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Вступ 

В епоху літерної та невменної нотацій тривалість звуків не 

записувалася. Вона збігалася із складами віршованого та прозового 

тексту. Саме на цих засадах виникла перша класична теорія музичного 

ритму Аристоксена (близько 300 року до н.е.). Автор переніс вчення 

про віршовані стопи на ритмічну організацію музики. Він розглядав три 

види стоп: дводольні (ямб, хорей), тридольні (дактиль, анапест, 

амфібрахій) та чотиридольні (пеони). Всі вони відрізнялися кількістю 

слабких долей та наявністю чи відсутністю напочатку стопи слабкої 

долі. 

2. Музична морфологія. Ритм. 

Музичний ритм набагато складніший, ніж ритм вірша чи прози. 

Нові тенденції в музиці, що виявилися в XIII — XIV століттях, вивели 

музичний ритм за межі літературних стоп. Ритмічна організація музики 

почала активно розвиватися за своїми законами. З’явилася можливість 

не тільки ритмічно, вільно і різноманітно імпровізувати, але і 

записувати імпровізації. Мензуральна нотація середньовічної Європи 

відкрила шлях до ритмічної свободи у наступних століттях. 

 

3. Ритмічний рисунок. 

Ритм — одне з першоджерел музики. Це організація у часі онуків 

та пауз на основі взаємодії їх тривалостей у певних темпових рамках. 

Звуки різної тривалості називаються ритмічними одиницями. До 

основних ритмічних одиниць належать цілі, половинні, четвертні, 

восьмі, шістнадцяті та інші тривалості. Вони можуть подовжуватися 

крапками, лігами, ферматами. Крім основних, вживають особливі види 

ритмічних одиниць. 
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В одноголосній музиці послідовність звуків та пауз різної чи 

однакової тривалості створює ритмічний рисунок або ритмічну лінію. У 

багатоголоссі ритмічні лінії окремих голосів взаємодіють по вертикалі і 

можуть збігатись або не збігатися за рисунком, утворюючи ритмічну 

партитуру. 

Значення ритмічного рисунка для виразності музичних образів 

дуже велике. Особливо це стосується ритмів, характерних для різних 

жанрів. Ритмічні групи виступають в них носіями образів, що властиві 

певним жанрам та стилям. Звичайно, для створення цілісного 

художнього образу самого ритмічного рисунку недостатньо. Та його 

значення дуже велике. Досить спробувати змінити у мелодії ритмічну 

лінію, як вона стане невпізнанною. Коли ж змінити тільки звуковисотну 

лінію, то вона збереже свій характер, жанрові риси, хоча і буде іншою 

мелодією. 

Не випадково існують національні музичні культури, в яких ритм 

є основним і навіть єдиним засобом виразності. Та у більшості 

розвинених музичних культурах ритм є складовою частиною системи 

елементів музичної мови. Наприклад, музична культура Індії має 

розвинену звуковисотну систему та оригінальну ритмічну організацію. 

ритміка народів Африки, Азії та Латинської Америки також стала 

надбанням світової музичної культури. 

Багату і різноманітну ритміку має музика слов'янських народів: 
 Д. Христов. День минає 
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4. Акценти. Метр. 

У ритмічній лінії звук, що триває довше сусідніх звуків, сприй-

мається як акцентований. Такі звуки утворюють ритмічні акценти, які 

внутрішньо організовують звуковий потік. 

На прикладі мелодії романсу К. Стеценка «У долині село лежить», 

яка навмисне записана без розміру та тактових рисок, можна відчути 

значення ритмічних акцентів. Вони виділяють п'ятий ступінь соль 

мінору то як квінту тонічного тризвуку, то як тоніку. 

Ритмічний та звуковисотний акценти можуть збігатися із слабкою 

долею такту. У такому разі посилення ними слабкої долі створює 

враження затакту: 
І шумить, і гуде. Українська 

Швидко 

     

 

Поява акорду після одноголосся на слабкій долі такту утворює 

гармонічний акцент. Так, у п'єсі П. Чайковського «Січень» (Пори року, 

№1) акорди, що припадають на другі долі тактів, акцентують їх, роблять 

ритмічний рисунок п'єси гнучким, пластичним, підкреслюють ліризм 

музики: 

Зміна тембру, регістру може сприйматися як тембровий акцент. 

Збігаючись з ритмічним акцентом, тембровий акцент посилює його: 

Б. Лятошинський. Симфонія № 3, ч. І , 
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Довільні ритмічні акценти більш притаманні, одноголосній 

музиці. З розвитком багатоголосся виникає необхідність організувати в 

часі всі звуки вертикалі. 

Такою організацією став метр, як постійне чергування рівно-

великих акцентованих (сильних) та неакцентованих (слабких) відрізків 

часу (долей). 

 

5. Прості та складні такти. 

Метр у європейській музиці отримав два різновиди: дводольний та 

тридольний. Решта — похідні від них. 

Дводольний метр — це чергування однієї сильної та однієї слабкої 

долей. Він простий, чіткий, активний. Базується на багатьох, життєвих 

та природних явищах, пов'язаних з рівномірним рухом. Перш за все це 

хода. Не випадково, що всі різновиди маршів мають в основі 

дводольний метр. Більшість танцювальних мелодій та жартівливих 

пісень також дводольні. 

Тридольний метр — це чергування однієї сильної та двох слабких 

долей. Він не має аналогів у природі та життєвих діях. Збільшена 

кількість слабких долей робить його менш чітким, більш плавним та 

плинним, що характерно для вальсу, романсу та ліричних пісень. 

Одиницею виміру музичного метру є такт. Проміжок між двома 

сусідніми сильними долями, що відокремлюється на нотоносці 

вертикальною рискою називається тактом. Величина такту відображає 

величину метра. 

Такти, що мають одну сильну долю, називаються простими. Це 

дводольні та тридольні такти. Такти, що складаються з двох і більше 

однорідних простих тактів, називаються складними однорідними 

тактами або складними. Вони мають стільки сильних долей, скільки 
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простих тактів входить до їх складу. Але головною сильною долею є 

перша, яка об'єднує всі інші у цілісну тактову структуру. Наприклад, 

чотиридольний такт — це два дводольних, шестидольний — це два 

тридольних тощо. 

Такти, що складаються з двох і більше неоднорідних простих 

тактів, називаються складними мішаними тактами або мішаними. 

Наприклад, у п'ятидольному такті поєднуються дводольний та 

тридольний такти у будь-якій послідовності: 2+3 або 3+2. У мішаних 

тактах перший акцент також є головним. 

Збільшення часу між головними акцентами у складних тактах 

дозволяє створювати музику широкого дихання. 

 

6. Затакт. Змінні метри. 

Досить часто музика починається з слабкої долі такту. Такі звуки 

записуються до першої тактової риски і утворюють неповний такт або 

затакт. Він може мати один або кілька звуків, бути коротким чи 

довгим. Наявність значного затакту пом'якшує початок музичного руху, 

віддаляє сильну долю. Короткий затакт, навпаки, активізує рух і 

посилює метричний акцент. 

 Рівномірно періодичні акценти утворюють строгу метрику. 

Неперіодичні акценти характерні для вільної метрики. Так, для 

історичних пісень та дум, ліричних балад та голосінь строга метрика 

мало характерна. При їх записі користуються тактовими рисками не 

тільки для того, щоб позначити метричні акценти, але і щоб показати 

поділ мелодії на смислові відрізки. У таких тактах метричні акценти 

з'являються через різні проміжки часу. Виникає змінний метр. 
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Змінний метр має два різновиди: рівномірно-змінний та не-

рівномірно-змінний. Коли два різних метри змінюються строго 

періодично через такт, виникає рівномірно-змінний метр. Такий метр 

нагадує складний мішаний, але має більше акцентів. У складних 

мішаних метрах, на відміну від рівномірно-змінних, всі прості метри 

об'єднані першим акцентом, що допомагає запобігти членування 

музики. 

 Коли зміна метрів не має строгої періодичності, виникає нерівно-

мірно-змінний метр. 

 

7. Тактовий розмір. Прості та складні розміри. 

Метр вказує на дводольність та тридольність тактів, та не вказує 

тривалості долей. Адже метрична основа може бути однаковою в різних 

творах, а тривалість долей іншою. Вона може бути цілою, половинною, 

четвертною, восьмою і навіть шістнадцятою. 

Запис метра певними ритмічними одиницями називається 

тактовим розміром. Тактовий розмір вказує на кількість і тривалість 

долей у тактах, що найчастіше позначається двома цифрами. 

Як і метри, розміри бувають простими, складними, мішаними, а 

також постійними та змінними. 

ПРОСТІ РОЗМІРИ 

Прості метри конкретизуються у простих розмірах. Це дводольні 

та тридольні розміри. Розташування метричних акцентів простих 

розмірах завжди однакове — вони припадають на першу долю такту. Їх 

періодичність зумовлена кількістю долей в такті не залежить від 

тривалості тактової долі. 
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Тривалість тактових долей визначає характер їх звучання. Великі 

тривалості — цілі, половинні, четвертні, мають звучати більш вагомо і 

визначено ніж мали тривалості — восьмі та шістнадцяті. 

СКЛАДНІ РОЗМІРИ. 

Складні метри конкретизуються у складних розмірах. Складних 

розмірів, основою яких є прості дводольні розміри, небагато. 

Чотиридольні розміри допомагають втілити широке коло музичних 

образів — від маршових і танцювальних до лірико-споглядальних. 

Виражальність мішаних розмірів найбільш відповідає епічним та 

ліричним образам. У народній та професійній музиці зустрічаються й 

інші мішані розміри. Величина їх тактів може бути настільки значна, що 

метричні акценти втрачають своє значення, поступаючись ритму. 

 

8. Запис тактового розміру. 

Розмір має різні форми запису. Традиційно він виставляється після 

ключа та ключових знаків і, якщо не змінюється на інший, діє протягом 

усього твору. Записується розмір двома цифрами, які розташовані одна 

над одною. Верхня цифра вказує на кількість долей у такті й 

виставляється над третьою лінією нотоносця. Нижня цифра вказує на 

тривалість однієї метричної долі і виставляється під третьою лінією 

нотоносця тощо. 

Порушення правил групування тривалостей допускається у таких 

випадках: 

1. При об'єднанні всіх дрібних тривалостей загальною 

в'язкою в межах простого такту. 

2. Коли звук займає весь простий такт і записується 

однією нотою (можливо з крапкою, але без ліги). 
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Групування у складних та мішаних розмірах полягає в тому, що 

прості розміри, які входять до їх складу, утворюють самостійні групи. 

Але звук, що триває весь складний такт, може бути записаним однією 

нотою або залігованими нотами, тривалість яких дорівнює простому 

такту. 

 

9. Темп. Ритмічні одиниці. 

Кожна епоха має своє відчуття плинності часу. Це відчуття 

формувало і музично-художнє часосприймання, яке знайшло відоб-

раження у темповому змісту конкретних творів. 

Абсолютна швидкість руху ритмічних одиниць визначається 

темпом. Він може посилювати активність одних та зменшувати 

активність інших елементів музичної мови. Так, у темпах, де звукова 

тканина розгортається повільно, увага зосереджується на самому звуку, 

інтонації, тембрі, на фонізмі співзвуч. У повільних темпах велику 

організуючу роль відіграє метричний акцент. Щоб показати повільний 

рух метричних долей, композитори XVII-XVIII століть записували свої 

твори у повільних темпах дрібними тривалостями. 

У творах, де звукова тканина розгортається у швидкому темпі, 

увагу до себе привертають напрямок звукового потоку, динаміка 

звукових хвиль, зміна регістрів. У сучасній музиці поширився запис нот 

без метричного такту. Основою для організації звуків стали ритмічні 

тривалості та їх групи, склади слів, а також мелодичні, динамічні, 

темброві та фактурні хвилі музичного розвитку. 
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