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На тлі стійких ритмічних ознак народної мелодики її ладова будова 
схильна до еволюційних змін. Типологію ладової організації української пісні 
Ф. Колесса розглянув з позиції історико-стадіального і культурного поступу, а 
також під оглядом різнобічних інонаціональних впливів і паралелей. Окреме 
місце в статті посідає теоретична проблема ладової функціональності, зокре-
ма функція основного тону, яка на сьогодні дістає подвійне тлумачення – як 
опори і тоніки. Практика Ф. Колесси допомагає прояснити це питання.  
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Філарет Колесса – знаний класик української теоретичної етно-

музикології. Найбільші його здобутки зосереджені в галузі ритміки і 
формотворення. На тлі потужної розробки проблем ритмології аналіз 
звукорядів, мелодичних зворотів і загалом ладових систем, займає у 
нього начебто бічне місце. Ф. Колесса не був піонером в теорії звуко-
висотної систематики і не ставив перед собою такого завдання. Але 
авторитет великого вченого породжує повагу і довіру до його наукового 
слова, хай навіть воно торкається другорядних тем у його досліджен-
нях. Утім, не таких вже й другорядних. Подаючи загальну характерис-
тику української народної музики, а особливо її локальних традицій 
[10; 12; 14; 21; 23], Ф. Колесса рівною мірою приділяє увагу як ритміч-
ній будові, так і ладовим характеристикам наспівів, тримаючись пари-
тетних підходів. У деяких розвідках аналіз звукорядів виходить на пер-
ше місце – зокрема там, де дослідник вибудовує еволюційну модель 
музичного мислення від старовини до пізніх часів. Ладові підходи в 
середньому періоді життя Ф. Колесси пройшли помітну еволюцію від 
часу, коли будова звукорядів слугувала суттєвим важелем його історико-
культурної концепції, до того періоду, коли ладовий аналіз став звичай-
ною констатуючою стильовою ознакою. Більшість статей супроводжу-
ється нотними додатками, що ілюструють його теоретичні положення. 
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Слово “лад” було відоме Ф. Колессі, так само, як і Петрові Сокаль-
ському, але львівський дослідник пов’язував його переважно з “серед-
ньовічними церковними ладами”. В інших випадках він вживав поняття 
“звукоряд”, “тоноряд”, “скала”. Характеристика ладового строю окре-
мих музичних діалектів покривається поняттям “мелодика”. Обгово-
рення в нашій статті проблеми “ладової організації” і вживання шир-
шого, ніж за часів Ф. Колесси, тлумачення “ладу” є даниною пізнішій 
теоретичній традиції ХХ століття, яка, розвиваючись паралельно з 
вченням про гармонію, апробувала критерії ладового аналізу. Ладова 
організація виступає як рівень узагальнення індивідуальних мелодич-
них утворень та знак упорядкованості мелодичного процесу. Попри 
відсутність у часи Ф. Колесси ладового концепту, який і за наших часів 
складається непросто, вчений прагнув формалізувати звуковий склад 
мелосу досліджуваних пісень, що не можна не пов’язати з поняттям 
“організації”. 

Серед праць Ф. Колесси найбільше уваги ладовій організації при-
ділено у роботі “Наверстування і характеристичні признаки україн-
ських народних мелодій” (1916) [22]. Основоположною ідеєю дослі-
дження є історична ретроспектива формування української народної 
музики у перехрещенні культурних впливів чотирьох чинників: дав-
ньої індоєвропейської спільноти в дохристиянській добі, візантійсько-
церковних елементів, орієнтальної музики Сходу та дедалі більше 
зростаючих західноєвропейських впливів [9, с. 248]. І якщо ритмічна 
будова вірша та мелодії залишалася найстійкішим елементом у цій без-
перервній трансформації, то еволюційні видозміни найперше вияви-
лися у звуковисотному строї народних мелодій. В основу еволюційної 
концепції і була покладена ладова систематика народних мелодій. 
Ілюстрацією представленого дослідження слугують 18 нотних прикла-
дів у кінці статті. Для нас особливо цікавим є аналітичний підхід 
Ф. Колесси до визначення ладової типології. 

У питаннях ладу вчений був послідовником теорії П. Сокальського. 
Йдучи його слідами, Ф. Колесса укладав еволюцію традиційної музики 
в історико-стадіальну схему, хоча й поза такими пафосними визначен-
нями, як “епоха кварти”, “епоха квінти”, “епоха терції”. Натомість у 
Ф. Колесси – давня, середня й нова пісенні формації в такій послідов-
ності: рання доба діатонізму, середньовічні церковні лади як середня 
верства і найновіша верства, яка відкриває українським мелодіям 
вихід з вузьких меж кварти й квінти та їх комбінацій у середньовічних 
ладах, веде до октавного устрою і формує “вироблене почуття тональ-
ності” [9, с. 253] під деякими західними впливами. Підсумовуючи свої 
спостереження, Ф. Колесса слушно зауважив: “В теперішньому стані 
української народної музики виступають у суміші і переплітаються всі 
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три пісенні формації – однакож із значною перевагою елементів серед-
ньої формації, які показують виразно, що сучасна українська народна 
музика коріниться глибоко в середніх віках” [9, с. 261]1. 

Свій історичний огляд звукової системи Ф. Колесса супроводжує 
відбором і демонстрацією зразків, що ілюструють належність пісенно-
го зразка до певної історичної стадії або ж засвідчують різні культурні 
впливи. Такий узагальнений підхід до аналізу часом суперечливих і 
неоднозначних у ладовому аспекті зразків цілковито узгоджується з 
просвітницьким напрямом діяльності Ф. Колесси, мета якої – внести 
ясність в картину світу. Анатолій Іваницький якось звернув увагу на те, 
якими різними є методи видатних українських учених – Філарета Ко-
лесси і Климента Квітки. Ф. Колесса зводить свої масштабні спостере-
ження у завершене ціле. Сформульовані висновки він часто повторює 
у різних статтях без видимих змін, що засвідчує твердість його суджень. 
Це стиль ученого-академіка, який не залишає по собі нічого невизначе-
ного. Висновки Ф. Колесси гарно лягають на сторінки підручника. Але 
варто прочитати роботи К. Квітки, щоб переконатися у протилежному: 
в етномузикології немає жодної ясності, вона тільки підступає до не-
обмеженого поля проблем, і Квітчині розмірковування нерідко супро-
воджуються сумнівами в остаточній слушності власного твердження. 

Наука, й справді, потребує різних підходів. Один з них узагальнює 
остаточні результати, доступні для прямих висновків, інший прагне за-
нуритися в дослідження ще не усталених процесів. Ф. Колессі прита-
манна класична ясність у вирішенні масштабних проблем, просіюван-
ня фактів через “решето з великими дірками” задля того, щоб виділити 
винятково принципові моменти, втім, достатньою мірою деталізовані, 
коли йдеться про локальні історико-культурні тенденції. Як історик 
української музичної культури усної традиції Ф. Колесса відчував 
смак до широких, панорамних екскурсів і охоче декларував культурні 
впливи і паралелі на великих просторах Європи і Близького Сходу, які 
тією чи іншою мірою зачіпали українців. Його дослідницький стиль 
піднімає читача над дріб’язком часткових проблем – допоки вони самі 
не попросять до себе уваги. 

Отже, звернімося до аналізу теоретичних позицій Ф. Колесси, які 
прояснюються завдяки наведеним нотним прикладам2. Посилання на 
                                                 

1 Про наверстування пісенних формацій з різних епох та “змішання свій-
ських і чужих напливових елементів” йдеться також у доповіді “Характерис-
тичні признаки мелодій народних пісень з Лемківщини”, пізніше опублікова-
ній як стаття [14; передрук: 15]. 

2 Передрук частини нотних прикладів за виданням “Ф. Колесса. Музико-
знавчі праці” [8] наведено у додатку до нашої статті. Нумерація прикладів, 
перенесена у нашу статтю, належить Ф. Колессі. 
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нотні приклади у тексті статті дають нагоду переглянути зразки та їх 
аналітичну оцінку, щоб зрозуміти, як у 1916 році, мало не через 30 ро-
ків після виходу у світ трактату П. Сокальського “Руська народна му-
зика”, музична теорія в особі Ф. Колесси кваліфікувала явища ладової 
організації. Інша мета нашого огляду – “навести історичні мости”, 
зіставляючи висновки Ф. Колесси з теоретичними визначеннями опи-
саних ним явищ у термінології другої половини ХХ століття. 

На відміну від П. Сокальського, Ф. Колесса акцентує історико-
культурні моменти ладової еволюції. Чи втрачає його версія теоретичну 
ґрунтовність, властиву П. Сокальському? Певною мірою, так. Не заглиб-
лювався Ф. Колесса в акустичні обчислення звуковисотної скали, не 
зосереджувався на деталях мелодичного, а відтак ладового устрою 
конкретних зразків. До того ж у його висновках є певні суперечності. 
Уважніше проаналізуємо стадіальну класифікацію. Ф. Колесса пише: 
“Перша – це доба діатонізму, в якій пісні квартового й квартового 
устрою репрезентують давнішу верству1, пісні ж, засновані на середньо-
вічних церковних ладах – пізнішу” [9, с. 254]. З цієї цитати можна зро-
бити висновок, що дослідник протиставляє мелодії малого амбітусу, 
що належать давній верстві, широким середньовічним церковним 
ладам пізнішої формації, які складаються з двох тетрахордів2. Нова 
стадія, отже, позначена нарощуванням обсягу. До розряду діатонізму, 
за Ф. Колессою, належать саме вузькі квартові та квінтові звукоряди і 
разом з ними неповні п’ятиступеневі лади. Логічно припустити, що 
причетність 7(8)-ступеневих церковних ладів до категорії діатонізму 
залишається у Ф. Колесси під знаком питання (дослідник не вдавався 
до теоретичної деталізації). У той же час у П. Сокальського – вслід за 
                                                 

1 У своїй публікації 1932 року “Характеристика української народної му-
зики” [13, с. 359] Ф. Колесса коротко додає до групи старовинних мелодій 
зразки в обсязі малої терції (веснянкові, весільні та ідентичні з ними обжин-
кові – “ладкання”). Ще у 1926 році К. Квітка виступив з критикою поширеної 
теорії історичного пріоритету пентатоніки як найдавнішої стадії музичного 
мислення [4]. Натомість він відкриває в культовій музиці Сходу і Заходу, у 
також в усній традиції східних слов’ян самостійні ладові утворення на основі 
терцевої поспівки a h c, які дістали визначення “оліготоніка”. Дослідження 
Ф. Колесси поліської музики в 1930-х роках підтвердило існування великого 
шару терцевих мелодій. 

2 У той же час віддамо належне таким аналітичним деталям у статті 
Ф. Колесси, як диференційоване визначення тетрахордів. Є лад дорійський 
давньогрецький і дорійський церковний. У прикладі № 5 (“На Дунаєчку край 
бережечку”) тетрахорд h – a – g – fis визначений як “дорійська кварта” за 
давньогрецькою системою. У випадках злиття первісних тетрахордів Ф. Ко-
лесса звертається до номенклатури середньовічних ладів, що демонструє його 
аналітичну коректність. 
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греками – подібні звукоряди були чітко диференційовані як “неповний 
діатонізм” і “заповнений діатонізм”, а також “повна діатонічна гама” 
(виокремлення шрифтом автора. – О. М.) [19, с. 53, 65]. Залишкові оз-
наки архаїчної діатоніки Ф. Колесса демонструє на прикладі україн-
ської веснянки “А вже весна, а вже красна” зі збірника Олександра 
Рубця з великою секундою на місці увідного тону (приклад № 6). Що-
правда, він не бере до уваги можливих корекцій О. Рубця, відомого 
своїми тенденціями до діатонізації українських мелодій. 

Відзначимо в аналітичних коментарях Ф. Колесси дві деталі. Одна – 
це слушний висновок про те, що українські мелодії часто завершуються 
другим ступенем або “долішньою домінантою”. Справді, серед весня-
нок та весільних пісень чимало зразків із закінченням на 2-му ступені 
і так само багато ліричних пісень завершуються квартою нижче голов-
ної опори. Такий спосіб завершення свідчить, на думку Ф. Колесси, 
про нерозвинене почуття тональності. У той же час велика кількість 
прикладів з “нерозвиненим почуттям тональності” могла би навести 
на думку про цілковито відмінний і самодостатній тип тональної органі-
зації, і П. Сокальський у ХІХ столітті був близьким до такого висновку, 
коли не обирав за еталон розвиненого тонального чуття устрій пізньої 
європейської тональності, як це робить Ф. Колесса. Можна вважати, 
що у цьому питанні П. Сокальський був далекогляднішим. Доктрина 
неповноцінності, недорозвиненості ладової організації давніх мелодій 
певний час панувала серед дослідників, і наслідком цього уявлення 
став термін “оліготоніка” для ладів вузького обсягу, до якого звертали-
ся і Ф. Колесса, і особливо К. Квітка1. 

Друга мала деталь – спостереження над висотною позицією тре-
тього ступеня в бойківських та гуцульських мелодіях (пізніше геогра-
фія цієї виконавської манери буде значно розширена). Подвійне тлума-
чення висоти 3-го ступеня – то “поперемінно велика і мала терція”, то 
“посередній тон, так звана нейтральна терція” [9, с. 251–252], на-
справді характеризує різну висотну диспозицію тонів, яка мусить мати 
відповідно різну нотацію. У прикладі № 8 Ф. Колесса віддає перевагу 
поперемінному позначенню то великої, то малої терції, або знакам 
“дистанційованого хроматизму” (сучасний термін). Визначення “нейт-
ральна терція”, так широко вживане пізніше, чи не вперше застосував 
Ф. Колесса у 1916 році (тут знавці історії етномузикознавчої терміно-
логії можуть мене поправити). Запис поліських мелодій, який зробив 

                                                 
1 Термін “оліготоніка” – адаптація до сфери етнології медичного терміна 

“олігофренія”, що означає синдром недорозвиненості рівня психічної та інте-
лектуальної діяльності. Термін, уведений в обіг славетним німецьким психіат-
ром Емілем Крепеліном, став поширеним у Європі наприкінці ХІХ століття. 
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Ф. Колесса 1932 року, у тому числі фонографічний, значно розширює 
обсяг зразків з нейтральною терцією. Опрацьовуючи матеріал полісь-
ких пісень, Ф. Колесса ввів в обіг своє власне позначення нейтральної 
терції. Допоміжним знаком, що фіксує невиразне підвищення або по-
ниження тону (менше ніж на півтону), слугує дієз чи бемоль у дужках 
перед нотою або над нотою і нотним станом [17, с. 56]. 

Щодо ангемітоніки, то на відміну від теорії П. Сокальського, без-
півтонові звукоряди не отримали у Ф. Колесси в його статті 1916 року 
належної оцінки як самостійні ладові структури. Ф. Колессі, мабуть, не 
доводилося зустрічати на той час ангемітонні утворення серед власних 
записів1. Тому унікальний для українського фольклору зразок повної 
пентатоніки – веснянку “Благослови мати” (приклад № 12) Ф. Колесса 
залучає до розряду плагальних ладів, об’єднавши її у спільній групі 
прикладів (№ 11, 13) з разюче неподібними до неї колисковою та лі-
ричною. Зовнішня схожість полягає лише у завершенні мелодії тоном, 
на кварту нижчим від основного. Якщо мелодія начебто плагального 
ладу веснянки завершується на g, тонікою, очевидно, Ф. Колесса вважав 
c, що не може не викликати здивування. Ціле, яке сьогодні б віднесли 
до невідомої досліднику модальної системи, де панує дискретний, або 
поспівковий тип мислення, не утворює середньовічного церковного 
ладу, а відтак не потребує визначення “тоніки”. 

Взагалі у групі плагальних ладів, які виділив учений з-поміж 18 
зразків за формальною ознакою спільності, наспіви насправді мають 
різний внутрішній устрій, різний шлях до кінцевої опори на “долішній 
домінанті” (субкварті). По-різному сформовані структури плагальних 
ладів можуть бути ілюстрацією мелодичного багатства й розмаїття мо-
делей, схожих лише у загальних рисах. Так, у жіночій пісні “Не спі-
вайте півні” (приклад № 16) завершення на нижньому квартовому тоні – 
наслідок повної мелодичної репризи першої фрази, тобто чинника ме-
лодичної структури. Є кілька зразків, близьких до модуляції у стрій 
субкварти. Щось подібне до модуляції наявне навіть у колисковій, якщо 
взяти до уваги введені Іваном Колессою знаки альтерації в останньому 
сегменті (приклад № 11). Довершеною модуляцією у стрій нижньої 
кварти (е) через тональне співставлення паралельних строїв завершу-
ється козацька пісня з репертуару талановитого лірника з композитор-
ським хистом Івана Скубія (“Ой і летить орел”, приклад № 14). Важко 
погодитися з Ф. Колессою, який відносить її до числа зразків з нероз-
виненим почуттям тональності. Щонайменше, лад у цьому випадку 

                                                 
1 Спостереження над формами ангемітоніки було в подальшому розшире-

не в розвідці “Характеристика української народної музики” [21] через залу-
чення матеріалів Оскара Кольберґа (“Pokucie”) [20]. 
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займає позицію проміжну – від церковного до октавного. Класичним 
зразком середньовічного плагального ладу можна вважати “Туман, ту-
ман по долині” (приклад № 13). Перехід до фінального тону ускладне-
ний додатковою опорою на субквінті (d)1. А фінальне е слугує водночас 
нижньою квартою від а і другим щаблем строю d. Як сказав би Ф. Ко-
лесса, боротьба між осередками а, d, е за панування над мелодією, 
вдержує увагу слухача в напруженні… 

Водночас, на сторінках “Наверствування…” дуже швидко з’ясову-
ється, що найважливішим фактом ладової еволюції в уявленні дослід-
ника є не так зміна описаних вище формацій, як інша опозиція. Це 
стадіальна послідовність ранньої діатоніки та пізнішої хроматики. 
Ф. Колесса підкреслює, що справжній поступ стався на переході від 
діатонічного строю до хроматизації первісних діатонічних ладів, і ця 
нова еволюційна схема не те що перекреслює попередню, але наклада-
ється на неї. Схоже, що ідея хроматики та її витоків стала головним 
здобутком ладової концепції вченого. Хроматизація окремих ступенів, 
на думку Ф. Колесси (а перед тим Миколи Лисенка, Олександра Фа-
мінцина), помітно відрізняє українські пісні від російських, які довше 
затримали в собі строгий діатонізм. Відбір прикладів до статті демон-
струє високу питому вагу хроматики в українських мелодіях – статис-
тично більшу (завдяки відбору), ніж загалом в українській пісенності. 

Вихід на хроматику приводить Ф. Колессу до висновків про істо-
ричні наверствування в українській культурі, що йшли зі Сходу та Бал-
кан. У його розумінні і на противагу відомій радянській доктрині, 
існують три народи зі спільними культурними ознаками, закарбованими 
в народних мелодіях – серби, болгари й українці2. Це варто пояснювати 
не запозиченнями, а спільним візантійсько-церковним підґрунтям, а 
далі впливом музики східних азійських народів у контексті тривалих 
історичних взаємин і безперервних зносин з азійськими народами (війни 
зі східними кочовими ордами, обмін бранцями-невольниками та інше). 
Звідси їх значні сліди у мові, народній словесності, одязі, орнаменті, а 
найбільше в народній музиці українців [9, с. 255]: “Мабуть, східним 
впливам (половецьких, татарських і турецьких мелодій, що напливали 
до нас за посередництвом південних слов’ян) треба приписати хрома-
тизацію середньовічних церковних ладів в українських мелодіях, що 
проявляється особливо в підвищенні на півтону четвертого ступеня 
церковного дорійського ладу та приставленні увідного тону (VІІ) знизу 
перед тонікою” [9, с. 252–253]. 
                                                 

1 Подібну будову має широковідома пісня “Мала мати одну дочку”. 
2 В інших розвідках Ф. Колесси до цього списку додалися мелодії хорва-

тів, румунів, словаків, греків. 
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У питанні про східні впливи Ф. Колесса поділяв думку П. Сокаль-
ського, але додав важливий факт балканського посередництва, зокрема 
через сербські контакти в Запорізькій Січі від кінця ХVI століття, 
присутність сербів у Київській колегії (Києво-Могилянській колегії) 
ХVII століття1. Походження увідного тону львівський учений у подаль-
шому приписує пізнішим впливам, особливо виділяючи оригінальний 
звукоряд кобзарських рецитацій cis d e f gis a h c d, у якому поєдну-
ються тони, що не “гóдяться між собою” – хроматизований VII щабель 
(cis) і натуральний 7 щабель (с), які закарбували різні витоки впливу. 

Як дослідник, схильний до пошуку “ендосмози культурних впли-
вів”, Ф. Колесса у своїй статті 1916 року висловив припущення про 
можливі шляхи поширення традицій через мандрівних співаків-вагантів 
у княжій добі – так званих скоморохів, “калік-перхожих”, спадкоємця-
ми яких у середній добі української творчості стали кобзарі-бандуристи 
й лірники. Щодо європейських витоків, то промайнула думка про мож-
ливі наслідки напливу варязьких дружин на Україну в ІХ–ХІ столітті 
(вона не знайшла розвитку у подальшому викладі), чим, здається, 
можна пояснити деяку схожість українських мелодій з подібними ма-
дярськими (через фіно-угорську північ?), фінськими та шведськими 
народними мотивами, зокрема, з деякими мелодіями Гріга [9, с. 256]. 
Отже, у цьому дослідженні Ф. Колесса щедрою рукою накидає гіпотези 
різних культурних перетинів на історичному шляху української музи-
ки, які він, схоже, пропонує аналізувати наступникам. 

Але чим повніший матеріал поступає у розпорядження Ф. Колесси, 
тим вужчою і конкретнішою стає географічна локалізація явищ. Зго-
дом хроматизація діатоніки сприймається вже не тільки і не стільки як 
стадія пісенної еволюції українського мелосу, але й як прикмета ло-
кальної традиції: “Хроматизм інтенсивно виступає зокрема в музиці 
народів, осілих вздовж Карпатського хребта – румунів, українських та 
словацьких горян, слабше в піснях поляків, моравських чехів, а також 
угорців, як свідчить збірник Бели Бартока “Das ungarische Volkslied” (зі 
статті Ф. Колесси 1936 року) [6, с. 407]. Ця думка проходить і в давні-
шій публікації “Характеристичні признаки мелодій народних пісень з 
Лемківщини” (1927). Взагалі коли Ф. Колесса переходить від загальної 
гіпотези ладової еволюції до аналітичного опису локальної традиції, 
його спостереження набувають великого практичного значення як ха-
                                                 

1 До зв’язків української музики з пісенністю південно-східних народів 
звертається Софія Грица в різних працях. У статті “Біблійні елементи в ду-
мах” [2, с. 228–230] йдеться про спільний ладовий модус на основі хроматики 
в українській, грецькій, арабській, турецькій, єврейській, болгарській, маке-
донській, сербській народній музиці, сформований у пастушій культурі і на 
основі пастушого інструментарію. 
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рактеристика музичного діалекту. Слідами багатих матеріалів з Полісся, 
зібраних і опрацьованих у 1930-х роках, Ф. Колесса подав лаконічну й 
досить вичерпну характеристику ладової типології у параграфі “Мело-
дика поліських пісень”, яка в основному збігається з сучасними уявлен-
нями про поліський стиль [17]. Його методика ладового аналізу дедалі 
стає прагматичнішою, позбуваючись надмірних і глобальних концеп-
туальних прив’язок. 

У дослідницькій роботі Ф. Колесси є один принциповий момент. 
Це схильність до статистичного аналізу великого числа музичних зраз-
ків – кількісного і відсоткового, що стає запорукою наукової об’єктив-
ності результатів. У такий спосіб учений досліджує пріоритети різних 
ладових утворень. Так, він наголосив помітну перевагу мажорних ме-
лодій у підкарпатських піснях супроти мінорних, характерних загалом 
для української народної музики. І якщо невеликий відсоток підкар-
патських мінорних мелодій трапляється переважно в давніших пісен-
них верствах, то мажорний нахил у мелодіях касарняного типу є ви-
разною ознакою угорського та словацького впливу. Точні обчислення 
Ф. Колесси виявляють серед 400 пісень з Підкарпатської Русі 22,6 % 
мелодій, завершених на нижній домінанті та другому ступені звуко-
ряду – ознака належності до розряду середньовічних ладів. Майже 
третину займають мелодії новішого мажорного та мінорного складу з 
визначеною тонікою [6, с. 406]. 

Продуктивні висновки залишає по собі кількісний аналіз ладових 
типів у поліських мелодіях з лівобережної Прип’яті, які Ф. Колесса 
записав у 1930-х роках (усього 220 пісень та 26 інструментальних на-
гравань). Вони засвідчують принципово відмінний тип ладоутворення 
порівняно з тим, який Ф. Колесса спостерігав на інших українських 
територіях. Ось приклади таких висновків: 

– мелодії з малим обсягом звукоряду обіймають майже дві третини 
усього зібрання і відповідно малий відсоток 7–8-ступеневих мелодій; 

– рідко зустрічаються мелодії, засновані на середньовічних церков-
них ладах, загалом характерних для українських пісень. Із 220 мелодій 
тільки чотири виявляють місколідійський лад, три – дорійський, одна – 
гіпоміксолідійський, одна – гіподорійський. У зв’язку з цим стоїть факт 
доволі рідкісного завершення мелодій на нижній домінанті або друго-
му ступені звукоряду; 

– приблизно сто мелодій із загального числа 220 уникає увідного 
тону і на його місці в мінорних мелодіях з’являється велика секунда. 

За словами Ф. Колесси, це знаменна ознака поліських пісень, що з 
музичного погляду опинились, очевидно, на нижчому ступені розвитку 
внаслідок ізольованості поліської пущі від сплавних рік і торговельних 
шляхів [11, с. 414–415]. Водночас порівняння кількох тисяч українських 
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і кількох сот білоруських мелодій, що були у його розпорядженні, при-
вело дослідника до висновку про рішучу перевагу українських еле-
ментів у музиці поліщуків [11, с. 417].  

* * * 
Окрім системи звукорядів, важливим інструментом ладового аналі-

зу є система термінів, з допомогою якої визначається ієрархія тонів. На 
полі теоретичної етномузикології, мабуть, немає нічого суперечливішо-
го, ніж ладовий аналіз, коли до нього долучається категорія функціо-
нальності. Система ладових функцій з їх невичерпним числом індивіду-
альних версій заганяла у безвихідь не одне покоління етномузикологів, 
які прагнули чіткого осмислення елементів системи. Складність поля-
гає у тому, що визначення основного тону у сумнівних випадках часто 
покладається на суб’єктивне сприйняття і особистий музичний досвід 
аналізатора. Справді, відчуття тяжіння і так само опорності, а особли-
во порівняння вагомості різних тимчасових опор має у своїх початках 
суб’єктивну природу і може у сумнівних випадках розходитися навіть 
у людей, які належать до спільного культурного кола і навіть спільної 
аналітичної школи. 

Власне тому західна теорія структуралістського напряму не пере-
ймається функціональною деталізацією ладу. Прикладом можуть бути 
дослідження естонських етномузикологів, які услід за аналітичними 
принципами західної школи віддають перевагу формалізованому опи-
су ладової структури через інтервальний склад мелодії від нижнього 
до верхнього краю діапазону, де знаком “1” позначено півтон, “2” – два 
півтони (цілий тон), “3” – три півтони (півторатон) [18, с. 78–88]. 

Такий аналітичний принцип добре прикладається до модальної 
системи вже згадуваної чернігівської веснянки “Благослови мати” 
(приклад № 12), що складається з дискретних поспівок певного моду-
су. Ладовий центр, який Ф. Колесса визначив за всіма формальними 
ознаками тетрахордових зчеплень (кварта внизу – g a c, квінта вгорі – 
c d f g, отже, тоніка с посередині), у цьому прикладі відсутній. Моду-
сом мелодичної поспівки слугує безпівтонний звукоряд 232, або g a c d, 
далі йде його повтор, потім транспозиція на кварту вгору c d f g і по-
вернення у неповному складі (g a c) на первісну висоту, що символізує 
репризу-кінцівку. Ця комбінаторика ангемітонних утворень поза будь-
яким тяжінням до ладового центру і складає особливість ладового уст-
рою чернігівської веснянки. 

Структуралістську (позафункціональну) методику ладового аналізу 
іншого типу розробив Володимир Гошовський у період його роботи у 
Вірменії (відома в Україні за поданням А. Іваницького). Організація 
дискретних, або поспівкових ладів, тобто ладів, складених з окремих 
поспівок в одне ціле, дістала у В. Гошовського назву ладової інтерфе-
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ренції, з допомогою якої дослідник систематизує різні способи поєд-
нання мікроладових утворень [3, с. 250–256]. Звернімося до цього ж 
таки прикладу. Поспівка, перенесена на кварту вгору, вступає з її попе-
редньою версією у відношення плагальної інтерференції, оскільки 
обидві мають два спільні тони: g a c d / c d f g, але водночас сприйма-
ється як ідентична, позаяк бачимо принциповий повтор звукоряду. 
Цією констатацією, власне, і вичерпується теоретичний сенс ладової 
інтерференції, яка не набула значного поширення в аналітичній фольк-
лористиці, мабуть, через скромну результативність своєї методи. По 
суті ми не знаємо, якого значення надавав сам В. Гошовський цій 
технічній операції. Можна лише сказати, що вона прикладається до 
певного типу ладового мислення на стадії окремішності, дискретності 
малих мелодичних зворотів. 

Відмова від ладової функціональності з її аналітичними складнос-
тями і протиріччями, хоч і полегшує фольклористам життя, але при-
зводить до втрати відчуття процесу, очікування-передбачення, без чого 
втрачається сенс ладової організації і, зрештою, самої мелодії. Як 
спадкоємець Ріманової функціональної концепції Ф. Колесса оперував 
ладовими категоріями, дотичними до функціональності (ми щойно ба-
чили у Колесси деяке надуживання правилами функціональних відно-
син). Наведімо перелік характерних для Ф. Колесси ладових термінів, 
серед яких більше половини визначень є функціональними характе-
ристиками: 

– амбітус; 
– оліготонічна гама; 
– тоніка (основний тон); 
– осередок (тимчасова тоніка); 
– увідний тон (у цьому ж значенні leitton, subsemitonium / subsemi-

tonium modi). У П. Сокальського – “приставний тон”; 
– долішня домінанта; 
– субдомінанта; 
– плагальний лад; 
– автентичний лад; 
– хроматизація (церковних ладів); 
– модуляція (наприклад, модуляція в судомінанту). 
Один із вузлових моментів ладової теорії – проблема основного 

тону. За інерцією європейської теорії в часи П. Сокальського і згодом 
Ф. Колесси існувало тверде визначення для головного тону ладу – тоніка. 
Цей тональний маркер П. Сокальський застосовує до центрального 
тону 7–8-ступеневої системи. Так позначалося місце, де октавні звуко-
ряди розділяються або на кварту+квінту (плагальний лад, тоніка всере-
дині) або квінту+кварту (автентичний лад, тоніка унизу). Але часто, 
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відчуваючи умовність академічного терміна “тоніка”, П. Сокальський 
звертається до такого пояснення, як “головний тон, ніби тоніка” або 
просто “ніби тоніка” [19, с. 68, 66]. А у VІІІ розділі першої частини йо-
го праці “Руська народна музика” накреслюється синонімічний ряд до 
терміна “тоніка”. Початок і кінець мелодії сприймаються як дві опорні 
точки або устої: “Тут у звукоряді злито два самостійні тетрахорди, які 
вносять кожен свої устої, так що виникає наче боротьба між двома 
тоніками” [19, с. 88–89]. Знайдені П. Сокальським назви для цент-
рального тону утвердилися і диференціювалися у зв’язку з розробкою 
проблеми функціональності народно-ладової системи. І фольклористи 
почали працювати з цими новими термінами. 

Терміну “устій” судилося стати однією з важливих ладових катего-
рій у багатьох працях російської фольклористики. Але Ф. Колесса не 
перейняв від П. Сокальського цього терміна, за винятком поодиноких 
реплік (“мелодії, засновані на гамах з серединним устоєм”, “мелодії з 
серединним устоєм звукоряду” [11, с. 416]), ніколи не вживав його у 
називному відмінку – “устій”, а в разі потреби говорив про “осередок” 
або продовжував апелювати до “тоніки”. 

Особливо популярною в етномузикознавчих працях другої полови-
ни ХХ століття стала опора – поняття, яке семантично (лінгвістично) 
найадекватніше передає відчуття стійкості в мелодичному плині. Як 
системне поняття “опору” ініціював Євген Гіппіус, і врешті-решт вона 
потіснила інші синоніми для головного тону. Згодом новітні теорії му-
зичної фольклористики радикально відмовилися від “тоніки”, прикла-
даючи цей термін лише до повної функціональної системи включно із 
домінантою, субдомінантою, відхиленнями та модуляціями. Були спро-
би зберегти всі три терміни як системні – кожний зі своїм значенням. 
Так, тріаду опора–устій–тоніка розглядають, щоправда з різних пози-
цій, у своїх теоретичних працях Едуард Алексєєв [1, с. 36–38] та Іван 
Котляревський [17, с. 16]. Утім, Е. Алексєєв, звертаючись далі до при-
кладів якутської народної музики, зробив загальний висновок про не-
доречність визначення “тоніка” щодо більшості фольклорних текстів. 
Своєю чергою українська фольклористика віддає перевагу вживанню 
терміна “опора”, і немале значення у цьому відіграв той чисто філоло-
гічний факт, що цей термін є менш калькованим і штучним, ніж “устій”. 

Поняття “опори”, “опорної точки” мимохідь заторкнув і Ф. Колесса, 
так що поняття “опори” не було для нього чужим: “Український пісен-
ний стиль характеризують головно особливі норми у веденні мелодії, 
улюблені ходи, опірні точки і закінчення музичних фраз... (виокрем-
лення шрифтом моє. – О. М.)” [7, с. 461] “…Тоніка с, що знаходиться 
посередині його звукоряду, стає віссю в мелодії, яка знаходить друго-
рядні опори на домінантні g та її октаві, рідше на субдомінанті” [13, 
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с. 359]. Як бачимо, диференційовані терміни ладового аналізу, що вжи-
ваються у значенні стійкого тону, Ф. Колесса використовує спонтанно, 
поза їх дефініцією та спеціальними поясненнями – в якості смислової 
відміни “тоніки”, від якої він не відмовляється. 

“Опора” цілком закономірно стала провідною в системі функціо-
нальних категорій ладу народної музики. Її роль яскраво виступає у 
порівнянні з композиторською музикою ХІХ–ХХ століть. Якщо в ком-
позиторській творчості централізовані системи спираються на велику 
кількість нестійких ладогармонічних елементів, що несуть очікування, 
напругу, а пізніше втрату тональних орієнтирів, то в традиційній пісен-
ній культурі пріоритет належить стійкості, опорності в її різних града-
ціях, а кількість і значення суто неопорних тонів незрівнянно менші. 
Тому для спеціального ладового аналізу важливо диференціювати при-
роду і функціональні градації опорності, що породжує ціле гроно спе-
ціальних визначень: опора головна, побічна, ритмічна, динамічна, 
емфатична, частотна, протиставна та інші градації опорних тонів, зна-
чення яких ми не будемо розглядати в цій статті. Можна лише додати, 
що диференціація ладових опор за їх функцією в музичній композиції 
та засобами інтонаційної реалізації – продуктивний шлях аналізу 
ладової процесуальності. 

Але чи мусить українська фольклористика іти слід у слід за науко-
вими проектами інших національних традицій? Чи доцільно і нам від-
мовлятися від поняття “тоніка”? Коли Є. Гіппіус та його послідовники 
усунули з наукового вжитку це поняття, вони керувалися тим фольк-
лорним матеріалом, який справді є далеким від централізованого ладо-
вого мислення.  

У способах організації ладу в українській пісні утворилися дві течії. 
Перша з них, як сказав би П. Сокальський, не ясно усвідомлює значен-
ня тоніки, а мелодія перебігає від опори до опори, допоки не заспо-
коїться на своєму кінцевому тоні. Поняття тоніки тут недоречне. У 
своїй другій течії лад сформований так, що залишає відчуття або пе-
редбачення тоніки через систему мелодичних сполучень, одним з яких 
є тяжіння ввідного тону. Українська пісенна традиція досить рано опа-
нувала феномен ладового тяжіння через хроматизацію первинної діа-
тоніки, про що писав Ф. Колесса. Головна опора часто виступає в ролі 
тоніки навіть у ладах вузького обсягу, позаяк стає центром ладового 
тяжіння (наприклад, мала терція плюс субтональний тетрахорд на Лі-
вобережжі). І склалося це в середовищі селянської традиції, де в окре-
мих локальних традиціях укорінився присмак домінантової функції і 
модуляційних переходів. З цього приводу К. Квітка говорив про ранню 
європеїзацію українців, що могло, поміж іншим, означати чутливість з 
боку низових шарів фольклорного середовища до впливу вищих куль-
турних верств і музично-освітніх центрів. 
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Для вживання терміна “тоніка” є і свої додаткові технічні підстави. 
Гадаю, що про тоніку варто говорити у разі відсутності або недостат-
ньої яскравості опозиційних опор, без яких головна опора стає єди-
ною, і, не маючи в якості альтернативи побічних опор, втрачає сенс 
“головної”. Відтак, це просто єдина опора, інакше кажучи, тоніка. Таке 
трапляється у плачових мелодичних формулах або в окремих зразках 
сольної жіночої лірики. 

Ще характернішими є приклади, коли тоніка виконує роль центра-
лізуючого елементу ладу, не будучи задіяною в якості опори. Подібно 
до режисера, вона керує процесом, перебуваючи за лаштунками. Такий 
приклад ми знаходимо у збірнику К. Квітки [5] під номером 204. Тоніка 
а тут не займає ані метрично, ані синтаксично сильної позиції – вона 
безопорна, хоча в мелодії відчувається її керівнича присутність. Вона 
має сильного конкурента, в ролі якого виступає потужний опорний тон 
е, що панує протягом цілої строфи, аж до її кінцевого тону, але не в 
змозі подолати впливу головного тонального центру а. У цьому випад-
ку ніякого іншого визначення для а, окрім “тоніки”, бути не може. 

Отже, у нас немає підстав зовсім усунути з обігу “тоніку”, коли 
йдеться про верхній поверх системної ладової ієрархії – тоніку як 
центральний елемент ладової системи. Функціональний статус тоніки 
у якомусь конкретному тексті нерідко підкріплений чималою кількістю 
аналогічних музичних текстів. Водночас це не скасовує доцільності 
терміна “опора” для аналізу мелодичної процесуальності у всіх її дета-
лях. Посилаючись на дихотомію Ф. де Соссюра, можна сказати, що 
“тоніка” опосередковує рівень мови, а “опора” як чільний тон конкрет-
ної інтонаційної ситуації характеризує рівень мовлення. За таких не-
простих обставин ладового аналізу віддамо належне послідовності 
Ф. Колесси у використанні класичного функціонального терміна “тоні-
ка”: він не захищав і не обстоював цього терміна, не шукав йому заміни, 
просто вживав його. 
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SOMETHING ABOUT TONAL STRUCTURE. 
FOLLOWING THE ANALYTICAL NOTES OF FILARET KOLESSA 
 

Olena MURZYNA 
 
Аgainst a background of steady rhythmic patterns of folk melodies, their tonal 

structure tends to evolutional changes. Filaret Kolessa examines the tonal organiza-
tion typology of the Ukrainian song in the light of historical-phased and cultural 
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development, as well as the result of foreign influences and parallels with other na-
tions. A special place in the article is possessed by the problem of tonal functio-
nality, particularly, to the fundamental tone that currently gets dual interpretation – 
as a support tone and a keynote. F. Kolessa’s experience helps us to clarify this 
question. 

Key words: tonal structure, plagal mode, church modes, local tradition, diato-
nic scale, chromatic scale, mode functionality, support tone, keynote. 

 
 

КОЕ-ЧТО О ЛАДОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ПО СЛЕДАМ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК ФИЛАРЭТА КОЛЭССЫ 

 
Олэна МУРЗЫНА 

 
На фоне устойчивых ритмических признаков народной мелодики ее ладо-

вое строение склонно к эволюционным изменениям. Типологию ладовой ор-
ганизации украинской песни Филарэт Колэсса рассматривает в свете историко-
стадиального и культурного развития, а также как результат инонациональ-
ных влияний и параллелей. Особое место в статье занимает проблема ладо-
вой функциональности, в частности, функция основного тона, которая к 
настоящему времени получает двойное истолкование – как опоры и тоники. 
Практика Ф. Колэссы помогает внести ясность в этот вопрос.  

Ключевые слова: лад, плагальный лад, церковные лады, локальная тради-
ция, диатоника, хроматизм, ладовая функциональность, тоника, опора. 
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