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Герасименко Леся 

ПЕРЕСПІВИ ШЕВЧЕНКОВИХ ПСАЛМІВ У МУЗИЧНИХ 

ВТІЛЕННЯХ ЛЕСІ ДИЧКО ТА ОЛЕГА ПОЛЬОВОГО 

Стаття присвячена музичній «інтерпретації» «Давидових псалмів» 

Т. Г. Шевченка. Здійснено порівняльний аналіз втілення поетичного тексту 

псалмів № 1, №12 та № 149 у Симфонії «Шевченкіана» для мішаного хору a 

capella Лесі Дичко та Хорових концертах №1 і  №2 Олега Польового. 

Ключові слова: «Шевченкіана» Л. Дичко, Хорові концерти О. 

Польового, Давидові псалми Т. Шевченка, компаративний метод 

дослідження, Шевченковий 14-складник, поетичне перенесення, фразовий 

наголос, семантичний наголос. 

Питання спадщини Т. Г. Шевченка у творах сучасних українських 

композиторів завжди було актуальним серед музикознавчих розвідок. 

Вельми цікавими та цінними є дослідження компаративного характеру, 

присвячені вивченню різноманітних музичних інтерпретацій Шевченкової 

поезії: зокрема, монографія О. Цалай-Якименко
1
, дослідження О. Шевчук

2, 

роботи Я. Якубяка
3
. Зауважимо, що на шляху порівняльного аналізу 

окремих поезій Шевченка залишається ще багато «білих плям», в тому 

числі поетичний цикл переспівів «Давидові псалми», який до сих пір 

знаходиться поза увагою науковців. Між тим, сучасне покоління 

композиторів все частіше звертається до Шевченкових переспівів і на 

сьогоднішній день налічується принаймні 15 авторів, які використали 

«Давидові псалми» Кобзаря у розмаїтих втіленнях, в тому числі, Л. Дичко 

та О. Польовий. За жанровою багатогранністю композиторських рішень 
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приховується очевидна несхожість принципів музичного втілення. 

Попередньо можна виділити, принаймні, дві основні тенденції у цьому 

напрямку:  

1. Пріоритетним для композитора є поетичний текст, внаслідок чого 

головним чинником музичної композиції стає прагнення до точного 

відтворення тексту в музиці (умовно кажучи, «тексто-музичний» підхід).  

2. Нарівні із поетичним текстом провідним стилістичним фактором 

виявляється музично-драматургічна архітектоніка, в результаті чого 

основний акцент переноситься на інтонаційний розвиток тематичного 

матеріалу (так званий «симфонічний» підхід).  

Метою даного дослідження є порівняння, з точки зору вказаних 

принципів, музичного втілення «спільного» поетичного слова у двох 

значущих творах представників київської та одеської композиторських 

шкіл, – симфонії «Шевченкіана» для мішаного хору a capella Лесі Дичко та 

Хорових концертах №1 та №2 Олега Польового. Вибір матеріалу, перш за 

все, зумовлений тим, що обидва композитори використовують один і той же 

поетичний текст (1-й, 12-й та 149-й псалми Шевченка), своєрідно 

розкриваючи цілісність та єдність тематичного змісту Шевченкового циклу 

в цілому.  І хоча Дичко застосовує 4-х частинний симфонічний цикл, а 

Польовий – тричастинну модель хорового концерту,  для першої частини 

автори обирають слова 1-го псалма «Блаженний муж», для другої – псалма 

№12 «Чи ти мене, Боже, милий навік забуваєш», а остання частина (у 

Польового це третя частина концерту № 2) – написана на текст 149 псалма 

«Псалом новий Господеві».  

Зазначимо, що відмінності принципів втілення слова в обраних творах 

обумовлюються, насамперед, специфікою жанрового забарвлення: концерт і 

симфонія. Так, для Олега Польового у більшій мірі ближчим виявляється 

тексто-музичний підхід, зумовлений концертним жанром, в той час як Леся 
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Дичко поєднує втілення текстової складової із симфонічним методом, що 

підкреслює універсальність її підходу.  

Звертає увагу цілий ряд спільних рис даних творів, чим 

обґрунтовується особливий інтерес до них: обидва призначені для хору a 

capella і написані майже в однаковий час («Шевченкіана» Дичко – 2013 р., 

хорові концерти Польового – 2014 р.). Основою драматургічного розвитку є 

систематичне чергування tutti і solli, що є  однією із  рис концертності. До 

об’єднуючих властивостей належить також філігранна робота композиторів 

із поетичним текстом. Відштовхуючись від  вищезазначених підходів 

(тексто-музичного та симфонічного), здійснимо порівняльний аналіз 

співпадаючих за Шевченковим текстом частин обох творів,  тобто перших 

двох частин симфонії «Шевченкіана» Дичко і Хорового концерту №1 

Польового та останніх частин симфонії (IV-ї) Дичко і Хорового концерту 

№2 Польового (III-ї).  

Одним із головних питань є композиція поетичних псалмів та її 

музичне відбиття. В обох композиторів кожній частині відповідає повний 

текст одного вірша, але, в той же час, вельми цікавими є індивідуальні 

рішення відносно його реалізації.  

ПСАЛОМ №1 «Блаженний муж» – І-ша частина «Шевченкіани» і 

Хорового концерту №1. Поетичний текст має двочастинну будову: перша 

описує блаженну праведну людину, а друга – нечестиву, злу. У композиції 

О. Польового можна чітко виділити чотири розділи; автор за власною 

логікою відокремлює побудови ферматами. Відмітимо, що при цьому 

спостерігається спадаюче зменшення кількості тактів у розділах (19, 7, 10, 9 

тт.). В свою чергу, І-ша частина симфонії Дичко, об’єднуючи ознаки як дво- 

так і тричастинності, в цілому, відповідає будові поетичного тексту псалма, 

чому сприяє скорочення трьох передостанніх рядків псалма та вільне 
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перекомпонування Шевченкового тексту
4
. Відчуття двочастинності помітно 

підсилюється також завдяки «римованим» мотивно-тематичним 

закінченням обох розділів. Складна та розгалужена система повторень, яка 

діє в даній музичній формі, дозволила авторці розширити масштаби 

частини і надати їй рис сонатності, де функцію репризи виконує невелика 

кода на словах: «Діла добрих оновляться, діла злих загинуть». Відмітимо, 

що підхід композиторки до архітектоніки переконливо свідчить про 

симфонічну універсальність обраних нею методів. 

Тож, кожен композитор на власний розсуд втілює Шевченкову 

поезію, керуючись різними факторами: О. Польовий відштовхується від 

особливостей концертного жанру (із його розмежованістю розділів), у Л. 

Дичко домінуючим є загальний художній зміст і структура першоджерела, 

яка і  формує композицію. 

ПСАЛОМ №12 «Чи Ти мене, Боже милий» – ІІ-га частина 

«Шевченкіани» і Хорового концерту №1.  Хоча текст Шевченка  яскраво не 

поділяється на частини, композитори розмежовують його між трьома 

композиційними розділами, хоча знову ж таки по-різному. Польовий 

більшу частину тексту (6 строф) розміщує у центральному розділі, а 

крайнім відводить по 2 строфи; загальна композиція при цьому залишається 

більш-менш пропорційною: 13 т. + 19 т.+ 17т. 

 У Дичко, на відміну від музичного плану, який також є 

пропорційним (63тт.+18тт.+40тт.), поетичний текст компонується у 

залежності від музичних особливостей (напр., похідний характер 

тематизму). 

  Як бачимо, в обох авторів текстова складова і музичний план 

розвиваються непропорційно: композиційна архітектоніка в цілому 

                                                           

4
 Цей прийом частково пояснює відсутність репризи. 
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симетрична, а поезія розподіляється довільно. У більшій мірі це 

пояснюється ознаками концертного жанру, присутніми в обох частинах. 

ПСАЛОМ №149 «Псалом новий Господеві» – IV-та частина 

«Шевченкіани» і ІІІ-тя Хорового концерту №2.  Провідною ідеєю цього 

переспіву є всезагальне прославлення Бога, яке складається із 2-х частин: 

власне «слава» Творцю (1-8 рядки) і помста праведних (9-16 рядки). При 

створенні композиції заключної частини свого концерту О. Польовий 

природно  наслідує принципи вільної строфічності Д. Бортнянського. 

Завдяки повторенню однакових мотивно-тематичних груп можна говорити 

про наявність варіантно-строфічної форми, яка складається із 5 розділів 

(8+10+10+16+9), з ознаками тричастинності: А (18 т.) + В (26 т.) + А1 (Кода  

9 т.). Логіка тонально-гармонічного плану підкреслює довершеність 

композиції в цілому (1 р.: G – D; 2 р.: G – d; 3 р.: d – G). 

Цікаво, що Л. Дичко також інтерпретує двочастинний за будовою 149 

Псалом засобами тричастинної форми, причому текст крайніх частин віршу 

розгортається у «дзеркальному» відображенні (АВА1 + С + А2В1А3). Тож, 

переспіви Шевченка, в умовах синтезу з музикою, в обох композиторів 

зазнають певних структурних змін, що зумовлено застосовуванням повторів 

слів і фраз, текстовими скороченнями, перестановкою строф, тощо.  

Наступним важливим питанням є втілення Шевченкового 14-

складника. У кожного із композиторів, воно є індивідуальним, що 

пояснюється впливом різних музичних та позамузичних (зокрема 

поетичних) факторів. 

Так, Олег Польовий у І-й частині Хорового концерту №1 досить 

вільно трактує 14-складник Шевченка, залишаючи від поетичного розміру 

насамперед постійне чергування  наголошених і ненаголошених складів, 

пов’язане із псалмодіюючим (речитаційним) викладом матеріалу. 

Зазначимо, що характерною ознакою концертів Польового є подовження 
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половинними тривалостями кінцівок 14-складника, зумовлене будовою 

Шевченкової строфи (жіноче закінчення). Саме ця риса підсилює відчуття 

збереження умовної рахівної долі і виступає ознакою пропорційності та 

«упізнаваності» 14-складника у композитора: 

Нотний приклад №1. О. Польовий Хоровий концерт №1, І ч. 

                       
Що стосується симфонії Л. Дичко, в цілому композиторка 

дотримується так званого «коломийкового» розміру і зберігає 14-складову 

структуру поетичного фразування. Як і у Польового, у неї 14-складник 

також добре упізнається за своїми уповільненими кінцівками строф: 

Нотний приклад №2. Л. Дичко Симфонія «Шевченкіана», І ч. 

 

Зазначимо, що на відміну від Польового, 14-складник у Дичко більш 

стабільний, оскільки завдяки збереженню константності метру та рахівної 

долі (виключно вісімками) його пропорції зберігаються: він завжди займає 2 

такти незалежно від музичного розміру, який є досить мінливим (3/2, 2/2, 

5/4, 4/4) (див. нотний приклад №2). 

Розтягненість кінцівок зустрічається лише при звучанні партії соліста, 

та «оркестрової» підтримки хору. Коли ж на перший план виступає хорова 

партія, музичне фразування будується по-іншому і диктується законами 

поліфонічного розвитку. В концерті, за цих умов, часто відбувається 

смисловий поділ строфи на 2 піввірша (6+8) шляхом подовження 8-го 

складу або 6-го, що нагадує запис поетичного тексту самим Шевченком: 



 

МУЗИЧНА НАУКА НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ. 2016, Випуск № 2. 

musikology.com.ua 
 

© Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
 

  

Таблиця №1 

О. Польовий Хоровий концерт №1, І ч.  Фрагмент автографу  

Т. Шевченка 

 

 

 

Дичко у хорових епізодах також подекуди ділить строфу Шевченка на 

2 піввірша, що підкреслюється у наведеному нижче прикладі тональним 

співставлення D dur-B dur: 

Нотний приклад № 3. Л. Дичко Симфонія «Шевченкіана», І ч.  

 

Про дбайливе ставлення обох композиторів до поетичного тексту 

свідчить увага до фразових (фонетичних) наголосів піввірша, які 

диктуються поетичним текстом першоджерела
5
, та семантичних наголосів, 

за допомогою яких підкреслюється змістовно вагомі слова вірша. 

Відмітимо, що фразові наголоси зазвичай виділяються подовженням 

тривалості (див. нотний приклад №1), в той час як семантичні наголоси, 

                                                           

5
 У «Букварі» (1861 р.), який був створений для гуртків з ліквідації неграмотності серед простого люду, 

поет у деяких фрагментах своїх псалмів сам проставив наголоси. 
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крім подовження тривалості, подекуди акцентуються й за допомогою 

фактурних прийомів (потовщення фактури, групетто для виділення слів, 

тощо). Так, О. Польовий у І ч. Хорового концерту №1 виділяє слово 

«навчається» потовщенням фактури, а слово «він» – зупинкою на 

половинній тривалості з ферматою: 

Нотний приклад № 4. О. Польовий Хоровий концерт №1, І ч. 

 

У «Шевченкіані» Л.Дичко також знаходимо подібні приклади 

семантичних наголосів, за допомогою засобів музичної виразності: 

Нотний приклад №5. Л. Дичко Симфонія «Шевченкіана», І ч. 

 

Слід відмітити, що часто семантичний наголос підкреслюється 

поділом хорової партії на текстові пласти, коли однакові слова, але в 

різному ритмічному оформленні, одночасно звучать в усіх (або деяких) 

партіях, підкреслюючи ключові моменти поетичного тексту. Цей прийом, 
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який є  характерною рисою сучасної хорової музики, Р. М. Берберов 

називає текстовою поліфонією
6
: 

Таблиця №2 

О. Польовий.     Хоровий 

концерт №1, ч.1 

Леся Дичко «Шевченкіана», 1 ч. 

  

Отже, за допомогою семантичних наголосів автори виявляють 

індивідуальну, хоча в деяких випадках співпадаючу, інтерпретацію тексту. 

 Не менш важливим, на наш погляд, є також питання втілення 

композиторами досить поширеного у Шевченковій поезії поетичного 

прийому перенесення
7
, філігранна робота з яким переконливо свідчить про 

обережне ставлення авторів до Шевченкового слова. Однак можна 

помітити, що в деяких випадках Польовий індивідуально переосмислює 

зміст вірша, в той час як, Дичко, услід за Шевченком, для збереження 

логічності поетичного розвитку постійно порушує 14-складник. 

 Так, О. Польовий у Псалмі №1 (І ч. Хорового концерту №1) 

порушує Шевченкову строфу: розмежовує розділи ферматою після слів «і 

стане він», змінюючи фактурний виклад із гомофонного-гармонічного на 

поліфонічний (див. нотний приклад №4). Дичко ж (у І ч. Симфонії 

                                                           

6
 Берберов Р. Специфика структуры хорового произведения. Лекция по курсу «Анализ музыкальных 

произведений» для студентов музыкальных вузов / Р. Берберов. ― Москва, 1981. ― С. 14. 
7
 Перенесення, або енжамбеман (франц. enjambement) — віршовий прийом, який полягає у перенесенні 

фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбігом ритмічної паузи із 

смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість [1, с. 530]. 
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«Шевченкіана») дотримується перенесення, закінчуючи побудову 

секвентним повторенням слова «навчається» із застосуванням фактурного 

diminuendo (див. нотний приклад №5). В інших випадках, де 

застосовується перенесення
8
 бачимо, що обидва композитори 

дотримуються Шевченкового ритму, порушуючи 14-складник. Втілюються 

вони переважно зміною фактури або виключно використанням фермати. 

 Ще раз наголосимо, що відмінність порівнюваних нами творів 

спричиняється жанровими особливостями симфонії і концерту, хоча у 

симфонії Дичко також прослідковуються концертні риси, а у Хоровому 

концерті №2 Польового – симфонічні. Це не дивно, адже, як стверджує 

дослідниця В. Гузєєва, вокальна симфонія має генетичні зв’язки із 

українським бароковим хоровим концертом, і не випадково однією із ознак 

вокальної симфонії є органічна взаємодія сонатно-симфонічного принципу 

побудови із рисами кантатно-ораторіального жанру
9
. Відмітимо основні 

типологічні ознаки симфонії у «Шевченкіані» Л. Дичко: 4-частинність 

циклу з характерним функціонально-змістовним розподілом частин та 

тональною драматургією  (h-moll – H-dur) в цілому; двоосновність 

тематизму як віддзеркалення смислової антитези «праведні і злії»; мотивно-

похідний характер тематизму; присутність лейттеми та її художньо-

смислових модифікацій у 1-й частині; тематичні арки між крайніми 

частинами; наскрізна фактурна драматургія хвилеподібного типу у 1-й 

частині. 

Важливим, на нашу думку, є наявність симфонічних рис лише у ІІІ-й 

частині Хорового концерту №2 О. Польового, де на тематичному рівні чітко 

прослідковується зіставлення 2-х інтонаційних груп.  

                                                           

8
 Відмітимо, що у псалмі № 1 Шевченко застосовує два перенесення, у псалмі №12 – одне і у псалмі №149 

– жодного. 
9
 Гузєєва В. Вокальна симфонія. Класична модель та різновиди жанру. Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво, НМАУ 

ім. П. І. Чайковського. ― Київ, 1997. ― С. 6. 
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Одна з них базується на секвентній терцієвості і представлена 

поступовим низхідним чи висхідним рухом у різних варіантах: 

 

Нотний приклад №6. О. Польовий. Хоровий концерт №2, ІІІ ч. 

 

 

В основі іншої мотивної групи лежить секстова народнопісенна 

інтонація, у вигляді висхідного  стрибка на сексту/квінту з подальшим 

трьохкратним повторенням верхнього звуку: 

Нотний приклад №7. О. Польовий. Хоровий концерт №2, ІІІ ч. 

 

Зазначимо, що терцієві поспівки виконують у даній частині провідні – 

тотальні – функції, оскільки організують як лінеарний інтонаційно-

тематичний матеріал, так і вертикаль: адже партії солістів завжди 

рухаються у терцію або сексту. 

Таким чином, дослідивши механізм відтворення поетичного слова 

Шевченка у музиці Лесі Дичко та Олега Польового, можна дійти наступних 

висновків. Перш за все, об’єктивна можливість порівняльного аналізу 

«Шевченкіани» для мішаного хору a capella Лесі Дичко та Хорових 

концертів №1 і №2 Олега Польового обумовлена притаманною обом творам 

певною спільністю: однаковий поетичний текст, суто хорове призначення, 

близькість часу створення, концертні принципи розвитку, філігранна робота 

композиторів із поетичним текстом тощо. Утім, не зважаючи на це, автори 
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спираються на відмінні принципи втілення слова у музиці, обумовлені 

специфікою жанрового забарвлення концерту і симфонії. Олег Польовий у 

більшій мірі використовує тексто-музичний підхід, а Леся Дичко поєднує 

детальне втілення текстових особливостей із симфонічним методом.  

Тож, втілення поетичного циклу Т. Шевченка «Давидові псалми» в 

музиці – це невичерпна криниця для музикознавчих розвідок. Адже, 

завдяки індивідуальній стилістиці композиторів, можуть виникати 

найрізноманітніші інтерпретації невмирущих переспівів Кобзаря. Численні 

аналітичні спроби їх освоєння слід віднести до масштабного розділу 

компаративної Шевченкіани у музикознавстві, який має усі підстави для 

створення у найближчому майбутньому. 
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