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КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГНАТА ХОТКЕВИЧА У ГАЛИЧИНІ 

 

Актуальність. Ми живемо в час, коли український народ, демонструючи 
усьому світу свою незламність, виборює право на життя у вільній та незалежній 
країні. Гнат Хоткевич є надзвичайно яскравим прикладом людини-патріота, з силь-
ним духом і безмежною енергією. Його життя є доказом нездоланності українського 
духу та свободи. Мета – виявити прикметні риси концертної діяльності Г. Хоткеви-
ча у Галичині.  

Дискусії. 31 грудня 1877 року у Харкові народився надзвичайний українець 
– Гнат Мартинович Хоткевич. Неперевершений бандурист, композитор, етнограф, 
драматург, талановитий митець, історик, громадський діяч. Засновник харківської 
школи бандури. Видатна постать в українській культурі на початку 20 ст. Він був не-
здоланним борцем за українську культуру та національну ідентичність, за що і роз-
ділив важку долю кобзарів та лірників XX ст.  

У січні 1906 року, щоб врятуватися від арешту, Гнат Хоткевич залишає рід-
ний Харків і вирушає в Галичину, яка на той момент була у складі Австро-
Угорщини. Митець обирає саме цей край не випадково, адже там активно розвива-
ється український національний рух, а українська мова, як зазначає М. Шкандрій у 
своїй книзі – «В обіймах імперій», використовується у всіх сферах суспільного жит-
тя [5].  

Роки еміграції (1906-1912) були дуже плідними та насиченими, Хоткевич 
приділяє велику увагу музичній діяльності, продовжує літературну та театрально-
просвітницьку діяльність, а також бере активну участь у суспільно-громадському 
житті. Різноманітні лекції, концерти, творчі зустрічі та виступи у пресі стають ваго-
мою частиною його творчого життя. У колі його спілкування були провідні галицькі 
митці та вчені, зокрема, О. і Ф. Колесси, Б. Грінченко, М. Зубрицький, І. Крип'яке-

mailto:viktoriarakitanskaa73@gmail.com
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вич та ін. [4]. 

Першою зупинкою Хоткевича у Галичині стає місто Львів. Тут він починає ви-
ступати як соліст-бандурист зі студентським хором «Бандурист». 

У 1909 році Хоткевич вирушає у гуцульське село Красноїлля. Тут він організовує пер-
ший драматичний гурток, який згодом перетвориться у Гуцульський театр. З часом 
театр стає майже професійним та вирушає на гастролі, які охоплюють всю Галичину, 
Буковину та Польщу, зокрема, місто Краків. Нині цей театр вважають унікальним яви-
щем у світовій культурній спадщині.  

Впродовж усіх років еміграції концертна діяльність Хоткевича була дуже актив-
ною. Йому вдалося провести два великих концертних турне для жителів Галичини 
«Діло» постійно інформувала читачів про виступи Хоткевича, підкреслюючи його вір-
туозну інструментальну техніку та талановите володіння голосом. Його виступи висо-
ко оцінювали як музиканти-фахівці так і звичайні слухачі. На його концерті в Переми-
шлі був присутній композитор Станіслав  Людкевич [2]. 

Своїми концертними виступами Хоткевич намагався познайомити галичан з 
харківською бандурою, яка була не знаною для них, та змінити ставлення до кобзарст-
ва в Галичині, вивести його на якісно новий рівень. В цьому він вбачав головну мету 
своєї бандурної діяльності, яка складалася з декількох нерозривно пов'язаних рівнів: 
виконавського, просвітницького та навчально-методичного.  

Його репертуар складали  стародавні думи які знав від сліпих кобзарів, та на-
родні пісні (історичні, жартівливі) з рідної серцю Слобожанщини які він співав у су-
проводі бандури. В концертах цього періоду творчості вже можна побачити Хоткевича
-музиканта, з абсолютно новим стилем виконання, напрямом, школою та особливою  
естетикою в кобзарському мистецтві, характерною лише для нього та для його твор-
чості. 

Хоткевич-музикант відомий нам не тільки як віртуозний бандурист, але і як 
прекрасний скрипаль. Він досконало володів грою на скрипці та разом із своєю дру-
жиною-піаністкою виступав виконуючи класичні твори, зокрема, Моцарта, Гайдна, 
Вебера. А також грав у складі струнного тріо під час свого другого концертного турне 
по Галичині (1909). 

Не менш активною була його суспільно-громадська діяльність. З розповідей Н. 
В. Суровцевої ми знаємо про його виступ у Петербурзі з лекцією на тему: «Боротьба 
українців Австро-Угорщини за свій університет у Галичині». Однак найбільш яскраво 
Хоткевич проявив себе як бандурист. Це підтверджує велика кількість відгуків його 
сучасників.  

Зокрема, композитор С. Людкевич після відвідування концерта Г. Хоткевича у 
Галичині писав так: «Підніс гру на бандурі до своєрідного артизму, зробив спосібною 
до більшого числа модуляцій та добув з неї чимало зовсім нових невідомих ефектів і 
нюансів» [3]. 

За свідченням В. Дутчак преса Галичини та Буковини назвала Хоткевича 
«відомим славетним, видатним, відзначаючи віртуозність виконання, тонкий художній 
смак, артистизм та музичність» [1]. 

Одною з проблем навчання гри на бандурі була відсутність навчально-
методичного матеріалу, тому у 1909 році , у Львові, Хоткевич видає першу частину 
"Підручника гри на бандурі" у друкарні Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Хотке-
вич планував, що підручник буде складатися з трьох частин, але, на жаль, коштів ви-
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стачило лише на першу частину. Цей підручник став першою спробою узагальнення 
способів та прийомів гри на діатонічній бандурі,  в основу покладено харківський тип 
виконання. 

Гнат Хоткевич був дуже закоханим у Гуцульщину від першого до останнього 
дня своєї еміграції. Тому цей період знайшов відображення у його творчості та відіг-
рав важливу роль у житті. Із спогадів Гната Мартиновича:  «Гуцульщино! Найкращий 
закуток землі української! Хто бачив гори, жив у гуцульському селі, відчув їх велич і 
красу, чув шум Черемоша і потоків, що несуть свої води до нього , той тебе не забу-
де !» [5]. 

Висновки. Г. Хоткевичу вдалося своїми концертними виступами підвищити 
інтерес до бандури, з якою він ніколи не розлучався, та показати галичанам красу та 
особливе звучання цього неймовірного інструмента. У Хоткевича не залишилося на 
Галичині учнів, однак його підручник відіграв важливу роль, стимулювавши інтерес 
до бандури серед представників місцевої інтелігенції. А це, в свою чергу, сприяло ви-
робництву нових інструментів для навчання гри на бандурі. 

Надзвичайно змістовна та велика праця визначного бандуриста не минула да-
ремно, а навпаки стала надійним фундаментом для подальшого професійного розвит-
ку інструмента в Галичині. 

Кобзарська діяльність Г. Хоткевича у Галичині також була вагомим внеском у 
подальше становлення галицької школи бандурного мистецтва а згодом і львівської 
академічної бандурної школи В. Герасименка. 
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БАНДУРНА СПАДЩИНА ГНАТА ХОТКЕВИЧА 

 

Актуальність. У теперішній час ми прослідковуємо, що все українське набирає 
все більше і більше популярності. Гнат Хоткевич – основоположник академічного ба-
ндурництва в Україні. Він зробив величезний вклад в бандурне мистецтво. За його 
ініціативою бандура почала концертувати та прославлятись у різних куточках Украї-
ни. Мета – виявити грані бандурної спадщини Гната Хоткевича.  

Дискусії. Гнат Хоткевич був унікальною людиною. Він знався у багатьох галу-
зях, тому залишив нам величезну спадщину своїх доробок. Найбільше своє творче об-
дарування він знайшов в українському музичному мистецтві. 

Гнат Хоткевич постає перед нами як музикознавець, як віртуоз бандурист, як пе-
дагог та як композитор, який плідно розвиває бандурну спадщину різними цікавими 
творами, які наповнені новітніми прийомами і засобами виконавської майстерності 
бандуристів, та зосереджуючи увагу на традиційному виконавстві. 

Гнат Хоткевич мав великий творчий доробок. Він не лише грав на бандурі, а 
грав і на інших інструментах, таких як скрипка, фортепіано та займався співом. Проте 
талант Хоткевича як бандуриста набув найбільшого розквіту у його творчості. Про це 
свідчать відгуки його сучасників: "Підніс гру на бандурі до своєрідного артизму, зро-
бив спосібною до більшого числа модуляцій та добув з неї чимало зовсім нових неві-
домих ефектів і нюансів". - С. Людкевич, «Хоткевич був неперевершеним віртуозом. 
В його руках бандура плакала, сміялась, говорила, шелестіла і дзвеніла бойовим по-
ривом» - згадував учень О. Костюк [3].  

Гнат Хоткевич організовував різні бандурні концерти, тим самим популяризував 
її. За його ініціативою у 1902 році було проведено концерт на XII Аргеологічному 
з`їзді, де Хоткевич готував доповідь, яка мала вирішальне значення для подальшого 
розвитку бандурного мистецтва. Цей виступ вважають першим офіційним виступом 
за час бандурного ансамблевого виконання. Реакція народу від концертів була шалена 
і привернула увагу до бандури і мистецтва народних рапсодів широкі кола людей, які 
любили українську культуру, а ще більше - інтелігенції. Популярність бандури зрос-
тає серед населення України та залишилась популярною і дотепер.  

Працюючи викладачем з 1926 року в Харківському музично-драматичному ін-
ституті, він вперше у відкрив на ріні вузу клас бандури, виставивши інструмент на на-
укову базу. 

mailto:oksankahavtyr@gmail.com
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У творчому доробку Гната Хоткевича є сотні авторських творів – обробки та 
аранжування для соло бандури, ансамблів, капел бандуристів різних складів та безліч 
робіт, які неодноразово публікувалися в   1920-х роках, серед яких є і «До історії коб-
зарської справи», «Два поворотні пункти в історії кобзарського мистецтва», «Про коб-
зу та бандуру», «Підручник гри на бандурі», монографія «Музичні інструменти укра-
їнського народу». 

 Бандура – сучасний інструмент, що сформувався у 50-х роках ХХ століття. Су-
часна бандура не така як була колись, вона пройшла величезний шлях еволюції та ста-
ла набагато практичнішою та удосконаленою. Старосвітська бандура, яка від сучасної 
відрзняється - як кількістю струн (на старосвітській 12 струн, інколи 24, а на сучасній 
65), так і звучанням. На академічній бандурі можна виконувати будь-яку музику, що 
має мелодію - від стародавніх кантів до хітів Metallica, а от на старосвітській - лише 
властиву її часу - думи, балади, псальми. 

Бандура перейшла різні етапи удосконалення. В 1970-1980 роки вона була тран-
сформована у важкий, непрактичний, багатострунний інструмент. Та все таки зберег-
лася в первозданному вигляді завдяки старанням архітектора і музиканта Георгія Тка-
ченка і сьогодні відновлена молоддю з Київського кобзарського цеху під керівництвом 
художника і музиканта Миколи Будника. 

І ось зараз ми маємо бандуру як універсальний інструмент, це і бандурна тради-
ція, і академічна бандура, і бандура у сучасному естрадному виконавстві. Тому, це ак-
туально для вивчення, і бандура звучить сьогодні і буде звучати ще багато років напе-
ред. Це наш традиційний національний інструмент,  який попри час залишається ак-
туальним. 

Зараз бандура набуває ще кращого розквіту та удосконалення. Вона трансфор-
мується як інструмент. Є і електробандура, є і карбонова бандура, завдяки зусиллям 
сучасного бандуриста, композитора Губ`яка Дмитра (вихованця Василя Явтуховича 
Герасименка – засновника львівської школи академічного бандурного виконавства. 
Він також зробив не малий вклад в бандурне мистецтво, створивши такий вид банду-
ри, яка має назву львівська). Інструмент попри все є доречний в сучасному світі, на 
ньому виконують різні cover версії теперішніх хітів, для бандури пишеться оригіналь-
ні твори , нові за звучанням. Наприклад Георгій Матвіїв пише твори використовуючи 
нові співзвуччя, нові методи та прийоми гри на бандурі, тим самим удосконалюючи 
техніку обох рук.  Також бандуру залучають як інструмент у вокально-
інструментальні ансамблі естради і разом з тим у нас активно функціонує і капела ба-
ндуристів, яка має традиційний репертуар, це Національна заслужена капела бандури-
стів України імені Георгія Майбороди, ми маємо і у філармоніях тріо, дуети бандури-
стів, які також виконують класичний репертуар, а також у нас є і приклади кобзарів.  

Сучасних кобзарів є вже і не так багато. Деякі з них - це Тарас Компаніченко, 
Василь Нечепа, Дмитро Білий, Тарас Постріков. 

Бандура славиться не тільки в Україні, а й в різних країнах світу. Вона немов за-
ворожує своїм звучанням людей. Українські колективи та музиканти, які залучають до 
своєї творчості цей інструмент, стають дедалі популярнішими всюди. Європейці, аме-
риканці та мешканці інших континентів не лише захоплюються звучанням бандури, а 
й не можуть зрозуміти, як виконавцям вдається опанувати більш ніж 60 струн.  

Висновки. Діяльність Гната Хоткевича-бандуриста була плідною і багатогран-
ною. Як бандурист-віртуоз він здійснив безліч концертів в різних містах України, 
здійснював  в тодішній Галичині, яка була у складі Австо-Угорщини, об`їхав усю Бу-
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ковину з скрипковими концертами та концертами українських народних пісень у су-
проводі бандури.  Як дослідник етноорганолог опублікував монографію Музичні ін-
струменти українського народу. Як популяризатор капелянського та ансамблевого ру-
ху в 1902 році на XII Археологічному з`їзді організовував концерт, який став першим 
офіційним виступом ансамблю бандуристів та й безліч інших концертів. Як методист 
у 1909 році у Львові створив перший Підручник гри на бандурі. Як викладач у 1926 
році започаткував клас бандури у Харківському музично-драматичному інституті. Як 
композитор створив сотні музичних творів  великого формату для бандурних соло та 
ансамблів . Його твори: «Поема про Байду», «Буря на Чорному морі», «Невільничий 
ринок  у Кафі», «Осінь», «Софрон», «Нечай», А в полі корчомка», «Про смерть козака 
бандуриста», «Про Богдана Хмельницького» сьогодні вважаються народними. 
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ДО ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ, РІЗНОВИДІВ ТА МОДИФІКАЦІЇ МУ-
ЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (АНАЛІТИЧНИЙ ПО-

ГЛЯД Г. М. ХОТКЕВИЧА) 

 

Актуальність теми дослідження полягає у необхідності вшанування пам’яті та 
підкреслення значення творчого доробку у культурній спадщині українського народу 
надзвичайно важливої постаті – генія та митця Гната Мартиновича Хоткевича. Мета 
– визначити особливості походження, різновидів та модифікації музичних інстру-
ментів українського народу з аналітичного погляду Гната Мартиновича Хоткевича. 

Дискусії. У світовому суспільстві існують діячі науки та митці, які стають 
«реалізованими» прийнятими середовищем при житті. Але бувають творці-мислителі, 
для визнання їхнього таланту, усвідомлення значущості ідей, помислів, результатів 
яких суспільству необхідний значний час. Суспільство має «зрости до адекватного 
осягнення їхньої праці» [2, 432]. Саме до таких геніїв належить постать Гната Марти-
новича Хоткевича (1877-1938). Він був видатним мислителем та художником-
універсалом, відомим українським письменником-класиком, вченим, істориком, інже-
нером-винахідником, театрознавцем, талановитим композитором і музикантом-
виконавцем, скрипалем і бандуристом, фольклористом, філологом, драматургом, ре-
жисером, актором, живописцем, літературним пере4кладачем, який володів кількома 
десятками мов, політичним діячем (через що зазнав багато царських та радянських 
репресій), блискучим педагогом та музично-громадським діячем. 

Наукова спадщина Г. Хоткевича на теренах етнічної музики й досі залишається 
далеко не повною мірою усвідомленою та вивченою.  

Ми повністю погоджуємося з Ігорем Мацієвським (доктором мистецтвознав-
ства, Санкт-Петербург), що «феномен Г. Хоткевича, як нам здається, полягає в 
рідкісному поєднанні актуальності його досліджень, відповідності найбільш прогре-
сивним завданням і вимогам свого часу з дивовижною життєстійкістю і перспек-
тивністю його пошуків, ідей, методології, методики, які лише поступово, крок за 
кроком, у ході еволюції самої науки дістають розуміння, визнання, розвиваються 

https://orcid.org/0000-0001-6563-2242
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наступними поколіннями вчених і художників різних країн і народів» [2, 432]. 

Надзвичайно показовим і зразковим у цьому аспекті і сам підхід ученого до до-
сліджуваного матеріалу, який багато в чому передбачає сформульовану на межі тися-
чоліть методологічну позицію І. І. Земцовського: «Одночасне вивчення усіх фено-
менів тріади ТЕКСТ – КУЛЬТУРА – ЛЮДИНА. Для етномузикознавчої діяльності 
Г. Хоткевича характерне поєднання фундаментальних теоретичних студій, великих 
узагальнювальних праць і конкретних аналітичних описів з їх практичною апроба-
цією, а саме: науковою, творчою, педагогічною, публіцистичною, організаторсь-
кою» [2, 432]. Це і ґрунтовні наукові публікації, доповіді на конференціях, дискусії у 
створюваних ним центрах і товариствах, ретельна польова документація, багаторазові 
зустрічі й бесіди з носіями українських традицій – кобзарями і весільними музиканта-
ми («троїстими музиками») перш за все Слобідської України і Гуцульщини; високо-
професійне опанування інструментального виконавства (на традиційній харківській 
бандурі та скрипці), реалізації виконавських програм (як народний і академічний му-
зикант), створення нових творів (так званої «нової музики» на традиційних інстру-
ментах, зокрема – бандурі), винайдення нових форм сольного і хорового співу на ос-
нові традиційних мотивів і структур тощо.  

Також Г. Хоткевич вів активну громадську та педагогічну діяльність, був ор-
ганізатором публічних виступів традиційних співаків і музикантів (перших етно-
графічних концертів, основоположний на XII Археологічному з’їзді в Харкові 1902 
р.); засновником й керівником ансамблів та капел бандуристів у Харкові і Полтаві, ос-
новоположником та педагогом першої в Україні кафедри народних інструментів при 
Харківському музично-драматичному інституті (нині Харківський національний 
університет мистецтв ім. І. П. Котляревського); плідно займався викладацькою робо-
тою в інших навчальних закладах. Не лишилися осторонь і його просвітницькі 
ініціативи – це лекції-концерти про народну музику, підручники, навчальні посібники, 
програми та інші форми апробації його наукових ідей [2, 433].  

Г. Хоткевич актуалізує та надає великого значення етномузикологічної докумен-
тації, що пов’язано зі швидким плином часу і тягне за собою руйнування репертуару 
та згасання споконвічної народної традиції (фіксуючи матеріал, відомості про інстру-
ментарій, форми музикування, особливості виконавства). Митець одним із перших у 
музичному мистецтві звернув увагу на музично-естетичні уявлення автентичних 
носіїв та реципієнтів традиційної музики (фіксував їхні висловлювання, народну 
термінологію, образні уявлення, легенди, казки, анекдоти, пісні про музичні інстру-
менти, наспіви, музикантів, їхні характери та звичаї). Особливе значення має його мо-
нографія «Музичні інструменти українського народу», що стала своєрідним 
«провісником» вітчизняної когнітивної музикології (заявила про своє становлення як 
науки вже у XXI ст.).  

Підхід Г. Хоткевича значно відрізнявся від концепцій майбутніх радянських до-
слідників. Митець звертав увагу саме на інструменти, що «споконвічно існували на 
теренах України, були загальнонаціональними і виконували певну культурно-
історичну та естетичну функції в житті українського народу». У своєму дослідженні 
Г. Хоткевич уперше в історії українських музично-фольклористичних досліджень ро-
зробив систему, яку застосував до розгляду та вивчення ґенези та еволюції, кон-
струкції, строю, способів гри й форми функціонування усіх музичних інструментів, а 
також їх значення у народному музикуванні впродовж різних епох [3, 448].  

Стосовно питань систематизації музичних інструментів – у плані цілісної ін-
струментознавчої концепції, Г. Хоткевич «був не тільки на авансцені дослідницьких 
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пошуків першої третини XX ст. (для осягнення якої східноєвропейській науці знадо-
билися довгі десятиліття), але й окреслив горизонти сучасної системної органології». 
На основі наукових джерел (літературних, літописних, іконографічних, усно-
поетичних), народної аксіології та міфології науковець створив її наповнення (базис): 
комплексне дослідження національних музичних інструментів (термінології, морфо-
логії, ерґології, строїв, звукорядів, артикуляції, виконавської техніки, ґенези, еволюції, 
функціонування в побуті різних соціальних верств етносу, в музичній практиці) в кон-
тексті «етноісторичного» розвитку культури, враховуючи різножанровий репертуар, 
роль та функціональні обов’язки в ансамблі, диференціацію регіонів та локальних 
груп великого українського народу (в порівнянні з музичними інструментами інших 
народів та епох) [9; 2, 433-434]. 

До створення своєї праці науковець підійшов надзвичайно відповідально, маю-
чи велику кількість зібраних матеріалів.  

В процесі своїх розробок, Майстер спирався на наступні методичні прийоми до-
слідження, які включали: 

1. «Лінгвістичний прийом – аналіз споріднених слів; 

2. Прийом дослідження письмових джерел – аналіз стародавніх словників та 
пам’яток стародавньої писемності; 

3. Дослідження іконографічних та графічних джерел; 

4. Дослідження джерел народної, пісенної та поетичної творчості; 

5. Історичні дослідження, де виявляються ґенеза й шлях еволюції музичного 
інструмента та його територіальне розповсюдження; 

6. Дослідження щодо функціонування музичного інструмента в різних соціаль-
них верствах суспільства». 

Усі перераховані підходи в дослідженні тісно переплітаються. Г. Хоткевич вико-
ристовує дедукцію, порівняння, аналогію, аналіз та синтез, щоб створити «образ» пе-
вного музичного інструмента та його побуд у навколишньому суспільстві. В наслідок 
чого, відбувається внесок українського народу у створення типових різновидів музич-
них інструментів. Майстер поділяє їх на три групи: 

1. Струнну (хордофони); 

2. Духову (аерофони); 

3. Ударну (у сучасній науці ударну групу ділять на дві кремі групи – мембра-
нофони та ідіофони). 

Кожну з цих груп Г. Хоткевич поділяє на підгрупи, або підвідділи:  

1. Струнні інструменти діляться на смичкові, щипкові та ударні; 

2. Духові інструменти – на чотири підвідділи: губні, язичкові, амбрушу-
рні та багатоцівкові; 

3. Ударні інструменти – на два підвідділи: ті, що мають тон певної висо-
ти і шумові. Інструменти цієї групи розглядаються з погляду наявності 
або відсутностізвукового вистрою (тобто не за принципом джерела зву-
ку, а за способом звуковидобування). 

У своїх дослідженнях, Г. Хоткевич акцентує увагу саме на тому факті, як ці му-
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зичні інструменти відображали музичні думки українського суспільства, як будова та 
вигляд інструменту відображали музичні ідеали суспільства в певних районах та епо-
хах [3, 448-449].  

Без перебільшення, величезний внесок Г. Хоткевича у галузі кобзарського та 
бандурного виконавства. Досить чітка система про кобзарство відпрацьована теоре-
тично й практично. Хочу підкреслити, що Г. Хоткевич висловив досить гострий кри-
тичний аналіз щодо думки О. С. Фамінцина про те, що «українці нібито були не 
здатні до самостійного створення інструмента типу лютні й запозичили його в інших 
народів». 

Науковець особливу увагу приділяє дослідженню мистецтва традиційних коб-
зарів і весільних музикантів як представників професійної гілки в традиційному ми-
стецтві, аналізує широту їхнього репертуару, що охоплює не тільки локальний ма-
теріал, але й «збагачений досить значними привнесеннями, запозиченнями, а також 
власними творчими пошуками традиційних майстрів, які активно подорожують, ви-
ступають у різних селах, містах і регіонах, відкритих до найширших пошуків і новов-
ведень [2, 434]. 

Творчі устрімлення Г. Хоткевича як художника та педагога знайшли свій відби-
ток у формуванні харківської бандурної школи (він спирався на виконавську традицію 
кобзарів Слобідської України як інтегральної, яка включала в себе досягнення різних 
локальних культур, перш за все у галузі класичного українського епосу – дум), набу-
ваючи значення загальноукраїнського історико-культурного явища.  

Інтегральною виявилася і створена Г. Хоткевичем харківська академічна бан-
дурна школа. Вона синтезувала досягнення слобожанських, чернігівських та пол-
тавських кобзарських традицій, збагачених та оновлених творчими пошуками й 
відкриттями самого митця та його послідовників. Не дивлячись на страшні знущання 
в Україні, шляхом серійних агресій (фізичне знищення кобзарів, репресії учнів та со-
ратників Майстра, розстріл у 1938 році самого Г. Хоткевича), українська кобзарська та 
бандурна школа продовжувала жити на американському та австралійському континен-
тах. І ця традиція, як переконливо аргументує видатний україно-канадський музикант 
(кобзар та бандурист) і дослідник творчості Г. Хоткевича В. Мішалов «має великі пер-
спективи відродження та розвитку на своїй Батьківщині й у світі». Процитуємо про-
рочі слова самого Генія Г. Хоткевича: «Кобзар босими ногами на землі стоїть і безпо-
середньо з неї соки тягне» [2, 434].  

Видатний науковець та митець постійно працював над вдосконаленням, рекон-
струкцією та пристосуванням до нових художніх реалій бандури харківського типу, 
розуміючи це не тільки як дослідник, але і як виконавець, композитор, педагог. Він 
доклав чимало зусиль, щоб інструмент став відомим не тільки в Україні, але й за її 
межами, вийшов на найширші культурні простори, вдумливо співпрацюючи з його 
виробниками-майстрами. Цю роботу продовжили послідовники Г. Хоткевича в Ка-
наді, США, Австралії та Англії. При цьому вчений та майстер дуже чітко усвідомлю-
вав, що будь-які зміни, вдосконалення, модифікації не повинні суперечити природі 
бандури як специфічного органологічного й культурно-історичного феномену [4; 6; 2, 
435]. 

Вчений та майстер дуже чітко усвідомлював, що будь-які зміни, вдосконалення, 
модифікації не повинні суперечити природі бандури як специфічного органологічного 
й культурно-історичного феномену.  

На жаль, умови життя і подальші декілька десятиліть після трагічної смерті 
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Майстра не дозволили скластися його науковій і творчій школі в царині етнічної му-
зики. Вона створюється зараз – на основі спадщини (не повністю зафіксованої та 
опублікованої) і розвитку ідей видатного мислителя та музиканта (і не тільки у сфері 
кобзарювання). Надзвичайно великий внесок у розвиток творчості та поглядів 
Г. Хоткевича внесли досягнення К. Черемського та В. Мішалова.  

У своїй книжці «Музичні інструменти українського народу» (друга редакція) 
музикант і письменник Г. Хоткевич конструює національні відповідники міжнародних 
професійних понять і категорій, класифікаційні підрозділи, намагаючись поєднати 
своєрідність та розмаїття етнічних інструментальних виявів та понять з європейською 
академічною музичною теорією та її тогочасними принципами класифікації. Нама-
гається при цьому відштовхуватися не від будови інструменту (за Горнбостелем – Зак-
сом), а від способу звуковидобування. Саме це надихало мислення Генія як музиканта 
– виконавця і творця музики.  

Висновки. Отже, «нове, значно розширене й доповнене видання надзвичайно 
важливої інструментознавчої праці видатного українського вченого-енциклопедиста й 
митця Г. Хоткевича безумовно буде мати значний розголос у широких колах світового 
гуманітарного середовища й велике значення для вітчизняної науки та культури». 
Цією працею Гнат Хоткевич як дослідник музичних інструментів українського народу 
продемонстрував свою компетентність, широту світогляду та залишиться в науці вче-
ним, який зробив величезний внесок в етномузичну науку не лише України, але й у 
світову культуру в цілому [2, 439-440; 3, 452].  

Сьогоднішю доповідь хочу закінчити пророчими слова Великого Генія українсь-
кого народу Г. М. Хоткевича: «Але прийшли нові часи з перебудовами в усіх ділянках 
людського життя – можливо, що й тут стануться якісь здвиги й віконвічні навички 
уступлять місце новим оформованням. І коли це станеться при правильнім викори-
станні й дійснім розумінні значіння великих скарбів народної колективної творчості – 
Україна, хоч і пізно, а займе своє місце серед передових у музичнім відношенні 
народів світу» [7, 513].  
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МУЗИЧНА СПАДЩИНА ГНАТА ХОТКЕВИЧА 

 

Актуальність. Гнат Хоткевич є видатним педагогом, музикантом та громадсь-
ким діячем, який істотно вплинув на розвиток українського мистецтва. Його внесок у 
розвиток інструментального мистецтва України загалом та Харківщини зокрема, ви-
магає висвітлення, адже в умовах намагання знищення української національної куль-
тури вкрай необхідно згадувати про її підґрунтя та ціннісні домінанти. Відповідно, ак-
туальним завданням постає зробити аналіз музичної спадщини митця.  

Мета – проаналізувати специфіку музичної спадщини Гната Хоткевича та ви-
значити її вплив на сучасне мистецтво. 

Дискусії. Військові події в Україні  в 2022 році яскраво продемонстрували пот-
ребу зберігати національний культурний спадок, адже лише розуміючи своє коріння, 
власну ідентичність, - можна мати сили для їх збереження та розвитку культури. Жит-
тєвий шлях багатьох митців минулого був пов'язаний з формуванням того підґрунтя, 
на якому сформувалось сьогодення. Їх боротьба за власні ідеали ставала прикладом 
для їх сучасників та нащадків. І саме тому вкрай важливо усвідомлювати роль кожної 
унікальної особистості, що своєю творчістю змінювала мистецтво та визначала векто-
ри його подальшого розвитку. 

Коли мова йде про формування національної музичної спадщини в сфері народ-
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ного інструментального мистецтва, то надзвичайно важливим є його збереження. 
Фольклорний спадок має циркулювати у культурі, звучати, бути затребуваним. Проте 
не менш цінним є фактор уведення здобутків народу до професійних кіл. І цей етап 
пов'язаний із переходом від аматорського до професійного виконавства. В залежності 
від того, хто прописує «правила» для нових сфер, буде відрізнятись і кінцевий резуль-
тат. Становлення професійного виконавства на народних інструментах в українському 
просторі розпочалось у XX столітті завдяки  декільком  педагогам. Серед них завжди 
згадується ім’я Гната Мартиновича Хоткевича (1877-1938), який сприяв відродженню 
інтересу до бандурного виконавства, що наразі сприймається як найбільш відповідне 
українській етнічній культурі. «Становлення професійного національного інструмен-
тального виконавства пов’язано з відродженням бандурного мистецтва на початку ХХ 
ст. Визначну роль в цьому процесі відіграли видатні виконавці та педагоги, зокрема, 
Г. Хоткевич, М. Злобінцева, В. Шевченко, В. Овчинникова» [1, с. 76]. 

Музична діяльність Хоткевича першопочатково була орієнтована на виконавст-
во. Він навчався грі на скрипці, міг добре грати на фортепіано, мав прекрасний голос 
(баритон). Все це стало у нагоді, коли він присвятив себе вивченню гри на бандурі. 
Гнат Хоткевич сформував удосконалену манеру гри на бандурі, в якій вбачався вплив 
скрипкової. Також ним було використано принципи народної манери гри. Важливим 
етапом задля поширення інтересу до народного мистецтва стало бандурне виконавст-
во Хоткевича, який сольно виступав в українських містах наприкінці XIX століття.  

Власне задля формування інтересу до виконавства на бандурі та відродженню 
українського фольклору вкрай необхідно було впроваджувати професійну освіту. Са-
ме тому, коли у Харкові в 1924 році при Харківському музично-драматичному інсти-
туті відкривається клас бандури завдяки Гнату Хоткевичу і Олексі Геращенку, виника-
ють широкі можливості для ґрунтовного вивчення майстерності гри на даному інстру-
менті та його популяризації серед молоді. Ці класи стають першими у своєму роді та 
започатковують професіоналізацію бандурного виконавства. 

Кажучи про Гната Хоткевича, який фактично стає засновником професійного 
бандурного виконавства на Харківщини, потрібно згадати системність його діяльнос-
ті. Адже він заклав підвалини теоретичного дослідження народного інструментально-
го виконавства. Його внеском у цю справу стало написання праці «Музичні інструме-
нти українського народу», що сприяло подальшому розвиткові українського націона-
льного мистецтва. В ній митець аналізує генезу різного інструментарію, який викори-
стовувався на території України. Хоткевич наводить свідчення іноземних авторів, 
окреслюючи історію формування інструментів, в тому числі й тих, що були у вжитку 
у давніх цивілізаціях. Автор досліджує серед інструментів кобзу, вказуючи на те, що 
існувала її первісна форма, яка згадувалась у різних розвідках, проте згодом вона тра-
нсформувалась. А ось шляхів зміни інструменту було чимало: «Далі розвиток пішов 
по напрямках: 1) збільшення числа струн; 2) уширення грифу; 3) укорочення його  4) 
округлення корпусу. А округлення корпусу привело до примінення приструнків, які 
вже зовсім скасували потребу в ладах» [3, с.78]. Результати, отримані внаслідок теоре-
тичної розвідки Хоткевича, надали чітке усвідомлення того, що розвиток музичного 
інструментарію відбувається перманентно, саме тому доречним є його подальша мо-
дифікація. Логічним продовженням загальної траєкторії діяльності Хоткевича постає 
сприяння розвитку інструментарію, в тому числі бандури. Він пропонує створити 
хроматичну бандуру і цим завданням зайнялись фахівці ‑ «майстри Г. Палієвець та 
В. Домонтович виготовили харківські бандури з елементами хроматизації і демпфе-
ром» [2, с. 5]. Саме такий тип бандури знайшов втілення у подальшій виконавській 
практиці, нарівні з бандурами київського типу.  
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Робота Хоткевича на музичному поприщі супроводжувалась також композитор-
ською діяльністю. Після того як Хоткевич очолив капелу бандуристів, він поставив 
собі за мету створити й репертуар для неї. На цьому етапі Хоткевич написав багато 
творів різних жанрів. Серед них були як вокально-інструментальні твори (для голосу 
у супроводі бандури), так і  композиції для хору, оркестру, капели бандуристів тощо. 
Близькість творів до фольклорних джерел за своєю інтонаційною, ритмічною та ладо-
вою природою сприяли тому, що ряд з них зараз сприймаються як народні. Водночас 
через утиски радянської влади всі твори митця були заборонені та вилучені з обігу. 
Саме тому вкрай важливо їх реабілітувати та знову вводити в обіг.   

Дотичною до музичної сфери була й літературна творчість Хоткевича. Він був 
майстерним поетом та перекладачем. Все це дозволяло йому створювати музичні опу-
си від початку і до кінця, де й поетичні тексти, й звукові - формувались цілісно. Вод-
ночас у своїх солоспівах для голосу у супроводі фортепіано він нерідко звертався до 
поезії Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана  Франка, Павла Тичини, Юрія Федько-
вича, адже їх поезія надихала митця.  

Твори Хоткевича, написані для бандури «харківського» типу стали підґрунтям 
для розвитку виконавства на цьому інструменті. Видання його творів для бандури, що 
було здійснене в  2007 році у редакції провідного виконавця Віктора Мішалова, дозво-
лило поширювати творчість Хоткевича серед фахівців та аматорів виконавства на на-
родних інструментах. Посібник «Твори для харківської бандури» став не лише добір-
кою мало відомих творів композитора, а й чинником популяризації української націо-
нальної культури на світовому та міжнародному рівні, адже в 2007 році він вийшов за 
підтримки Фонду національних культурних ініціатив ім. Г. Хоткевича, Фундації украї-
нознавчих студій в Австралії та Канадської фундації «Бандура».  

Висновки. Музична спадщина Гната Хоткевича є вкрай багатоаспектною. Ок-
рім написання теоретичних праць Хоткевич прагнув не лише розвивати українське 
виконавство шляхом створення різноманітних видань та формування навчальних за-
кладів, а й безпосередньо впливав на трансформацію інструментарію. Все це сприяло 
тому, що спадком митця можна вважати сучасне інструментальне народне виконавст-
во, яке сформувалось завдяки діяльності провідного митця. Гнат Хоткевич заклав під-
валини для розвитку Харківської школи гри на бандурі, що згодом призвело до інтег-
рування її здобутків представниками інших регіональних осередків. 
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МУЗИКА У ЖИТТІ ГНАТА МАРТИНОВИЧА ХОТКЕВИЧА  

І ЙОГО МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ 

Актуальність. Композиторський спадок Г.Хоткевича активно залучається до 
репертуару сучасних бандуристів. Здійснена митцем модернізація інструмента впли-
нула на подальшій розвиток бандурного мистецтва вцілому, вівдтак дослідження йо-
го діяльності та творчості залишається актуальним і сьогодні. Мета – розглянути тво-
рче життя Гната Хоткевича, його вплив на бандурне мистецтво. 

Дискусії. Музика супроводжувала Хоткевича протягом усього його творчого й 
не легкого життя. Ще в дитинстві у Гната відкрилась любов до музики, коли він впер-
ше почув звук бандури від сліпого музиканта, (сліпця кобзаря, бандурщика). Це стало 
першочерговим поштовхом для формування Хоткевича як бандуриста, педагога, но-
ватора і популяризатора кобзарського мистецтва. Від незрячих кобзарів, бандуристів 
та лірників він записував пісеннно-інструментальний репертуар, вивчав їхню твор-
чість.  

Перший виступ молодого бандуриста відбувся 1895 році у Полтаві під 
сценічним псевдонімом Гнат Галайда, який згодом також використовував при публіку-
ванні своїх літературних творів. Гнат Мартинович був обдарованим музикантом. Грав 
не лише на бандурі, з якою він майже ніколи не розлучався, але також на скрипці, 
віолончелі, фортеп’яно та балалайці. Завдяки грі на інших інструментах, перший ввів 
в бандурне виконавство техніку гри десятипальцевої аплікатури, що могло значно 
розширити можливості виконання на бандурі. 

Після виключення з інституту Хоткевич з хоровою капелою гастролював по 
Україні як соліст-бандурист. Стиль його гри поєднався з «класичним» кобзарських 
традицій, які перейняв від сліпців бандуристів, з власними намаганнями модернізації, 
оскільки розумів, що музичне виконання на сцені того часу вже вимагало нового під-
ходу до традиційного кобзарювання. Для цього він не лише ускладнює і урізноманіт-
нює техніки виконання але і винаходить нові способи гри на бандурі. Так як у Гната 
Мартиновича була мрія створити капелу бандуристів, він мав на меті сконструювати 
інструмент нового типу, який би дозволив втілити усі нововинайдені технічні та вира-
жальні можливості гри на бандурі в життя. Хоткевич з цим завданням справився на 
відмінно, і згодом він організував капелу бандуристів, з якою гастролював у Відні, 
Кракові та інших європейських містах. Окрім того, займався просвітницькою діяль-
ністю: читав лекції про кобзу-бандуру, її походження та про суспільне становище і 
значення мандрівних сліпців музикантів. 1899 року до еміграції на Галичину Хотке-
вич організував чимало концертів, у яких сам приймав участь. Одним з найголов-
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ніших музичних виступів у світі бандурного мистецтва став XII-ий археологічний 
з’їзд у Харкові, який відбувся 1902 року, де Хоткевич читав доповідь на тему «Дещо 
про українських бандуристі та лірників», тим самим розглядав питання про соціальне 
значення й становище мандрівних сліпців кобзарів, бандуристів, лірників і значення 
бандурної традиції для української культури. 

Гнат Мартинович був не лише музикантом-віртуозом, імпровізатором та інтер-
претатором, але і професійним органологом, про що свідчить його робота «Музичні 
інструменти українського народу», яку надрукували у 1930році . Ця публікація свід-
чить про знання Хоткевича як в області українського музичного інструментарію, так 
в історії виникнення та побутування музичних інстументів у інших народів світу.  

Також Гнат Мартинович був музичним педагогом-новатором. Так як до нього не 
існувала жодна література для навчання гри на бандурі, Хоткевич написав та видав в 
1907 році перший як в Україні, так у світі «Підручник гри на бандурі», який став фун-
даментом розвитку кожного бандуриста-початківця. За його життя було видано чоти-
ри підручники гри на бандурі. Також до нас дійшли його рукописні праці під назвою 
«Бандура та її можливості 

Один з його учнів, Володимиир Мартинюк, згадував про свого вчителя так: 
«Лекції по бандурі були надзвичайно цікаві тому, що кожний прийом показував Гнат 
Мартинович так майстерно, що кожний урок був для нас своєрідним концертом слу-
хання різних творів на бандурі. В такого педагога була настільки невичерпна фан-
тазія, що на такому примітивному інструменті він міг грати твори Моцарта, Гайдна, 
Чайковського, Римського-Корсакова, а на теми народних пісень, то не можна було пе-
реслухати...» 

З цих слів Володимира Мартинюка, можна зрозуміти всю майстерність, віртуозність і 
різноплановість на той час, педагогічну діяльність і вміння зацікавити й вразити своїх 
учнів. 

Крім інструментального виконання Хоткевич захоплювався усною пісенною 
народною творчістю. З захопленням збирав та записував народні українські пісні. 
Крім того, Гнат Мартинович писав  й власні оригінальні твори на вірші відомих 
українських поетів, зокрема Івана Франка («Дивувалась зима», «Весна прийшла», 
«Полудне»), Миколи Філянського (вірші з циклу «Пори року», «Березіль», «Гукайте 
їх», «Стоять гаї», «Жовтень»), Бориса Грінченка (твори для мішаного хору 
«Грінченківській гімназії», «Весела веснянка»), Якова Щоголова («Косарі», 
«Покірна», «Послідній чумак»), Тодося Осьмачки («Казка»), Спиридона Черкасенка 
(«У шахті», «Шахтарі»), і, звичайно, Тараса Григоровича Шевченка (твори для хору: 
«Гайдамаки», «Ой діброво, темний гаю», «Попід горою яром, долом», «Реве та стогне 
Дніпр широкий», «Садок вишневий коло хати», «Тече вода в синє море», поема 
«Сирітка».) На музику поклав і свої власні вірші: «Чумаки» – твір для чоловічого хо-
ру, «Калина» – для вокального дуету та фортеп’яно, солоспіви «Балада», «Жовтень», 
«Слухай серце» для голосу, скрипки і ф-но. До написання власних солоспівів та ін-
струментальних робіт, котрі він часто називав музичними малюнками («Зелений явір, 
«Весна прийшла, «На ріці, «Сипле сніг, «Осінь), композитора надихнули краса рідної 
української природи а також обробки та аранжування народних пісень, за основоу 
композиторської діяльності Хоткевича стали традиції української класичної музики 

Гнат Хоткевич створив понад 180 композицій з них 69 сольних, оркестрових 
творів та обробок для бандури. З інструментальних твори для симфонічного оркестру, 
камерно-інструментальні твори, твори для капели бандуристів, велика кількість 
різномнітних вправ, етюдів тощо. Писав також сценічну та дитячу музику, багато 
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творів аранжував, твори відомих зарубіжних композиторів, таких як Франц Шуберт, 
Людвіг ван Бетховен та інші. Також аналізував опери українських композиторів, а у 
своїй власній опері для хору і струнного оркестру під назвою «Чижикове весілля» по-
казав обряд українського весілля з усіма його елементами. У 1936 році Одеська кіно-
студія запросила Хоткевича зіграти у фільмі «Назар Стодоля». Це була роль сліпого 
музиканта-бандуриста Кирика, якого просять заграти на весіллі, де він виконав «Ой 
на горі вогонь горить», «Киселик». 

Висновки. Підсумовуючи його життєву творчу діяльність, його наукові, нова-
торські педагогічні, аранжувальні й композиторські праці, ми можемо сказати, що він 
зробив значний вклад в українську культуру, її розвиток, а також дав поштовх на по-
дальший розвиток бандурного мистецтва, введенням нових способів гри, урізноманіт-
нення й ускладнення гри, модернізації бандури яку ми бачимо сьогодні.  
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Актуальність. На зламі ХІХ– ХХ ст. розвинулася творча діяльність таких 
українських корифеїв, як Бориса Грінченкa, Гнатa Хоткевичa, Агатангелa Кримського. 
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Саме вони продовжували творчість митців Тараса Шевченка, Григорія Сковороди, Іва-
на Франка, а водночас сприяли становленню сучасної української культури. Таким 
універсальним митцем, діячем надзвичайної освіченості був Гнат Мартинович Хотке-
вич, який народився у 1877 році. Мета – рoзкрити унікальну творчість і талaнт Гнатa 
Хоткевичa, його багатогрaнну осoбистість та неoціненний внесoк у розвитoк бан-
дурнoго мистецтвa. 

Дискусії. Кобзaрство – це неймовірна пам’яткa культурнoї спaдщини нашого 
нaроду, яке увійшло в історію 20 століття. В ньому працювали подвижники зaдля збе-
реження тa примнoження здoбутків кобзарства і саме Гнат Хоткевич займає особливе 
місце серед них. Г. Хоткевич працював в багатьох різних галузях гуманітарних знань. 
В ньому перепліталися теоретик і практик, гуманіст і просвітитель, артист і письмен-
ник. Якщо поринути глибше у конструктивні, виконавські, історико-етнографічні та 
соціологічні аспекти у пізнанні кобзарства, то можна зробити висновок, що саме Г. 
Хоткевич здійснює ідею, якою були захоплені інші дослідники – перeнесeння 
трaдиційного кoбзaрськoго викoнaвствa зі сфeри уснoї трaдиції до гaлузі кoнцeртнoго 
вiдтвoрeння зi збeрeжeнням oсoбливoстeй уснoї передачі на рівні концептуальної ін-
терпретації. 

 «Я дав цілу нову галузь мистецтва – кобзарське мистецтво. Я підвів під нього 
науковий фундамент...», – цими словами Хоткевич підбив підсумок своєї праці. А по-
чалася вона ще уроки, коли учнем реального училища, а згодом - студентом інституту, 
він систематично збирав музичний фольклор Полтавщини, Харківщини і Чернігівщи-
ни. Гнат Хоткевич вперше бандуру почув у ранньому дитинстві від незрячого кобзаря 
Павла з села Дергачі в 1894, це і зблизило його із кобзарями. 

Не вміючи настроювати бандуру, юний Хоткевич всьому вчився самотужки, а, 
будучи студентом, навчився так грати на інструменті, що зміг стати концертуючим 
бандуристом. 

У 1895 році талановитий народний скрипаль і бандурний майстер Арсентій 
Остапенко зробив для Гната Хоткевича концертну бандуру. Того ж року в Полтаві 
відбувся його перший публічний виступ, після якого він став відомим. Надалі він по-
чав виступати під сценічним псевдонімом Гната Галайди. 

У 1899 році Г. Хоткевича вигнали з університету за активну участь у студентсь-
ких заворушеннях. Того ж року він гастролював по Україні як соліст-бандурист з хо-
ровою капелою Миколи Лисенка, після чого його знову зачислили до університету.  
Він отримав унікальну можливість   знайомитись   з основами композиторської тех-
ніки у творчому спілкуванні з видатним митцем. 

На початку ХХ ст.  Гнат Хоткевич почав об’єднувати у своїй творчості риси 
народного і академічного музикування, після чого він сформувався як виконавець но-
вого типу – народного, тому що запозичив у кобзаря традиційний музичний інстру-
мент, репертуар, манеру та прийоми виконання. Це дало можливість вивести коб-
зарське народне виконання на публічний рівень. Звідси орієнтація на академічну про-
фесіоналізацію і популяризацію локального мистецтва, що дає право назвати про-
фесіоналом новий тип виконавця. 

Вивчення бандури і народної виконавської практики формує музиканта.  Саме 
до такого типу виконавців належить і Гнат Хоткевич - бандурист. Органологічні ново-
введення при виконанні думно-пісенного репертуару дали йому можливість посилити 
інструментальне начало, що підсилювало роль як самого супроводу, так і самостійних 
інструментальних інтермедій. 



 23 

Як загальновизнаний віртуоз Г. Хоткевич виявляє і використовує масу вико-
навських штрихів і технічних прийомів, які потенційно існують на бандурі, але їх не 
застосовували народні музиканти. Величезний діапазон виконавських засобів – і тра-
диційних, і особисто його – в загальному склали практичний комплекс технічних і 
кантиленно-виразних заходів як акомпануючого, так і власне сольно-
інструментального характеру. 

Поряд з ускладненням технічних засобів Гнат Хоткевич активізував і 
індивідуалізував процес виконання творів кобзарського репертуару, що сприяє станов-
ленню його інтерпретаторської концепції. Спираючись на вироблені форми й прийо-
ми народною і художньою практикою, на свій виконавський і композиторський до-
свід, Г. Хоткевич застосовує різні методи імпровізації.       

Відомо, що Г. Хоткевич любив при виконанні історичного репертуару 
об’єднувати   спів   з інструментальним фоном або присвячувати зображенню інстру-
ментальні фрагменти. Він професійно виконував в думі «Про бурю на Чорному морі» 
картину морської стихії, що розбушувалася, використовуючи комплекс складних тех-
нічних прийомів. А в думі «Плач невільників» поєднував картину невільничого ринку 
зі скорботною українською народною піснею, яка уособлювала людський голос. 

Устатті «Відродження бандури» в 1906 році С. Людкевич характеризує те нове, 
що приніс в бандурне виконавство Г. Хоткевич, і дає цьому художню оцінку: 
«Знайшовся між українцями один високо музикальний чоловік, хоч і дилетант, що, 
навчившись самоучкою гри на бандурі, взявся з запалом до поліпшення її конструкції 
та до реформування і розширення її техніки…». Це він написав під враженням від 
концертів Г. Хоткевича, які влаштовувалися з 1906 року по всій Галичині. Це перекон-
ливо свідчить про великі досягнення вихідця-бандуриста з середовища української 
інтелігенції. 

Г.  Хоткевич тісно співпрацює з іншими музикантами-кобзарями. Цим самим 
він вивів старовинний інструмент на концертну естраду, сформував професійний тип 
кобзаря-виконавця, з’явилися акапельна і ансамблева колективно-кобзарські практи-
ки. 

Створення капели бандуристів було чи не єдиною мрією життя і діяльності ком-
позитора. Для її впровадження Хоткевич виступав з оркестром бандуристів на Архео-
логічному з’їзді, сконструювавши інструмент оркестрового типу. 

Всюди, де доводилося працювати, Хоткевич організовував різні колективи, а са-
ме: камерні ансамблі, капели бандуристів, театральні колективи. Його гастролі скрізь 
проходили з великим успіхом, всі люди були зачаровані «бандуристом з України». 

До джерел накопичення його репертуару відносяться народна кобзарська вико-
навська практика, український пісенно-інструментальний фольклор, професійна 
українська музика та власна композиторська творчість.  До його репертуару увійшли: 
думи, історичні пісні (козацькі, гайдамацькі), побутові (чумацькі, любовно-ліричні, 
гумористичні та сатиричні), танцювальні інструментальні мелодії, власні композиції. 

Гнат Хоткевич на час роботи другого археологічного з’їзду розробив програму 
збирання відомостей про кобзарів і лірників Лівобережної України. Він знав 9 дум і 2 
історичні пісні, в тому числі невідомий варіант козацької пісні «Про Морозенка». 
Полтавець М. Кравченко співав 6 дум, з них – рідкісну, в невідомому варіанті думу 
«Про трьох братів самарських» і три невольницькі плачі. Харківські кобзарі співали 
три загальних для всіх думи. Крім того, один з них знав думу «Про брата та сестру», 
яку вивчив наслух, другий – думу «Про Хмельницького та Барабаша», котру запози-



 24 

чив «з книжки». 

Не зважаючи на такі невеликі історичні залишки, здійснюється спадкоємний 
зв’язок між кобзарями минулого і теперішнього часу, у якому музиканти є гідними 
продовжувачами попередників. За припущенням Г. Хоткевича, «в кобзарській 
пам’яті» зберіглося багато дум. На час роботи з’їзду, за виявленими Г. Хоткевичем да-
ними, в репертуарі бандуристів Харківської губернії було до 60 псалмів. Також розви-
вався гумористично-побутовий жанр. Серед пісень цього жанру відомі: «Чечітка», 
«Попадя», «Мещанка», «Хома та Ярема», «Киселик», «Горлиця», «Дудочка», 
«Гречаники» та інші. 

Закликаючи вчених-етнографів поспішати із записуванням текстів – і нотних, і 
поетичних – кобзарського матеріалу, Г. Хоткевич засвідчує, що, якщо докласти багато 
зусиль і ретельно пошукати, можна знайти багато музичних пам’яток старовини, які 
збереглися в пам’яті народу. Для підтвердження цих слів він констатує, що упе-
редз’їздівській роботі йому вдалося записати тільки в Харківському, Богодухівському, 
частково Охтирському повітах 28 бандуристів і 37 лірників. 

З досвідом виконавця утверджувалась система композиторського професіоналіз-
му Г. Хоткевича.  Оригінальні обробки та твори на народні теми для бандури соло 
з’являлися  у зв’язку з  розширенням концертного власного виконавства, теоретичних 
досліджень у галузі кобзарства та реконструктивних пошуків на шляху удосконалення 
бандури. Збільшення сольного бандурного репертуару виводило інструмент на кон-
цертну естраду, що давало можливість об’єднувати бандури в оркестрові капели, а це 
висувало нову проблему створення  для  них оригінального репертуару. Гнат Хоткевич 
сам створював для професійних та учбових художніх колективів репертуар із власних 
хорових та ансамблевих композицій. 

Педагогічна спадщина Г.  Хоткевича також була дуже насиченою, адже він 12 
років працював в Харківському музично-драматичному інституті (з 1925 року), там 
він і створив перший у вузівській музичній практиці України  клас бандури. Після чо-
го став засновником професійної школи кобзарського  мистецтва письмової традиції. 

Г. Хоткевич розробив систему, яка складалася з комплексів викладання гри  на  
бандурі,  яка  охоплювала детальне  пізнання  історико-теоретичних, технічних, ре-
пертуарних, художніх та артистично-психологічних аспектів. 

На жаль, після смерті Г. Хоткевича розвиток його педагогічних  традицій був  
зупинений,бандурний клас у Харківському  музично-драматичному інституті пере-
став існувати (аж до середини 80-х років). 

Висновки. Підсумовуючи зібраний матеріал, можна зробити висновки, що Гнат 
Хоткевич займає особливе місце серед корифеїв нашого мистецтва. Його творчість є 
оригінальним і специфічним відображенням культурно-мистецьких тенденцій цього 
періоду. 
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ГНАТ ХОТКЕВИЧ – ЕТНОГРАФ  

(НА ПРИКЛАДІ НАРИСУ «ГУЦУЛИ І ГУЦУЛЬЩИНА») 

 

 Актуальність. У рік 145-річчя видатного українця Гната Хоткевича маємо гово-
рити не лише про його громадську діяльність, музикознавчу (у т. ч. композиторську) 
та педагогічну кобзарсько-бандурну спадщину, літературні та історичні епістолярії. 
Звернемо увагу на етнографічні дослідження Гната Хоткевича, до яких можемо відне-
сти нарис «Гуцули і Гуцульщина» (1920 р.), хоча, на нашу думку, усі літературні тво-
ри, що за життя принесли авторові найбільшої популярності, - «Камінна душа», 
«Довбуш», збірки оповідань, нарисів і новел «Гуцульські образки» та «Гірьскі акваре-
лі», - пов’язані із життям гуцулів і присвячені народознавчій тематиці. Мета – про-
аналізувати етнографічну спадщину Г. Хоткевича (Гната Галайди) на прикладі нарису 
«Гуцули і Гуцульщина» 1920-го року. 

 Дискусії. Переслідуваний царською владою, після революційних подій 1905 – 
1907 рр. Гнат Хоткевич емігрує до Галичини, яку детально вивчає і сприймає з часом 
як locus amoenus – місце, де людина існує в абсолютній гармонії з природою [3], час-
тиною якої є народна творчість і гуцульський говір. Його Хоткевич ґрунтовно вивчав і 
активно використовував у мові своїх творів, відтворюючи до дрібниць фонетичні, 
словотворні, словозмінні, синтаксичні та лексичні риси гуцульського говору. Нарис 
«Гуцули і Гуцульщина» весь просутаний гуцулізмами та регіональними фразеологіч-
ними зворотами і прислів’ями, що дає можливість читачеві зануритися в етнографічні 
особливості регіону на мовному (діалектному) рівні.  

Особливості життя гуцулів автор описує на основі аналізу їхньої народної твор-
чості, зокрема календарної обрядовості, адже «всьо одушевлене кругом Гуцула, всьо 
має тайний змисл…» [4, с. 12] (тут і далі подається із збереженням орфографії Г. Хот-
кевича. – В.С.) Автор описує обряди, що супроводжують святкування нового року 
(свійських тварин «звечора убирають, чешуть, дають солі, - взагалі, як можуть, так 
приподобуються їй»), подає опис рибацьких обрядів на свято Богоявлення («в часі 
освячення води… рибаки держать на дручку кусень сіти під водою, приговорюючи: 
«Ловлю рибу». Тоді цілий рік буде добре риба ловитись») [там само, с. 13]. 
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Далі автор описує гуцульські вірування та обрядодії, пов’язані із святом Благо-
віщення, розповідає також про великодній звичай «писати писанки» і пов’язані з цим 
прикмети, подає назви писанкових візерунків (смерічки, гребінці, плетінка, білокрил-
ка, настулька, решітки та ін.), наголошуючи на тому, що писанкарство – «се ціла нау-
ка» [там само]. Особливу увагу автора приділено звичаям великодньої ночі та власне 
Великодня, зокрема, Г. Хоткевич описує процес випікання паски і повір’я, з цим пов’-
язані; дає детальну характеристику і місцеві назви святкових строїв, що гуцули вдяга-
ють на великодню службу у храмі («кождий надіває на себе всьо, що у нього є лучшо-
го», адже «Гуцули люблять красну одіж, багато тратять на неї»); також описує велико-
дній звичай «летіти на перегони домів з посвяченою паскою, хто кого пережене» та 
молодіжні забави біля церкви, які «носять войовничий або охотнічий, взагалі мужесь-
кий характер» [там само], що, на думку автора, обумовлюється гірським образом жит-
тя гуцулів. 

Без уваги автора не залишилося «Іванішне свято», «бо Гуцул не називає його 
іменем «Купало» [там само], а також «розігри» - понеділок перед днем святого Івана – 
свято русалок. Хоткевич описує вечір Іванового дня та «ворожбитство, чародійство… 
Чого-чого не роблять в той час гуцули!...» задля пошуку і приворожіння судженого 
(дівчата кличуть суджених зіллям «тирміч»), захисту від відьом свійської худоби 
(господині мажуть вим’я, хребет і лоба коровам «гадячим часником та свиняком»), 
примноження здоров’я (чоловіки в полі «рано-раненько» качаються по траві та 
«купаються» у росі) та ін. 

Окрім опису календарних свят гуцулів Г. Хоткевич дає характеристику тради-
ційному господарському комплексу Гуцулії і способів господарювання її мешканців. 
Зокрема, описує зрубку лісу і сплав дерев «дарабами» – важка робота, «де все прихо-
диться стрічатись зі смертю», «принявши до відома скажений гін гористих рік» [там 
само, с. 20 – 21]. Щодо гуцульських осель, автор вказує, що вони знаходяться «там, на 
верхах,… поразкидані то тут, то там… високо, куди і верхом не проберешся… А як 
занесе деколи снігом в грудні, то аж весною покажеться Гуцул в село» [там само, с. 
22].  

Не оминув своєї увагою автор і найбільш поширений вид господарської діяль-
ності гуцулів – скотарство, описуючи полонину («се головне багатство гуцула») і на-
зиваючи гуцулів «скотовими пастухами». (Додамо, що у повісті «Камінна душа» Г. 
Хоткевича, поява якої передувала нарису «Гуцули і Гуцульщина» і була написана 1911
-го року, саме міфологема вогню – «живої ватри» – яскравого символу полонини – на-
буває надзвичайної вагомості і передусім «слугує виявом традицій та вірування міс-
цевого населення (гуцулів) з їхнім містичним ставленням до неї» [2, с. 93]). 

Неабияку увагу Г. Хоткевича займає питання етнопсихології гуцулів та форму-
вання особливих рис їхньої ментальності. Зокрема, на думку автора, гуцул «настільки 
зжився з окружаючою його гористою природою, що попросту творить з нею нерозри-
вну цілість», тому гуцул перенятий «наскрізь красою окружаючої його природи» [4, с. 
6 – 7]. Ця нерозривність з природою сприймається автором як першоджерельність, то-
му він стверджує: «Гуцул – се дитина. Він наївний, він первісний… Він близький до 
природи і вірить в могучі, тайні її сили… Він ще молодий, світ представляється йому 
ще повний дитячої невинності… Вірить в слово, в правду…». Загалом гуцули для Г. 
Хоткевича – «інтересний нарід, захвачуючий своєю безпосередністю» і одночасно – 
«оригінальний…, талановитий і всесторонний» народ, це «божі діти, котрих не можна 
не любити…» [там само, с. 7, 12, 18, 20, 23]. 

Г. Хоткевич не оминув у своєму нарисі питання етногенезу гуцулів, розкриваю-
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чи його через аналіз творів усної народної творчості – коломийок, колядок, легенд, 
оповідань. Наприклад, автор висловлює свої думки щодо появи у гуцульських піснях 
образу «працелюбного хліборобу» або «працюючого землероба» (хоча така галузь го-
сподарства, як хліборобство, не є достатньо розвинутою у гірській Гуцулії), а також 
образу моря і Дунаю (виходу до яких Гуцульщина не має). Автор стверджує, що це є 
рештками або згадками «чужого життя», яким гуцул жив до того, як «прийшов у кар-
патські гори та тут і поселився», адже, на думку Хоткевича, у життєдіяльності гуцула 
зберігаються «черти кочівника», бо він «часть року не сидить дома, бо треба пасти 
скот в полонині… І ніхто так часто, як Гуцул, не вибирається на зарібки, і ніхто даль-
ше від Гуцула не заходить в чужі краї…» [4, с. 3 – 4]. 

Залишимо ствердження Хоткевича про те, що гуцули колись «прийшли» в Кар-
пати з іншої місцевості (як пише автор, «се було дуже давно») без коментарів, адже 
сучасна етнологія доводить безперечність автохтонності українеців, у т. ч. й гуцулів, 
на їхній етнічній території. Автор вказує на те, що «про працю хлібороба говориться 
лише в найстарших колядках і піснях, які носять виразні сліди глибокої старини», од-
нак «всьо тут дише любов’ю споконвічної знаної хліборобської праці» [там само, с. 6 
– 7]. Прокоментуємо це так: для етнічних українців хліборобство завжди було основ-
ним видом господарської діяльності, що не могло не відбитися на образній системі 
усної народної творчості. Скотарство, зокрема вівчарство, в Україні є сьогодні основ-
ним видом господарювання лише у гуцулів, однак збереження образу хлібороба в дав-
ніх гуцульських колядках є свідченням того, що цей вид господарської діяльності, як і 
на усій етнічній території України, був одним із головних для мешканців цього етног-
рафічного регіону. 

Висновки. Завершуючи короткий оглід нарису Г. Хоткевича «Гуцули і Гуцуль-
щина», наголосимо, що ця праця була створеною в речищі популярної на межі ХІХ – 
ХХ ст. концепції тогочасних «універсальних» етнографічних розвідок, коли дослідни-
ки намагалися описати етнографічну спадщину того чи іншого регіону / міста / села у 
максимальному різноманітті її проявів, висвітлюючи широкий спектр питань – від до-
слідження етнопсихологічних рис місцевого населеня – до опису господарської діяль-
ності, житла, традиційних строїв, а також усної народної творчості, календарної та ро-
динної обрядовості, і паралельно з цим – надання даних про діалектні особливості мі-
сцевої говірки, а також історію регіону, соціологічні та демографічні дослідження 
окресленої місцевості і т. ін. Цей нарис є яскравим прикладом служіння Митця своє-
му народові і до сьогодні залишається актуальним у питанні дослідження етнографіч-
них особливостей розвитку такого унікального історико-етнографічного регіону Укра-
їни, як Гуцульщина. 
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ЛЮДИНА І ПРИРОДА У ЛІТЕРАТУРНІЙ ТВОРЧОСТІ ГНАТА ХОТКЕВИЧА: 
АНТЕЇСТИЧНІ ПОГЛЯДИ  

 

Актуальність. На початку ХХ століття письменники шукали у спілкуванні з 
природою порятунок для всього людства від зовнішніх впливів цивілізаційного посту-
пу. Митці зверталися до внутрішнього почуття, що єднає людину з природою. Філо-
софські роздуми щодо гармонії й буття людини із зовнішнім природним середовищем 
знайшли своє повне відображення в літературі. У творчості Гната Хоткевича єдністю 
людини з природою, особливо характеризуються дві збірки – «Гуцульські образ-
ки» (1914-1915) та «Гірські акварелі» (1914), написані під впливом незабутніх вра-
жень від карпатських пейзажів та від своєрідних характерів верховинців. Сьогодні 
проблема єдності людини і природи не втратила своєї актуальності. 

Мета – проаналізувати антеїстичні погляди Гната Хоткевича висловлені у прозі, 
окреслити літературні та музичні взаємовпливи.  

Дискусії. Сучасні дослідники, зокрема, Т. Бикова [1], О. Черемська [3], М. 
Фіджелюк [4] і ін., звертаються до теми драматургії Гната Хоткевича у контексті 
регіонального (ландшафтного та ментального) впливу на прозу митця. Так, М. Фідже-
люк зазначає: «…про Гуцульщину Г. Хоткевича можна говорити як про Дім, як святе 
довкілля, де кожен мешканець краю має свою чітко визначену місію. Гуцульщина та-
кож являє собою й певний життєвий простір або архетип природи, складовою части-
ною яких і виступає людина. Вона споживає продукти, створені природою, набираєть-
ся сил у єднанні з природою, виявляє свої певні ментальні особливості в єднанні з 
природним середовищем» [4].  

Зазначимо, що зміна рідного краю, або його втрата може негативно відобразити-
ся на особистості. Наслідком чого стане вироблення негативної самооцінки, втрата 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000827
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000827
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000827
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000827
mailto:vasiliyschirba@gmail.com


 30 

відчуття гармонійності буття, виникнення психологічного дискомфорту. Людина 
сприймається як елемент довкілля, живе за законами природи й підпорядковується її 
основним принципам буття, прагне досягти гармонії. Фіжделюк М. констатує: «Звідси 
випливає досить популярна думка про цілковиту залежність внутрішнього емоційного 
стану особистості від перебування фізичного в межах власного природного середови-
ща. Поєднання й залежність психічного стану людини від природного середовища дає 
змогу комплексно осягнути ментальні особливості характеру конкретної нації» [4]. 

У літературних творах Г. Хоткевича Гуцульщина постає як унікальний світ, у 
якому, пересікаються основні національні інваріанти. Збірки «Гуцульські образки» та 
«Гірські акварелі» вирізняються: поєднанням романтичного й реалістичного письма; 
взаємопроникненням ліричного та епічного способів зображення; описом 
експресіоністичних та імпресіоністичних елементів [1]. Вагоме місце у збірках нале-
жить зображенню природи та емоційним переживанням героїв. 

Оскільки Г.Хоткевич чудово володів не лише літературною, але і музичною мо-
вами, його твори можна вважати комплексним поєднанням акустичних та мовних за-
собів. Т. Бикова, зазначає, що майже у кожному оповіданні можна знайти певний му-
зичний образ, який підсилює атмосферу чи допомагає краще зрозуміти характер того 
чи іншого героя [1]. Адже музика, так само як і слово, здатна впливати на людей, ма-
ніпулювати почуттями та емоціями. Звукові, музичні образи тісно переплітаються із 
візуальними образами та емоційними відчутями.  

Як зауважує М. Фіжделюк: «в описі Г. Хоткевича природа є не тільки благо-
даттю для людини, а й страшною силою, яка здатна наповнити людську душу триво-
гою та жахом. Безпосереднім предметом зображення у творах митця стають пережи-
вання ліричного героя від спостережень за навколишньою дійсністю та особливостя-
ми гуцульського життя. Гуцульщина, на думку Г. Хоткевича, – це край, який вражає 
невигаданою й непереборною силою, а також непересічною чистотою духу. Розмірко-
вуючи над особливостями ментального світопростору гуцула, письменник неоднора-
зово підкреслює ціннісний зв’язок, що існує між гуцулом і місцевістю, де він прожи-
ває. Сприймаючи гуцула частинкою природи Гуцульщини, письменник наголошує на 
тісному й нерозривному зв’язку гуцула не тільки із Гуцульським краєм, а з цілим все-
світом» [4].  

Висновки. Отже, узагальнивши проаналізоване, можна стверджувати, що ан-
теїзм є сутністю українського буття. Адже природа у свідомості українців напов-
нюється і сьогодні символами життя, виступає певним віддзеркаленням національного 
духу. Г.Хоткевич у своїх літературних творах, розкрив єднання особистості та маль-
овничого світу природи.  

Професійне володіння музичною та літературною мовами стало основою непо-
вторного, оригінального авторського стилю митця. Саме цей аспект його творчості 
викликає зацікавленість та потребує окремої уваги й подальших наукових розвідок. 
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ГНАТ ХОТКЕВИЧ У ДЗЕРКАЛІ ВІКІПЕДІЇ 

Актуальність. Багатогранна постать Гната Хоткевича привертає увагу предста-
вників різних видів мистецтв – музикознавців, літературознавців, театрознавців. На 
жаль, в останні роки, спочатку внаслідок пандемії, а потім внаслідок військової агре-
сії Росії, доступ до бібліотек для більшості громадян суттєво ускладнюється. За таких 
умов все більш актуальним стає питання представлення якісної інформації в мережі 
Інтернет,  зокрема у Вікіпедії, яка останнім часом знаходить все більше використання 
і в мистецькій освіті [1].  

Дискусії. Вікіпедія покликана збирати найбільш суттєву, значущу й верифікова-
ну інформацію про ті чи інші поняття, історичні події або видатних діячів минулого, і 
по можливості включати посилання на відповідну фахову літературу, і, таким чином 
стаття Вікіпедії може слугувати як відправною точкою для подальших досліджень, 
так і вичерпним джерелом інформації для стислої довідки. Іншою перевагою Вікіпедії 
є можливість перекладати її статті різними мовами, що відкриває шляхи для обміну 
знань між представниками різних країн. В цьому контексті розглянемо представлення 
інформації про Гната Хоткевича у Вікіпедії різними мовами світу. 

Аналіз сторінок Вікіпедії показує, що стаття про Гната Хоткевича станом на 28 
листопада 2022 року присутня у 9 мовних розділах (табл. 1): 

 

Мовний розділ Дата  

створення 

статті 

Розмір 

(байт) 

Відвідуваність 

(з 1.01.2022 по 28.11.2022) 

Абсолютна Відносна (на 100000 

переглядів)* 

Український (uk) 12.02.2005 52 061 15206 76 

Російський (ru) 19.05.2011 27116 6355 4,9 

Англійський (en) 24.04.2006 11019 3865 0,3 

Німецький (de) 24.07.2014 7959 802 0,6 

Польський (pl) 17.11.2008 6496 735 1,8 

Грузинський (ka) 28.06.2007 2594 222 10,9 

Фарсі (перський, fa) 11.03.2022 1942 231 0,8 

Фінський (fi) 16.05.2022 5534 147 1,5 

Масрі (єгипетський, 

arz) 

14.05.2020 648 101 4,6 

https://orcid.org/0000-0002-6856-991X
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Табл. 1 Статті різних мовних розділів Вікіпедії про Гната Хоткевича. 
Примітка: Відносна відвідуваність розрахована за формулою:  
(Кількість переглядів даної статі) / (Кількість переглядів усіх статей Вікіпедії даною 
мовою)*100000. Дані щодо розміру статей присутні на вкладках «історія» (history) до 
кожної сторінки, дані щодо відвідуваності конкретної статі вилучені за допомогою ін-
струменту «Аналіз кількості переглядів сторінок»  [2], дані щодо загального рівня від-
відуваності мовних розділів Вікіпедії – з сайту «Статистика Вікімедіа» [3].  

З цієї таблиці видно, що першою стаття про Гната Хоткевича з’явилася в україн-
ській Вікіпедії (у 2005 році), в ній же вона має найбільший розмір і найкращі показни-
ки відвідуваності (як абсолютної, так і відносної). Очікувано високими є результати 
російського мовного розділу, оскільки цей розділ читають не тільки мешканці РФ, але 
й окремі громадяни України, що послугуються мовою згаданої агресивної країни. Не-
сподіванкою виглядає наявність статей про Г. Хоткевича у Вікіпедії мовами фарсі, ма-
срі, фінською і грузинською, причому остання має досить високу відносну відвідува-
ність (навіть вищу ніж серед росіян). Це може свідчити про певні зв’язки Г. Хоткевича 
з грузинською культурою, поки що не досліджені.  

Нарешті, присутність статті про Г. Хоткевича в німецькомовній, і, особливо, ан-
гломовній Вікіпедії вважаємо винятково важливою, оскільки цією мовою Вікіпедію 
читають найбільше читачі різних країн світу. Порівнюючи з результатами для провід-
них українських композиторів того ж періоду, стаття про Г. Хоткевича в українській 
Вікіпедії має приблизно однакові показники відвідуваності зі статтями про 
Л. Ревуцького (15,6 тис.) та Б. Лятошинського (18,5 тис.). В англійській Вікіпедії нато-
мість суттєво поступається Б. Лятошинському (20,3 тис.), і дещо – Л. Ревуцькому (5,8 
тис.). Це свідчить про те, що міжнародна спільнота поки що недостатньо ознайомлена 
з творчістю Г. Хоткевича (гірше, зокрема, ніж з творчістю Б. Лятошинського) і в цьо-
му напрямку доцільно докладати подальших зусиль. Це може бути переклади літера-
турних творів Г. Хоткевича іноземними мовами, публікація його музичних творів в 
мережі Інтернет тощо, а також переклади української статті в Вікіпедії про Гната Хот-
кевича на інші мови світу, якими ця стаття поки що недоступна.  
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