
Тема (6 год.) Бахівська фуга як складно організоване ціле. Композиційна 

будова. Різновиди форм. Параметри та стратегічні ідеї бахівської фуги. 

Послідовність операцій при написанні фуги. Структура експозиції. 

Структура середнього і завершального розділів. 

Зміст лекцій 

Бахівська фуга як складно організоване ціле. Поняття фрейму 

бахівської фуги. Фрейм як «структура репрезентації знань». Вербалізований 

фрейм-опис бахівської фуги. Визначення «стереотипних ситуацій» в 

«розпізнанні» суттєво важливих структурних ознак бахівської фуги. 

Визначення причинно-наслідкових зв’язків між структурою теми, 

структурою експозиції та подальшої після експозиційної стратегії розвитку. 

Послідовно-рекурсивна та паралельно-рекурсивна взаємодія параметрів 

бахівської фуги (тональний план; послідовність структурних компонентів 

фуги – теми, відповіді, інтермедії; поліфонічні трансформації тематизму, які 

впливають на форму – обернення теми, стрети теми; порядок вступу голосів). 

«Технологічний сюжет» і «технологічний план» бахівської фуги. 

Будова бахівської фуги. Фуга як найпоширеніший жанр і форма 

поліфонії бароко. Жанрово-стильові попередники фуги – інструментальні 

канцони та річеркари. 

Експозиція фуги: почерговий вступ фактурних голосів з проведенням 

тем та відповідей; можливість включення інтермедій (сполучних, 

розвиваючих, контрастно-тематичних); можливість додаткових та 

контрекспозиційних проведень тем та відповідей.  

Середній розділ фуги: різновиди початку середнього розділу; варіанти 

тонального плану.  

Заключний розділ фуги: різновиди (реприза, кода); тональний план. 

Різновиди форм бахівської фуги. Визначення форми фуги:  

a) за тональним планом (двочастинні з кодою, тричастинні з 

репризою, рондоподібні, однотональні); 

b) за матеріалом інтермедій (двочастинні із двічі повтореними 

тематично-виразними інтермедіями, тричастинні із тричі повтореними 

інтермедіями); 

c) за поліфонічними прийомами (двочастинними, якщо друга 

частина форми або стретна, або інверсійна, або з вертикально-рухомою 

перестановкою матеріалів голосів; п’ятичастинними з включенням розділів 

„експозиція теми”, „стрета теми”, „контрекспозиція обернення теми”, „стрета 

обернення теми”, „контрапункт основного і оберненого матеріалів теми”); 

d) за кількістю тем (однотемні, подвійні і потрійні фуги з 

одночасним і різночасовим експонуванням тем). 

Параметри та стратегічні ідеї бахівської фуги. Параметри бахівської 

фуги як найважливіші показники її структуроутворення: параметри 

тонального плану, структурних послідовностей, поліфонічних прийомів, 

порядку вступу голосів. Послідовні і паралельні зміни у процесі взаємодії 

параметрів. 



Стратегічні ідеї бахівської фуги як конкретизація конфігурації певних 

змін в процесі взаємодії параметрів: ідеї ізоморфізму, деталізації, синтезу, 

тиражування, зростання, ускладнення. 

Послідовність операцій при написанні фуги. Структура експозиції 

фуги. Робота над експозиційним розділом фуги: вибір теми за структурними 

та ладо-тональними ознаками; вибір регістрового місцеположення відповіді з 

умовою її щільного прилягання до регістру теми; вибір часу вступу відповіді; 

вибір різновидів відповіді за ладо-тональною структурою; вибір матеріалу 

протискладання; вибір типу інтермедії. 

Структура середнього і заключного розділів фуги. Якісно нова тактика 

і стратегія написання середнього і заключного розділів фуги у порівнянні з 

експозицією. Визначальним у виборі варіанту після експозиційного розвитку 

є структура обраної теми та будова експозиції. Взаємозалежність між 

масштабом теми і кількістю її проведень в фузі. Взаємозалежність між ладо-

тональною структурою теми і характером тонального плану фуги 

(хроматичні теми тяжіють до однотональних фуг, діатонічні теми – до 

багатотональних фуг). Взаємозалежність між здатністю теми до стрети та 

конфігурацією стрет у фузі. Взаємозалежність між періодичністю, 

квадратністю теми та репродукуванням її структури в наступних блоках 

тематичного розвитку фуги. 
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