
 1 

3. ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО 

 
 

 

 

УДК 82-97:82.091 

Даниленко І.І. 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ SACRUM/PROFANUM 

У “ВАРІАЦІЇ ПЕРШОЇ ДАВИДОВОЇ ПСАЛЬМИ” П. КУЛІША 

 

Як відомо, Пантелеймоном Кулішем 1871 р. був здійснений повний 

віршовий переспів Псалтиря українською мовою.
1
 Порівняльний аналіз 

псаломних поезій П. Куліша з відповідними текстами сакрального 

першоджерела свідчить, що поет орієнтувався на якомога повніше 

відтворення змісту Псалтиря новими художньо-мовленнєвими 

засобами. Втім, незрівнянно більш промовисто авторська 

індивідуальність дає про себе знати у вільних псаломних переспівах та 

стилізаціях, націлених на актуалізацію змісту першоджерела згідно зі 

світоглядними принципами митця, сучасними історико-соціальними та 

національно-культурними реаліями часу. В українському поетичному 

дискурсі поети, розвиваючи традицію Шевченкових переспівів (див. 

його “Давидові псалми”, “Подражаніє 11 псалму”), створювали вільні 

парафрастичні інновації та стилізації псалмів паралельно з їхніми 

точними віршовими переспівами.  

У спадщині П. Куліша також знаходимо зразок глибоко 

особистісного прочитання поетом старозавітної пісні, що відкриває 

Псалтир, якою в нього є “Варіація первої Давидової псальми”. За 

тлумаченням отців Церкви,
2
 у 1-му псалмі Давид кладе початок 

пророцтву про Христа, котрий мав народитися з Давидового роду. 

Тому, наслідуючи майбутні слова Сина і разом з тим Владики свого, 

псалмоспівець “ублажає” (уподібнює Богові) тих, хто уповає на 

Господа (“Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не 

стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в Законі 

Господнім його насолода, І про Закон Його вдень та вночі він 

роздумує!”.
3
 Поет, звертаючись до тексту сакрального першоджерела, 

передовсім актуалізує наявну в ньому опозицію “праведні-грішні” та 

згідно з цим вибудовує композицію вірша. Об’єднаний однаковим 

розміром (чергування 5-ти й 6-стопного ямба) та строфікою (катрени з 

перехресним типом римування), твір розділений автором на два мотивні 

блоки. Перший блок містить чотири катрени, присвячені просякнутому 
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іронією оспівуванню “блаженних”; другий, котрий складають п’ять 

катренів, – це подекуди іронічна, а подекуди серйозна рефлексія на тему 

гріха та “грішничих законів”. Отже, жанрова самоназва стилізації 

Куліша тут повністю виправдана: відштовхуючись від змісту першого 

псалма, митець у своїй “Варіації” прагне відкоригувати значення його 

ключових понять – “блаженний” і “грішний” з урахуванням суто 

прагматичних принципів життя, які допомагають якнайкомфортніше в 

ньому влаштуватися людині ординарній та розбещеній: 
 

Блаженний, хто прямує битим шляхом, 

Котрий до ласощів усяку погань надить, 

Хто не тривожиться спасенним страхом, 

Що до погибелі широкий путь провадить.
4
 

 

Загалом іронія доволі часто супроводжує стилізацію, що поміщає 

“дух епохи” оригіналу в пізнішу культурну перспективу. У цьому 

випадку Куліш продовжив традицію давньоруських авторів, які 

пародіювали сакральний текст з метою його використання як основи 

для нового твору, не маючи, втім, на увазі осміяння першоджерела 

(див., приміром, “Служба кабаку”, “Калязинская челобитная”, 

“Сказание о бражнике” тощо). Тож іронія Куліша у вірші іманентна 

сама собі і спрямована тільки на те, щó зображено в його вірші. Так, 

поняття “блаженний муж”, яке в інтерпретації Куліша набуває 

негативного смислового значення, покликане викрити філософію 

комфортного  існування  безпринципної людини в соціумі, котрий 

визнає і шанує її, завдяки чому й “Росте сей муж, мов дерево розкішне: / 

Баби йому щодня коріння поливають, / Жінки його за слово люблять 

пишне, / А чоловіки їх великим об’являють”.
5
 Ще більш 

імпровізаційного характеру набуває друга частина поезії, що 

присвячена засудженню “грішників”, до яких ліричний герой відразу 

зараховує й себе, визнаючи свою приналежність до опонентів так 

званих “блаженних”. Формальна зміна в характері й ролі ліричного 

суб’єкта потягнула за собою зміну в поетиці новотвору. Оскільки 

грішник мусить каятись, поет будує другу частину поезії як молитву, 

переводячи тим самим свою “Варіацію” в інший, порівняно з 

першоджерелом, жанрово-стильовий план:  

 

Я не такий, о Боже мій правдивий! 

Я все прикидливе, усе зловредно тайне, 

Як чоловік воістину злосливий, 

Ясую всюди, щоб було між миром явне. 

Не знаючи, чого до церкви ходять,  

Вчащаю залюбки в ту нечестиву раду, 
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Де братчики шукають і знаходять, 

Як в серце громадян вселити суд і правду
6
 

 

Зрозуміло, що в іронічному контексті цієї псаломної інновації 

перелічені “гріхи” псалмоспівця мусять сприйматися як його 

достоїнства. Зокрема очевидною постає активна соціальна позиція 

ліричного героя-борця за справедливе суспільство, який більше користі 

вбачає у діяльності Кирило-Мефодіївського братства, до якого поет 

належав, аніж у відвідуванні церковного богослужіння. Щоправда, 

іронічне жонглювання зазначеними поняттями витримане у вірші не до 

кінця. Залишаючи грайливо-іронічний тон, ліричний герой “Варіації” 

раптом починає прямо називати “грішним” те, що суперечить його 

морально-ціннісним принципам: 
 

І не хилюсь під грішничі закони, 

Що грішники велять до йоти виповняти, 

Притиснувши темноти міліони 
І заказавши їм про волю міркувати.
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У результаті іронічне каяття “молільника” перетворюється на 

безпосередній виклад його власної програми життя, яка не збігається з 

життєвими пріоритетами “темнот міліонів”. Попри те, що зображена 

Кулішем молитовна ситуація, перетворюючись на своєрідну, кажучи 

сучасною політичною мовою, піар-акцію “молільника”, з християнської 

точки зору, має неоднозначний характер, вона не суперечить жанровому 

канону іудейського псалма-молитви, представленому, зокрема, і в 

Псалтирі, де Пророк може сміливо звертатися до творця (у тому числі з 

проханнями і навіть докорами), якщо впевнений у своєму виконанні 

Божих заповідей (пор.: “Господи, серце моє не пишнілось, і очі мої не 

підносились, і я не ганявсь за речами, що більші й дивніші над мене!”
8
). 

Тож подальший серйозно-вимогливий тон розмови з Богом 

псалмоспівця Куліша, який запитує Творця про закони Його суду 

(“Невже ж устоять сі лукаві злюки / У Тебе, Господи, на праведному 

суді, / І предаси Ти нас в катівські руки, / І царству грішників конця 

вовік не буде?”
9
), ба навіть докоряє Господові за те, що він попускає 

“ледачим лицемірам”, прохаючи “побити їх правдою, щоб їм ніхто не 

вірив”
,10

 – все це, з позицій стародавнього іудея, є уповні виправданим.  

Зважаючи на сказане вище, можна констатувати, що вслід за 

Т. Шевченком П. Куліш не схильний сприймати старозавітні пісні у 

християнському ключі, коли, приміром, під “радою несправедливих”, 

розуміються також і “гріховні думки від бісів”.
11

 Обираючи метод 

іронічної стилізації сакрального тексту Псалтиря та увиразнюючи свою 

інновацію введенням пародійної молитовної ситуації, поет вочевидь 



 4 

прагне до кардинальних засобів боротьби не з внутрішніми ворогами 

кожної людини – власними гріхами (яких він по суті тут не визнає), а з 

зовнішніми – себто своїми опонентами з їхніми прагматично-

гедоністичними життєвими цінностями. 
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