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Статья посвящена анализу хорового диптиха “Псалмы Давида” украинского современного 

композитора Ирины Алексийчук. Указан литературный источник словесно-поэтической основы 
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Псалтир – дев’ятнадцята книга Старого Заповіту Біблії достатньо тривалий час 

привертає увагу не одне покоління зацікавлених, серед яких – композитори. Саме 

інтерес них до даної книги пов’язаний з демонструванням власного бачення її 

сакрального змісту через музичне позиціювання. Водночас, інтерпретування словесно-

поетичного тексту псалмів набуває кардинальної різноплановості у ХХ – на початку 
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ХХІ століть завдяки «незалежності музичної мови від канонів церкви та набуття 

стилістичної емансипації» [2, с. 115]. Такий творчий підхід наявний у творчості 

сучасних композиторів, зокрема, українських, а саме: Василя Гайдука, Володимира 

Губи, Олександра Яковчука, Ганни Гаврилець, Ірини Алексійчук та інших. Наприклад, 

однією з яскравих граней самобутнього інтерпретування текстів “Псалтиря” в 

творчості І. Алексійчук з’явився хоровий диптих “Давидові псалми” для мішаного 

хору a’cappella. 

Створений композитором у 2001 році спеціально для Першого всеукраїнського 

конкурсу композиторів “Духовні псалми” на кращий хоровий твір на біблійні тексти в 

українському перекладі Івана Огієнка, він зайняв гідне місце в сучасному хоровому 

музичному мистецтві. Його першим виконавцем став Камерний муніципальний хор 

“Київ” під керівництвом народного артиста України Миколи Гобдича в рамках 

заключного концерту лауреатів вищезазначеного конкурсу на сцені Колонного залу 

імені М. В. Лисенка Національної філармонії України в червні 2001 року. 

Композиційною основою “Давидових псалмів” І. Алексійчук є диптих, який за 

визначенням композитора заснований на інтерпретації «української традиції думки-

шумки, де перша частина увібрала у себе саме печальне, трагічне, похмуре, а частина 

друга – позиціює вихід до світла, радості». 

Словесно-поетичною основою Першої частини хорового диптиха “Давидові 

псалми” стають окремі вірші з чотирьох псалмів, а саме:  

 Псалом № 13 “Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди”, 

 Псалом № 55 “Вислухай, Боже, молитву мою”, 

 Псалом № 61 
 
“Не карай мене, Господи, в гніві Своїм”, 

 Псалом № 130 “З глибини я взиваю до Тебе, о Господи”. 

За своїм образним змістом дані біблійні шедеври стали вираженням 

різнобарвних емоцій трагіко-скорботного плану, майстерно втілені композитором у 

музичну тканину частини. 

Перша частина диптиху написана у складній трьохчастинній формі, тематичною 

основою обрамляючих розділів якої стають низхідні поспівки, що контрастує 
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середньої частині з її висхідною спрямованістю інтонаційного руху, символізуючи 

звернення до Господу в молитві. 

Твір розпочинається з унісону альтів і сопрано, поступово хроматизовано 

розширюючись до низхідної інтонації тритону fis – c, якої вторить висхідний стрибок 

g – cis у партії солюючого сопрано, що далі доповнюється дисонуючими інтервалами 

тенору та басу. Створюється ефект напружено-похмурого стану, який забезпечений у 

тому числі завдяки залігованим тривалостям, плавно утворюючим дисонуючі акорди: 

Приклад 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як відображення у кривому дзеркалі інтонація чистої кварти з посиленням 

низхідної хромаподібної лінії завершує першій розділ частини. Тут особливо 

тембрально забарвлена партія соло альта довершує молитву, наповнена схвильованим 

тремтінням. 

Хоральне звучання набуває свого продовження та ствердження у середньому 

епізоді розділу внаслідок насиченого позиціонування динаміки, тріольного ритму та 

щільної акордової фактури структуруючих голосів, декларуючі емоційний стан 

страждаючої людської душі. 
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Приклад 2 

 

 

 

 

 

 

Другий розділ Першої частини привертає увагу звучанням соло сопрано та 

альта, демонструючи пронизливу, прозоро-світлу молитву, яка набуває своєї 

характерності завдяки квінтолям і поступовому темповому пришвидшенню та 

посиленню гучності, а також досить чіткої вимови співаків слів, з метою дати 

переважання тексту над музикою.  

Приклад 3 

 

 

 

 

 

 

 

Даний потік руху природно переходить до епізоду “Вислухай Боже, благання 

моє…”, що звучить чотири рази кожен раз підвищуючись на секунду вгору та 

постійно зазнаючи інтонаційно-ритмічної трансформації. Зокрема, найбільших змін 

зазнає четверте проведення з боку ритму та порядку вступу голосів, яке досягає своєї 

кульмінації на словах: “Хай я оселюся навіки, навіки в наметі Твоїм…” в акордово-

фактурному позиціонуванні. 

Третій розділ Першої частини – повернення до початкової теми твору “З 

глибини я взиваю до Тебе, о Господи”, яка звучить ідентично до завершення першого 

розділу подібно відлунню. Тут передостаннє речення “Я надію на милість Твою, 
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покладаю” підкреслене специфічною ремаркою Doloroso, повільно переходячи в 

заключне ствердження “о, Господи” всієї частини: 

Приклад 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псалом № 150 “Алілуя! Хваліть Бога в святині Його” – словесно-поетична 

основа Другої частини хорового диптиху. Тут привабливим стає той факт, що даний 

псалом у книзі Псалмів також є заключним і позиціонує славлення, хвалебну пісню 

Господу. 

Загалом, партитура “Духовних псалмів” І. Алексійчук неординарна. Незважаючи 

на те, що диптих задекларований композитором як хоровий, його виконавцями стають 

не тільки мішаний хор з divisi голосів сопрано, альта, тенора, баса, до складу якого 

доповнюється соло сопрано та альта, але також такі музичні інструменти, як дзвони – 

символ божественного гласу, що проповідує непорушну істину віри. Прикладом 

використання в партитурі дзвонів стають окремі розділи Другої частини. Так, зокрема, 

звучання дзвонів розпочинає дану частину циклу, знаменуючи початок Псалма № 150 

“Хваліть Бога в святині Його…”: 
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Приклад 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окрім справжнього звучання дзвонів, композитор продовжує своє 

позиціонування в інтерпретуванні хоровим співом дзвоновості. Вперше така ситуація 

з’являється у першому розділі Другої частини на словах “Хваліте Його звуком 

трубним, хваліте Його на арфі та гуслах! Хваліте Його на бубні та танці, хваліте Його 

на струнах та флейті”. Тут дзвоновість досягається завдяки “стрічковому” 

багатоголоссю – паралельного руху тризвуків на фоні триваючих кварт у змінному 

розмірі 
4
/4 – 

3
/2. 

Імітація дзвону наявна також в епізоді Allegro festive, яка відображена в ювіляції 

на слові “Алилуя” у басовій партії, та “червоного дзвону”
1
 у партії тенору, поступово 

доповненою партіями сопрано та альта. Завдяки такому композиторському рішенню 

створюється яскрава атмосфера божественного хваління: 

Приклад 6 

 

 

 

 

 

                                                            

1 «…на Русі “червоний дзвін”. … від … слова “краса”» [1]; «“Червоний дзвін” – церковний дзвін у всі дзвони 

окрім великого дзвону» [3]. 
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Ще одним прикладом звукозображання дзвонового звучання виступає епізод 

Maestoso – “Хваліть Бога в святині його…”. Але він одночасно також демонструє 

реальне звучання дзвонів. Тут відбувається перегукування між чоловічими партіями 

хору інтервалів чистої кварти з накладанням на них імітаційного викладу поспівок 

сопрано та альта, що доповнено справжнім звучанням дзвонів в інтервальному 

чергуванні октави та великої сексти з подальшим монодичним викладенням. Слід 

зазначити, що композитор конкретизує інтерпретаційну ауру дзвоновості за 

допомогою ремарки Сome campane, що означає – “як дзвони”. В результаті, 

створюється святково-урочистий характер і підкреслюється головна ідея словесно-

поетичного тексту, покладеного в основу Другої частини Псалма № 150 – Хваління 

Господа в святині Його. 

Приклад 7 

 

 

 

 

 

 

Фінальний розділ – Allegro festivо – останній приклад імітації дзвонів. Найбільш 

насичений за хоровою фактурою він структурований одинадцятьма хоровими 

партіями, які зливаються у масштабне дзвоноподібне полотно, що доповнено 

звучанням справжніх музичних дзвонів, які створюють враження великого, гучного 

хваління: 

Приклад 8 
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Наостаннє привертає увагу завершуючи твір підкреслене світлопрозорим 

нестандартним акордовим співзвуччям слово “Амінь” у виконанні альтової партії, що 

поступово розчиняється у повітрі загальної дзвоновості (про свідчить композиторська 

ремарка quasi niente): 

Приклад 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, хоровий диптих “Давидові псалми” Ірини Алексійчук, 

являється яскравим твором хорової музики, який впевнено увійшов у спадщину 

сучасного українського музичного мистецтва на вічну біблійну тематику. 
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