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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНТРАСТНОЇ ПОЛІФОНІЇ 

У ФОРТЕПІАННИХ ТВОРАХ 

 

Фортепіанна музика постійно збагачується. Одним із засобів 

збагачення фортепіанної музики є використання у творах контрастної 

поліфонії. Контрастна поліфонія – це багатоголосний виклад, побудований на 

сумісному звучанні мелодично – контрастних голосів. Мелодії кожного 

голосу яскраво розвинуті і водночас ці мелодії різні. Інколи такий вид 

поліфонії називають різнотемною [3]. До контрастної поліфонії належать 

окремі твори із збірників «Нотні зошити» А.М.Бах, менуети В.Моцарта, 

сарабанди Г.Генделя, маленькі прелюдії Й.С.Баха. 

В окремих випадках голоси, що об’єднані поліфонічною фактурою, 

рівноправні. Кожний з голосів однаково яскравий, вагомий. Часто у творах 

одна з мелодій переважає над іншими, що звучать одночасно з нею, вона 

більш яскрава, виділяється своїм звучанням завдяки регістру або ритму, 

розвину тості мелодії або її своєрідності. Завдяки цьому усі інші голоси, 

нехай в незначній мірі, але вони є підлеглими і в якійсь мірі вони є 

супроводжуючими. Такі ознаки нагадують гомо фонічний виклад. У деяких 

прелюдіях з «Добре темперованого клавіру» Й.С.Баха можна спостерігати 

такий контрастний розвиток. 

Й.С.Бах у своїх інструментальних творах найдосконаліше розкрив 

внутрішній світ людини, її думки і почуття та їх емоційні контрасти. 

Геніальний майстер фуги залишив у спадщину чудові зразки контрастної 

поліфонії. Контрастне двоголосся та триголосся з досконалою мелодичною 

красою поліфонічних голосів та яскравістю ритмічних з’єднань  створюють 

неперевершеність та гармонічність звучання творів. Мелодії кожного голосу 

не розсіюються, не заважають одна одній, а навпаки, рельєфно поєднуються. 

Завдяки контрастності ритмічного малюнка, кульмінацій, інтонаційній 



насиченості мелодії кожного голосу безпомилково врівноважують 

гармонічну єдність контрастного багатоголосся. Нескладні фортепіанні п’єси 

містяться в «Нотних зошитах Анни Магдалени Бах». Обидва зошити були 

створені Й.С.Бахом для другої дружини – Анни Магдалени Бах. Збірки 

містять як власні твори композитора, так і твори сучасників, а також родинні 

записи творів. Перший нотний зошит належить до 1722 р., другий нотний 

зошит – до 1725 р. Завдяки художньому змісту та поліфонічній майстерності 

збірка є важливим і обов’язковим розділом педагогічного репертуару у галузі 

контрастної поліфонії. 

Складніші і глибші за змістом поліфонічні твори увійшли до збірки 

«Маленькі прелюдії і фуги» Й.С.Баха [1]. Збірка об’єднує 18 маленьких 

прелюдій та декілька фуг. Більшість прелюдій збірки належить до 

контрастної поліфонії, елементи імітації містяться у прелюдіях №7 та №9. 

Отже, на мою думку, фортепіанна музика не можлива без використання 

у ній контрастної поліфонії. Завдяки контрастності ритмічного малюнка, 

кульмінацій, інтонаційній насиченості мелодії кожного голосу безпомилково 

врівноважують гармонічну єдність контрастного багатоголосся. 
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