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Теорія ритмоструктурної типології є одним з найбільших досягнень української етномузикології. Формування її тривало понад
століття. К. В. Квітка вивів пошуки філологів (А. К. Востокова,
І. І. Срезневського, О. О. Потебні, музикознавців (П. П. Сокальського, Ф. М. Колесси щодо структури народного вірша на історичну проблематику — етногенез, міграцію пісенних типів, етногеографічне районування пісенних типів та їх картографування.
Важливим позитивним моментом української етномузикології, на відміну від західної етномузикологічної школи, представниками якої є К. Штумф, Р. Лах, було звернення до словесного
тексту як до предмета типологічних досліджень. Лише під кутом
зору мелодичних особливостей пісні розглядали форму Б. Барток,
З. Кодай. Проте вони не зважали на особливості ритмічної будови,
структури вірша, віршової форми. Етномузикологічні ж дослідження, як зазначає А. Іваницький, без уваги до словесного тексту
не можуть вийти за межі звичайних технологічно-музикознавчих
суджень, що неспроможні до постановки й вирішення серйозних
історико-етнологічних проблем [2, с.142].
У сучасному українському етномузикознавстві моделювання
ритміки є одним з найефективніших прийомів вивчення народної
музики. За його допомогою досліджуються закономірності походження, розвитку, поширення, міграції традиційних пісень. Модель постає узагальненим виразником глибинних, структурних
явищ фольклору.
В українському фольклорі, слов’янських традиційних культурах текст і наспів зберігають глибокі архаїчні зв’язки. Тому ритмоструктурна типологія ґрунтується на ритміці пісенного вірша —
на його складочисловій структурі. І вірш, і наспів у процесі еволюції пройшли шлях від первісних архетипів до сучасного стану.

Музичне мистецтво

Ритмічні конфігурації народних пісень оригінальні (порівняно
з професійним мистецтвом) не за конкретним малюнком — вони
принципово іншої системи музичного мислення, історично більш
ранньої та усної за природою виникнення й функціонування.
У фольклорі базові ритмічні модуси є запорукою пам’яті. Усна
творчість виробила таку систему ритміки, яка забезпечувала збереження музики впродовж багатьох століть і тисячоліть і водночас створювала можливості для її варіювання та розвитку.
В українському пісенному фольклорі надзвичайно стійка єдність по вертикалі кількості складів (складочислової та ритмічної
форми складонот ритмічного модусу). За О. О. Потебнею, «синтаксичний поділ вірша збігається з природним поділом мелодії»,
тому що «розмір народної пісні виникає спочатку разом з мелодією» [5]. В обрядових наспівах тексти певної призначеності
(колядки, весільні, колискові та ін.) поєднуються з інтонаціями,
які теж узагальнені функцією пісні. На мелодію весільної ніколи
не заспівають колядку, на мелодію щедрівки — веснянку. Процес словесно-музичної типізації відбувався на смисловій основі.
Саме цей момент визначає дієвість ритмоструктурного методу
й у дослідженні семантики пісенного фольклору. Як зазначав
Ф. М. Колесса, паралельне вивчення словесного та музичного
текстів сприяє виявленню першоджерел становлення пісні. Лише
синхронне зіставлення структур тексту й музичного ритму може
гарантувати надійність створення моделей — гіпотетичної норми,
якою вона могла бути на певній стадії розспіву конкретної пісні;
моделювання може репрезентувати такі зв’язки й генетичні праформи, які без цього методу встановити неможливо.
Формування структуно-типологічного напряму досліджень
традиційної пісенності відбувалося паралельно з формуванням
етномузикології. Необхідність видання музичного фольклору потребувала певної класифікації, систематизації. До початку XX ст.
народні пісні у вітчизняних та зарубіжних виданнях упорядковувалися, зазвичай, на підставі позамузичних ознак — переважно
тексту.
Водночас вітчизняна фольклористика кінця XIX ст. відзначалася якісно новим ступенем фіксації творів традиційної пісенності і теоретичного осмислення народної творчості. Величезне
нагромадження матеріалів у ці роки сприяло теоретичному розробленню науки. Уже наприкінці XIX ст. в працях О. О. Потебні [4; 4], П. П. Сокальського [6] закладалися основи ритмічної
систематики народних пісень. Початком типологічного напряму
в українській фольклористиці вважають праці О. О. Потебні:
«Мысль и язык» (1862 р.), його ж рецензії на збірку Я. Головацького (1880 р.) «Объяснение малорусских и сродных народных песен» (1883 — 1887 р.р.). Уже тоді до порівняльних студій учений
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долучив методи структурної лінгвістики — галузі досліджень, яка
набула визнання й поширення в етнології XX ст.
Слід зазначити, що термін «структурна типологія» в українській етномузикології поширюється лише з кінця 70-х років
XX ст. У радянській фольклористиці структуральні дослідження
були заборонені як ворожі. Праці Ф. Колеси, К. Квітки набули
статусу націоналістичних, формалістичних, їх припинили друкувати, незважаючи на визнання досягнень українських учених
європейськими науковцями: Б. Бартоком, Р. Лахом, Е. Горнбостелем та ін. Мабуть, тому у XXI ст. можливими стають наукові видання, в яких, за словами С. Грици, «відкриття» робляться заново
[1, с.17]. Одна з російських дослідниць знову пропонує еталон ритмічної одиниці, яким українські вчені користувалися вже давно.
«Нема пророків у своїй вітчизні, тим більше в Україні, що не
мала сил і не прагнула відстоювати свої наукові пріоритети. Вони
були віддані фінській, австрійській, німецькій, потім російській
школам.» [1, с. 13]. Отже, й на сьогодні актуальною залишається
інформація і про історичне становлення методу, й про досягнення
українських науковців у дослідженні традиційної культури.
Мета статті — показати досягнення П. П. Сокальського в розробленні структурно-типологічного напряму досліджень традиційної пісенності, виявити місце вченого в розвитку вітчизняної наукової школи етномузикології.
П. П. Сокальський чи не найпершим із дослідників другої половини XIX ст. наголосив на необхідності наукового вивчення народної пісні. На той час народна пісня не була належно оцінена як
самобутнє культурне явище, а як об’єкт науки — не розроблена.
Саме тому нотні записи народних пісень у збірках, а також методи
композиторської й виконавської інтерпретації не відповідали природі народного співу. Такий стан не задовольняв дослідника, знання й розуміння народного віршування якого виказують витонченого фахівця-музиканта, а інтуїція вченого вражає наших сучасників. Його відчуття пісні й розуміння її цінності як надбання
культури, визначення відмінностей між традиційною пісенністю
й авторською музикою європейської традиції базуються на усвідомленні питомих законів будови вітчизняної народної музики.
Записувачі музичного фольклору, упорядники збірок народних
пісень, не усвідомлюючи особливої своєрідності народного ритму,
вважали за необхідне корегувати помилки «неосвіченого селюка».
Це позначалося на записах ритмічної структури: «вільний» метр
народної пісні вкладали в одноманітні такти. Тактова схема з її
чергуванням сильних акцентованих одиниць зі слабкими є витвором західноєвропейської культури пізнішого часу, на відміну від
українського народного віршування, яке зберегло всі ознаки глибокої давнини.

Музичне мистецтво

Правильному розумінню природи й цінності народного вірша
заважала вкорінена в загальну свідомість думка про грецький віршовий метр як про абсолютний зразок, закон віршування. Насправді ж грецька метрика й ритміка — це пагони від кореня первісного азіатського віршування, що, переродившись, стали основою західноєвропейських версифікацій.
Розвиток думки дослідника спрямований на обґрунтування
твердження: російське (а також українське) віршування існує,
проте закони його будови відмінні від грецького віршування, як
і від російського літературного вірша. Грецькій метриці й ритміці — явищу історичному й місцевому, а отже, й умовному надавали значення загальності, тоді як російське народне віршування
зростало на ґрунті стародавнього складочислового віршування азіатського Сходу1. Ця остання будова «є єдино загальна, обов’язкова
для всіх віків і народів, бо з неї як з кореня, вийшли паростки:
грецька версифікація, силабічне й тонічне віршування» [6, с. 309].
І далі: «Російське й українське віршування є само по собі корінь,
який іде прямо з колиски людства (стародавньої Азії)». У цьому
віршуванні ритм зустрічається зі специфічними особливостями російської та української мов. Наслідком аналізу народнопісенного
вірша було утвердження П. П. Сокальським закономірностей цезурування вірша (нині говоримо — поділу на сегменти). А це одне
з тих базових явищ, які згодом — у К. В. Квітки, — стали основою ритмоструктурної типології.
Від перших в історії людства своїх проявів ритму, якими вважають рухи людського тіла, ритм майже одночасно став виявлятися й у звуковому спілкуванні людини. Відчуття ритму брало
участь як у відокремленні звукових одиниць мовлення, (щоб зробити його зрозумілим і виразним), так і в піднесенні його до вірша
з більш або менш розвиненою художньою формою. З людської
мови ритм «з часом виділився і перейшов на музичні тони», —
писав П. П. Сокальський [6, с. 225]. Природну одиницю вимірювання в мові є склад. У старогрецькій мові було визначено кількісну характеристику ритмічних побудов: довготу й короткість
складів, більшу або меншу їх протяжність. Звідти й виникло кількісне віршування — складочислове, властиве всім стародавнім народам: іранцям, індійцям, грекам та іншим. «Це був перший ступінь, — писав П. П. Сокальський, у розвитку ритму, пов’язаного
зі словом» [6, с. 227]. Із ритмічної одиниці (пари складів, метра,
стопи) поступово будували групи вищого порядку: «спершу пів-

1

Вплив грецької культури був значним і в деяких інших питаннях, зокрема
в розумінні сутності міфу, що приводило до абсолютизації окремих положень. Так склалося і з грецьким віршуванням.
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вірш, з двох піввіршів — вірш, з двох віршів — період, з двох періодів — строфу» [6, с. 228].
Саме відсутність системної одиниці, — правильного метра, —
утвореної з двох або більше складів, з протяжністю або акцентом
на певному місці, є характерною ознакою першої ритмічної епохи
складочислового віршування. У цю, першу, епоху кількісного
складочислового віршування окреслилися лише головні контури
ритму, способи його визначення. Увага зверталася на кількість
складів і групування їх у великі частини: піввірш, вірш, строфу.
Тому — що давніші наспіви або вірші, то менше в них ознак метричної будови, а є тільки загальний розпорядок, ритмічне групування великих частин.
Другою епохою є метричне віршування в стародавніх греків та
римлян. У цю епоху все ще тривала боротьба між вимогами абстрактного ритму (принципу) й особливостями живого матеріалу.
Найменшою одиницею у греків і римлян був короткий склад ( );
тривалість довгого складу (—) вважали за подвійну порівняно
з коротким. Метр, тобто парна одиниця, складався з довгого і короткого складів.
На противагу цьому стародавня поезія азіатського Сходу мала
ритм, який групував свої первісні «метричні частини» за іншим
принципом. Ці «метричні частини» були великими, не точно,
радше за все приблизно, однаковими й відповідали обсягові піввірша. У такій системі роль відіграє не лише кількість складів, але
й групування їх за конкретним ритмічним планом. Частини, які
групуються, називають вільним метром, тому таке віршування
радше можна назвати «ритмічним», протиставляючи його віршуванню «метричному» з однорідним організованим метром.
Одним з головних завдань праці П. П. Сокальського було визнання існування вільного метра російської й української народної поезії як головної її ознаки. Саме усвідомлення цієї особливості стало основою дослідження форми народної пісні для послідовників науковця, яких об’єднує структурно- типологічний
напрям.
Вільний метр російської й української народної поезії намагається наблизитися до правильного метра тим, що скорочує час вимовляння коротких складів або подовжує наголошуваний склад,
або ж вставляє частки і так вирівнює «виконання» або «співання»
віршів, укладаючи їх у рівні відрізки часу. «Російський народ
створив свій вільний метр піввірш, у якому не завжди узгодив
граматичні наголоси з ритмічними, але в співі завжди підкоряв
ці наголоси музичному ритмові. Через це справжнім народним
тактом є піввірш» [6, с. 281–282]. При неабсолютній рівності цих
піввіршів вони здаються лише приблизно рівними й зрівнюються
вже завдяки прийомам виконання пісні.

Музичне мистецтво

Слід зазначити, що до П. П. Сокальського піввірш визнали
найменшою неподільною одиницею народного віршування
О. К. Востоков та О. О. Потебня. Останній стверджував, що «розмір народної пісні виникає спочатку разом із мелодією, через
що синтаксичний поділ вірша збігається з природним поділом мелодії» [5, с. 3].
Наявність короткої цезури у вірші, який таким чином поділяється на два піввірша, О. О. Потебня і П. П. Сокальський пояснюють співанням, подовженням складів. На одне дихання «виспівуваних» складів може припасти менше, ніж «вимовлених», тобто
не 8–12, а 5–6. Ця найменша одиниця — піввірш — відповідає фізіологічним потребам людської природи всіх часів і народів і має,
як вважає П. П. Сокальський, загальне значення, бо основана
на особливостях процесу дихання. Таке членування є психофізичною потребою людського організму, його нервової системи. Маючи
певне відчуття міри, наша свідомість розрізняє рух тонів, поділяє
його на частини, сполучає їх і зберігає в пам’яті.
А кількість складів у піввіршах, легкість зміщення акцентів
не лише в тексті, але й у мелодії — це головні особливості російської й української народної пісні. У піснях мелодія доповнює те,
чого бракувало текстові, і ділить час на правильні відрізки. Дослідник убачає в цих особливостях «привілеї й окраси» народної
пісні [6, с. 323]. Це не заважає, проте, мати пісням як у тексті,
так і в мелодії типову або основну форму будови як щодо кількості складів у піввіршах, так і щодо головного акценту. Взагалі,
що давніший текст пісні, то виразніші в ньому всі ознаки стародавнього складочислового віршування, а ритмічне розміщення
його частин з їх акцентуванням відзначається правильністю.
П. П. Сокальський наводить приклад правильності будови тексту і мелодії в старовинній веснянці:
А ми землю / наняли, наняли
4 + (З + З) — 10 складів
Ой, дид ладо / наняли, наняли.
4 + (З + З) — 10 складів.
Прагнення до складочислової однаковості спостерігається в багатьох інших віршах. Колядкам властивий такий двовірш: (5 + 5)
+ (5 + 5) строфа.
Ішли молодці / рано з церковці
Ой ішли, ішли / раду радили.
Для обжинкових пісень характерна інша схема двовірша:
(4 + 3) + (4 + 3) = строфа. Практично вже на рівні складочислових
структур відбуваються семантизація форми і народження типових
наспівів, названих у XX ст. Б. В. Асаф’євим та Є. В. Гіппіусом
«наспівами-формулами». Значна їх частина вказує на приурочення до Різдва, жнив, весілля тощо.
Народна мелодія — це ніби готова музична форма, у яку відливається кожен вірш окремо. Це своєрідна тонально-ритмічна
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норма для російської народної пісенності. Для покладення багатьох віршів на цю готову мелодію народ звертався до таких прийомів: повторював слова, піввірші, а нерідко й вставляв різні частини слів.
Підсумовуючи, слід підкреслити положення, які надали можливості П. П. Сокальському зробити перші кроки в розробці ритмоструктурного методу.
1. Найдавніша первісна форма народної пісенності властива
всьому стародавньому азіатському Сходові, презентує чітку систему як у внутрішній будові, так і в історії розвитку ритму.
2. У Росії культура вищих класів, що перейняла від Європи
вже вироблені форми, не злилася з народною культурою. Український і російський народи створили свої власні форми поезії й музики на загальнолюдському ґрунті староазіатського Сходу.
3. Основою російського й українського народного віршування
є система складочислового віршування, що є формою первісної народної пісенності. Ця система не має нічого спільного з грецькою
метрикою і розвинулася цілком самостійно. Російська й українська народна музика має свій власний «народний» такт або вільний метр, який збігається з будовою тексту віршів.
Таким чином, однією з найвизначніших заслуг П. П. Сокальського є те, що він спромігся розглянути й виокремити ті специфічні особливості української та російської народної музики, які
згодом стали основою теорії ритмоструктурної типології, розробленої К. Квіткою. П. П. Сокальський, використавши досвід філологів (О. К. Востокова, І. І. Срезнєвського, О. О. Потебні, обґрунтував сегментацію народнопісенного вірша й пісні в цілому, констатувавши: єдиний метр у пісні — піввірш. П. П. Сокальський
уперше застосував елементи моделювання ритміки. Запис ритмічних тривалостей над текстом без нотного стану — це вже високий
ступінь абстрагування пісенної форми. Попри дещо звужене усвідомлення піввірша, у його спостереженнях було головне:
• визначення вірша як основи пісенної форми;
• наголошення на одночасному (вертикальному) цезуруванні
вірша й наспіву, що підготувало ґрунт для моделювання пісенного типу.
Завдяки цим теоретичним основам наука XX ст. вийшла на етногенетичну й історичну проблематику (характерність певних пісенних типів для субетносів, локальних груп, виявлення жанрової
семантики пісенних типів).
Отже, значущість теоретичних знахідок П. П. Сокальського
полягає в тому, що він, використавши досвід попередників, заклав міцні підвалини подальшого руху дослідницької думки.
Перспективи подальшого дослідження полягають у висвітленні
ролі вітчизняної науки в європейському контексті щодо вивчення
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традиційної культури, а також у виявленні специфіки структурного методу в розробці проблематики гуманітарних наук, об’єктом
яких є фольклор.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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