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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОЕЗІЇ О. БЛОКА У МУЗИЦІ МИХАЙЛА ШУХА  
(НА ПРИКЛАДІ ЧОТИРЬОХ ХОРІВ «З ЛІРИКИ БЛОКА»)

Анoтaцiя. Досліджено світській хоровий цикл «З лірики О. Блока» Михайла Шуха. Доведено, що осо-
бливого значення для композитора у музичному втіленні образного світу віршів набувають сакральні 
знаки поезії О. Блока. Музична інтерпретація поезії символічно споріднює світську і сакральну сфери 
ментального Всесвіту двох митців, де органічно з’єдналися мирській та духовний світогляд. Такий син-
тез виявляється через сакральні звукові образи віршової фонетики у хоровому акапельному звучанні. 
Систематизовано сакральні звукові символи. У музиці М. Шуха вони реалізовані у жанрових ознаках 
хоральної акордової фактури, у відтворенні стилістики православного знаменного розспіву у солюючих 
фразах високого сопрано, у латинських молитовних текстах. Також у кожному блоківському рядку при-
сутня фонетична імітація дзвону церковного колоколу, що вдало передано фонізмом акордової вертикалі 
та музично-виконавськими барвами.
Ключoвi слoвa: хорова музика, інтерпретація, образи, символи, засоби виразності. 
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INTERPRETATION OF O. BLOCK'S POETRY IN THE MUSIC OF MIKHAILО SHUKH  
(ON THE EXAMPLE OF FOUR CHOIRS «FROM THE BLOCK LYRICS»)

Summary. The cycle «From the lyrics of O. Bloсk» is an example of the secular direction of the choral music 
of Mikhailо Shukh. Of particular importance are the sacred signs of spiritual imagery in O. Bloсk's poems, 
which are revealed and emphasized by the composer's interpretation of M. Schukh. The musical embodiment of 
poetry is symbolically related to the secular and sacred realms of the Two Artists Universe, where the worldly 
and spiritual worlds are organically linked through the sacred sound images of verbal phonetics and choral 
acapella. Such sacred sounds in the secular cycle of choirs by O. Bloсk are those associated with genre signs of 
a chordal invoice, with the reproduction of the orthodox landmark chanting in solo soprano phrases, with short 
Latin quotations. Also, in each block line, a phonetic bell of the church bell explodes, which is well conveyed by 
the phonism of the chord vertical and the music and performance colors. In the choir, this technique is most of-
ten associated with the sounding of the sonorous consonant -n by the mormorando, combined with long delayed 
cadences on the cluster chord in the first, second and third numbers. There is also stylization, in particular, 
the medieval Marian sequence, singing in music the image of our lady addressed by a girl (in the second and 
third choirs), a Catholic connotation in Servus Regine. The latest issue of Divination is meaningful, one of the 
mysterious symbols here is the secret of the artist's creativity as the creator of the energy of love for all things. 
Thus, sacred sound images are present in M. Schuk's music: at the level of textured functionally-harmonious 
allusion (worship services); quotations (monody singing) and the sacred symbol of bell, prayer, choir in both 
verbal and musical components of the work. Further study of the choral heritage of Mikhailо Shukh organically 
leads the researcher's attention to the detection of sacred signs in the works of the composer on the poems of 
other prominent poets-symbolists, for example, in the choral Requiem 'Lux aeterna' in 1988 to canonical Latin 
texts and poems by N. Minskyі, V. Solovyov and K. Balmont.
Keywords: choral music, interpretation, images, symbols, means of expression.

Пoстaнoвкa прoблеми. У складні та бу-
ремні часи історії нашої країни особли-

вого значення набувають концептуальні твори 
та втілені у них фундаментальні для кожної 
мислячої людини символи Батьківщини, віри 
та надії. Пошуки духовної опори у видатних 
творах вітчизняного хорового музичного мистец-
тва – соборного за своєю суттю, – здатні надати 
морально-етичного дороговказу як музикантам-
виконавцям, інтерпретаторам творчих ідей, так 
і пересічним слухачам. Хоровий цикл М. Шуха 
особливим чином озвучує вірші поета-символіста 
О. Блока, чим привертає увагу дослідників су-
часної композиторської технології.

Анaлiз oстaннiх дoслiджень тa публiкaцiй. 
Персона Михайла Шуха та музика композитора, 
якій у 2018 році передчасно пішов з життя, – не-
пересічне явище української музичної культури 
сучасного етапу. Митець є представником хар-

ківської композиторської школи. Маестро, за-
вдячуючи власній творчій універсальності, був 
блискучим автором творів майже у всіх жанрах 
(окрім оперного). Але, «спеціалізувався» він на 
написанні хорової музики. Ці твори активно ви-
конуються авторитетними диригентами, мають 
успіх та любов слухачів. У переліку ранніх опу-
сів М. Шуха особливе місце займає цикл з чоти-
рьох хорів «З лірики О. Блока», який написано 
у 1983 році. Але ще й досі бракує концептуально-
го дослідження творчості цього композитора, як 
у цілому, так і окремих його творів. 

Основна інформація щодо творчого доробку 
міститься на персональному сайті Михайла Шуха 
[6]. Корисними для розуміння взаємозв'язку по-
етичного слова та музики двох митців видають-
ся загальні наукові дослідження про втілення 
поезії Блока у світовій музиці, що належать 
російським авторам, таким як Опарина Ю. [4], 
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Хопрова Т. [5]. Окремі музикознавчі публікації, 
що торкаються різної проблематики творчості 
М. Шуха, містять дослідження В. Варнавської 
та Т. Філатової [1], А. Каменевої [3]. Корисним 
є матеріал газетного інтерв'ю з композитором 
Л. Денісенко [2].

Видiлення невирiшених рaнiше чaстин 
зaгaльнoї прoблеми. Музичність поезії О. Бло-
ка у чотирьох хорах Михайла Шуха «З лірики 
Блока» набуває змістового та структуротворчого 
значення для циклу. Власне, драматургія твору 
композитора базується на оригінальному втілен-
ні змісту та фонетичної «оболонки» поетичного 
слова О. Блока, що складає новий погляд дослід-
ника на вказаний твір.

Метoю рoбoти є характеристика індивіду-
альних особливостей композиторського втілення 
образів та символів блоківської поезії в хоровому 
циклі Михайла Шуха та визначення особливих 
для сучасної хорової музики засобів виразності.

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу. Олександр 
Блок вважається одним з найобдарованіших 
представників символізму в поезії. Спорідне-
ність поетичної практики символізму із музикою 
проголошувалась у представників різноманітних 
течій літератури і музики. Лірика поезій О. Бло-
ка – стверджують дослідники, – «народжується 
в дусі музики, слова мають звукову значимість, 
більше ніж змістово-чуттєву, що робить їх більш 
метафорично-ємними. Можна стверджувати, що 
"блоківський" ліризм за своєю природою більш 
музичний» [4, с. 48].

Саме тому вірші Блока надзвичайно при-
вабливі для композиторів. Те, що композитори 
іноді абсолютно протилежних стильових погля-
дів зверталися до творів Блока, вважаючи його 
особливо близьким для свого світогляду поетом, 
свідчить про універсальність його мистецько-
го всесвіту. Діапазон втілення творчості Блока 
у слов’янській музиці дуже широкий: це і роман-
си (найрозповсюджений жанр), хорові та вокаль-
но-симфонічні твори, бардівські та естрадні пісні. 
Перелік творів на вірші О. Блока у вокально-хо-
рових жанрах, буде неповним без імен Р. Глієра, 
М. Чембержі, А. Караманова, О. Вертинського, 
О. Гречанінова, Б. Лятошинського, Г. Майборо-
ди, М. Мясковського, Д. Шостаковича, В. Шеба-
ліна, Ю. Шапорина та ін. 

Особливе місце відведено поезії Блока в музи-
ці Г. Свиридова (романси, вокальні цикли, кан-
тати). Для Свиридова поезія Блока була дуже 
близька, композитор цілеспрямовано синтезу-
вав музику і поетичне слово, чим розширив го-
ризонти музичної блокіани. Ще один видатний 
митець, в творчості якого з`явилися вокальні ци-
кли на вірші митця-символіста – Д. Шостакович. 
Його «Сім віршів О. Блока» просякнуті настро-
ями лірико-філософського спрямування. Саме 
таке прочитання поезії надало змогу композито-
рові виявити симфонічний розмах його музично-
образного мислення.

У творчості сучасного українського компози-
тора Михайла Шуха є духовні і світські твори, 
різноманітні за жанрами. Але найважливіша 
і різнобарвна його галузь – хорова творчість. 
Це і меси, і літургійні наспіви, духовні концер-
ти, хори на релігійні тексти, які пов`язані з тра-
диційними жанрами сакральної музики. Хоча 

композитор писав музику на тексти інших по-
етів-символістів – М. Мінського, В. Соловйова, 
К. Бальмонта, але найбільш почесне місце у хо-
ровій творчості займає поезія О. Блока. Його лі-
рика лягла в основу хорового циклу М. Шуха, що 
був написаний у 1983 році.

Поезія, що привернула увагу Михайла Шуха, 
займає особливе місце у творчості О. Блока. Ві-
рші написані на межі ХІХ та ХХ сторіч, присвя-
чені важливим для поета образам та настроям – 
природи, Батьківщини, віри та надії. Текстовою 
основою хорового циклу М. Шуха стали чотири 
вірші поета, сповнені сакральними символами: 
І-ша частина циклу озвучує вірш «Там неба освіт-
лений край ...», написаний О. Блоком у 1901 році; 
ІІ частина – «Дівчина співала в церковному 
хорі» (1905); ІІІ частина – «Servus Regine» (1899) 
і остання частина – «Ворожба» (1901). 

У першому вірші лірика пейзажу співзвучна 
з центральною темою творчості поета – темою 
Батьківщини. У другому – відбилося бажання 
поета втішити людські душі в хвилини зневі-
ри, водночас поетизуючи духовні порухи душі до 
співчуття. Одне з найсильніших якостей людини, 
за переконанням поета – співчуття. Воно у змо-
зі подарувати людям надію на світле майбутнє, 
тому – «радість буде»! Два вірша «Servus-Regine» 
і «Ворожба», сповнені містичними образами (та-
їнства молитви, звернення до вищих небесних 
сил або архаїчного шару дохристиянської магії), 
є яскравими зразками філософської любовної лі-
рики Блока. 

Усі вірші просякнуті метафізичною світо-
глядною орієнтацією поета у дивній органічній 
суміші з високими ідеями патріотизму, любові, 
віри та надії. Засоби музичної виразності при 
«озвучуванні» блоківських текстів яскраво ви-
кривають сакральний шар змісту. Саме звукоо-
брази язичницьких обрядів ворожби, культових 
хоралів, церковної риторики – гомілетики, імі-
тації церковних дзвонів, інкрустації фрагментів 
текстів православних та католицьких молитов, 
блоківської світської поезії акцентовано та під-
несено у хоровій музиці Михайла Шуха. 

З таким твердженням перегукується ідея 
А. Каменєвої: «Прислухаючись до таємничих 
поштовхів геніальних віршів поета-символіста, 
М. Шух виступає як продовжувач барокової тра-
диції шифрування символів, закладених в поезії 
і, в той же час, привносить нові звукообрази, на-
роджені з «духу музики»» [3, с. 83].

Перший номер хорового циклу «Там неба 
освітлений край...» в інтерпретації М. Шуха ба-
гато в чому наслідує блоківську звукову семан-
тику мови. У фонетиці поетичного текста вірша 
свідомо переважає носовий сонант -н. У кожно-
му рядку особливо звучить слово «дзвін -нннн»: 
М. Шух використовує тривалі затримані каденції 
на кластерному акорді в кожній фразі. Має місце 
такий виконавський штрих, як спів хору сонор-
ної приголосної «н», прийомом mormorando. Хоча 
у вірші О. Блока слово «дзвін» з'являється лише 
наприкінці, композитор неначе передбачив по-
яву зашифрованого «звукообразу» (образ дзвону) 
і втілив його у музиці заздалегідь, і з перших 
тактів «малював» його в музичній тканини. По-
вільний темп, мінорний нахил ладу, статичність 
і плавне звуковедення голосів вдало передають 
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сумний стан туги за Батьківщиною. М. Шух 
майстерно виявляє приховані поетичні символи 
і створює на їх основі нові звукові барви (кластер-
не звучання хору). 

У другому номері циклу «Дівчина співала 
в церковному хорі» М. Шух ще більше тяжіє до са-
кралізації блоківського поетичного слова. У вірші 
О. Блока на перший план виступає піднесений 
образ дівчини, яка в своїй молитві до Богороди-
ці просить милостей для всього людства. Однак 
М. Шух сміливо трактує даний образ як символ 
самої Богоматері, який природньо виступає як 
рівноцінний образу простої дівчини, що молить-
ся за Всесвіт. Це відбувається за рахунок появи 
нового композиторського прийому застосування 
сольних вербально-музичних «вставок» (по типу 
тропів середньовічних секвенцій): «О, явися, Діва 
Свята, стань всім заблукалим Заступницею». 
Дані «вставки» звучать після кожної віршова-
ної строфи, вони звучать повільніше за темпом, 
ніж основі фрази. Знову помітним засобом є осо-
бливе звуковедення хору за допомогою прийому 
mormorando, в акордиці з'являються все ті ж за-
тримані каденції, що і в першій частині. 

При порівнянні образів вірша у Шуха і у Бло-
ка відзначимо, що композиторське трактування 
поетичних образів виходить за межі змісту бло-
ківського. З одного боку, можна припустити, що 
образ дівчини і Діви Марії – це один і той же 
молитовний образ, тобто композитор своїми му-
зичними шифрами доповнює шифри поетичні. 
З іншого боку, ці два образи можна розглянути 
і як протилежні іпостасі – світське (образ дівчи-
ни) і духовне (образ Богоматері). На наш погляд, 
композитор тяжіє до більш чіткого поділу двох 
планів: за рахунок композиторських «вставок» 
та розширення форми поетичного тексту (по-
втори строк). Світське підіймається до сакраль-
ного, духовне (надприродне) начало стає рівним 
з людським (мірським), страждання виразно 
змальовуються як акт найвищої напруги душі, 
її порухів. Так відбувається діалог двох несуміс-
них, на першій погляд, світів. 

Третій номер циклу «Servus Regine» є сакраль-
ною кульмінацією циклу, до якої композитор під-
водив розвиток, починаючи з першої частини. 
Включення строф вірша з католицькою конота-
цією є логічним для ментальності Шуха, так як 
одним з базових принципів його композиторсько-
го світогляду є тяжіння до синтезу православної 
і католицької традицій. Однак в даному випадку 
семантика віршу двояка. Дійсно, Блок назвав 
свій твір «Servus-regine» (в перекладі з латин-
ської «Слуга – Цариці»): це молитва-звернення 
до Богоматері. Логічним є припущення, що вірш 
містить чітку вказівку на духовний прообраз. Од-
нак поет йде іншим шляхом, поєднуючи в одному 
і тому ж образі як духовне, так і світське. Напри-
клад, перша строфа – це молитовне звернення до 
Діви Марії, а в другій і третій строфах раптово 
змінюється поетичний настрій: «І буду слухати 
накази, і боязко чекати, ловити миттєві побачен-
ня, і знову бажати». Але ж це вже звернення до 
земної жінки! Так виявляється раптовий перехід 
від сакральності до світськості, любов до Бога зі-
ставляється з любов'ю до людини. Нагадаємо, що 
протистояння цих двох світів М. Шух предста-
вив ще в попередньому номері «Дівчина співа-

ла в церковному хорі», де за допомогою власних 
«вставок» поєднав, і в той же час зіставив ці два 
образи – образ земної жінки і образ Діви Марії.

Порівняння образів вказує на риси подібності 
в образності поета і композитора. Яскраво пред-
ставлена в музичному тематизмі третього номе-
ра хорового цикла М.Шуха і семантика дзвонів, 
але вже іншого настрою, не тривожного, а уро-
чистого, святкового звучання. В музиці він впіз-
нається в яскраво-музичних, але синсемантич-
них доповненнях текста Блока: це вигуки хору, 
які означують спрямування молитви від слуги – 
Цариці Небесній: «Servus – Regine!!!». Тут текст 
вірша Блока і вигуки-повтори лунають по черзі, 
антифонно, у контрастній динаміці, за рахунок 
чого виникає діалогізм/спілкування двох світів – 
світського і духовного. Іншими словами, другий 
і третій номери мають ідентичні образи та їх ана-
логічне співвідношення. За такою наближеністю 
структурних та змістових принципів їх можна 
назвати духовно-світським диптихом, формою 
другого плану у межах хорового циклу. І компо-
зитор, і поет намагалися поєднати, синтезувати 
земне і небесне, не відділяючи одне від іншого – 
з одного боку, а з іншого – зіставляючи.

Особливого значення набуває заключна 
частина «Ворожба», яка майстерно втілює зву-
кові фарби таємничого світу магічної енергії. 
Це ворожба художника слова – О. Блока, який 
у акті творіння поступово вимальовує музично-
поетичну картину Всесвіту. Це також і звукове 
висловлювання композитора-митця, який від-
повідно перетворив поетичний задум Блока. 
Ворожба сприймається як спосіб спілкування 
художника з твореною ним реальністю і як саме 
таїнство творчості, сповнене почуттям любові до 
Всесвіту. Тут композитор розкриває образ страж-
денної самотньої душі і ця енергія любові, все-
поглинаюча людину, любов, з якою неможливо 
впоратися, сприймається як якась надсила, що 
людиною рухає. Таким чином, як і в інших час-
тинах змальовано особливе протистояння енергії 
двох сил – сил людини і надсили, надприродно-
го. В інтонаціонно-звуковому втіленні М. Шух 
повністю наслідує блоківської ідеї, доповнюючи 
таємничий поетичний образ ворожби. Глибина 
образу виникає знову за рахунок «позанотних, 
позатекстових вставок», тільки не вербально-му-
зичних, а вже виконавських – засобом звучання 
хору, який пов'язує строфи тексту музичними 
інтермедіями на голосну «-у», мобільною динамі-
кою, прийомом mormorando, що допомагає ство-
рити зловісний, арахаїчний образ чогось фантас-
тичного. Це – настрій магії, ворожіння. 

Порівняння образів четвертого вірша 
у М. Шуха і у О. Блока надає підстави стверджу-
вати, що остання частина хоч і не є кульмінацією, 
апофеозом і ствердженням сакрального образу, як 
основоположного у циклі, але тут знов відбуваєть-
ся органічне злиття поетичного і композиторсько-
го бачення образів та символів. І виникає саме 
та художня цілісність, те символічне єднання, яке 
утворилося за рахунок співпадіння у музиці та по-
етичному тексті прихованих символів за рахунок 
постійного діалогу сфер світського та духовного.

Виснoвки і перспективи. Цикл «З лірики 
О. Блока» є зразком світського напряму хорової 
музики Михайла Шуха. Особливого значення 
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набувають сакральні знаки духовної образності 
у віршах О. Блока, які виявляються та акценту-
ються композиторською інтерпретацією М. Шуха. 
Музичне втілення поезії символічно споріднює 
світську і сакральну сфери Всесвіту двох митців, 
де органічно з’єдналися мирський та духовний 
світи через сакральні звукові образи віршової 
фонетики та хорового акапельного звучання. Та-
кими сакральними звукообразами у світському 
циклі хорів на вірші О. Блока є ті, що пов’язані 
з жанровими знаками хоральної акордової фак-
тури, з відтворенням стилістики православного 
знаменного розспіву у солюючих фразах високо-
го сопрано, з короткими латинськими цитатами 
молитовних текстів. Також у кожному блоків-
ському рядку неначе вибухає фонетичний дзвін 
церковного колоколу, що вдало передано фоніз-
мом акордової вертикалі та музично-виконав-
ськими барвами. У хорі цей прийом найчастіше 
пов’язаний з озвучуванням сонорної приголосної 
«-н» засобом mormorando у поєднанні з трива-
лими затриманими каденціями на кластерному 

акорді в першому, другому та третьому номерах. 
Присутня і стилізація, зокрема – середньовічна 
маріанська секвенція, що оспівує у музиці образ 
Богоматері, до якої звертається дівчина (у дру-
гому та третьому хорах), католицька конотація 
у «Servus Regine». Останній номер «Ворожба» 
багатозначний, один з таємничих символів тут – 
тайна творчості митця як творця енергії любові 
до всього сущого. 

Таким чином у музиці М. Шуха сакральні зву-
кообрази присутні: на рівні фактурної функціо-
нально-гармонійної алюзії (хорали богослужін-
ня); цитати (монодійні наспіви) та священного 
символу дзвону, молитви, хоралу як у вербальній, 
так і в музичній складових твору. Подальше ви-
вчення хорової спадщини Михайла Шуха органіч-
но призводить до спрямування уваги дослідника 
на вияв знаків сакрального в творах композито-
ра на вірші інших видатних поетів-символістів, 
наприклад, у хоровому Requiem’і «Lux aeterna» 
1988 року на канонічні латинські тексти і вірші 
Н. Мінського, В. Соловйова і К. Бальмонта. 
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