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3. Часткове застосування загальнохорового акордово-гармонічного 
звучання при аранжуванні вокальних творів невеликого діапазону.  

 
 Залежно  від змісту та характеру сольного твору акордово-гармонічний 

загальнохоровий виклад партитури можна застосовувати: 
А) при повторах другого речення куплетної форми вірша після сольного заспіву одного 

виконавця, або хорової групи за формою соло – дует (хорова група) – хор, або соліст- 
хор (АББІ); 

Б) у приспівах, які звучать загальнохоровим tutti ; 
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Варіант А застосовується при перекладеннях як однотональних творів, так і в піснях, в 
яких через драматургічну побудову виникає зміна тональностей (цей вид аранжування 
відноситься до розділу “Обробка народної пісні”). 

Візьмемо досить простий приклад – українську народну пісню в обробці А.Кушніренка 
“Добрий вечір, сусідонько” (приклад 148). Невелика за обсягом (12 тактів) пісня з заспівом і 
дворазовим повторенням другого речення (дует-хор). Хорова фактура складається з 
жіночого дуету, баса (майже повністю дублює партію баса супроводу і має рухливий 
характер у двох останніх тактих), і тенора, обмеженого в русі (не більне секунди) і 
виконуючого об’єднуючу роль в гармонії твору. 

Розглянемо більш складний приклад – народну пісню в обробці 
А.Авдієвського “Ой чорна, я си чорна” (приклад 149, перша варвація). 
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Пісня розпочинається традиційним альтовим заспівом, потім підключається сопрано і 
завершується загальнохоровим звучанням. Проте нас цікавить, як композитор використав 
мелодію і супровід для створення хорового звучання. 

Наведений приклад (до уваги береться лише перша варіація) яскраво аргументує ви-
словлене застереження відносно поведінки баса при перекладенні. Його хід у першій 
варіації до малої-до першої октави (тональність до мажор), перенесений на октаву (11 
такт), органічно вплітається в хорову канву, звучить природно і динамічно, незважаючи на 
незначну відмінність ритму баса супроводу і хору (це допускається, у супроводі восьмі, у 
партитурі – шіснадцяті 11,14 такти). Альт відіграє роль втори, а тенор заповнює порожнину 
між ними. Варто також звернути увагу, як автор використовує класичні протирухи голосів 
(12,14-16 такти).  

 
Завдання для самостійної роботи.  
Варіантом А зробіть перекладення наступних творів:  
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Варіант Б має на меті розглянути використання акордово-гармонічної фактури в піснях 
з приспівом. Проаналізуймо приклад народної пісні в обробці К. Котенка “Їхав козак за 
Дунай “. Пісня однотональна з заспівом і хоровим приспівом. Основою створення 
загальнохорової фактури є супровід з 17 по 25 такти. Фактура акомпонементу фігуральна, 
проте в ній чітко простежується гармонічна основа. Залишимо без коментарів жіночу 
партію, яка протягом всього приспіву використовує терцевий паралелізм, а зосередимо 
увагу на поведінці баса. В даному випадку він, незважаючи на квартовий хід у супроводі 
(мі-бемоль-сі бемоль), залишає за собою остинатну функцію (17-19 такти). Це виправдано 
гармонією, характером темпу і дикційними труднощами вимови. У 20-му такті настає зміна 
гармонії, яка приводить до повернення в основну тональність до-мінор. Бас не залишається 
на місці, а переноситься на октаву вгору, щоб здійснити паралельний хід разом з жіночими 
голосами донизу, бо, залишившись у попередній октаві, згадуваного паралельного ходу 
йому не здійснити через занадто низьку теситуру. 

Тенор у перших двох тактах (17-18) відіграє роль квінти, потім подвоєного основного 
тону і лише в двох останніх – терції. 
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Принагідно зверніть увагу на доповнення до обробки у заспіві пісні. У автора всі 
куплети, незважаючи на явний діалог козака і дівчини, виконують лише тенори. Така 
трактовка не зовсім відображає закладений у тексті музичний зміст. Тому пропоновані 
варіанти більш доцільні. Якщо перша частина віршованого тексту куплету розпочинається 
від автора і продовжується козаком, то друга присвячена образу дівчини (“Вийшла, ручки 
заломавши і тяженько заплакавши:”Як ти мене покидаєш, тільки подумай!”). Цей текст все-
таки варто передати солістам (тенору, сопрано) або хоровим групам (тенорам, жіночій 
групі), що і зроблено в доповненні (див. приклад). Такий же діалог відбувається і у другому 
куплеті. І лише третій куплет, що йде від автора, передано в звучанні тенорової групи. 

Розглянемо приклад аранжування приспіву авторського твору ”Моя ти земле”.Музика 
А.Пашкевича, слова В.Яремчука. (приклад 153). За основу хорової фактури взято мелодико-
ритмічний малюнок та гармонію приспіву, виконуваного дуетом. Тут мелодична лінія баса 
хору дублює партію супроводу. У жіночих голосах – той же властивий сучасній українській 
народній пісні терцевий паралелізм. Тенор логічно доповнює звучання хорової органіки. 
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Завдання для самостійної роботи 
Зробіть перекладення наступних творів, використовуючи фактуру приспіву  
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