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1.1. Перекладення з жіночого багатоголосся на мішане 
 
Вивчаючи і аналізуючи традиції мішаного народного гуртового співу виявляємо, що:  
1. чоловіча група повністю дублює альтову, при цьому тенори співають в унісон з 

ними, баси – октавою нижче; 
2. чоловічі голоси дублюють альтову партію не буквально, а ведуть в окремих 

епізодах самостійну партію; 
3. чоловічі голоси повністю, або частково ведуть самостійну від жіночих партію (баси 

при цьому дублюють тенорів в октаву); 
4. один з голосів (як правило, тенор) не рухається, створюючи контрапункт, всі інші 

рухаються як у поліфонічному багатоголоссі.  
Розглянемо кожен випадок окремо  
1. Випадок перший. Чоловіча група повністю дублює партію альтів. 
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Завдання для самостійної роботи 
Перекладіть цим способом українські народні пісні:  
 



26 

2. Випадок другий, коли чоловічі голоси іноді проявляють епізодичну самостійність, 
але вона не виходить за межі альтового подвоєння (прикл.28). 

 
Бас в 7-8 тактах після ля співає мі, потім логічно рухається донизу. Цей хід видається 

штучним. Природньо було б співати ля-до-до-сі-ля-сі-ля. 
Це саме стосується і тенорів. З 7-8 тактів йому логічно б продовжити лінію до-сі-ля-сі-ля, 

аніж дублювати альта (далекий стрибок, хоча можливий). 
3. Випадок третій, коли чоловічі голоси ведуть самостійну хорову партію (баси 

дублюють тенорів через октаву). Це трапляється, як правило, при одночасному 
паралельному русі 3-х голосів (прикл.29).  

Вона розпочинається традиційним альтовим заспівом, згодом вступають вивід і всі інші 
голоси, і лише в 3-4 тактах відбувається паралельний рух трьох голосів – виводу, альтів та 
чоловічої групи. Причому чоловіча група не дублює альтову, а веде повністю самостійну 
партію (баси дублюють тенорів через октаву).  
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Завдання для самостійної роботи 
Перекладіть другим та третім способами народні пісні:  

4. Випадок четвертий, коли один з голосів, як правило тенор, “не підкоряється” 
загальному рухові голосів, а намагається бути незалежним, створюючи квінтову 
педаль (прикл.32.) 

За першим разом хор, після тенорового соло, співає в сталих традиціях народного 
багатоголосся: сопранова партія веде вивід, всі інші - основну мелодичну лінію. При 
повторенні цього ж речення, тільки сопрано і альт зберігають традиції, тенор і бас 
(частково) намагаються створити гармонічну основу (8-10 такти). 
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Такі зміни відбувається переважно в піснях проміжного (мішаного) складу, де 
виконавцями є співаки з добре розвиненим гармонічним слухом, схильними до імпровізації, 
які привнесли її з гармонічного церковного співу. 



29 

Завдання для самостійної роботи 
Зробіть аранжування четвертим способом народних пісень:  

 
б) чоловічі голоси мішаного хору в октаву дублюють лише нижній басовий голос 

(прикл.35, варіант Б). 
Нерідко в перекладах з чоловічих хорів заспів залишається за одним з чоловічих голосів 

(прикл.36).  
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Варіант чоловічої партії міг би бути і таким (прикл.37), але це вже розділ – 
“Гармонізація”.  
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Завдання для самостійної роботи: 
Перекладіть наступні народні пісні:  
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