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У статті розглянуто різнобічні аспекти проблематики, пов’язаної із дослідженням феномену поліфонічно-
го слуху. Проаналізовано існуючі в науково методичній літературі дефініції поліфонічного слуху. Сформу-
льовано узагальнююче поняття поліфонічного слуху, що синтезує сучасні наукові підходи. Виокремлено 
та стисло охарактеризовано основні компоненти досліджуваного феномену. Висвітлено питання психоло-
гічних передумов розвитку поліфонічного слуху.
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Постановка проблеми. Питання розвитку 
музичного слуху, зокрема поліфонічного, 

останнім часом привертає до себе пильну увагу 
музичних педагогів та психологів, що зумовлено 
загальним поширенням принципів поліфонічнос-
ті у музиці ХХ–ХХІ століть. Тому вивчення пи-
тання поліфонічного слуху наразі є актуальним.

Об’єктом дослідження є сучасне багатоголос-
не сольфеджіо, а предметом – поняття, визна-
чення, складники та психологічні передумови по-
ліфонічного слуху в науковій літературі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням теоретичного осмислення поліфо-
нічного слуху присвячені дослідження, в яких 
проблема розглядається, переважно, в аспекті 
музично-виконавської діяльності (О. Алексеєва 
[1], А. Каузова та А. Ніколаєва [14], Г. Ципін 
[16]) або загальноосвітньої педагогіки (З. Рінкя-
вічус [10]). Найбільш вивченим є аспект сприй-
няття поліфонічної музики в працях З. Рінкяві-
чуса [10], К. Южак [15]. С. Пермінова досліджує 
специфіку сприйняття хорового багатоголосся 
[9]. У працях Л. Степанової розглядається пи-
тання виховання поліфонічного слуху молодших 
школярів на основі поліфонічного українського 
фольклору [13].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на численні до-
слідження з питань поліфонічного слуху, наразі 
не існує його єдиного загальноприйнятого розу-
міння, що пояснюється, зокрема, різногалузеви-
ми підходами науковців до названої проблеми.

Мета статті – на основі наявної науково мето-
дичної літератури уточнити визначення поліфо-
нічного слуху, а також стисло окреслити його голо-
вні складники та основні психологічні передумови.

Виклад основного матеріалу. Поняття полі-
фонічного слуху сформувалося та стало широко 
використовуватися у ХХ столітті. А. Островський 
в авторському методичному посібнику, говорячи 
про «вирішальні аспекти в плануванні процесу 
викладання та перспективу сольфеджіо», нази-
ває серед них і розвиток поліфонічного слуху 
[8, с. 148]. Утім, класифікуючи музичний слух, 
автор не виокремлює поліфонічний вид, розгля-
даючи його дію у межах гармонічного слуху. На 
думку дослідника, «в цьому випадку йдеться не 
про різні здібності, а про різні прояви музичного 
слуху по відношенню до мелодії і багатоголос-
ної фактури: до гармонії, поліфонії» [8, с. 152].  

О. Давидова натомість визначає поліфонічний 
слух як «здатність вирізняти окремі голоси в ба-
гатоголоссі» [4, с. 16].

Найбільш ґрунтовне розкриття досліджувано-
го явища, на нашу думку, дає З. Рінкявічус. Саме 
завдяки цьому автору поняття «поліфонічний 
слух» – як здатність «сприймати, простежувати 
і співвідносити рух декількох одночасно розгор-
нутих мелодій, мелодичних ліній, ширше – фак-
турних пластів» – було вперше введене в актив-
ний теоретичний обіг [10, с. 16]. Подібним чином 
визначає поліфонічний слух Є. Леонова, а саме 
як невід’ємну складову професійного слуху му-
зиканта, котра уявляє собою «здатність до ціліс-
ного та водночас диференційованого сприйняття 
багатоголосся, що ґрунтується на одночасному 
розгортанню деяких мелодичних ліній» [7, с. 2].

М. Карасьова розглядає поліфонічне соль-
феджіо як окрему «галузеву» сферу предмету 
сольфеджіо [6, с. 19]. Авторка дає визначення 
поліфонічного слуху як такого, що «контролює 
звучання одночасно двох або більше мелодич-
них ліній» [6, с. 60]. Схожої позиції дотримується 
П. Сладков, використовуючи назву «поліфонічне 
сольфеджіо» для позначення одного із розділів 
класичного сольфеджіо [12, с. 5]. Поряд з цим, 
П. Сладков визначає поліфонічний слух як окре-
мий вид музичного слуху, розглядаючи його як 
один зі «способів сприйняття музики» [12, с. 5].

Проблема гармонічного, зокрема багатоголос-
ного або поліфонічного, слуху неодноразово по-
ставала в центрі уваги українських дослідників. 
Вивчаючи проблему формування навичок сприй-
няття хорового багатоголосся, С. Пермінова роз-
глядає поліфонічний слух як «здатність цілісно 
сприймати специфічні риси поліфонічної му-
зики» та вважає, що для підготовки майбутніх 
хормейстерів цей вид музичного слуху має сут-
тєве значення [9, с. 8]. Л. Степанова узагальнює 
визначення поліфонічного слуху як «здібності 
розчленовано сприймати, співвідносити, відтво-
рювати фактурну горизонтальну (лінеарну) ба-
гатоскладність музики» [13, с. 21].

Питання поліфонічних здібностей розгляда-
ється дослідниками також і в контексті виконав-
ської майстерності. Зокрема, відомий вітчизня-
ний піаніст Г. Ципін розуміє поліфонічний слух 
як «музичний слух у його прояві щодо фактури, 
утвореної як мінімум двома голосами» [16, с. 58] 
і в цьому вбачає відмінність поліфонічного слуху 
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від мелодичного, котрий, за словами автора, «ви-
являє себе щодо одноголосно викладеної мелодії» 
[16, с. 58]. На думку О. Алексєєва, для худож-
ньо повноцінного виконання поліфонічних творів 
піаністу необхідно мати добре розвинений полі-
фонічний слух та відповідні виконавські навички 
[1, с. 99].

Отже, розглядаючи поняття поліфонічно-
го слуху, більшість науковців визначають його 
як здатність до сприйняття багатоголосної 
музики. Але існують і певні розбіжності у на-
ведених вище визначеннях, що пояснюється різ-
ноаспектністю дослідницьких підходів. Тож, про-
аналізувавши існуючі дефініції поліфонічного 
слуху, сформулюємо його узагальнене визначен-
ня наступним чином: поліфонічний слух – фізич-
но психологічна здібність до цілісного і водночас 
диференційованого сприйняття та контролю-
вання розвитку кожного голосу в єдності з ін-
шими, а також здатність відтворювати музи-
ку поліфонічного складу.

Розглянемо окремі компоненти поліфонічного 
слуху й аспекти їх вивчення. Слід зазначити, що 
переважна більшість досліджень з цієї пробле-
ми належить науковцям педагогічної ґалузі, як-
от А. Каузовій, З. Рінкявічусу та іншим, серед 
українських дослідників на сучасному етапі – 
Л. Степановій. У подальшому розгляді будемо 
спиратися також на розвідки, котрі мають ґрун-
товне значення для професійної музичної осві-
ти, зокрема праці М. Арановського, Н. Беліченко, 
А. Дмитрієва, М. Скребкової Філатової, К. Южак 
та інших.

Отже, на думку А. Каузової, до компонентів 
поліфонічного слуху відносяться:

– мелодичний слух (оскільки поліфонічний 
комплекс складається з окремих мелодій);

– гармонічний слух (адже мелодії співвідно-
сяться у вертикалі та подекуди об’єднуються 
у гармонічні комплекси);

– темброво динамічний слух (з тієї причини, 
що кожний голос має власний тембр і відрізня-
ється від інших динамікою);

– почуття метроритму (оскільки останній не 
співпадає у сполучних лініях поліфонічного ба-
гатоголосся);

– почуття музичної логіки і здатність «охо-
плення форми» (адже лише вони дозволяють 
відчути та усвідомити логіку горизонтального 
просування і вертикального сполучення ліній);

– здатність до внутрішнього уявлення склад-
них узагальнених комплексів, а також певні спе-
цифічні властивості пам’яті та уваги.

Автор наголошує, що всі ці компоненти зна-
ходяться між собою в активній внутрішній вза-
ємодії та виступають загалом як єдина здібність 
[14, с. 79].

З погляду Л. Степанової, поліфонічний слух 
включає в себе компоненти, названі А. Каузовою, 
але серед них дослідниця насамперед виокрем-
лює «мислення, з яким пов’язане будь яке усві-
домлене сприймання, і завдяки якому стає мож-
ливим аналіз поліфонічної тканини, осмислення 
логіки поліфонічних співвідношень» [13, с. 31].

Безумовно, наведені вище класифікації є до-
сить умовними, адже суворий розподіл фено-
мену поліфонічного слуху на окремі складники 
можливий лише в теорії. Дійсно, на практиці 

важко уявити ніяк не пов’язане між собою, ди-
ференційоване сприйняття окремих мелодичних 
ліній та вертикальних комплексів. Саме тому 
більшість музикознавців наголошують на син-
тезуючому характері сприйняття поліфонічної 
цілісності і це необхідно узяти до уваги при роз-
гляді її окремих складників.

Так, З. Рінкявічус наголошує на тому, що при 
сприйнятті багатоголосної музики, крім власти-
вих для одноголосся чинників (ритмоінтонацій-
них, ладових, тембрових, синтаксичних комплек-
сів) «аналізуються і узагальнюються подразники, 
які є складними, вже узагальненими комплекса-
ми» [10, с. 15].

За словами музикознавця А. Дмитрієва, бага-
тоголосна поліфонічна музична тканина є функ-
ціонально спаяною системою голосів із самостій-
ним інтонаційним рельєфом руху та своєрідною 
звуковою перспективою. Основою цієї функ-
ціональної системи є ладово мелодичні або по-
лімелодичні зв’язки голосів між собою. Саме 
«логічний функціональний зв'язок мелодичних 
голосів», на думку А. Дмитрієва, є органічною 
основою поліфонії [5, с. 5]. Отже, продовжуючи 
цю тезу, уявляється можливим зробити висно-
вок про те, що поліфонічний вид слуху має своїм 
завданням відповідно реагувати на такі зв’язки 
(тобто сприймати, аналізувати, контролювати, 
відтворювати їх).

Більш докладно зупинимося на аналізі окре-
мих складових компонентів поліфонічного слуху.

Одним із перших його складників розглянемо 
мелодичний слух, адже відомо, що мелодія у ба-
гатоголоссі виступає як складова частина му-
зичної тканини. За А. Дмитрієвим, поліфонічна 
музика поєднує в собі «логіку специфічних по-
лімелодичних зв’язків із логікою вертикальних 
гармонічних співзвуч, основою яких є барвиста 
динаміка ладових функцій» [5, с. 6]. На думку 
А. Каузової, особливою складністю сприйняття 
мелодії у поліфонічному комплексі є необхідність 
«і виокремити її індивідуальне “обличчя” з кон-
тексту, і відчути її змістовну та виразну залеж-
ність від нього» [14, с. 80-81]. Це, своєю чергою, 
залежить від особливостей гармонічного слуху – 
наступного компоненту поліфонічного слуху.

Гармонічний слух забезпечує відчуття вер-
тикалі у поліфонічному багатоголоссі. Сприйнят-
тя кожного співзвуччя за вертикаллю як гар-
монічної одиниці у цьому типі фактури посідає 
другорядне місце, тому лінеарна спрямованість 
гармонічного слуху дозволяє сприймати у полі-
фонічному багатоголоссі значно більш розгорнуті 
гармонічні пропорції [14, с. 81].

Темброво-динамічний слух є емоційно-вираз-
ним компонентом поліфонічного слуху. Так, на 
думку А. Каузової, динаміка у поліфонічній тка-
нині виконує дві головні функції:

1) створення відчуття напруги руху та орга-
нізації динамічних підйомів та спадів, властивих 
горизонтальній координаті;

2) створення відчуття багатоплановості про-
стору протягом усього твору» [14, с. 83].

Тембровий слух у складі поліфонічного слу-
ху, з погляду А. Каузової, виступає «джерелом 
тембрової диференціації голосів – сприйняття 
оркестрово інструментального забарвлення їх 
звучання та залучення ‘чуттєвого сприйняття” 
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вокальної звучності або розмовної інтонації люд-
ського голосу» [14, с. 84]. Отже, тембр, за А. Ка-
узовою, фактично виступає у ролі заступника, 
«репрезентанта» звукового об’єкту, “його знаком, 
символом”» [14, с. 84].

Поліфонічна музика вимагає високого рівня 
розвитку внутрішнього слуху. Під час роботи 
над поліфонічними творами створюються мож-
ливості для його розвитку у наступній послі-
довності: перехід із пасивної форми в активну; 
розвиток здатності випереджати віддзеркалення 
та формування симультанних образів сприйнят-
тя, завдяки чому музика стає подібна просторо-
вим явищам, що їх можна охопити одномомент-
ним поглядом.

Під час сприйняття та відтворення музи-
кантами поліфонічного багатоголосся особливо 
важливу роль відіграє ритмічний слух (почут-
тя метроритму). Звичайна (тактова) метрична 
пульсація у поліфонічному сприйнятті відсутня, 
на перший натомість виступає ритм мелодичного 
дихання. Отже, за словами А. Каузової, «почуття 
тактової ритміки…стає канвою, над якою розгор-
тається поліфонічна мелодія» [14, с. 82].

Ідейно-художній зміст, на думку А. Дмитріє-
ва, є визначальним у музичному мистецтві і тому 
«поліфонічна музика – різноманітна система 
взаємодіючих музично-виразних прийомів пись-
ма від простих поспівково-підголоскових ство-
рень до гострих за звучанням, контрастних за 
інтонаційною драматургією тем образів» [5, с. 7].  
Завдяки розподілу голосових тембрів є можли-
вість вибудовувати багатопланову драматургію.

Архітектонічний слух в аспекті музичної 
логіки досліджує у своїй розвідці М. Аранов-
ський. На думку вченого, архітектонічний слух 
є здатністю відчувати слухом голосоведіння 
та тональне і ритмічне співвідношення акордів 
між собою, «внаслідок чого музикант інстинктив-
но відчуває закони безумовної краси та логічно-
го зв’язку послідовностей, котрі осмислюються 
та висвітлюються ходом мелодії, тобто музичною 
мовою» [2, с. 190].

Процес взаємодії тектонічних та архітекто-
нічних принципів у поліфонічному багатоголоссі 
досліджує Н. Беліченко [3]. Розмежовуючи по-
няття «тектоніки» і «архітектоніки», дослідниця 
зазначає, що архітектоніка «відображає більш 
узагальнюючі принципи формоутворення, влас-
тиві безлічі одиничних артефактів, оперуючи, 
таким чином, не елементами, а компонентами 
композиції» [3, с. 69] (курсив наш – С.К.). Порів-
нюючи імітаційний та неімітаційний типи полі-
фонії на прикладі поліфонічних жанрів, що істо-
рично склалися, Н. Беліченко доходить висновку 
про те, що у неімітаційних жанрах-формах спо-
стерігається переважний вплив симультанно-
го принципу музичної архітектоніки, натомість 
в імітаційному багатоголоссі, внаслідок зростаю-
чого значення у ній координації за горизонтал-
лю та діагоналлю, посилюється дія сукцесійного 
та результуючого типів сприйняття [3, с. 71-72].

Вкрай важливим для розуміння сутності по-
ліфонічного слуху є також висвітлення сутності 
поліфонічного складу і фактури. Так, за слова-
ми М. Скребкової-Філатової, поліфонічний склад 
є важливим представником «об'ємного» типу 
фактури [11, с. 62]. На думку дослідниці, «почер-

гове, комплементарне висування кожного компо-
ненту тканини на роль рельєфу (із почерговим 
відходом на положення фону) – ось сутність по-
ліфонічного принципу» [11, с. 63].

Психологічні передумови поліфонічного слу-
ху закорінені насамперед у специфіці музичного, 
зокрема поліфонічного, мислення. У поліфонії, 
на думку К. Южак, «домінує «горизонтальний» 
тип мислення і тому вона може сприйматися 
«лише за умови розшарування фактури слухом» 
[15, с. 26].

На думку З. Рінкявічуса, «поліфонічне мис-
лення – здатність диференційовано-цілісно уяв-
ляти одночасний розвиток деяких мелодичних 
ліній, музичних тем, а більш широко – і пара-
лельний розвиток деяких фактурних пластів 
з їхнім політональним, поліладовим, полігармо-
нічним, поліритмічним, політембровим і т. д. ба-
гатством» [10, с. 17]. Як зазначає З. Рінкявічус, 
основою поліфонічного мислення є слухова пер-
цепція. «Дієздатність» слуху залежить не про-
сто від слуху, що отримує звукову інформацію, 
а більшою мірою від ретроспективної дії мислен-
ня. Отже, слух більш диференційовано і тонко 
чує за умови знання слухачем «як саме слуха-
ти й на що слід скеровувати свою увагу під час 
слухання» [10, с. 18]. Таким чином, людина здат-
на не тільки чути, але й сприймати поліфоніч-
ну музику лише за наявності у неї розвиненого 
поліфонічного мислення. При розвиненому полі-
фонічному мисленні у свідомості слухача «фор-
муються конкретні уявлення про полімелодичний 
комплекс, багатошарову фактуру, осмислюються 
зміст та форма, логіка та сенс будови поліфоніч-
ного ансамблю» за вивченими раніше загальними 
«програмами» та еталонами [10, с. 18].

Велику роль у сприйнятті поліфонічних тво-
рів відіграє пам'ять. К. Южак акцентує увагу на 
тому, що із властивістю пам’яті уявляти одночас-
но події, які сприймалися в різний час, пов’язана 
умовність розподілу на вертикаль та горизонталь 
в музиці. Це забезпечує непереривність власне 
процесу сприйняття [15, с. 10].

Таким чином, до психологічних передумов 
сприйняття поліфонічної музики дослідники за-
раховують:

– здатність до диференціації голосів;
– спроможність до розшарування фактури 

слухом; 
– вміння відокремлювати перший план від 

фону;
– навичку розрізняти слухом головний тема-

тичний матеріал від другорядного;
– контроль слухом почергових вступів  

голосів;
– вміння швидко переходити від одного веду-

чого голосу до іншого.
Висновки і перспективи. Отже, в сучасній 

музичній науці поліфонічний слух постає пред-
метом теоретичного осмислення через загаль-
не поширення модусу поліфонічності в музиці  
ХХ–ХХІ століть. Для якісного сприйняття слу-
хом поліфонічної музики необхідно розвивати 
здатність до сприйняття усіх її складових ком-
понентів як відокремлено, так і в їх сукупності, 
тобто поліфонічний слух. Отже, наразі дослід-
ження цього феномену є перспективним і дале-
косяжним завданням сучасного музикознавства.
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ПОЛИФОНИЧЕСКИЙ СЛУХ КАК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  
ОСМЫСЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКЕ

Аннотация
В статье рассмотрены разносторонние аспекты проблематики, связанной с исследованием феномена 
полифонического слуха. Проанализированы существующие в научно методической литературе дефи-
ниции полифонического слуха. Сформулировано обобщающее понятие полифонического слуха, ко-
торое синтезирует современные научные подходы. Выделены и кратко охарактеризованы основные 
компоненты исследуемого феномена. Освещены вопросы психологических предпосылок развития по-
лифонического слуха.
Ключевые слова: полифоническое сольфеджио, полифонический слух, полифоническое мышление, 
психологические предпосылки, музыкальное восприятие.
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POLYPHONIC HEARING AS A SUBJECT OF THEORETICAL  
UNDERSTANDING IN MODERN MUSICOLOGY

Summary
The article deals with various aspects of the problem related to the research of the phenomenon of poly-
phonic hearing. The existing polyphonic hearing definitions existing in the scientific methodical literature 
are analyzed. The generalization of the concept of polyphonic hearing, which synthesizes modern scientific 
approaches, is formulated. The main components of the phenomenon studied are singled out and briefly 
described. The questions of psychological preconditions of polyphonic hearing development are discussed.
Keywords: polyphonic solfeggio, polyphonic hearing, polyphonic thinking, psychological preconditions, 
musical perception.


