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Писати про людину обдаровану водночас легко і важко. Всевишній кожній людині на землі дає
іскорку таланту, іноді ця іскорка перетворюється в полум’я, що теплом зігріває сотні, тисячі людських
душ.

Юлій Федорович Збандут — людина-легенда, геній мистецтва. Закінчивши музичне училище по
класу народних інструментів, він був визнаний одним із кращих балалаєчників колишнього Радянського
Союзу. З восьми років займався радіотехнікою. Своїми воістину “золотими” руками змайстрував сотні
гітар, балалайок, скрипок. Відреставрував тисячі старих струнних інструментів. До речі, для
Черкаського музичного училища він це робить безкоштовно.

Довгі роки пошуків майстра увінчалися створенням унікального інструмента — української кобзи,
та науковим відкриттям — винаходом зворотного музичного звуку. Професор Київської консерваторії А.
Давидов був здивований звучанням цього унікального інструмента —прототипу інструмента козака
Мамая.

На сьогодні таких кобз нараховується 4: альт, бас, прима, тенор. За науковими оцінками фахівців,
аналогів цим кобзам у світі немає, це — наукове відкриття на рівні світових.

Але це тільки одна сторінка творчої біографії майстра. Юлій Федорович написав музику до більш
як 500 пісень на слова відомих і маловідомих авторів. А головне — це високопрофесійна виконавча
майстерність композитора-співака. Немає байдужих на концертах Збандута. Ліричний тенор,
задушевні пісні викликають сльози радості, доброти, тепла, хочеться творити, жити. Він створив
ансамбль “Россава”, є художнім керівником Черкаської філармонії.

Унікальні позивні для радіо і телебачення виконані саме на кобзі Збандута. На жаль, адміністрація
та громадськість до цього часу так і не змогли достойно оцінити творчий внесок Юлія Федоровича в
національну духовну скарбницю України — ані звання заслуженого діяча, ані квартири, ані майстерні
— нічого цього він від держави не отримав.

Юлій Федорович майже не бачить одним оком, бо в майстерні немає навіть вікна. Фарби, лаки
призвели до хронічного бронхіту, проте він знову і знову за роботою.

У мить розчарування у своїй праці сідає за унікальне фортепіано XIX століття або ж бере гітару,
створену своїми руками, і пише нові пісні.

“Хоч мене не буде — буде Україна” — так звучить його пісня на слова В. Даника про Д. Нарбута.
Десятки пісень на слова київських поетів: Б. Олійника, Л. Костенко та М. Герасим’юк, С. Шевченка та
багатьох інших принесли славу Збандуту як композитору.

Нехай не згасає цей дар Божий у душі Ю. Збандута — козака і громадянина.
Анатолій Макогон,

 член Національної спілки журналістів України
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