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ІІІ. Створення хорових партитур з творів, написаних для соло з 
поліфонічним складом супроводу. 

 
1. Загальна характеристика. 

 
Сучасний український народний хор – творчий колектив, якому доступні твори різної 

складності: традиційного народного багатоголосся, гармонічного, гомофонно-гармонічного, а 
також і поліфонічного видів хорової фактури. Тому доцільно розглянути й питання про 
створення хорових партитур з творів, написаних для соло з поліфонічним складом супроводу. 

На відміну від акордово-гармонічного і гомофонно-гармонічного складів супроводу, які 
розглядались в попередніх темах, цей різновид супроводу найменше пов’язаний з акордикою. 
Його багатоголосий склад утворюється з рівноправних поліфонічних ліній і характеризується 
протистоянням основної мелодії іншим голосам. Мова йде не про поліфонію строгого стилю 
взагалі, а лише про поліфонічність самого супроводу, залежного від вокальної партії. 

В даній темі до перекладання пропонуються народні пісні та авторські твори, написані у 
супроводі фортепіано або готово-виборного баяна, – як інструментів з досконало 
розвиненою виконавською фактурою. Що стосується традиційного готового баяна то його 
виконавські можливості в цьому плані трохи обмежені, не говорячи вже про бандуру. 

Загальновідомий поділ поліфонічних творів на такі види: контрастну, імітаційну та 
підголоскову. Незважаючи на їх принципову відмінність одна від одної, всі ці різновиди 
поліфонії ввійшли в композиторську практику як самостійно окремі, так і в різних 
комбінаціях одна з одною, тобто мішану. 

Засоби поліфонії широко застосовуються в хорових творах українських композиторів: 
М.Лисенка, М.Леонтовича, К.Стеценка, Б.Лятошинського, С.Людкевича, Л.Ревуцького та 
інших композиторів-класиків, а також у творах композиторів-диригентів, які писали музику 
для народних хорів. 

 
Аранжування творів, у супроводі яких зустрічається контрастний, імітаційний, 

підголосковий види поліфонії. 
Контрастна поліфонія. Основною ознакою контрастної поліфонії є різночасність 

вступу голосів, нерідко при яскраво вираженій їх самостійності і несхожесті мелодико-
тематичного матеріалу кожного з них. 

Подібні порівняння кількох тем з метою полегшення їх сприйняття завжди 
індивідуалізуються. Це проявляється як у ритмі, інтонації, так і в різносторонніх рухах 
мелодичних ліній, що і дає підставу назвати їх контрастними. Розглянемо на прикладах: 

Контрапункт у супроводі в октавному подвоєнні, що має висхідний рух, контрастує з 
темою, що виконується хором жіночих голосів, на фоні педалі мі-бемоль у баса знаходимо у 



215 

Поєднання двох контрастних тем у вокальному дуеті К.Домінчена ”Наша світла 
любов”(приклад185). 
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Два контрапункти, що звучать у жіночих партіях по відношенню до теми тенорів, 
спостерігаємо у творі М.Леонтовича(приклад 186). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Імітаційна поліфонія. Принциповою відмінністю її від контрастної є те, що в ній 

почергово вступають голоси, які використовують той самий тематичний матеріал, імітуючи 
один одного. Імітації можуть бути унісонні, октавні, тобто буквально відтворюють тему від 
одного і того ступеня ладу, але можуть бути у квінту, кварту, а нерідко і в який небудь 
інший інтервал, навіть від звуку, що виходить за межі даного ладу. Форми імітаційних 
творів більш розвинені і різні: це фуга, фугетта, канон, інвенція, пассакалія і таке інше. 

Наведемо приклади з хорової класичної музики. 
Проста імітація (приклад187): 
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Октавна імітація (приклад 188): 

Імітація у квінту (приклад 189):  
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Нескінчений канон другого розряду (приклад 190): 

У народно-хоровому виконавстві застосовуються переважно прості форми імітації – від 
одного і того ж звука, рідше – на кварту, квінту, октаву. 

Проста народна імітація (приклад 191)). Спочатку тенори перші і баси імітують тему 
другого тенора (2 такт), потім бас імітує тенорів (5, 7 такти). 
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Проста імітація від одного звука в авторській обробці народної пісні (приклад 192): 

Імітація у високих голосах на фоні витриманої гармонічної педалі у низьких (приклад 90): 
Підголоскова поліфонія . За своєю природою цей вид поліфонії стоїть трохи осторонь. 

Їй не властиві почергові вступи голосів, окрім заспіву, який у народній пісні доручається 
одному виконавцеві або групі хору. Вся пісня виконується на один текстовий склад всіма 
учасниками одночасно, проте кожен з них може імпровізувати свій варіант пісні, ритмічно, 
інтонаційно. У підсумку музична тканина підголоскової поліфонії складається з суми хоча і 
близьких, але різних мелодичних ліній, зібраних навколо гармонічного стрижня пісні. 

Ось приклад народного підголоска (виводу), та народної імпровізації, що виконується в 
традиційному народно-хоровому багатоголоссі (приклад 193). 
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А це приклад такого роду поліфонії, застосований в обробці народної 
пісні.М.Леонтович “Пряля”- яскраво контрастний підголосок у альтів і різноманітні 
підголоски-втори (терцева, децимова, октавна та секстова) в хорових партіях (приклад 194). 



222 

Наведемо приклад застосування октавно-унісонних підголосків у верхніх голосах 
супроводу на фоні остинатної квінти баса (приклад 195). 

Використання підголоска на фоні мелодії в кінці твору (приклад 196)  
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Нерідко композитори у хоровій творчості використовують прийом фугато, тобто 
нетривалий виклад матеріалу у характері фуги. Правда, у народно-хоровому виконавстві він 
майже не застосовується. 

Приступаючи безпосередньо до аранжування для хору клавірів, написаних у 
поліфонічному складі для соло з супроводом, варто розмежувати два зовсім різних 
прийоми:  
 при аранжуванні клавірів з контрастною або імітаційною поліфонією  
 при аранжуванні клавірів з підголосковою поліфонією. 

При аранжуванні клавірів з контрастною, або імітаційною поліфонією треба, перш за 
все, точно розподілити поліфонічні голоси між майбутніми хоровими партіями. При цьому 
в мішаному народному хорі вокальна партія може залишатися: 
А) у соліста, якщо партитура створюється для соліста у супроводі хору а-cappella, тоді 

хорова партитура формується з голосів супроводу; 
Б) у партії сорано, якщо аранжування створюється для хору без соліста. 
В обох випадках нижчий голос – бас супроводу переходить у хорову партитуру. Альти і 

тенори утворюються з решти поліфонічних ліній, навіть якщо вони в клавірі виходять за 
межі хорового діапазону, звідки їх, за звичай, треба транспонувати. Яка з цих ліній стане 
альтом, а яка тенором, залежатиме від звукового обсягу кожного з них, а також від їх 
лінеарних взаємозв’язків. 
Разом з тим: 

 уникати перехрещування голосів; 
 їх невиправданого віддалення один від одного; 
 хорових партій має бути стільки, скільки самостійних поліфонічних голосів є в клавірі, 

незалежно від того, для якого хору створюється партитура – для мішаного чи 
однорідного. (Зрештою, рідко зустрічається поліфонічний супровід, який може разом з 
вокальною партією утворити партитуру однорідного хору через обмеження вокального 
діапазону); 

 роздрібнювати або передавати сусідньому голосу імітаційно-поліфонічну лінію не 
бажано. У контрастній поліфонії після загальної цезури чи паузи обмін тематичним 
матеріалом між двома сусідніми партіями можливий. 
Окресливши таким чином “німу” хорову партитуру, переконавшись в тому, що створені 

вами голоси розміщені у зручних для них регістрах і лінеарних взаємозв’язках, можна 
переходити до наступної дії – до підтекстовки створених хорових партій. 
 


