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«ДАВИДОВІ ПСАЛМИ» Л. РЕВУЦЬКОГО: 

СПРОБА ЖАНРОВО-ІНТОНАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ 

СИМФОНІЧНОГО МЕТОДУ КОМПОЗИТОРА 

 

Стаття присвячена розгляду симфонічного методу Л. Ревуцького в 

хоровій поемі «Давидові псалми» на слова переспіву Т. Шевченка. В 

результаті аналізу твору виявлена форма відкритого типу, що органічно 

поєднує українську мелодику із європейським мелодичним орієнталізмом. 

Ключові слова: Л. Ревуцький, Т. Шевченко, «Давидові псалми», 

симфонізм, жанрово-інтонаційний аналіз. 

Псалом 136 «На ріках круг Вавилона»  – один із найдраматичніших 

переспівів у Шевченковому циклі «Давидові псалми» (1845 р.). Поет 

відтворює трагедію народу, який, потрапивши у ярмо поневолювачів, не 

хоче зрікатися власної пісні як пам’яті про батьківщину – єдиного, що 

залишилося на чужині (схема 1). Володимир Домашовець так описує 

характер твору: «Він (Шевченко) оплакує незвичайно важкі переживання, 

великий біль серця і глибоку тугу за рідним краєм пригноблених вигнанців, 

яких вавилоняни запрягли до важкої праці, жадаючи водночас, щоби вони 

співали їм пісні про Сіон» [3, с. 115]. Л. М. Ревуцький, поклавши слова 

Шевченка на музику, ще більше підсилює патріотичний зміст поезії і стає 

автором свого роду повчальної притчі, покликаної зміцнити національну 

гідність українців, які перебували на той час у ще тяжчій неволі «на нашій – 

не своїй землі».  

Прослухавши псалом композитора вперше, важко відразу визначити 

його жанрову належність. Але одне, що точно запам’ятовується, –  це 

гімнічний характер твору, схожий на закличну проповідь (особливо 

наприкінці).  
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Схема 1 
Фрагмент автографу Шевченкового переспіву 

 

 

 

 
 

Повний текст текст псалма 136 

На ріках круг Вавилона, 

Під вербами в полі, 

Сиділи ми і плакали 

В далекій неволі 

І на вербах повішали 

Органи глухії,  

І нам стали сміятися 

Едомляне злії: 

«Розкажіть нам пісню вашу, 

Може, й ми заплачем. 

Або нашу заспівайте, 

Невольники наші». 

Якої ж ми заспіваєм?.. 

На чужому полі 

Не співають веселої 

В далекій неволі. 

І коли тебе забуду, 

Ієрусалиме, 

Забвен буду, покинутий 

Рабом на чужині. 

І язик мій оніміє, 

Висохне, лукавий, 

Як забуду пом’янути 

Тебе, наша славо. 

І Господь наш вас пом’яне, 

Едомськії діти, 

Як кричали ви: «Руйнуйте, 

Руйнуйте, паліте 

Сіон святий!» Вавилоня 

Дщере окаянна! 

Блаженний той, хто заплатить 

За твої кайдани! 

Блажен! блажен! Тебе, злая, 

В радості застане 

І розіб’є дітей твоїх 

О холодний камень. 

 

У загальній архітектоніці псалма чітко виділяються чотири розділи 

(схема 2). Вони розмежовуються ферматами (крім 3-го і 4-го), зміною 

розмірів, відмінним тонально-гармонічним розвитком та характером 

тематизму. У зв’язку із загальною характеристикою симфонічного методу    

Л. Ревуцького, Н. О. Горюхіна зазначає, що розчленованість на розділи-

частини є типовою рисою епічних жанрів композитора, причому водночас 

їм притаманна й замкненість, завершеність розділів, успадкована від 
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романтичного симфонізму з його тенденцією до відокремленості музичних 

образів в експозиції й посилення міжрозділового контрасту у формі. 

Схема 2 

 
 

1 розділ (24 т) – Andante , 3/4  – «На ріках круг Вавілона» виконує 

роль епічного вступу, який змальовує сумну картину поневоленого народу. 

Епічність підкреслюється фактурним викладенням оркестрової партії 

(арпеджіато) та стабілізуючим тонічним органним пунктом у оркестрі. 

 Типовою рисою всього твору та, зокрема 1-го розділу, є «вплітання» 

в музичну тканину етнохарактерних лексем. Так, уже початкова тема 

містить інтонації ліричних народних пісень – початковий стрибок на кварту 

із подальшим поступовим заповненням: 
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Також у 2-му реченні на словах «… сиділи ми і плакали…» 

знаходимо інтонації народних дум: використання елементів рецитації, поділ 

музичної думки на фрази з постійним поверненням до звука «е1»: 

 

Типова риса української пісенності – ладова змінність –  підказала 

Ревуцькому різновид нової складеної тоніки з двох тризвуків паралельних 

ладів у вигляді секундакорду VI ст. Так, наприкінці 1-го періоду 

співставляються тоніки  С dur і а moll.  

2 розділ  (8 т.) – Meno mosso, 6/8 –  на слова «Якої ж ми заспіваєм?» 

має зовсім інший характер, сприймаючись як відповідь виснажених 

єрусалимців на зневажливе прохання едомлян. Томний характер музики 

підкреслюється остинатною мотивною тріольною фігурацією, яка підсилює 

враження обтяжливої монотонності. Ревуцький органічно поєднує 

українську мелодику із європейським мелодичним орієнталізмом, 

наслідуючи традиції «східних» образів Бородіна та Римського-Корсакова
1
: 

 

3 розділ (21 т.) – Sostenuto, 3/4 – «І коли тебе забуду, Ієрусалиме» має 

дещо патріотичний характер. Основний мотив, в основі якого лежать 

інтонації українських ліричних пісень, побудований на секвентному 

розвитку: 

                                                           

1
 Зауважимо, ця оригінальна двоплановість є типовою рисою псалма в цілому. 
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Привертає увагу ладове забарвлення розділу: e-moll з пониженим IV-

м ступенем та підвищеним VII-м, що надає композиції східного колориту
2
. 

Цікаво, що саме на слові «Ієрусалиме» автор використовує ладово-

інтонаційну гру IV-го пониженого і IV-го натурального. 

4 розділ (19 т., 6/8) – «Руйнуйте, паліте Єрусалим» – 

найдраматичніший епізод твору. Створює враження виплеску всіх 

негативних емоцій, які накопилися на душі єрусалимців. Саме на цей – 

останній  розділ – припадає генеральна кульмінація. Бурхливий та 

динамічний мелодичний рух супроводжується тонічним органним пунктом 

у партії оркестру: 

 

Завершується твір в унісон на ff на найнапруженішій ноті, 

сприймаючись як питання без відповіді. Тож, виходячи з відсутності в 

драматургічному розвитку твору врівноважуючого логічного завершення, 

його композицію загалом можна розглядати як зразок відкритої форми. 

Додамо, що такий драматургічний розвиток – від об`єктивно-епічного 

експонування теми  (у 1-му розділі) до її героїко-драматичного звучання (у 

4-му) – є типовим для хорових поем Ревуцького.  

Доречним у контексті цієї теми є спостереження Н. Горюхіної щодо 

подібності драматургії Ревуцького до Шевченкової. Так, у творах поета 

завжди чітко окреслені його власні думки та почуття – від ліричних 

                                                           

2
 Зазначимо, що подібні екзотичні ладові структури зустрічаємо і у Д. Шостаковича. 
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роздумів до активного протесту. До того ж, для них обох є спільними 

прийоми градації, варіювання, поєднання епічного оповідання з 

авторськими відступами, перехід від опису події до їх дійового розкриття, 

що є типовим баладним прийомом. Так, у «Давидових псалмах» Ревуцького 

спостерігаємо зростання драматургічного розвитку: від епічної розповіді на 

початку твору до бурхливого героїко-драматичного сплеску наприкінці. 

Зустрічаємо тут і літературний прийом градації: у середньому розділі твору, 

побудованому на секвентному розвитку, знаходимо поступове динамічне 

зростання звучності основного мотиву, що призводить до генеральної 

кульмінації. Тому, як бачимо, вибір поезії Шевченка композитором не є 

випадковим. 

Н. О. Горюхіна зазначає, що Л. Ревуцький, разом із Б. Лятошинським, 

став родоначальником сучасного українського симфонізму, і хорова поема 

«Давидові псалми», без сумніву, є одним із його довершених зразків. Як 

відомо, симфонічне мислення композитора формувалося в процесі роботи 

над обробками народних пісень, адже саме в них він знайшов свій 

поліфонічний метод, який полягає в створенні мелодії-контрапункту з 

новим образним змістом. В обробках Ревуцького утвердилася поліфонія 

контрастів: нові мелодії – це контрапункти, підголоски чи контрапунктичні 

ходи. 

Про ознаки симфонізму в «Давидових Псалмах» свідчить, передусім, 

наявність у драматургії твору двох протилежних образних сфер – 

єрусалимці (прототип українського народу) та «едомляне злії» (вороги-

загарбники). Логічно, що композитор наділяє їх різними інтонаційними 

характеристиками, проте тематизм обох мотивів парадоксальним чином 

витікає з однієї початкової інтонації. Тема єрусалимців – епічна, подекуди 

схвильована (умовно «ГП»); едомляни представлені активною, напористою 

темою (СП). Типовим для симфонізму Ревуцького взагалі є концентрація 
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основного характеру насамперед у мелодії, яка розвивається в трьох  

аспектах – епічному, лірико-психологічному та драматичному. Кожна нова 

тема пов`язана з інтонаційним переосмисленням початкового зерна; 

основними засобами модифікації за таких обставин стають ритм, лад та 

темп.  

Однією із типових ознак симфонізму є мотивна трансформація 

головних образів, якою вільно користується Ревуцький: саме завдяки їй 

початкова епічність переходить наприкінці в героїчний апофеоз (схема 3.) 

 

Схема 3 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Головна тематична сфера (образ єрусалимців) представлена 

мотивною групою, яка складається із декількох ритмо-мелодичних 

інваріантів початкової інтонації:  

 

З цієї ж інтонації виростає тема едомлян («СП»), але її характер 

звучання змінюється (мужня висхідна ямбічна кварта замінюється 

«безвільною» поступовою нисхідною інтонацією):  
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Із головної інтонації виростає також основний мотив секвенції, яка 

звучить у розробковій частині:  

 

Ця секвенція зазнає «градаційного» розвитку
3
, тобто, з кожним 

повтором теми відбувається динамічне наростання, яке спричинює кінцеву 

кульмінацію. 

Мотивної трансформації зазнає й умовно «ПП», представлена новим, 

«томним», інтонаційним мотивом, який виконує роль тонкої смислової 

алюзії, ніби копіюючи спів поневолювачів:  

 

Уже без прикрас, «від першої особи», ця тема загрозливо звучить у 4-

му розділі, набуваючи драматичного характеру:  

 

Одна із каденційних мелодичних побудов головної сфери у 4-му 

розділі також суттєво видозмінюється:  

 

 

 

                                                           

3
 прийом, як зазначалося вище, властивий поезії Т.С.Шевченка. 
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В обох варіантах ця тема звучить в унісон, що зумовлюється змістом 

поетичного тексту (одностайність народу). Без сумніву, цей унісонний 

виклад створює переконливе аркове обрамлення твору, з огляду на те, що 

на початку твору він звучить лише 1 такт, а наприкінці – майже половину 

розділу. 

Одним із наскрізних мотивів псалма є типово український 

фігураційний зворот-закінчення, який розмежовує різні будови (розділи, 

періоди, фрази). Можливо, саме з нього виросла фігурація ПП:  

 

 

 

 

Тож судячи з вище сказаного можна говорити про наявність у 

Давидовому Псалмі Л. Ревуцького симфонічного втілення рис балади 

(думи) та сонати
4
.   

Тож, спираючись на поширений у Шевченковій поезії тип 

драматургічного розвитку (від ліричних роздумів до активного протесту), 

Л. М. Ревуцький самобутньо втілює його в хоровій поемі «Давидові 

псалми», створюючи оригінальну форму безрепризного – відкритого – типу, 

і це є характерною особливістю хорових творів композитора. До 

об’єднуючих засобів поеми належать: аркові обрамлення форми (унісонний 

виклад на початку й наприкінці), а також наскрізний фігураційний зворот 

закінчення, що проходить через увесь Псалом. Важливим чинником 

незвичайного та «свіжого» звучання твору є композиторський мікст 

народно-пісенних інтонацій (дума, балада, лірична пісня) із сучасними 

                                                           

4
 Хоча ні про яку репризність чи повторюваність тем не може бути й мови, можна чітко виділити 3 

розділи, серед яких 1-й – експонування головних образів, 2-й – мотивний розвиток, 3-й – трансформація 

початкових тем. 
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ладо-гармонічними прийомами та вишуканим європейським мелодичним 

орієнталізмом. 

Отже, симфонічний метод розвитку, який є невід’ємним компонентом 

творчого мислення Ревуцького, визначає  також композицію й цього твору. 

Ще раз зазначимо присутні в ньому типові риси симфонізму композитора: 

1. Наявність двох значущих протилежних інтонаційно-образних 

сфер (єрусалимці та «едомляне злії»). 

2. Концентрація тематизму насамперед у мелодії; його розвиток у 

трьох основних драматургічно-змістовних напрямах – епічному, 

драматичному та лірико-психологічному. 

3. Похідний характер основного тематизму: контрастуючі образи 

мають єдину інтонаційну основу (риси епічності). Кожна тема пов’язана з 

інтонаційним переосмисленням початкового мотивного утворення. 

4. Трансформація вихідного тематизму протягом твору. 

Основними засобами трансформації є ритм, лад, темп, інтервальні 

видозміни. 

5. Наявність власне симфонічного розвитку матеріалу, який 

призводить не тільки до тематичного поновлення, але й до його якісних 

змін (варіантність, трансформація тематизму, градаційний повтор 

секвентного мотиву, що призводить до кульмінації тощо).  
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Ключевые слова: Л. Ревуцкий, Т. Шевченко, «Давидовы псалмы», симфонизм, 
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