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Музична орнаментика, як засіб індивідуаль-
ного самовираження, опинилася в епіцентрі 
процесу формування субетнічної культури гу-
цулів поряд з іншими домінуючими тут чинни-
ками народної естетики: вишивкою, художнім 
ткацтвом, різьбярствома, керамікою, писанкар-
ством, архітектурою, в яких художній орнамент 
зазнав абсолютної довершеності. Таким чином, 
компонент оздоблення звукозображальних 
жанрів посів чільне місце й у сфері інструмен-
тального фольклору гуцулів. Звернення до дав-
ніх музично-стильових пластів створило міцне 
підґрунтя для звільнення міфічно-поетичної 
творчості від надмірної гіперболізації: химер-
них вірувань у загадкові істоти, чаклування та 
ворожіння.

Для самозахисту від надприродних сил люди 
вдавалися здебільшого до міфологем знахар-
ства чи ієрархії божественного володарювання, 
що були спроможні боронити їх від стихійного 

лиха, несподіваних природних катаклізмів тощо. 
Тому внаслідок перманентної міфологізації в 
народній традиції виникла умовно-абстрактна 
гіпотеза, що засвідчує наявність декоративно-
оздоблювальних аксесуарів, що виринули, 
власне, з надр асоціативного світосприйняття. 
Вони висвітлюють початковий етап формуван-
ня і становлення художньої культури. У її сфері 
орнаментальний обрис служить для декоратив-
ного обрамлення інтонаційних контурів мелодії, 
який поки не досяг достатньої розгалуженості 
та візерункової «графіки».

Лише пізній пласт символічного декору отри-
мав у традиційному мистецтві статус високо-
змістовного оформлення. Архаїчна модель пра-
давньої естетики перебувала в стані інертного 
спокою, для якого примітивність зображально-
го об’єкту була важливішою, ніж її декоративна 
оздоба.

З цього погляду, колористична значимість, 
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Ця стаття присвячена головним принципам музичної орнаментики в етноін-
струментальній традиції гуцулів. Її головний чинник  – органічний зв'язок мі-
фопоетичної свідомості з вічними категоріями існування й законами природи. 
Під їхнім впливом інтонаційність змінює свою зовнішню форму, постійно набу-
ває певних якостей етнічного самовираження, збагачуючи українську мелодику 
винятковими декоративними елементами і прикрасами, які по суті доводять 
органічну природу гуцульської орнаментики на різних стадіях її освіти і розви-
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This article deals with the main principles of musical ornamentics in ethnoinstrumental 
tradition of the hutsuls. Its main factor is organic connection of mythico-poetical creation 
with eternal categories of existence and unmeasurably great laws of nature. Under their 
influence the intonation substrate changes its outer form, gains permanent determined 
qualities of ethnic selfexpression, enriching Ukrainian melodics with various exquisite 
decorative elements and filigreed fine ornamental decorations, which essentially prove 
organophonic nature of hutsul ornamentics on different stages of its formation and 
development.
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бездоганна яскравість образу й неодмінна про-
стота виявилися цілком закономірними та непо-
рушно усталеними ознаками, що в подальшому 
трансформуванні перетворилися на рельєфний 
модуль автентичних засад традиційної орна-
ментики. Тож її семантико-перцептивний роз-
виток торкається межі новітньої реконструкції у 
сфері професійного академізму, зокрема архі-
тектури, скульптури, живопису тощо.

Динамізація художніх засобів виразності від-
бувалася і в галузі музичної орнаменталістики 1, 
що окреслила внутрішню взаємодію фіоритур-
них нашарувань, забезпечуючи орнаментику 
послідовно стійким фактурозбереженням, як в 
метроритмічному, так і в ладоінтонаційному від-
ношенні 2. Таким чином, емоційна шкала стильо-
вих орієнтирів спричинила появу диференційно-
го розмежування конструктивно-мислительного 
процесу, що в народно-виконавському серед-
овищі виявився найзмістовнішим і кореляційно 
ефективним.

Внаслідок бурхливого росту декоративних 
масивів  музичної орнаментики, художньо спо-
ріднена ланка моделювання не переступила 
межі глибокої змістовності образів (великий ма-
сив орнаментики ще й дотепер розмиває істот-
не значення змісту). Її первісна форма виявила 
свою сутність в дзеркально-контурних плети-
вах, здебільшого в оздоблювальних, мелізма-
тичних угрупуваннях. Цей феномен сприяв по-
яві явища традиційної сублімації (очищення), в 
умовах якого викристалізувалася система ти-
пологічних критеріїв образно-художньої сфери 
інтонування 3.

Побудований на схожих орнаментально-
нормативних зв’язках, регіональний колорит 
гуцульської інструментальної музики утвер-
див символічний культ арійсько-іранського по-
ходження. У ньому ця тенденція закарбована 
найсуттєвіше; отже, вікова історія етнічних 
кочових племен (за однією з гіпотез, гуцулів  – 
«кочулів») припускає декілька версій їхнього 
походження. Найвірогіднішим є припущення 
тюрсько-валаської анклавізації 4.

Мандруючи гірськими Бескидами, кочові 
переселенці залишили сліди своєї етнічно-
маргінальної ідентичності на пограниччях гео-
графічного ареалу лісистих Українських Карпат, 
утворюючи при цьому «острівці» власного на-
ціонального характеру. Їхньою безпосередньою 
метою було оволодіти промислово-земельною 

системою господарювання та утилітарно-
споживчий інтерес до прибуткового виробни-
цтва 5, а опосередкованою – опанувати етно-
культурний простір «окупованої» території.

У цій етнотериторіальній зоні винятково різ-
номанітна рослинність перевищує будь-які зе-
мельні ресурси виробничого підприємництва, 
що зумовило утворення в природі мінерально-
корисних копалин, серед яких варто насам-
перед назвати антрацит і гранітний камінь. 
Коштовні прикраси з їхньою невибагливою се-
міотикою (знаковістю) орнаментування законо-
мірним чином відобразили ментальний світо-
гляд корінних мешканців Карпат – автохтонних 
українців – гуцулів, лемків, бойків.

Кожний привнесений (іншокультурний) еле-
мент взаємозбагачувався і примножувався. 
Українська вишивка на прикладі турецької орі-
єнтальної орнаментики зберегла свою семан-
тичну означеність, гармонійно вплітаючись у 
різнобарвне мереживо традиційно-візантійської 
символіки. Інакше кажучи, міф і легенда транс-
формувалися в художньо-історичну дійсність. 
Надзвичайна розкішність і візерункова примхли-
вість орнаментики сформували декоративно-
вишукану оазу народного живопису та писан-
карства, що засвідчило етап пробудження й 
оновлення природи 6.

З давніх-давен запорукою доцільного фор-
мотворення орнаментальних масивів (у поєд-
нанні з простими контурно-лінеарними фор-
мами) була міфологічна значущість поетично-
образних нашарувань. Тому, абстрактно 
коригуючи дійсність, людина спромоглася влас-
ними зусиллями вивищити рушійну силу, спря-
мувати її в русло екзистенційно-позитивістсько-
го світосприйняття 7, а закономірній плинності 
природних процесів надала концептуально 
детермінованих рис, що зарекомендували себе 
передусім у сфері декоративного оздоблення 
філігранно відточених фігур.

У формуванні мистецьких уподобань гуцу-
лів велику роль відіграв природний ландшафт. 
Гірська рослинність з рельєфними улоговина-
ми та гостроверхими смерековими шпилями 
мимохідь відбила природну грацію у вихорі 
автентичних мелодій гуцульської традицій-
ної музики, що характерним чином ввібрала 
семантично-перцептивні ознаки гармонійно 
впорядкованої світобудови. В умовах кліма-
тичної мінливості кожен етнічний регіон закон-
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сервував характерні лише для даної місцевості 
географічні риси. Вони знайшли відображення 
і в музиці, і в орнаментальних витворах худож-
нього мистецтва.

Володіючи абстрактним мисленням, на-
родний музúка здатний був фіоритурно збага-
тити мелодико-інтонаційний субстрат, а отже, 
й навколишній світ, виявивши його найістотні-
ші ознаки в суцільній взаємодії з особливими 
принципами орнаментування. Природний ком-
понент в оновлено-метафоричній образності 
втілився й у творчій уяві гуцульських майстрів. 
Стійкими залишилися образ і метафора.

Для того, щоб відтворити в музиці реальні 
обриси довкілля, орнаментальна «графіка» 
постала в перебільшеному вигляді (явище гі-
перболізації). Чіткість рельєфу та емоційна на-
повненість зазнали трансформації: лінеарно-
контурна графіка виявилася віддаленою від 
«живописних» орнаментальних норм, ставши 
причиною узагальненого оформлення фіори-
турних прикрас 8.

Тож, розглядаючи українську орнаментику 
в найбільш типологізованих, споглядально-
зображальних розрізах народного живопису, 
графіки та прикладного мистецтва, варто за-
уважити, що в музичній царині візерунково-
фіоритурна структура орнаментування відіграє 
лише другорядну роль. Її основні форми мають 
дещо розмитий, непридатний для конкретного 
самовираження слухачем-реціпієнтом контур.

Питання орнаментики досить ґрунтовно 
розроблені в різних галузях мистецтва 9. Для 
порівняльного зіставлення можна провести 
аналогії з типологічно схожими етнооргано-
фонічними виявами орнаментальних проце-
сів у традиційній музиці загалом. Поєднання 
різноманітних типів орнаментики (зокрема в 
образотворчому мистецтві) уособлює науко-
ву традицію сучасної орнаменталістики. У за-
гальних рисах вона віддзеркалює проблемати-
ку компаративного дослідження декоративно-
прикладного мистецтва.

Утім, науковий підхід до автентично-
усталеної системи орнаментування – семан-
тично обґрунтований і кореляційно виважений, 
сприяє глибшому переосмисленню етномузич-
них, регіональних проявів інструментознав-
ства. У межах виявлення типономічних засад 
орнаментики, звукоетнічний ідеал НІМ 10 роз-
криває цілісну систему словесно-інтонаційного 

музичного мовлення 11. Тому завданням даної 
праці є виявити генетично успадковані риси 
музично-орнаментальної традиції гуцулів, 
що при достатньому збереженні основного 
субстрату природи українського мелосу в її 
інструментально-невибагливій синтагмі звуко-
наслідування виявили найбільшу схильність 
до орієнтальної традиції мікромелізматичного 
орнаментування.

Традиційно-регіональна система музичної 
орнаментики має стати об’єктом кожного ет-
ноінструментознавчого дослідження. Для її ви-
вчення необхідно керуватися науковим мето-
дом спостереження, який би детальніше виявив 
основні семантичні риси декоративної напливо-
вості в орнаментальних структурах музикуван-
ня: від мелодико-агогічної мікромелізматики до 
інертно-послабленої альтерованої хроматики 
(звучання тону, що виходить за межі темперо-
ваного строю).

До фіоритурних різновидів орнаментики на-
лежать декоративно-вишукані елементи мікро-
агогічної мелізматики, центром розповсюджен-
ня яких є етнотериторіальний регіон Українських 
Карпат, зокрема Гуцульщина.

Формотворча структура основних критеріїв 
орнаментування набула еволюційно-мінливих 
ознак, де перехідний етап від простих до більш 
вишуканих видів лінеарно-контурного мелотво-
рення (мелостилістики) зазнав часткового  пе-
реосмислення її складових.

Завдяки усному засвоєнню традиційно-
музичного матеріалу українська інструменталь-
на орнаментика лише епізодично-вибірково 
законсервувала свій фоновий етнічний суб-
страт. Принаймні з появою електронних звуко-
записувачів (фонографа та магнітної стрічки), 
з’явилася можливість більш стійко та незмін-
ноідентично фіксувати всі деталі звуконасліду-
вання 12. 

При вторинному реконструюванні (тран-
скрибуванні) музична орнаментика отримала 
вигляд візуально-слухової означеності. Твір чи 
окремий автентичний зразок набув об’єктивних 
ознак естетично-семантичної характеристики.

Як наслідок, загублені в часі і просторі най-
ідентичніші типи орнаментики розчинилися в 
більш досконалій – декоративно-вишуканій 
формі. А їхні відблиски стали епізодичним яви-
щем у власне етнотрадиційному середовищі ін-
струментальної музики гуцулів 13.
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***
Музично-виконавська стилістика Гуцуль-

щини, попри свою унікальну регіональну спе-
цифіку, зберегла подібність з основним орна-
ментальним субстратом автентичної музики 
Правобережної України, де фоностильовий об-
рис мелодики НІМ найбільш істотно утвердив 
семантичні ознаки автохтонно-музичної спад-
щини українців.

Орнаментально-фіоритурний тип виконан-
ня посів чільне місце в традиційно-музичному 
середовищі гуцулів. Порівнюючи музичну орна-
ментику з іншими видами мистецтва, можна 
зробити висновок, що композиційно-просторове 
співвідношення символічних знаків народного 
живопису не втратило своєї змістовності й до-
нині. Зосібна, характерно-стислий розподіл тех-
нічних можливостей орнаментування за такими 
принципами, як:

а) спонтанно-імпровізаційний;
б) орієнтально-стильовий;
в) фоноакустичний;
г) декоративно-зображальний – виявився 

цілком придатним для асоціативно-словесного 
сприйняття музики в цілому. Розглянемо їх де-
тальніше.

Перший принцип характерний здебільшого 
для ансамблевої гри або колективного музику-
вання, провідною складовою якого є спонтанно-
мобільна імпровізація 14. Сольно-епізодичні 

вкраплення орнаментально-агогічних типів 
мелізматики (мордентів, форшлагів, групето 
тощо) гарантують виконавцеві структурно-
організовану свободу виконання, оскільки її ста-
більній організації сприяє акустико-динамічний 
баланс темброфактури, що надає сольному 
імпровізуванню чітко окресленої ладогармоніч-
ної структурованості звучання.

Перебуваючи в межах тембрально-
фонічного інтонування, музикант-автентик 
(соліст-виконавець), зрештою, прагне якомога 
виразніше (засобами декоративно-статичного 
орнаментування) доповнити ідейно-семантичну 
сутність твору. У разі емоційного запалу його 
сольна імпровізація не виходить за межі 
структурно-композиційного впорядкування му-
зичної тканини. Її підтвердженням є яскравий взі-
рець народно-інструментальної музики, зокре-
ма буковинських гуцулів, які бездоганно-якісно 
володіють почуттям ансамблевої гри, органіч-
но відтворюючи рельєфно-обрисну структуру 
спонтанного імпровізування 15. Формотворча 
структура статично-незмінно зберігає свій зву-
коетнічний ідеал 16. Мікроальтераційні нашару-
вання усталено-модусних сегментів яскраво 
відображають традиційний стереотип субетніч-
ної музичної мови гуцулів. За художнім оформ-
ленням мереживо фіоритурних прикрас сягає 
звукозображальних рис інтонування 17.

Трісунка Білинська
(фрагмент)
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Інструментальна традиція Буковинської Гуцульщини. Грають брати Прилипчани. Запис І. Мацієвського 18.

На формуванні орієнтально-стильового 
принципу орнаментування характерним чи-
ном позначився етнічно-регіональний інстру-
ментарій гуцульської автентичної музики. На 
теренах Закарпатської Гуцульщини він дещо 
непослідовно розпорошений, оскільки відпо-
відає тембрально-акустичним можливостям 
традиційного виконавства. Це передусім зу-
мовлено етнічно-пограничними (напливовими) 
та кітчево-рекреативними процесами, що ва-
гомо вплинули на декоративно-орнаментальну 
структуру народно-професійного виконавства 
гуцулів зокрема. Втім, етностильовий звукоіде-
ал цілком збережений та адаптований, принай-
мні його фоноакустична, мелоінтонаційна та 
ритмотипологічна моделі ще не зруйновані.

Для Галицької Гуцульщини відтворення 
тембродинамічної фактури здійснюється за 
допомогою автентичних гуцульських цим-
бал 19, скрипки 20, лабіальних духових (свирілі, 
монтелева, флоєри, денцівки) та лінгвально-
амбушурних інструментів (трембіти, гуцуль-
ського рогу тощо) 21. Тому для яскравості зву-
козображального об’єкту характерною рисою 
є не лише ладоінтонаційна чи метроритмічна 
природа інтонування, а й множинно-просторова 
семіотика змішано-колористичних тембрів: від 
лабіально-амбушурних до струнно-щипкових 
та ударно-крустичних інструментів 22. У цьому 
відношенні фоноакустичний принцип орна-
ментування спирається на загальну стилістику 
тембрально-динамічного нормативу звучання.

Диференційована розмежованість орнамен-

тально-зображальних засобів виразності поши-
рюється й на загальну характеристику фоно-
стильового обрису звуконаслідування. У ньому 
найістотніше виражена семантична означеність 
українсько-етнічного музикування. Одним з про-
відних чинників формотворення в ній є ритмо-
інтонаційна шкала (в межах фоноакустичного 
середовища), що має здебільшого симетрично 
врівноважену структуру інтонування, оскільки 
її виражальні можливості не зазнали руйнівної 
сили з боку етнічно-запозичених напливових 
типів орнаментування 23.

Таким чином, інтонаційна виразність лише 
доповнена та збагачена візерунково-ритмічними 
елементами, що своїм інтенсивним функціону-
ванням ствердили мелодико-лінеарну основу 
звуковидобування 24.

Розмаїта мелізматика та гостро асиметрич-
на метроритміка не вийшли за межі усталеної 
комплементарно-складової будови ритмічних 
модусів. Їхня виразова функція ввібрала в себе 
основні ритмоформули, що вибудувались в та-
кій послідовності:
1) q  h – ямбічна структура ритму;
2) h  q – хореїчна або трохеїчна;
3) h.  q  h – дактильна;
4) q  h  h – анапестична;
5) h.  h. – спондеїчна;
6) q  q  q – трибрахічна.
Найпоширенішими серед них є ямбічна та 
хореїчна будови ритму 25.
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Виконавець – М. Тимофіїв (Коломия). Запис М. Й. Хая.
Твір поданий у повному обсязі.

Виконавець – М. Тимофіїв (Коломия). Запис М. Й. Хая («Великодна»,  «Мишинська»).

Ямбічна ритміка – типова ознака гуцуль-
ського інструментального мелоутворення; хо-
рейна властива всьому етнографічному про-
стору України (Слобожанщині, Наддніпрянщині, 
Поліссю, Поділлю, Таврії). Поширення її неадек-
ватної структури ритму в гуцульсько-музичному 
середовищі свідчить про органічне взаємопро-
никнення прадавніх виконавських традицій 
автохтонно-етнічного (ритмокомбінованого) му-
зикування.

Завдяки поєднанню ямбо-хореїчних типів ві-

зерункової орнаментики в гостроакцентній рит-
міці гуцульського мелосу простежуються озна-
ки мензурально-силабічної структурованості 
звучання 26. Спондеїчна і трибрахічна структури 
ритму використовуються частково, на певних 
відрізках часу, рівномірно підкреслюючи його 
періодичну тривалість звучання. Анапестична 
ж застосовується переважно в кадансах твору, 
зрештою, на завершальному етапі його станов-
лення або здебільшого в заключних розділах 
фрази 27.
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Як наслідок, музично-перцептивна дія 
тембрально-акустичного простору структурно-
ідентично відтворює ритмоінтонаційний суб-
страт субрегіональних масивів орнаментуван-
ня (гуцульського, зокрема). Він є достатньо 
зрозумілим для слухового сприйняття музики в 
цілому, оскільки орнаментально-зображальна 
символіка ще не досягла декоративної пиш-
ності візерунково-оздоблюваного моделюван-
ня. Тому провідними чинниками її зовнішньо-
атрибутивного критерію залишилися фор-
ма та структурно-орнаментальна мелодика, 
підтвердженням яких зосібна є гуцульсько-
інструментальний танець «Аркан» 28. Цей твір 
містить ритмоінтонаційну канву, що не виходить 
за межі квадратно-симетричного (рівнопропор-
ційного) угрупування.

Перше проведення тематичного матеріалу 
має шестискладову метроритмічну структу-
ру, що певною мірою стверджує контрастно-
епізодичний баланс між наступним проведенням 
теми. Її графічна пропорційність виражена в та-
кій послідовності звучання: 2 + 2 + 2. Внаслідок 
двоскладової тріади метроструктурних одиниць 
загальночисельний показник, відзначений у да-
ній ритмічній формі, частково порушує складо-
ву симетрію структурування. З цього погляду, 
дві наступні фрази цілком врівноважують її ме-
троритмічний континуум: рядково-симетрична 
пропорція, що складається з восьмитактової 
побудови (2 + 2) + (2 + 2), розкладається на 
рівноцінні симетрично-врівноважені тактові 

строфи, де кожний елемент всеоб’ємно ствер-
джує семантично-перцептивні риси графічно-
пропорційної структуробудови.

Для її понятійного тлумачення незмінно стій-
ким є усталений метричний розмір 2/4, що на-
дає музичній архітектоніці стрункої періодичної 
рівноваги (передусім у ритмоінтонаційному від-
ношенні). В орнаментально-зображальному ас-
пекті мелодико-лінеарний контур не руйнується 
напливовими декоративно-орнаментальними 
прикрасами, а навпаки, стверджує свою інтона-
ційну ясність – прозоро-еклектичну семіотику 
народно-професійного музикування 29. Завдяки 
яскравій виразності мелодичної лінії жоден орна-
ментальний компонент мікроагогічної мелізма-
тики не здатний знівелювати її фоноакустичний 
баланс. Його ж декоративно-прикладна функція 
призначена радше для загально-естетичної ка-
тегорії звукозображання, ніж для індивідуально-
рекреаційної 30. Тому її характерні риси поділя-
ються за таким принципом наслідування: перша 
з них наділена здатністю ілюстративного пере-
осмислення природно-генеративних процесів 
навколишнього середовища; друга – внутрішньо-
психологічним проявом емоційного стану люди-
ни. Для першої властивим є імітування стихійних 
явищ природи – стрімкого пориву вітру, бурхливої 
течії річки, невгамовних ударів грому та блискав-
ки, а також імітування тендітно-виразного співу 
птахів з їхніми множинно-різноманітними еле-
ментами інтонування 31: 

Колядницький гурт родини Тафійчуків, с. Верхній Буковець (Верховинський р-ну, Івано-Франківська обл.)
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Виконавець – М. Тимофіїв (Коломия). Запис М. Й. Хая.

У суцільно-об’ємному комплексі декоративно-
зображальний принцип звуконаслідування ха-
рактерно відображає гірську панораму лісового 
масиву Українських Карпат.

Для другої риси притаманна індивідуально-
особистісна характеристика людських почуттів, 
настроїв та духовно-естетична сфера діяльнос-
ті людини 32.

В інструментальній музиці гуцулів імпрові-
заційна манера гри яскраво й виразно відобра-
жає ключові моменти мікроагогічної структури 
артикулювання, що містять протилежно-стійкі 
риси ілюстративної звукозображальності 33.

Принцип декоративно-зображального ха-
рактеру виникає здебільшого стихійно 34. 
Інтонаційний формант мимоволі трансфор-
мується в спонтанно-розпливчасту структу-
ру інтонування, для якої характерна довільна 
метроритмічна пульсація (в рамках інтуїтивно-
осмисленої категорії звучання), що всеоб’ємно-
стійко засвідчує свою декоративну пишність у 
стихійно-напливових методах рекомбінованого 
імпровізування 35. Таким чином, в етномузично-
му середовищі гуцулів орнаментальні елемен-
ти мікромелізматики оздоблені декоративно-
вишуканими компонентами, що розташовані в 
протилежних напрямках висхідного чи нисхідного 
руху діатонічної гами 36. Тут розмірено-виважена 
ритміка сприяє активному процесу декоративно-
го напливу орнаментальних прикрас. 

Збагачуючи інтонаційну природу гуцульської 
автентичної музики, кожний лінійно-контурний 
сегмент набуває яскравого моностилістично-
го оформлення як у ладоінтонаційному, так 
і в метроритмічному відношеннях 37. Існуючи 
ж пóрізно один від одного, вони змушують 

цілком беззастережно сприймати даний му-
зичний твір. Це мимоволі викликає гіпотезу 
про те, що саме при комплексному утворен-
ні візерунково-орнаментальних прикрас, де 
інтонація-модус статично-незмінно відтворює 
його зовнішньо-напливовий елемент мікрохви-
лювання, з’являються різноманітно-стійкі обри-
си, що структурно-об’ємно врівноважують його 
музично-просторовий субстрат звучання.

Отже, «високопримітивна» простота 38 сег-
ментно-діатонічних контурів гуцульської НІМ 
достовірно-вирáзно відображає автохтонно-
етнічну довершеність українського інструмен-
тального мелосу загалом 39. На початку ви-
никнення коротких за теситурним діапазоном 
звуків, лад був діатонічним 40, оскільки не супе  -
речив природній манері стихійно-невимушеного 
співу, що певною мірою залишив свій відбиток 
на інструментальній природі музичного мовлен-
ня в цілому.

Пізніший пласт мелодекламування, зокрема 
хроматичного розгалуження звуків, стимулював 
появу орнаментально-фіоритурних візерунків – 
прикрас, що в етнотрадиційній музиці виявили 
закономірні тенденції розвитку інструменталь-
ного звуконаслідування, а саме: трихордно-
гексахордових, альтеровано-загострених ре-
комбінацій звучання.
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Виконавець – М. Тимофіїв (Коломия). Запис М. Й. Хая. Традиція с. Мишин (Коломийський р-н,  
Івано-Франківська обл.)

З огляду на це, діатонічна аура традиційно-
інструментальної музики стала невід’ємним 
чинником автохтонної української звукозобра-
жальної категорії інтонування. Як наслідок, 
альтерована хроматика незмінно-стійко закон-
сервувала семантико-перцептивні риси діато-
нічної синтагми звукозбереження. У її архаїч-
них мотивах крізь призму століть викристалі-
зувалася прадавня естетика прозоро-чистого, 
лінеарно-діатонічного голосоведення з періо-
дичним вкрапленням хроматично-загострених 
засад музичного орнаментування, що най-
істотніше відображає умовно-колористичну 
архітектоніку пейзажних обрисів звукозобра-
жання. Гострота контурних ліній, відточеність 
графічно-конструктивної орнаментальності та 
її яскрава барвистість повноцінно-вирáзно ви-
явили сутність мальовничої аури карпатської 
природи.

Якщо стрімкий рельєф лісових пейзажів 
характерно-образно відкриває живописну сто-
рону в народно-образотворчих жанрах, таких 
як: стінописний живопис, графіка, килимарство, 
то в музиці це явище відбувається більш опосе-
редковано 41, оскільки трансформація візуально-
графічних об’єктів на чуттєво-перцептивні 
подразники слуху викликає абстрактно-
асоціативне сприйняття даного спостережен-
ня. Цей принцип є закономірним чинником. Він 
свідчить про наявність народного живопису та 
будь-якого образотворчого жанру в цілому, де 
знаходиться видимо-просторовий об’єкт, що 
знаменує чітку взаємодію реально-зовнішніх 
предметів довкілля (рельєфно-контурних об-
рисів первозданної світобудови) з уявно-

візуальним переосмисленням його складових 
(індивідуально-особистісним перевтіленням 
пейзажно-колористичних рис у навколишньому 
середовищі). У музиці ж центральне місце по-
сідає звукове поле, що у вигляді мікроскопічних 
атомів утворює загальну категорію макрозву-
чання, а отже, неосяжно-об’ємну систему звуко-
відтворення гармонійної світобудови в цілому. 
Саме тому перехід від загального до конкрет-
ного звучання – цілком природне та вмотиво-
ване явище музичної рекреації. Він стверджує 
взаємозв’язок між біокосмічною енергетикою 
(природного звуку) з конкретно-структурованою 
(в темперованому відношенні) синтагмою зву-
конаслідування 42. Показовим елементом цього 
явища є старообрядова символіка календарно-
го дійства, де кожна пора року має свою індиві-
дуальну пейзажну характеристику 43.

Для осінньо-зимового циклу характерна ак-
варельна палітра змішаних барв 44. Весняне 
ж пробудження природи розширює мереживо 
чистих, незмішаних тонів, виявляючи її спек-
тральний елемент в колоритно-оновленій фор-
мі. З появою осінньо-зимового циклу чистота 
кольорових відтінків здебільшого нівелюється.

Підставою для живописно-циклічної видо-
зміни пір року віддавна є закономірно-стійкий 
процес оновлення рельєфно-контурної оази 
навколишнього середовища (природного ланд-
шафту), що характерно-ілюстративно відбива-
ється в графічно-орнаментальному мистецтві: 
архітектурі, стінописному живописі, графіці, а 
отже, і в музиці.

Ототожнення інтонаційної семантики зву-
ковидобування з традиційним стереотипом 
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мислення карпатських горян загалом і гуцулів 
зокрема є цілком закономірним і природним 
явищем.

Незважаючи на другорядно-еклектичні чин-
ники напливової системи звуконаслідування, до 
яких відносяться орнаментально-декоративна 
вишуканість, ладоальтераційна загостреність, 
філігранна відточеність мікроагогічних нюан-
сів, структурна спорідненість інтонаційних мо-
дусів української автентичної музики не втра-
тила своєї семантичної сутності, а навпаки, 
фундаментально-стійко затвердила лінеарно-
контурну стабільність музичного світосприй-
няття. Це насамперед стосується галицько-
гуцульських музикантів-автентиків, які най-
більш істотно зберегли структурно-симетричну 
врівноваженість інтонаційних масивів орнамен-
тування.

Структурна довершеність форми не зазнала 
руйнівної сили під дією етнічно-маргінального 
напливу запозичених елементів в музиці. Тут 
домінуючим чинником фактурозбереження 
виявилася орнаментальна гнучкість агогічно-
динамічного звучання. Її інтонаційну семіотику 
доповнила декоративна пишність орнаменту-
вання, що характерно розкрила семантичну ви-
разність української музики в цілому.

Оцінюючи традиційно-інструментальну му-
зику гуцулів на фоні етнічної музики середнього 
Подніпров’я, Полтавщини, Поділля чи Полісся, 
варто зауважити: мелодико-інтонаційна сфе-
ра звучання, що найхарактерніше відображає 
усталені риси українського мелосу, не змінює 
своєї синкретичної означеності, оскільки збері-
гає структурну стійкість інтонування на різних 
етапах формування музично-еволюційного сві-
тогляду гуцулів. Саме тому зовнішня напливо-
вість музичної орнаментики не може бути ви-
значальним критерієм її справжнього етнічного 
походження. Вона виконує лише декоративно-
прикладну функцію в контексті структурно-
агогічних видозмін; за своїм ладо-інтонаційним 
багатством її візерунково-мелізматична спря-
мованість почасти перевищує метроритмічні 
норми орнаментування.

У разі тимчасового уникнення лінеарно-
конструктивної мікроагогіки, структурно-
періодична окресленість інтонаційних сегментів 
звучання отримує єдину, територіально-цілісну 
систему музичного самовираження. Її спрямо-
ваність стає головним критерієм етнічного зву-

конаслідування, спираючись на інтонаційно-
ритмічну усталеність художніх засобів 
виразності, що у сфері української орнамента-
лістики достовірно-стійко підтверджує стабіль-
ну якість основних агогічно-перцептивних рис 
фіоритурно-орнаментального інтонування.
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Эта статья посвящена главным принципам музыкальной орнаментики в 
этноинструментальной традиции гуцулов. Её главный фактор  – органичес-
кая связь мифопоэтического сознания с вечными категориями существования 
и законами природы. Под их влиянием интонационность изменяет свою вне-
шнюю форму, приобретает постоянные определенные качества этнического 
самовыражения, обогащая украинскую мелодику различными исключительными 
декоративными элементами и декоративными украшениями, которые по 
существу доказывают органическую природу гуцульской орнаментики на 
различных стадиях её образования и развития.
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