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У сучасній українській мові активно вживаними є дві пара-
лельні прикметникові форми: гармонічний та гармонійний. На 
відміну від багатьох інших атрибутів, що є переважно результа-
том невдалого перекладу (наприклад, драматургічний замість 
драматургійний), вони утворюють паронімічну кореляцію.

Прикметник гармонічний походить від професіоналізму гар-
монія, що в тлумачному словнику інтерпретовано як «1. муз. 
Закономірне поєднання тонів в одночасному звучанні; співз-
вуччя, співзвучність, милозвучність. // Частина теорії музи-
ки, вчення про правильну побудову співзвуччя в композиції» 
(НТСУМ, 1: 415). Відповідно, атрибут найчастіше вживаний у 
фахових текстах (або комунікативних ситуаціях) та поширений 
у фахових словосполученнях на зразок гармонічні інтервали, 
гармонічна система тощо. Пор.: Виклад матеріалу відрізня-
ється системністю і послідовністю, елементи гармонічної 
системи розглядаються в органічному поєднанні теоретично-
го й історичного, структурного та процесуального аспектів 
(Лекції: 9); Перетворення музичних інтервалів з мелодичних 
на гармонічні змінило їх якості, отже і естетичні оцінки їх з 
боку музикантів і слухачів (Лекції: 20).

У професійному музичному дискурсі активно вживають 
також професіоналізми – словотвірні похідні від цього при-
кметника, наприклад, енгармонічний. Пор. Від хроматичного 
строю енгармонічний відрізняється надзвичайною складніс-
тю інтонування, тому можливість його значного поширення 
ставиться згаданими авторами під сумнів, хоча вони й не за-
перечують, що є люди, котрі відчувають справжню насолоду 
від енгармонічного співу (Лекції: 19).



Культура слова №94’ 2021

235НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Прикметник гармонійний утворений від слова гармонія, 
одне із значень якого також пов’язане з теорією та практикою 
музичного мистецтва: «Злагоджене звучання, приємне для слу-
ху; милозвучність» (НТСУМ, 1: 415). У такій інтерпретації 
увагу акцентовано на емоційному сприйнятті мистецтва, а не 
на фаховому аналізі. Раптом ззаду я почув голос, чистий і гар-
монійний, наче родився з тепла блакиті (М. Коцюбинський) 
(НТСУМ, 1: 414).

Із виходом за межі музичного дискурсу пов’язане інше 
представлене у словнику переносне значення слова гармонія: 
«Поєднання, злагодженість, взаємна відповідність якостей 
(предметів, явищ, частин цілого)». Тому гармонійний – це той, 
«який знаходиться в чіткій відповідності з чим-небудь, сповне-
ний гармонії» (НТСУМ, 1: 414).

Як одна з категорій естетики гармонія належить до філо-
софського дискурсу: «В широкому (первісному) розумінні – 
зв’язок, стрункість, домірність; естетична категорія, яка по-
значає цілісність, злитність, взаємодію усіх частин і елементів 
форми. Одушевлену гармонію, сповнену людським змістом і 
почуттям, називають красою» (Короткий). Тому на підсвідомо-
му рівні кожна особистість прагне відчути гармонію з людьми, 
зі світом, з собою, щоб зробити своє життя гармонійним.
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