під назвою "Шипинський музика". Це фільм про справжнього Майстра-



скрипаля, Заслуженого діяча культури, віртуоза Юрія Юрійовича Блищука.  

Простий селянський син ще за боярської Румунії всією душею прикипів до 

скрипки, до народної музики. Без академічної освіти, без знання нотної 

грамоти він зумів досягти таких висот виконавської майстерності, перед 

якими скидала капелюха стара Європа, зажерлива Америка і технократична 

Японія. Його музикою зачаровується світ.  

 Одного разу, десь за кордоном, Юрій  Блищук добре зіграв 

буковинську народну мелодію. Музичні знавці та навколо музичні сноби 

захотіли цю мелодію мати у себе. І попросили у Юрія Юрійовича ноти. Які 

подивовані вони були, коли дізналися: ця мелодія не має нот. Але має 

музику. Музику, яку може витягнути зі струн своєї скрипки тільки єдиний у 

світі Майстер - Юрій Юрійович Блищук.  

 Такого у фільмі "Шипинський музика" показав Майстра Петро 

Москаль. І добре зробив. Бо саме у день демонстрації фільму Юрію 

Юрійовичу виповнилося 73 роки. Хтозна, чи буде ще Буковина мати такого 

таланта, як Блищук. Принаймні на сьогодні його ще нема.  

І зараз Юрій Блищук у свої 86 років дивує світ виконанням 

буковинських мелодій на своїй скрипці. Зокрема, коли Чортория 

(батьківщина Івана Миколайчука) храмувала від Чорториї до Чернівців на 

честь його 75-х роковин, всіх храмових зустрічали Глиницькі музики. В 

колективі  - правнуки тих музикантів, які знімалися з Миколайчуком в фільмі 

«Тіні забутих предків». Кажуть, грають сьогодні лише веселих пісень, 

Іванових улюблених. Як сказав на святі Юрій Блищук, керівник колективу: « 

Він хотів всіх музикантів імити докупи, але не зміг, але що зумів, то це 

колосальні фільми зняв…» 

 

 



Матеріали про життя та творчість 

Буковинські мелодії: оркестр під керуванням Юрія Блищука: звіт області на 

сцені національного палацу «Україна». Київ: [Електронний ресурс] //: 

Youtube:  [веб-сайт] . - Режим доступу: https: 

//www.youtube.com/watch?v=MoKuXQopLKc .  -  Назва з екрану.  

Глиницькі музиканти на фестивалі «На гостини до Івана» вразили гостей : 

[Електронний ресурс] // :  сайт інформаційного агентства 

http://www.trip.cv.ua/teatrplosha_ru.php. - Режим доступу: 

http://acc.cv.ua/chernivtsi/11809-glinnitski-muzikanti-na-festivali-na-gostini-do-

ivana-vrazili-gostej.  – Назва з екрану. 

НА ансамбль цимбалістів клубу с. Глиниця: [Електронний ресурс] // : сайт 

відділу культури, національностей та релігії Кіцманської 

райдержадміністрації:. – Режим доступу:  http://kulturakic.cv.ua. – Назва з 

екрану. 

«Туристичний путівник» - Чернівецька Алея зірок: [Електронний ресурс] // . 

– Режим доступу: http://www.trip.cv.ua/teatrplosha_ru.php. - Назва з екрану. 
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