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Постановка проблеми. В музикознавчій науці українське музичне 
мистецтво ХІХ століття ще сповнено великих прогалин. Однією з таких 
практично невідомих сторінок історії є постать Петра Петровича Сокаль-
ського – видатного діяча свого часу, людини передових поглядів, який не 
побоявся за часів Емських та Валуєвських циркулярів відстоювати право 
на національне українське мистецтво.  

За своє не довге життя, всього 55 років, митець досяг масштабних 
успіхів як в сфері мистецтва, так і в сфері науки. П. Сокальський одночас-
но вів активну діяльність у багатьох найрізноманітніших галузях. Серед 
яких: вчитель, публіцист, редактор, письменник, науковець, дипломат, су-
спільний діяч, музикант-виконавець, фольклорист, музикознавець і нареш-
ті  композитор з величезним творчим спадком, в якому представлені прак-
тично всі музичні жанри. Саме П. Сокальський є автором перших опер му-
зичної гоголіани в українському мистецтві. Кожна з цих сфер діяльності 
митця може стати темою окремого великого дослідження. В рамках однієї 
доповіді важко висвітлити всі ці аспекти, тому в даному докладі зупини-
мось на практично невідомому новаційному проекті науковця – «Основы 
музыкальной психологии».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Після смерті автора, уривок 
з глави «О механизме музыкальных впечатлений» був надрукований в збі-
рці «Из мира искусства и науки»17. Пізніше частина згадуваної статті, була 
розташована в одному з перших посібників «Музичної психології» мос-
ковської редколегії під редакцією М. С. Старчеус у 1992 р. Невелику інфо-
рмацію про цю роботу науковця подає і Т. Каришева, в єдиній монографії 
присвяченій композитору «Петр Сокальский». Однак, дослідниця не надає 
істинного значення цій праці, як одного з перших, на теренах Російської 
імперії, досліджень в сфері музичної психології.  

Метою статті є відкриття основних положень новаційної праці 
П. Сокальського – «Основы музыкальной психологии». Надання цьому 
дослідженню статусу першої наукової розвідки з музичної психології на 
теренах України, а її автору – звання основоположника науки музична 
психологія. 
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Матеріали та результати дослідження. Загалом, архів 
П. Сокальського на сьогоднішній день ще не є описаним та упорядкова-
ним. Зберігається архівна спадщина митця в Російській національній біб-
ліотеці ім. Салтикова-Щедрина, в Російському національному музеї 
ім. Глінки, в Національній бібліотеці України ім. Вернадського. Можливо 
деякі матеріали ще є в Харківських, Одеських та Нью-Йоркських архівах. 
Дослідження «Основы музыкальной психологии» було знайдено в рукопи-
сному відділі Національної бібліотеки України ім. Вернадського.  

Після опрацювання існуючого каталогу було виявленно 10 одиниць 
зберігання, що відносяться до цієї праці. Серед них, дві присвяченні попе-
редньому плану дослідження, решта – 8, відкривають текст окремих глав 
роботи. Подаємо опис архіву: 
1. Ф.1 од.зб. 38385, 50 аркушів 

«Основи музичної психології». Одеса. 1877 р. 
2. Ф.1 од.зб. 38388, 1 лист і 1 лист білий 

План і система твору «Основи музичної психології». Чорнові нотатки, 
автограф. 

3.  Ф. 1 од.зб. 38389, 4 листа 
Начерки плану та системи твору «Основи музичної психології». 

4. Ф. 1 од.зб. 38390, 34 аркуша з них 3 листа чистих 
Дослідження «Основи музичної психології». 

5. Ф. 1 од.зб. 38391, 3 листа 
Матеріали до «Основ музичної психології» «Кольори і звуки». 

6. Ф. 1 од.зб. 38398 – 38399, 35 аркушів 
До «Основ музичної психології». Починається «досі природа і вла-
стивості ...». 

7. Ф. 1 од.зб. 38400, 16 аркушів з них 1 аркуш чистий 
Матеріали для «Основ музичної психології» «Тон». 

8. Ф. 1 од.зб. 38401, 15 аркушів з них 1 аркуш чистий 
Матеріали для музичної психологи. Нотатки про тони. Починається 
«змушують дитину посміхатися ...». 

9. Ф. 1 од.зб. 38402, 18 аркушів 
Матеріали для «Основ музичної психології». «Про тон». 

10. Ф. 1 од.зб. 38405, 9 листів 
Матеріали для музичної психології «Про механіку музичних вражень». 
Після розшифрування цих матеріалів, що збережені в рукописному 

вигляді, стало можливим зробити наступний текстовий аналіз. 
П. Сокальський мав дуже нерозбірливий для читання почерк, що звісно 
ускладнювало процес розшифрування дослідження. Дещо незвичним, для 



людини нашого сторіччя, виявляється типове для культури мовлення 
XIX століття вживання слів із закінченням на «ять», використання «ея» за-
мість «ее», наповнення тексту французькими та німецькими фразами. Крім 
того, практично всі одиниці зберігання представляють собою робочий ма-
теріал та чорнові нотатки, з правками та дописами, зробленими рукою ав-
тора. Загалом, в розшифрованому друкованому вигляді існуючи частини 
праці складають 102 сторінки формату А4. 

На  сьогоднішній день, не можливо встановити точної дати початку 
роботи над цією працею. З архівних джерел стає відомим, що деяка части-
на дослідження існувала вже у 1877 році18. Остання глава датована 1 січня 
1887 року19, тобто останнім роком життя науковця. 

Умовно, дослідження митця можливо розділити на два великих роз-
діли, за наступною тематикою: 

- перший – стосується більше теоретичного аспекту музичної мови та її 
особливостей, а саме тону, такту, ритму, мелодики та гармонії; 

- другий – розкриває проблеми поняття музики, її структури та сприй-
няття. 
Поясненням включення великих розділів стосовно теоретичного ас-

пекту музики може слугувати той факт, що на час завершення праці, на те-
ренах Російської імперії лише починали з’являтись підручники з музичної 
гармонії20 та музичної грамоти, що були дуже необхідні в аматорських та 
напівпрофесійних музичних гуртках. 

За браком часу доповіді, більш детально зупинятися на окремих по-
зиціях першого розділу, не має можливості. В наш час, вони є догматич-
ними та складають теоретичний остов сучасного музикознавства.  

Безумовно більший інтерес виявляють розділи присвяченні питанням 
музики та музичного сприйняття. В зазначених розділах автор розкриває 
шість основних категорій своєї теорії психології музичного сприйняття.  

Перша категорія стосується акустичних, фізіологічних та психологі-
чних складових музики. В об’єкт музики, за теорією П. Сокальського, 
обов’язково  входить і суб’єкт, тобто слухач. Відповідно до цього, сприй-
няття слухача залежить від зовнішнього фактора подразника (самої музи-
ки, її акустичної та фізичної сторони) та внутрішнього процесу психічної 
організації тієї чи іншої людини. Виходячи з цієї позиції, автор висловлює 
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наступну думку: «музика сама по собі не існує ... музика відтворюється 
тільки в той момент, коли вона впроваджується у вухо слухача і примушує 
там матеріально тремтіти відомі нервові нитки, що становлять свого роду 
клавіатуру нашого органа слуху»21. Тож Музика, за думкою 
П. Сокальського, є реакцією комбінацій звукових хвиль на чуттєвий нер-
вовий організм слухача. Звідси науковець робить висновок про те, що му-
зика не існує само по собі, і що для її повного розуміння обов’язково необ-
хідно враховувати творчий стан композитора, виконавця і слухача. Тим 
самим П. Сокальський фактично передрікає нову галузь в музикознавстві – 
музичну інтерпретацію. 

Друга категорія стосується – проблеми змісту музики, яка внаслідок 
складності своєї структури та мови, не дає можливості визначення : «музи-
ка це речення, в якому є дієслово або прикметник, але немає підмета або 
іменника; це ... дається лише реакцією музики на нервовий центр слуха-
ча»22. Відсутність іменника чи об’єкту в мові музики, призводить до її по-
стійного прагнення доповнити себе поєднанням з іншими видами мистецт-
ва: словами, жестами, програмою, назвою та іншим, які б допомогли слу-
хачеві наблизитись до задуму та ідеї твору. Тож виходячи з позиції склад-
ності розуміння змісту музичного мистецтва науковець підходить до пи-
тання синкретизму мистецтв. Мабуть, саме внаслідок цього фактору для 
композитора і критика одним з головних музичних жанрів була опера. Як 
відомо, найбільш яскравим прихильником цієї ідеї в майбутньому  можна 
вважати Карла Орфа та його театральні реформи.  

Третя категорія вчення П. Сокальського стверджує, що для розу-
міння музики дуже важливо враховувати темперамент та виховання люди-
ни. Сьогодні, ця теза є найбільш розробленою в науці музична психологія. 

В четвертій категорії митець робить сміливе припущення про влас-
тивість музики впливати на нервову систему людини, на її настрій та вчин-
ки, тим самим передрікаючи майбутню науку – музична терапія: «З одно-
го боку музика – саме ідеальне з мистецтв, невідчутне, здатне нескінченно 
хвилювати душу, відривати її від дійсності, і пробуджувати в ній глибокі 
настрої і прагнення до піднесеного, з іншого боку – саме матеріальне із 
мистецтв, бо вона дратує нерви, впроваджується в слух і організм слухача, 
і виробляє умови здатні штовхати його на дії, збуджуючи нас точно алко-
голь або наркотичний засіб»23.  
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П’ята позиція теорії виокремлює три головних начала в музиці – 
організацію, рух та мову.  

Організацію науковець враховує не в просторі, а в часі чи в «прос-
торі думки» за Кантом: «музика духовна, а не просто матеріальна, розмі-
щується в сфері думки і тільки передається їй слухом ... тому музика, по 
суті, твориться думкою або фантазією за допомогою пам'яті, і саме відчут-
тя музики є вже психічний акт»24. Часопросторова організація музики про 
яку тут веде мову митець, на сьогоднішній день є однією з найактуальні-
ших проблем в музикознавстві та мистецтвознавства взагалі.  

Не менш важливим фактором в музиці, для П. Сокальського, є рух. 
При цьому автор вважає, що враховувати необхідно не тільки рух музичної 
тканини, але й рух різноманітного сприйняття від неї: «рухаються не тіль-
ки хвилі повітря в найрізноманітніших формах і розмірах, але і нерви слу-
хача, так само нерви слухового апарату і центрального апарату»25. Адже 
музичний рух відбувається поступово: з початку в слуховому апараті, а по-
тім в нервових центрах. Коли ж рух зупиняється, слухач ще деякий час 
знаходиться під його впливом. Тож рух в музиці вносить з собою необхід-
ність початку та кінця, або спокою. Звідси П. Сокальський виводить ще 
одну формулу, в якій: Музика дорівнює спокій – рух – спокій, та асоціює 
її з такими філософськими категоріями, як початок – розвиток – кінець 
або ж народження – життя – смерть.  

Подаючи висновок щодо структури музики, автор підводить до тре-
тьої особливості музики: «музика представляється нам свого роду мовою 
... вона, говорить слуху …»26. Питання розгляду музики як мови для слуху, 
також, останнім часом набуло великої актуальності. Зараз з’являються до-
слідження, де музика як мова розглядається або як семіотичний об’єкт, або 
де акцентується увага на комунікативній природі музики (М. Арановський, 
В. Медушевський та ін..). 

Шоста категорія теорії музичної психології -  розглядає структуру 
психічної організації музичного сприйняття. Її автор бачить складеною 
із трьох позицій: аналітичної, чуттєвої або естетичної,  та, пізнавальної. 
Аналітична – діє в нервах слухового апарату, де відбувається аналіз елеме-
нтів музичної мови. В естетичній або чуттєвій категорії перші настрої, 
враження та почуття перетворюються в «силу асоціацій ідей, в уявлення та 
образи ... Тут визначається ступінь поетичної сторони музики, здатність її 
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ворушити душу і доставляти слухачеві естетичну насолоду»27. Остання, пі-
знавальна категорія, отримані уявлення та образи «зводить на очну ставку 
з загальними ідеями та поняттями даного суб'єкта, де вони отримують кри-
тичну оцінку шляхом порівняння, як створення мистецтва ... Після цього 
музичний враження вкладається в пам'ять або якесь сховище, вже відчуте, 
певне і оцінене»28. 

Отже, музичне сприйняття є дуже складний процес, для оцінки якого 
необхідно враховувати не тільки акустичні і фізичні якості музичної мови, 
але й особливості сприймаючого суб’єкта, його виховання, темперамент, 
досвід та решту психологічних якостей даної особистості. Лише за таких 
умов стане можливим виявлення психологічного процесу музичного 
сприйняття за П. Сокальським. 

Підсумовуючи, розглянемо головні ідеї дослідження «Основы музы-
кальной психологии» за наступною схемою.  
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Теоретичне вчення П. Сокальського умовно складається з двох рів-
нів. Перший – стосується загальних стилістичних особливостей музичної 
мови, а саме: тону, ритму, мелодики та гармонії. Розгляд стилістичних 
особливостей слугує науковим підґрунтям автору для переходу до другого 
рівня – музичного сприйняття, яке складається з шести категорій: 

- акустичні, фізіологічні та психологічні складові музики (де висува-
ються ідеї,  притаманні для сучасної музичної інтерпретації); 

- зміст музики та синкретизм мистецтв (що дає поштовх до ідей театра-
льної реформи К. Орфа); 

- умовність музичного мистецтва, в наслідок чого обов’язково необхід-
но враховувати  темперамент та виховання особистості (одна з голо-
вних позицій науки «музична психологія»); 

- вплив музики на нервову систему та діяльність людини (одна з голо-
вних ідей, ще однієї майбутньої науки – «музична терапія»); 

- музика, як простір і час, рух, мова (концептуальні складові музичного 
мистецтва в сучасному музикознавстві); 

- психічна організація музичного сприйняття (одна з ключових і найак-
туальніших проблем «музичної психології»). 

«Основы музыкальной психологии» П. Сокальського виявились ев-
ристичною працею, в якій закладались основи не лише для майбутньої на-
уки – музична психологія, але ще й були передбачені такі наукові галузі, як 
музична інтерпретація та музична терапія. Крім того, автор зупиняє свою 
увагу на таких актуальних для сьогодення питаннях, як часопросторові, 
мовні і філософські складові музичного мистецтва; синкретизм мистецтв. 
Та в центрі уваги митця, завжди є проблема психології музичного сприй-
няття, питання яке навіть зараз, вже у ХХІ сторіччі, вимагає багатьох нау-
кових досліджень для якомога повнішого розкриття.   

 На превеликий жаль, ця праця П. Сокальського ніколи не була по-
вністю видана, що безумовно є великою втратою для розвитку нашої віт-
чизняної музикознавчої науки. Сьогодні, ця новаційна для свого часу нау-
кова розвідка має повернутися з небуття. Саме тому, одним з головних за-
вдань музикознавців має бути видання цього твору, надання йому належ-

Концепція психології музичного сприйняття 



ного місця, а його автору – звання основоположника музичної психології 
на теренах України.  
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Жарик Альона. «Основи музичної психології» П. Сокальського. 
Джерелознавчий дискурс. У статті розглядається практично невідома на-
укова розробка українського митця ХІХ сторіччя – «Основи музичної пси-
хології». Визначаються головні положення цього дослідження. Проведе-
ний аналіз «Основи музичної психології» розкриває її унікальне значення, 
як однієї з перших розвідок з музичної психології на теренах України. 
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Жарик Алена. «Основи музикальной психологии» 
П. Сокальского. Источниковедческий дискурс. В статье рассматривает-
ся практически неизвестная научная разработка украинского деятеля 
XIX века – «Основы музыкальной психологии». Определяются основные 
положения этого исследования. Проведенный анализ работы «Основы му-
зыкальной психологии» раскрывает ее уникальное значение, как одного из 
первых исследований по музыкальной психологии на территории Украи-
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Zharik Elena. «Fundamentals of music psychology» by P. Sokalskyy. 
Discourse on sources.The main topic of article is virtually unknown scientific 
development of Ukrainian artist of the nineteenth century – «Fundamentals of 
music psychology». It is identified the main provisions of this study. The analy-
sis of «Fundamentals of music psychology» reveals its unique value as one of 
the first explorations of music psychology in Ukraine. 
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