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3. Аранжування творів (клавірів) з контрастною поліфонією  
супроводу. 

 У наведеному прикладі видно, як основній мелодії у партії фортепіано контрастує хо-
рова варіація, виражена у жіночому дуеті (приклад 197). Такий прийом у практиці хорового 
аранжування застосовується дуже часто. 

Розглянемо ще один приклад аранжування клавіру з контрастною поліфонією (приклад 
198).  
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Тут мелодичні протиріччя яскраво виражені між вокальною мелодією і мелодією супро-
воду на фоні ритмічного тонально-остинатного малюнку, який супроводить весь образний 
зміст твору. Ця тема смутку, жалоби, побудована півтоновими ходами у мелодії супроводу, 
складається з кількох фраз, відокремлених і об’єднаних автором за допомогою ліг. 
Спочатку вона проходить в голосі супроводу, потім переходить у бас. Отже, при 
аранжуванні варто дотримуватися авторської логіки в збереженні мелодичних ліній, не 
дроблячи її на частини, а намагатися відтворити в хорових партіях в задуманому автором 
стані, що і зроблено в пропонованому аранжуванні. Першу мелодичну фразу (1-8 такти) 
передаємо партії сопрано. Наступну, яка у клавірі звучить в басу, пердаємо альту (9-12 
такти). А завершують тенори, які використовують заключне басове проведення теми (13-18 
такти). Така передача теми зумовлена не лише намаганням зберегти в недоторканості 
задумані автором мелодичної лінії, а відповідає вокально-виконавським можливостям 
хорових партій, їх звуковому діапазону. Винятком можуть бути перенесення закінчень 
вокальних ліній на октаву у альтів у 12-му такті та тенорів у 17-му через низьку теситуру і 
неможливість таким чином висловити образне прочитання, а також з метою уникнення 
перехрещування голосів. 

В основу ритмічної фігурації автором взято остинатно-тональну зв’язку з вісімки з 
крапкою, шістнадцятої і чвертки, які повторюються, імітуючи стриману, повільну і в той же 
час досить ритмічну і сувору ходу похоронної процесії.Ця ритмічна хода звучить спочатку 
у басі з 1 по 8 такти, потім в партії правої руки супроводу – 9-18 такти. Але для відтворення 
її у звучанні хору a cappella необхідно віднайти відповідний текстовий склад, який 
відповідав би образному змісту твору. Зрозуміло, що спів закритим ротом неспроможний 
виразити драматичний стан події. Таким образним складом може бути склад “дум”. Він, 
постійно повторюючись, створює оте саме, що відповідає загальному настрою. Середні го-
лоси супроводу створюють певну звукову педаль. Вони, залежно від напруги драматичної 
ситуації, переносяться в звучання то альтової і тенорової партій, то сопранової. Звичайно, 
такий твір може виконувати лише добре укомплектований хор з високою вокально-хоровою 
культурою. 

Наведемо дуже цікавий приклад контрастної поліфонії, в якому є наявні протиріччя в 
ритмічному та мелодичному планах (приклад199). 
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 Наведений приклад яскраво демонструє контрастний вид поліфонії. Він проходить, як 
було вже обумовлено, в основному між солістами і хором у мелодичному, 
метроритмічному, динамічному планах. При цьому, між самими солістами (баритоном і те-
нором) він теж контрастно-імітаційний, у вигляді незначного фугато. Композитору таким 
чином вдалося створити два сюжетні плани. На першому – козак з роздумами і журбою, ви-
раженими довгими нотними тривалостями (чверті, половинні) та ще й з тривалими 
розспівами. На другому, що звучить piano – громада, яка спостерігає і «судачить», 

співчуваючи горю козака. Це виражається як короткими вісімками, так і залігованими розваж-
ливими чвертками з вісімками. При такій розкладці голосів фортепіанний супровід зайвий. 
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Завдання для самостійної роботи 
Зробіть аранжування наступних творів контрастної поліфонії: 
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