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РОБОТА З ТЕМОЮ В ШІСТЬОХ ФУГАХ 
АБО ВОЛЮНТАРІЯХ Г. Ф. ГЕНДЕЛЯ 

При вивчанні фуги в курсі поліфонії, базовою моделлю слугує 
клавірна фуга Й. С. Баха. Основним джерелом матеріалу є перший та 
другий том «Добре темперованого клавіру». Але навіть серед 
барокових фуг для клавішних інструментів можна знайти цікаві 
зразки, що не співпадають з уявленнями, сформованими на основі 
аналізу бахівських фуг. Саме до таких зразків відноситься збірка 
«Шість фуг або волюнтарії для органу або клавесину» 
Георга Фрідріха Генделя. Необхідність розширити уявлення про 
барокову фугу зумовлює актуальність статті. 

Наукова новизна полягаєв тому, що аналіз базується на моделі 
фуги з імпровізаційним типом викладення. 

Мета статті – конкретизувати прийоми роботи з темою в 
клавірній фузі імпровізаційного характеру. 

В 1712 р., коли Гендель переїхав до Англії, він почав працювати 
органістом. Це вимагало від нього участі в оформленні англіканського 
богослужіння. Отже композитор вивчає традиції англійської церковної 
музики і знайомиться з жанром волюнтарія (voluntary). Волюнтарій – 
це музична п’єса для різних інструментів, переважно для органу або 
труби, яка звучить на початку та наприкінці богослужіння. Слово 
«voluntary» можна перекласти як «за бажанням», що вказує на 
імпровізаційний характер твору, або просто на імпровізацію. 

В кінці XVII ст. волюнтарій писався у вільному імітаційному та 
більш строгому фугованому стилях, тобто не передбачав конкретного 
вигляду ріспости або нормативного чергування пропости та ріспости в 
експозиціях. В XVIII ст. терміни «волюнтарій» та «фуга» замінювали 
один одне. Від континентальної фуги англійська фуга відрізняється 
збереженням рис імпровізаційності. 

Біля 1712 р. Гендель написав одинадцять великих фуг саме в 
такому імпровізаційному стилі. П’ять з них ввійшли до восьми великих 
сюїт, виданих в 1730 р. В жодній сюїті немає назви «фуга», усі фуги 
незалежно від того, яке місце вони займають в циклі, позначені лише як 
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Allegro. Інші шість утворили окрему збірку, яка була видана в 1735 р. 
Саме ці шість фуг є матеріалом для аналізу в даній статті. 

В загальному вигляді основні та найбільш суттєві відмінності між 
клавірними фугами Г. Ф. Генделя та І. С. Баха характеризує К. Й. Южак в 
статті «И. С. Бах и Г. Ф. Гендель: две концепции фуги». Тож, у Й. С. Баха: 

Тема фуги – музыкальный тезис, 
истинность которого должна быть 
доказана в ходе становления формы. Тема 
подлежит испытанию и утверждению 

<…> Не-тема, то есть противосложения 
и интермедии, – это комментирующий и 
поддерживающий тему материал 
(независимый от нее, либо развивающий 
ее «хвостовые» элементы, либо 
использующий ее в существенном 
преобразованном виде). На уровне 
линейного движения, поэлементного 
развёртывания материала 
противосложения контрастируют теме, 
а интермедии – проведениям. На уровне 
же композиционного целого 
нетематические элементы 
поддерживают жанрово-типологическую 
характеристику темы – и всей фуги. 
Форма фуги выстраивается как 
логически обоснованный и направленный 
процесс изложения [4 с. 100]. 

Тема фуги – музичний тезис,дійсність 
якого має бути доведена в ході 
становлення форми. Тема підлягає 
випробуванню і ствердженню <…> Не-
тема, тобто протискладнення і інтермедії, 
– це коментуючий та підтримуючий тему 
матеріал (незалежний від неї, або розвиває 
її «хвостові» елементи, або використовує її 
в суттєвому перетвореному вигляді). На 
рівні лінійного руху, по елементного 
розгортання матеріалу протискладнення 
контрастує темі, а інтермедії – 
проведенням. На рівні композиційного 
цілого нетематичні елементи підтримують 
жанрово-типологічну характеристику теми 
– і всієї фуги. Форма фуги будується як 
логічно обґрунтований і направлений 
процес викладення. 

Для фуги Г. Ф. Генделя характерним є те, що: 

Темой фуги может быть некое 
относительно, законченное мелодическое 
построение, но нередко его 
кадансирующая часть изменчива и легко 
отделяется от инициальной части. 
Точнее, относительной стабильностью 
обладает ядро темы, развёртывание же 
принципиально изменчиво. Это с особой 
убедительностью проявляется в конце 
фуги: очень часто она завершается 
неполными проведениями <…> Не-тема – 
нередко это не независимый 
контрапункт, а материал самой темы, в 
том числе материал ядра. <…> Форму 
фуги образует динамичный, 

Темою фуги може бути яка-небудь 
відносно закінчена мелодична побудова, 
але нерідко її кадансуюча частина 
змінюється і легко відділяється від 
ініціальної частини. Точніше, відносну 
стабільність має ядро теми, його 
розгортання принципово змінюється. Це з 
особливою переконливістю проявляється 
в кінці фуги: дуже часто вона 
завершується неповними проведеннями 

<…> Не-тема – нерідко це не незалежний 
контрапункт, а матеріал самої теми, в тому 
числі матеріал ядра <…> Форму фуги 
утворює динамічний імпровізаційно-
примхливий процес, багатий на 
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импровизационно-прихотливый процесс, 
богатый неожиданными поворотами 
событий [4 с. 101]. 

неочікувані події. 

Отже, як бачимо, головна та найбільш помітна відмінність між двома 
моделями полягає в ставленні до теми фуги, точніше – до її стабільності. 
Розглянемо конкретні прояви мінливості теми в обраних фугах. Всі шість є 
чотириголосними. Слід звернути увагу на те, що дві з них– №№1 та 3– мають 
двоголосну тему, тобто вони є подвійними фугами з сумісною експозицією. 
Мелодичні елементи в таких двоголосних темах вступають не одночасно, а 
послідовно. Вступ другого мелодичного елементу є потенційно дуже 
важливим: він вказує на те місце в темі, де закінчується зона стабільності: в 
процесі розвитку членування мелодичних елементів двоголосної теми 
відбувається саме в тій точці, яка була вказана вступом другого з них. 
Мелодичні елементи двоголосної теми можуть проводитися не в усіх голосах. 

Якщо тема одноголосна – вона проводиться в усіх чотирьох голосах, 
як у континентальній фузі, але якийсь з її елементів вже в експозиції 
відокремлюється та утворює дещо на кшталт додаткових проведень. Отже, 
активна робота з тематичним матеріалом починається вже в експозиції. 

Хоча теми шести фуг не такі деталізовані та жанрово-конкретні як у 
Баха, кожна з них має виразні мелодичні елементи, що запам’ятовуються з 
перших разів. Наприклад, в першій фузі другий елемент теми спочатку має 
репетиції, а потім яскравий висхідний октавний стрибок (див. приклад 1): 

Приклад 1. 

 
В другій фузі ми також чуємо і репетиції, і яскравий октавний 

стрибок, на цей раз низхідний, але в протилежній послідовності. Ще 
одним елементом, здатним привернути увагу, є тритоновий хід після 
репетиції (див. приклад 2): 

Приклад 2. 

 
В темі третьої фуги привертає увагу послідовність двох затримань, 

розосереджених в обох її мелодичних елементах (див. приклад 3): 
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Приклад 3. 

 
Тема п’ятої фуги має два таких елементи, що здатні привертати 

увагу та добре запам’ятовуватися: початкову послідовність стрибків на 
велику та зменшену септиму, а потім – низхідний хроматичний рух, так 
званий passus duriusculus (див. приклад 4): 

Приклад 4. 

 
Саме характерні елементи теми композитор використовує у 

інтермедіях, навіть в експозиційних розділах. 
Теми в фугах активно розвиваються. Вони можуть варіюватись, 

модулювати, зазнавати фактурних змін. Початковий їх виклад не 
обов’язково стає основним. Якщо у вільних частинах фуг Баха тема 
вступає в якомусь конкретному голосі, то у фугах Генделя тема вступає в 
тому чи іншому вільному регістрі. І. М. Приходько відмічає: 

Обращаясь к клавирной фуге, Бах пишет 
прежде всего для нескольких голосов, а 
Гендель и Скарлатти – в первую очередь 
для двух рук [3, с. 123]. 

Звертаючись до клавірної фуги, Бах пише 
насамперед для декількох голосів, а 
Гендель та Скарлаті – в першу чергу для 
двох рук. 

Це не дає змоги застосовувати при аналізі фуг Генделя схеми з 
певною кількістю ліній для кожного стабільного голосу. Тому для аналізу 
фуги №1 на двоголосну тему використаємо іншу схему, розташовану на 
двох нотних станах. Нижче відзначено тональний план фуги: 

Схема 1. 

         □ — проведення основного варіанту теми; 
() — проведення варіанту тональної відповіді; 
⁞ ⁞ — елементи теми, які проходять парами; 
 інтермедійний розділ; 
[ ] — стретне проведення тем. 
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Бачимо традиційний тональний план з модуляціями в тональності 
першого ступеня спорідненості, але певні відмінності від бахівської моделі 
у використанні стрет. Якщо у Баха вони зазвичай застосовуються в 
заключних розділах, то Гендель активно використовує стрети вже в 
експозиції. Доречі, в його фугах можна зустріти повні, часткові та 
несправжні стрети. В першій фузі відбувається постійна робота з темою. Її 
обидва елемента разом проходять 11 разів, стретне викладення першого 
елементу відбувається один раз, другого – 8 разів. Також ми бачимо як 
другий елемент теми двічі викладається самостійно. 

Не менш цікавим виявляється аналіз п’ятої фуги з одноголосною темою. 
Схема 2. 

 
Крім позначок, використаних вище, тут з’являються нові символи, 

оскільки тема змінюється вже з перших викладень: 
˜˜ — тема має різні зміни в закінченні; 
→ — тема модулює в іншу тональність. 
Зі схеми видно, що первинний вигляд теми на кінець фуги не повертається, 

вона закінчується вже зміненою темою, тобто її тему неможна вважати стабільною. 
Аналогічним способом зроблений аналіз інших чотирьох фуг, який 

підводить до певних висновків. Найбільш суттєвим є те, що сама тема 
менш стабільна ніж тема Баха, вона починає змінюватись вже в 
експозиції. Окремі елементи теми отримують самостійний розвиток теж в 
експозиції. На відміну від Баха, Гендель не намагається зробити 
регулярним чергування теми та інтермедії. Ще одна з особливостей фуг 
Генделя в тому, що ми не можемо сказати коли закінчується попередній 
розділ в творі, але можемо сказати коли починається наступний, саме 
завдяки вступу теми. Через використання таких засобів виникає 
безперервний імпровізаційний потік, сила якого зростає на кінець твору. 
Такий потік композитор зупиняє не поліфонічним засобам, а закінчує 
кожну фугу дещо відокремленим гармонічним кадансом. 

Тож, запропонований підхід аналізу дозволяє звернути більше уваги на 
трансформації теми її регістровий розвиток та розширити уяву про барокову фугу. 
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Дзекун Валентина. Робота з темою в шістьох фугах або 
волюнтаріях Г. Ф. Генделя. В статті показана модель клавірної фуги 
XVIII ст., альтернативна до бахівської. Ця модель, втілена Генделем в 
жанрі волюнтарія, характеризується імпровізаційністю, нестабільністю 
теми, її активним розвитком в експозиції, та вирішальною роллю у 
формоутворенні. Конкретизуються прийоми роботи з темою, використані 
композитором для передачі імпровізаційного типу викладення. 
Запропоновано візуальну презентацію результатів аналізу. 

Ключові слова: волюнтарій, Г. Ф. Гендель, імпровізаційність, тема,фуга. 

Дзекун Валентина. Работа с темой в шести фугах или волюнтариях 
Г. Ф. Генделя. В статье показана модель клавирной фуги XVIII ст., которая 
является альтернативой баховской. Эта модель, воплощенная Генделем в 
жанре волюнтария, характеризируется импровизационностью, 
нестабильностью темы, ее активным развитием в экспозиции и решающей 
ролью в формообразовании. Конкретизируются приемы работы с темой, 
используемые композитором для передачи импровизационного типа 
изложения. Предложена визуальная презентация результатов анализа. 

Ключевые слова: волюнтарий, Г. Ф. Гендель, импровизационность, тема, фуга. 

Dzekun Valentina. Thematic work in six fugues or voluntaries by 
George Frederic Handel. The article shows a model of XVIIIth century 
keyboard fugue, which is alternative to Bach’s one. This model embodied by 
Handel in voluntary genre, is characterized by improvisation, theme instability, 
its active development in the exposition and decisive role in form building. The 
methods of thematic work used by the composer to reproduce improvisational 
type of setting are specified. A visual presentation of the analysis is given. 

Key words: fugue, George Frederic Handel, improvisation, theme, voluntary. 


