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4.Особливості аранжування клавірів з імітаційною поліфонією супроводу. 
 

 Проаналізуймо приклади найбільш характерної для хорового виконавства і, зокрема 
для народного, –  імітаційної поліфонії. 
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 Почерговий вступ голосів (спочатку альта, потім сопрано) у заспіві теж можна вважати 
імітацією, проте справжня імітація починається у другому куплеті «Та не становися край 
мене». Початкову альтову тему соль-фа-дієз-мі-ре одночасно імітують без буквального по-
вторення сопрано і баси (10 такт), рухаючись назустріч одна одній, потім, розходячись, ви-
користовуючи при цьому більш дрібні тривалості при майже незмінному тексті. Подібну 
імітацію спостерігаємо в кінці речення вокальну фразу «Вірмене» імітує фортепіанний 
супровід в різних октавах. 

Розглянемо складніший приклад імітацій у творах класичної спадщини, перекладений 
для виконання народним хором (приклад 203). 

 В пропонованому прикладі аранжування маємо два варіанти перекладення: для соліста 
з хором і виключно хоровий переклад, партію солістки в якому виконує сопранова партія. 
Пісня складається з двох куплетів. Перший повільно–розповідального характеру. Це 
передається автором у досить скупій, прозорій фортепіанній фактурі, що і стало приводом 
для перенесення її в хорову партитуру у гомофонному викладі і співом закритим ротом. 
Другий – більш насичений, як в динамічному, так і фактурному викладі. Супровід звучить 
октавою вище з активною акордикою, перемежованою багатьма цікавими мелодичними 
лініями, імітаціями, що в цілому сприяє створенню відповідної поліфонічної хорової факту-
ри. В обох куплетах при створенні хорової партитури було намагання дотримуватись основ-
них правил, а саме: вокальна мелодія і бас повинні залишатись незмінними, в середніх голо-
сах бажано зберегти пропоновані мелодичні лінії без змін, при цьому допускається дроб-
лення тривалостей через невідповідність підтекстовки. Отже, басовий рух в 11-му такті пе-
редано тенору, який починає «розкручуватись» з унісона. Цей типовий прийом в хоровій 
літературі сприяє якнайкращому досягненню строю і ансамблю. Гірше, якби ця ж тема за-
лишилась у баса. По-перше, октавна відстань від основної мелодії була б не на користь зву-
чанню, відчувалася б звукова порожнеча. По-друге, надмірна переобтяженість звуковим на-
сиченням не сприяла б розумному розподілу тематичного матеріалу. По-третє, якщо дору-
чати цю ж тему басу, то, відповідно, треба заповнювати звуковий вакуум теноровим соль-
бемоль і альтовим сі-бемоль, а це створює певний відрив від теми, враховуючи їх подальше 
переміщення. Отже, мелодична лінія баса супроводу другого куплету виглядає так: з 11-12 
тактів вона передана тенорам, а з 13-го і до кінця (наступну мелодичну лінію) – басам. Те-
нор використовує мелодичні лінії і звуки, які не перехрещуються з іншими голосами і до-
повнюють хорову фактуру. Альт, використовуючи подібні мелодичні лінії, які знаходяться 
в його діапазоні звучання, спочатку відіграє роль підголоска, потім разом з тенором сприя-
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ють логічному доповненню змісту твору. Проте зустрічається і пряма імітація між 
жіночими і чоловічими голосами, виражена як у музиці, так і в тексті (13, 16,17 такти). Всі 
ці тимчасові переміщення імітацій не дають можливості зберегти принцип єдності 
підтекстовки – вона різна у всіх голосів, це закон поліфонії. Тут і часткове використання 
традиційного складу «Ой» у партіях сопрано, альта, баса, і скорочення поетичного тек-
сту,через різні переміщення вокальних ліній, а з ними – і зміни наголосів. 

Обидва аранжовані варіанти (соло з хором і мішаний хор) можуть виконуватись a 
cappella. 
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Розглянемо варіант імітаційної поліфонії, виконану для неповного мішаного хору 
(приклад 204). 

 



239 

 



240 

З прикладу видно, як мелодію сопрано майже буквально імітує чоловіча група хору, і 
навпаки. Тобто в одному такті проходять одразу дві ітітації. Те саме відбувається і в 
наступному такті, а також у четвертому куплеті, в якому тепер у вигляді підголоска імітує 
партія сопрано (7-8 такти). Альт в цих епізодах виконує підголоскову функцію. 

 
Завдання для самостійної роботи 
Перекладіть наступні твори: 
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