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У статті автор на основі порівняльного зіставлення першого (1930) і другого (2012) видань відомої монографії 
Г. Хоткевича «Музичні інструменти українського народу» висвітлює діалектично суперечливі погляди видатного 
дослідника традиційного інструментарію українців, намагаючись вникнути у складні вияви того часу, що їх детер-
мінували.

В епіцентрі концепції дослідження лежить одвічна проблема складних трансформаційних процесів автохтонного 
й напливового інструментарію та усвідомлення його ідентичності на рівні «свій» – «чужий». У висліді автор до-
водить спіралеподібний характер трансформування традиційних народних музичних інструментів на всіх, разом із 
сучасним, етапах їх еволюційного розвитку. 

Ключові слова: cистематика народних музичних інструментів, Г. Хоткевич-етноінструментознавець, система-
тикологічний дискурс, звукоідеал традиції, кіч інструментальний.

The article is about the comparative mapping of differences between the first and second editions of the Hnat Khotkevych’s 
historic monograph «Musical Instruments of the Ukrainian people» and points to dialectically contradictory perspectives by the 
renown researcher regarding traditional Ukrainian instruments, attempting to delve into the complexities of the period in which 
these perspective were determined.

The main tenet of his concept is the perennial problem regarding the complex transformational processes of indigenous and 
introduced instruments and an awareness of identity between those that were «native» as opposed to «foreign». As a result, the 
author proves a spiral character for the transformation of traditional Folk Music Instruments for all, including modern instru-
ments, during their stages of evolution.

Keywords: Systematisation of Folk Music Instruments, H. Khotkevych-ethnomusicologist, systematic discussion, sound 
ideals, instrumental kitch.

Проблема наукової систематики традицій-
ного музичного інструментарію, що активно 
розроблялася на перетинах нинішнього, мину-
лого й навіть  позаминулого століть постійно 
наштовхувалася на антиномічні спроби ото-
тожнювання критеріальної бази досліджень із 
визначеннями й оцінками так званого «акаде-
мічного», а тепер уже й, як би це парадоксаль-
но не звучало, «народно-академічного» інстру-
ментального професіоналізму. Нерозв’язаним 
воно, по суті, залишається й на сьогодні. Не-
зважаючи на численні, здавалось би, методо-
логічно вивірені й позірно правильні дефініції 
традиційного інструментарію [5, с. 97–107; 7, 
с. 19–30, 145–147], при конкретному вирішен-
ні цієї, поза сумнівом, важливої для самої сут-
ності етноорганологічного знання дефініційної 
колізії – чим є, власне, музичний інструмент 
традиції і чим він відповідно різниться від 

споріднених інструментів «академічної» сфе-
ри – вислід її щоразу хилиться то в той, то 
в інший бік, але здебільшого на догоду «не-
традиційного», по-вульгарному «осучаснено-
го» витлумачення. Найяскравіше ця тенденція 
простежується у відомій праці незабутнього 
Гната Хоткевича «Музичні інструменти укра-
їнського народу» [11; 12], де про добру третину 
інструментів український читач взагалі не чув, 
а ще дещицю (відоміших) до «народних» ні 
тоді, ні тепер ніхто й не думав зараховувати. 

Частина чинників, що спричинили таку 
неправомірність оцінок різних підходів до-
слідників до принципового вирішення одно-
го й того самого питання – «традиційності» 
й «нетрадиційності» чи то ще «лякейськості» 
(О. Кольберг, Ф. Колесса), автохтонності й 
запозиченості («привнесённости» – І. Ма-
цієвський), «кічевості» (М. Хай) і навіть 
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«кльовнади» (І. Федун) і т. п. – лежить у 
площині соціально-побутового середовища за-
стосування того чи того інструмента, а значно 
більше причин стосується лише суб’єктивних, 
тобто дуже віддалених від справжнього стану 
речей, тлумачень характерних звукових харак-
теристик інструмента тощо.

У цьому дослідженні зроблено спробу на 
прикладі детального порівняльного аналізу 
суперечливих класифікаційних позицій ви-
датного вітчизняного етноінструментознав-
ця Гната Мартиновича Хоткевича, здійсне-
них ним упродовж його багаторічної праці 
(1922 (30)–1937) над своєю книгою «Музич-
ні інструменти українського народу», з’ясувати 
природу суперечливих поглядів автора в його 
постійному маневруванні між поняттями «на-
родний» (селянський) та «загальноприйня-
тий» (міський, чужинський, напливовий).

Якщо мірило геніальності та суперечли-
вості літературно-мистецьких концепцій та-
ланту Хоткевича-етноінструментознавця ще 
належить досліджувати й усвідомлювати, то 
обриси цього феномену вимальовуються що-
далі – то рельєфніше, особливо в контексті 
підготованої й опублікованої минулого року 
харків’янами  другого видання його фундамен-
тальної книги [12], над якою, як з’ясувалося, він 
посилено працював мало не до свого трагічно-
го кінця... Адже саме із виходом у світ другого 
видання дітища Г. Хоткевича з’явилася мож-
ливість простежити динаміку його класифі-
каційних поглядів як у систематико логічному 
(від маійонівського до горнбостле-заксівсько-
го принципу), так і в соціальному та музично- 
етнографічному аспектах.

Уже в першому, класифікаційному, аспек-
ті дослідження важко не помітити надзусиль 
дослідника в подоланні складних проблем 
систематизації українського традиційного ін-
струментарію в контексті його порівняльних 
зіставлень зі своїми структурно-типологічни-
ми відповідниками в тогочасній Європі та світі. 
Загалом, звичайно, такий ракурс дослідження 
варто лише вітати, але надмір паралелей, як 
і сам факт залучення до порівняльного кола 

інструментарію «перехідних» зразків його 
еволюціонування в напрямі до рангу «акаде-
мічних», окрім того, що надто загромаджує 
текст, викликає ще й певні застереження щодо 
класифікаційної та історичної ідентичності як 
самих інструментів, так і їх самоназв. І жодні 
пояснення самого автора про їх невідповід-
ність чи нехарактерність тут малоефектив-
ні, бо для фольклорних зразків це природно, 
і кожна їхня додаткова версія лише збагачує 
парадигматику кожного окремого варіанта 
в його нестримному русі до визначення своєї 
«остаточної» інваріантної версії. А залучення 
до арсеналу порівняльного процесу уніфікова-
ного міського інструментарію, навпаки, лише 
утруднює шлях до з’ясування механізму тво-
рення основної парадигми творення типу, виду 
чи версії / варіанта інструмента, а тому, на 
наш погляд, має стати предметом загальноор-
ганологічних досліджень, а з етноінструменто-
знавчих міг би бути й вилучений, принаймні 
в ділянці ергології, множинності самоназв, 
етнографічної ареалогії тощо. Принцип, яко-
го й сьогодні інколи дотримуються деякі на-
уковці – «що знайшов, те й у торбу», – тут 
не найкращий помічник. І якщо допущені «на-
ціоналістичні» (читаймо: «методологічно і на-
уково достовірні») підходи в першому «наспіх 
зробленому», за висловленням самого автора, 
виданні книжки в доопрацьованій другій ре-
дакції цілком логічно були залишені без змін, 
то системно-етноінструментознавчі недотяги й 
похибки тут зазнали значних доопрацювань, 
переробок і уточнень.

Уже усталений в Європі часів автора сам 
розподіл/класифікація інструментів – стру-
нові, духові, ударні – у новій редакції, не-
зважаючи на ознайомленість його з новітніми 
систематикознавчими віяннями і передусім 
Е. Горнбостля – К. Закса (ідіо-, мембрано-, 
хордо- й аерофони), хоч і змушує його «зоста-
тися при старій», усе-таки у внутрішньо-кла-
сифікаційних розглядах набирає вагомого сту-
пеня наближеності до нових методологічних 
підходів. Зокрема, доповнення вступної час-
тини численними деталізованими даними про 
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історію, матеріали виготовлення, еволюцію та 
власне класифікацію інструментів перетвори-
ло її в самодостатній і повноцінний «Вступ» 
[11, с. 3–5; 12, с. 12–13]. А цілком відсутня 
в редакції 1930-го року спроба класифікацій-
ного осмислення матеріалу в доопрацьованій 
книзі вилилася в спеціальний підрозділ «Кля-
сифікація» [12, с. 13–16].

У першому розділі «Струнові» [11, с. 7–170; 
12, с. 17–242] одразу помічаємо доповнення 
й доопрацювання матеріалу численними ре-
дакційними поправками, додатковими даними 
історичного, іншоетнічного, термінологічно-
го, понятійно-роз’яснювального та доповню-
вального характеру. Останній аспект особливо 
відчутно розширено за рахунок польських та 
російських (у автора, окрім цієї дефініції, та-
кож – «великоруських») джерел. Так, замість 
статті «Гудок» з’являється «Гудок як поняття». 
Заявлена в першій редакції замітка про смич-
ковий інструмент під назвою «сука» («ужива-
лася в українців в Люб линській губ.») пере-
творюється в окрему статтю, а цілком відсутні 
в першому виданні розділи «Скрипка у наших 
сусідів», «Первісна скрипка», «Термінологія», 
«Скрипак і його музика», «Бас. Басоля», «Ба-
соля у наших сусідів», «Народні пісні й пере-
кази про басолю», «Серба («серби»), «Устрій 
ліри», «Стрій ліри», «Музика на лірі», «Му-
зиканти на лірі», «Гуслі в старинній письмен-
ності», «Гуслі в народніх піснях і переказах», 
«Гуслі в старинній графіці», «Музиканти на 
гуслях», «Psalterion», «Кіфара», «Еволюція 
арфи», «Літературні дані про кобзу», «Бан-
дура в народній пісні», «Бандура у поляків», 
«Торбан на Україні», «Архилютня», «Цим-
бали в українській народній пісні і переказі», 
«Клявіцимбал», «Вірґіналь», «Pantalion», 
«Клявікорд», «Pianoforte» та інші – посутньо 
розширюють уявлення читача як про феноме-
нальну ерудицію автора, так і про подану ним 
інформаційну базу дослідження. Перелічені в 
нашому огляді новації розділу «Струнові» до-
повнено ще й незначними модифікаціями тем 
у наступних розділах – «Інструменти духові» 
[11, с. 171–266; 12, с. 243–387] та «Інстру-

менти ударні» [11, с. 267–283; 12, с. 389–
430]. Особливо це стосується тематичних 
блоків «...у наших сусідів», «...у Польщі», «...в 
Московії», «...в народній пісні [а також – у пе-
реказах, приповідках і навіть легендах та за-
гадках. – М. Х.]», «Музиканти на...», «Устрій 
[будова. – М. Х.]...» та «Стрій...» тощо.

Однак якщо для «Струнових» авторові ви-
стачило незначних розширень про прототипи 
смичкових – кроту, в’єлю, ребек (німецькі 
ґіґу / geige, індійські саринду / равонастрон, 
арабський ребаб, єврейський шалішім, япон-
ський кокіу й гагаузький кауш кеменге (шкода, 
що випущено польські gesle i mazanki, болгар-
ські ґадулкі й цигулкі та не закцентовано на 
прототиповій природі сербсько-хорватських 
гусел та давньоукраїнського гудка)), то ситуа-
ція із найчисленнішими та найпроблемнішими 
для систематизування «Духовими» (з їх по-
ділом на лабіальні, лінгвальні та амбушурні) 
виявилася значно складнішою. Причин тут, 
на наш погляд, дві: а) кількість та ергологічна 
розгалуженість типів, видів і різновидів ду-
хових інструментів та б) їх виразніша визна-
ченість як інструментів селянської традиції 
й тому недостатня висвітленість у доступній 
авторові літературі. Саме ці дві обставини й 
не дозволили, як нам видається, Г. Хоткевичу 
зробити крок назустріч відомим йому горн-
бостле-заксівським позиціям, а залишитися 
«при старих» – маійонівських. 

Вітчизняна етноінструментознавча літера-
тура, зорієнтована на новочасні польові до-
слідження, тоді була лише в зародку (В. Шу-
хевич, М. Лисенко, частково, К. Квітка, 
Ф. Колесса і сам Г. Хоткевич), а посилань на 
чужинські джерела, що й так домінували в ро-
боті, та й матеріалів (навіть найчисленніших 
польських та російських) для характеристики 
розгалуженого спектру народних аерофонів 
давали не так уже й багато. Їх ми отримуємо 
лише із праць І. Мацієвського, Б. Яремка, 
В. Шостака, Л. Кушлика, автора цих ряд-
ків, Н. Ганудельової, Р. Гусак, І. Федун та ін. 
Адже можна досхочу мудрувати над тим, що 
не так і наскільки недостатньо зробив Г. Хот-
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кевич з позицій сучасного рівня вітчизняного 
етноінструментознавства, але можна й, зважа-
ючи на всю некоректність таких закидів, по-
дивовуватися та захоплюватися феноменаль-
ним дослідницьким подвигом ученого, який у 
цих надскладних політичних та внутрішньо- й 
навколонаукових умовах спромігся створити 
для нас працю, яка ще довго буде настільною 
книгою не лише для українських, а й для ро-
сійських, европейських і навіть світових етно-
органологів. 

Маємо також зауважити, що в цьому ви-
данні (останній кардинально переробленій 
версії дослідження) автор послідовніше ви-
ступає з фольклористичних позицій, ніж у 
надто вже суперечливих сентенціях і поло-
женнях, що часто діаметрально заперечують 
попередні постулати самого дослідника, ви-
кладені ним у праці «Бандура та її можливос-
ті» [13]. Скидається на те, що синдром схи-
ляння до інструментарію міської культури, 
який у розглядуваній праці виявився в порів-
няльних характеристиках тих чи тих типоло-
гічних парадигм інструментів, у розвідках про 
«удосконалені бандури» та так звані «музичні 
колгоспи» / капели бандуристів було підси-
лено ще й відомою жданівською «паралельно-
культурницькою» (термін В. Нолла) доктри-
ною про народну творчість як «самодіяльну 
художню творчість трудящих мас» або й, ще 
гірше, нестерпним політичним тиском, що 
закінчився особистою трагедією для автора 
крамольних з позицій режиму праць. Розви-
вати ж «фольклорну лінію» націоналістично 
(читаймо: «науково, етнографічно») настро-
єному вченому ставало дедалі небезпечніше, 
а «колективно-колгоспна» проблематика на-
віть на «мутованих» (вислів В. Кушпета) 
бандурах-дериватах усе-таки становила дещо 
меншу небезпеку. Сприяла цьому й зовсім не 
«етнографічна» сценічна та режисерсько-ар-
тистична та й, загалом, «творча» діяльність. 
А надто ж авторська... Навіть його безсум-
нівний шедевр «Невільницький ринок у Каф-
фі», орієнталістичні (по-суті, мусульманські) 
«шкляні» октавні «цитати» з якого у спотво-

рених інтерпретаціях сучасних бандуристів 
звучать із гучномовців українських церков, в 
інтерпретаціях сучасних бандуристів, важко 
співвідноситься зі сферами українського ет-
нічного звукоідеалу. Ґенамісотонічні інтона-
ції, застосовані Хоткевичем-композитором 
для характеристики мотиву турецької нево-
лі, тут пропонується вважати «українським 
православним мотивом», що експонується в 
церкві східного обряду, на саме Різдво. Чи 
не є це прикладом небезпеки й бездумного 
експериментування над традицією, її інстру-
ментарієм, зрештою, духовними святинями? 
Адже починалося все з геніальної і, здава-
лось би, невинної композиції автора, який іще 
недавно сповідував чистоту «фольк лорної» 
лінії кобзарства...

Духовий інструментарій менш ніж струно-
вий піддано трансформаційним модифікаціям 
(як у традиції, так і в «паралельних» її виявах). 
Тому у другому розділі «Духові інструменти», 
завдяки додаванню підрозділу «Примітиви» 
(А. «Свист»: а) без приладдя; б) з приладдям. 
В. «Пищання». С. «Дзизкання». D. «Вуркан-
ня» («фуркання»). Е. Гудіння. F. «З можли-
вістю модуляцій», численних уточнень, кон-
кретизацій і переносів певних груп / підгруп 
інструментів і послідовного їх розташування 
автор досягає ефекту максимального набли-
ження до горнбостле-заксівських принципів 
класифікації [12, с. 244–251]. 

Іще відчутніше відбилися «старі» принци-
пи систематизації на зарахуванні до тої чи тої 
групи інструментів у третій групі «Інструмен-
ти ударні». Якщо цимбали автор ще в першій 
редакції цілком беззастережно зарахував до 
«струново-ударних» [11, с. 155–165], запо-
біжливо приєднавши до них (у другій) ще й 
придворні вірґіналі, спінети, pаntalion-и, кла-
вікорди та pianjforte (аліквортне фортепіано) з 
відомими тепер усім модифікаціями – салон-
но-королівським роялем та кухонно-побуто-
вим піаніно [12, с. 237–242], то дримбі, яку й 
до сьогодні важко абсолютно беззастережно 
зарахувати чи то до духових, самозвучних, а 
чи до ударних та більшості інструментів «дру-
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гої групи ударних» – мембранних, поталанило 
менше. Одні з них (особливо фрикційні) вза-
галі виявилися «неударними», а самозвучним 
довелося розділяти свою долю із квазідухови-
ми примітивами – фуркалом, гудком-вурка-
лом із дерева, дзиґою, дзизкавкою-гребенем 
і т. п. [12, с. 245–246]. Усе це вкотре потвер-
джує, що інструменти логічніше групувати не 
за способом звукоутворення, а за матеріалом 
та характером джерела звуку.

Кардинально покращилася й літературна 
та наукова мова доопрацьованого видання: 
побільшало «цівкових» (замість «ствольних») 
сопілок, гудок нарешті з невідомо чийого став 
«українським» (і то не лише в лемківському 
контексті, а й у давньоруському), праця «за-
бриніла» чарівними живими українськими діа-
лектними говірками, «задзвонила» зворотами 
природного для української фонетики «харків-
ського» / «доскрипниківського» правопису, що 
так органічно гармонує з природним, м’яким та 
мелодійним звучанням народної термінології 
й літературної мови Хоткевича-письменника. 
В умовах тотального засилля сучасного офі-
ційного казенно-побутового мовного «суржи-
ку» – так званої «скрипниківки» – мова ново-
го видання відлунює органікою українського, а 
не калькованого з російської, мовлення. 

Важливим є і застереження щодо бездар-
ного пояснення росіянами назви «волинка» її 
буцімто походженням з відповідного україн-
ського регіону [12, с. 335–342]. Жаль лише, 
що «гусла» (хоч це й у кожній традиції ви-
значається неоднаково) у книзі залишилися 
«гуслями», визначення – «оприділенням», 
застосування – «приміненням» (щоправ-
да, деінде по-українськи потрактовуване як 
«уживанє»), а кобзоподібність – «кобзовид-
ністю», подвійна сопілка – «двійною», старо-
винність – «старинністю», гравець – «гра-
чем», а побут – «обіходом». Але це не закиди 
Г. Хоткевичу, а радше подяка йому за фік-
сацію етапів еволюційного процесу розвитку 
нашої літературної мови, обтрушування її від 
наростів чужинства та власного ренегатства і 
профанства. Не міг же він, зрештою, перед-

бачити, що широковживаний усіма вислів «на 
Україні» невдовзі можна буде писати з довго-
очікуваним «в».

Можна також пошкодувати, що в надваж-
ливій для кожного українця дилемі «кобза – 
бандура», як і його попередникам М. Лисен-
кові та Ф. Колессі, Гнатові Мартиновичу не 
вдалося поставити остаточної крапки, але по-
дякувати їм усім трьом у вирішенні її належить 
дуже низько, за звичаєм – уклонившись. Ім-
понує також позиція автора (услід за О. Коль-
бергом та ін.) щодо руйнівної дії вульгарних 
звуків катеринок, позитив та інших язичкових 
(передусім гармошок) на нетемпероване й ес-
тетично облагороджене звучання переважної 
більшості традиційного інструментарію, що 
ще контрастніше означує антиномічність обох 
діаметрально протилежних естетик звучання 
інструментів [12, с. 274–276].

Окремо слід сказати про невдалу, з нашо-
го погляду, заміну назви підрозділу «Прямі 
флейти незаднені» [11, с. 191–200] на «дуд-
ки незаднені» / «зубові дудки» [12, с. 306], 
адже «дудками» гуцули називають лінгваль-
ну дуду / козу, а поліщуки – заднені сопілки. 
Отже, загальноєвропейські «флейти» вийшли 
заміненими закономірно, а свої «дудки» – аж 
ніяк. Подібне можемо сказати й про гібридне 
(лабіально-лінгвальне) означення «Пищалка 
з ріжком». З огляду на брак у цій праці бой-
ківського матеріалу, мусимо також наголосити 
на бойківській транскрипції (через «в») «пи-
щавки» та використанні в означеному регіоні 
назв «ґайда», «ґайдиця» не до лінгвальних 
[12, с. 317], а таки до лабіальних, сопілково-
пищавкових [7, с. 127].

Аналізуючи відміни, спостережені в 
першій та другій редакціях праці «Музич-
ні інструменти українського народу», маємо 
констатувати, що феномен її автора полягав 
передовсім у його системній та систематичній 
праці над удосконаленням наукової концепції 
дослідження, наполегливою перманентною 
роботою над доповненнями доступною літе-
ратурою, поточними власними експедиційно-
польовими матеріалами та знахідками сучас-
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З історії та теорії науки

ників й у виведенні на основі узагальнень цих 
нових даних цілком співзвучних і актуальних 
для тогочасної європейської науки про музич-
ний інструментарій вислідів. Унаслідок цього 
науково-теоретична, інформаційна, музично-
етнографічна та систематико-класифікаційна 
цінність і рівень другої редакції (порівняно з 
першою) помітно вирізняється досконалістю 
концептуального переосмислення попередніх 
авторських положень, здатністю до карди-
нальних критичних оцінок і самокритичних 
переоцінок, а відтак і до фундаментальних пе-
рекроювань структури праці. І хоч цей склад-
ний науково-творчий та гносео логічний процес 
не привів ученого до новітніх класифікаційних 
змін у структурі роботи, він максимально на-
близив його до розуміння їх невідворотності. 
Утім, можливо, автор уважав (і це його право) 
свою систематику найдосконалішою й уні-
кальною, а прагнення до «найдовершенішого» 
висліду (як це показав приклад систематики 
Дрегера) – надмірним і нераціональним... 

Прочитання цієї унікальної книги в наведе-
ній редакції не лише відкриває для нас етно-
органологічний феномен видатного дослідни-
ка в цілком новому ракурсі постійного руху 
до досконалості, а й представляє його дітище 
як цілком нову самостійну й вповні заверше-
ну наукову роботу, для якої її перша редакція 
була, як з’ясувалося, лише міцним підмурівком 
майбутньої довершеної будівлі. У цьому фено-
менальний життєвий і науковий подвиг на-
шого незабутнього Сподвижника залишиться 
вічним дороговказом для майбутніх поколінь 
його вдячних послідовників. Бо ж, воістину, 
як колись казали про нього «діди»: «Так міг 
грати [а рівно ж, і співати, писати, мислити і, 
загалом, творити. – М. Х.] тільки сам чорт і ... 
Х о т к е в и ч».

Розглянуті щойно колізії суперечливості 
систематикологічних пошуків Г. Хоткевича 
цілком зрозумілі з погляду на надскладні жит-
тєві, політичні та й просто методологічні умо-
ви його часу. Вони й до сьогодні натрапляють 
на природне нерозуміння як з боку сучасної 
етноорганологічної думки, так і всередині де-

риватного бандурництва. Редакційному ко-
лективу довелося докласти чималих зусиль, 
аби віднайти «золоту середину» в надто вже 
очевидній невідповідності назви дослідження 
(«інструменти українського народу») й суті 
викладеного в ній матеріалу (інструменти не-
традиційної сфери). Адже ні на зміну назви, 
ні на вилучення третини «нетрадиційного» 
інструментарію права не було. Утім, без фахо-
вого коментаря, а можливо, й широкого етно-
інструментознавчого дискурсу, тут ледве чи 
вдасться обійтися. Бо скільки б прибічники 
глобалістично-модерністської тенденції не пе-
реконували сторону прихильників «ортодок-
сального традиціоналізму» в тому, що баяни, 
гармошки, акордеони, балалайки, любимовські 
домри, саксофони, кларнети, труби, педаль-
ні та кулісні тромбони й інший «лакейський» 
і ресторанно-кнайповий інструментарій уже 
«природно» влився в традиційну сферу жит-
тя, скажімо, тих-таки гуцулів [ширше див. 2, 
с. 57–58, 74, 83, 100–102, 115–117], останні 
ніколи не погодяться з тим, що після цього 
їх реципієнтів уже можна буде вже назвати 
г у ц у л а м и. І навіть якщо таке «паралельне» 
їх виродження вважати нормою сучасного по-
буту, то, однак, це не знімає питань ідентифі-
кації, автентизму, автохтонізму та традиційної 
оригінальності того чи того етнографічного 
стилю, що найрельєфніше відчувається в не-
природно контамінованих складах так званої 
«великої музики» [3, с. 149]. Усвідомлення не-
нормативності функціонування насильниць-
ким способом упровадженої норми в «побут» 
через... навчальні плани совєтських музичних 
закладів та культосвітніх установ необхідне 
й для спростування ще однієї сакраменталь-
ної тези її апологетів: «Щоб там говорили, а 
дом ра таки стала явищем української народ-
ної культури». Вдумаймося... Ще найбільший 
прихильник змішування грішного з праведним 
А. Фамінцин у своєму найголовнішому вислі-
ді про «праматір всєх русскіх інструмєнтов» 
змушений був визнати, що жодних «свєдєній» 
про її запровадження на території Русі «ми нє 
імєєм». А якщо так, то ні про форму, конструк-
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цію, способи гри, автохтонний репертуар та 
його звуковий ідеал, а отже, і дом ру як «яви-
ще» (тим більше української й тим більше «на-
родної) культури (про наявність якої за таких 
одіозних обставин теж говорити складно) йти-
ся не повинно. Ще дивовижніше, коли подібні 
парадоксально-антиномічні судження читаємо 
на шпальтах досліджень одного й того самого 
автора [2]. І вже зовсім не дивно, що після та-
ких, з дозволу сказати, «наукових одкровень», 
у Кам’янці-Подільскому і навіть у Тернополі 
бандура оголошується... «націоналізмом», а 
домра – інструментом, на якому «в Україні 
грали, грають і грати будуть» (О. Смоляк).

Не треба бути великим систематиком, аби 
розуміти, що гармошка, баян і акордеон нале-
жать до «самозвучних аерофонів з язичками, 
що проскакують», а значить, і естетичною й 
нівеляційною потугою володіють однакові-
сінькою. Однак свого часу це не завадило ві-
домому доктору від етноорганології Ю. Бойку 
визначити баян «утюгом» сучасного традицій-
ного інструменталізму, відмовивши в подібній 
«прасувальній» функції решті пневматичних і 
передусім гармошці з її «матанями» й частуш-
ками непристойного змісту. Не дивно, що з 
таких стартових позицій санкт-петербурзька 
школа «еволюціонізувала» до рівня етногра-
фічно-художньої небилиці – «співанки (дур-
ної)», яку гуцули співали тільки під гармош-
ку-хромку [2, с. 190] та награвання на баяні, 
що «може бути також фоном для співанки» 
<...> «сина відомого пастуха-музиканта, со-
пілкаря» (що, вочевидь, так був зачарований 
«утюгом», що батькової сопілки вже опанува-
ти не спромігся) [2, с. 191]. Подібні сентенції 
могли б мати рацію і стосовно решти чужин-
ського й зовсім неприродно впровадженого в 
побут не лише гуцулів напливового інстру-
ментарію, який не тільки територіального, 
часового чи соціального, а навіть чисто есте-
тичного критерію належності до традиційно-
автохтонно-автентичної сфери зовсім не ви-
тримує. Незрозумілим у цьому страхітливому 
сюрреалізмі, де відвертий кіч підноситься до 
рівня «норми» традиції, залишається лише 

одне – для чого було списувати цілі стоси 
методологічно витриманої, науково й есте-
тично правильно сформульованої літератури 
про «звукоідеал» традиції, якщо задля при-
мітивної політичної кон’юнктури (аби домри 
й баяни «правили бал» далі) із цього самого 
звукоідеа лу навіть цурки не залишають. І чим 
гіршими від баянів, вентильних труб, корнетів 
і тромбонів є децибельно ще потужніші «яма-
хи» й бас-гітари, фонограмні й комп’ютерні 
«фанерні»» фальшивки, адже вони теж, за 
винятком хіба-що останніх, «дістали розпо-
всюдження на Гуцульщині головним чином 
після Другої світової війни» [2, с. 74]. Який 
стосунок неприродний сюрреалістичний екс-
перимент насильницької «баянізації, бала-
лайкізації та  домрізації всєй страни... аж до 
самих, до окраїн» може мати до «переймання 
традиції» гуцулів, бойків, слобідців чи навіть 
чукчів чи евенків – питання, як видається, 
зовсім не до етноорганологів. Натомість при-
родне проникнення автохтонного так званого 
«вдосконаленого» інструментарію в тради-
ційне середовище – процес невідворотний, 
однак до нівеляційної дії дериватів, які від 
традиційності відійшли, а до «академізму» не 
пристали, слід, на наш погляд, теж ставитися 
дуже коректно, оскільки з кожним наступним 
децибелом і традиційно некоректною неха-
рактерністю тембру зникає кожна наступ-
на характеристика етнографічного, а відтак і 
загальноетнічного звукоідеалу. А з ними – й 
самого поняття традиції... Чи думав Г. Хотке-
вич, що послідовники його етно органологічної 
концепції у ХХІ ст. зайдуть аж так далеко?

К. Квітка називав подібні позатрадиційні 
інструменти «любительськими», «самодіяль-
ними», «естрадними» й виразно відмежовував 
їх від сфери традиційної культури [1, с. 191]. 
Так само принципово вирізняли руйнівну дію 
«лакейського» інструментарію О. Кольберг, 
Ф. Колесса, А. Руднєва, на відміну від лінії, 
що йде ще від А. Фамінцина, Н. Прівалова, 
К. Верткова, А. Гуменюка, Л. Черкаського та 
їх московсько-санкт-петербурзьких однодум-
ців, для яких принципи функціонування сце-
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нічної культури домінували над традиційними 
критеріями.

З цього погляду Україна, яка донедавна 
ще вигідно вирізнялася від надміру «цивілі-
зованого» й глобалізованого світу, сьогодні 
дедалі відчутніше прямує до прірви глобаліс-
тично-космополітичного витлумачення сут-
ності «традиційності» культури, де одноразо-
вого факту «переймання» того чи того явища 
або факту цілком достатньо, щоби вважати 
їх «традиційними» для даного середовища; 
прірви, де саме поняття «традиція» – як пе-
редача досвіду між поколіннями – уже ні-
чого не важить, де створюється «традиція 
миттєвостей», так би мовити, «практики для 
одноразового використання». Якщо зважити 
при цьому, що наукова думка в подібних кон-
цепційних викрутасах взагалі вилучається, а 
прерогатива вирішення проблеми надається 
винятково «громаді» (читаймо: «неосвічено-
му плебсу на чолі із ненажерливими, людино-
ненависницьки настроєними політиканами»), 
то в цьому контексті не до кінця зрозумілою 
є позиція учених-етно інструментознавців, які, 
з одного боку, ніби висловлються за етнічний 
звукоідеал, а з другого – сповідують преро-
гативу антиномічних чинників, які цей ідеал 
руйнують, над уже нетрадиційними, іншоет-
нічними, іншочасовими, іншосередовищними 
і т. п. Вочевидь, що від цього руйнівного про-
цесу нікуди не подітися й що він має бути в 
полі зору дослідників «звуко ідеалу етнічного», 
але, мовлячи словами самого Хоткевича, «не 
треба було того заносить на сторінки етно-
графічних записів» [13, с. 48–49]. Бо ми як 
українці-бойки, українці-гуцули, українці-по-
ліщуки, українці-наддніпрянці маємо чимось 
відрізнятися від решти світу, а якщо ми вже 
такими не є, то маємо принаймні описувати, 
досліджувати, аналізувати, узагальнювати ін-
гредієнти ідеалів наших предків, не змішуючи 
їх з ідеа лами чужинців, ідеалами іншосередо-
вищних та маргінальних псевдосимволів.

Сучасний світ давно уже виразно поділився 
на сфери панування глобалістично виродже-
ного суспільства, яке чомусь називають «ци-

вілізованою Європою чи Америкою» і т. п. і 
де традиції високої предковічної культури ще 
не дощенту знищені сучасною «цивілізацією». 
Подібні звивини діалектико-історичної спіралі 
вже неодноразово ставили перед світовим роз-
витком подібні випробування. І щоразу логіка 
людського мислення, увібравши із сучасного 
елемента раціо нальне, категорично відкидала 
все наносне, чужорідне, не властиве даній на-
ції чи середовищу. Немає сумніву, що саме так 
буде й цього разу. Річ тільки в тім, чи зроблять 
належні висновки з гіркого досвіду Г. Хотке-
вича вчені, які в кон’юнктурному змаганні за 
ілюзорними «цивілізаційно-глобалістичними» 
ідейками втратили чуття «свого», бездумно 
й безпардонно замінивши його «чужим», а 
об’єктивність ученого-аналітика – простолі-
нійними потребами сучасного знівельованого 
побуту та адміністративної кон’юнктури. Хоч 
прямого логічного зв’язку між систематико-
логічними явищами кожної з етнографічних 
культур та рівнем їх урбанізації, модернізації 
та глобалізації практично не існує, усе-та-
ки реальна загроза їх нівеляційного впливу 
на визначальну функцію традиції відчутно 
з кожним днем зростає. І якщо в Хоткевича 
«чужий» матеріал подається майже виключно 
з метою відтворення еволюційно-історичного 
та порівняльного (зі «своїм») контексту, то су-
часні «трансформаційні» інтерпретації такого 
зіставлення, як видається, позбавлені елемен-
тарної логіки. Адже сучасна етноорганологіч-
на думка, на відміну від часів Г. Хоткевича, 
забезпечила науковий процес новітніми мето-
диками й сучасними критеріями визначеності 
«традиційності» НМІ та НІМ, де принципам 
автохтонності та автентизму належить домі-
нантна функція. Усе, що входить у ці критерії, 
належить традиції, а що випадає з неї – де-
шевому кічу змаргіналізованого середовища 
[ширше див. 8–10], яке відчуття ідентичності 
з нею або інтенсивно втрачає, або уже втрати-
ло назавжди. 

У науці взагалі, а в гуманітарній і по-
готів, має обов’язково бути присутня певна 
«гігієна мислення», забезпечена чистотою 
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методологічних та методичних (аналітичних) 
підходів. Якщо ж у методології дослідження 
цієї чистоти позірно дотримано, а аналітику і 
класифікацію засмічено й підмінено кічевими 
критеріями та сумнівним неавтохтонним й не-
автентичним фактажем, то паритет між мето-
дологією й методикою порушується, а вислід 
аналітики набирає протилежних і суперечли-
вих з методологічними настановами характе-

ристик. І якщо суперечливість Г. Хоткевича 
значною мірою можна пояснити відносно не-
розвиненим щаб лем розвитку тогочасної мето-
дології етноінструментознавчих досліджень, 
то збочення сучасних методико-аналітичних і 
просто відверто вульгарно-волюнтаристських 
підходів «дрейфують» з наукової в морально-
етичну, а значить, науково малопродуктивну 
площину.
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