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ВІД АВТОРА

Призначення посібника - поглибити розуміння музич
ної форми та її генезису. Орієнтовано його насамперед на
фольклористів і теоретиків, може використовуватися на
ввідних лекціях з курсу аналізу музичних форм, що вивча
ються студентами інших музичних спеціальностей. Прин
ципово новим у цій роботі є розгляд генезису музичного
мистецтва в єдності мислення, мови і музики через посе
редництво понять і категорій синтаксису.

В музикознавстві існують недостатньо досліджені пи
тання, серед яких - логічні механізми становлення та
функціонування музичної форми. Скромні наслідки доте
перішніх зусиль у сфері генетичної проблематики музич
ного мистецтва пояснюються тим, що тут вимагалося
координованого розгляду - з залученням відомостей з
логіки, лінгвістики, психології (в тому числі палеопсихології), етнографії, історії, археології.
Традиційно вивчення будови музичних творів досі роз
починається з розгляду періоду. Сам же механізм ф унк
ціонування музики залишається не з ’ясований. Внаслідок
у студента створювалося враження, що музика - самодо
статня сфера, що постала вона в результаті саморозвитку.
А ті уривчасті відомості, які де-не-де трапляються в літе
ратурі про зв’язки мислення, мови і музики, проходять
повз свідомість читача, оскільки їх не було виведено на
рівень теорії.
Музика, як і будь-які прояви людського мислення, спи
рається на апарат логіки. Безпосередньо простежити його
дію у сфері музики майже неможливо. Однак це можна
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зробити, аналізуючи взаємопов’язану тріаду: «мислення мова - музика». У вказаній тріаді мислення є визначаль
ним для функціонування двох інших складників.
У мисленні історично (ще за мустьєрської доби1)
відпрацьовувався логічний апарат, який втілювався у зако
ни мови і музики (втім, як і в усі інші види людської діяль
ності). Мову вивчено досить ґрунтовно, тому склалися
плідні умови для зіставлення її логічної структури із струк
турою музики. Однак прямолінійно вирішити проблему
«мова і музика» досі не вдалося (численні спроби такого
ґатунку якихось переконливих наслідків не принесли). Тому
доводилося шукати ті структурні явища, які, по-перше, уо
соблюють закони мислення, а по-друге, можуть бути простежені і в мові, і в музиці. Вони зосереджені в синтактиці.
Музично-синтаксична проблематика - найменш опра
цьована галузь музикознавства і фольклористики. її осно
ви викладено у перших двох розділах посібника. У першо
му розділі («Членоподільність мови і музики») подаються
необхідні поняття з синтаксису та з ’ясовується головна для
будь-якого формотворчого процесу проблема членування
цілого.
Другий розділ історіографічний. У ньому коротко сха
рактеризовано спроби опрацювання музично-синтаксич
н о ї проблематики. їх названо «теоріями». Не усі вони до
вершені, але за спектром інтересів можуть претендувати
на таке визначення.
У третьому розділі «Становлення логіки»простежено
розвиток мислення - від початку антропогенезу до ф ігур
логічного та магічного мислення, що лягли в основу фено
мену мистецтва і музики.
Оскільки, як було сказано, найкоротший шлях до
пізнання логічних основ музики пролягає через синтаксис,
у четвертому розділі зосереджено увагу на розвитку мови,
проведено паралелі та вказано на аналогії м іж мовними й
музичними проявами синтаксису.
1 Мустьє - археологічна культура середнього палеоліту (2 0 0 тис. 4 0 тис. років тому).

Основи логіки м узичної ф орми

і

У п’ятому розділі «Музика як історичний код» оглянуто
становлення музики, відзначено роль магічних стимулів і
дано характеристику логіко-синтаксичних категорій формо
творення - періодичності, паратаксису (сурядності) та гіпо
таксису (підрядності). М іж цими трьома логіко-опорними
конструкціями розташовується безліч композиційних вина
ходів, початковий з яких - повтор (на зразок «Щедрика»,
відомого в обробці М. Леонтовича), а кінцевий - гомофон
ний період (музична респонсія або музичний гіпотаксис здобуток XVI - XVII ст., період з двох речень, які перебува
ють м іж собою у стосунках «питання - відповіді»).
Заключний розділ - практично-аналітичний: тут
вміщено кілька етюдів, кожен з яких розв’язує конкретну
проблему, що випливає з методологічної концепції книги
та спирається на її методичний апарат. Щоб ствердити
тезу про надвидове, універсальне значення логіки, в
аналітичних етюдах показані деякі приклади вирішення
не лише етномузикологічних, але й етнологічних проявів
логіки формотворення.
Розгляд генезису музики та її логічних основ м іг бути
здійснений тільки на матеріалах народної музики. Етно
графи, лінгвісти, етномузикологи одностайні у висновках:
мова та фольклор зберігають реліктові явища, вік яких об
числюється у десятки тисячоліть (деяких - до сотні тисяч
років, як стверджує Б. Рибаков2). Саме через це докумен
тальну базу дослідження становлять народні мелодії. А
одним з головних методів аналізу є декодування збереже
ної у фольклорі інформації.
Кінець XX століття позначився поворотом науки до
комплексних досліджень та посиленням міждисциплінар
них зв’язків. Власне, за законом заперечення заперечен
ня ми повертаємося (звісно, на новому рівні) до універ
салізму античних і середньовічних наукових поглядів,
освіти. Існуючі методи викладання вузько спеціальних
дисциплін явно потребують перегляду в бік розширення

2 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., 1981. - С. 95 - 96,131, 753.
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інтелектуальних горизонтів, посилення проблемності
навчання, поглиблення координації різних наукових галу
зей. Проступає необхідність виходу з самоізоляції окремих
навчальних дисциплін, яка загрожує догматизмом, некри
тичним перебільшенням власного значення, згасанням
творчих прагнень та критичності мислення. Навчальні
посібники, як і наука, мусять відповідати вимогам часу і, не
сучи знання, зобов’язані стимулювати мислення студента.
В основу посібника було покладено ряд дослідницьких
напрацювань автора, апробованих в опублікованих працях
та лекційних курсах з музичної фольклористики. Частково
вони були оприлюднені у навчальному посібникові
«Українська музична фольклористика», видрукувано та
кож реферативний виклад теперішньої праці під назвою:
«Фольклор: генетична та логіко-структурна інформація
(мислення - мова - музика)»3.

3 Іваницький А.І. Українська музична фольклористика (методологія і ме
тодика). - К., 1997. - С. 28 - 54; Іваницький А. Фольклор: генетична та
логіко-структурна інформація (мислення - мова - музика) //Проблеми етномузикології. - Вип. І /Упоряд. О.Мурзина. - К., НМАУ, 1998. - С. 21 - 33.

І. ЧЛЕНОІЮДІЛЬНІСТЬ
МОВИ ТА МУЗИКИ

1.1. Знакові одиниці мови
Торкаючись генезису музичної форми, перше, що не
обхідно з ’ясувати, це членоподільність інтонаційного пото
ку - мовного і музичного. Адже доти, доки не було вироб
лено закони цезурування (сегментації) будь-якого повідо
млення, форми як такої не існувало. Натомість діяли тва
ринні звукоемоції: радості, страху, агресії, остороги, задо
волення тощо. Оскільки мова належить до найдавніших і
найважливіших засобів олюднення людини, саме в ній
збереглися найважливіші свідчення того, як саме відбу
вався перехід від тваринних звукоемоцій до синтагмічносмислової комунікації4 . З цього моменту починається
становлення форми я к лотіко-звукового коду. Цей процес
найповніше простежено в історичній граматиці (особливо
в історичному синтаксисі). Тому шлях до джерел музичної
форми необхідно розпочинати від ознайомлення з кате
горіями граматики, які водночас є й логічними кодами
формотворчих процесів.
Граматика вивчає знакові одиниці мови. їх є дві: сло
во та речення. Тому граматика складається з двох розділів;
морфології, що вивчає слово, і синтаксису, предметом яко
го є речення. Синтаксис досліджує формально-структурні
4 Синтагма - інтонаційно оформлена смислова одиниця мовлення.
У фольклористиці аналогічні інтонаційні звороти називають сегмента
ми. В аналізі музичних форм їм відповідають фраза та мотив. Згадані
одиниці виникають внаслідок членоподільності мовного чи музичного
звукового потоку.
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особливості мови та їх історичний розвиток. Становлення
речення від його виникнення до сучасності і є предметом
історичного синтаксису.
Основних типів речення три: просте, складносурядне і
складнопідрядне. Останні два типи речень відповідно ще
називаються: паратактичні (сурядні зв’язки м іж простими
реченнями, що входять до складного, і є синтаксично
рівноправними) та гіпотактичні (підрядний зв ’язок, коли
другорядне речення підпорядковується головному). Гіпо
тактичні відношення, крім того, ще іменуються респонсорними, тому що м іж головним та підрядним реченнями
встановлюється зв’язок «питання - відповідь»(аналогічне
відношення діє також м іж реченнями музичного періоду
при наявності половинного недовершеного і заключного
довершеного кадансів). Перша частина складнопідрядно
го речення зветься прутазис (функційно він тотожній пер
шому реченню музичного періоду), друга - апудозис
(в музичному періоді - друге речення).
Майже кожне поширене речення членується на смис
лові ділянки, що звуться синтагмами. В найзагальнішому
плані складне речення може розглядатися як ієрархічна
структура із трьох рівнів, які співвідносяться м іж собою,
як «матрьошки»:
1. складне речення,
2. прості речення як частини складного,
3. словосполучення (або слово) - найнижчий синтак
сичний рівень.
На фонологічному рівні5 одиницею членування ре
чення є інтонема - ділянка звуковисотного контуру,
співвіднесена, як правило, із синтагмою. Синтагми та інтонеми можуть бути простими і складними і розрізняються
за ступенями членування. Найбільша синтагма (та інтоне
ма) співпадає з масштабом речення і належить до 1-го сту
пеня членування. Тим самим «кожне речення є синтагмою
першого ступеня членування»6. Далі у реченні можуть вич5 Фонологія - розділ мовознавства, що вивчає звукову (інтонаційну) обо
лонку мовлення.
6 Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. - К., 1972. - С. 438.

11

Членоподільність мови та музики

леновуватися синтагми 2-го ступеня членування, 3-го і т.ін.,
доки не буде досягнуто рівня простих синтагм. З аналітич
ною метою при синтагматичному членуванні речення одна
синтагма від іншої відділяється вертикальними рисками.
Кількість рисок вказує на глибину цезури:
Після вечері ЦП посадила Явдоха Павла на покуті, |||
вмитого, І чистого И і сонливого (Г.Тютюнник).
Граматичний і фонологічний (інтонаційний) рівні мовно
го синтаксиса обопільно залежні. їх зв’язок можливий через
те, що і граматика, і фонологія вивчають різні сторони одно
го явища - живого мовлення, граматика - його формальнологічну структуру, коріння якої - у процесах мислення, фо
нологія - логіко-виразову структуру мовлення, що оперує
відповідними психофізіологічними та психофізичними по
казниками. Сказане проілюстровано у схемі 1.
Схема 1
Г р а м а т и к а
Мова

Ф о н о л о г і я

Мовлення

Інтонація

Складне
речення

Синтагма 1-го
ступеня
членування

Інтонема речення

Просте речення
(у структурі
складного)

Синтагма 2-го
ступеня
членування

Інтонема частини
речення
(2-й ступінь
членування)

Словосполучення
(або слово)

Синтагма 3-го
ступеня
членування

Інтонема
словосполучення
(3-й ступінь
членування)

У схемі глибину членування обмежено трьома рівнями складного речення, простого речення (у межах складного)
та словосполучення. їх може бути більше, але ці три є
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основними, найуживанішими. Крім того, як буде показано
нижче, ступені членування фольклорного твору та музич
ного періоду авторської музики також здебільшого обмежу
ються трьома - чотирма рівнями (див. також синтагматич
ний аналіз мовного речення, вміщений перед схемою 1).
Отже, ступені членування музики є аналогічні мовним,
а структурно та історично вони мають спільну основу в
мисленні.

1*2* Поняття музичного синтаксису
Тепер необхідно розглянути поняття музичного синтак
сису, що вживаються в музикознавстві та фольклорис
тиці. У наступному параграфі 1.3 знакові матеріали 1.1 та
1.2 параграфів буде об’єднано і стане очевидною не про
сто спорідненість мовних та музичних явищ, але й їх
спільні генетичні витоки.
Насамперед торкнемося термінології, оскільки вона
має відмінності у музикознавстві та фольклористиці.
Термінологія загального музикознавства відома: це
період, речення, фраза, мотив (іноді ще субмотив). То
му зупинятися на ній немає потреби. Слід лише вказати,
що мотив (субмотив) - це рівень, що у граматиці
відповідає слову музична фраза - члену складної синтак
сичної конструкції (синтагмі другого або третього ступеня
членування!'); музичний п е р іо д - двочленному склад
нопідрядному чи складносурядному мовному реченню
(рідше - власне мовному періоду як багаточленній
складній конструкції).
Отже, можна констатувати, що період з погляду за
гального музикознавства являє собою чотиримасштабну
ієрархію: період включає музичні речення, вони - фрази,
а фрази - мотиви (субмотиви).
На фольклористичній термінології слід зупинитися де
що докладніше - як через її специфічність, так і певну су
перечність. Причини останнього ті, що фольклористи-теоретики (і музикознавці, і філологи) недостатньо врахову
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вали закони синтаксису. Філологів насамперед цікавила
специфіка народнопісенного вірша, а музикознавців - музично-ритмічна конфігурація складонот. Тому, починаючи
від XIX ст., впроваджувалися такі терміни: піввірш (П.Сокальський), музично-синтаксична стопа (Ф.Колесса), син
тагма (В.Єлатов), складоритмічний період (О.Банін) та ін.
Більшість цих термінів зараз становить лише історич
ний інтерес (в тому числі й ті, що були запропоновані вже у
другій половині XX ст.). Попри інші недоліки, перераховані
терміни не еквівалентні за масштабами. Наприклад,
піввірш - це не те, що музично-синтаксична стопа (яка мо
же бути третьою чи четвертою частиною пісенного рядка).
Синтагма у розумінні В.Єлатова - це пісенний рядок (тоб
то, півстрофи), тому вона може дорівнювати двом
піввіршам, або двом, трьом чи чотирьом музично-синтак
сичним стопам тощо. Така термінологія не може задоволь
нити як через її взаємну некоректність, так і внаслідок
відсутності вказівок на ієрархію ступенів членування пісні.
В останній чверті XX ст. почала вживатися терміно
логія, яка, по-перше, позбавлена згаданих суперечностей,
по-друге, вона строго ієрархічна, тому її можна зіставити і
з поняттями граматики, і з визначеннями музикознавства.
Суть термінів така. Форма, аналогічна музичному періоду
(чи близька до нього), називається строфою. Строфа
поділяється на рядки, а рядки - на сегменти7. Зручність та
кої термінології незаперечна: вона ієрархічна, несуперечлива, однозначна (при тому, що самі масштаби строфи,
рядка, сегмента не постулюються - так само як у грама
тиці не визначаються абсолютні масштаби синтагми, а в
музикознавстві - періоду, речення, фрази, мотиву). Далі,
поняття «строфа, рядок, сегмент» універсальні, оскільки
однаково несуперечливо докладаються як до музичної
7 Див. докладніше: Іваницький А.І. Українська музична фольклористика
(методологія і методика). - К., 1997. - С. 226.Описувана термінологія на
лежить різним авторам. Найпослідовніше нею користувався В. Гошовський. Особливо вдалим слід визнати термін “сегмент”, який знімає
суперечності “піввірша”, “музично-синтаксичної стопи”, “синтагми” (ду
же недоладний термін за його тлумаченням у білоруського фольклори
ста В. Єлатова та В. Щурова).
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форми пісні, так і до її тексту. Ці терміни дозволяють прово
дити аналогії до відповідних їм за масштабами та функцією
поняттями граматики та загального музикознавства.
Вказані ієрархічні рівні музики у граматиці відповіда
ють поняттям синтагми першого, другого, третього ступе
ня членування.
Аналогічно музичний період можна уявити у вигляді
музично-синтаксичної одиниці 1-го ступеня членування, му
зичне речення - 2-го, фразу - 3-го, мотив - 4-го ступеня чле
нування. Подібно і у фольклорних творах: музична строфа
(чи словесна строфа) - 1-й ступінь членування, рядок - 2-й,
сегмент-піввірш - 3-й ступінь, сегмент-стопа - 4-й ступінь.
Як відомо, піввірш буває простий (нечленований далі) або
складний (коли складається з двох сегментів-мотивів). На
приклад, структура 14-складника може виглядати як (8+6)
або (4+4+6). У першому випадку 8-складовий сегмент буде
нечленований, у другому він членується на стопи.
Нечленований:
І шовковенький платочок || голови не зв’яже (8+6)
Членований:
Ой я файна | господиня, || знають мене люди (4+4+6)
У народній пісні більше, ніж чотири ступені членуван
ня, практично не трапляється. 5-й ступінь членування мо
же мати місце тільки в мелодії - як рівень субмотиву. Але
і то виключно рідко.
Явище «простого» чи «складного» сегмента - це не
порушення ієрархії, а вплив сегментації мовлення: синтаг
матика мовного потоку заснована на природній варіант
ності - інтоніційній і змістовій.

1.3. Сегментація мелодії як проблема
формалізації понять
Вище було розглянуто сегментацію мови, музики,
фольклору і зроблено висновок про членоподільність як
питому якість і основу людського мислення. Тобто, сегмен
тація не є специфічною рисою мовлення, музики чи іншо
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го виду діяльності і комунікації, а закорінена в структурі
розумової діяльності л ю д и н и . Дійсно, голоси тварин є ли
ше звукоемоціями, які ніколи не підіймаються до рівня
логічних фігур і не утворюють тих структур, які ми нази
ваємо формою. Звичайно, у співі солов’я можна виділити
окремі «коліна», але вони успадковуються тваринами че
рез гени і, при усій схожості на «конструкцію», є не більше
як різновидом звукоемоцій інстинктивного походження.
Людська комунікація (у вигляді мови, музики, танцю
тощо) є продуктом мислення. Щоправда, цей процес не
такий простий: формотворчість відбувається на двох
рівнях: свідомості та підсвідомості. Обидва вони спрацьо
вують при формотворенні, спираючись на логіку. Тому,
підводячи підсумок розмові про членоподільність як пер
шу і основоположну засаду будь-якого формотворення,
розглянемо її як проблему логіки і проблему ф ормалізації
понять. Будь-яка класифікація, систематика, сегментація
тощо - не щось інше, як завдання, які вирішуються за до
помогою логічного мислення. Для цього звернемося до
сфери кібернетики, бо саме тут досягається максимальна
формалізація дій з сегментації: інакше комп’ютер не м іг
би працювати.
Членування музичної тканини як спеціальна логікосинтаксична проблема виникає при моделюванні на ком
п’ютерах процесів творчості. На прикладі алгоритмізації
процесу творчості (так само, як і автоматизованого аналі
зу його результатів) ясніше видно логічний смисл сегмен
тації та її практичне значення.
У роботі з моделювання діяльності композитора Р. За
рипов використав розроблену Л. Мазелем та В. Цукерманом методику аналізу малої форми (музичного періоду)8.
Згідно вимог формалізації алгоритмічної мови, він дає
більш докладне та однозначне визначення розглянутих
Мазелем та Цукерманом структур, обмежує їх число та
масштаб (бере до уваги лише 8-тактовий період) та викла
дає принципи переводу цієї інформації на машинну мову.
8 Зарипов Р.Х. Кибернетика и музыка. - М. , 1971. - С. 94 - 99.
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У зв’язку із складністю завдання (компонування машиною
музики), Зарипов обмежується використанням квадратносиметричнихструктур, що мають рівномірно-тактову будо
ву. Вони строго регламентовані. «Машинна музика» має
один суттєвий сенс: допомагає чіткіше усвідомлювати і
точніше розкривати логічний підтекст психічних процесів.
Якщо моделювання творчості цікаве як складна мате
матична задача, то у практичному плані (зокрема, для му
зикознавства та етномузикології) набагато важливішою є
можливість використання комп’ютера для дослідницьких,
зокрема аналітичних та статистичних операцій.
У 1970-ті роки сформувався науковий напрямок, за
снований В.Гошовським, який дістав назву кібернетична
ет номузикологія. Уперше сегментація переростає із
віршознавчої чи музикознавчої в реальну, актуальну син
таксичну проблематику, як вона досі ще у фольклористиці
та музикознавстві не стояла. Варто розглянути під цим ку
том зору деякі праці В.Гошовського - першого укладача
кібернетичних програм для автоматизованого аналізу му
зично-фольклорних текстів.
Аналіз народної пісні за певними алгоритмами перед
бачає системний підхід на трьох рівнях: музично-синтак
сичному, музично-морфологічному та музично-фонетич
ному. До синтактики В.Гошовський відносить структуру і
ф о р м у9 (мається на увазі складочислова та ритмічна бу
дова і форма строфи). Практично аналіз втілюється в
описі системи АРУНАК10 . Для позначення синтаксичної
одиниці пісні В.Гошовський вводить поняття сегмент,
поділ же музично-пісенної строфи названо сегм ен
тацією. Синтагмами названо відтинки музичного речен
ня та вірша, які членуються на 2 або 3 сегменти. Вони на
зиваються членами синтагми (за масштабами відповіда

9 Гошовский В. У истоков народной музыки славян. - М., 1972. - С. 18 - 20.
10 АРУНАК - Армянская универсальная аналитическая карта. Див.: Пер
вый Всесоюзный семинар по машинным аспектам алгоритмического
анализа музыкальных текстов /Сост., общ. ред. и предисл. В.Л.Гошовского. - Ереван: Изд. АН АрССР, 1977. - С. 68 - 72.
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ють мотиву або субмотиву). Коли виникає додатковий
поділ членів синтагми, вводиться поняття конституент.
Тоді член синтагми перейменовується на синтагму, синтаг
ма - на конституент і таким чином досягається додаткова
сходинка сегментації. Операцій з сегментації має бути не
менше трьох і не більше чотирьох.
На перший погляд і сегментація, і сама термінологія
не видаються чимось новим. Однак підхід позначено
однією принциповою особливістю. Машина (комп’ютер)
не терпить неясності чи двозначності формулювань (за
вдань, команд). Тому алгоритмічна сегментація макси
мально формалізована. Усі варіанти реальних сегментів
кодуються так, щоб м іж ними завжди виникали або
бінарні (двоелементні) або тернарні (триелементні)
відношення. Усякі «або - або» , «і так - і інакше» виклю
чаються.
Для прикладу, якщо у пісні «В кінці греблі шумлять
верби, що я насадила» в ручному режимі ми можемо зна
ходити два піввірші (за П. Сокальським) - (8+6) або три
пісенні коліна (за Ф. Колессою) - (4+4+6), то в машинному
режимі рішення має бути тільки однозначне. Для кожного
такого випадку все оговорюється наперед - у правилах
сегментації.
Такий формалізований, автоматизований аналіз, зви
чайно, має певні недоліки: адже бувають винятки. А ма
шина їх «не терпить». Та ці недоліки компенсуються за ра
хунок швидкості обробки великих масивів фольклорних
текстів (музичних і поетичних), про яку в ручному режимі
годі мріяти. Крім того, усяка програма може допрацьову
ватися. При цьому будуть враховані як досвід минулого
програмування, так і нові ідеї.
Алгоритмічний аналіз та моделювання творчого про
цесу, як це видно, поки що спирається на традиційні до
сягнення загального музикознавства та фольклористики.
Але з однією суттєвою різницею - різницею у строгості
ф ормалізації (термінологія при цьому особливого значен
ня не має, вона може бути традиційною або модерною,
але без властивої старій традиції багатозначності).
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1.4. Генезис музичної сегментації
Очевидність факту музично-пісенної сегментації не
привела протягом останніх двох століть до єдності по
глядів дослідників на неї. Розбіжності виникають з приво
ду: масштабів, ієрархії сегментів (розрізнення у наспіві
«фрази», «мотиву», «інтонаційного звороту» тощо), а та
кож термінології. Щ о ж до генезису сегментації та часу її
постання, доби виникнення цензурованого вірша, взаємин
мовного і музичного сегментування, - такі питання зали
шаються нерозробленими.
Але не підлягає сумніву: «невловимість» важелів сег
ментації у творах фольклору та її сутності у формі пояс
нюється впливом мови та залежністю від її механізмів,
залежністю не формальною чи за аналогією - а безумов
ною, яка поринає корінням у первісне мислення і первісне
співомовлення (російськомовний відповідник може ви
глядати як «рече-пение»). Усі спірні питання сегментації
фольклору (і ширше - сегментації як феномену людсько
го мовлення та мислення) - це ті ж питання синтагматики.
А те, що в наукових дискусіях виглядає як спірність чи
розбіжність - є лише свідченням обмеженості наукового
мислення, яке будь-що прагне кратності та симетрії (в за
гальному музикознавстві ця тенденція проступає у вигляді
групування тактів переважно по 2, 4, 8 тощо та розгляді
такту не як графічної умовності, а майже як інтонаційносмислової сутності музичного твору). Підстави для такого
сприймання створює композиторська творчість, коли
більшість європейських композиторів опинилися в тенетах
кратно-симетрійної побудови музичного твору. Проте такої
«однозначності» не може бути ні у спонтанному мовленні,
ні у творчості, що генетично спирається на закони мовлен
ня. Проблема сегментації це не завдання симетрології,
-

а проблема логіки.

Багатозначність масштабів «синтаксичної стопи», різна
глибина цензурування (у коломийковому вірші, наприклад,
цезура після 8-го складу відчутніша, ніж після 4-го) - це ті
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ж питання, що стоять і перед лінгвістами, коли йдеться про
ступені членування мовної синтагми. Але на відм іну від
фольклористів та музикознавців, лінгвісти дошукуються
суті справи. Літературознавці ж, фольклористи та музикоз
навці, створивши часткові теорії синтагматики - вер
сифікаційну, музично-морфологічну (розгляд інтонацій
них, ритмічних, ладових зворотів) - схоже, догматизували й
завели на узбіччя зміст справи: перевели її із генетичноспівомовноїна формально-класифікаційну. Не випадково
найбільш обережні дослідники (К. Квітка насамперед)
відсторонилися від дискусій і від самої проблеми сегм ен
тації, прийнявши дійсність якою вона є: спірність, дійсна
чи уявна «невирішуваність» питань синтагматики не зава
жала й не заважає вирішувати інші - зокрема, м орф о
логічні завдання (загальної побудови пісні та специф іки її
форми).
П. Сокальський відзначав у найдавніших вірш ах
індоєвропейців наявність сегментації у вигляді піввірш ів.
Важлива деталь: «...вони не організовані за якось визна
ченим, одноманітним планом для усіх піввірш ів»11 . Він
припускав, що неперіодичній акцентуації давньоіранських
«Зендавест» та давньоіндійських «Вед» потрібний розм ір
придавала музика12 . Однак це лише припущення, засно
ване не на доведених фактах, а на іншому припущенні: що
4 - 5 тисяч років тому ритуальні тексти виконувалися під
регулярно-акцентні наспіви. Тобто, що вже тоді існувала
чітко витримувана кратність музичного часу і було норму
вання часу, як, скажімо, у новоєвропейських 16-тактових
музичних періодах. Тоді як точно відомо, що д о XVI
століття, в епоху панування ранньої поліфонії, така симет
ричність і кратність в музично-ритмічному часі н е була
нормою. Та й у наші дні в культових наспівах церков панує
нерегулярна псалмодія. Враховуючи, що в неолітичних
наспівах панував речитатив (це засвідчують найдавніш і
наспіви обрядового фольклору в усіх слов’ян), куди при
родніше припустити, що ведичні тексти виконувалися
11 Сокальский П.П. Русская народная музыка. - Харьков. 1888. - С. 224.
12 Там само. - С. 226.
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псалмодично. Отже, не текст «унормовувався» музикою, а
скоріше наспів слухняно йшов за текстом (як це, напри
клад, спостерігається в думах, голосіннях, в рецитаціях
церковної служби).
Нижче не йтиметься про регулярну ритмічність та при
чини її виникнення. Сегментація не пов’язана з регу
лярністю чи нерегулярністю ритму - то все внутрішньосегментні, часто - виконавські прикмети, також вплив
танцювальних рухів.
Цезурування вірша і наспіву не є регіональною,
національною чи хронологічною ознакою. Саме такий стан
і висуває необхідність знайти пояснення цьому феномену
людської комунікації. Якщо при цьому ми будемо виходи
ти з «дихальних тактів» (як намагалися пояснювати, зокре
ма, будову пісенного вірша), то, крім констатації такого ро
ду дискретності, нічого більше довести не вдасться.
Найважливіше - зв’язки сегментів, їх ієрархія та компо
зиція строфи (форми взагалі) - залишаться незрозуміли
ми. Не можна, справді, мати стільки наївності, щоб зводи
ти усе, всі внутрішні закони єднання форми до «ритмічної
конфігурації» або до «арочних» взаємодій музично-ладових центрів, кадансів. Останнє припустиме при досліджен
ні авторської музики, але зовсім безнадійне, коли ми ста
вимо за мету пояснити генезис музичного мислення.
Ідучи вглиб минулого, дослідник неодмінно змушений
буде спіткнутися об таке: в розвитку музичного мистецтва
був етап, коли ладові категорії не діяли тою мірою, яка
звична для нас зараз. «Плаваючі», нефіксовані устої не
могли виконувати ту роль, яку зараз виконують квартоквінтові, терцеві, чи секундові «арки». Інтервали «вібрува
ли», були «розтяжимими». А все це та якість, яка власти
ва мовленню. І якщо в музиці (за сучасним її розумінням)
ф іксація відношень тонів в ладу «абсолютна», то у мов
ленні - відносна. Однак останнє ніскільки не заважає
мовній інтонації недвозначно мати будь-який зміст - «пи
тальний», «розповідний», «кличний» тощо і взагалі вказу
вати на завершеність чи незавершеність мовної фрази
(речення).
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Навіть незалежно від того, чи був палеолітичний співтанець «криками-інтонаціями», чи спирався на осмислені
та логічно пов’язані ділянки тексту (синтагми), - поява сег
ментації у пісні стала можливою лише тоді, коли у мов
ленні вона вже була відпрацьована - не тільки в межах
інтонації простого речення, але й, певно, складносурядно
го. «Крик-танець» у змозі дати просту періодичність, але
привести її до смислової заокругленості в доладову епоху
він був не в змозі - не має він таких можливостей. Очевид
но, кристалізація «крику-танцю» могла здійснюватися у
двох випадках: через логіку обрядового дійства (його «сце
нарію»), або через посередництво думки, яка керувала
смислом мовлення та дії. Перше ми спостерігаємо у фоль
клорі і зараз: веснянкові кругові танки можуть повторюва
тися стільки разів, скільки є учасниць; русальна пісня
може співатися також кілька разів підряд протягом трира
зового обходу цвинтаря. Хоча зараз це - чисто кількісне на
рощування з наступним зовнішнім (обрядовим) «замикан
ням», - неважко відзначити роль повторності (куди
важливішу, формотворчу у далекому минулому).
У другому випадку (роль мови, мислення) діють ф ак
тори набагато глибші: зокрема, магічний підтекст. Обряд
виконувався з вірою у його дієвість. А цю віру, а також
зміст прохання, вимоги (до духів, богів) слід було форму
лювати. Беззмістовний «крик-рух» не м іг бути носієм ко
лективної ідеї (язичники, давні люди танцювали й співали
не просто заради розваги. Це була частина сакрального,
священого дійства). Отже, організуючим був зміст (і, от
же, синтаксис) тексту. Його роль могла полягати у веденні
колективної уваги за допомогою ряду словоутворень, фор
мул магії (конструктивно це були прості речення, синтаг
ми), або ж у розподілі смислових ділянок (у тому числі й
рефренів) м іж учасниками магічного дійства: заспівувачем-волхвом (чи вождем) та хором (родом, племенем, об
щиною). Природно, сказане не виключає спільного впливу
на форму первісного співу як моторно-обрядових, так і
мовно-семантичних компонентів. Отже, сегментація пісні
виникла у взаємодії ряду складових первісного обрядовомагічного дійства.
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Вже в рамках питань, зачеплених у цій роботі, можна,
виходячи з даних антропогенезу, вказати час, не пізніше
якого виникла структура сегментованої строфи (або строфоїда). Те, що ми спостерігаємо у структурі українських
пісень, пісень інших слов’янських і неслов’янських народів
індоєвропейської с ім ’ї, мало бути на VI—IV ст. до н.е. уже
створене. Саме у цей період вичленовується чотири мовні
масиви індоєвропейської прамови: північна, західна, цент
ральна та південна13 . Такий стан вказує на значне поси
лення мовних та культурних процесів. Але історична
лінгвістика датує появу простого речення з двома центра
ми - суб’єктним і предикатним - кінцем верхнього палеолітуи . З появою речення з ’являється і сегментація. От
же, і песенна форма з сегментацією тексту і музики мала
бути закладена вже тоді. В середині неоліту вона вже
настільки стає звичною, що успадковується пращурами су
часних народів індоєвропейської с ім ’ї.
Сегментація, коли її розуміти широко (регулярна і не
регулярна, періодична і неперіодична, сумірна і несумірна
з масштабами наспіву та складочислової структури вірша)
трапляється в усіх народів світу і є, отже, явищем, власти
вим людському мисленню. Серед численних форм, які
сегментуються, можна вказати для прикладу на ізометрич
ний двовірш із стабільними складочисловими структурами
як на явище, генералізоване у слов’янському фольклорі:
(5+5)2; (6+6)2 тощо. Це, безперечно, надбання структурно
го принципу, який уже склався в пісенній культурі прото
слов’янських племен пізнього неоліту (IV—11 тис. до н.е.).

13 Відомості за В.Георгієвим, що наводяться у праці: Петров В.П. Етноге
нез слов’ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика.- К., 1972 - С. 137.
14 Первісне мислення досягло “найвищого рівня на останній стадії верх
нього палеоліту - на початку мадлену (15-10 тис. років до н.е.).” - Рыба
ков Б.А. Язычество древних славян,- М., 1981.- С. 109.

ТЕОРІЇ СИНТАКСИЧНОЇ
БУДОВИ МУЗИЧНОЇ
ФОРМИ

2.1. Метротектонічна теорія
Вперше термін «синтаксис» стосовно музичної ткани
ни вжив Г. Конюс. Він запозичив його з лінгвістики, що є
звичним для загального музикознавства (серед більш
ранніх термінологічних запозичень - «період», «фраза»
тощо). Не вдаючись до його лінгвістичної інтерпретації,
Конюс застосував термін «синтаксис» відповідно до ідеї
опрацьованого ним метротектонічного аналізу - розгляду
групувань тактів у більші цілості. При цьому він спирався
на симетрію, кратність, періодичність. Ці закономірності
дослідник простежував переважно у межах регулярно-акцентної метрики, яка реалізується через такт я к
«будівельну клітину» («временно-строительную клетку»15).
Але регулярно-акцентна метроритміка і такт - це лише
часткові прояви упорядкування музичної тканини. Зокре
ма, їх місце у фольклорних культурах незначне. Тому Ко
нюс, аналізуючи наспів російської народної пісні «Заплети
ся, плетень», обирає іншу, дрібнішу міру - у вигляді
тривалості в одну шістнадцятку. Отже, «метротектонізм»
стосовно фольклору не спрацьовує. Бо відсутні акценти,
а «метром» є дрібна лічильна одиниця. Це все одно, що
брати в словесному тексті окремі літери (в кращому разі фонеми) і намагатися через їх комбінування зрозуміти
синтаксичні закони, зігнорувавши фонетику й морфологію.
15 Конюс Г.Э . Научное объяснение музыкального синтаксиса (К изуче
нию вопроса).- М., 1935,- С. 33.
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Отже, з тактів як «часових будівельних клітин» Конюс
утворює свого роду метротектонічний ряд: опорні точки, гру
пи тактів, цілості симетрійної періодичності та мішані зако
номірності (що утворюються з об’єднань тактів), - напри
клад, період. Беручи за основу такт, Конюс на цій підставі
членує музичну форму на фрази, речення, періоди.
Загальна стратиграфія музичної тканини заперечень
не викликає. Такт, звичайно, може бути одиницею виміру
чи відліку. Однак сама спроба зведення такту в ранг
універсальної «будівельної клітини» неприйнятна - особ
ливо, коли ставити за мету дошукатися причинних ва
желів. а не просто розглядати зовнішні прояви структур
них «закономірностей. Не кажучи про те, що пропоновані
Конюсом «будівельні клітини» - такт або лічильна одини
ця (як дрібна міра в народній мелодії) взагалі не належать
до понять синтаксису. Вони не мають смислової функції,
не відповідають вимогам синтаксичного членування і
фразування наспіву, - вони не щось інше як механічні
«одиниці» обчислення музичного часу. Синтактаксис же
передбачає смислову ієрархію (див. нижче схему 2).
Наскільки Конюс був переконаний в універсальній
придатності такту для синтаксичного аналізу, можна пе
ресвідчитися хоча б з такого прикладу: аналізуючи
російську пісню «Вниз по матушке, по Волге», він оперує
групами тактів, які суперечать синтаксичній будові поетич
ного тексту. Якщо стосовно авторської музики це ще якось
прийнятне (хоч і тут потрібна обачність), то докладати до
фольклорного зразка суб’єктивне «тактування», не моти
воване логікою ні пісенного тексту, ні наспіву, - безумов
ний казус.
Звичайно, Конюс виявив певні тенденції членування
регулярно-акцентного ритму на пропорційні відтинки, але це тільки частковість в музиці. Через це розуміння му
зичного синтаксису було звужене, зведене до пошуків та
пояснення лише «метротектонічних» закономірностей
(чергування і групування «важких» і «легких» тактів).
Причина такого ухилу в тому, що дослідник не вдавав
ся у проблеми логіки й мислення (побіжно було вказано
тільки на симетрію та періодичність). У Конюса музика
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сприймається як явище «саморозвитку» (і, можна гадати,
«самозародження» - поза цілісністю мислення як такого).
Схема 2
Громкость

Мова

Фонологія

Мовлення Інтонація

Музико
знавство

Фолькло
ристика

Муз.
форма

Пісенна
форма

Складне
речення

Синтагма
1-го
ступеня
члену
вання

Інтонема
речення

Музичний
період

Строфа
(віршова,
музична)

Просте
речення
(в струк
турі
складного)

Синтагма
2-го
ступеня
члену
вання

Інтонема
частини
речення

Музичне
речення

Рядок
(віршовий,
музичний)

Слово
сполучен
ня (слово)

Синтагма
3-го
ступеня
члену
вання

Інтонема
слово
сполу
чення

Музична
фраза

Сегмент
(музичний,
віршовий,
музичновіршовий)

Зрозуміло, музика має власні закони. Але вони не мог
ли утворитися поза залежністю від соціально та психо
логічно набагато важливіших законів мислення і мови.
Інакше кажучи, принцип соціально-психологічного де
терм інізм у зобов’язує враховувати синтаксичні зако
номірності також на рівнях мислення й мовлення. З по
зицій сьогодення видно, що Г. Конюс займався не
синтаксисом, а структурою та її метричними проявами, й
лише називав цю сферу синтаксисом. Це ж показове і для
його попередників та сучасників.

А. Іваницький

2.2. Теорія мелодико-синтаксичних
структур
Подальший розвиток синтаксичних підходів до музич
ної форми простежується у Я. Мазеля. Він також оперує
тактами і групами тактів, однак із суттєвими корективами.
Для нього такт (група тактів) - лише зручна для обліку (чи
відліку) масштабна одиниця. За чергуванням тактів
Мазель бачить прояв законів мислення в музиці, поезії,
прозовому тексті, архітектурі (скрізь трапляються аналоги
симетрії, об’єднання, підсумування тощо). Наприклад, у
структурі, названій «підсумуванням», Мазель бачить про
яв загальної властивості мислення, коли «констатація схо
жих за характером фактів, перелік аналогічних положень,
тез природно тяжіє до їх узагальнення, яке підсумовує ці
факти та, у свою чергу, об’єднує разом з їх переліком в од
ну цільну розгорнуту думку»16 . Як приклад структури
дроблення з об’днанням, Мазель наводить пушкінський
вірш, у якому в третьому рядку виникає ритмічне дроблен
ня (через синоніміку «шумит-бежит»), а в четвертому об’єднання (або замикання):
Ночной зефир
Струит эфир,
Шумит, бежит

Гвадалквивир.

4
4
2+2
4

Цей приклад Мазеля можна подати і у вигляді складочислових формул, які вживаються у фольклористиці:
(4+4)+(2+2+4). Слід зауважити, що складочислова сим
воліка в даному випадку відображує сутність явища - не
залежно від того, що розуміти під цифрами: такти (якщо
це мелодія) чи групи слів (у тексті). Йдучи від музичного
аналізу, Мазель вказав на ширші - позавидові зако
номірності мислення.
16 Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений.М„ 1967,- С. 420.
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Л.Мазель вказує також на епоху, коли відбувалося ово
лодіння законами масштабно-тематичного розвитку. А са
ме - «з того історичного часу, який знаменується опрацю
ванням самостійних та розвинутих закономірностей му
зичної логіки»17 (підкр. Л. Мазеля. - А.І.). Це - епоха ви
никнення гомофонного стилю, музичної форми, названої
згодом «періодом», та завершення формування гіпотак
сису в мовному синтаксисі - тобто, межа XVI—XVIІ ст.
Масштабно-синтаксичні структури (він називає їх ще й
інакше - масштабно-тематичні), описані Мазелем, нале
жать до свого роду жорстких логічних трафаретів (особли
во дроблення з об’єднанням та подвійне об’єднання), до
зафіксованих колективною пам’яттю прийомів-моделей,
за допомогою яких тиражуються різновиди гомофонногармонічних періодів. Вони - наслідок впливу ф ігур логіки
і, як видовий прояв, - синтактики.

2.3. Естетичні та
музично-психологічні теорії
Загальне музикознавство, маючи справу з авторською
музикою, мало займається генезисом музичної форми.
Але музична естетика не може ухилитися від відповіді на
питання: що є сутністю музики? Як вона виникає? Як відо
бражує дійсність? Чи має музика зміст і що становить йо
го специфіку?
Пізнаючи природу музики, музична естетика насампе
ред звертається до її фундаменту - до інтонації та логіки до тих основ, спираючись на які музичне мистецтво
пов’язується з законами мислення. Інтонація розгля
дається естетикою як матеріал, за допомогою якого музи
ка відображує життя (насамперед темпоритм психічних
процесів індивідууму, епохи та модально-виразові прояви
мовлення). Але таке відображення не може бути
копіюванням природних шумів чи ритмів. Безперечно,
17 Там само. - С. 422.
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інтонація належить до сфери чуттєвого сприймання, але
на рівень мистецтва м виводить мислення з його логікою18.
Як певний підсумок, можна резюмувати думку
Ю. Кремльова: велике диво мелодії є наслідком впливу
логічних узагальнень і насамперед - інтонацій мовлен
н я 19 . Значно повніше й докладніше проблеми синтаксису
й мовних основ музики відображено у монографії Є. Назайкінського «Про психологію музичного сприймання».
Автор торкається взаємодії мовлення й музики. Його спо
стереження згруповано за трьома рівнями сприймання:
а) перший - фонетичний {масштаб музичного мотиву);
б) другий - синтаксичний (масштаб малої форми мовного речення, музичного періоду, музично-по
етичної строфи фольклорних творів);
в) третій - композиційний (переважно твори, що скла
даються з кількох частин чи багаточастинні складні як соната, рондо тощо).
Предметом дослідження у теперішньому посібникові є
другий рівень - синтаксичний. Він утворюється, за Назайкінським, на асоціативній базі: «Нею для сприймання ре
чень, періодів, а нерідко й фраз слугує досвід мовлення,
асоціації з логікою та синтаксисом мови, з іншого боку з різноманітними типами рухів»20 .
Тут, нарешті, бачимо чітке виділення і визначення са
ме синтаксичного рівня музичної форми (у Г. Конюса
«синтаксисом» було все, утому числі й структура багаточастинної складної форми). Назайкінський до синтаксису за
раховує масштаби від музичної фрази-мотивудо музично
го періоду. І з цим не лише слід погодитися - це, власне, і
є ті обмеження, за які в дослідженні синтаксичної пробле
матики виходити неприпустимо. У граматиці так само
18 Кремлев Ю.А. Очерки по эстетике музыки,- М., 1972,- С. 181-182.
19 Кремлев Ю. Интонация и образ в музыке //Интонация и музыкальный
образ /Под ред. Б.М.Ярустовского,- М., 1965,- С. 43.
20 Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия,- М., 1972.
- С. 98.
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предметом синтаксису є аналогічні мовні масштаби: від
синтагми до речення, - тобто, рівні внутрішній (синтагма)
та зовнішній (речення). Саме в такому тлумаченні музи
кознавче розуміння синтаксису не викликає суперечнос
тей з його розумінням у лінгвістиці. Тим самим набуває
підстав синхронне застосування терміну «синтаксис» сто
совно вивчення мислення, мовлення та музики.
Є. Назайкінський відзначив також відображення в му
зиці розчленованості, аналогічної граматичній, ввідних
конструкцій (як інтонацій), інтонацій приєднання, пере
ліку, кадансування (інтонацій довершення).Автор переко
наний (і це аргументує), що мовний синтаксис був прооб
разом для синтаксису музичного: «Слух, вихований на син
таксичному смисловому розчленуванні мовлення, стає
тим самим здатний сприймати також розчленування ме
лодії як розчленованість смислову. Система своєрідних
динамічних стереотипів, що відповідають найбільш
стійким видам синтаксичних структур мовної фрази, сло
восполучення являють собою природний фундамент, на
якому надбудовуються й формуються навички сприйман
ня синтаксису»21 . Ці слова переконливо доводять єдність
синтаксичних основ мовлення та музики.
В монографії Назайкінського є також пояснення, чому
те загальне, що споріднює мовлення й музику, так тяжко
піддається вивченню і мало доступне для безпосередньо
го сприймання, - тобто, що відмінності м іж мовою і музи
кою очевидніші, аніж спорідненість.
Про спорідненість сказано: «Зорієнтованість мови і
музики на один орган чуття - слух, а також використання
голосу як загального «інструменту» мовлення та співу - ці
факти вже самі собою дають підстави вважати, що у зву
ковому матеріалі мовлення і музики, в принципах його ор
ганізації на різних рівнях має перебувати багато спільного
і що вже цей мовний досвід відіграє в музичному сприй
манні важливу роль».
Про відмінності мови і музики говориться: однак «без
посередні слухові враження свідчать скоріше про те, що
21 Там само. - С. 323-324.
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відмінності в матеріалі (м іж мовою і музикою. - А.І.)
сприймаються яскравіше, більш визначено, помітніше,
аніж схожість»22 . У зв’язку з останнім Є. Назайкінський
висуває три припущення:
1. або схожість «все-таки не надто значна»;
2. або значна, «але не відіграє у сприйманні значної
ролі»;
3. або, зрештою, «вона достатньо велика, але захова
на десь у глибинах звукової структури музики і її
елементи перебувають у таких поєднаннях з еле
ментами специфіки, що ціле набуває нового харак
теру і тому схожість виявляється для сприймання
майже непомітною».
Сам автор дотримується останнього твердження. Не
має сумніву, що факти схожості м іж мовленням та музи
кою будуть накопичуватися в міру заглиблення дослідниць
кої думки в передісторію їх походження.

2.4. Фольклористична теорія
Суттєві спостереження показові насамперед для тих
етномузикологів, які мали філологічну освіту і, відповідно,
були ерудовані в обох галузях - музикознавства і філології.
Одна справа - запозичити термін, який видався придатним
(період, синтагма, парадигма тощо), інша - виявити гене
тичні, типологічні та функціональні паралелі м іж мовою та
музикою.
Культура палеоліту засвідчує, що в епоху первісного
синкретизму сильний вплив на музику справляли, крім
мовлення, також танець і взагалі рух. Але синтагматика,
членоподільність, функції частин і ціле склалися врешті
за законами спілкування (комунікації). Пісня, спів у
первісному суспільстві були насамперед повідомленнями
(а не чуттєвою розвагою). Будь-яке повідомлення (чи то
буде музика, чи мова) виконує власну місію, коли смисл
22 Там са м о ,- С. 252.
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повідомлення зрозумілий адресатові. Перша ж умова ко
мунікації - ч л є н о п о д іл ь н і с т ь . Причому, будь-якого повідо
млення: музичного, мовного, танцювального, магічного
тощо. Тому, коли Ф.Колесса в роботі «Ритміка українських
народних пісень»23 вжив для позначення пісенного сег
мента термін «музично-синтаксична стопа», цим він поши
рив на музичний компонент пісні сформульоване
І. Срезневським поняття «синтаксичної стопи». Точність
визначення Срезневського полягала у твердженні, що з
«закінченням стопи мало закінчуватися й слово»24. Тобто,
в народнопісенному віршуванні цезурування обов’язково
має співпадати із словоподілом. Це спостереження лягло
в основу усіх подальших досліджень фольклорно-пісенної
поетики. Саме це підкреслено і в терміні Ф. Колесси «му
зично-синтаксична стопа». Однак цей термін незручний
через його громіздкість, хоча з погляду синтаксично-генетичної місткості він, схоже, залишається неперевершеним. Не менш точним є поняття «сегмент», введене на
прикінці XX ст., хоч в його абстрагованій сутності він і
поступається об’ємній конкретиці «музично-синтаксичної
стопи»: остання вказує і на масштаб, і на одночасність
поділу тексту і наспіву на співвідносні, синтаксично ана
логічні одиниці членування і комунікації.
Коли уважно вивчити текст «Ритміки українських народ
них пісень» Ф. Колесси, з’ясується незвичайно прогресив
ний не лише для початку XX ст., але й для наших днів по
гляд на єдність тексту і наспіву у пісні: «Ритм проявляється
в матерії слів, звуків чи рухів танкових введенням однознач
ного плану в укладі частин матерії, тобто поділом даної ма
терії на рівномірні визначені іктом частини і групування цих
частин у більші та менші цілості. Очевидно, визначування
більших цілостей, тобто віршів та відповідних їм музичних
фраз, найперше почалося в словесному тексті і в мелодії,
бо первісна поезія у всіх народів лучилася зі співом»25 .
23 Колесса Ф.М. Музикознавчі праці /Підгот. до друку С.Й. Грица.- К., 1970.
24 Срезневский И. Мысли об истории русского языка. - СПб., 1850. - С. 105.
25 Колеса Ф.М. Музикознавчі праці. - С. 58-59.
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Слід звернути увагу, що Ф. Колеса стабілізацію син
таксису (віршів, рядків, періодів, строф) бачить головним
чином у тексті і наспіві - причому розцінює як дію пара
лельну і одночасну. А танець, при усьому його величезно
му впливові на становлення мірності та періодичності,
відігравав щодо становлення синтактики досить незначну
роль. Дійсно, танець - явище значно більш фізіологічне,
аніж мова і музика, де саме логіка (логічні фігури мислен
ня) обумовлює їх сутність. Мірність, періодичність та
безкінечність руху танцеві доступні легко, однак синтагм ічна членоподільність - не його сфера. Члено
подільність танцю та утворення його ф ігур мали забезпе
чуватися іншими (позавидовими, не належними до
танцювального мистецтва) складниками первісної син
кретичності та обрядовості: насамперед синтаксисом мови-музики та смисловими блоками обрядового дійства
(сакрального, а, отже, мислительного в його суті).
Надзвичайно важливими є спостереження Ф. Колесси
щодо синтаксичної будови пісні та проявів синтаксису у
прадавніх шарах фольклору. Він, зокрема, поділяв думку
польського дослідника М. Кавчинського, що первісний
вірш був не віршем, а простим реченням, а «паратактич
не зіставлення таких речень різної довжини» утворювало
ціле - найдавнішу форму пісні у той час, «коли вона поча
ла іти дорогою самостійного розвитку»26 .
Спостереження М. Кавчинського, Ф. Колесси (й інших
дослідників) вказують на розповсюдження у фольклорі па
ратаксису (сурядних відношень у сфері синтаксису й фор
ми), засвідчують єдність синтаксису і композиції. Віршова
строфа і наспів утворюють не лише ритмічне, але й смис
лове ціле, яке засвідчує вертикальне цезурування обох
пісенних компонентів. Відсутність переносу змісту у пісен
них віршах з одного рядка в інший (enjambement) - най
важливіший доказ того, що синт аксична л о гіка і д о с і
д о м ін у є н ад р и т м іко -к о м п о з и ц ій н и м р ів н е м у п іс е н н ій
ст роф іці ф о л ь кл о р у.
26 Там са м о .- С. 55.
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Вплив паратаксису на формування строфи Ф.Колесса
поширює також і на наспів. І ілюструє його прикладом27
(див. приклад 1 нотного додатку). Сам дослідник так харак
теризує цей зразок: «Наведені заводи (тобто, голосіння. А.І.) виказують паратактичне зіставлення синтаксичних
цілостей в тексті і відповідних їм музичних фраз у мелодії;
фрази закінчуються звичайно ферматою на тоніці і не лучаться з собою у якісь більші цілості чи строфи ані станов
лять замкненого круга»28. Паратактичність наспіву відзна
чається, як можна бачити, певною близькістю до принципу
повторності - інтонаційної, ритмічної, ладової тощо (зви
чайно, з елементами варіювання). Враження інтонаційної
повторності справляє і мовлення, коли воно складається із
простих розповідних речень, а також речень паратактичних
(складно-сурядних), насичених конструкціями перерахову
вання чи накопичення.
Наступний крок в оволодінні пісенною формою було
зроблено, згідно Ф. Колесси, через опанування гіпотакси
сом. Так склалася найбільш типова мелодична строфа:
«Строфічна будова мелодії утворилася, як бачимо, через
повторення цілого словесного вірша з музичним речен
ням, зміненим настільки, що воно вступає з попереднім
реченням у відношення музичної респонсії»29 (підкр.
мною. - А.І. - див. прикл. 2, що його для ілюстрації наво
дить Ф. Колесса).
Спостереження надзвичайно прозірливі - особливо як
що врахувати рівень музичної науки кінця XIX ст., на яку
спирався Ф. Колесса. Але тим же самим - рівнем наукової
думки - пояснюється і спірність деяких тверджень. Зокре
ма, Ф. Колесса вважав, що строфа респонсорного типу
«скристалізувалася насамперед у мелодії, а потім уже обнялґа й пісенний текст»30. Це суперечить принципу
пріоритетності мислення та мови в історичному розвитку
27 Там само.- С.
28 Там само.- С.
29 Там само.- С.
30 Там само.- С.

56.
56.
71.
71.
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свідомості. До таких же небезспірних суджень належать
й висловлювання про роль рефренів, повторів, паралелізмів у формотворенні: такі твердження є зрозумілою
даниною стилістичним теоріям народного віршування, які
на той час розроблялися А. Олесницьким, С. Шафрано
вим і почасти поділялися П. Сокальським31 .

Слід відзначити глибинність спостережливості Ф. Ко
лесси, який, схоже, перший серед музикознавців-фольклористів Європи вказав на єдину логічну підставу музич
ної респонсії (взаємодії обох речень музичного періоду на
засадах «питання-відповіді») та мовного гіпотаксису, і тим
самим - на наявність причинно-наслідкової залежності
першої та другої половини музичної строфи - як протази
са та аподозиса (як головного та підрядного речень у
складнопідрядній конструкції).
У підсумку слід вдуматися у висловлювання Ф. Колес
си щодо ролі пісенної форми: «Утворення основ ук
раїнської народної ритміки треба віднести до ранішої до
би, на яку припадає розквіт обрядової пісні. Взагалі
годиться тут зазначити, що в головній масі українських на
родних пісень форма старша від змісту»32. За першою
частиною щойно цитованого слід вдзначити, що основи ук
раїнської народнопісенної ритміки - це те, що опрацьову
валося пращурами усіх слов’ян і багато в чому є спільним
набутком індоєвропейських народів. У цьому розумінні ук
раїнський фольклор (як і фольклор інших народів, що
зберегли здобутки язичницької спадщини) може служити
джерелом вивчення не лише слов’янських старожитностей, але й надає можливість пізнати набагато старші часи
і процеси, аніж існування самого українського етносу.
Друга частина цитованого доповнює цю думку: насам
перед форма зберігає та доносить до нас явища значно
глибші, аніж зміст пісенного тексту. Саме у формі (му
зичній і мовно-синтаксичній) міститься значна, поки що
31 Див.: Штокмар М.П. Исследования в области русского народного сти
хосложения,- М., 1952,- С. 104-135.
32 Колеса Ф.М. Музикознавчі праці.- С. 83.
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недостатньо декодована інф ормація про загально
слов’янську, індоєвропейську історію культури і навіть про
загальнолюдські (філогенетичні) механізми мислення та
формотворення.
Проблеми історичного синтаксису в музичній науці досі
ставилися периферійно - залежно від того, що викликало
ся потребами інших, більш близьких до сучасної творчої
практики завдань. Загальне музикознавство, цілком зро
зуміло, прадавніми історичними етапами становлення му
зичного мистецтва займалося побіжно, і розробляло му
зичну синтактику, яка відображувала сучасне творче
мислення (куди слід віднести музичну культуру, починаючи
від Ренесансу). Традиційна фольклористика переважно зо
середила увагу на морфології (на віршуванні та ритміці).
В ній взагалі позначився крен у проблематику класифі
каційну, аналітичну (і загалом описову - що також цінно) водночас при падінні інтересу до еволюційно-генетичної
проблематики. Це сталося не без впливу таких філософсь
ких поглядів, як позитивізм та неопозитивізм33 . Під їх
впливом наприкінці XIX - на поч. XX ст. виникає нігілістич
не ставлення до науково-гуманітарних гіпотез і загалом ге
нетичної проблематики. Навіть К. Квітка перебував під
впливом цих поглядів і, заперечуючи правомірність інтере
су до генезису фольклору, зосередився майже виключно
на морфологічній (ще вужче - ритмологічній) проблема
тиці. Тому не дивно, що питання, які торкаються сфери
синтактики та генезису, у загальному музикознавстві та етномузикології обмежуються, як правило, вказівками на
якісь риси схожості м іж мовою і музикою. А праці про мис
лення як «місток» м іж цими явищами в музикознавстві
відсутні. За такого стану спостереження Ф. Колесси і на
сьогодні залишаються передовим словом науки про му
зичний синтаксис.
33 Див.: Іваницький А. Володимир Леонідович Гошовський - яким я
його знав //"Народній пісні я життя своє присвятив”. Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті
видатного українського етномузиколога Володимира Гошовського /
Ред.-упоряд. В. Пасічник. - Львів, 2001. - С. 84-86.
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Варті уваги й часткові причини, через які інтерес до
синтактики (після завершення розробки вчення про «син
таксичну стопу» та її варіанти) загальмувався. По-перше,
вчасно не було помічено, що сегментація вірша (і пісні в
цілому) - лише частково проблема видова (віршознавча
або музично-аналітична). По-друге - що це насамперед
проблема історична та генетична. В минулому не було по
треби заглиблюватися в історичний синтаксис фольклору.
Сенс з ’являється, коли наука починає все вимогливіше
ставитися до потреб хронологізації народної музики та
явищ культурного поступу. Також поява нового наукового
напряму - кібернетичної етномузикології - і підштовхує, і
ставить дослідника перед необхідністю вирішувати питан
ня як синтактики, так і історичного синтаксису фольклору і
у зв’язку з цим формотворення в цілому. Не випадково
після праць Ф. Колесси повернення до синтаксичної про
блематики (особливо у практичних абзацах праць з автома
тизованого аналізу музичного фольклору) простежується
насамперед у В. Гошовського. Але він завдання синтактики
вирішує переважно як прикладні (що зрозуміло, оскільки
машина - комп’ютер - не сприймає гіпотез і працює тільки
з задачами, що формулюються чітко і однозначно).
Те, що було відзначене й намічене Ф. Колессою, в ос
танній третині XX ст. дістало продовження у працях В. Го
шовського. Зокрема, в роботі «Горані» він застосовує такі
поняття лінгвістики, як сурядність та підрядність (тобто, па
ратаксис і гіпотаксис, що їх уперше застосував щодо музи
ки Ф. Колеса ще на початку XX ст.). «Відношення «суряд
ності», - уточнює В. Гошовський, - м іж частинами періоду
виникає тоді, коли початкові та фінальні тони, тобто Tonus
Initialis + Tonus Finalis (ТІ + TF) перших синтагм кожної час
тини співпадають; навпаки, відношення «підрядності» ви
никає при неспівпадінні ТІ + TF тих же синтагм. При частко
вому співпадінні (неспівпадінні) вказаних тонів виникають
відношення «супідрядності» (відносної підрядності)»34 .
34 Гошовский В. Горани. К типологии армянской песни (Опыт исследова
ния с помощью ЭВМ).- Ереван, 1983,- С. 53.
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На відміну від Ф. Колесси, який ознаки паратаксису
або гіпотаксису вбачав в інтонаційному контурі наспіву (як
мелодичну тотожність або як відмінність), В. Гошовський
розрізняє сурядність і підрядність так, як це заведено у
лінгвістиці та загальному музикознавстві - за висотним
положенням кадансових тонів синтагм (сегментів, фраз,
музичних речень). Цебто, при аналізі синтаксичних відно
шень перевага надається сумарним інтонаційним показ
никам, які фіксуються і в мелодиці (у широкому розумінні як мовній, так і музичній), і в ладових відношеннях35 .
Слід лише уточнити, що відношення паратаксису чи респонсії набагато складніші й різноманітніші і не завжди зво
дяться до кадансових «арок», але й розповсюджуються
в цілому на інтонему. Те ж торкається і співвідношення
протазиса й аподозиса в гіпотаксисі: «питання-відповідь»
(респонсія) діють не тільки м іж кадансовими арками, але
враховують також загальний характер мелодичного конту
ру та музичного матеріалу поспівок (інтонацій).

35 Див. також характеристику респонсії (питання-відповіді половинного
ті заключного кадансів) як формотворчого процесу в роботі: Алексе
ев Э. Проблемы формирования лада,- М., 1976.- С. 162-174.

III, СТАНОВЛЕННЯ
ЛОГІКИ

3.1. Біосоціальний розвиток людини
Археологія датує два види матеріальних залишків:
скелетні частини антропоїдів (палео- та неоантропів,
давніх і нових людей) і предмети матеріальної культури
(починаючи з обтесаних кварцитів). Це надає змогу про
стежити два різних, але нерозривних процеси: біологічне
та соціальне становлення людини.
Приблизно 40 тисяч років тому людина як біологічний
вид перестала еволюціонувати. Мозок у верхньому пале
оліті досяг певного оптимуму, ставши тотожнім мозкові су
часної людини. Це, проте, не означає, що мозок неоантро
па верхнього палеоліту вже тоді м іг здійснювати звичні
для сучасної людини операції аналізу, синтезу, абстрагу
вання, досконало встановлював причинно-наслідкові
зв’язки. Такий потенціал мозок мав, однак ще недостатньо
були опрацьовані механізми логічних дій. Шлях до ово
лодіння цими й іншими операціями потребував не одного
десятка тисяч років.
З верхнього палеоліту все пришвидшується зміна епох
розвитку людини, все сильніше «стискається» історичний
час. Доки відбувалися морфологічні зміни фізичної подо
би людини, доти її психіка слідувала за цими змінами у
їхньому ж темпі (це не менше кількох мільйонів років).
Але з точки відліку, названої верхнім палеолітом, просте
жується надалі єдина форма розвитку - розвиток людської
психіки, розумової діяльності. Тейяр де Шарден з цього
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приводі зауважив: «Ледь помітний морфологічний стрибок
і разом з тим неймовірне потрясіння сфер життя - у цьо
му парадокс людини»36 . Мозок із знаряддя пристосуван
ня та сховища інстинктів усе помітніше стає засобом
пізнання й моделювання світу, соціуму, особистості.
З верхнього палеоліту розпочинається ера соціальної
еволюції, що знаменувала створення технологій обробки
каменю, виникнення мистецтва і первісних світоглядних
уявлень. На це було витрачено зусилля близько двох тисяч
поколінь. І людина опинилася на порозі неоліту - останньої
сходинки кам’яного віку, найважливішої й найцікавішої за
її надбаннями та наслідками сторінки праісторії. В не
олітичну епоху розвиток людини набрав стрімкості, що доз
волила обганяти зміни в природному середовищі. На цей
раз прискорення відбулося протягом життя 200 - 250 по
колінь. Але акселерація історичного процесу - це усього
лиш зовнішній прояв зростаючої могутності лю дської
МИСЛІ.

Варто простежити цю еволюцію за основними антро
погенними епохами.
Н и ж н і й палеоліт. За шельської епохи (800-300 тисяч
років тому) мозок археоантропа (найдавнішої людини)
визрів для виготовлення знарядь. Наприкінці нижнього
палеоліту (мустьєрський час, 150-40 тисяч років тому)
люди неандерталоїдного типу навчилися будувати житла і
добувати вогонь. При обробці каменю (наконечника)
застосовувалося 4 види операцій. Виникли початки мови,
хоча це були скоріше звукосигнали, що не мали ще син
тагм ічного поділу.
В е р х н ій палеоліт (40-15 тисяч років тому). Обіймає
три культури, що почергово змінювали одна другу:
оріньякська, солютрейська, мадленська. На історичній
арені з ’являється людина сучасного типу. Вже в
оріньякській культурі трапляються статуетки з каменю і
кістки, одноколірні рисунки тварин. Але справжнього
36 Тейяр де Ш арден П. Феномен человека, - М., 1987.- С. 135.
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розквіту первісне мистецтво досягло в мадлені (25-15 ти
сяч років тому). Це різьблення по кістці (меандрові,
ромбічні, зигзагоподібні візерунки), живопис, вживання ох
ри, музичні інструменти із кісток тварин37. Усе це свідчить
про високий рівень мислення і комунікації. Звукова мова
вже безперечно мала оперувати мовними синтагмами тобто, членоподільність стала фактором усіх сфер життя
й мистецтва.
Мезоліт (13-7 тисяч років до н.е.). Відступили льодо
вики. Змінився ландшафт. Людина розпочала сезонні пе
рекочовування. В мистецтві й віруваннях складається си
стема уявлень, пов’язаних з мисливським побутом. Багато
що з тих досягнень перейде згодом в неоліт, а далі у
трансформованому вигляді увійде як частка в нові, вже
землеробські уявлення пізнього неоліту й епохи бронзи.
Порівнюючи цю та попередню епохи, Б. Рибаков писав:
«Якщо палеоліт був для людини школою мужності й ор
ганізованості, то мезоліт став школою винахідливості та
особистої ініціативи»38 .
Неоліт (7-2 тисячі років до н.е.). Уперше в архео
логічних знахідках починають окреслюватися р ізн і культу
ри - виникає їх районування, стає помітною нерівномір
ність розвитку різних частин населеного світу. Виникає
принципово нова диференціація людства - за ознаками
культури. Нарешті, в неоліті формується індоєвропейський
племінний масив і мовна спільність. Досягають повного
розвитку не лише просте, але й складносурядне речення.
Розпочинається опрацювання гіпотактичних конструкцій
(але їх довершення припаде вже на пізнє середньовіччя).
Матеріальні залишки (виробничі й культові) є нічим
іншим, як уречевленими результатами діяльності мозку.
Зіставляючи рубила шельської епохи із асортиментом
кам ’яних знарядь мустьєрської людини, можна констату
вати гігантський стрибок мислення. І хоча ще немає
37 Див.: Бибиков С.Н. Древнейший музыкальный комплекс из костей ма
монта. - К., 1981.
38 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян,- М., 1982,- С. 125-126.
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підстав припускати у тих людей наявність зачатків абст
рактного мислення, але є факти, які свідчать про перші
духовні кроки: це випадки поховання сородичів. Отже,
мозок починає прокидатися для власне людської - куль
турно-духовної діяльності.
Матеріальні залишки верхнього палеоліту (в тому
числі рисунки, культові предмети, музичні інструменти)
дозволяють говорити про три важливі речі: розвиток
магічної обрядовості, наявність членування цілого (і, от
же, мовної синтагматики), початки абстрактного мислення
(узагальнені поняття і безліч символів антропоморфного,
зооморфного, сакрального значення).
Мезоліт несе зміни в уявленнях. Палеолітичне проти
стояння сили - силі заміщують нові цінності: культ вправ
ності, винахідливості, витривалості, хитрощів та спосте
режливості.
Щодо неоліту, то тут достатньо повторити услід за
П.Тейяром де Шарденом: наш з вами «історичний час»
(аж до «сучасної» доби і включно з нею) - це всього лиш
пряме продовження неоліту»39 . З усіма, що простяглися
звідти, зв’язуючими нитями - у мисленні, логіці, мові та
мистецтві (включно з музикою).

3.2. Розвиток мислення
Тепер зосередимося на характеристиці мислення, його
особливостях в минулих культурах. На початковій стадії
розвитку в епохи шель і ашель (практично весь ранній па
леоліт) мислення було аморфним: поняття не розрізняли
ся, змішувалися. Через це первісне мислення було картин
ним' відзначалося образним характером. Ці особливості
зберігаються й донині, але тепер, перебуваючи «у затінку»
абстрактних розумових операцій, вони «виринають» в ситу
аціях насамперед художнього мислення і взагалі творчої
діяльності.
39 Тейяр де Ш арден П. Феномен человека.- С. 166.
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Наука віднаходить у мисленні три послідовні стадії роз
витку: наочно-дієве, наочно-образне та власне-мислення.
їм відповідають стадії та рівні розвитку мови: сигнальний,
зображальний та власне-мовний40. Два перших рівні (дієве
та образне мислення) - це археоантропи та палеоантропи
(пітекантроп і неандерталець). Власне-мислення та власнемова виникають тільки у верхньому палеоліті (близько
40 тисяч років тому). Але ще довго у власне-мисленні, «як
тільки воно виходило із сфери прямого контролю трудової
практики, надзвичайно легко виникало змішування по
нять»41 . Ось тут і приховано джерела міфологічного (або
сублогічного за характером мислительних операцій) мис
лення і сприйняття світу, а в наслідку - тут слід шукати по
яснення особливостей ранньої художньої діяльності люди
ни та причини виникнення первісного мистецтва.
Сублогічне мислення проступало у вигляді уособлен
ня, тобто, перенесення якостей одного об’єкту на інший.
Частина при цьому могла уподібнюватися цілому (звідси чаклування над слідами на землі, над волоссям людини чи
звіра). Уподібнювання як підміна, заміщення, наділення
чужими властивостями розвинулося у первісні світогляд
но-сакральні напрями тотемізму і фетишизму. Для них по
казова ціла система магічних, чарівних ритуалів та віра у
можливість засобами магії впливати на розвиток подій.
Період міфологічного мислення в історії розвитку
людства був закономірний: певна алогічність (з сучасної
точки зору) вчинків та суджень викликалася, по-перше,
слабкістю таких механізмів мислення, як аналіз, синтез,
узагальнення, абстракція (вони тільки-но зароджувалися,
формувалися). По-друге, перед первісним мисленням
стояли часто непереборні труднощі пояснення причин та
їх наслідків. Такий стан пояснюється тим, що стародавня
людина спершу усвідомила і засвоїла просторові відно
шення речей та їхній рух.
40 Бубрих Д.В. Происхождение мышления и речи /Научный бюллетень
Ленинградского гос. университета.- П., 1947, № 7 .- С. 37.
41 Там само,- С. 39.
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Відношення ж у часі та пов’язана з цим категорія при
чинності відносяться до пізнішого етапу становлення ме
ханізмів мислення. Цікаво, що мислення навіть у еллінів
«не потребувало ланцюжків причин і наслідків. Не во
лодіючи ще аналітичними методами наукового пізнання,
не відділяючи індукцію від дедукції, стародавні елліни
віддавна пізнавали світ безпосередньо синтетично однією уявою»42 .
Труднощі оперування причинно-наслідковістю поясню
ють те, що «первісні люди ще не могли добре розрізняти
реальне та ілюзорне, не могли розрізняти того, що належа
ло їм самим, а що природі, і розуміли світобудову за ана
логією з самими собою». Тому антропоморфізм (олюднен
ня) у ставленні до оточуючої дійсності був визначальною
рисою первісного світогляду, який був «комплексом мис
тецтва, міфології та релігії»43 . Усі дії - мисливство, зби
рання рослин, лікування тощо розпочиналися і часто су
проводжувалися магічними ритуалами. Картина світу
уявлялася як протиставлення Космосу (упорядкованості) та
Лаосу (невпорядкованості). При цьому Космос і Хаос пере
бували в тісній залежності. Вплив на них мислився не у
сфері вільного вибору або розрахунку, а у сфері чарів.
Успіх чи неуспіх справи ставився в залежність від якості
ритуалу (звідси - не такі рідкісні випадки кривдження
ідолів, убивства волхвів, вождів племені, які наче б то не
забезпечили очікуваного наслідку ритуалу). Такий підхід
був можливий внаслідок «закону парципації» (за Леві-Брюлем44). Що означало: наслідки мусять наступати остільки,
оскільки люди були причетні до причин (в тому числі й
космічного порядку) і засобами магі)спроможні були впли
вати на причини. Відношення «людина - об’єкт» набували
вимушено діалогічного і сугестивного (гіпнотичного) харак
теру. Вдаючись до чарів та заклинань, характерник або
волхв збуджувалися, доводили себе до екстатичного стану
42 Голосовкер Я.Э. Логика мифа.- М., 1987. - С. 12.
43 Чанышев А.Н. Курс лекций по древнейшей философии.- М., 1981.- С. 17.
44 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление.- М., 1930,- С. 48-49.
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(яскраві приклади - шаманські камлання народів Сибіру),
і занурювали у той же стан одноплемінників. При дуже ви
сокій схильності до навіювання первісні люди не могли за
лишатися просто спостерігачами чаклунських ритуалів, вони втягувалися в них, як ми 6 сказали зараз, на неконтрольованому рівні підсвідомості. Таким чином «втягува
ний» колектив ставав партнером чаклуна-соліста: виникав
діалог.
Щоб краще зрозуміти механізм діалогізму, антифонарію, конкатенації (ланцюжкових повторів у народних
піснях), варто звернутися до відомих у психології та меди
цині понять ехолалії. Ехолалія - це мимовільне насліду
вання мовно-звукових явищ. Схильність до ехолалії особ
ливо важлива у дитячому віці, коли дитина оволодіває
мовою, постійно повторюючи почуті слова. Ехолалія про
ступає також у випадках деяких психічних захворювань,
що супроводжуються утрудненням мовного мислення:
хворий мимовільно повторює те, що чує в даний момент.
Обидва ці прояви (як при оволодіння мовленням, так і при
порушенні його) свідчать про глибокі філогенетичні {влас
тиві людині як біологічному видові) корені ехолалії. «Вгамування її, витиснення із практики мовного спілкування
ніяк не означає, що вона зникла без сліду. Бувши погамо
вана у прямій формі, вона дала безліч побутових па
ростків, що розгалузилися, ставши певними культурноісторичними феноменами»45 . Зокрема, прихованою дією
ехолалії пояснюється поширеність у народному співові,
танцях та ритуалах різноманітних повторів і насамперед повторів, що виникають у вигляді антифонарію і конкате
нації. Але не тільки: по-суті, будь-який повтор (а повтор найфундаментальніший складник і співу, і танцю, і
архітектури, і матеріального виробництва) є реліктом, ар
хетипом первісного мислення. У зв’язку з цим зміст відо
мої російської приказки «Повторение - мать учения» на
буває воістину космічного значення.
45 Поршнев Б.Ф.
С . 146-147.

Социальная психология и история,- М., 1979.-
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Саме тому, що слов’янські календарні й обрядові ме
лодії сягають часів сублогічного, магічного мислення,
опертого у формотворенні на ехолалію, ми й спостерігаємо
зараз її різноманітні відгомони, що «осіли» в пісенних
формах фольклору і стали тепер вже звичними к о м п о 
з и ц і й н и м и ст ереот ипам и. Дещо забігаючи наперед (про це
йтиметься нижче), слід додати, що в основі усіх повторів
(та їх варіативних аналогів) перебуває логічна фігура, що
зветься с е р іа ц іє ю : «У первісному суспільстві, як і в дитячо
му мисленні, серіації проступають у вигляді повторень пев
ного образного знаку, дії, жесту, звуку. На цій сублогічній
основі розвивається і ритм, і орнамент»46.

3.3. Основні фігури логіки - базис
мислення
На цьому обговорення проблем розвитку мислення
через опосередковані його прояви (матеріальні залишки,
мову, культуру) можна завершити, цих загальних відомо
стей достатньо для того, щоб іти далі.
Тепер необхідно простежити шляхи опанування
л о г іч н и м и ф іг у р а м и м и с л е н н я , без чого не вдасться зро
зуміти й походження музичної форми (це засвідчують чис
ленні спроби та гіпотези, які так і не розв’язали цю загад
ку). Такий шлях допоможе поетапно наблизитися до
з’ясування секретів того механізму, який працює поза ви
довими (спеціалізованими) формами людської діяль
ності. Тобто, виявивши логічні основи мислення як такого,
далі можна буде н а є д и н ій о с н о в і л о г іч н и х ф іг у р зістави
ти мислення, мову та музику і зрозуміти глибинні ме
ханізми, покладені людською практикою в основу музич
ного формотворення.

46 Там само. - С. 208.
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Бінарні структури

Про можливість вказаного вище шляху і реальність
такого завдання пише Б. Алексеев: «Етнологією накопиче
но значну суму спостережень, що ілюструють можливість
приведення ритуальних та міфологічних систем знаків до
певних логічних структур, до яких одночасно зводяться
двоїчні протиставлення, в тому числі і в мові. Узагальнен
ня цих спостережень нібито дозволяє знайти паралелізми
м іж рядами різних знакових систем та підійти до форму
лювання гіпотези логічних базових структур, що відповіда
ють за їх виникнення, хоча така гіпотеза вимагає і більш
глибокого обґрунтування, і подальшої розробки понятійно
го апарату, покладеного в її основу»47 (підкреслено скрізь
мною. - А.І.). У нашій роботі, яка зараз пропонується чита
чеві (тобто, «Основи логіки музичної форми»), саме й
ідеться про «паралелізми м іж рядами різних знакових си
стем» - тобто, про «логічні базові структури», спільні для
мислення, мовлення і музики. І саме на цій основі вибудо
вується принципово новий погляд на походження музики.
Тепер торкнемося розгляду В. Алексєєвим логічних ме
ханізмів мислення. Особливо докладно він зупиняється на
бінарних структурах. Практично будь-який вищий рівень
мислення спирається на комбінації бінарних структур і мо
же біти змодельований і пояснений як дія композицій
бінарностей. Сказане покладене в основу роботи комп’юте
ра: будь-яка, найскладніша програма закладається в його
пам’ять, по-суті, тільки у вигляді комбінацій лише двох
знаків: «0» та «1». У цьому найбільш абстраговано реалізу
ється сутність бінарних опозицій - як протиставлення.
Бінарні структури складаються з двох елементів: або
тотожніх (1 - 1; ма - ма; в інтонації - два однакових за ви
сотою, тривалістю, силою звуки), або контрастних. В остан
ньому випадкові і постають бінарні опозиції (1 - 0; так - ні;
Т - Д; два звуки: високий - низький, короткий - довгий, ти
хий - голосний тощо). Діапазон бінарних явищ дуже вели
47 Алексеев В.П. Становление человека.- М., 1984,- С. 251.
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кий: від образно-смислових порівнянь (високо - низько;
добре - погано; небо - земля) до практично прихованих
від безпосереднього спостереження неспеціаліста законів
будови мови (структурний рівень), музики (типологія
ритміки та форми) тощо. Бінарні сполучення «обіймають
сферу не лише слів та думок, але також деякі дії, в тому
числі зображальні, включно з рухом, і надання реальним
предметам форми, близької до уявлюваної»48 .
На основі бінарних структур формуються тернарні
(або троїчні) структури. Вони виникають на стадії усвідо
млення людиною самої себе, - а саме з того моменту, ко
ли здійснюється протиставлення «Я» (себе) - іншій лю
дині або колективу (Я - МИ - ВОНИ). Є цікаві етнологічні
спроби співвіднести засвоєння окремих із цих структур з
розвитком суспільства. Наприклад, В. Іванов вважає, що
чотиричленні структури були засвоєні на етапі утворення
«вторинної дихотомії в суспільствах з дуальною ор
ганізацією»49 . Тобто, тоді, коли кожна з двох фратрій
(ліній) первісного роду у свою чергу поділилася на дві: з
початкових двох виникло чотири фратрії. Це епоха перехо
ду від групового шлюбу до парного, вона припадає на не
оліт (переважно ранній - доземлеробський). П ’ятичленні
структури, на думку В. Іванова, були засвоєні в епоху пер
ших стародавніх цивілізацій. Це кінець неоліту, бронзовий
та залізний вік (з урахуванням нерівномірності розвитку
людських спільнот і цивілізацій).
Сказане можна проілюструвати прикладами. На по
нятійному рівні тернарні структури утворюються при накла
данні двох бінарних структур. Шлях такий: д в і речі мають
одну назву (коса жіноча і коса - знаряддя для скошування
трави). Дві понятійні дипластії (структури) - коса-волосся
і коса-знаряддя мають один спільний елемент-омонім «коса». Або дві назви для однієї речі: хуртовина і заметіль 48 Иванов В.В. Бинарные структуры в семиотических системах /
АН СССР. Институт истории естествознания и техники. Ежегодник,М., 1972 - С. 206.
49 Там сам о.- С.207.
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в обох випадках це зимова буря. Тобто, сутність одна, але
звучання, назва - різні. Тут шлях, порівняно з попереднім
прикладом ом онімії, протилежний: тернарність утво
рюється через синоніміку. Дві бінарні структури - «бурязаметіль» і «буря-хуртовина» накладаються через то
тожність змісту поняття. Варто замислитися, який
величезний стрибок зробило людство, перейшовши від
простої дипластії «1 - 1» або бінарної опозиції «0 - 1» до
трипластії омонімічного чи синонімічного порядку.
Що ж до композицій бінарностей, то їх можна показа
ти і на музичних прикладах. Ноти «до - ре» (маються на
увазі, звичайно, звуки як фізичне явище) дають бінарну
структуру. Але вона вже є і композицією бінарностей - до
того ж складною. Адже, крім висоти, тут (в реальних умо
вах живого звучання) наявні ритм, тембр, сила, висота і
багато чого іншого (включно з артикуляцією у пісні, харак
тером звучання при інтерпретації тощо). Отже, коли узяти
тільки бінарну структуру «до - ре» і врахувати вказані па
раметри, то ми отримаємо багаточленну композицію
бінарностей. Усвідомити цю багаточленну композицію
двозвукової структури тих же «до - ре» непросто і сучасній
людині (якщо вона не має спеціальної освіти та
відповідної ерудиції). Але на емоційно-інтуїтивному рівні
сучасний слухач, звичайно, сприймає і в десятки разів
складніші композиції бінарностей.На цьому прикладі ми
бачимо, яку величезну роль відіграє підсвідомість в опа
нуванні логічними фігурами. Отже, завершуючи, слід
додати: бінарні структури виводять на більш високі
логічні рівні за допомогою композицій - тобто,
поєднань кількох або багатьох бінарних структур.

3 3 . 2 . Серіації
Наступний логічний рівень формотворення - серіація,
коли одна за одною слідують тотожні (або варіативні в де
талях) бінарні структури чи складніші композиції бінарно
стей, утворюючи серію. З цього погляду чотиризвуковий
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мотив «Щедрика», відомого в обробці М. Леонтовича, є
композицією бінарностей, а повна дворядкова строфа за
текстом (4 + 4)2 утворюється за рахунок серіації цього мо
тиву (див. прикл. 3).
Наспів «Щедрика» можна розглядати таким чином:
а) як композицію з двох бінарностей (опозицій), де
ритм утворює дзеркальну симетрію (так званий
«принцип Януса» - за іменем давньоримського бо
га з двома обличчями, оберненими в різні боки див. прикл. 4):
б) як частково приховану послідовність трьох парних
структур, в кожній з яких існує явна або потенційнао можлива пульсація вісімками (останнє
показано вісімками, оберненими штилями донизу див. прикл. 5);
в) як дві бінарні опозиції, де в кожній парі більш висо
кий звук протистостоїть нижчому (сі-бемоль - ля;
сі-бемоль - соль, - див. прикл. 6);
г) враховуючи, що на 4 ноти (звуки) постійно припадає
ціле слово (або синтагматично завершене слово
сполучення на зразок «стала собі» або «там ягнич
ки»), то виникає також ряд композицій бінарностей,
де поєднуються і мовні, і музичні явища. Постають
дуже мінливі і складні опозиції музичного та мов
ного акцентування, - не кажучи вже про са
мостійний мовно-віршовий ряд, де стикаються,
комбінуються на рівні структури фонемні, мор
фемні та синтаксичні явища50 .

50 Фонема - Найменша звукова одиниця мови. Запис фонем не завжди
співпадає з літерами, якими вони передаються. Наприклад, літері
“ні” відповідає дві фонеми: “н” тверде і “нь” м ’яке (в лінгвістичній
транскрипції позначається як «н’» з апострофом). Морфема - най
менша звукова частина слова: корінь, суфікс, префікс. Див. до
кладніше: Сучасна українська літературна мова. Фонетика.- К.,
1969,- С. 218-260; Сучасна українська літературна мова. Морфо
логія,- К., 1969,- С. 18-23.і
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Повторення наспіву «Щедрика» із текстом, як вже го
ворилося трохи вище, утворює серію, що замикається че
рез кожні 16 складонот (або 4 такти) у строфу. Повторення
строф дає нову серію із строф. Цю завершену серію ми і
називаємо піснею. Приклад «Щедрика» зручний для того,
щоб пояснити: з композицій бінарностей утворюються
ритмоінтонаційні звороти (фрази, сегменти), а їх повто
рення (точне чи варійоване) - с е р іа ц ія - дає форму вищо
го порядку - батокуплетну пісню. Серія, що утворюється
через повторення схожих (однакових) елементів, буде
однорідною. Вона є найдавнішою і становить основу тако
го принципу розвитку як повтор. Остаточне засвоєння
серіації засвідчується появою колеса, обруча та хороводу:
цим, зазначає Б. Поршнєв була досягнута «дійсна безкі
нечність серії»51 . Згадані фігури, відпрацьовані й поши
рені в культурі неоліту (згадаймо ще гончарний круг),
свідчать, що на час таких справді епохальних відкрить (ко
леса, гончарного круга) серіація як логічна фігура була
вже засвоєна всебічно, в усіх видах матеріальної та
духовної діяльності людини.

3.3.3. Класифікація
Цією мислительною операцією (та логічною фігурою)
людина оволоділа тоді, коли навчилася помічати у двох і
більше речах чи явищах спільні ознаки і спромоглася
виділяти їх серед інших згідно поміченої ознаки. Якщо в
утворенні серіації мислення відштовхується від схожості
(подібності), то для виникнення класифікації головне зна
чення має усвідомлення відмінностей. Ця розумова опе
рація протилежна серіації. Якщо початки, зародки мис
лення характеризувалися утворенням пар (дипластій - як
пари однорідних елементів, і опозицій - як протилежних,
контрастних), то для здійснення класифікації необхідно
51 Поршнєв Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопси
хологии.- М., 1974,- С. 481.
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було засвоїти операцію ч л е н у в а н н я р я д у (а б о множини). З
поділу на двоє, на «те» і «не те» (як пише Б. Поршнєв52) з д и х о т о м і ї і розпочинається класифікація.
Процес класифікації супроводиться г р у п у в а н н я м та
ст р у кт у р у в а н н я м - операціями, що лежать в основі проце
су сприймання. Структурування, згідно з С. Рубінштейном,
залежить від кількох умов:
«1. Об’єднання відбувається - за інших однакових
умов - у напрямі найменшої відстані: визначаль
ним є фактор близькості.
2. Визначальним є - за інших однакових умов - ф ак
тор спільності: виникають ті групи, в яких об’єдну
ються однорідні частини.
3. Визначальною є також внутрішня співналежність
різних частин всередині єдиної форми. Поряд з ци
ми факторами існує й ряд інших, від яких залежить
міцність фігурного об’єднання, а саме: ритмічність
побудови, її симетрійність, спільність кольору та
світла тощо»53 .
Отже: будь-яка музична форма починає утворюва
тися тоді, коли мислення приступає до операцій серіації,
структурування (групування) наявних елементів та кла
сифікації. Тут і ховається та таємнича, досі не виявлена
основа музичного формотворення.

Зразки серіації з класиф ікацією є в обрядовому
фольклорі, де вони існують, так би мовити, у «чистому»
вигляді. Найбільш хрестоматійно виглядають приклади,
де спершу проводиться серіація однієї поспівки, а далі іншої. Так побудовано наспів різдвяної пісні «Го-го-го,
коза» (див. прикл. 7)54 .

52 Поршнєв Б.Ф. Социальная психология и история.- С. 209.
53 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии,- М., 1940,- С. 203.
54 Народні пісні в записах Лесі Українки та з її співу. Записи з голосу Лесі
Українки М. Лисенка та К. Квітки / Упоряд. О.І. Дей, С.Й. Грица.- К.,
1971,- С. 131-132.
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3.3.4. Підсумки
Розглянуті фігури - бінарні структури, серіація та кла
сифікація (включно з дихотомією, групуванням та симет
рією як різновидом групування) відносяться до розумових
операцій, які лише підстеляють (вислів Б. Поршнева,) влас
не-мислення та забезпечують інструментарієм вищий
ступінь - «логічне мислення за допомогою загальних по
нять»55 . Дві головні сублогічні операції - серіацію й кла
сиф ікацію - Б. Поршнєв співвідносить з родовим устроєм
та показовим для нього соціально-психологічним світом:
«Усі члени роду, що носять спільне ім ’я, утворюють саме
серію, саме купку однакових явищ. Родовий устрій привчає
їх максимальною мірою бути схожими один на одного за
звичаями та начинням, бути нібито взаємозамінними.
Воістину розумовий акт серіації перегукується із соціаль
но-психологічною категорією «МИ». Але точно так же в по
чатковій стадії класифікації не можна не помітити тієї ж
опозиції, що і в соціально-психологічному відношенні
«МИ» та «ВОНИ»56 .
Формування логічних ф ігур здійснювалося в людській
історії поетапно. За В. Алєксєєвим, таким чином: на стадії
австралопітеків (близько мільйона років тому) були за
своєні бінарні структури і тоді ж, можливо, вони закріпи
лися й генетично. Шельський період (епоха пітекантропа,
800-300 тисяч років тому) «міг додати усвідомлення
єдності в противагу розчленуванню», тобто, єдності ціло
го, яке складається з частин. У неандертальців (епоха
мустьє, 200-40 тисяч років тому) засвоюються початки
тернарних структур «як логічне усвідомлення ланцюжка:
суб’єкт дії - інші об’єкти». Вірогідно, у той же час виникає
персоніфікація природних сил і явищ (і, можливо, почат
ки релігійних уявлень). Дія природних сил усвідомлювала
ся як щось надлюдське, потойбічне, що сучасні етнологи
визначають як прояв закону алогічної іраціональної при
55 Поршнєв Б.Ф. Социальная психология и история.- С. 209.
56 Там само.- С. 209.
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четності: людина вже тоді намагалася силою магії, чарів
впливати на навколишній світ. В. Алексеев відзначає таку
послідовність розвитку мислення: алогічне виникає
пізніше за логічне, а абстрактно-логічне - «пізніше сфер
емпіричного досвіду та узагальнення його результатів»57 .
Себто, як можна зробити висновок, убразно-художнє та
причинно-наслідкове (відповідно «алогічне» та «абстрактно-логічне») є складовими вищої бінарної опозиції - кон
кретного та абстрактного.
За шельської, ашельської та мустьєрської епох (на дис
танції від 800 до 40 тисяч років тому) сформувалися такі
особливості мислення, як конкретність ідифузністьз вла
стивою їм розпиленістю, схильністю до «пророщування» і
суміші понять та слабкістю диференціації понять. Ці особ
ливості мислення проіснували тією чи іншою мірою (тобто,
у різноманітних проявах) аж до епохи бронзи. Дифузіонізм
мислення та змішування понять дослідники відзначають
насамперед у верхньопалеолітичному та неолітичному ми
стецтві. «Іншими словами, - пише В. Алексеев, - ті чи інші
риси дифузіонізму в ментальній сфері зберігалися, оче
видно, протягом усієї історії первісного мистецтва»58 .
Б. Поршнєв, у свою чергу, розглядає людську психіку
як складне нашарування трьох рівнів:
1. підсвідомість та інстинкти є спадком величезного
періоду еволюції живих форм від вимерлих земновод
них і плазунів до гомінід (видів пралюдей за усю епоху
антропогенезу);
2. формування свідомості відбувається на дистанції від
людиноподібних предків до палеоантропів (неандерталоїдів). Вірогідно, у цей період мислення осягло бінарні
і тернарні опозиції;
3. «людина розумна» додає нові шари свідомості - від
алогічної'(магічної, сублогічної) до понятійно-логічної
(тобто, до рівня сучасного абстрактного мислення59).
57 Алексеев В.В. Становление человека.- С. 260.
58 Там само.- С. 261-262.
59 Поршнєв Б.Ф. Социальная психология и история.- С. 202.
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Отже, бінарні структури засвоюються на початкових
стадіях розвитку свідомості - як на зорі людства, так і в
дитячому віці. Вони - фундамент усіх подальших логічних
операцій - серіації, групування та класифікації. В серіації
кожен член серії зближений з іншими на підставі тотож
ності і взаємозамінності, що є властивістю дипластій.
В класиф ікаціях використовується протилежна особ
ливість бінарних зіставлень - відмінність. Класифікація
відбувається на підставі групувань (зведення в ряди,
цілості) тотожніх явищ. Через це якщо для серіації показо
ва тотожність, то для класифікації - дихотомія. Бінарні
структури, серіації та класифікації утворюють базову
логічну тріаду мислення. На її опрацювання людство
витратило не менше мільйона років.

3.4. Магічні передумови мистецтва
Розглянуті вище логічні фігури є тим механізмом,
який був достатній для утворення на його основі первісно
го мистецтва. Водночас слабкість володіння причиннонаслідковістю та початками абстрактних розумових опе
рацій робили первісне мислення, як вже зазначалося,
сублогічним, вело до змішування понять. Все це створю
вало передумови для відображення й моделювання
дійсності насамперед у вигляді картинно-образних уяв
лень. Розглянуті досі логічні фігури простежуються як у
первісному мистецтві, так і у фольклорі. Вони ж спрацьо
вують і в усіх сферах сучасної художньої творчості, в усь
ому, де потрібна уява, де присутнє змішування понять (ре
ального і уявного, метафоричне перенесення ознак,
поєднання емоційного й конструктивного - як, наприклад,
під час занять музичною композицією).
Задля того, щоб розширити поняття про дію базових
логічних ф ігур у первісному мистецтві, варто коротко торк
нутися верхньопалеолітичних та неолітичних рисунків. До
особливо поширених зображень, що збереглися в печер
ному живописі, належать ромби, меандри, ромбічно-кили
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мовий орнамент60 , скульптурні «личини», сукупність яких
вказує на розумові операції в межах серіації. Схожі серії
показові і для господарської діяльності, що видно з на
борів кам ’яних знарядь праці61 . Водночас в усіх цих (та й
інших) зображеннях і предметах присутня класифікація коли одна серія змінюється іншою.
Схожі явища (в ряді випадків - повністю тотожні)
трапляються у ранньофольклорних жанрах (календарних
та обрядових), особливо в музичній формі. Та сама пісня,
що складається з послідовності схожих за ритмікою й ме
лодикою куплетів (строф) - ні щось інше, як серія одно
типних структур. Це дає право стверджувати: джерела
форми поринають, як мінімум, в неоліт, а за дією «підстилочних» ф ігур логіки (серіації та класифікації) - аж в
пізньопалеолітичну добу. Нотні зразки в додатку ілюстру
ють сказане: приклад 3 - композиція бінарностей і разом
з тим серіація мелодичних мотивів; приклад 7 - серіація з
класифікацією.
В образотворчому мистецтві первісного суспільства
простежується рух від конкретного (як категорії) до уза
гальнення та символіки. В палеоліті зображення більш
конкретні, більш реалістичні, тоді як в мезоліті «безпосе
редня яскравість сприйняття часів палеоліту була втраче
на... В мистецтві зростає схематизація зображень»62 . Це
означає, що протягом усього періоду функціонування кон
кретного і дифузного мислення зображення (зооморфні,
антропоморфні та ін.) позначені типізацією, творенням
символів (на відміну від імітації дійсності в палеоліті че
рез «реалістичність» зображень). Типізація, властива
первісному мистецтву в цілому, вказує на збереження дифузіонізму мислення, яке ще не позбавилося змішування
понять. Через це конкретні образи навколишньої дійсності
60 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян,- С. 9СТ-91; Бибиков С.Н.
Древнейший комплекс из костей мамонта.- С. 69, 82.
61 Даниленко В.М. Кам’яна могила - К., 1986,- С. 18-25, 30, 33, 34-35.
62 Карапетянц А.И. Изобразительное искусство и письмо в археологиче
ских культурах (Китай до середины 1 тыс. до н.э.). У зб.: Ранние фор
мы искусства / Сост. С.Ю. Неклюдов.- М., 1972,- С. 447.
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постійно накладаються у свідомості, і саме тому типізовані
й узагальнені образи в усіх сферах мистецтва (живописі,
скульптурі, музиці, танці) досягаються легше та простіше,
аніж індивідуалізовані. Адже «реалізм» зображень верх
нього палеоліту був так само типізованим, позбавленим
властивих зображуваній тварині чи людині індивідуальноспецифічних ознак: це були свого роду серії «людей»,
«жінок», «мамонтів», «оленів» та ін. Ось така типізація бу
ла продовжена в мезоліті й неоліті, але вже з елементами
абстрагованої символіки (символ жінки - трикутник, сим
вол засіяного поля - ромб або трикутник з точкою посере
дині тощо).
У зв’язку зі сказаним звернемо увагу на обрядові
наспіви, які у фольклористиці дістали назви «формульних», «наспівів-емблем». Кожен такий наспів - ні щось
інше, як один з членів серії, відмінності м іж ними не прин
ципові, вони м іж собою мають багато схожого не лише в
структурі, але часто і в інтонаціях. Наприклад, один з типів
весільного ладкання, поширений (у варіантах) майже по
всій Україні (див. прикл. 8)63 .
Ці наспіви-символи несуть не так музично-художнє, як
ф ункційне навантаження: вказують на спів під час
весілля, або при колядуванні (якщо це колядна «серія»),
або навесні чи на купальських святах. І такі «формульні»
наспіви в інших ситуаціях практично не використовуються,
їм, як правило, бракує яскравої музичної образності, зате
структурні риси цих мелодій чітко достосовані до конкрет
них календарних чи родинно-обрядових подій. Вони
дійсно утворюють конкретно приурочені ф ункційні серії.
З ритмоструктурного боку такі серії фольклористи розгля
дають як пісенні типи&Л . Така якість, як індивідуалізація
63 Весільні пісні. У 2 кн. - Кн. 1 /Упоряд. М.М. Шубравська, А.І. Іваниць
кий.- К., 1982. № 233. Див. також “серію” цього типу ладкання: №№
70 , 76, 77, 116, 128, 131 та ін. Також: Весільні пісні. Кн.. 2 /Упоряд.
М.М. Шубравська, Н.А. Бучель,- К., 1982. №№ 64, 77, 79, 100, 155 та ін.
64 Поняття пісенного типу опрацьовували П. Сокальський, С. Людкевич,
Ф. Колеса, К. Квітка. Докладніше про визначення пісенного типу див.:
Гошовский В. У истоков народной музики славян.- М., 1971.- С. 20-27.
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мелодій, на повну силу проступає лише у фольклорній
ліриці пізнього середньовіччя і нового часу.
Розквіт орнаментальних та ритмічних зображень в ми
стецтві, які виливаються в серії - в живопису, співі, побу
тових виробах, співпадає з усе більшою ритуалізацією
суспільного життя людей. Це не випадково: первісне
плем’я так само сприймалося у вигляді серії, що складала
ся з його членів. Кожен окремий член роду-племені як са
мостійна одиниця (про особистість тут взагалі ще говорити
передчасно) не усвідомлювався. Як пише В. Топоров, по
вторення, циклічність були засобами, що скріплювали за
гальну ритуалізацію життя. У первісному суспільстві обря
ди «могли займати половину усього часу»65 . Це свідчить
про сублогічне мислення та опору на серіації та кла
сифікації у первісному мисленні. Для первісного мислен
ня було властиве прагнення до ототожнення та протистав
лення (до серіації та класифікації). Ритуалізація життя
засвідчує величезні труднощі, з якими стикалося мислен
ня первісної людини: вона навчилася повторювати почуте
(ехолалія). Але за межами вже пізнаного й засвоєного зно
ву і знову поставала безмежність непізнаного навколиш
нього світу та логіки. Кожен новий крок у той бік здійсню
вався через «повторення пройденого» - через серіації.

65 Топоров В.Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд).
У зб.: Очерки истории естественно-научных знаний в древности / Под
ред. С.Р. Микулинского.- М., 1982,- С. 18.
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IV. ДЖЕРЕЛА
J ФОРМОТВОРЕННЯ: МОВА
©
І МУЗИКА

4.1. Мислення і мова
У попередньому розділі було розглянуто мислення, ЙО
механізми, різновиди мислення (конкретне, дифузне,
міфологічне) та зазначено його вплив на становлення еле
ментів художньої творчості. Але за важливістю для
«олюднення людини» та значенням для долі мистецтва
перше місце, безперечно, належить мовному мисленню.
Для розуміння історичного процесу в цілому, зокрема ролі мовних факторів для становлення музичної форми,
першорядне значення мають відповіді на питання: у яких
стосунках перебувають мова і мислення? Що з них пер
винне, а що вторинне?
На співвідношення мови і мислення існує принаймні
три погляди. Перший - матеріалістично-діалектичний. На
жаль, за ним криються колишні ідеологічні перетиски, що
веде до непевності власне наукової позиції, а також вуль
гарно-матеріалістичне розуміння антропогенезу. Така по
зиція була властива більшості представників марксистсь
кої школи у психології та мовознавстві. Хоча окремі
позиції питань антропогенезу згідно «трудової теорії»
марксизму (але не більшовизму) мають певну слушність.
Твердження цієї теорії полягає в пріоритеті праці, в тому,
що саме трудова практика сприяла розвиткові мислення,
а мова виникла з потреб спілкування під час виконання ко
лективних трудових рухів.
ГО
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Інший погляд на стосунки мислення й мови найбільш
безкомпромісно був сформульований Б.Поршневим: «Не
мова - знаряддя мислення (така ілюзія тривалий час зава
жала розумінню функційного значення мови), але мислен
ня - плід мови»66. Однак у такому випадкові напрошується
питання: як слід оцінювати складну діяльність мавп
(і навіть більш примітивних тварин), коли у ній є вказівки
на початки аналізу й синтезу? Якщо це не зачатки мислен
ня - тоді що? Мислення тварин конкретне, операційнопредметне, але мовного компонента тут, зрозуміло, і в
гадці немає. У П.Тейяра де Шардена є зауваження, на яке
варто звернути увагу: «Ніщо в світі не може раптово з’яви
тися в кінці, після ряду здійснюваних еволюційних пере
ходів (хоч би й найрізкіших), якщо воно непомітно не було
присутнє на початку»67 . Що ж до свідомості, то Тейяр де
Шарден стверджує: вона (свідомість) така ж первісна, як і
сама матерія. Над цим слід замислитися у світлі останніх
відомостей про набагато складнішу будову Всесвіту, анаж
досі це припускалося. Отже, з усіх позицій твердження, що
мислення - плід мови, може бути слушним лише в рамках
однієї можливості - мислення мовного. Що ж до генезису
мислення й мови, воно абсолютно хибне.
Третій підхід до стосунків мислення й мови прямо про
тилежний твердженню Б. Поршнева. Цей підхід стверджує
випереджаючий розвиток мислення і вторинність мови. По
казово, що дослідники, вільні від примітивного розуміння
діалектики мислення й мови, набагато однозначніше гово
рять про пріоритет мислення і в цьому розумінні їх позиція
близька до поглядів П. Тейяра де Шардена. Лінгвіст
О. Пєшковський прямо писав про домовне мислення, яке
засновувалося «на асоціації двох уявлень і тому завжди
двочленне»68 . Зауваження про двочлениість виводить на
66 Поршнєв В.Ф. О начале человеческой истории,- С. 151.
67 Тейяр де Шарден П. Феномен человека.- С. 66.
68 Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении,- М., 1938,С. 317. Представники семіотики також стверджують, “що прогрес в терені мови готувався прогресом в терені мислення” (Ветров А.А. Се
миотика и ее основные проблемы,- М., 1968.- С. 241).
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рівень логіки - саме бінарних структур. Найбільш одно
значно й чітко думку щодо пріоритету мислення перед мо
вою висловив В. Бунак. Він говорить про розумову
діяльність як поєднання сприйнять та розрізняє три види
розумової діяльності. Перший - конкретні уявлення, коли
домінує один найбільш суттєвий елемент. Другий - ком
плекси невідривно пов’язаних уявлень. Це вже загальні
уявлення. Третій тип розумової діяльності - поняття. На
цьому етапі розум здатен виділяти окремі уявлення з їх
комплексу, поєднуючи схожі явища і відділяючи несхожі.
Як пише В. Бунак, «словесна форма починається тільки з
оволодіння поняттями (тобто, від третього етапу. - А.І.) або
з дуже високим розвитком загальних уявлень»69 . Таким
чином, вербальна мова та мовне мислення як таке зроби
лося можливим на досить пізньому етапі еволюції люди
ни. А до цього «мова» була кінетичною, сигнальною, не
придатною для оформлення понять та оперування ними.
Зробимо висновки. Мислення не зводиться до мовної
діяльності, воно випереджає становлення мови, оскільки
може вдовольнятися понятійно-предметною діяльністю
(шимпанзе, щоб дістати приманку, здатен складати трубки
різного діаметру). Мислення за допомогою фігур логіки
керує не лише мовленням, але й усіма видами людської
діяльності.

4.2. Походження мови
Тут постає головне питання: яка необхідність сприяла
виникненню мови? «Трудова теорія» з її твердженням, що
праця створила людину, відповіді дати не може. Якась до
ля істини в цьому є, але твердження це наскільки загаль
не, що для простеження історії розвитку мислення, мови
та мистецтва абсолютно непридатне.
69 Бунак В.В. Речь и интеллект, стадии их развития в антропогенезе.
У зб.: Ископаемые гоминиды и происхождение человека,- М., 1966.С . 298-499.
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Набагато переконливіші психологічні концепції. Пере
дусім заслуговують на увагу погляди А. Леонтьева (де вра
ховано також думки П. Гальперіна та Л. Виготського). Тор
каючись досліджень Гальперіна, Леонтьев розглядає його
гіпотезу поетапного формування розумових дій за трьома
історичними рівнями: «дія з матеріальними предметами,
дія в голосній мові(без безпосередньої опори на предмет)
та дія в умі, тобто, власне думка»70 .
«Дія з матеріальними предметами» - це етап домовного мислення (воно спостерігається і в тварин). Тут усе
зрозуміло. Набагато цікавіший другий етап - «дія в голос
ній мові». Концепція виникнення та розвитку мови за цими
двома етапами, як її викладає А. Леонтьев, виглядає таким
чином. Спершу існували афектовані крики, що виконували
в житті первісного стада роль стимулів (до дії, уваги, забо
рони та ін.). Поступово сигнальні засоби набули ф ункції
спілкування і у цьому вигляді вже піднялися над рівнем
простої стимуляції, властивої тваринам. Попри чисто тва
ринну сигнальність, що була початковим ступенем другого
етапу (і у вигляді мимовільних звукових реакцій переважно
вигукового характеру зберігається у людини до цієї пори),
його подальші сходинки складалися з ехолалії (у археоантропів та палеоантропів) й різних засобів спонукальнозвукового, або, як висловився Б. Поршнєв, «примусового
впливу на поведінку один одного»71 . Це був час, швидше
усього, пізнього мустьє, коли у смислі та інтонації доміну
вала спонукальність (неандертальці, 200-60 тисяч років
тому). Цей процес продовжувався у верхньому палеоліті
і завершився в пізньому неоліті.

Серед існуючих типів модальності найважливіші спонукальна, питальна і розповідна. Психологи та істори
ки пояснюють особливу роль спонукальної модальності на
Ранніх етапах становлення мови необхідністю емоційного
Леонтьев А.А . Некоторые вопросы глоттогенеза в свете современных
психологических данных /Международный конгресс антропологических и этнографических наук,- М., 1964,- С. 4.
Поршнєв Б.Ф. О начале человеческой истории,- С. 417.
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примусу до виконання (чи утримання від виконання) яки
хось дій одноплемінником. Лінгвісти ж вказують ще й на
«фізичний інструмент», який уособлює й передає
відповідну інформацію: ним є інтонація (в широкому ро
зумінні - включно з тембром, ритмом, динамікою, звуковисотним контуром). Саме в епоху домінування спону
кальної модальності відбувається народження первісного
мистецтва. По-суті, усі рисунки та скульптурні зображення
верхнього палеоліту, якщо до них уважно придивитися,
мають яскравий комунікативний відтінок: лінії, пози, орна
мент насичені застиглими в печерних рисунках спонукаль
ними сигналами. І можна не сумніватися, що той ж е ,- але
скоріш за все, ще сильніше виражений спонукальний
смисл мали танці, обряди, ритуальні тексти і наспіви
первісного мистецтва, Багато що з того зараз проглядає
через завісу тисячоліть у фольклорі. І це не випадково:
адже фольклор є прямим продовженням первісного мис
тецтва, але вже в умовах відтворювального господарства
(часів скотарства і особливо землеробства).
Нарешті, третій етап розвитку мови та розумових дій «дії в умі». Цей етап вже передбачає дуже високий рівень
розвитку мовного мислення. На цьому етапі, як пише
Леонтьев, сигнали із засобів стимуляції стають засобами
регуляції поведінки. Відбувається перехід до знакової
ф ункції мови. Вона полягає в тому, що дії, предмети та
класи дій і предметів набувають назв. Це, з одного боку
відкрило шлях «для появи знакової системи» (власне мис
лення), з іншого - «для практично нестримного розвитку
мислення»72 . Це епоха мадлену (верхній палеоліт) та ме
золіту (15-10 тисяч років тому).
Отже, мовне мислення властиве другому і особливо
третьому етапам еволюції розумових операцій. Хроно
логічно найважливіша його ділянка - епоха від мустьє до
пізнього середньовіччя, усього близько 200 тисяч років.
Однак із цього величезного проміжку часу більша його ча
стина відноситься до другого етапу - «дії в голосній мові».
72 Леонтьев А.А. Некоторые вопросы глоттогенеза.- С. 8.
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Він увібрав в себе на ранній стадії лалії (звукокомплекси з
недостатньою фіксацією деяких звуків, звичку повторювати
почуте) та дифузні поняття (у тому числі вербоїди як суміш
іменника і дієслова). їх вживання обумовлювалося потре
бами взаємної стимуляції (вчинків, реакцій), що на більш
високому етапі (очевидно наприкінці нижнього палеоліту,
близько 40-60 тисяч років тому) набуло у спонукальній мо
дальності структурних форм. На цьому найвідповідальні
шому пункті історії людини й виникає мистецтво - спершу у
вигляді спонукальних, сугестивних форм. Поставши з
утилітарно-магічних потреб, мистецтво розвинулося у то
му ж напрямі, що й мова, а саме - у бік удосконалення
структур стимуляції та комунікації.

На думку лінгвістів, спершу відбувалося становлення
синтаксичного устрою мови (однією з головних його скла
дових є інтонація, нею обумовлюється синтагматика та
модальне смислорозрізнення). Торкаючись мустьєрської
людини (неандертальця), С. Кримський говорить про вер
боїди. За їх допомогою, скоріш за все, передавалися ко
манди і вимоги73 . У вербоїдах одночасно були наявні оз
наки і понять, і суджень.
У верхньому палеоліті, з появою неоантропів (наших
безпосередніх пращурів), розпочався заключний етап роз
витку мови й мислення. В. Бунак назвав його синтагмічним,
оскільки мовна діяльність вже оперувала синтагмами74 .
Але процес рухався повільно. Близько 15 тисяч років тому
ще були відсутні загальні поняття. Що ж до абстрактно-загальних понять, то вони виникають аж тільки наприкінці не
оліту (близько 5-4 тисяч років тому).
В мезоліті сформувалося просте речення. З цього ча
су розпочинається поступове зміщення ролі типів модаль
ності: від головування спонукальності - до встановлення
розповідної модальності я к норми. Напевно, розповідна
модальність стає звичною у неоліті, а наприкінці неоліту
вона вже могла набути нормативно-інтонаційної якості. Це
73 Кримський С.Б. Генезис форм і законів мислення,- К., 1962.- С. 62.
74 Бунак В.В. Речь и интеллект,- С. 501.

було величезне завоювання на шляху звільнення мислен
ня від суто тваринного - емоційного обтяження. Не пе
ребільшуючи, можна сказати; з часу перетворення роз
повідної модальності в норму закінчилася передісторія
і розпочалася власне історія людства.

4.3. Мовно-музична єдність
У мовній практиці останнього тисячоліття, а також у
фольклорі розповідна інтонація (або нульова мо
дальність) вже однозначно виступає тією нормою, від якої
можливі виходи на інші стилі і взагалі уможливлюється
стильова творчість. А. Багмут пише: «Основні інтонаційні
риси розповідної модальності зберігаються в поезії, у
віршованому творі, зокрема, в народних піснях, дитячих
лічилках тощо»75 . Розповідні речення переважно вжива
ються в монологічних описах. У зв’язку з цим слід сказати,
що сучасний фольклорний спів - і одиничний, і колектив
ний - це у більшості випадків ті ж монологічні форми (за
окремими нечисленними винятками): співають загалом
«для себе», а не для слухача. А коли навіть і для слухача
(як кобзарі), то спів однаково має монологічну форму,
особливо коли брати до уваги його інтонаційно-мелодичну
сторону. До того ж спів - це не спонтанний акт (як спонтан
ним є мовлення), а завжди відтворення, навіть повторен
ня. Звичайно, виконання пісні також насичене мо
дальністю (ставлення до пісні, її змісту, переживання).
Але виконавська модальність торкається змінних,
імпровізаційних сторін. А мелодія, лад, ритм, незалежно
від їх суб’єктивного сприйняття, все ж значною мірою ут
римують інваріантні ознаки. І чим значніше місце нале
жить інваріантності (якогось окремого компонента пісні
чи усіх разом), тим помітніше вона мусить спиратися саме
на «нульову модальність». Між іншим, якщо порівняти
75 Багмут А.Й. Інтонаційна будова простого розповідного речення у
слов’янських мовах - К., 1970 - С. 44.
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народне та сценічне виконання (загальноєвропейського
ґатунку), то помітно таке.
У народному співові практично відсутня нюансировка,
агогіка, - тобто, «нульова модальність» структури перегу
кується з «нульовою модальністю» виконання. Навпаки,
«нульова модальність» професійного (авторського) вико
нання мистецтва практично є завжди його «ватерлінією» рівнем порівняння та відштовхування. Вона контрастує
цілій парадигмі інших, широко відпрацьованих модальних,
емоційних, стильових тощо значень динаміки, агогіки, тем
брових фарб, ритміки, цезурування. Тобто, у фольклорно
му виконавстві «нульова модальність» є нормою. Це може
свідчити про те, що, по-перше, народне мистецтво «застиг
ло» на хронологічній точці пізнього неоліту, коли роз
повідна модальність стала нормою мовлення; по-друге, на
відміну від професійного виконавства, яке бере цю норму
лише як «точку відліку», як «рівень порівнянь» і вільно ко
ристується усіма відтінками виконавства та виразовості
(нерідко навіть на шкоду смислу у безталанних «інтерпре
таторів»),- фольклорне виконавство ставиться до «нульо
вої модальності» не як до відносної, але як до абсолютної
норми. В ній сплавлено воєдино такі підгрунтя цієї норми,
як уповільненість еволюції землеробського побуту; пере
творення мовної розповідності в естетичну норму фольк
лорного мистецтва76; відсутність таких деструктивних
76 В середині 1980-х років я записував народні пісні в с.Нелипівці Кельменецького району Чернівецької області від Антона Твердохліба та
його родини. У гості зайшов сусід (родом з Хмельницької області) і пе
регодом заспівав тамтешню пісню (літературного походження)
“Заспіваймо ми тим людьом, котри весиляться”. Виконував з наст
роєм, з “надривом”, щедро вдаючись до нюансировки та агогіки. Та
кий стиль усім присутнім явно не сподобався, хоч голос у співака був
непоганий. Вік присутніх членів родини Твердохліба був від 50-ти з
лишком до 81-го. Усі вони були добре зіспівані і трималися традиції.
Слухали того співака, переглядалися, підсміювалися, а невістка Ан
тона Твердохліба іронічно зауважила з приводу загостреної чуттєвості
співу (в тексті йшлося про нещасливу долю): “Ач, бідний який...” В да
ному випадкові це яскрава ілюстрація принципового антагонізму на
родної виконавської традиції та смаків - і сценічних новацій, які тра
диційними співаками сприймалися як дивацька штучність та несмак.
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факторів для стилю, як видовищність, поділ людей на
«артистів» (виконавців) та «глядачів» (слухачів); стійкість
репертуару (його звичність та постійна повторюваність);
надзвичайно глибока зануреність мистецтва у життя, в по
бут. Отже, фольклорне виконавство є цінним джерелом
вивчення тих виконавських традицій, які склалися в епоху
пізнього неоліту і землеробського побуту.
Але сучасна нам «нульова» (розповідна) модальність
фольклору несе не тільки інформацію про етап пізнього
неоліту(коли панівна перед тим спонукальна модальність
поступилася новій нормі - розповідності). Тут ми сти
каємося з цікавим і історично безцінним явищем,
зафіксованим у найдавніших фольклорних наспівах. їх
аналіз відкриває несподівану річ: в інтонаційних контурах
багатьох обрядових наспівів простежуються залишки спо
нукальної модальності, що «застигли» в контурах і ритміці
мелодики та формі. Докладніше про це йтиметься далі.
Тут же необхідно наголосити на одному: спонукальна мо
дальність була свого часу важливим фактором формотво
рення (особливо мовно-інтонаційного та музично-мелодичного). І те, що в більшості фольклорних наспівів зараз
переважають розповідні мовно-музичні інтонації і така ж
синтаксична будова, - це свідчення лише втрати обрядо
вої ритуалістики, її магічно-комунікативного змісту, а та
кож втрати уміння сприймати тонкощі інтонаційної мо
дальності далеких історичних епох.

4.4. Структура речення
За індоєвропейської доби вже звичними були прості
поширені речення. У праслов’янській мові речення могло
мати кілька підметів та присудків’. Це позначалося на йо
го інтонаційній будові. За наявності груп суб’єктів і преди
катів (підметів і присудків з додатками, означеннями то
що) інтонація набуває повторного характеру з досить схо
жими контурами синтагм-інтонем. На зразок:
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Катруся, Маринка та Івасик гуляли в гаю. Там діти
бігали, бавилися, гралися в піжмурки.
Усі інтонеми при цьому мають незавершений характер
і тільки остання ставить дійсну крапку, що сигналізує про
закінчення речення (або усієї інтонеми речення). Цей інто
наційний тип повторного розвитку, що виник у простому
реченні, в подальшому отримав своє остаточне оф орм
лення у складно-сурядному реченні, а в ряді календарних
мелодій проступає у вигляді серіації або серіації з кла
сиф ікацією.
З погляду логіки просте речення - це акт сполучення
двох понять, - тобто, просте судження77 . Людське мислен
ня, просуваючись у бік оволодіння абстракціями, виробля
ло та використовувало мову також у чинності логічних
ф ігур. Просте речення стало надзвичайно важливим здо
бутком на цьому шляху. Перехід від вербоїдів та дифузних
понять до відношень суб’єкта-предиката призвів до оста
точного засвоєння простого (одиничного) судження. Най
важливішим смислорозрізнювальним і синтаксичним за
собом стала інтонація.
Іншого інтонаційного досвіду, крім мовного, людина
не мала і не могла отримати його ззовні (спів птахів,
звірині голоси та голосові ф ізіологічні реакції самої люди
ни не мали логічного підгрунтя і тому були непридатні для
формування логічного каркасу інтонацій мовлення та му
зичного мистецтва). Через це первісна музика конструк
тивно, як і мовлення, спиралася на можливості та обсяг
мислення свого часу (епохи), а інтонаційно була зорієнто
вана на засоби оформлення одиничних суджень та на
повторність речень у потоці мовлення.
Музичні аналоги простого речення чітко простежуються
у відповідних формах наспівів фольклору. Наприклад, вже
згадуваний «Щедрик» (приклад 3) інтонаційно відтворює
логіку звукового контуру простого розповідного речення:
77 Спринчак Я.А. Очерк русского исторического синтаксиса.- Ч. 2 ,- К.,
1964,- С. 4.
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спершу на більш високому рівні коливається контур з недовершених інтонацій (у «Щедрику» ноти сі-бемоль - ля сі-бемоль), а далі він знаходить опору та кадансове
розв’язання в кінцевому стійкому звукові чи звуках (як у
мові, так і в музиці).
Наступним структурним типом стали складні речення.
Вони почали формуватися за доби розпаду індоєвропейсь
кої спільноти - близько 4-5 тисяч років тому. Хоча остаточ
не формування складних речень відбувалося вже у рамках
праслов’янської мови та окремо в подальших слов’янських
мовах78 . Але й досі в мовній практиці, особливо на побуто
вому рівні, продовжує переважати тип простого речення, а
нормою інтонації є розповідна модальність.
Наявність синтаксичного центру речення (групи підме
та і групи присудка) конструктивно утворює ядро речення.
З інтонаційного боку до ядерних елементів зараховується
також інтонація і модальність. Аналогічний стан спос
терігається і у фольклорній мелодиці. Якщо давні обрядові
наспіви (як говорилося трохи вище) значною мірою зберег
ли «спонукальність». «кличність», містять інтонації «загукувань» тощо, то в ліриці майже цілковито спостерігається
домінування «нульової» (тобто, розповідної) модальності і в характері мелодики, і в звуковисотному контурі.
Складносурядні речення за логічною суттю є різнови
дом серіації, яка складається з простих речень. Але в обох
серіація (і власне простих речень, і простих речень в ме
жах складносурядного), крім спільного, є і відмінні риси.
Серіація простих речень складається із замкнених, відо
соблених інтонем зі спадною інтонацією (при нульовій мо
дальності). Кожна низхідна каденція сигналізує сиг
налізує про завершення даного повідомлення. Навпаки, в
мелодиці синтагм мови, які мають недовершену каденцію
(лінгвісти вживають термін «антикаденція»), тільки остан
ня інтонема сигналізує про завершення складно-сурядного речення. Лише вона має той інтонаційний контур, який
78 Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення,- К., 1966.
- С. 23-24.
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справляє на слухача враження^ закінчення та служить зна
ком відчленування даного речення від інших, подальших.
За загальними висновками лінгвістів, саме інтонація є
найпершим формотворчим засобом побудови речення,
вона спрацьовує на вищому мовному рівні. Саме цей ви
щий мовний рівень з його «арками» (перегуками) ка
дансів, довершеними й недовершеними закінченнями
синтагм (антикаденціями та каденціями), знаками «крап
ки» (закінчення) чи «коми» (продовження повідомлення) і
став після стабілізації ладу базою музичного мистецтва.
Особливо значні ресурси розвитку несуть інтонації
«перерахування», «нанизування», повторювання незамкнених за інтонацією синтагм. Оскільки це явища історич
но дуже ранні, не випадково вони знайшли відображення
у формотворенні календарних пісень. Типовим є випадок,
коли поєднуються дві серії: одна поспівка повтоюється у
першій половині наспіву, друга - у другій його половині
(див. прикл. 7, 9, 19). Така будова поширена у російському
фольклорі і особливо довершено проступає у формі,
званій «парою періодичностей». Ця форма, по-перше,
ідеально реалізує дипластію, по-друге, включає кла
сифікацію (дві різних поспівки) і дихотомію (або компо
зицію бінарностей). Це - генералізація парності, дипластії
та дихотомії: поспівки об’єднуються попарно на основі
подібності (дипластія); строфа ж утворюється із двох
видів (класів) поспівок - діє дихотомічний принцип
відмінності. А все ціле підкоряється правилу симетрії: чо
тири музичні побудови (поспівки) згруповано «по дві». Ось
тут вже цілком опрацьовано зародок квадратної форми.
В українському фольклорі така форма трапляється також,
її прикладом може слугувати відома пісня «Ой лопнув об
руч та й коло барила».
Більш типові для фольклору, однак, не такі викінчені
хрестоматійно зразки «пари періодичностей», а більш ус
кладнені (або вільніш і за структурою) форми. Але
складніші вони не за інтонаційною чи логічною суттю, а то
му, що містять більш широкий набір прийомів. І це при
родно: у композиції строфи не можуть не відображуватися
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ресурси, що накопичилися протягом багатьох тисячоліть
розвитку музичного мистецтва та мислення.
В українській веснянці «Десь тут була подоляночка»
саме й спостерігається витончене (і не надто переускладнене) використання та накладання відразу кількох прий
омів побудови строфи і утворення поспівок-сегментів.
Перші чотири такти можна розглядати як дипластію із
двох тотожніх поспівок (кожна по два такти). Але воднораз
їх можна розглядати і як опозиції: перший такт-поспівка
контрастує другому, третій - четвертому. У перших чотирь
ох тактах (у кожній двотактовій поспівці) бачимо цікаве
«накладання» дипластії та опозиції (як варіанту бінарної
опозиції), накладання тотожності і відмінності. Починаю
чи з 5-го такту, далі йде проста серіація (див. прикл. 9)79 .
Цей зразок вельми зручний для ілюстрування пара
тактичного інтонаційного типу в мелодиці фольклору: ко
жен перший двотакт завершується антикаденцією (тобто,
не замкнений «крапкою», довершеною каденцією), так са
мо і подальший ряд-серіація поспівок наступних. Тільки
заключна каденція довершена. Отже, у цій мелодії бачи
мо цілий ряд нашарувань: комбіновані явища дипластії і
дихотомії (перші 4 такти), серіація, зародки паратаксису.
Можна сказати і так: в наспіві «Десь тут була подоляноч
ка» охоплено формотворчі ресурси, що вироблялися мис
ленням у вигляді логічних ф ігур від епохи шель-ашель і до
раннього неоліту (зачатки паратаксису). Тобто, у про
стенькій, здавалося б, мелодії зосереджено концентрацію
формотворчих засобів, що охоплюють історичний період
становлення логіки мислення і мистецтва на протязі май
же півмільйона років. Але постання вже чітко опрацьова
них засобів формотворення, на які спирається фольклор і
сучасна авторська творчість, можна обмежити періодом
від верхнього палеоліту до неоліту - відстанню останніх
приблизно ЗО тисяч років.

79 Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року / Упоряд. О.І. Дей,
А.І. Гуменюк,- К., 1963.- С. 524, № 42.
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4.5. Модальність і серіація
За доби домінування у мові спонукальної модальності
музика, мелодія мала смисл, дуже близький до
фізіологічного, вона була зрощена з мовними компонен
тами фонації та смислу. Очевидно, до часу виникнення
складного (насамперед паратактичного) речення важко
говорити про існування музики в сучасному ладовому та
ритмічному розумінні. Б. Неттл справедливо пише, що
рання музика була висотно не фіксована й ритмічно неврегульована80 . Він лише не зробив спроби вказати хро
нологічні рамки існування такої «мови-музики» або співомовлення. Багато в чому сказане про аморфність ладу й
ритму торкається і музичної форми. Про це можна судити,
якщо звернутися до давньоруського синтаксису. Ще тися
чу років тому були поширені складносурядні речення, які
укладалися єдиним способом - шляхом «нанизування»
простих речень, упереджуваних сполучниками81 .
Для кращого сприймання такої конструкції подаємо
прості речення «у стовпчик». Симптоматично, що слабкість
синтаксичної побудови нижче наведеного речення компен
сується сполучником «и», яким розпочинається кожна но
ва проста конструкція (кожне просте речення у межах
складносурядного):
Негодовахуть его людие
и въздаша людие вЪсть къ Изяславу Мьстиславицю въ Переяславли
и приде с вой
и бишася
и поможе Богъ Изяславоу
и сЪде Изяславъ на стол!»
и Игоря самого яша в пятой день по побоищи и порубиша (тощо).

80 Musik in primitive culture by Bruno Nettf. Harvard univ. press Cambrige.
1956,- P. 136.
81 Спринчак Я.А. Очерк русского исторического синтаксиса. 4. 2 .- С. 23.
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Такий зв’язок складових частин у складносурядному
речення називається «ланцюговим нанизуванням». Ана
логічні конструкції знаходимо у народних архаїчних піснях,
коли інтонації «шикуються» у послідовність, де немає
іншої логіки, крім словесного тексту або хореографічного
малюнка. Пізніше простежуються початки дихотомічного
членування наспівів, що свідчить про привнесення у ком
позиційну архаїку «ланцюжкових конструкцій» зачатків
парності - тобто, елементів симетрії.
У фольклорі можна віднайти не лише «ланцюжкові
конструкції», серіації, класифікації та ін., але також добре
збережені явища спонукальної модальності, які можуть
свідчити, що ще кілька століть тому (можливо, навіть на
початку XIX ст.) в ряді глухих місцевостей були живі
релікти неолітичної образності. Слід сказати, що пісенна
форма набагато консервативніша за спонтанну мову.
Пісенний текст здатен проносити крізь сотні років слово
форми, синтаксис, ритміку, які давно були перейдені і по
части забуті у живому мовленні.
Узяти хоча б для прикладу текст купальської пісні «Гей,
око Лада»82 . Не лише сучасній людині він не дуже зро
зумілий, але, певно, і людям XVI—XVII ст. його зміст і об
разність були вже не надто доступні. Не кажучи про імена
Лада, Леле, Перун або вирази «око Лада», «Леле Ладове»,
«Ладове свято». Насамперед слід звернути увагу на пере
насиченість тексту спонукальною модальністю: «Гей, око
Лада», «Гей, Ладо», «А ти, Перуне», «Дай зачекати», «Гей,
купала» та ін. Цей текст, глибоко архаїчний, якимось ди
вом був принесений із пітьми віків у XX століття. Можна
припускати, його вік - вірніше, давність висловів та систе
ми образності - років 700-1000 або й більше. Доводиться
лише шкодувати, що не було зафіксовано наспів цієї ку
пальської пісні. Її аналіз, м іж іншим, становить інтерес,
оскільки в ряді випадків і у текстах ховаються свідчення
тих епох, від яких не збереглося конструктивних принципів
в інших проявах набутків культури.
82 Ігри та пісні.- С. 379.
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Якщо узяти первісну мову, - мову вербально-кінетичну
(пов’язану із включенням у мовлення жестів та рухів тіла),
мову спонукально-модальну, з розмитими обрисами типів
речень, і порівняти її з деякими явищами фольклору, - пе
реконаємося: у фольклорі наявні засоби, які транспорту
ються усною пам’яттю крізь тисячоліття. Однак численні
тексти (як і наспіви) не розшифровуються так прямолінійно,
як це намагаються іноді робити - відштовхуючись від
оцінок та розуміння людини XX століття. Текст пісні «Гей,
око Лада» - це тільки пізня, далака від живої язичницької
дійсності, трансформа. Крім вказаних вище лексичних та
модальних ознак давнини, ця пісня містить натяк на втраче
ний разом з мелодією та виконанням (про які нам майже
нічого не відомо) діалогізм. Але в тексті, не зважаючи на
втрати, можна віднайти одну з типових купальських форм.
Текст пісні було записано, очевидно, з переказу (з диктовки),
або ж співак знав його непевно (що не виключається, коли
зважити на архаїку тексту, яка могла вже бути для співака
не зовсім зрозумілою). Однак, починаючи з 9 рядка (згідно
публікації у збірнику «Ігри та пісні. Весняно-літня поезія тру
дового року»), дещо прояснюється. Спираючись на простежену логіку строфіки, текст пісні можна записати так:
(1)

Гей, Ладо!
А ти, Перуне,
Отче над Ладом.

(2)

Гей, Перуне!
Дай дочекати
Ладе купала (тощо).

Така трирядкова строфа швидше всього й існувала ти
сячу чи більше років тому і у виконанні вона могла вигля
дати так:
(1)

Усі: Гей, Ладо!
Один: А ти, Перуне,
Отче над Ладом.

(2)

Усі: Гей, Перуне!
Один: Дай дочекати
Ладе купала (тощо).

Зокрема, не лише форма, але й зміст дозволяють ро
бити припущення саме про такий діалогізм: перший вигуковий рядок строф (Гей, Ладо!», «Гей, Перуне!») - явно
звертання до ідолів. Воно якнайкраще годиться для колек
тивних вигуків-звертань усіх членів племені чи роду. Тоді
як подальша смислова частина (відповідно змінна,
імпровізаційна, у нашому прикладі це 2 -3 рядки кожної
строфи) мала виголошуватися волхвом чи вождем пле
мені і нести до ідолів (богів) певне прохання чи вимогу.
Община ж (плем’я, колектив) цю вимогу стверджувала й
посилювала її колективними емоціями та волевиявлен
ням. Таке ствердження не могло бути варіативним, а тим
більш імпровізованим, оскільки колектив тоді не зм іг би
об’єднатися в єдиному сугестивному порухові.
Напевно, первісний язичницький текст (особливо сло
ва «волхва») був інакшим, ніж теперішній. Слід додати,
що описаний ритуал мав ще й супроводитися рухами - і не
лише танцювальними кроками чи танковими фігурами, як
це спостерігається в сучасній традиції фольклорного ви
конавства. Ті рухи мали бути частиною мовно-пісенного
діалогу: вони коментувати, доповнювали помисли, слова
та магічні формули. Без такої кінетичної складової зміст
тексту та магічної дії багато в чому залишається загадко
вим і незрозумілим. А ще ж була атрибутика, маски, жерт
воприношення і багато чого іншого, про що ми можемо
хіба лише здогадуватися. Отже, зараз ми маємо справу і
в пісні «Гей, око Лада!», і в інших обрядових піснях доби
язичництва зовсім не з тим, чим вони були у час їхнього
виникнення та справжнього магічного функціонування.
Щ о в тексті пісні «Гей, око Лада!» не викликає ніяких
сумнівів, так це чудова, дивом збережена перенаси
ченість спонукальною модальністю. Вже одне це перекон
ливо свідчить на користь давнини цієї пісні, говорить про
зв’язки з епохою ревне-язичницького діалогізму, з мис
тецтвом магії і чаклування. І це у вражаюче концентрова
ному вигляді дійшло до нас з глибини тисячоліть!
Спонукальна модальність позначилася насамперед
на особливостях звуковисотних контурів давніх обрядових
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наспівів і, отже, її можна вважати першим чітко заявле
ним у фольклорі здобутком на шляху формування такого
явища, як мелодія. Причому, у часи язичництва мо
дальність інтонації та модальність тексту утворювали не
розривну єдність. З цього погляду в пісні «Гей, око Лада!»
наспів однозначно мав бути близький до спонукально-модальних інтонем тексту. В епоху домінування спонукальної
модальності не менш значної ваги для формотворення
набув принцип серіації, про що йшлося вище. Він складав
базис «докуплетних» - строфоїдних форм. У мовленні
серіація проступала у вигляді «нанизування» однорідних
(в паратаксисі) чи неоднорідних (в гіпотаксисі) речень. У
наспівах це набувало вигляду «проштовхування» однієї
інтонації-фрази, яка тою чи іншою мірою варіювалася
(зокрема, залежно від складочислової будови тексту). Цей
етап формотворення досить переконливо простежується в
найдавніших зразках українського музичного фольклору
(і, звичайно, не тільки українського). Отже, підсумовуючи
розмову про формотворення насамперед часів неоліту,
слід наголосити: пісенне формотворення спиралося на
нанизування поспівок - на зразок «Щедрика», «Подоля
ночки» тощо (див. прикл. 7, 9, 15, 20, 21).
Наприкінці неоліту серіація доповнюється іншими
нормуючими форму принципами, серед яких найваж
ливіше місце займають парні об’єднання (двох фразсегментів у пісенний рядок; двох рядків у строфу). Ця
тенденція до парних об’єднань простежується тим
послідовніше, чим новіший пласт фольклору. М іж іншим,
те, що в українському (і взагалі у слов’янському) фольк
лорі вельми поширені дворядкові строфи, може промов
ляти на користь переважання новітніх композиційних
прийомів (навіть в обрядових жанрах). Отже, серіація-нанизування поступово нормується засадами симетрії, пар
ності, третності (трирядкові баладні строфи, які явно на
лежать до середньовічних композиційних засобів).
Найочевидніші релікти доби серіації-нанизування збе
реглися в обрядових жанрах, особливо пов’язаних з рухом У танках, іграх. Хоча навіть тут «чисті» зразки трапляються
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не так часто. Зате досить прикладів, в яких не так вже й
важко встановити прийоми, показові для тих ранніх етапів
розвитку музичної форми, коли вона ще йшла у фарватері
становлення мовного синтаксису і була майже цілком опер
та на здобутки мовної комунікації. Ще в давньоруських
літописах трапляються досить численні типи речень, які
важко визначити як паратактичні або гіпотактичні: в гіпо
таксисі поширені безсполучникові речення, в паратаксисі цілі ряди суб’єктів та предикатів, «нанизування речень, за
якого тип зв’язку м іж реченнями залишається іноді невизначеним»83 . Подібне спостерігаємо і в архаїчних зразках
обрядового фольклору: нечіткість синтаксичних зв’язків,
неможливість у багатьох випадках визначити музичні сег
менти як «фрази» або як «мотиви», загальна асимет
ричність (а то й «розпливчастість») музичної форми, коли
вона спирається не так на власне музичні закономірності,
як часто на структуру словесного тексту або на хорео
графічний малюнок. Отже, усякі прояви, як ми б зараз ска
зали, невстабілізованості, асиметричності показові не ли
ше для мови, але також і для музичного мислення
неолітичної доби. Певна дифузність мислення, не подола
на до кінця, оберталася тим, що зараз ми сприймаємо як
певну аморфність, нечіткість форми - і музичної, і поетич
ної. Це надзвичайно цінні релікти-свідчення перейдених
людством етапів розвитку мислення та мистецтва. І, якщо
говорити з історичної точки зору, слово «аморфність» слід
розуміти лише умовно - як зручне поняття в порівнянні із
сучасним станом мислення і формотворення музичного
мистецтва. Тому що в мезолітично-неолітичний час мис
лення було саме таким і не іншим. Отже, і мовні та мис
тецькі форми мали йому відповідати і вони по-своєму були
досконалими, оскільки бездоганно обслуговували тодішні
комунікативні та ритуально-магічні потреби первісного
суспільства. Швидка і рішуча стабілізація музичної форми
(аж до її «стандартизації») припадає на другу половину 2-го
тисячоліття нової ери, власне, на середньовіччя.
83 Спринчак Я.А Очерк русского исторического синтаксиса. Ч. 2 .С . 140-141.
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4.6. Синтаксичні відношення та
формотворення
Рух людської думки у філогенезі (розвитку людини як
біологічного виду) скеровувався чим далі усе глибшим
усвідомленням категорій простору, часу і причинності. На
етапі оволодіння причинністю починає формуватися гіпо
таксис. Цікаву спробу провести паралель м іж мисленням
та розвитком суджень, що оформляються мовними конст
рукціями, було зроблено А. Руднєвим84 .
«Одиничне судження,- пише А. Руднєв,- являє собою
узагальнення та закріплення в мислі якого-небудь зв’язку
між явищами, що повторюються регулярно та неминуче за
певних умов. Часткове судження є узагальненням та
закріпленням однорідних зв’язків (відношень) між кілько
ма явищами об’єктивної реальності, які повторюються та
кож регулярно та неминуче за тих же умов. Загальні суд
ження виражають собою вже закон якої-небудь групи
явищ».
І далі: «Аналогічну картину можна собі уявити і щодо
синтаксису простого та складного речення. Спершу люди
на сприймала, усвідомлювала та у мові виражала прости
ми реченнями різні сторони дійсності розрізнено, відособ
лено. Поступово вона почала розуміти їх взаємозв’язок.
При цьому спочатку з’явилися складносурядні речення, в
яких прості речення, не гублячи граматичної самостійності,
об'єднуються на рівних правах для вираження взаємозв’яз
ку їх змісту. Далі, у міру розвитку мови і мислення, з’яви
лися і складнопідрядні речення, коли людина навчилася
розуміти різноманітні явища оточуючої дійсності глибше й
різнобічніше, набула здатності виявляти закономірні зв’яз
ки між явищами: причини, мети, наслідку, умови тощо та
виражати їх у граматичному підпорядкуванні одного речен
ня іншому».

84 Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка.- М., 1968.С. 220-221.
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Ці положення слід вважати загальними.
З епохою оволодіння гіпотаксисом пов’язується не
тільки уміння формувати загальні судження. Вінцем
усвідомлення причинно-наслідковості було виопрацювання (але вже у сфері «чистої логіки») силогізму. Але сам
силогізм м іг постати лише на тій стадії, коли сформувала
ся ф ігура складнопідрядного речення. В основі силогізму
та в основі гіпотаксису лежать зв’язки причинності явищ,
понять, а не просто їх зіставлення.
Наприклад, відомий силогізм:
Ссавці вигодовують дітей молоком
Людина також вигодовує дітей молоком.
Отже, людина - ссавець.
Проте зміст цього силогізму цілком можливо викласти
одним каузальним (причинним) складно-підрядним ре
ченням:
Оскільки людина вигодовує дітей молоком, вона ссавець.
В силогізмі, однак, виражається тільки «чисто
логічний» зміст, а у складно-підрядному реченні присутня
ще й інтонація.
Немає сумніву, що причинно-наслідкові зв’язки спо
чатку мали інтонаційно-логічний вираз, а силогізм - це
вже штучне вичленування чистої логіки в епоху писемної
культури, це очищення логіки від додаткових (у тому разі й
інтонаційних) прикмет, які є незамінимими у мовній ко
мунікації. Вказані взаємозв’язки логічних категорій суд
ження та граматичного речення властиві усім мовам світу
і обумовлюються позамовною дійсністю, яка відтво
рюється в різних мовах однаково за загальними законами
мислення.
Сказане поширюється і на музичний синтаксис. Різни
ця лише в тому, що мова має план змісту і план виражен
ня, а музика - переважно план вираження. План змісту в
музиці представлено переважно категоріями форми і
структури. Тому логічні категорії і прийоми (судження як
твердження; серіація як перераховування, нанизування;
гіпотаксис як зіставлення антикаденції та ка д е н ц ії) пере
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даються в музиці у вигляді близьких (нерідко - ана
логічних) інтонаційних побудов. Наприклад, так званий му
зичний період «питання-відповіді», інакше - респонсорний) за його мелодичним контуром має багато спільного з
інтонемою складно-підрядного речення. Особливо наочно
це простежується у відношеннях кадансів: половинного і
заключного. Що в музиці, що у мові м іж ними утво
рюється дистанційна «арка». Варто порівняти наспів пісні
«Котра дівка хоче славоньки зажити»85 з текстом тієї ж
пісні (див. прикл. 10). Для цього слід проінтонувати наспів,
а потім прочитати текст і порівняти його інтонаційний кон
тур з контуром наспіву. В обох випадках схема контуру мо
же бути зображена у вигляді спільного графічного рисун
ка (див. схему 3):
Схема З

рівень крапки
(кінця
висловлювання
або наспіву)

половиннии
каданс

заключний
каданс

Кожна з трьох фраз - незамкнена, інтонацію «крапки»
(завершення) має тільки четверта фраза. Що ж до будови
наспіву, то він має ознаки «пари періодичностей» і тим
самим може бути віднесений до перехідної паратактичногіпотактичної форми. В таких музичних строфах ефект
гіпотаксиса виникає внаслідок зміни повторюваної фра
зи - і саме посередині виникає «половинний каданс».
Однак сама повторюваність інтонацій (як у прикл. 10) - це
«релікт паратаксиса», релікт серіації, що нормована
парністю.

85 Пісні Явдохи Зуїхи. Записав Г.Танцюра /Упоряд. В.А. Юзвенко,
М.Т. Яценко, З.І. Василенко.- К., 1965.- С. 670.
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Безумовно, повна тотожність (або значна близькість)
синтаксису тексту і синтаксису наспіву у фольклорі ос
танніх століть трапляється нечасто. Але у такій тотожності
вже й немає потреби. Давно засвоєно і в тексті, і в наспіві
закони гіпотаксису, відійшла в минуле колишня неолітична
синкретичність інтонації, коли текст і наспів безпосередньо
впливали один на одного і мали спільну синтаксичну осно
ву. Сучасне мислення оволодіває причинно-наслідковістю
в буквальному розумінні «з пелюшок». Між текстом і
наспівом встановлюється у наш час не інтонаційна і мо
дальна залежність, а коректні відношення (переважно на
рівні ритміки). Мова й музика «розійшлися» давно - при
наймні можна говорити про І тисячоліття до н.е. або й ще
раніше (якщо врахувати появу перших, ще нечітких проявів
того розходження). Серед свідчень колишньої спільності одночасне вертикальне сегментування тексту і наспіву в
традиційному фольклорі. Зараз тільки мислення забезпе
чує відособлене функціонування аналогічних конструкцій і
в мові, і в музиці - саме завдяки дії неусвідомлюваного
логічного апарату, про який у цій роботі і йдеться і який ле
жить в основі формотворення.
Формування гіпотаксису, розпочавшися ще в надрах
індоєвропейського племінного масиву, на східнослов’янсь
кому грунті завершилося на рубежі XVII століття86 . Звідси
важливий висновок для розуміння строфіки фольклору:
гіпотактичні структури, аналогічні чи близькі музичному
періоду, мали стати звичним явищем у фольклорі не
раніше XVII століття. А це саме той час, коли виникає
фольклорна лірика. Не випадково в «доліричному» шарі
української пісенності ми практично не зустрічаємо фор
му, аналогічну музичному періоду (як його розуміють в му
зикознавстві). А якщо таке трапляється (наприклад, у дея
ких гагілках), то висноврк має бути однозначний: ті мелодії
пізнішого походження. Тому при розгляді фольклорної ар
хаїки і давньої традиції та завданнях декодування власти
вої їй історичної інформації, збереженої в обрядовому
86 Спринчак Я.А. Очерк русского исторического синтаксиса.- С. 32, 35.
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фольклорі, мелодії, що мають певні новоєвропейські озна
ки, необхідно вилучати із списку джерел давнини.
Якщо в епоху «нанизування» мовних речень у фольк
лорній мелодиці діяв принцип повторного «проштовхуван
ня» знайденої інтонації, то на час пізнього середньовіччя
вже склалися такі досконалі засоби розвитку, як контраст
і дистанційні зв’язки сегментів, рядків, кадансів. Все це,
знов-таки, показове не лише для музики, але й для мови.
Адже гіпотаксис, крім усього іншого, - це ще й «відкрите
вираження синтаксичних відношень залежності одного
елемента від іншого»87 (підкресл. мною. - А.І.). Ось це
«відкрите вираження синтаксичних відношень залеж
ності» - тобто, усвідомлене і твердо засвоєне мисленням
та мовною практикою становить останній, вищий щабель
розвитку музичної форми і мелодики фольклору нового
часу (від XVII століття) і тією ж мірою поширюється на ав
торську творчість стосовно опрацювання та використання
форми музичного періоду.

4.7. Підсумкові паралелі: розвиток
мислення, мови і музики
На закінчення з метою унаочнення пропонується схе
ма, у якій розташовано по хронологічній вертикалі головні
етапи розвитку мислення, мови та фольклору88 . Із схеми
видно, що стадіальність формування початків фольклор
них жанрів (або груп жанрів), по-перше, прямо пов’язана
з розвитком мови, по-друге, джерела жанрів мають знач
но давніше коріння, аніж це вважалося досі, по-третє,
сучасні національні форми фольклору містять безліч
«донаціональних», навіть праіндоєвропейських елементів
(див. схему 4).
87 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов,- М., 1969.
88 У схемі використано відповідні положення праць: Руднев А.Г. Синтак
сис современного русского языка,- С. 221; Елатов В.И. Мелодические
основы белорусской народной музыки,- Минск, 1970.- С. 32-34;
Петров В.П. Етногенез слов'ян,- К., 1972,- С. 31-35.
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Д еякі роз ’яснення до схеми.
Те, що думи віднесено до другого хронологічного
періоду (а не до третього, не до періоду формування сучас
ного, BiflXV-XVI ст., стану східнослов’янських етносів), тор
кається мовно-музичного синтаксису. Тобто, вказує лише
на спадкоємність епічної традиції та зв ’язки дум з
імпровізаційно-речитативними формами, що їм переду
вали, з формами, які практично не збереглися і про які ми
судимо переважно на підставі вивчення затриманої у
фольклорних жанрах речитативної стилістики. Розквіт
кобзарського мистецтва припадає на XV!—XVIII століття.
Це ніскільки не суперечить сказаному вище: якщо вдатися
до аналогій з історією мови, то ми зараз користуємося про
стими реченнями поруч із складнопідрядними, хоча ста
новлення простого речення віддалене від епохи виникнен
ня гіпотаксису на неозору відстань - більше як на 10 тисяч
років. Крім того, свої думки сучасна людина може викла
дати чітко й зрозуміло, взагалі не вдаючись до складних
синтаксичних конструкцій - за допомогою одних лише
простих речень.
Аналогічні роз’яснення слушні і в інших випадках, ко
ли окремі жанри можуть належати наче «не до того» хро
нологічного періоду.
І ще кілька зауважень щодо хронології.
Датування жанрів (груп жанрів, родів фольклору) по
ставлене у залежність від розвитку мислення і мовного
синтаксису. Періодизація у зв’язку з такими взаємозалежностями (мислення, мови і фольклору) має значно більше
підстав, аніж це пропонувалося досі за спекулятивною
схемою «історичного процесу», коли цей «процес» розгля
дався абстрактно-еволюційно - поза будь-якими спроба
ми його конкретизації.
Слід мати на увазі: пропонована зараз періодизація
заторкує коріння явища - тобто, час зародження явищ му
зичної форми і стадіальність розвитку ритмомелодики89 ,
89 Див.: Іваницький А.І. Українська музична фольклористика. Розділ І
"Від первісного мистецтва до фольклору. Генезис музики". - С. 19-54.
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причому, цей історичний час (його конкретні відтинки)
узгоджуються з даними лінгвістики, психології (палеопсихології), частково археології, етнографії, первісного обра
зотворчого мистецтва та предметів матеріального вироб
ництва. Оскільки все це о б ’єднується логічними фігурами
мислення, пропонована періодизація є одночасно й типо
логією розвитку мислення взагалі та музичного мислення
зокрема.
Схема 4
1. Мислення, мова
«Спочатку
людина
сприймала,
усвідомлюва
ла і у мові
виражала
простими
реченнями
різні сторони
дійсності
розрізнено,
відокремлено»

«Поступово
вона
почала
розуміти
взаємозв'язки,
наслідком
чого з'явились
у мові складні
речення.
При цьому
спершу
з'явилися
складно
сурядні
речення»

«Потім...
з'явилися й
складнопідрядні
речення,коли
людина
навчилася...
виявляти
закономірності
м іж явищами:
причини,
мети,
наслідку,
умови тощо»

(А.Руднєв)

(А.Руднєв)

(А.Руднєв)

в мисленні:

одиничне
судження

часткове
судження

загальне
судження

у мові:

просте
речення

складне
речення
(паратаксис)

складне
речення
(гіпотаксис)
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2.Музично-образне мислення
у наспівах
фольклору:

емоційна
типізація

«Емоційна
типізація
інтонації
характерна
для
найранішого
етапу
розвитку
музики...Це
інтонаціїембріони,
омузичені
прояви
почуттів»

(В.Єлатов)

жанрова
типізація

образна
типізація

«Найважли
вішою
ознакою
«жанрової»
типізації є
використання
характерних
типових
інтонацій для
певних
жанрів»

«Образна
типізація
визначає
переважно стиль
музичного
мислення
пізньотрадиційної
творчості
та творчості
сучасної»

(В.Єлатов)

(В.Єлатов)

3.Музична форма
масштаб:

інтонація
(фраза)

фразаречення

строфа
(муз. період)

4. Жанри фольклору
Функція
та зміст:

комунікативні
поспівки

Емоціїсигнали;
трудові,
магічні,
сигнальні
співи, плачі,
кличі

наспівиемблеми

Обрядовоепічні роди:
календарні,
родинні,
епічні пісні,
думи

розвинені
мелодії

Лірика:
соціальнопобутові та
побутові пісні,
танцювальні,
жартівливі,
пісні-романси
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5. Хронологічні віхи
Не менше
14-4 тисяч
років тому:
від мезоліта
до кінця
палеоліта
(первісне
суспільство,
індо
європейці)

Від 8 тисяч до
500 років
тому: від
неоліту до
пізнього
середньовіччя
(індо
європейці,
праслов'яни,
сучасні
етноси)

500 - 400 і
менше років
тому: від
пізнього
середньовіччя
до наших днів
(сучасні етноси)

На хронологічні періоди, вказані у схемі, припадає заро
дження й розвиток одночасно мовних і музично-синтаксич
них конструкцій. Оскільки синтаксис історично більш заглиб
лений в минуле, аніж лексика, хронологізація поширюється
лише на синтаксичний бік текстів і наспівів і не поши
рюється на лексику та наспіви (власне мелодії). Якщо син
таксичні конструкції народних пісень ототожнити з деревом,
то лексику можна порівняти з листям, що оновлюється,
старіється й облітає по мірі сезонних циклів у природі.
Хронологічні періоди прискорено стискаються: пер
ший тривав близько 10 тисяч років (певно, що й більше),
другий - приблизно 7 тисяч років, третій - 500 років (тут,
напевно, можна стверджувати, що він був коротший). Схе
ма подає стрибкоподібне пришвидшення темпів еволюції.
Насправді, однак, усе відбувалося дещо інакше. Хроно
логічні періоди умовно вичленовані з неперервного істо
ричного процесу. Не слід забувати, що якихось чітких меж
м іж періодами не існувало, що вони плавно переходили
один в один, накладалися (це, до речі, помітно і в схемі 4).
Погодьмося з тим, що сказав В. Єлатов: ніяких принци
пових історичних кордонів м іж жанровою типізацією і типі
зацією емоційною немає90 . Як їх немає між історичними
90 Єлатов В.И. Мелодические основы белорусской народной музыки.С. 45.
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періодами і епохами. Історичний процес в усіх ділянках
людської практики позначений субстратними явищами. І
те, що трактується як стрибкоподібність, є породженням
так званої сфери «наукового суб’єкту». Тобто, приховані
явища у якийсь момент привертають увагу дослідників - і
виникає «точка відліку». Народжується періодизація. Але
це не періодизація об’єкту пізнання, а періодизація етапів
його дослідження. Методологія формально-логічного
дослідження не може будуватися інакше, як з залученням
умовних «точок відліку», дещо штучного поділу об’єкту на
сфери уваги. Інакше неможливе було б опрацювання кон
кретних методів дослідження. Вказані ознаки властиві і
групуванню матеріалу в схемі 4.
Для виявлення паралелей м іж мовою і музикою ста
новить інтерес також синтагматика. Коло пов’язаних з нею
питань вже заторкувалося у розділі першому. Тут же бу
дуть висвітлені окремі аспекти інтонації та членування ре
чення.
Як пише Т. Ніколаєва, «при усному мовленні межа
м іж реченнями, які утворюють складне речення, обов’яз
ково фіксується, синтагматичне членування як норма
співпадає з синтаксичним та смисловим...»91 . Отже, роз
межувальні засоби зводяться до зовнішніх (м іж речення
ми) та внутрішніх (м іж синтагмами). Закінчення речення,
крім смислу, позначається каденцією, що має в роз
повідному реченні спадний напрямок інтонаційного конту
ру (у питальному та окличному реченнях зростає роль рит
му та інтенсивності, тому там мелодичний контур має свої
особливості). Границі м іж синтагмами також багато в чому
визначаються інтонацією (паузами, спрямуванням мело
дики, її «незавершеністю» - для некінцевих синтагм). З її
повторів (та різновидів) утворюється «музична мова» або
«музичне мислення» (те, що звично ми називаємо «пісня»
чи інструментальна мелодія). Слухач і виконавець відчу
вають закінчення кожної строфи за кадансами та їх зв’яз91 Николаева T.M. Интонация сложного предложения в славянских язы
ках,- М .- 1969,- С. 16. Див. також главу першу "Сегментація", прикла
ди 2-3 і текст, пов'язаний з ними.
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ками. При цьому масштаб строфи детермінований наба
гато жорсткіше, ніж мовного речення. Всередині строфи
діють розмежувальні засоби м іж сегментами, рядками.
Музична строфа та мовне речення - структурно тотожні
явища. Але засоби цезурування (або, інакше кажучи, сиг
нали членування) відзначаються видовою специфікою.
Вона проступає насамперед в тому, що ладово-ритмічні
ресурси музики чіткіше окреслені кількісно. Але й тут
фольклорна традиція і досі допускає дуже велику свободу
(наприклад, рецитації гуцулів, голосіння).
Ще одна відмінність - у кількості та якості внутрішніх
частин. У поширеному реченні (тим більше - складному)
кількість синтагм заздалегідь не буває визначеною. Але
визначеними є відношення м іж синтагмами. Синтагми
поділяються на співвідносні та з в ’язані (звичайно це
сусідні синтагми). Крім того, синтагма, що містить нове
поняття, називається основною, а та, що розвиває вже на
зване поняття, - вихіднокР2 .
Інтонаційний зв’язок основної та вихідної синтагм, а
також бінарні відношення, що його скріплюють, є опорою
для музичної думки. Ця опора глибоко захована і є окре
мою проблемою, яка потребує дослідження вже поза рам
ками нинішньої праці та виходить у сферу інтонаційносмислового дослідження форми. Коротше кажучи, в
синтаксичних відношеннях всередині мовного речення
проступають ті ж імпульси розвитку, які приховано (а іноді
й явно) діють як у пісенно-віршовій, так і в чисто музичній
формі.
Наприклад, речення:
«У Гордія Байди || шпакувате від неголеної бороди
обличчя І посіріло ще більше»93 .
Тут перша синтагма вихідна, друга - основна. Друга
синтагма у свою чергу складається із простої вихідної і
простої основної: за рівнем членування дві останні синтаг
ми є синтагмами однорідними.
92 Сучасна українська літературна мова. Синтаксис,- С. 440.
93 Там само,- С. 441.
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Зовсім аналогічне явище поширене в трисегментних
рядках українського (і взагалі слов’янського) фольклору.
Якщо з точки зору синтагматичного поділу розглядати 1-й
рядок пісні «Про Супруна»94, то віднайдемо також по
одній складній та по одній простій синтагмі (лише порядок
у цій пісні буде зворотній: проста синтагма буде кінцевою,
а складна - вихідною - див. нотний прикл. 11):
Ой не знав козак, | ой не знав Супрун || та як славоньки
зажити.
І така структура для трисегментних віршів фольклору
є типовою (коли перша синтагма складна, утворена з двох
сегментів, а кінцева - проста). При цьому цезури, що у по
даному прикладі розставлені у вигляді однієї та двох вер
тикальних рисок, в мелодії здійснюються засобами
ритміки, інтонації, каденціями сегментів, тимчасовими
устоями поспівок (музичних фраз), а вірш членується на
відповідні силабічні групи (5 + 5 + 8) - як у пісні «Про Су
пруна» або (4 + 4 + 6) - як у коломийках і т. ін. Дві перших
«коротких» синтагми пісні «Про Супруна» співпадають з
двома першими віршовими сегментами, що може бути
виражене складочисловою формулою (5+5). Третя ж,
«підсумовуюча», синтагма відповідає третій текстовій син
тагмі (у вигляді заключного 8-складника).

94 Золоті ключі. Вип. 1 /Упоряд. Д.М.Ревуцький- К., 1964.- С. 33.

V. МУЗИКА
ІСТОРИЧНИЙ

5.1. Початки музики
У питаннях походження музики, незважаючи на зусил
ля кількох генерацій дослідників, залишається багато
нез’ясованого. Були спроби пояснити виникнення музики
звуконаслідуваннями, трудовими колективними рухами,
магічними танцями тощо95 , але усі вони не дають за
довільної відповіді на головне питання - про виникнення
музичної форми, причини і механізми її функціонування,
значення ладових факторів у становленні музичної фор
ми. І обминають найголовніше - роль синтактики як видо
вого втілення законів мислення і залежність від неї музич
ного формотворення.
На зорі історії мова і музика становили єдиний звуко
вий потік. Цей стан дослідник індіанської музики Б. Нетл в
середині минулого століття охарактеризував так: «Моя
власна теорія заснована на припущенні, що недиференційований метод комунікації існував у стародавності, і
що це не була ні мова, ні музика, але щось окреслене
трьома спільними властивостями: висотою, наголосом та
тривалістю. Фіксована висота була відсутня у ранній
формі комунікації; значення тривалості було відносне і
95 Автори різних гіпотез: Г. Спенсер, 4. Дарвін, М. Вебер, К. Бюхер,
Р. Валлашек, К. Закс та ін. Крім першоджерел, можна ознайомитися
з оглядом праць з питань походження музики в роботі, де їх добре зре
феровано: Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. Ч. 1,- М., 1965.Розділ 1 "Вопросы происхождения и развития музыкальной культуры".
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ніколи чітко не розмежовувалося; наголоси були нерегу
лярними, на зразок сучасної прози. Не було чіткого розме
жування м іж голосними і приголосними. Відтворювані
звуки були бурмотінням, криками, причетами, - тим, що
навряд чи звучить сьогодні для нас як музика або мова, але те, що містить висоту, наголос, тривалість». І далі там
же: «Із цього раннього методу комунікації, чию точну сим
воліку ми не можемо відтворити, але чию структуру ми
можемо постулювати,- розвинулося два окремих засоби мова і музика»96 .
На користь таких аргументів можна додати ще дещо.
У давньогрецького історика Страбона є цікаве обговорен
ня понять «співати» і «говорити»: «І той факт, - пише
Страбон, - що стародавні вживали слово «співати»
замість «говорити», свідчить про те, що поезія була дже
релом і початком манірного риторичного стилю. Адже
публічне виконання вірш ів супроводилося співом».
Дійсно, ми знаємо, що давні рапсоди (певно, і Гомер) са
ме співали власні твори. Страбон не випадково ставить
питання (трохи вище за його текстом): «Чи не є мова
терміном, який виражає родове поняття, види якого ритмічна і прозаїчна мова?»97 У свідченні Страбона ми
можемо знайти підтвердження того первісного синкретич
ного стану нерозчленованості інтонації - власне співомовлення, - про який вище йшлося у Б. Нетла.
Але не менш показове те, що таке ж недиференційоване ставлення до мови і співу трапляється і в наші дні.
Записуючи народну музику у Північній Бесарабії у 1980-ті
роки, автор цих рядків неодноразово стикався з наступ
ним фактом. Перш, ніж розпочинати спів, виконавиці ра
дилися, хто буде заспівувати. Нарешті, одна говорила до
іншої: «Проказуй ти!» Або; «Хто буде проказувати?» В да
ному випадкові йшлося, звичайно, не про декламацію, а
96 Music in primitive culture by Bruno Nettl. Harvard univ. press. Cambrage,
1956.- P. 136.
97 Страбон. География в 17 книгах /Перевод, статья и коммент. Г.А.Стратановского.- М., 1964.- С. 24.
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про те, хто буде заспівувати. Але для позначення цієї дії
вживалося слово «проказувати» (говорити). Чи не щось
подібне, тільки набагато ближче до суміші співу і читання,
відзначав Страбон в античній традиції?
Синоніміка «казати - співати - зачинати» збагачена ще
й командним значенням - власне, ц і вирази належать до
сфери спонукальної модальності. Часте використання сло
ва «проказувати» у співочій практиці призвело до того, що
деякі співаки вживають його у вигляді своєрідного предикту-сигнала, який означає «самокоманду» до початку співу
і вміщується перед першим словом пісні (наприклад,
«Каже» або «Кажи» - знов-таки тут присутній фактор спо
нукальної модальності). Співаки, звичайно, усвідомлюють,
що вони не «говорять», а таки співають. Але вони інтуїтив
но відчувають близькість окремих інтонацій (особливо по
чаткових, коли ще не визначилася ладо-інтонаційна
орієнтація) до мовної стилістики. І взагалі, як в мелодиці
фольклору, так і у сприйнятті та естетиці традиційного ви
конавства і досі дуже яскраво зберігається недостатня ви
дова визначеність мови і музики, особливо у деяких
регіонах та жанрах (обрядовому фольклорі, голосіннях, ко
ломийках тощо). Ця традиція спрацьовує таким чином:
чим далі в минуле, тим ближчі м іж собою мовно-музичні
ознаки; чим архаїчніший регіон або стиль, тим це оче
видніше; чим старший виконавець і чим він ближчий до
традиції, тим частіше і переконливіше він користується
мовними інтонаціями у співі. В цілому речитативно-декламаційний стиль у фольклорі - живий релікт того часу, коли
обидва компоненти могли переходити один в один або вза
галі нечітко розрізнялися: «співати» означало те ж, що й
«говорити».
Розрізнення ознак мови і музики зростало дуже
повільно, поки наприкінці неоліту не склалися звичні для
нас зараз основи музичного мистецтва - насамперед ладоінтонаційні фактори, завдяки яким музика дістала влас
ну специфіку як вид мистецтва. Однак межа м іж музикою і
мовою так і не була поставлена остаточно не тільки у фоль
клорі, але й у професійному мистецтві. І саме вдумливе

А. Іваницький

та емоційно переконливе вживання мовних інтонацій на
лежить до чи не найдосконаліших і найвиразніших засобів
вокального мистецтва.

5.2. Біля джерел ладу
Єдиним джерелом і мовної, і музичної інтонації є
людський голос. Протягом тисячоліть первісна людина на
копичувала безумовнорефлекторні інтонації спонукання,
попередження, зацікавленості, гніву, задоволення тощо. З
часом вони з безумовнорефлекторних перетворилися на
умовнорефлекторні - тобто, стали надбанням свідомості.
«Інтонаційні реакції ставали все витонченіші, число їх без
межно зростало, можливості звукового спілкування удос
коналювалися. З кожного безумовнорефлекторного коре
ня нібито виростала ціла серія умовнорефлекторних
голосових відгуків»98 . Це те, що утворило витоки та вира
зовий актив музичного мистецтва як мистецтва інтонації.
Але музиці притаманні й інші якості. Варто нагадати,
як Б. Асаф ’єв визначав мелос: «наспівність, супряження і
динамічність»99 . Ці якості мелос успадкував від мови.
Наспівність і динамізм - це та ж прикмета виразовості,
про яку йшлося трохи вище. А ось супряження устоїв (або
інших висотних рівнів) - це вже якість синтаксису, саме
тут підвалини музичної логіки та осмисленості мелодії. Те,
що на ладовій основі зараз сприймається як каденції (не
завершеність - завершеність) та їх зв’язки, виросло із
мовних каденцій та антикаденцій кінцевих і некінцевих
синтагм розповідного речення.
Для розуміння походження ладу необхідно відповісти
на питання: як і які саме інтервали було засвоєно найпер
ше? Припущення П. Сокальського, що спершу були усвідо
98 Блинова М.П. На пути к физиологическому изучению интонационной
выразительности //Вопросы теории и естетики музики,- Вып. 5. / Ред.
коллегия: А.А. Гозенпуд и др.- П., 1971.- С. 174.
99 Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс.- Л., 1971,- С. 197.
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млені інтервали кварти, квінти і октави100, засноване на
теоретичній акустиці. На умоглядність і штучність такого
підходу звернув увагу свого часу К. Квітка101, - зокрема,
критикуючи погляди на пріоритет пентатоніки у становленні
ладу. Навпаки, стверджував К. Квітка, у фольклорі в ролі
«примітивних» звукорядів побутує трихорд а - h - с. Це са
ме так. Хоча дані останніх десятиліть дозволяють уточнити:
у звукоряді а - h - с по-справжньому стійким є лише тон
ля. Тони ж с і та д о - варіативні. Тому запропонована
К.Квіткою формула може бути уточнена таким чином:
а - ффи - ффс, де під «стрілочками» слід розуміти
варіабельність конкретного звуку (ноти) - «вище - нижче».
Насправді ж в архаїчних трихордових наспівах (напри
клад, у веснянці з Полісся «Не стой, вербо, над водою»,
прикл. 40)102 немає ні підвищення, ні зниження, а є ор
ганічно-варіативна якість другого і особливо третього сту
пеня ладу (що зовсім не властиво авторській музиці). У
той же час устій ля інтонується стійко - як звична для
європейського слуху «тоніка». Вказівка стрілочками «ви
ще - нижче» не більше як звична форма пояснення
змінності інтонації, яка може коливатися у межах від
чверті тону до півтону (іноді й більше).
Досвід фольклору доводить, що, напевно, початковим
фактором ладоутворення була саме стабілізація устою,
якому простиставляється не кварта, квінта тощо, а неустоїі за функцією, і за інтонацією. Поява другого устою (або
другого інтонаційно визначеного тону) була пов’язана із
«зняттям» варіабельності не висотно віддаленого, а при
леглого до устою тону. Напевно, саме великосекундова
інтонація і великосекундова змінність (при наявності двох
100 Сокальский П.П. Русская народная музыка.- Харьков, 1888.С. 38-39.
101 Квитка К. Первобытные звукоряды // Квитка К. Избранные труды.T. 1 /Сост. и коммент. В.Л.Гошовского.- М., 1971,- С. 215-273.
102 Записав А.Іваницький у 1982 р. в с.Луб'янка Поліського району
Київської області від Ольги Степанчук, Варвари Дяковської, Фені
Галецької.
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опор) - свідчення того шляху, яким ішла стабілізація ладу
та перші кроки обмеження варіабельності мовного поряд
ку. Ця роль великосекундової інтонації помітна в дитячих
пісеньках-закличках, дражнилках. Вона ж простежується в
архаїчних за мелодикою ліричних піснях103 (див. прикл. 12,
різні строфи закінчуються на різних тонах великої секунди
фа - соль).
Інтервали кварти, квінти, октави становлять значну
трудність для опанування і відтворення - особливо в дитя
чому віці (а це підтверджує, що і в філогенезі були ті ж
труднощі). Складність полягає у віддаленості квінти та
кварти від головного устою. Крім того, у фольклорі квартоквінтові устої трапляються переважно не в архаїчних, а в
танцювальних та ліричних наспівах пізнього середнь
овіччя і нового часу.

5.3. Мело дико-інтонаційний
синкретизм
Синкретизм як первісна нерозчленованість мистецтва
на види (музику, танець, поезію) - досить відома морфо
логічна прикмета первісного мистецтва104 . Частково він
зберігся і у фольклорі - насамперед як нерозчленованість
тексту і наспіву у пісні, а також як метод створення пісні за
одночасного розспівування мелодії і слів.
Проте мало сумнівів, що нерозчленованість та
аморфність тою ж мірою поширюється і на інші складни
ки архаїчного мистецтва, і не в останню чергу - на ритмо
м елодику прадавніх наспівів. Матеріали фольклору
засвідчують, що звуковисотно-ладові параметри музики
не були достатньо чітко усвідомлювані і розрізнювані на
103 Записав А.І. Іваницький у червні 1985 року в с. Кроква Кельменецького району Чернівецької області від Миколи Шевчука, 1920 р. наро
дження.
104 Каган М. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследо
вание внутреннего мира строения искусств.- П., 1972.- С. 175-193.
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архаїчній стадії музичного мислення, вони зливалися з
фонологічними характеристиками мови. Знадобилися де
сятки тисячоліть, поки від зіставлювання пливких звуковисотних зон людський слух перейшов до розрізнення влас
не музичних інтервалів (спершу - досить варіабельних, а,
точніше кажучи, - не встабілізованих).
Таким чином, можна говорити про існування первісно
го музично- ладово-ритмічного синкретизму. Суттєвою
ознакою такого синкретизму є характер інтонування.
Найяскравіше він і досі проступає і зберігається у вигляді
мелодики речитативного типу (хоча й не зводиться лише
до неї).
Мелодика буває трьох типів: речитативна, моторна, кан
тиленна105 . У фольклорі можна знайти «чисті» типи речи
тативності (думи, голосіння, спів гуцулів, дитячі дражнилки,
лічилки тощо), кантилени (гуртові ліричні пісні насамперед
Степової України, народні пісні-романси, численні балади
та ін.), моторики (танцювальні, маршові, ритмізовано-рухливі пісні). Але разом з тим фольклор має численні зраз
ки, де така поляризація типів мелодики відсутня або заву
альована: вони можуть накладатися, перебувати наче в
«ембріональному» стані. Особливо часто (зокрема, в обря
довому фольклорі) поєднуються речитативність і моторика
(див. прикл. 40 «Не стой, вербо, над водою»).
Архаїчне інтонування найбільше спиралося на мовну
основу, через це і досі в давніх жанрах і шарах фольклору
чіпко тримається речитативність. Моторика ж більше
поєднувалася з танцем і була якістю не так мелодичною
(музичною), як виникала під впливом зовнішніх обставин виконавського хоризму, динаміки рухів. Тривалий час мо
торика існувала у наспівах, піснях, що обов’язково єдна
лися з рухами. Як специфічна музична якість моторика не
усвідомлювалася. Та й зв’язок рухів тіла з наспівом,
вірогідно, не був такий простий, як можна було б зараз
105 Докладніше див.: Іваницький А.І. Українська музична фольклористи
ка (методологія і методика).- К., 1997.- С. 180-182.
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припускати: узгодженість ритму танцю і ритміки наспіву
виникла не одразу і була не завжди обов’язковою. Цей
процес, як засвідчують наскельні рисунки та палеолітичні
статуетки, помітно прискорився у верхньому палеоліті, по
чинаючи з мадленського часу, коли бурхливо почала роз
виватися мисливська магія, а з нею і танець.
І як у мовній інтонації опозиція «устій - неустій» скла
далася спершу в каденціях синтагм-інтонем, так і в ритмі
регулярність спершу мусила відкристалізуватися у
закінченнях пісенно-танцювальних відділів форми. Од
ним з переконливих прикладів того, що «неузгодженість»
ритміки наспіву й руху ніг може бути нормою й зараз, є
мелодії та виконання численних варіантів веснянок, зок
рема «Воротаря», де зберігається «кульгаючий» геміольний ритм. Його неможливо узгодити із танцювальним кро
ком внаслідок некратного чергування чверток і вісім ок106
(див. прикл. 13).
Поступово, за мірою розвитку музичного чуття, танець
опанував кратністю та регулярністю (насамперед парністю
ритму). Усвідомлення моторики як власне музичної якості
особливо інтенсивно проходило у І тисячолітті до н.е.
Речитативність і моторика були опановані завдяки то
му, що мали опору в позамузичній дійсності: речита
тивність - у мові, моторика - в рухах тіла (в танцях і тан
ках). Не випадково, знов-таки, що і музика середньовічних
міннезінгерів і трубадурів складалася також із двох шарів:
чітко метричної (мелодії танцювального складу) та
імпровізаційно-вільної. Недостатнє засвоєння кантилени у
тому ж таки середньовіччі підтверджується тим, що ме
лодії «були прикрашені - іноді аж перевантажені орнамен
тами (“ квітчанням” )»107 . Схоже явище трапляється зараз
в українському фольклорі серед виконавців старшої гене
рації (і, на жаль, втрачається, бо майже не засвоюється
106 Сто українських народних пісень села Скородинці на Тернопільщині
/Зібрав та упоряд. С. Стельмащук,- К., 1967,- С. 15. Інші варіанти:
Квітка К. Українські народні мелодії.- К., 1922, №№ 53-54.
107 Неф К. История западно-европейской музыки,- М., 1938.- С. 34.
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молодшими внаслідок нечутливості до творчості та
імпровізації). У повільних наспівах співачки так розцвічу
ють мало не кожну ноту (звук), що мелодія перетво
рюється на цілий ритміко-звуковисотний спектр із кількох,
у свою чергу, дуже дрібних звукових ліній-прикрас.
Сказане можна продемонструвати на весільній ме
лодії. При її транскрибуванні довелося застосувати додат
кові позначки, що пов’язувалося з відносністю нотування
фіоритур (див. прикл. 14)108 .
Залишки музично-мовного та музично-танцювального
синкретизму збережені не лише в середньовічній культурі,
але й у свідомості, у сприйманні людей того часу. Показо
во, що ще у XIII ст. Роджер Бекон оптимальні умови впли
ву музики на людину вбачав в обов’язковому поєднанні
співу, жесту і танцю109 . У тому, що навіть визначні мисли
телі ще у середньовіччі були схильні визнавати за музи
кою лише відносну самостійність, проглядає передумова
інтонаційного синкретизму, а саме - синкретизм сприй
мання (або, що те ж саме, - синкретизм мислення).
М.Успенський датує утвердження кантилени епохою
феодальної роздрібненості Русі, тобто XI11—XV століттями:
«...можна сказати, що в цей час знаменний розспів пере
творився із псалмодії в широко розвинену кантилену, що
відзначалася великим мелодичним багатством»110 .
Зрозуміло, що процеси ліризації давньоруського зна
менного розспіву і фольклорної мелодики та засвоєння кан
тилени не скрізь однакові. Але немає сумніву, що це - єди
108 Записав А.І.Іваницький у липні 1984 року в с.Василівка Сокирянського району Чернівецької області від Єлени Мельник. 1904 р. народ
ження. Співачка володіла досконалою технікою орнаментування ме
лодії за допомогою гліссандо, з'їздів, тремоло, мордентів на зразок
"здрижань" звуків, що досягалося спеціальною діафрагмальною
технікою коротких м'язових "ударів" та миттєвих стискань та розслаб
лень голосових зв’язок.
109 Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и
Возрождения / Сост. В.П. Шестаков.- М., 1966.- С. 307.
110 Успенский Н.Ф. Древнерусское певческое искусство.- М., 1971.- С. 148.
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на лінія розвитку музичного мислення: в іншому випадкові
церковна музика не сприймалася 6 широкими масами лю
дей (а саме з метою впливу на найширші кола прихожан
вона реформувалася і створювалася). Тому ми маємо пра
во епоху феодальної роздрібненості Русі прийняти за
хронологічний орієнтир: десь на межі XIV-XV століть з ко
лишнього інтонаційно-мовного синкретизму почалося вичленовування кантилени як самостійного мелодичного типу
(або типу мелодики). Щодо фольклору цей процес можна
відсунути на XVI—XVII століття, оскільки для опанування
кантиленою широким людом потрібно було практики
кількох поколінь.
Отже, на рубежі XVI—XVIІ століть кантилена стає новим
засобом виразності. Приблизно у цей же час у західноєвро
пейській професійній музиці епоха поліфонії змінюється
гомофонним стилем. А саме в гомофонії і утвердилася ос
таточно кантилена та респонсорний музичний період (з по
ловинним недовершеним і кінцевим довершеним кадан
сами) - як головні прикмети новоєвропейського музичного
мислення.

5.4. Модальність і наспів
Як вище говорилося (параграф 4.5), у становленні мо
ви як засобу спілкування важливу роль відіграла спону
кальна модальність. Оскільки первісне мистецтво викону
вало не естетичну роль, а ту ж, що й мова, - спонукальну
й сугестивну, в основу первісних «музичних сигналів» ляг
ли інтонації, що спиралися на спонукальну модальність.
Зразки спонукальної модальності у наспівах фольклору
численні і зараз. Очевидніше за все релікти спонукальної
модальності простежуються в загальному (і типологічно
тотожньому до мовного) звуковисотному контурі обрядо
вих наспівів. Типовим для них є утримання досягнутого ви
сотного (теситурного) рівня, «зависання» наспіву на
певній відстані (найчастіше терції, кварти, квінти) від ниж
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нього устою, «обертальний» розвиток мелодії, постійне
«гойдання» вершини, наявність багаторазового повторен
ня кульмінаторного тону (див. прикл 15)111 .
Вершина, отже, може складатися не з одного, а з
кількох найвищих тонів мелодії, які спільно підтримують
певний висотний рівень наспіву. Або найвищий тон повто
рюється багаторазово, в різних сегментах наспіву. Такі ри
си численних обрядових наспівів, як оліготонність (вузькоамбітусність), «тупцювання» наспіву у вузькому діапазоні
чи на одній висоті, повторювання поспівок (інтонацій), на
стирне повторення-торкання певного звуковисотного
рівня, - все це дуже нагадує інтонаційний контур спону
кально-імперативної мовної конструкції. Чим уважніше
вслухатимемося в обрядові наспіви, тим переконливішим
здаватиметься здогад про релікти інтонацій спонукальної
модальності в них.
У фольклорі можна знайти не лише спонукальну мо
дальність, про що йшлося, але й (хоч і набагато рідше) при
клади питальної модальності. Зразком може бути пісня
«Ой, як, як миленькому постіль слати?» (див. прикл. 16)112 .
У цій пісні мелодія і текст за їх модальністю навіть
співпадають. Заключні слова і остання поспівка «Ой так,
так, ой так, так» несуть вже іншу - розповідну і ствердну мо
дальність. І, що цікаво, - також в обох компонентах пісні у тексті і наспіві. Ясна річ, цей приклад питальної та роз
повідної модальності одночасно в тексті і наспіві скоріше
виняток. Але в ньому, як у дзеркалі, відображується м ож 
ливість і природна обумовленість для фольклорних
зразків (як історичних документів, якими вони насправді і
є) модальностей, що поширюються на обидва компоненти.
І чим глибше в минуле, тим органічніше мала вигляда
ти така паралельність синтаксичних засобів - взаємообумовленість модальностей тексту і наспіву. І був час, коли
взагалі повна відповідність модальності тексту і наспіву
111 Пісні з Волині /Упоряд. О.Ф.Ошуркевич, М.С.Стефанишин- К., 1970.С. 44.
112 Ігри та пісні.- С. 532, № 64.
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була не тільки можлива, але взагалі єдино можлива.
У міру розвитку мистецтва структурні та звукові прикмети
спонукальної модальності перейшли у традицію і зберег
лися в обрядовому фольклорі до наших днів.
Найпізнішою за часом опанування (засвоєння) є роз
повідна модальність. Час її утвердження співпадає зі ста
новленням музичної форми, наближеної до сучасного ро
зуміння структурної квадратності (чотири фрази-поспівки,
чотири сегменти. У формі періоду або аналогічних явищах
ці «чотири» множаться на два, чотири, набагато рідше на три). Водночас відбувається поступове звільнення му
зики від простого «калькування» мовної модальності. Це
також епоха становлення ладових та ритмічних властивос
тей музики у їх сучасному розумінні.
Розповідна модальність, ставши нормою у мовленні,
стає нормою також і в мелодиці. Достатньо повної відпо
відності м іж текстом і наспівом розповідна модальність на
була в ліричному роді фольклору. Але (і на це слід зверну
ти особливу увагу, щоб не робити помилкових висновків) не в кожній окремій пісні, а в цілому роді творчості: як
принцип інтонаційного мислення (і мовного, і музичного).
Домінування розповідної модальності у текстах лірики ха
рактеризується, зокрема, поширенням паралелізму у
першій строфі поетичного тексту. Суттєво і варте уваги те,
що використання паралелізму значно менш показове для
обрядової пісенності. У той же час в обрядових текстах (що
правда, знов - нечасто) трапляються розгорнені пара
лелізми, які зовсім невластиві ліриці. За зразок може слу
гувати пісня «Ой сивая та і зозуленька», що відома в
обробці М. Леонтовича для жіночого хору. Пісня цілком
складена з паралелізму «зозуля - наречена». Напевно,
розгорнений паралелізм є властивістю магічного й дологічного мислення, оскільки несе яскраві сліди пер
соніф ікації та символіки. Поза сумнівом, розгорнутої фор
ми в обрядових піснях паралелізм набув тому, що в ньому
відтворювалися у деталях два образи: спершу зооморф
ний («зозуля»), а далі відбувалася його антропоморфізація
(ті ж ознаки переносилися на наречену). На цьому при
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кладі ми зустрічаємося з одним із історичних парадоксів: не
все те, що виглядає складнішим, виникло пізніше за те, що
здається простішим. Тут ми маємо справу з діалектикою
конкретного та абстрактного. Мова відсталих племен наба
гато барвистіша і внаслідок цього - «багатослівніша» за мо
ву цивілізованих культур. Коли мешканець африканських
джунглів або американський індіанець ще у XVIII—XIX ст.
описував шлях «від пункту А до пункту Б», він не говорив
«дерево», «кущі» тощо, а описував детально це дерево і ці
кущі, на що витрачалося понад 80%-90% відсотків часу і
лексики. Тому ми не повинні дивуватися, що саме в обря
дових піснях трапляються розгорнені паралелізми, а в
ліриці паралелізм обмежується переважно першою стро
фою і на тому припиняється. А в новітніх шарах фолькло
ру (піснях-романсах, «жорстоких романсах», «інвалідських
піснях» світових воєн тощо) ми взагалі не зустрічаємо та
кого явища як паралелізм. Вказана тенденція засвідчує
перехід у фольклорі від образно-дифузного мислення до
мислення конкретно-абстрактного.
Отже зрозуміло, що в ліриці паралелізм звільнився
від колишньої персоніфікації і перетворився в епіко-модальну якість розповідного, а не містико-трансформного
характеру. Водночас мелодія звільнилася від статики і
конкретики таких відтінків модальності, як кличність, запитальність, сугестивність (гіпнотичне навіювання), імпе
ративність тощо - тобто, від власне фізіологічних явищ
(чи їх ознак і залишків) і дістала нову - художню свободу,
яка почала спиратися насамперед на музичну логіку і му
зичне формотворення.
Вузькоамбітусність обрядових наспівів, з тих же при
чин, була зумовлена не голосовими даними співаків, а
необхідністю дотримуватися необхідної ритуальної сили
звуку, а вона може забезпечуватися тільки у вузькому
діапазоні верхньої частини голосового діапазону та з опо
рою на кульмінаторні тони (тобто, тони, що знаходяться у
верхній частині діапазону і, отже, дозволяють витримува
ти необхідного клично-міцного звучання протягом усієї ри
туальної дії).
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В ліриці така необхідність - звертання до духів, богів
язичницького пантеону з їх численністю і конкретною
відповідальністю за стан небесних, тілесних, економічних
(як ми б зараз сказали) тощо справ - практично зникає. По
треба використання інтонації як засобу магічного впливу
на перебіг подій зникає: пісня перетворюється з чинника
впливу на Космос - на гедоністичне, емоційно-особисте,
сусідсько-гуртове явище. Кажучи трохи іронічно, - із сак
рального фольклор поступово стає розважальним. Але не
усе так однозначно і ця іронія вказує лише на тенденцію, і
аж ніяк не на стан традиції. А стан виглядає (вже протягом
останньої тисячі років) так: нове утримує багато чого із ста
рого (хоча б тембральний стиль співу, варіантно-типо
логічні принципи розспіву), що, власне, і забезпечує фоль
клорові його неповторну археологічно-історичну цінність.
Продовжуючи розгляд л ір и за ц іїфольклору, слід наго
лосити, що більшість новітніх рис постала внаслідок втра
ти необхідності звертатися до духів, використовувати інто
націю як засіб магічного впливу на перебіг подій. Виникли
нові виконавські можливості: співати «для себе», одному
чи гуртом, співати голосно чи тихо. Це відразу ж позначи
лося на діапазоні мелодії та її модальності. Діапазон шир
шає (іноді до півтори октави і більше). Модальність вста
новлюється як норма розповідна (або нульова). Завдяки
цьому мелодія набуває індивідуалізованої виразовості, і
вже не мовно-експресивних, а власне музично-естетичних
якостей. Останнє, слід оговоритися, означає аж ніяк не
визнання високих якостей нових шарів фольклору. Це ли
ше констатація у звичних термінах нового культурного ф е
номену: заміни сакрального на розважальне (естетичне,
власне, і є розважальним. Адже естетичне є усвідомлюва
ним - на відміну від сакрального - містично-підсвідомо
го). Вказаний процес, розпочавшися з часів християнізації
Європи (а у нас, отже, від X ст.), продовжується досі і
наслідки його передбачити неможливо, але, як сказав з
іншого приводу Б. Нетл, постулювати можна. Найго
ловніша деталь цього постулювання - десакралізація і за
гальна духовна розгубленість суспільства.
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5.5. Фольклор як логічний код
З позицій логіки народна музика виглядає як ланд
шафт, освітлений яскравим сонцем, де чергуються рівни
ни з узгір’ями. «Узгір’я» - це опорні фігури логіки: бінарність, серіація, групування, класиф ікація, симетрія,
силогізм (як причинно-наслідкова залежність). А «хвилясті
тіні», що біжать від них по рівнині і утворюють вигадливі
обриси, - це багатоманітність музично-поетичної строфіки.
Строфа є основною одиницею пісенної форми. Різно
види строфічної будови (починаючи від складочислових
структур і закінчуючи варіантами їх ритміко-музичного
втілення) - це багатоманітність музично-поетичної
строфіки.
Строфа є основною одиницею пісенної форми
(включно із строфоїдами і тирадами). Різновиди строфіч
ної будови від складочислових структур і закінчуючи
варіантами їх ритмо-музичного втілення, дають ряд із
кількох тисяч строфічних форм. Величезне розмаїття
строфіки - не просто винахідництво. Це наслідок ево
люційного відбору, що містить найрізноманітнішу інфор
мацію: від ритмоінтонацій «домузичного» типу - до інто
націй і побудов на зразок музичного періоду (а іноді й
складніших форм), поширених і в авторській музиці.
Різноманітність строфіки пов’язана з історією культури та
етногенезу, з географією, з жанровими й тематичними па
раметрами фольклору. Композиційне багатство та ви
нахідливість строфіки фольклорних творів вражає, і ра
зом з тим породжує безліч питань, в тому числі у сфері
логічної і семантичної дешифровки.
Для їх з ’ясування першорядного значення набуває ро
зуміння логічних зв’язків, зв’язків мовного та музичного
синтаксису. Прямо і однозначно ці зв’язки у пізній
строфіці (від ліризації фольклору на межі XVII-XVIII ст.)
не завжди очевидні. Здійснивши свою справу, вони «пори
нули» протягом тисячоліть вглиб композиційного механізму
піснескладання. Тужавіла (або, інакше, занепадала)
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імпровізаційність, колективний досвід підмічав і відбирав
повторювані логічні операції. Вони відливалися в компо
зиційні кліше, що ставали тим універсальніші, чим далі
відходило фольклорне мистецтво від власне первісносакральних джерел. Утворювалася система модусів, які
взаємодіяли: образно-смислові (тропи, семантичні фор
мули приспівів обрядового фольклору), інтонаційні (мо
дальність тексту і наспіву), ритмічні (складочислові фор
мули тексту і відповідна їм типологія складонот).
Типізація фольклору, з якою ми маємо справу зараз,
є наслідком поступового кодування давніх пливких,
нестійких відчуттів. Паралельно відбувалася семантизація цього коду та переведення його у вид мистецтва з
властивими йому умовностями, своєрідною естетикою та
залишковими «печатками епох». Кодування здійснювало
ся на різних рівнях та в різних масштабах. Але в усіх ви
падках основою формотворення залишалися бінарні
структури: з них все розпочиналося і вони ж скріплювали
усі елементи форми в єдине ціле. Елементарні складники
форми (інтонаційний зворот, поспівка) утворюють оформ
лену і стійку одиницю саме тому, що ґрунтуються на опо
зиції: верх - низ, довший звук - коротший тощо (про це ви
ще йшлося). Ряд, який складається з повторень мотиву чи
фрази, «вмикає» логічну фігуру більш високого рівня серіацію. В серіації виникає групування, а при наявності
двох і більше поспівок починає діяти опозиція вищого
рівня і виникає класифікація. Звичайно, така схема штуч
но розмежовує усі згадані рівні. Насправді ж усе відбу
вається практично одночасно і лише задля зручностей на
укової абстракції ці логічні фігури доцільно розглядати
відокремлено (що і було вище зроблено, тут лише нага
дуємо про цей логічний ланцюжок).
Бінарні опозиції (верх - низ, тихо - голосно, довго - ко
ротко) та серіація з групуваннями були первісною
логічною основою музики і музичної форми. їх значення
для музичного мистецтва таке ж вирішальне, як і для ви
никнення мови. Надалі бінарні структури, серіація і кла
сифікація все більше набували видових (у мові, музиці,
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матеріальному виробництві) форм, в дію все більше
включалися додаткові фактори, які нормували пісенну
форму. Зокрема, одним з таких важливих факторів є
парність, яка відноситься взагалі до найпоширеніших
психічних стереотипів, і особливо - в музиці.
Тепер слід торкнутися поетичних текстів, щоб показа
ти загальне значення парності (як реалізації бінарних
ф ігур і дипластій) та вказати лише на деякі її прояви у
структурі пісенних віршів. Парність у фольклорі не лише
надзвичайно поширена, але й реалізується в численних
різновидах, набираючи форм тропів, синоніміки, пара
лелізм ів і т.ін. У найпростішому варіанті повтор прово
диться буквально (чи з незначними змінами)113 :
Наша піч регоче...
Наша піч регоче,
Короваю хоче (...)
Славен вечір, дивен вечір,
та рано, рано,
Славен вечір, дивен вечір,
та ранесенько.
Але найчастіше повтори вживаються в ускладнених
формах тавтології, переліку, двочленного паралелізму та
інших явищ художнього порядку, які, власне, й постали ко
лись на базі бінарностей і дипластій114 :
Чого ж я плачу чого жалукХ

Вчім моя недогода?
Ой чи жаль мені батенька мого,
Чи подвір'ячка свого?

- тавтологія (вираження
того ж смислу різними
словами)
- перелік (посилення жалю
через згадування об'єктів
жалю: батька, подвір’я)

113 Весільні пісні. Кн. І. №№ 236, 301.
114 Там само. №№ 316, 802. Докладніше про засоби поетики фольклору
див.: іваницький А.І. Українська музична фольклористика.С. 194-204. Загальнотеоретичні поняття у роботі: Квятковский А. По
этический словарь,- М., 1966.
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- строфа побудована у вигляді
двочленного паралелізму:
«василечки - братічки»,
«пахне - плаче»

По-суті, якщо під кутом зору різних «варіантів»,
«варіацій» парності проаналізувати тексти фольклору, ми
побачимо, що парність є одним із фундаментальних ком
позиційних засобів формотворення та поетичної образ
ності.
Тепер спробуємо застосувати логічні фігури серіаії,
класифікації, повторності до більш широких явищ фольк
лору - до його жанрово-родової структури. Тут так само
зустрічаємося з дією тих же логічних фігур. Найцікавішою
виглядає серіація пісенних типів. На відміну від авторсь
кої музики, яка засновується на пошуках індивідуалізова
них засобів художнього та емоційного впливу, фольклорна
пам’ять оперує категоріями тотожності, схожості, що ро
бить вельми ефективним вивчення народної музики через
дослідження пісенних типів115.
В епоху переходу до осідлого землеробства стався у
первісному мистецтві принциповий стрибок з далекосяж
ними наслідками: склалися інтонаційні та структурні архетипиобрядового фольклору. Вони діють і дотепер і їх мож
на реконструювати за допомогою певних логічних
операцій116 . Явища типологічної спільності, що простежу
ються у фольклорі сучасних народів індоєвропейської
с ім ’ї, а особливо - серед слов’ян (колядні, купальські,
весільні тощо ритмоструктуриі типи) в іншому випадкові не
піддавалися б поясненню. Звичайно, схожість можна спро
бувати пояснити запозиченнями (що й робила міграційна
115 "Пісенний тип - це, по-суті, модель генетично пов'язаних, але мело
дично дуже віддалених варіантів пісень, основними визначальними
ознаками яких прийнято вважати ритмічну структуру вірша та
ритмічну форму періоду". І трохи далі: "Оскільки пісенний тип поро
джувався функцією пісні, він утримує певні характерні ознаки жан
ру".- Гошовский В. У истоков народной музики славян.- С. 20.
116 Див.: Іваницький A.I. Українська музична фольклористика - С. 204-235.
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школа), однак спостереження останніх двох століть дово
дять: запозичення ніколи не були засвідчені на рівні ар
хаїчних обрядових шарів фольклору. Під впливом
магічних, обрядово-ритуальних потреб типи поспівок і їх
ритмічні форми тисячоліттями відбиралися, приурочува
лися, закріплювалися у свідомості носіїв і, нарешті, табуювалися: скажімо, колядки не можна було виконувати
влітку, купальські - взимку, весільні - поза обрядом. Тому
м іж окремими обрядовими типами наспівів відмінності
поглиблювалися - тобто, діяла логічна ф ігура кла
сифікації.
А всередині певної групи типів (наприклад, колядних,
весільних та ін.) діяла серіація: типи, приурочені до пев
них ритуалів і обрядів, множилися у варіантах, а самі
варіанти завжди сприймалися як конкретно колядні, ку
пальські, весільні, русальні, веснянкові тощо. Очевидно,
на ранньому етапі формування землеробського календа
ря кожен обряд мав асоційований з ним єдиний музичнопісенний тип-формулу (щось на зразок християнських
наспівів, приурочених до конкретних релігійних свят) та
кілька близькоспоріднених варіантів, які сприймалися як
серіація тотожностей (звичайно, на інтуїтивному рівні, але
це забезпечувалося конкретними обрядовими ситу
аціями). І лише згодом (можливо, тільки у І тисячоліття
нової ери) близькоспоріднені варіанти одного типу зміни
лися настільки, що зараз ми віднаходимо (встановлюємо)
у кожному обряді кілька показових типів. Сказане можна
подати у вигляді схеми (див. схему 5).
Усі наспіви-емблеми дають ряд класів: колядний,
весільний та інші, не змішуючись м іж собою. Клас скла
дається з груп (підгруп) - за структурними чи функційними ознаками. Група у свою чергу об’єднує серії варіантів
(тобто, множини достатньо схожої будови). Таким чином,
систему обрядового фольклору формує повторність еле
ментів внизу (групи варіантів, що мають спільні ознаки) і
контрастність угорі {класи пісень за функціями). Останній
крок на шляху опанування логічними фігурами вищого
рівня було здійснено не так давно. Процес розпочався у
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І тисячолітті нової ери, але його музичні наслідки з ’явля
ються у фольклорі пізнього середньовіччя і навіть ближче
до нашого часу. Це - оволодіння гіпотаксисом. Такий крок
в музичній формі означав оволодіння законами респонсорного періоду (в російській мові такий період нази
вається «вопросно-ответным»). Паралельно починають
працювати такі мелодико-синтаксичні кліше, як об’єднан
ня, дроблення, дроблення з об’єднанням117 . Окрема роз
мова про гіпотаксис в музиці йтиме у параграфі 5.8.
Схема 5
Система обрядової музики

1. КЛАСИ наспівів {як частина етнографічного комплексу)
Колядні (К)

Весняні (В)

Жнивні (Ж)

Тощо інші

2. ГРУПИ наспівів (типиза схожими функційними ознаками)
Колядні
групи
К1, К2 ... Kn

Веснянкові
групи
В1, В2... Вп

Жнивні
групи

Тощо інші

м /1
v iz 2
\ і/ П
/т \ , Л\
... / т \

3. СЕРІЇ споріднених варіантів
(у межах ритмоструктурного типу)
Колядні

Весняні

К 1 = а1 + а2... ап В1 = б1 + б2...бп
К2 = б1 + б2...бп В2 = в1 + в2...вп
(і т. ін.)
(і т. ін.)

Жнивні
(іт. ін.)

Тощо інші

117 Див.: Мазель Л. Строение музыкальных призведений,- М., 1960.С. 100-114. Також:: Иваницкий А.И. Типологическая характеристика
некоторых принципов формообразования в украинском фольклоре
//Музыкальная фольклористика.- Вып. 2 /Ред.-сост. А.А. Банин.М.,1978.- С. 90-116.
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5,6. Періодичність
Проста періодичність - найдавніший тип синтаксичної
конструкції, в основі якої лежить логічна ф ігура серіації.
Розвиток простої періодичності як музичної якості просте
жується від верхнього палеоліту до сучасності. Тому,
аналізуючи музичні періодичності насамперед обрядово
го фольклору, природно шукати в них сліди інтонаційних
та синтаксичних ознак різних епох.
Прості речення, що належать до якогось відтинку мо
нологічної мови, мають певні інваріантні ознаки. Внаслі
док цього кожне з них схоже на інше за будовою та інто
наційними обрисами (у кожному - групи підмета і
присудка, інтонації розповідності, спонукальності чи питальності та інші спільні прикмети). Як вказувалося у попе
редньому розділі, прості речення, що йдуть одне за одним
(для прикладу - у межах розповідної модальності), з погля
ду інтонаційних контурів сприймаються як нанизування
схожих побудов (тут на вищому рівні діє серіація послідовність ряду однотипних за структурою побудов). Та
ка картина утворюється внаслідок досить жорсткої інто
наційної регламентації простого розповідного речення
(інакше б воно не носило «нульової модальності» і не
сприймалося б зараз як фонологічна «норма»). Його ос
новний контур має одновершинну будову118 . Кінцева спад
на інтонація простого розповідного речення сигналізує про
припинення мовного повідомлення. Графічно сказане
можна відобразити у вигляді схеми:
Схема 6

118 Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка.- С. 20.
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Схожий підсумковий смисл завершення («крапка»,
кінець повідомлення) мають і спадні поспівки багатьох об
рядових наспівів (той самий «Щедрик»),
Тому «нанизування» замкнутих побудов типу «проста
періодичність» простежується у строфіці багатьох обрядо
вих наспівів: або у вигляді буквального або варійованого
повторення. Ці риси властиві дитячим пісенькам та при
мовкам (дражнилкам, закличкам, лічилкам), де часто ви
користовуються саме м овні інтонації.
У більшості пісень зараз, проте, вживається вже не
проста періодичність типу «нанизування», а періодичність
як музичний засіб, пристосований до потреб музичного
мистецтва. Ми лиш мусимо пам ’ятати, що джерела
періодичності знаходяться в серіації та у мовленні, яке
спиралося на прості речення, послідовність яких дає
серіацію структурних тотожностей. Є усі підстави вважати,
що «нанизування» згідно специфіки музичного мистецтва
закріпилося в музиці фольклору набагато міцніше і шир
ше, ніж у поетичних текстах (хоча і в текстах різновиди по
втору, як показано у параграфі 5.5, достатньо поширені).
У жанрах пізніших (що виникли вже поза жорсткими
умовами магічної регламентації) колишня лексично-інто
наційна повторність (в обрядових піснях і досі часто повто
рюється і текст, і наспів) була замінена на інтонаційносинтаксичну повторність (включно з варійованою та
ритмічною повторністю). Вона стала одним з головних за
собів розвитку, утворення музичної форми, і протягом ти
сячоліть набула ролі композиційного засобу.
У нові часи (від середньовіччя) інтонаційний принцип,
так би мовити, «простого речення» проступає також і в по
будові строф. Якщо, наприклад, у дворядковій строфі ка
денції 1-го та 2-го рядків завершуються на головному устої,
то така строфа може розглядатися за мовною аналогією
як послідовність двох простих речень (див. прикл. 17)119 .
Звичайно, пісня «Поміж трьома дорогами» - це вже
не калька мовної інтонації. По-перше, тут маємо складну
119 Весільні пісні. Кн.. 2 ,- № 421.
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строфу з приспівом, з різними каденціями основної і
приспівної частин кожного рядка. По-друге, тут чітко вияв
лена основа середньовічного плагального ладу з опорами
ре та ля. По-третє, тут у кожному рядку можна не
безпідставно розгледіти і прояви паратаксиса. Якщо устій
ре розцінити як напівпустій, як інтонацію «коми» (у плагальних наспівах так воно і є), то тоді кожен рядок в ціло
му постає у вигляді двох поспівок, з яких лише друга
(приспів «рано, рано») завершується інтонацією «крапки».
Цей приклад показує, що в пізніших зразках фолькло
ру не так часто можна натрапити на однозначні компо
зиційні й логіко-синтаксичні рішення. І пісня «Поміж трьо
ма дорогами» - не виняток: тут поєднано структурні
особливості і простого речення, і складного (паратактич
ного). І саме формотворення здійснюється вже не за мов
ними, а за музичними законами. Тут має м ісце і
сумірність рядків (побудова кожного з них із основної час
тини і приспіву), і опора на устої плагального ладу (див.
прикл. 17). Структура ж вірша розспівана на повторюваній
моделі «дві вісімки - дві чвертки» (див. прикл. 18).
У багатьох випадках проста періодичність, як це вид
но, виявляється далеко не простою. І то природно: ранні
логіко-композиційні рішення не існували в вакуумі, на них
накладалися нові знахідки. Через це, за окремими винят
ками, кожен наспів являє собою хронологічну вертикаль тобто, містить явні (а частіше приховані) прикмети різних
епох і стадій формотворення. їх можна «розшифрувати» якщо не зараз, то в недалекому майбутньому. Третє тися
чоліття буде позначене тенденцією до декодування інфор
мації, що захована у фольклорі ще від оріньякської куль
тури верхнього палеоліту.

5.7. Паратаксис
Хоч ми й знаходимо в українському фольклорі достатньо
матеріалів для реконструкції ранніх етапів музичного фор
мотворення, однак основний масив української народної
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музики все ж складають наспіви, що належать до пізніших
(і вищих) логіко-композиційних надбань. Все це вказує,
що майже увесь фонд українського музичного фольклору
склався від пізнього неоліту (не раніше IV—III тисячоліть
до н.е.) і до пізнього середньовіччя (XVI—XVIІ СТОЛІТЬ Н .Є .).
Інакше кажучи, від часів індоєвропейської спільноти до
сучасності, протягом 6-7 тисяч років. А музичний гіпотак
сис, хоча йому й належить велике місце у фольклорі, продукт зовсім пізнього часу: наспіви такої будови, як вже
вказувалося, могли скластися не раніше кінця XVI—XVII
століть, а найпевніше - у XVIII—XIX століттях.
Звідси випливає, що головний фонд українських
пісенних мелодій було зосереджено (і це має місце й за
раз) у паратаксисі. Віддаючи належне Ф. Колессі, який
уперше в європейській науці про фольклор з ’ясував ряд
питань гіпотактичної і паратактичної будови народних ме
лодій120 , настав час внести певні уточнення в його погля
ди. Наприклад, дещо змінена (зварійована) мелодія у
дворядковій строфі за наявності однотипних довершених
каденцій не може бути трактована як гіпотактична, а
скоріше - як зародження гіпотактичності в структурах па
ратаксису™ .
Різноманітність паратактичних форм величезна. І во
ни далеко не однозначні, багато які з них доводиться зара
ховувати до перехідних паратактично-гіпотактичних форм,
їх аналізові може бути присвячена окрема ґрунтовна пра
ця. Тому все, що викладене нижче, стосуватиметься най
характерніших проявів музичного паратаксису та його
зв’язків зі структурами пізнішого формування.
120 Колесса Ф.М. Музикознавчі праці.- С. 71.
121 Див. приклад 17 нотного додатку. Він абсолютно ідентичний за струк
турою прикладові, що його наводить Ф.Колесса на с. 71 "Музикоз
навчих праць". В тексті Ф.Колесса вбачає паратаксис лише тому, що
текст повторюється (але ж в такому разі це не паратаксис, а
серіація). А щодо мелодії він говорить про гіпотаксис, бо вона
варіюється. Однак однотипність каденцій не дозволяє розглядати ту
мелодію як виразно гіпотактичну. Найістотніша ознака довершеного
гіпотаксису - наявність антикаденції та каденції (тобто половинного
недовершеного і кінцевого довершеного кадансів).
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Музичний паратаксис (як і серіація типу «проста
періодичність») у досить чітких проявах спостерігається
вже в обрядових піснях, де часто спирається на повторність
інтонацій. Але, на відміну від серіацій типу «просте речен
ня» (нанизування поспівок), для інтонаційних зворотів па
ратактичної строфи повинна вважатися характерною прик
метою ладова незамкненість музичних сегментів - коли їх
кадансові тони розташовуються вище, аніж заключний
устій (тобто останній звук наспіву. Зачатки такої побудови
простежуються у пісні «Десь тут була подоляночка» - див.
прикл. 9). Однак в обрядових наспівах давнього походжен
ня іноді бракує достатньої широти «мелодичного дихання»:
повторювання сегментів, навіть за умов їхньої незамкненості, свідчить скоріше про принципи паратаксису. В дея
ких випадках в обрядових піснях паратаксис проступає од
ночасно і в тексті, і в наспіві. Це також свідчить про релікти
дуже раннього етапу формотворення, який уже віддалився
від серіації з класифікацією, але по-справжньому ще не
став паратаксисом. До таких зразків належить згадана
пісня «Десь тут була подоляночка» (прикл. 9).
Для унаочнення сказаного наведемо текст цієї пісні,
який має чітко виражену паратактичну будову (складається
з простих речень, об’єднаних у своєрідний ланцюжок на за
садах синтаксичної тотожності в побудові кожного простого
речення). Останній рядок цієї паратактичної конструкції
(«бо води не мала») є елементом причинної підрядності.
Але ця причинність доволі умовна і може бути замінена на
сурядний безсполучниковий зв’язок (замість «бо води не
мала» цілком може бути просто «води не мала» або й із су
рядним сполучником - «і води не мала»). До того ж цей
варіант як 5-тискладовий замість 6-складника підтверд
жується 5-складниками «Тут вона сіла» і «Тут вона впала»).
Десь тут була подоляночка,
Десь тут була молодесенька,
Тут вона сіла,
Тут вона впала,
До землі припала,
Сім літ не вмивалась,
Бо води не мала.
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Цей текст показовий у тому розумінні, що тут зберіга
ються архаїчні форми синтаксису, в яких ще не визначила
ся межа м іж паратаксисом, «нанизуванням» схожих
синтаксичних побудов і зачатками гіпотаксису. Але доміну
ючим принципом є тут «нанизування» - і цей же принцип
властивий наспіву, де йде «проштовхування» повторюва
них побудов двох класів: поспівка двох перших рядків і
інша - п’яти останніх.
Ця пісня варта уваги ще з одного погляду. Кожен з двох
перших рядків тексту укладається у два такти, а наступні
рядки (3 - 7-й) - кожен в один такт. Справа, звичайно, не в
тактах (це просто зручна форма пояснення), а в часі, який
таким чином розподілився за рядками тексту. Така будова
дає так звану структуру дроблення, яка є досить типовою
для багатьох українських веснянок. Така структура музичної
строфи передбачає початок з «заспіву» (два перших довгих
рядки), а далі вступає у дію принцип «нанизування» корот
ких рядків-фраз. У більшості схожих структур немає роз
поділу строфи на власне заспів і приспів (як у тій же пісні
«Десь тут була подоляночка»). Трохи вище слово «заспів»
було узяте в цямри (як і тут) - і не випадково. Тому що вка
зана форма ще «не доросла» до структурного відособлен
ня заспіву та приспіву і таку побудову правильніше назива
ти паратактичною з накладанням структури дроблення.
Крім цього, у веснянках трапляються строфи, що ма
ють багато спільного із щойно проаналізованою, але в них
використовується інша структура, а саме: дроблення з
о б ’єднанням (див прикл. 19)122 . Цей зразок так само
відпо-відає канонам паратаксиса: усі інтонації-фрази ма
ють ладово незамкнений характер, і лише остання з них
завершується на устої. Структура дроблення з об’єднан
ням виникає внаслідок того, що перші два рядки обійма
ють кожен по два такти, далі йдуть однотактові фрази
(відбувається дроблення), а завершує строфу знову дво
тактова ф раза123 .
122 Ігри та пісні.- С. 516, № 23.
123 Приклади 9, 19, 20 доводять, що зародки структур дроблення і дроб
лення з об'єднанням виникли раніше, ніж вважав Л.Мазель, віднісши
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Приклад 19 відповідає вимогам паратаксису. Але що
показово: зовсім аналогічні форми (тобто, дроблення з
об’єднанням) трапляються також з поспівками ладово за
мкненого характеру (особливо у заспіві, див. прикл. 20)124 .
Враховуючи усе сказане, варто обговорити питання: чи
так вже істотно для музичного паратаксису, щоб некінцеві
фрази-поспівки були ладово незамкнені? (В мові некінцеві
синтагми-інтонеми мають бути обов’язково з антикаденцією, і тільки кінцева інтонема завершується каденцієюкрапкою). Оскільки такі приклади, як №20, не одиничні і,
крім того, суперечать законам мовного паратаксису, вони
потребують пояснення.
Справа в тому, що у таких наспівах уже діють закони
музичного мистецтва, і музична логіка і форма тим самим
звільняються від залежностей від мовного інтонаційного
строю. Такі наспіви, як приклад 20, безумовно є паратак
тичними. Але ці паратактичні наспіви не належать до гли
бокої давнини (як це може здатися на перший погляд). Си
лою, що скріплює строфу, є вже не мовні закони, а музичні
структури - дроблення і особливо дроблення з об’єднан
ням. Л. Мазель говорить про зв’язки дроблення з об’єднан
ням із гомофонним стилем і датує виникнення цієї струк
тури XVI—XVII століттями125 . Але його спостереження
торкаються авторської музики, він не був достатньо обізна
ний у фольклорі, тому пропустив ті зразки, які вказують на
хронологічно глибші передумови формування структур
дроблення та дроблення з об’єднанням - ще в епоху догармонічного мислення. Інша річ, що в архаїчних шарах на
родної музики структур дроблення з об’єднанням не так
багато: вони справді стають формотворчою калькою вже
за пізнього средньовіччя, і особливо - від XVII століття.
їх до середньовіччя. Структура дроблення почала формуватися в
надрах серіації ще в неоліті, і остаточно склалася тоді ж, коли і гіпо
таксис - у пізньому середньовіччі. Але справедливо й те, що такі з
них, як зразок прикл. 38 (дроблення з об'єднанням) - з розвиненою
мелодикою (а не на базі "нанизування") сформувалися не раніше
XVI-XVII століть, коли вони вже стали музичними структурами.
124 Ігри та пісні.- С. 525, № 45.
125 Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений.М., 1967 - С. 394.
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Тим цінніші зразки цих структур в обрядовому фольк
лорі. Строфи, де вони трапляються, засвідчують ще їх
«зародковість» (діють не принципи розвитку мелодії, а
принципи «нанизування», серіації). І це все на фоні прас
лов’янського паратаксису, який набагато давніший за
структури дроблення та дроблення з об’єднанням.
Ще один різновид паратаксиса трапляється у трирядко
вих строфах. Ця форма, поза сумнівом, також належить до
дуже давніх. Трирядковість - дуже зручна структура як для
втілення паратактичного принципу в музиці, так і для інших
цілей (зокрема, обрядово-магічних: перша фраза виступає
як експозиційна, яку в колишній язичницькій ритуалістиці
виконував волхв або вождь, друга і третя фрази резюмують
і замикають побудову і виконувалися усім плем’ям).
Одним із найпростіших, очевидних у паратактичній «чи
стоті», є пісня «Ой брязнули ключі» (прикл. 21 )126 . У цій
пісні є ще одна деталь, що заслуговує на увагу: кожен 5-й
склад закінчується на устої. Коли б і 6-й склад було повто
рено на устої «соль» (як в останній фразі), то сталася б про
ста серіація - як мовний ряд, складений з інтонем просто
го речення. Але у 2-3-й фразах на 6-му складі устій
запобігається через вокалізацію 6-го складу. Внаслідок
цього утворюються паратактичні відношення музичних
фраз всередині строфи. Тобто, тут ми спостерігаємо ту
стадію розвитку музичного мислення, коли проста серіація
вже свідомо уникасться на користь паратаксису. Задля цьо
го використовуються ладові ресурси у вигляді вокалізації
6-го складу і введення нестійкого звуку «до» та подальшого
«сі». Знов-таки, ми бачимо тут таку модифікацію мовних
явищ, коли виявляються «накладеними» два інтонаційні ти
пи: просте речення і складно-сурядне речення. їх накладан
ня і коригується у цій пісні за допомогою ладових засобів.
У новіших піснях (в ліриці) схожі приклади трапляють
ся також, але вони не є типовими. Однак був час, коли мог
ли виникнути та існували лише такі (і близькі до них) фор
ми і структури. За тієї епохи музичний паратаксис почав
126 Пісні Явдохи Зуїхи,- С. 48.
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формуватися під впливом антикаденцій та довершених
каденцій мовного паратаксису, а наспів був близький до
мовної інтонації. Та епоха завершилася, коли відбулося
зміцнення кінцевого устою як чисто музичного явища.
Хронологічні рамки тієї епохи - від формування праслов’ян (з середини II тисячоліття до нової ери) до виник
нення лірики та поширення гіпотаксису (XVI—XV!І століття
нової ери). Це, звичайно, не означає, що після XVII
століття трирядкові наспіви не створювалися, - скоріше
навпаки. Ємка і досконала форма строфи повинна була
використовуватися продуктивно і за нових часів. Про це,
зокрема, свідчать численні баладні наспіви, записані
фольклористами у ХІХ-ХХ століттях. Вони створювалися
за середньовічною стилістикою протягом останніх століть.
У становленні музичного паратаксису можна визначи
ти два етапи. Перший, коли мовна антикаденція ототож
нювалася з неустоєм, а каденція - з заключним устоєм
наспіву (досить далеке минуле - 11-І тисячоліття до нової
ери). Натепер залишилися лише релікти того часу - що
правда, вельми красномовні. І найпереконливіший з н и х обов’язкове закінчення наспіву на відносно низькому зву
кові амбітусу. Як мовна інтонація розповідного речення
завершується тільки у нижній частині інтонаційного конту
ру, так само і в народних піснях поняття устою досі
пов’язується саме з низькими тонами мелодії (при цьому
не має значення, що за звичкою європеїзованого слуху не
нижній тон сприймається як устій, а тоніка - незалежно
від того, на якій висоті вона розташовується). Отже, основ
ний масив фольклорних мелодій індоєвропейських куль
тур за устій обирає один з низьких тонів амбітусу.
На другому етапі, коли відбулася стабілізація музично
го ладу, значення «інтонаційної крапки» переходить до
єдиного головного устою (відповідно у мажоро-мінорі - до
тоніки). В таких наспівах заключний тон уже не залежить
від низьких звуків мелодії. Більш того: якщо він «не тоніка»
(не головний устій, що трапляється у наспівах останніх двох
століть), то може справляти враження неустою навіть тоді,
коли розташовується нижче за тоніку. У фольклорних
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наспівах таке сприймання устою виключається: низький
заключний звук завжди виконує роль устою, довершеного
кадансу. Це пояснюється тим, що традиційна фольклорна
мелодика і лади склалися в епоху нефункційного, тобто
догармонічного мислення.
Для аналізу знов-таки вельми корисні трирядкові
строфи (в них взагалі дуже багато залишкових явищ тих
етапів, що були перехідними від мовно-музичних до влас
не музично-ладових). У пісні «Ой приїхав Дженджура» на
прикінці 2-го такту чітко встановлюється головний устій
«ля» (мелодія починається з експонування квінтакорду,
і взагалі з 14-ти звуків 10 належать до сфери тоніки, а ще
4 - до сфери домінанти. У наспіві - усі прикмети добре за
своєної гомофонної мелодики). Не випадково тон «мі»
сприймається як неустій (яким він насправді і є, див.
прикл. 22)127 .
У третьому рядку «відновлюється» головний устій.
Тобто, у цьому наспіві є усі ознаки гомофонно-гармонічної
мелодики і тоніко-домінантових відношень в ладу. Отже,
цю пісню ніяк не можна зарахувати до стародавніх: яск
раві риси гармонічного опорядження мелодії вказують на
XVIII - початок XIX століть. Але за цим приховується знач
но давніша основа. Від неї збереглася композиційна три
рядко вість, яка засвідчує паратактичну структуру архети
пу. Крім трирядковості, паратактичність цієї мелодії
проступає також у незавершеності другого сегменту (з ла
дового погляду).
Про цей цікавий наспів, свідок і носій ознак різних
епох, можна сказати ще таке: ми бачимо перехідний тип
від паратаксису до гіпотаксису. Інтонаційно та за компо
зиційною структурою (трирядковість) - це паратаксис. Але
за симетрійною врівноваженістю - це ознаки гіпотаксису,
хоча й «недошліфованого», недосить, так би мовити, доко
наного (два перші такти завершуються половинним кадан
сом; м іж каденціями 2-го та 4-го тактів встановлено ароч
ний зв’язок). Аугментація (розширення ритму) у третьому
127 Пісні Явдохи Зуїхи.- С. 597.
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рядку засобом збільшення тривалостей удвічі може
розцінюватися також як елемент доволі пізнього урівнова
ження форми, - себто, як зрушення у бік гіпотаксису з ха
рактерною для нього опорою на часові пропорції (яка ви
ражається через тактову симетрію нотного тексту).
Загалом при аналізі народної музики слід брати до
уваги співвідношення кадансів фраз і мелодичних рядків
(їх довершеність чи недовершеність), але цього недосить.
Слід також зважати на додаткові фактори: характер мело
су («нанизування» сегментів, логізація мелодії через дис
танційні зв’язки, її «широта дихання» у зв’язку з потреба
ми саморозвитку); в и д строфи (її будова - дворядковість,
трирядковість тощо); особливості ладу (автентичність,
плагальність, мажоро-мінор; один устій чи більше, їх
ієрархія); композиція строфи (масштабно-тематичні
структури, повторність, варіювання, транспозиційні прий
оми, кратність часу, симетрійність чи асиметрія,
функціональна вага сегментів), - коротше кажучи, усе, що
можна віднести до ритміки цілого у формотворчому ро
зумінні. Сказане тією ж мірою торкається і аналізу ав
торської музики.

5.8. Гіпотаксис
Найбільш довершена форма музичного гіпотаксису
пов’язується з пізніми строфічними й мелодичними набутками (у фольклорі - від XVII століття). Визначним досягнен
ням є дворядкова строфа. Її виникнення напряму пов’язане
із завершенням гіпотактичних процесів як у мові, так і в му
зиці. У європейському музичному мистецтві це пов’язується
з утвердженням гомофонно-гармонічного стилю. Ознака
гіпотактичної строфи - завершення першого пісенного ряд
ка недовершеною, а другого - довершеною каденцією
(в загальнотеоретичному розумінні цих термінів). Внаслідок
цього м іж рядками налагоджується зв’язок «накопичення»
та «розв’язання» ладової конфліктності (коли нестійкість
дістає психологічне заспокоєння). Така строфа вже може
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багато в чому співвідноситися з гомофонним періодом
(див. прикл. 23)128 .
З погляду синтаксису пісня «Дарувала Катерина» повноцінний гіпотаксис того часу, коли було засвоєно прин
цип «питання - відповіді» м іж кадансами двох музичних
рядків, що і є найістотнішою ознакою появи гіпотактичних
відношень у музичній строфіці фольклору. Але в мелодиці
пісні є ще помітно відчутний вплив речитативності. А це
якість, яка характеризує передостанній етап еволюції
музичного гіпотаксису. На останньому етапі мелодика гіпо
тактичних музичних рядків майже виключно стає або кан
тиленною або моторною, - або ж їх поєднанням. З па
дінням речитативності я к залишкової ознаки язичницької
ритуалістики завершується становлення музичного гіпо
таксису: в традиційній культурі з ’являються явища, я кі ма
ють ознаки новоєвропейського музичного мислення. До
таких зразків пізнього часу, коли вже відбулося повне злит
тя фольклорного формотворення з мажоро-мінорною тен
денцією до квадратності структури, належить пісня «Гей,
ну-те, хлопці, славні молодці» (див. прикл. 24)129 .
У складному реченні, як відомо, виникає нова інто
наційна якість, яку слухач сприймає як незакінченість вис
ловлювання в некінцевих синтагмах, - тобто, як знак, що
повідомлення продовжується. Незавершена інтонація (антикаденція) утворює з наступною довершеною каденцією
інтонаційну арку. В музикознавстві такі зв’язки познача
ються термінами «питання» та «відповідь». Хоча точніше
було б сказати «незавершеність» та «завершеність». В ук
раїнському музикознавстві доцільно використовувати по
няття респонсія та респонсорний період (як аналоги
російських термінів «вопросно-ответность» та «вопросноответный» період)130 . Перенесення «арки» з мови в музи128 Квітка К. Українські народні мелодії,- №319.
129 Золоті ключі. Вип. 2. /Упоряд. Д.М. Ревуцький,- К., 1964,- С. 33.
130 Поняття респонсії як арочних зв'язків між кадансами музичного
періоду (або музичної строфи у фольклорних мелодіях) уперше за
стосував Ф. Колеса. Див.: Колесса Ф.М. Музикознавчі праці.- С. 142.
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ку було найважливішим ступенем для отримання мелодією
стимулів розширення масштабів музичної думки. Одночас
но становлення мелодії засновується на поглибленні
внутрішньої логіки наспіву. До цих вершин український на
родний мелос підіймається у XVI I—XVI11 століттях. Загалом
же для вироблення музичного гіпотаксиса знадобилося по
над тисячу років.
В обрядових наспівах зараз також можна зустріти респонсорність у вигляді перегуку кадансів «неустій - устій».
Але внутрішній сенс обрядових наспівів при цьому зали
шається дискретно-поспівковий..Якщо ж серед обрядових
наспівів ми зустрічаємо розвинену респонсорну мелодію,
то це однозначно свідчить про її пізнє походження - про
«витиснення», заміну більш давнього наспіву, про пізнє
походження цієї пісні взагалі. Тому немає ніяких підстав
датувати поширення музичного гіпотаксису раніше
XVII—XVIII століть. У цей час завершується формування
складно-підрядного речення. Музична респонсія, зро
зуміло, не могла з ’явитися раніше.
Рання «арочність» при досить скутій (поспівковій, висячо-обертальній мелодії) добре ілюструється наспівом
пісні «Було літо, було літо» (див. прикл. 25)131 .
В мелодії чітко позначено вершину «ре», за яку інто
нація вперто «чіпляється» на усьому протязі наспіву, ніби
стверджуючи «питання» (5-й такт). Наспів позначений згу
стком драматизму (з сучасного погляду на характер мело
дики), але цей драматизм дуже близький до ф ізіологіч
них, «голосільних» інтонацій. Він вражає відкритістю,
навіть оголеною емоційністю. Але розвитку заявленого
«драматичного образу» у наспіві все ж немає, мелодична
логіка його слабка (тут слід оговоритися: слабка у плані
технологічному, однак не у виразово-експресивному). Сила
впливу наспіву - в оголеності, фізіологічності почуття, а
слабкість - в недостатності образного узагальнення. Одного
разу «впіймане» відчуття не розвивається, а ніби безкінеч
но - протягом усього наспіву (а далі - в усіх строфах пісні)
131 Пісні Явдохи Зухи,- С. 119.
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експонується, нагнітається повторенням, що є відгомоном
давньоритуальної язичницької сугестивності. Наспів ще
явно спирається на колишні магічні та фізіологічні витоки.
На прикладі пісні «Було літо, було літо» можна схарак
теризувати ранній ступінь становлення музичного гіпотак
сису: амбітус, нижній устій і «арки» - ось три опори ран
ньої респонсорності. Це те, що властиве, з одного боку,
мовній інтонації простого розповідного речення («нанизу
вання», повторення та варіювання музичних сегментів),
та, з іншого боку, - початкам утворення більш розгорнених
форм музичної думки (насамперед це наявність «арок»
м іж кадансами). Напевно, спершу в музиці виникли «ар
ки» гіпотаксиса, і вже набагато пізніше (і то не в обряді)
відбувалося удосконалення логіки цілого - становлення
широкої, що розвивається в часі (а не «тупцює» на місці)
мелодії. В обрядових наспівах поспівки ще наче ізольо
вані одна від одної, слабо зчеплені загальною для даної
мелодії логікою.
Становлення гіпотаксису, отже, охоплює ряд форм:
від щойно розглянутого типу розвитку на зразок мелодії
пісні «Було літо, було літо» до тотожніх гомофонному
періоду (див. прикл. 24).
Однією з перехідних форм на шляху до завершеного
гіпотаксису можна вважати респонсорні мелодії, що відзна
чаються наявністю елементів автентичності і особливо плагальності. Плагальний лад (вірніше, його модифікації), що
побутує в українському фольклорі, - типовий релікт пізньо
го середньовіччя. Уявлення про плагальний лад дає наспів
пісні «Да тече річка» (див. прикл. 26)132 . У наспіві помітно
«боротьбу» м іж устоями ф ата до. Для європейського слуху
тонікою тут є нота фа, а д о сприймається як домінанта, отже, мелодія наче закінчується недовершеним кадансом.
Але чи так це сприймалося 3-5 століть тому (тим більше ще раніше)? Згідно мовних законів нижній звук, яким би він
не був за функцією з сучасної точки зору, мав тоді сприйма
тися як довершений устій («крапка»).

132 Квітка К. Українські народні мелодії - № 223.
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Тут виникає питання про походження середньовічних
ладів з такою показовою для них особливістю, як два устої
(розташовані в інтервалі кварти - плагальність, квінти - ав
тентичність). Неможливо розцінювати як випадковість те,
що саме в середні віки ці структури були дуже поширені:
наприкінці середньовіччя тип мелодики, схожий інто
наційно на складне речення, засвоюється колективною му
зичною свідомістю. А складне речення, як відомо, утво
рюється з простих речень (в даному випадкові нас
цікавлять їх інтонеми), де некінцеві синтагми закінчуються
антикаденціями, а кінцева - каденцією. Ось цей принцип
взаємодії двох інтонацій - «коми» і «крапки» - повинен був
позначитися на формуванні двоопорних ладових структур,
аналогічних мовним. При цьому серединний («мезовий»,
як інколи називають) устій плагального або автентичного
ладу брав на себе функції антикаденції, а нижній - ка
денції, остаточного справжнього устою як «крапки» (для
тодішнього музичного сприймання, яке багато в чому спи
ралося на мовний досвід). І хоча ми зараз цей кінцевий
устій плагального ладу сприймаємо як «домінанту» (так,
зокрема, трактували його у власних обробках народних ме
лодій М. Лисенко та М. Леонтович), - це вже трансфор
мація, що відбулася під впливом мажоро-мінору та звички
до єдиної генералізованої тоніки.
У середні ж віки (а у народних співаків старшого по
коління - і досі) саме нижній устій сприймався і сприй
мається як тоніка, «крапка», а центральний (серединний)
устій - як «кома». Саме в середньовічних ладах і слід ба
чити початки музичного гіпотаксису як найновішої форми
музичного мислення і оформлення музичної думки. І не
хай сучасному європейському слухові це і видається див
ним, але у наспіві «Да тече річка» (прикл. 26) усіх цих умов
дотримано в дидактично прозорому вигляді. Головний
устій наспіву не «фа», а «до».
Набагато звичніший для сучасного слуху автентичний
лад, тому що автентичні лади трансформувалися у сучас
ний мажоро-мінор, і нижній тон в них зараз сприймається як
дійсна тоніка. А квінтовий мезовий устій, на якому нерідко
закінчується перша половина наспіву, сприймається як
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недосконала половинна каденція. Прикладів безліч:
«Чорнії брови, карії очі», «Повій, вітре, на Вкраїну», пісні з
«Наталки-Полтавки» - «Видно шляхи полтавськії», «Ой під
вишнею, під черешнею», «Чого ж вода каламутна».
Проте й з автентичністю не усе так просто, якщо вона
не цілком трансформувалася у мажоро-мінор, а зберігає
середньовічні риси. Як правило, це проступає у тому, що
квінта не сприймається як відвертий неустій, а в свою чер
гу «притягає» якийсь інтонаційний пласт наспіву і висту
пає як свого роду автономний «центр». Таких наспівів, що
правда, в українському фольклорі не так багато (це може
свідчити про значну європеїзацію української народно-му
зичної лірики). Найчастіше такий автентичний лад трап
ляється в архаїчних регіонах (Карпати, Бессарабія,
Підкарпаття), у давніх жанрах (думи, деякі історичні пісні,
балади). Характерна риса таких наспівів - вони часто на
бувають «дорійського» відтінку (хоча це трапляється через
особливий розподіл тяжінь і до шкільного визначення сто
сунку не має: термін «дорійський», вжитий зараз, просто
зручний для короткого пояснення колористики ладу).
В останні десятиліття відбуваються взагалі не
сподівані речі, коли старі мелодії почали розспівуватися
багатоголосо (див. прикл. 27)133 . Ця пісня («Віддавала ма
ти дочку») має типово автентичний лад з устоями соль та
ре. Щоб переконатися, наскільки далекий цей наспів від
звичного нам мажоро-мінору, читачеві пропонується екс
перимент: проінтонувати почергово кожен голос, потім
зіграти (чи заспівати дуетом) одночасно два голоси. При
цьому читач безумовно відчує певну нестійкість наспіву,
хисткість його «тоніки» (соль), - тобто, постане той же
ефект загальної хисткості мелодії, який виникає при сти
канні з плагальними ладами. Однак для народних співаків
модиф ікації плагальності та автентичності є такими ж
звичними, як для освічених музикантів, скажімо, «Чорнії

133 Записав А.І. Іваницький у с.Вороновиця Кельменецького району
Чернівецької області у червні 1985 р. від Марії Єременко та Євдокії
Бабій (обидві 1927 року народження).
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брови, карії очі», тому що ладове чуття співаків ще не втра
тило зв’язків з чуттям м о в н о ї п ід о с н о в и таких наспівів з опорою на інтонації антикаденції та каденції.
Для наспівів розвиненого гіпотаксису, отже, показові
кадансові «арки». Однак не меншою мірою істотна також і
логіка розвитку музичного матеріалу, його інтонаційна
спорідненість, єдність образного характеру першої та дру
гої половини мелодії. На жаль, поняття логізованості роз
витку наспіву неможливо на сьогоднішньому рівні музичної
науки чітко формалізувати, тому доводиться апелювати до
інтуїтивного сприйняття і застосовувати такі експресивні
вислови, як, наприклад, «єдність образного характеру». Це
поняття означає, що друга половина музичної строфи в
розвиненому гіпотаксисі «підхоплює» загальний чуттєвий і
логічний стрій попередніх інтонацій і на цій основі просу
вається далі.
Для глибшого розуміння сказаного можна провести
такий експеримент. Проінтонувати спершу наспів «Ой мав
же я штирі воли» (прикл. 12), потім - «Дарувала Катерина»
(прикл. 23). А після цього про інтонувати початкові 9 тактів
першої пісні і відразу ж - 6 початкових тактів другої пісні.
Ніяких теоретичних аргументів не потрібно, щоб відчути
несумісність цих наспівів. У той же час кожен з цих
наспівів відзначається власною єдністю образного харак
теру. І цю єдність забезпечує не варіювання чи розробка
матеріалу - виникає у справжньому розумінні досказування попередньої музичної думки на зразок того, як це відбу
вається у вербальній мові. В музиці це менш очевидне,
але сутність одна: розвиток музичної думки - це передача
динаміки почуттів та їх логіки.
Отже, в розвиненому гіпотаксисі «питання - відповідь»
із кадансових зон може бути переміщене на рівень мело
дичної логіки цілого наспіву, коли уся друга половина ме
лодії «відповідає» усією своєю інтонаційною сутністю на
сутність «запитальної» (тобто, першої) половини мелодії
(див. прикл. 28)134 . На прикладі наспіву «Ох і не стелися,
134 Чумацькі пісні / Упоряд. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук, А.І.Іваницький- К.,
1976,- С. 337
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хрещатий барвінку» яскраво видно, наскільки важливе
місце у пізньому гіпотаксисі займає логіка мелодичного
розвитку135 . Саме ця якість надає наспіву цільності, яка
абсолютно недосяжна при серіаціях, «нанизуваннях»,
варіюванні та інших засобах зовнішнього «проштовхуван
ня» поспівок. Через це у пізніх пластах лірики (останні
приблизно два століття) можливі гіпотактичні наспіви і без
кадансові «арок»: не тільки друга, але й перша половина
музичної строфи може завершуватися головним устоєм
(«крапкою») або звуком, що розташований нижче головно
го устою (останнє зовсім нетипове для обрядової музики).
Можуть зрідка навіть виникати модулюючі мелодії або
відхилення. Хоча, коли до них придивитися уважніше, не
завжди можна ствердно відповісти про наявність дійсно
таки модуляції. Скажімо, у пісні «Ой у полі криниченька»
(прикл. 29)136 відхилення у 5-у такті в домінанту «сі»
скоріше нагадує плагальний лад, ускладнений великосекундовою змінністю (перед цим наче б то було «відхилен
ня» в ля-мажор).
Тобто, «модуляції» та особливо «відхилення» в укра
їнській народній музиці глибоко пов’язані з реліктами плагально-автентичного мислення і ладовою змінністю. І те,
що сприймається окремими дослідниками за відхилення
й модуляції, насправді є іншими явищами - наслідком 6агатоопорності ладу. Звичайно, це не перешкоджає компо
зиторам тлумачити відповідні мелодії як такі, що мають
відхилення.
Заключний етап розвитку гіпотаксису у фольклорі прак
тично повністю ототожнюється з гомофонним періодом. Це
пісні літературного походження, зразки пізньої лірики і ряд
танцювальних мелодій.
Залишається підвести підсумки.

135 Бажаючі ознайомитися з поглибленим аналізом мелодії пісні "Ох і
не стелися, хрещатий барвінку" можуть звернутися до книги: Іваниць
кий А. Українська народна музична творчість.- К., 1999,- С. 129.
136 Лисенко М. Збірник українськиіх пісень. Вип. І,- Київ - Лейпциг,
1868,- № 16.
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Хоча лінгвісти розрізняють три основні різновиди ре
чення (просте, паратактичне і гіпотактичне), однак групу
ють їх за двома структурними типами - простих і склад
них. За багатьма ознаками (інтонаційний контур з
кадансовими арками, кількість синтаксичних центрів)
складні речення зближуються м іж собою і тим самим про
тиставляються простим.
Схоже спостерігається і в музиці. Але завдання аналізу
музики - не лише проводити паралелі до мовлення, але й
вказувати на розбіжності, які й створюють специфіку музи
ки як такої. Якщо у мовному гіпотаксисі інтонація першого
речення звичайно буває висхідною (у протазисі ніби ста
виться «запитання»), у паратаксисі вона скоріше вказує на
незавершеність мислительної дії. Через це в паратактич
них мелодіях досить типовою є інтонація підсумовування,
накопичення, перераховування тощо інтонаційних зво
ротів, фраз, сегментів. А в гіпотаксисі, навпаки, окреслю
ються арки та відбувається високологізований (про це тро
хи вище говорилося) розвиток наспіву. Але в обох випадках
інтонація некінцевих синтагм є недовершеною, такою, що
вимагає продовження: в паратаксисі вона уступчаста, а в
гіпотаксисі арочна. Уступчастість вказує лише на продов
ження накопичення, проштовхування; арочність же вклю
чає і це, і причинно-наслідкову логіку розвитку наспіву.
Арочність може проявлятися як в перегукові кадансів, так
і в причинно-наслідковій логіці розвитку наспіву обох поло
вин строфи. В цілому при аналізі музичної форми
найбільш суттєвим є: арки, їх відсутність, їх якість; мас
штаб наспіву (коротке чи широке «дихання»); логіка розвит
ку; масштабно-синтаксичні структури.
Про значне звільнення української народної музики
від мовних інтонацій (в композиційному, структурно-техно
логічному, синтаксичному розумінні) свідчить те, що
складно-сурядність або складно-підрядність одночасно в
тексті і наспіві трапляється рідко. Хоча у перших строфах
пісень така відповідність простежується частіше, аніж у
подальших строфах.
Інша причина зникнення синтаксичної тотожності між
текстом і наспівом пояснюється тим, що наспіви фольклору
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незрівнянно давніші за тексти - особливо за музичною
формою, за ритмікою і структурою. Тексти з бігом часу
змінювалися набагато кардинальніше: тут і швидкі зміни
морфології, і втрата такого стабілізуючого фактора, як ри
туальна магія. В ліриці ж відпали і ті залишкові синтак
сичні зв’язки м іж текстом і наспівом, які ще подекуди ут
римувалися в старовинних обрядових піснях.
Але є одна особливість в текстах, яка свідчить, що син
таксична відповідність все ж почасти зберігається - хоча і
не в такому прямому вигляді, як це було на зорі формотво
рення. Мається на увазі паралелізм як стилістична фігура
народнопісенної поетики. Паралелізм в ліриці спирається
на двочленність його форми, що відповідає двочленності
музичної строфи (вона так само складається з двох
рядків). Отже, ми бачимо, як принципи бінарності, пар
ності лягли в основу композиційної структури що тексту,
що наспіву. У ліриці ці принципи набули специфічно видо
вої форми. І відповідність м іж текстом і наспівом просте
жується вже не на обопільній синтаксичній залежності
обох складників пісні, а як спільність рушіїв форми, як
домінування у найновіші часи строфічної дворядковості
(прикл. 28).
Показово, що паралелізм, особливо двочленний і дво
рядковий, куди типовіший для лірики, аніж для обрядових
пісень. Більш того: двочленний паралелізм, коли він трап
ляється в обрядових піснях, скоріше за все може свідчити
про доволі пізнє походження тексту (а, може бути, і ме
лодії). Річ у тому, що обрядове формотворення ґрун
тується на інших засадах, серед яких принцип парності не
займає помітного чи важливого місця.
Паралелізм почав особливо поширюватися з того часу,
коли сталося звільнення пісні від обрядових ситуацій, від
дій, що супроводжувалися вірою в ритуал. Паралелізм це та знахідка техніки піснескладання, коли людина поча
ла засвоювати більш абстрактні закони творчості.
Фольклорна лірика - це не лише удосконалення по
чуття прекрасного, але одночасно й сходження по ступе
нях абстракції. Коли людина опинилася наодинці з вла-
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сними почуттями і її погляд відірвався від накопичених
протягом тисяч років традицій та ритуалів, - їй знадобила
ся допомога для творчої фантазії у вигляді якогось нового
«першого поштовху», щоб створювати образи, натепер
вже пов’язані з внутрішнім світом. І тоді природа (зовніш
ній світ) стала необхідним «містком» для переходу до
світу внутрішнього. Таким чином, поетичний паралелізм
можна віднести до свідчень зовнішнього поглиблення роз
риву м іж гілками колись єдиного інтонаційного потоку мови і музики. З боку ж логічного використання пара
лелізму є свідченням засвоєння двочленності як основно
го принципу побудови пісенної строфи (і музичного
періоду) в епоху гіпотаксису.
Інтенсивний процес розмиваніня зв’язків мови і музи
ки, загальне спрощення фольклорних форм (наприклад,
зближення з музичним періодом авторської музики) поси
лилися з середини XIX століття. Саме тоді почалося у
Східній Європі прискорене руйнування традиції. Культурні
процеси, незалежно від виду мистецтва (музика, обряд,
вишивка тощо) підкоряються єдиним законам розвитку
внаслідок неподільності народного побуту. Те, що після
1861 року помічене у вишивках (інтенсивне розмивання
язичницької символіки та образності, поява, зокрема, негеометричних рисунків орнамента) спостерігається і в му
зиці (хоча в менш доступній для нефахівця формі). Ось
що пише Б.Рибаков: «Стрімке зникнення давніх язичниць
ких уявлень почалося від середини XIX ст. Етнографи дру
гої половини століття фіксували залишки старовини, які
зберігалися вже не в усій повноті»137 . Зміни в народній
культурі Б. Рибаков пояснює пореформенними умовами в
Росії. Кріпацтво, безумовно, штучно стримувало нові про
цеси, які вже назрівали в народній культурі. Тільки лиш
патріархально-феодальний побут було підірвано, мало не
«вибухово» почали накопичуватися зміни: пішли в минуле
культи Макоші (Великої Праматері, викарбуваної, за Б. Рибаковим, на лицьовій грані збручського ідола); календарні

137 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян.- С. 499.

обряди почали переходити в розряд молодіжних розваг, їх
тематика наповнювалася новаціями (жартами, заграван
нями, дражнилками і взагалі необрядовою тематикою);
виникли нові жанри фольклору (насамперед - «жорстокий
романс»). Нарешті, в ряду нових надбань - розвиток та по
ширення багатоголосся і респонсорної музичної строфи,
яка є вищим, логізованим в музиці виразом силогізму. Усі
вказані особливості добре простежуються за матеріалами
українського фольклору.

VI. АНАЛІТИЧНІ НАРИСИ

6.1. Загальні зауваження
Цей заключний розділ написано у вигляді методичнодослідницьких етюдів як зразок застосування викладених
вище положень з метою вирішення конкретних дослід
ницьких завдань.
Перші чотири нариси торкаються складних і навіть
спірних питань виникнення і розвитку ладового мислення.
Увагу головним чином приділено висотним («надтонічним»)
кадансам, а також плагальності (параграфи 6.2 - 6.4). На
ступний нарис (параграф 6.5) - про весільні ладкання присвячений ряду не з ’ясованих досі питань: як виникла
форма ладкань, чи можна віднайти в ній сліди магії, чи
відобразилася в ладканнях (будові та інтонаціях) епоха їх
виникнення.
Останній нарис - про форму російських протяжних
пісень - присвячено колу не вирішених питань. Зокрема встановлюється форма їх строфіки, яка, як виявляється,
далеко не така аморфна, як це вважалося деякими
дослідниками. Форма російських протяжних пісень спи
рається на особливі фігури синтаксису й логіки. Ще одна
мета цього нарису - свідомий вихід за межі української
народної музики, демонстрація дієвості використання
з ’ясованих вище методів, показ їх універсалізму.
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6.2. Великосекундова змінність.
Як у мисленні, так і в музиці при наявності двох ка
денцій їх взаєморозташування буде обмежуватися у побу
дові речень або музичних строф трьома позиціями:
каденції одновисотні

-А

каденції висхідні

А

каденції низхідні

А

Інтонаційні засоби розрізнення модальностей і типів
речень зосереджено у звуковисотних контурах протазиса й
аподозиса та їх каденціях (через зіставлення антикаденції
А та каденції Б).
Матеріали фольклору слов’ян дозволяють говорити
про численні аналогії м іж мовою і музикою - про загальні
звукопозиційні принципи. Природно чекати, що найбільш
очевидні аналогії трапляються в речитативних шарах
фольклору та в архаїчних регіонах - насамперед у Карпа
тах,
Поліссі. У цих місцевостях і досі продовжує жити
па м ’ять про єдиний звуковий потік, з якого колись
розійшлися інтонаційні «посестри» - мова та музика.
Наведені вище схеми взаєморозташування каденцій
знаходять підтвердження в речитативно-декламаційних
наспівах:
одновисотна каденція висхідна каденція низхідна каденція -

30-й приклад138
31-й приклад139
32-й приклад140

138 Співанки-хроніки. Новини /Упоряд. О.І.Дей, С.Й.Грица- К., 1972,С. 378, вар. "а".
139 Записав А.І.Іваницький у липні 1984 р. в с.Чернятин Городенківського району Івано-Франківської області від Юрія Боднарчука, 1896 р.
народження.
140 Співанки-хроніки.- С. 378, вар. "6".
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Приклади висхідної та низхідної (спадної) каденцій
підібрано так, що устої перебувають поміж собою на
інтервал великої секунди. Великосекундова змінність на
лежить до найцікавіших ладових явищ фольклору. Якщо
малортерцева змінність здебільшого свідчить про вплив
мажоро-мінору (паралельна змінність), квартова і кванто
ва - про середньовічну плагальність-автентичність, - то
великосекундова змінність утримує пам’ять про той ар
хаїчний етап становлення музичного ладу, коли тільки-но
визрівало чуття головного устою і починалося звільнення
музичного кадансування з-під законів мовної традиції.
Одновисотні каденції особливого інтересу не станов
лять, з ними найменше пов’язані якісь загадки становлен
ня музичної та мовної форми. Досить зазначити, що вони
типові для серіації простих речень і аналогічних музичних
форм. Природно, такі каденції зустрічаються і в пізніш о
му фольклорі, оскільки раніші винаходи культура не втра
чає, а продовжує використовувати (нерідко - пристосову
ючи або видозмінюючи).
Низхідна каденція при великосекундовій змінності так
само особливих питань не викликає. Нагадуючи вже ска
зане у попередніх розділах, слід повторити, що низхідна
каденція складного розповідного речення є в сучасному
мовленні загальною нормою. Вона природна і для
більшості фольклорних мелодій паратактичної та гіпотак
тичної будови та розповідної модальності.
Навпаки, висхідна каденція породжує не одне запи
тання. Багато що досі взагалі не пояснене. Усе зрозуміле
лише в одному випадкові - коли йдеться про мажоро
мінор, про лади останніх двох-трьох століть, про лади, які
зорганізовані навколо єдиного центру - тоніки. За таких
умов немає підстав шукати аналогів з антикаденцією та
каденцією складного речення, оскільки роль тоніки як
єдиного повноважного устою визначає усі стосунки музич
них кадансів. У мажоро-мінорі завершеність чи незавер
шеність музичної побудови залежить не від звуковисотної
позиції заключного тону мелодії, а від того, на тоніці, чи ні
розташовується цей заключний тон. Позиція ж кінцевого
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устою у цьому випадкові значення не має: вона може бути
і високою, і низькою (як одне з можливих октавних повто
рень тоніки).
Походження ж у давніх наспівах високої кінцевої ка
денції пояснити одними лише мовними аналогами та
впливами не вдається. До того ж така кінцева каденція
для мовної інтонації мало показова - навіть у питальній
модальності в кінці відбувається, як правило, спад інто
наційного контуру (підйом більш показовий для початку
висловлювання).
В народній музиці відзначені різні висхідні каденції, в
тому числі й ті, що отримали умовну назву «надтонічних».
Але справа не у назві і навіть не в тому, на «тоніці» чи не
на «тоніці» розташовується високе закінчення наспіву (ви
соке щодо або головного устою або попередньої антикаденції, або ж відносно загального звукопозиційного рисун
ку мелодії. В останньому випадкові більшість звуків
наспіву або навіть усі вони перебувають нижче заключно
го кадансового тону, - що, втім, трапляється рідко).
У деяких випадках високий каданс (і взагалі підйом
мелодичної лінії в заключних зворотах мелодії) зберігає
зв’язки зі спонукальною або питальною модальністю. На
приклад, у веснянці «У вишневому садочку» при головно
му устої «соль» наспів закінчується на високому «ре».
І цей злет та «зависання» наспіву на неустої у даному ви
падкові можна цілком переконливо пояснити умовами гри
(танку) та заключним звертанням до учасників гри: «Та ви
водь танчок дівочок по-німецьки! Гу!» (див. прикл. ЗЗ)141 .
Але це скоріше виняток - хоч і досіть красномовний:
наспів свідчить про той шлях, яким могло рухатися форму
вання високго («надтонічного») кадансу в епоху провідно
го значення мовної інтонації та, зокрема, спонукальної
модальності.
Набагато більший інтерес становлять наспіви, в яких
другий рядок та його фінальний тон зміщуються догори.
Вони досить поширені, а в карпатському регіоні до того ж
141 Ігри та п іс н і,- С. 528, № 52.
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зближені з мовною просодією. Однак що показово: хоч такі
наспіви мають речитативну будову і часом взагалі «декла
муються», - саме внаслідок високої каденції вони стоять
за ладовою організацією значно ближче до музичної, аніж
до мовної просодії. У пісні «Ой у моїм городочку» (прикл.
31) ноти, позначені «хрестиками» (4-й та 8-й такти), відзна
чаються мовним відтінком і тенденцією зісковзувати дони
зу142 . У цьому проступає намагання дотриматися мовної
норми і прагнення позначити низький каданс, властивий
для розповідної модальності. Але музично тут каденція ви
сока (і мелодичний контур підіймається), але манера вико
нання наближає його до ефекту розповідної модальності
мовлення з низьким кадансом, який реалізується за допо
могою техніки зісковзування заключного тону мелодії.
Для гіпотактичних наспівів типовим є співвідношення
протазиса й аподозиса як «питання» (1-е музичне речен
ня) та «відповіді» (2-е речення). Це - звичайні мелодії з
низхідним заключним тоном. У наспіві ж «Ой у моїм горо
дочку» (прикл. 31) та аналогічних йому співвідношення
ніби протилежне: з погляду мовної модальності ми чуємо
в закінченні не ствердну, а питальну або спонукальну інто
націю. Саме в цьому може таїтися одна із загадок
висхідної каденції в музиці: її джерелом у віддалені часи
могла слугувати спонукальна модальність. У наспіві «Ой у
моїм городочку релікти спонукальної і питальної модаль
ності присутні також у загальному утриманні звуковисотного контуру над експозиційним рівнем «відштовхування»
від нижнього устою «соль». Таке явище показове насам
перед для спонукальної модальності. Більш того: утриму
вання «високого» загального рівня наспіву навіть більш
показове, ніж просто «надтонічний» каданс. Адже в мові у
питальних і спонукальних реченнях заключні склади мо
жуть «зісковзувати» донизу (що простежується і в наспіві
пісні «Ой у моїм городочку»).
Висхідний каданс (тобто, високий стосовно загальної
структури ладу і мелодії) у фольклорних наспівах м іг фор142 Паспорт запису див. за виноскою 139.
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муватися таким чином. На перших порах (вірогідно, ще в
палеоліті) вироблялася звичка до мовно-речитативного
виголошення магічних формул (заклинань, прохань тощо),
заснованих на спонукальній модальності. Пізніше, в не
оліті, це закріпилося в будові багатьох наспівів: вузькоамбітусність (яка забезпечує міць звуку у високій теситурі), багаторазове «торкання» кульмінаторної лінії, що
складається з ряду найвищих у даному наспіві звуків. Ми
й зараз спостерігаємо щось схоже у багатьох наспівах ка
лендарного циклу та у весільних співах, а також у співочій
манері такого регіону, як Гуцульщина, або в загальній
вузькоамбітусності обрядових наспівів Полісся.
Високий заключний каданс історично викник пізніше.
Для його утвердження знадобилися вже не тільки мовні,
але й спеціальні музично-ладові засоби. Але перш ніж їх
розглянути, слід вказати на знов-таки магічні передумови
високого кадансу. Ритуальний спів-крик, звертання до
духів та богів вимагало дужого, форсованого звучання (це
зберігається і досі у народів Африки, сибірських шаманів,
а в українському фольклорі - у вигляді співочої традиції,
причини якої вже не усвідомлюються ні самими співака
ми, ні керівниками народних хорів). По мірі емоційного
входження в ритуал учасники язичницького сакрального
дійства все більше посилювали звучання. А це можна бу
ло зробити, крім іншого, за рахунок підвищення теситур
ного рівня співу. Отже, в наспівах, де у його другій поло
вині відбувається підняття звуковисотного контуру, можна
вбачати відгомін реліктів колишнього «магічного форсу
вання» сили звуку. Ясно, зараз це, як було зазначено, вже
не усвідомлюється, але сам принцип мелодичного й ладо
вого формотворення, теситурні й тембральні ознаки є
нічим іншим, як зафіксованою в традиції історичною
пам ’яттю.
У виробленні структури таких наспівів найсуттєвішу
роль мали відігравати зіставлення суміжних тонів. У су
часному фольклору (у тому, що до нас дійшло) це прояв
ляється у вигляді великосекундової змінності. Показово
те, що у випадку використання устоїв, розташованих у зву-
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коряді поруч, якомусь із них досить непросто отримати
централізуючи функцію. Хоча в українському фольклорі
наспіви з великосекундовою змінністю частіше закінчу
ються на верхньому тоні секунди, однак не виключається
й використання у ролі устою нижнього тону. Переконливе
підтвердження такої двоїстості, біфункціональності устоїв
трапляється і в сучасному виконанні.
Прикладом може слугувати пісня «Ой мав же я штирі
воли» (прикл. 12)143 . Співак переважно дотримувався у
наспіві з великосекундовою змінністю такої послідовності
устоїв: половинна каденція - на нижньому тоні «фа», за
ключна - на тоні «соль». Але в тім то й справа, що устої у
співака були взаємозамінні. Про це свідчить багатокуплет
ний нотний запис (прикл 12). Зокрема, у 4-й строфі (а та
кож у варіантах до 2, З, 5-ї строф - див. 1-у строфу, такт
16) обидва устої у співака «фа», а в строфах 11 - 15 (вони
у прикладі 12 не подані), навпаки, - обидва устої (і поло
винний каданс, і заключний) - «соль».
І такі явища - не виняток, особливо у речитативному
стилі (або близькому до речитативного - як у прикл. 34).
Звернемося трохи до історії музики. Як відомо, у середнь
овічних церковних наспівах за заключний тон м іг слугува
ти будь-який ступінь звукоряду. Але таке могло відбувати
ся тому, що рух мелодії здійснювався переважно по
секундах і в нешвидкому темпі (що дуже істотно: велико
секундова змінність, судячи з матеріалів фольклору, не
характерна для швидких пісень, хоча, зрозуміло, трап
ляється, оскільки немає правил без винятків, а особливо у
фольклорі). Отже, рух по секундах і повільний або
помірний темп є, очевидно, психологічною передумовою
сприйняття сусідніх тонів ладу як взаємозамінних. До
цього треба додати, що в середні віки, коли це явище бу
ло поширене і мало підстави в плавному русі мелодії (на
гадаємо, що тоді терція вважалася за законами компо
зиції стрибком), темпи також були значно повільніші,
ніж пізніше, і тим більше - порівняно з нашим часом. Усе
143 Записав А.І. Іваницький у липні 1985 р. в с.Кроква Кельменецького
району Чернівецької області від Миколи Шевчука, 1920 р. народження.
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сказане засвідчується численними музичними зразками
минулих століть144 .
І ще одне спостереження.
Закінчення строфи на верхній секунді (як у прикладі
31, тон «до») несе в собі не тільки стійкість, але й її пору
шення, - як це не здається на перший погляд парадок
сальним. Справа в тому, що це в нотах пісня складається
з одного куплету музики. А в побуті вона виконується з
усіма куплетами, тобто мелодія проходить багаторазово.
Отже, закінчення першого куплету на верхньому устої тут
же переходить у 2-й строфі на більш низький звуковисотний рівень (у прикладі 31 - на «сі-бемоль»). І в плані ди
намічному відбувається чергування напруження (високий
каданс закінчення попередньої строфи) і заспокоєння,
розв’язання напруження (нижчий звуковисотний контур
початку наступної музичної строфи).

6.3. Міжстрофова респонсорність
Як випливає із щойно сказаного, у ствердженні висо
кого устою на стадії вже досконало розвиненого ладового
чуття могла відігравати велику роль також міжстрофова
з в ’язка м іж куплетами пісні. Тобто, це той досі не
досліджений елемент народнопісенної композиції, коли
накопичення нестійкості та її розв’язання відбувається не
в межах однієї музичної строфи (що найчастіше й має
місце), а поширюється на подальші строфи пісні. Таке
явище найзручніш е назвати міжстрофовою респонсорністю (за прикладом перегуку-респонсії арочних ка
дансів у строфі, двох співочих гуртів, двох хорів під час
церковного богослужіння). У цьому розумінні показовий
наспів русальної пісні «На гряной неділі» (прикл. 34)145 .
144 Див.: Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство,- М., 1971,
нотний додаток. Серед іншого - "Стихира", що приписується Іванові
Грозному, с. 357 - 362. У ній яскраво простежується великосекундова
змінність "до" - "ре".
145 Ігри та пісні,- С. 554, № 131.
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Наспів утворено із двох музично-словесних зворотів:
«На гряной неділі» та «русалки сиділи», які у приспіві по
вторюються. Цілком вірогідно, що перша інтонація у
віддалені часи (в неоліті) зформувалася під впливом роз
повідної модальності (її м іг виголошувати волхв, розпо
рядник обряду), а друга - «русалки сиділи» - під впливом
спонукальної модальності, її напевно вигукувала первісна
община, доносячи сказане волхвом до адресатів - духів,
ідолів, русалок та ін. Природно, не можна категорично
стверджувати, що саме цей наспів так виглядав кілька ти
сяч років тому: йдеться про сам принцип і механізми фор
мотворення, які у цьому наспіві збереглися як забутий
діалогізм «волхв - община». Згодом, у міру ослаблення
традицій і язичницьких звичаїв, з наспівом відбувається
цікава метаморфоза. Її суть у тому, що високий каданс за
лишається, але за новіших часів вже сприймається не як
модальна якість спонукання, а як ладовий фактор. Те, що
було природне в умовах спілкування з духами і вимагало
напруженого звуку-кличу (звертання, прохання, вимога,
яка в кінці строфи досягає кульмінації на тоні «до» другої
октави), стало поступово сприйматися як тимчасовий
устій: тимчасовий, оскільки йому на зміну у наступній
строфі приходив інший устій (у прикладі 34 - «соль» пер
шої октави). А цей устій на відміну від високого «до2» був
низький і, таким чином, м іж закінченням першої строфи і
початком другої виникали респонсорні стосунки. Інакше
кажучи, в закінченні перша строфа вимагала «відповіді»
у вигляді наступного низького звуку (устою або мелодично
го контуру) - і отримувала його у початкові другої строфи.
Якщо перша строфа закінчується на високому ка
дансі, це, згідно законів мовного гіпотаксису, антикаденція (або половинна недовершена каденція за музич
ною термінологією). Така каденція вимагає подальшого
руху думки, почуття у пошуках з ’ясування смислу вислов
лювання або розв’язання ладового напруження, яке було
накопичене в заключному високому кадансі. Наступна
строфа і розв’язує це напруження. Але, у свою чергу, во
на знову закінчується неустоєм, який розв’язується у
третій строфі, і так далі.
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Так виникає безперервний цикл накопичення та
розв’язання нестійкості. У таких музичних побудовах респонсорність (питання - відповідь) виходить поза межі ок
ремої строфи і розосереджується ланцюжковими сходин
ками вглиб строф. Останній же куплет пісні «зависає»
ладово нерозв’язаний і саме тому починає переживатися
як своєрідний «досконалий напівпустій» (слід думати, що
поєднання двох суперечливих понять найкраще відтінює
психологічну сутність цього феномену за законом діалек
тичної єдності двох протилежностей).
А коли феномен розв’язання нестійкості на міжстрофовій відстані продовжити аналізувати ще й далі, то ми
вийдемо на ще менш досліджені явища психології колек
тивного співу, які можуть на перший погляд здатися навіть
мало реальними. Однак суть висловленої нижче гіпотези
далеко не така спекулятивна, як може здатися на перший
погляд. Справа в тому (і це підтверджують експедиційні
спостереження автора і тональні плани розшифровок ряду
сеансів запису багатьох фольклористів, особливо коли за
писи робилися від музично обдарованих співаків), - спра
ва в тому, що у живому побуті одна пісня не виконується
ніколи - завжди співають 5, 15, 20, ЗО пісень. І аналізи то
нальних планів різних сеансів записів доводять: в багатьох
випадках чергування тональностей вказує на існування за
лежностей між кінцевим тоном або тональністю однієї
пісні і початком іншої. Отже, простежується вказане явище
накопичення й роз’язання ладової нестійкості, але вже не
м іж строфами окремої пісні, а між піснями одного сеансу
запису. Відомо, що хормейстери дуже уважно вибудовують
тональні плани концерту. Очевидно, на інтуїтивному рівні
це явище властиве і фольклорному виконавству.

6.4. Плагальність
Плагальність, власне, також є варіантом міжстрофової
респонсорності. У середні віки плагальні закінчення сприй
малися як стійкі, оскільки не суперечили інтонаційній побу
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дові розповідного речення, в інтонемі якого кінцева «крап
ка» (не як знак пунктуації, а інтонаційно) завжди в нижній
частині мовного діапазону. До речі, у плагальності можна
вбачати останній великий релікт співомовного мислення
доби неоліту, коли ладові засоби вже сформовані в їх
сучасному розумінні, але вони ще перебувають у згоді з
мовною інтонацією та розповідною модальністю, але на
прикінці XVIII - у XIX століттях на таку первісно злагоджену
структуру (в розумінні взаємодії музично-ладових та мов
но-інтонаційних законів) почав впливати мажоро-мінор.
І в нових європейських ладах вже не нижній тон, а тоніка
(тепер уже незалежно від її висотного положення) стає го
ловним і єдиним устоєм. Тому серед деякої частини носіїв
фольклору (насамперед у «європеїзованих» регіонах та
освічених верствах суспільства) плагальні закінчення поча
ли сприйматися як частково нестійкі або навіть як нестійкі
в з а г а л і . Тобто, у нові часи колишнє сприймання плагальних ладових структур як стійких змінюється на їх розуміння
як нестійких. Вплив засобів масової інформації та різно
манітної аудіоапаратури остаточно знищує чутливість до
колишніх багатющих спектрів модальної мелодики.
Однак на плагальних наспівах, які ще побутують в на
роді, цей вплив, як не дивно, позначився мало. Порятун
ком тут, можливо, був розглянутий вище принцип
«міжстрофової респонсорності». На зразок того, як «питан
ня» високого кадансу знаходить «відповідь» у наступній
мелодичній строфі, так і плагальний каданс програмує рух
психічного збудження в закінченні строфи у бік заспо
коєння ладової конфліктності у наступній строфі. При
кладів існує безліч. Можна обмежитися відомою піснею
«Ой за гаєм зелененьким» (прикл. 35)147 .
146 Ще раз звернемося до обробок М. Леонтовича. Див.: Леонтович М.
Хорові твори.- К., 1961. Обробки чумацької "Отамане, батьку наш",
весільних "Поміж трьома дорогами", "Ой матінко моя" - кінцевий тон
композитор трактує як домінанту, тобто, неустій. Сучасний євро
пейський слух відмовляється визнати за цим кінцевим тоном функції
повноцінного устою.
147 Пісні Явдохи Зуїхи,- С. 539, вар. 3.
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В цілому механізм міжстрофової респонсорності (або
міжстрофового гіпотаксису, можна сказати і так) однако
вий в обох випадках: і високого кадансу, і плагального
наспіву. Хоча підходило його становлення були різними.
Внаслідок «переливання» неустою в устій на початку
наступної строфи пісня як цикл набуває особливої
«щільності». Музичні строфи пов’язуються дією великої
музичної арки: нестійкість накопичується в кінці однієї
строфи і розв’язується на початку іншої. В кінці музичної
строфи «пружина» ладової нестійкості наче стискається, а
на початку насупної - випростується - і так від куплета до
куплета. Але закінчується наспів все ж на «питанні». І це
«питання» у плагальних наспівах звучить як пам’ять про
історичний шлях становлення ладу (відгук спонукальної
модальності), як віха, що лишилася у фольклорі від дале
ких часів загадкового світу магічного мислення і язич
ницьких ритуалів.

6.5. Генезис нецезурованого
ладкання
Деякі особливості музично-текстової форми народних
пісень неможливо пояснити ні музичними, ні поетичними,
ні психологічними законами. До однієї з таких пісенних
структур належить нецезуроване ладкання. Серед усіх
типів ладкань одному йому належить безперечно
провідне місце як за ролллю в обряді, так і за гео
графічною поширеністю. Цей тип ладкання трапляється
по усій Україні. Його будова має ряд особливостей. Вірш
спирається на 6 - 8-складову структуру148 , постійних цезур
у віршах немає. Перший рядок тексту повторюється (див.
прикл. 36 «Тобі, дружко, не дружкувати»). Крім того, у ряді
місцевостей спостерігається ще й наявність позасмисло148 Коливання складів у рядку можуть бути і більшими: від 5 до 10
складів. Але якщо говорити про складочислову модель, то вона буде
така: 6 складів - рядок тексту, яким відповідає 6 складонот у наспіві.
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вого заспіву149 . Слід думати, що кілька століть тому він
був набагато поширеніший. Зараз такий заспів трап
ляється у нечисленних різновидах: «А в садочку дві квіточ
ки», «Первая квітка - то ж Іванко» (ім ’я молодого), «Лежель бервін, бервінковий він» і деякі інш і150 . Ці різновиди
ладкань виглядають таким чином: звичайний тип - з експо
зиційним повтором тексту першого рядка (приклад 36151);
той же тип, але з додатковим позасмисловим заспівом
(приклад 37152).
Привертає увагу перевантаження повторно-вступними
елементами (вони ж відтворюються і в будові наспіву, де
і позасмисловий заспів, і перший рядок мають чітко ок
реслені музичні поспівки).
Як відомо, у музиці загалом і у фольклорній ліриці зо
крема розповсюджені заключні повтори (зокрема, репризні). Що ж до початкових повторів, то їх слід зарахува
ти до особливих логіко-конструктивних засобів, що не
піддаються поясненню з погляду КОМПОЗИЦІЙНОЇ доціль
ності. Цю тезу підтверджує той факт, що початкові (експо
зиційний) повтори тексту є досить показовими для обрядових пісень, зокрема весільних, і зовсім не характерні для
лірики (за винятком трирядкових строф, які, як вище
йшлося, також належать до специфічних і давніх компо
зиційних типів. Але в них повтор має інше походження і
пов’язаний із становленням початків музичного гіпотакси
су. Див. приклад 35). Коли так, то відразу має виникнути
здогад про причини постання експозиційних повторів і не
коли-небудь - а в умовах язичницької обрядовості.

149 Текст такого заспіву здебільшого не має смислового зв'язку з наступ
ними словами строфи і може бути знятий без шкоди для змісту ладкання. Що і трапляється у весільній практиці.
150 Цим заспівам було присвячене повідомлення Ю. Сливінського
"Заспіви весільних ладкань: Типи і поширення" // Друга конференція
дослідників народної музики червоно руських (галицько-володимирських) земель. Теоретичні студії / Упоряд. Б. Луканюк. - Львів,
1981- С. 20-29.
151 Весільні пісні. Кн. 1.- № 545.
152 Там само.- № 494.
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Щодо позасмислового заспіву «А в садочку дві квіточ
ки» тощо, то він за законами музичного формотворення
(і поетики також) взагалі не піддається ніякому тра
диційному поясненню. Та й поступовий його занепад,
зняття з практики народних співів засвідчує те, що в на
родній свідомості також уже втрачене розуміння його
ф ункції і, отже, втрачена необхідність у цьому позасмисловому заспіві. Так постає питання: чому виникли згадані
заспіви і яка їхня роль у минулому?
Вони, скоріше за все, повинні були постати з немузичноїмотивації, вірогідно - з явищ, пов’язаних з ініціальною
магією. Це тим більш можливо, що кожна друга година
життя у язичницьких спільнотах була ритуалізована. Се
ред усіх різновидів магії ініціальність займала одне з най
важливіших місць у язичницьких обрядах, побутовій прак
тиці і мистецтві. Цілком природно, що ініціальний зміст
зайняв важливе місце у такому обряді, як весілля, з яко
го, власне, усе в людському житті і починається.
Не випадково також, що у другому за важливістю об
ряді - жнивному також використовується обговорюваний
тип ладкання153 . Це симптоматично: обидва найваж
ливіші в житті неолітичного суспільства обряди мають
спільні наспіви і спільну форму. Те, що зараз сприй
мається як позасмисловий заспів («А з руточки дві квіточ
ки» тощо) колись мало ритуально-магічне навантаження,
найшвидше - ініціальне, але, може статися, також і охо
ронне. Прерогатива проголошення цієї найважливішої
ініціальної формули (що перетворилася зараз у позасмис
ловий заспів внаслідок втрати зв’язку з язичницькими са
кральними формулами) належала, певно, головному вол
хву - розпорядникові обрядів (або жриці-розпорядниці,
що стосовно весілля дуже можливе). Напевно, зміст поза
смислового заспіву у язичницькі часи був зрозумілий і ске
ровувався до вищих сил. Але коли, особливо з прийняттям
153 На це звернув увагу Ф.Колесса, вказавши також, що використання
однакового типу ладкання у весіллі та жнивах показове для регіонів,
де збереглася жнивна обрядовість - на Поділлі, в Галичині та у За
карпатті. Див.: Колесса Ф.М. Музикознавчі праці - К., 1970,- С. 379.

А наліт ичні нариси

145

християнства, було примусово введено церковне хрещення
і вінчання, пам’ять про богів (чи богинь) - охоронників
шлюбу поступово зблякла. І (можна припустити) якщо
раніше говорилося щось на зразок «Славна Макошь і ти,
Свароже!» тощо, то десь на XV-XVI століття це вже втрати
ло сенс. Підстави для такої гіпотези обговорюватимуться
трохи нижче, але аналогії можна знайти в колишніх коляд
них приспівах. Скажімо, колишній Даждьбог (або за іншим
правописом Дажбог) спершу перетворився у рефрен «Ой
Дажбоже!», а перегодом, з втратою розуміння цього імені
та християнізацією України-Русі, трансформувався у
приспів «Ой дай, Боже!» Але повага до традиції та звичка
до певної форми й структури (останнє, мабуть, суттєвіше)
не дозволили відкинути весільний заспів, хоч він вже втра
тив зв’язок із наступним текстом. Натомість було змінено
текст язичницької формули заспіву. Найбільш простий і
природний варіант заміни колишньої магічної, сакральноініціальної формули - на імена молодих-.
Перша квітка — молодий Івасьо...
Або:
Друга квітка — молода Маруся...
А такі формули, як «А з руточки дві квіточки» також
цілком логічно пояснюються. Вони з ’явилися як витиснен
ня більш ранніх язичницьких формул, але зберегли зміст
пантеїзму - поклоніння духам рослинного світу. Сталося,
так мовити, діалектичне заперечення заперечення: магія
відійшла - магія повернулася (замість старих богів та
духів з ’явився магічний символ рослинності). Втім, однак,
окремі язичницькі формули взагалі могли нести яскраво
позначені риси пантеїстичних поглядів. У такому випад
кові в них після приходжу християнства нічого змінювати
не було потреби. Тобто, правомірний і такий погляд, що
вцілілі формули позасмислових заспівів побутували ще за
язичницьких часів. А ті, що зникли, - були не пантеїстичні,
а анімістичні (адресовані язичницьким богам і духам) і,
природно, з християнством співіснувати не змогли.
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Що ж стосується експозиційного повтору першого ряд
ка тексту, то тут, крім ініціального підгрунтя, можна при
пустити джерела, що поринають в особливості виконавст
ва часів магічного мислення: насамперед це діалогізм та
функція заспівувача. В діалогу солістки й хору завдання
заспівувачки полягало (і полягає зараз) не лише в прого
лошенні магічної (ритуальної) формули, але й у підказці
потрібного за змістом обряду тексту, який підхоплює хорплем’я, повторюючи його вслід за лідером, а потім веде
далі відповідний ритуальний текст. Є певна думка, що ти
сячі років тому ладкання співалися не сидячи, як зараз, а
в рухові, і весілля проходило не за столом у хаті, а на дво
рищі (нагадаймо звичай ранніх Києво-руських часів уми
кати дівчат біля води, з ловитвою, гонитвою, а іноді й кри
вавими розборами). Те, що зараз сприймається, як повтор
рядка, колись мало спиратися ще й на логіку рухів.
У більш пізні часи (після прийняття християнства, і то,
мабуть, не відразу) позасмисловий заспів та експо
зиційний повтор тексту все більше перетворювалися на
сигнали уваги, на фактори тональної настройки хору, на
змістові «підказки» співакам.
Якщо висловлені міркування правильні, тоді можна
стверджувати: те, що зараз виглядає у ладканні як конст
руктивні деталі, виникло у згоді з магічним ритуалом.
Позасмисловий заспів та експозиційний повтор були не
«винахідництвом», а вимогою спілкування з духами та
проголошенням м агічної формули в діалогу: жриця
(жрець) - рід (плем’я).

6.6. Форма російської
протяжної пісні
Російська протяжна пісня в музичній фольклористиці
дістала характеристику, як форма з наспівом, що верховенствує над текстом і диктує текстові свою музично-ком
позиційну схему. Дослідники російської протяжної пісні
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(насамперед І. Земцовський і слідом за ним В. Щуров154),
вважають, що мелодична логіка протяжної пісні є самодо
статньою і править справжнім творчим рушієм усієї пісні.
Текст же, на їх думку, повністю підкорений мелодії і скла
дається через це з недоспівувань, повторів, вставних слів,
словообривів, він аморфний і слабо структурований за
формою, - причому, до такої міри, що іноді не влов
люється його зміст (останнє дійсно трапляється).
Виникнення та розвиток протяжної пісні І.Земцовсь
кий пов’язує з XIV—XVIІ століттями - епохою, як він пише,
не Київської Русі або Російської імперії, а епохою Мос
ковської Русі155 . Це важлива деталь, оскільки нижче йти
меться про масштабно-синтаксичні структури, які в довер
шеному вигляді склалися за тієї ж епохи.
Як вказував Л. Мазель (вище про це йшлося), мас
штабно-синтаксичні структури є загально-логічним інстру
ментом. Цей інструмент припустимо докладати до пізнан
ня не лише музичної форми, але також і текстів
(вербальних, поетичних). Досі, однак, до російської про
тяжної пісні ця методика дослідження не докладалася. І
даремно: наслідки, в усякому разі, виявляються не
сподіваними і тексти пісень починають виглядати зовсім
не такими вже «аморфними» або залежними від музики.
В їх будові простежується логіка, яка не була доступна по
переднім методикам дослідження. Нижче увага переваж
но зосереджена на текстах, хоча, оскільки йтиметься про
загальнологічнізакономірності, у більшості випадків вони
поширюються і на мелодії.
Якщо переглянути нотний додаток монографії І. Земцовського «Русская протяжная песня», під зовнішнім ша
ром розспіваності й «заплутаності» тексту однозначно ви
являються чіткі логічні схеми, причому схеми дуже
високого ступеню організованості й логізації.
Наприклад, спостерігаємо звичну для слов’янської
лірики дворядковість (№№ 3, 4, 38 - за нотним додатком
154 Земцовский И. Русская протяжная песня.- М., 1967; Щуров В.М.
Южнорусская песенная традиция.- М., 1987.
155 Земцовский И. Русская протяжная песня.- С. 15.
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книги І.Земцовського; подальші № № подаються за цим
джерелом), та чотирирядковість, що відповідає поняттю
структурної квадратностР56 (№ № 1-а, 12, 39, 55, 56). Трап
ляється й трирядковість, яка виникає внаслідок повтору
рядка (№ № 8, 9, 25, 34), наприклад:
Эх да заболела у мине, братцы, головушка,
Эх да ни больно яна болит, (далі розспів «Э-эх, ну» тощо)
Эх да ни больно яна болит.
Дворядковість та чотирирядковість пояснень не потре
бують - це поширені форми, які нерідко наближаються до
гомофонного періоду. Однак про трирядковість слід дещо
сказати. Вона виникає внаслідок репризного повтору, що
зовсім нетипово для ранніх пластів фольклору (втім, для
даної традиції також мало типовими є чотирирядковість та
почасти дворядковість). Експозиційний повтор 1-го рядка
тексту, що важливо, так само не є типовим для російської
протяжної пісні. Все це підтверджує думку І. Земцовського
про досить пізнє походження російської протяжної пісні.
Ще один аргумент на користь того, що протяжна пісня
не така надто давня - це використання в її формотворенні
високологізованих масштабно-синтаксичних структур. Са
ме це дослідниками досі відзначене не було. Тому нижче
цьому питанню й буде приділено основну увагу. Ось як ви
глядають текстові схеми деяких пісенних текстів.

З разок перший (№ 6, також № 57 за І. Земцовським):
Ах не одна, ах
ах
ах
ах

во
во
во
во

поле доро...
поле дороженька пролега... ой
. пролега...
поле да
пролегала.
поле....

156 На відміну від симетрійно-тактової квадратності (8, 16 тактів тощо),
де фрази мають по 4 такти, а музичні печення - по 8 тактів, структур
на квадратність є більш загальним і давнім принципом музичної си
метрії. А саме: коли період (строфа) складається з 4-х функційно тотожніх побудов, хоч кожна з них не обов’язково пропорційна іншій.
Див.: Иваницкий А.И. Типологическая характеристика некоторых
принципов формообразования в украинском фольклоре //Музыкаль
ная фольклористика. В. 2 /Сост. А.А. Банин.- М., 1978.- С. 105-106.
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Чотирирядковість, утворена шляхом розосередження
двосегментного тексту пісні «Ах не одна во поле II доро
женька пролегала», - типовий засіб формотворення.
«Енергія розосередження» досягається тим, що у 1-му
рядку тезис залишається недоказаним («дороженька» яка? що? і т. ін.). У другому рядку він довершується, але
словообрив та вставки-розспіви знову динамізують фор
му. Це призводить до повтору у 3-му рядку частини почат
кового тексту-тезису. В цілому цей тип розвитку належить
до структури дроблення (вона виглядає як «стискання»
первісного висловлювання в наступних повторах - варто
порівняти 1-й рядок тексту з наступними).

Зразок Ьругий (№ 7 за І. Земцовським).
Ох и тошно, грустно мне да все молодчику,
да тошно, грустно жить мне на сви... (розспів) о - а...
жить мне на свите (розспів) о - го...
Дроблення з подальшим вичленуванням-дробленням
заключної частини висловлювання (2-й рядок), вичленування-розосередження (в тому числі вставки «ах» тощо),
дроблення рядка - ось головні композиційні принципи роз
витку російської протяжної пісні. При цьому усі згадувані
прийоми лише зовні здаються такими, що продиктовані (чи
інспіровані) музикою. Насправді ж тут діють вищі логічні
закономірності, які однаковою мірою керують формотво
ренням як тексту, так і наспіву. Однак текст (його семанти
ка і лексика) при цьому «ламається» (з’являються словообриви, вставки), а мелодія, яка не пов’язана зі смислом
тексту, помилково сприймається як «незалежна» і навіть
«провідна», і навіть така, що наче б то перебирає на себе
усе формотворення.
Принципово новий погляд на структуру строфи
російської протяжної пісні дозволяє побачити опору більш
загальну, аніж окремі її компоненти - текст чи наспів: це
логічні фігури, названі Л. Мазелем масштабно-синтаксич
ними (чи масштабно-тематичними в іншій його праці).
І. Земцовський та російські дослідники протяжної пісні за
надто були захоплені інтонаційно-музикознавчим аналізом
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мелодичного руху и розвитку - і не побачили тих фунда
ментальних закономірностей, які проступають лише при
застосуванні етнологічних і структурних методів дослід
ження. Взагалі недоліком петербургської школи фолькло
ристики є ухил в ладово-інтонаційну проблематику, тоді як
фольклор вимагає для пізнання його фундаментальних
закономірностей насамперед структурних методів аналізу
(як теорія ритмострутурної типології К. Квітки - В. Гошовського або теорія масштабно-синтаксичних структур). Лише
увага до синтаксису, логічних фігур, що керують формо
творчими інстинктами виконавців-творців на рівні типо
логічних моделей, забезпечують глибше проникнення в
структуру й генезис музично-фольклорної композиції.
Саме через методологічну похибку (інтонаційно-музи
кознавчий аналіз в підході до фольклору) було проголоше
но пріоритет мелодії у формотворенні російської протяж
ної пісні, а текст визнано цілком підлеглим музичній
формі. Насправді ж, як вище доведено, діє всезагальний
формотворчий принцип різних логічних фігур, який поши
рюється однаковою мірою на обидва компоненти пісні і на текст, і на наспів.
І немає нічого дивного, що текст при цьому членується
не на лексеми, а на морфеми і навіть на фонеми. Мелодія
так само «розпадається» на мотиви, субмотиви, поспівки,
фрази. Але брак опори мелодичних елементів на мовну
семантику вводить в оману музикознавців, і вони бачать у
пісенних текстах порушення законів мови - якісь справді
нетипові для мовлення вставки, словообриви, немотиво
вані повтори тощо. І не помічають специфічно пісенної
логіки розвитку вербальної думки, яка не підлягає зако
нам звичайного мовлення. І не помічають того ж самого в
мелодії. Бо мелодія членується не за семантичними озна
ками мовлення, а за законами дискретності інтонаційного
потоку, який практично ще не вивчено. І тому до цієї дис
кретності докладається термінологія і поняття «мотиву»,
«субмотиву». «поспівки» та ін., що дає шкільне уявлення
про членування мелодії, але ніяк не пояснює, що ж саме
насправді відбувається у формотворенні (і не лише про-
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тяжної пісня, а взагалі в музиці). На жаль, ми ще дуже да
лекі від розуміння цієї дискретності і воднораз переконли
вої логічності «музичної думки». За усім цим ховається
вікопомна художня практика пристосування пісенної фор
ми до логічних ф ігур мислення, зокрема - і до музичносинтаксичних структур, у тому числі це поширюється у
протяжному стилі і на парність та квадратиість побудови
музичної строфи. Але не з погляду обчислення «тактів», а
з боку структурного, тобто, співвідношення тотожніх за
функцією музичних побудов (фраз, речень, мотивів).
Про будову російської протяжної пісні можна вислови
ти такий підсумок: спочатку подається більш-менш роз
горнений тезис (думка!), а далі починають діяти засоби
розробки. їх головна ознака - дроблення тези (принципо
во та ж операція, яка застосовується в розробці сонатної
форми). Після цього може йти замикання (аналогічно як реприза в сонатній формі), хоч замикання може бути й
відсутнім. Так виникають дві основоположні композиційні
структури протяжної пісні - дроблення та дроблення з
об’єднанням. До речі, варто було б музикознавцям спро
бувати проаналізувати сонатну форму не тільки з погляду
тематизму та композиції, але й виявити приховані загальнологічні закони, що ними інтуїтивно керуються компози
тори. І тоді виявиться, що і у фольклорі, і в авторській му
зиці діють одні і ті ж логічні фігури, тільки різниця - у їхніх
масштабах. І принципи дроблення, об’єднання, експону
вання, підсумовування тощо (включно з ладотональними
зрушеннями в авторській музиці), серіації, класифікації,
респонсорність, композиції бінарностей - та сфера, яка
варта уваги і в авторській музиці і яка досі майже не по
трапляла до сфери інтересів музикознавців загального
профілю. А причина знов-таки та ж, що було сказано про
перербургську інтонаційну школу: за деревами (за кущами
мелодики, тематизму, фактури, інтонацій та ін.) не видно
справжнього і цікавого «лісу» музичної логіки та логіки
мислення.
Задля повноти обговорення подам ще два приклади.
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Зразок, третій

(№ 10, також № № 17, 41), структура

дроблення:
Эх (розспів) по зорям, да зорям
Да по... ох и по зоречкам,
У... утренним зорям,
По вече...
По вечерним.

З разок чегпвертий (№ 11, також № № 24, 31, 37, 42, 62,
64), типовий для російської протяжної пісні в структурі
дроблення з о б ’єднанням (див. прикл. 38 у нашому нотно
му додатку в кінці книги):
Между гор выпал речка Енисей,
Енисе- (розспів) -юшка.
По ём только раздается...
Эх да раздается
Да ту...
По ём ту...
По ём тунный,
По ём только тунный звон.
Перший рядок тексту і належний до нього наспів (див.
прикл. 38) - це тезис. А далі розпочинається дроблення
(«розробкова частина»), яка завершується досказуванням
думки та замиканням музично-поетичної строфи.
«Внутрішнє» наповнення мелодичних поспівок у розробковій частині пісні - це вже проблема музикознавчого (а не
структурного) аналізу, який не входить до кола наших за
вдань. Однак слід наголосити: мелодико-інтонаційні зворо
ти підлягають тій же логіці, що і словесний текст пісні. їх
дискретність обопільна і з структурного погляду тотожня.
Незалежно від виду цілого, структура дроблення з
об’єднанням охоплює, як вже наголошувалося, одночасно
і текст, і наспів. Це можливе тому, що діє логічна фігура
мислення. Недостатня увага до масштабно-синтаксичних
структур у фольклористиці частково пояснюється тим, що
Л.Мазель, розглядаючи їх, звузив методику до рахування
тактів. Якщо ж зняти ці невиправдані обмеження (вони по
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яснюються специфікою авторської європейської музики,
на яку Л.Мазель спирався), то відразу стає помітною мож
ливість застосування масштабно-синтаксичних структур
до аналізу фольклорної синтактики і форми.
Спеціально слід відзначити, що в російській про
тяжній пісні, в енергетиці її розвитку, становленні строфи
величезну роль відіграє текст. Щоб у цьому переконатися,
достатньо неупереджено глянути на його графічні схеми,
які були вище наведені. Текст дозволяє вільно з ним пово
дитися лише у розробковій частині - після проголошення
тезису.
Наявні нотні матеріали минулого дозволяють стверд
жувати, що розосередження тексту з ’явилося у російській
протяжній пісні навіть раніше, ніж були опрацьовані прин
ципи широких мелодичних розводів (розспівів). Тобто,
логічні прийоми дроблення тезису, схоже, спершу були
усвідомлені саме у пісенному тексті. А вже після того, спи
раючись на текст, мелодичні розспіви ставали все ширши
ми. Можна не сумніватися, що смак до мелодичних
розспівів-розводів розвинувся у XIX столітті, навіть з його
середини. Це засвідчують ранні записи.
Зокрема, у збірниках М. Балакірєва або М. РимськогоКорсакова157 широкі мелодичні розводи, якими так пиша
ються російські фольклористи XX століття, відсутні. Особ
ливо суттєве те, що більшість мелодій М. РимськийКорсаков записав від дядька і матері. А вони засвоїли пісні
у 1810—20-ті роки від селян, які у свою чергу співали їх ще
у XVIII столітті. М. Балакірєв зробив записи у 1860-62 ро
ках. На жаль, він не залишив свідчень про вік виконавців.
Але в будь-якому випадкові це не були молоді люди. Прак
тика польових досліджень стверджує, що середній вік
співаків найчастіше буває у межах 35-65 років. Що ж до
професіоналізму балакірєвських нотацій, то тут у
російських фольклористів та музикознавців не виникало

157 Балакирев М. Русские народные песни /Ред. Е.В.Гиппиуса.- М., 1957.
Перше видання вийшло 1866 року; Римский-Корсаков Н.А. Сто
русских народных песен.- М. - П., 1945. Перше видання 1877 року.
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ніколи жодних сумнівів. Отже, він документально точно
зафіксував традицію виконання російських протяжних
пісень і їхню мелодичну форму за станом практично тих
же років, що і Римський-Корсаков - початку XIX століття.
Якщо тепер порівняти мелодичну розспіваність старих
записів з обговорених збірників з нотним додатком моно
граф ії І.Земцовського, стає очевидним, що широкі «мело
дичні розливи» типові саме для записів XX століття (при
наймні від останньої третини XIX століття). Ось як, для
прикладу, виглядає пісня «Ты заря ли, моя бела зорюшка»
із збірника М. Римського-Корсакова158 (див. також ноти,
прикл. 39):
Ты, заря ли,
Ой да ты, заря ли,
Моя бела зо...
Ох зорюшка.
А, у... ой да ты вечерня,
Ой да ты вечерняя
Бела заря,
Ох зорюшка.
Ця пісня - переконлива ілюстрація того, що текст вже
розспівано, а мелодія далеко ще «не в розводах» - це
зовсім не та протяжна пісня, про яку говорять, що в ній па
нує мелодична логіка. До речі, мелодія цієї пісні (див.
прикл. 39) явно паратактична, сегменти членуються на
самперед на підставі «нанизування», інтонація постійно
повертається до устою «ре» (наче не може від нього
«відірватися»). Невеликий мелодичний розспів у 5-му
такті з ’явився не де-небудь, а на найглибшій цезурі стро
фи, - що також свідчить про чітке збереження у підсвідо
мості співаків навичок сегментування згідно мовних норм
(найглибша цезура завжди перебуває м іж синтагмами ви
щих рівнів). Досить переконливо і без утруднень моде
люється й первісна віршова структура (4 + 6 + 7)2:

158 Римский-Корсаков Н.А. Сто русских народных песен.- № 15.
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Ты, заря ли, I ой да ты заря ли, || моя бела зорюшка.
Ты, вечерня, | ой да ты вечерня, || бела заря зорюшка.
Але цю модель можна звести до ще стислішої (і, мож
ливо, первіснішої), якщо «зняти» явно незначущі для змісту
слова. І тоді ми вийдемо на модель (4 + 4 + 5)2 :
Ты, заря ли, І вечерняя || бела зорюшка.
Ты, вечерня, | ты, вечерня || бела зорюшка.
Обидві ці моделі (17- та 13-складова)159 мають ходження у баладах і нових піснях на зразок «Сидел Ваня на
диване»160 . Ці гіпотетично первісні структури були, як ба
чимо, досить звичними для фольклору східних слов’ян і
народнопісенної лірики XVIII—XX століть. Але у якийсь час
на них почали впливати новітні формотворчі принципи, і
дво- та чотирирядковість опанувала принципами «розробковості», зіпершися при цьому на масштабно-синтаксичні
структури.

159 Можлива ще одна модель - 15-складова:

Ты, заря ли І вечерняя, || моя бела зорюшка (4 + 4 + 7)
160 Римский-Корсаков Н.А. Сто русских народных песен. - № 14.
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SUMMARY

In the work «The Found dations of Musical Form and the
Problems of the Origins of Music» a new viewpoint as to the
genesis of musikal thought is suggested. Its peculiarity con
sists of a compleks apporoach towards the genesis of music
where the unity of mental activity, language and music is
meant. These three ingredients are linked togedher with the
aid of logical figures that are most evidentli revealed in folk
lore through the syntactical categories.
The advantages of the suggested apporoach lie in the
fact that they give a key toward deciphering and putting a
chronology for the folklore phemomena.
In the 1-st chapter, «The Articulateness of Language and
Music» the principle notions of syntax are presented and the
decisive role of the problem of the division of form for the logic
of form-building process is delineated (that is, the systemic
nexus is possible due to the articulateness exclusively).
In the 2-nd chaptes, «The Theory of the Syntactical
Structure of Musical Form» the history of the researches of
musical syntactical problems is treated, the difference of
compositional level (in each kind of form, those of many a
divisions including) and syntactical level (which doesn’t tres
passes the board of the so called musical period). The last
aspect becomes the object of our investigation.
The 3-d chapter «The Formation of Logic» is dedicated to
the development of thinking: from the beginning of anthropogenesis till the arousal of the figures of logical and magical
thinking that lie in the foundations of the phenomenon of art
and musik.
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In the 4-th chapter «The Sources of the Form-building:
Language and Musik» the attention is concentrated at the
development of language. The parallels are traced and the
analogies are indicated between lingustic and musical reve
lations of syntax. In particular it is in the musical forms of
folklore that syntactical analogues towards a simple sen
tence, parataxis and hipotaxis. As their arousal and develop
ment are chronologically attested in the historical grammar
their musical analogues givt an opportunitu to put a statem
ent that their development coincides with the sam e historical
periods (according to the law of the unity of thinring and the
actions of the unique basic figures of logic in different kinds
of hum an activiti).
in the 5-th chapter «Music as a Historical Code» the for
mation of the art of music as such is reviewed, the role of
magical stimuli in the form-boilding processes is marked, an
outline of the principle logical and syntactical knots - those of
periodicity, parataxis and hypotaxis - is presented. Their
development embraces the period from the upper palaeolith
to the XVII-th century (when a homophone period, musical
responses and musical hipotaxis as a period of two sen
tences have appeared).
The 6-th chapter is presented as a practical and analutical one: here some sketches are situated so thatt each of
them would solve a separate scientific problem that are
ensued from the historical and methodological concept of the
book and are based upon its methodological principles.
The treatment of the genesis of music and its logical
foundations could be demonstrated on the stuff of folklore
first of all. Ethnologists, linguists, ethnomusicologists are
unanimous as to the conslusion: language and folklore pre
serve relics and survivals, the age of which achieves tens villeniums (and in some cases hundreds of millenniums, as, for
instance, the «mental atoms» of binary oppositions and
diplastics). Thus the documentary bases of the researches
contain primarily folk songs and melodies.

РЕЗЮМЕ

В учебном пособии «Основы логики музыкальной
формы и проблемы происхождения музыки» предложен
новый взгляд на генезис музыкального мышления. Его
особенность состоит в комплексном решении генетичес
кой проблематики - в единстве мышления, речи и музыки.
Три составных соединяются между собой при помощи ф и
гур логики, которые в фольклоре наиболее явственно про
ступают посредством категорий синтаксиса. Преимущест
во предлагаемой методики состоит в том, что дает ключ к
хронологизации и декодированию музыкально-фольклор
ных явлений.
Главным образом внимание в работе уделено вопро
сам возникновения музыкального мышления и вскрытию
фундаментальных закономерностей функционирования
музыки как искусства в виде особых «музыкальных
форм», масштаб которых от однофразовых попевок до пе
риода. Таким образом, учебное пособие ориентировано на
заполнение важного и не разработанного в музыкознании
вступительного раздела к курсу анализа музыкальных
форм, содержание которого можно обозначить, как по
пытку ответа на вопрос: «А что было д о музыкального
периода?»
Традиционно изучение строения музыкальных произ
ведений начинается с анализа периода. Сам же механизм
функционирования музыки от его оснований оставался
вне внимания. Как следствие, создавалось впечатление,
что музыка - логически самодостаточная сфера, что воз-

Резюме

177

никла она путем саморазвития, - и те сведения о связях
музыки и речи, которые циркулируют в музыковедении,
сводятся преимущественно к попыткам образного истолко
вания их связей. Это оправдано в сфере профессиональ
ного искусства - авторского, европейского, - но для пони
мания генезиса музыки необходим принципиально иной
подход. До сих пор не осознана истина, что все виды соци
альной практики (речь, музыка, технология, искусство, по
литика т.д.) есть следствием бессознательного использо
вания логических фигур мышления, выработанных на
протяжении не менее миллиона лет эволюции человека.
Указанная цифра не окончательна, но важно, что палео
психология датирует овладение бинарными оппозициями
от археоантропов (800 тысяч лет назад). От этой точки от
счета зачатков мышления и следует начинать рассмотре
ние триады мышление - речь - музыка. Вне этой триады
объяснить происхождение музыки невозможно. Непони
манием фундаментального значения логических фигур в
любых формах деятельности человека и объясняется не
состоятельность десятков гипотез происхождения музыки.
Восполнению существующего пробела в вопросах ге
незиса музыкального искусства и посвящена эта работа,
которая является кратким «конспектом» многолетних ис
следований автора не только в сфере фольклористики, но
и этнографии, истории, археологии, палеопсихологии, ис
торической лингвистики, палеографии, этнологии. В мыш
лении исторически (от мустьерского времени) отрабытывался логический аппарат, который специфически
преображался в законы речи и музыки. Поскольку речь
изучена намного глубже, чем музыка, возникает возмож
ность сопоставления ее логической структуры со структу
рой музыки. И прежде всего - в синтаксисе.
Музыкально-синтаксическая проблематика - наиме
нее изученная отрасль музыковедения и фольклористики.
Поэтому в первом разделе работы «Членораздельность
речи и музыки» подаются необходимые понятия из синтак
сиса и рассматриваются такие важнейшие его основы как
членение целого (предложения, музыкального периода).
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Во втором разделе «Теории синтаксического строения
музыкальной формы» рассмотрена история исследова
ния музыкально-синтаксической проблематики, подчерк
нуты различия композиционного уровня (любая, в том чис
ле и многочастная форма) и синтаксического уровня
(построения не более так называемого музыкального пе
риода). Последнее и есть предметом исследования насто
ящей работы.
Раздел третий «Становление логики» посвящен разви
тию мышления: от начала антропогенеза до овладения
фигурами логического и магического мышления, лежа
щими в основе феноменов искусства и музыки.
В разделе четвертом «Источники формообразования:
речь и музыка» внимание уделено развитию речи, прово
дятся параллели между речевыми и музыкальными про
явлениями синтактики. В частности, синтаксические ана
логи простого, сложносочиненного (паратактического) и
сложноподчиненного (гипотактического) предложений в
речи и музыке позволяют утверждать, что их развитие
происходит одновременно в те же исторические периоды
(согласно закону единства мышления и действия единых
опорних ф игур логики во всех видах человеческой дея
тельности).
В разделе пятом «Музыка как исторический код» рас
смотрено становление музыкального искусства, подчерк
нута роль магических стимулов в формотворчестве, дана
характеристика основных логико-синтаксических узлов
формотворчества - периодичности, паратаксиса и гипо
таксиса. Их развитие охватывает время от верхнего пале
олита до XVII ст. н.э. (когда сложился гомофонный пери
од, музыкальная респонсия, т.е. вопросно-ответность).
Раздел шестой - практически-аналитический: он со
держит несколько этюдов, каждый из которых решает оп
ределенную научную проблему, опираясь при этом на ме
тодологическую концепцию книги и ее методические
посылки. В частности, предложен принципиально иной
взгляд на форму русской протяжной песни. По убеждению
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автора, в ее композициии не является ведущей мелодика,
а она сама подчиняется (как и текст) совершенно иным, не
замеченным в ее структуре российскими фольклориста
ми, синтаксическим и симметрическим фигурам: прежде
всего дроблению и дроблению с объединением, а также
принципам структурной квадратности.
Существующая практика преподавания основана во
многом на изолированных друг от друга узко специальных
дисциплинах. Эта методика, по мнению автора, требует
пересмотра в сторону расширения интеллектуальных го
ризонтов, усиления проблемности обучения, углубления
координации разных научных отраслей. Существует ост
рая необходимость выхода из самоизоляции отдельных
научных дисциплин, котороя угрожает догматизмом, не
критическим преувеличением преподающими значения
их учебных курсов. В итоге часто наблюдается угасание
творческих стимулов у студентов, ощущающих себя сосу
дами для складирования совершенно разрозненной ин
формации, с которой непонятно что делать. Учебные посо
бия, как и наука в целом, должны соответствовать
требованиям времени и, неся знания, обязаны стимулиро
вать творческое мышление студентов. С этих позиций, с
учетом тридцатилетнего педагогического и научного опы
та автора, была написана эта книга.
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