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Серед канонічних текстів Біблії, що оповідають про Вавилонський полон (587-538 pp.), одне 
з чільних місць посідає псалом «Над річками вавилонськими...». Ця глибоко трагічна подія 
стародавньої гебрейської історії на цілі тисячоліття збереглася в пам’яті людства як символ 
страждань кожної завойованої й гнобленої нації. Так, в українській дожовтневій поезії вислів 
«Вавилонський полон» уособлював колоніальний стан України в Російській імперії. 

Біблійний псалом має таку змістову структуру. На берегах вавилонських річок гебреї-
бранці тужать за батьківщиною, повісивши на прибережних вербах свої музичні інструменти 
як символ відмови від служіння ворогам; бранці клянуться, що Господня пісня ніколи не 
зазвучить у полоні гебреям, котрі порушать обітницю. 

Псалтирний плач відгукнувся у слові Т. Шевченка і П. Куліша, С. Руданського і 
В. Александрова, Я. Щоголева й І. Франка. 

У листі до О. Бодянського від 23 травня 1846 р. П. Куліш зазначав: «Шевченко переложил 
136 и 149 псалмы с блистательным успехом». Поет увів біблійну проблематику в контекст 
національних і соціально-політичних проблем тогочасної України. Щоправда, паралелі 
«царська Росія — Вавилон, українці — ізраїльтяни» започатковані українським поетом-
романтиком А. Метлинським 1844 р. у віршованій посвяті М. Макаровському, поетові-
романтику, що був учителем А. Метлинського в Гадяцькій повітовій школі: «В різноязикім 
Вавилоні Твоя мені почулась річ». 

Нам не відомо, був чи не був знайомий Т. Шевченко з віршем А. Метлинського, ймовірно, 
що ні. Тим цікавіше порівняти два незалежні підходи: своєрідну псалтирну декоративність, 
притаманну віршеві А. Метлинського, й безпосередню стилізацію Шевченкового переспіву, 
приховану тугу першого й відвертий розпач другого. В українській поетичній традиції 
більший слід лишив переспів Шевченкового типу. Мабуть, канонічна форма псалма краще 
допомагає вийти до широких мистецько-філософських узагальнень, ніж форма інтимно-
дружнього послання. 

Аналогія «Вавилонського полону» як підневільного буття української нації проходить і в 
інших обробках псалма «Над річками Вавилонськими...». Порівняймо: у Метлинського — 
Вавилон «нівечів, не знав де діти» славу і честь своїх бранців; у Шевченка: 

І язик мій оніміє,  
Висохне, лукавий,  
Як забуду пом’янути  
Тебе, наша славо! 

(Тарас Шевченко. Повне зібрання творів: У 6 т. Т. 1.—К., 1964.—С 345—346); у 
Руданського — «Та як нам грати, як співати Про славу наших перших днів?» (Руданський С. 
Твори: В 3 т. Т. 1. Пісні, приказки, байки, небилиці, співи.— К., 1972.— С. 63—64); у 
Щоголева: 

Нехай присхне язик лукавий 
До уст зневірених моїх, 
Коли я днів твоєї слави 
Не пом’яну на ріках цих. 

(Щоголів Я. І. Твори.—Харків, 1919.—С. 238-239); у Куліша: 
І язик мій до гортані 
прикипить од болю,  
як тебе я не прославлю  
над усяку долю. 

(Твори Пантелеймона Куліша. Т. 3. — Львів, 1909.— С. 324-325). 
Хоча переспіви С. Руданського, Я. Щоголева, П. Куліша й В. Александрова, подібно до 

Шевченкового, повторюють основні змістові й композиційно-структурні вузли біблійного 
псалма, кожен, втім, позначений неповторною індивідуальністю. Так, М. Зеров, порівнюючи 
інтерпретації Руданського і Щоголева, доходить висновку, що, подібно до І. Франка, 



«перекладаючи вавилонський плач Ізраїля, Руданський переживає лірично своє пригнічення 
національне», тоді як Щоголів, хоча і його вірш «звучить прекрасно», розробляє сторінку з 
Біблії «з мистецькою чіткістю і мистецьким холодком, як епік, принаймні напівепік» (Зеров 
Микола. Твори.— Т. 2. Історико-літературні та літературознавчі праці.— К., 1990. — С. 319-
321). 

Зауважимо, що переспіви Шевченка і Куліша виконані в техніці коломийкового вірша, 
поетичні інтерпретації Руданського і Щоголева зроблені чотиристопним ямбом, а у 
В. Александрова маємо шестистопний ямб: 

Понад широкими ріками Вавилона 
Сиділи сумно ми і плакались на долю,  
Згадавши рідний край і рідного Сіона  
І те, що впали ми у тяжкую неволю. 

(Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, відділ рукописів, фонд 22, №11). 
Можна стверджувати, що В. Александров іде шляхом Я. Щоголева, максимально посилюючи 
епіко-оповідний струмінь у своєму викладі. І. Франко передав псалом двовіршем з парною 
чоловічою римою у техніці чотиристопного анапесту. На думку румунської дослідниці 
М. Ласло-Куцюк, саме ці формальні ознаки дали Франкові змогу виразно імітувати 
симетричну побудову, повільне розгортання й широкий розвій біблійних віршів (див.: 
Оригінальність українських обробок псалмів //Магдалина Ласло-Куцюк. Велика традиція.— 
Бухарест, 1979.— С. 89-90). 

Без сумніву, коломийковий розмір є чільним формально-змістовим символом у 
накресленому алегоричному ряді «Вавилон — царська Росія, ізраїльтяни — українці». 

Глибини й своєрідності твору Франка «На ріці вавилонській — і я там сидів...» надає 
всебічний розвиток теми рабства, рішуче переведення її у сферу духовного життя нації — те, 
чого не було в жодній попередній версії, навіть у Шевченка. За духом суголосний біблійному 
псалму, Франків твір відходить від першоджерела настільки, що має розглядатись як цілком 
своєрідна поезія. Адже канонічний псалом — розмова в площині «людина — Бог» — завжди 
апелював до Божої милості й справедливості, що лишало долю оптимізму за найтрагічніших 
обставин. Вірш-плач Франка — розмова у площині суто земних реалій, це вже цілковита 
розпука, голосіння за втратою найдорожчого — духовного світу людини. Максималізація 
ліричного чуття від біблійного «ми» до Франкового «я» моделює в межах художнього 
простору твору психологічно близьку читачеві, завжди можливу ситуацію. 

Варто звернути увагу ще на одну деталь українських переспівів 137-го псалма. Так, 
музичні інструменти, що їх бранці повісили на вітах прибережних верб, символізуючи 
відмову співати Господню пісню на чужині, автори називають по-різному. У 
старослов’янському тексті, а також у Шевченка, Куліша, Франка це орга́ни; у Щоголева, Лесі 
Українки, а також у сучасному перекладі Біблії маємо арфи; у переспіві В. Александрова 
фігурує ліра; але найбільш, так би мовити, аналітичний підхід у Руданського: «Тимпани, 
гуслі і цимбали На вербах висіли чужих». Який же з варіантів оптимальний? Біблійні 
пророки грали на арфі, гуслях, а також псалтирі — струнному інструменті типу ліри або 
арфи, що мав 10—12 струн. Під час богослужінь левіти використовували духовий 
інструмент, що мав назву магрефа (невеличкий орга́н діапазоном у сто звуків). Очевидно, 
про такий орган і мовилося в оригіналі. Що ж до текстів С. Руданського і В. Александрова, 
то цимбали, гуслі, ліру тощо слід розглядати як елементи українізації біблійного тексту. 
Арфа в переспіви потрапила, мабуть, під впливом «Єврейських мелодій» Байрона, що були 
дуже популярні серед українських поетів XIX ст. У двох поезіях Байронового циклу 
переспівуються мотиви 137-го псалма, і в обох фігурує арфа: «арфа висить на прибережній 
вербі» («На ріках вавилонських...»), «розбилася святая арфа Юди» («Журба єврейська»; 
українською мовою перекладали М. Костомаров і В. Самійленко). 

У Лесі Українки образ арфи, що і в неволі лишається вільною, дістає дальшого розвитку. 
Арфи на прибережних вербах — глибоко символічна деталь декоративного тла драматичної 
поеми «Вавилонський полон». 

Образ арфи взагалі набуває в Лесі Українки особливого резонансу, символізуючи творчу 



свободу митця, що її за будь-яких обставин треба зберегти у «Вавилонському полоні». Так, у 
вірші «Як Ізраїль діставсь ворогам у полон...» гостро звучить думка про принципову 
неможливість творчої праці в полоні: «Всяк, хто мав який знарід, мав працю собі, тільки 
арфу співець почепив на вербі». Саме так чинить герой драматичної поеми молодий пророк 
Елеазар. Взагалі Леся Українка протиставляє співця всім іншим соціальним верствам 
полонян як духовну совість нації. І поки її не сплюндровано, «Живий Ізраїль, хоч і в 
Вавилоні!». 

Мотиви 137-го псалма переспівуються також у поезіях «Тарасове свято на чужині» 
А. Кримського і «Народе-Страднику...» О. Олеся у зв’язку з ширшою темою вигнання, 
добровільно-вимушеної розлуки з Україною. А. Кримський у своєму вірші вдається до 
мистецького прийому прихованого цитування: рядки з біблійного контексту вводяться як 
літературне тло, на якому вимальовується образ «батька Тараса» — українського пророка-
кобзаря. У вірші О. Олеся, датованому 1919 p., активізовані два образи з традиційного 
арсеналу української дожовтневої лірики: ототожнення Єрусалим — Україна, а також 
скорботно німа кобза — посестра арфи пророків. 

Отже, 137-й псалом імпонував українським поетам як глибоким осмисленням духовної 
депресії поневоленого народу, так і можливістю активізації в його межах широкого спектра 
історико-культурологічних асоціацій. Все це в свою чергу мало дати імпульс до 
пробудження національної самосвідомості, осмислення невільницького стану українського 
народу «на нашій, не своїй землі». 
 


