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АНОТАЦІЯ 

 

Сиротинська Н. І. Богородична гимнографія у вимірах духовної культури 

України XI-XVII століть. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за 

спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури». – Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство культури України. – Київ, 

2017.  

У дисертації досліджено шляхи формування і розвитку богородичної 

гимнографії як явища духовної культури України. В контексті гуманітарного 

міждисциплінарного дискурсу розглядаються засади інтегрування 

богородичної гимнографії у площину українського культурного простору XI-

XVII століть, зокрема, у складі літургійних книг, нотолінійних ірмологіонів, 

а також пам‘яток давньої української літератури. В цьому контексті 

богородичну гимнографію відзначено не лише як ключ до розуміння змісту 

національної культури, але як символ спадкоємності епох і повноцінного 

партнерства у європейському культурному ареалі. 

На сучасному етапі наукові зацікавлення маловідомими сторінками 

української духовної музики увиразнені в численних музикознавчих, а 

ширше – в національних культурологічних студіях. Проте богородична 

гимнографія, присутність якої простежується крізь століття в процесах 

передачі духовного досвіду багатьох поколінь, і досі не стала предметом 

системних міждисциплінарних наукових досліджень в Україні, недостатньо 

розробленим є також теоретичний рівень зазначеної проблематики в 

мистецтвознавстві. Це пов‘язано, насамперед, із недостатнім осмисленням 

ролі вербальної складової сакральних текстів, що скеровує до різнобічних 

стратегій дослідження: визначення характерних ознак стилю і його 
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семантико-символічного наповнення, виразовості вербальної комунікації, 

базованої на риторичних засадах, музичної поетики як системи стилістичних 

і мовних засобів, які визначають зміст і форму твору. Таке трактування 

богородичної гимнографії спрямовує до відображення в ній найскладніших 

феноменів людського буття, пов‘язаних із здатністю людини створювати 

ментальні моделі існування світу, в якому важливе місце відводилося 

жіночим образам. В подальшому на цій основі  акумулювалися ідеї і поняття, 

що заклали основу важливих процесів розвитку суспільства і можуть 

розглядатись з історико-культурної, духовно-світоглядної, церковно-

догматичної, естетично-мистецької позицій.  

У процесі розвитку християнського обряду вдосконалюється 

драматургія гимнографічних богородичних текстів, формується жанрова 

система, поєднана спільною тематикою, образ Богородиці набуває 

аксіологічної повноти і утверджується як джерело ціннісних норм у 

протистоянні злу і надії на спасіння. Цим пояснюється залучення  

богородичних піснеспівів до всіх сфер літургійного богослужіння, що й 

дозволяє визнати богородичну гимнографію культурним феноменом, 

свідченням високої емоційно-інтелектуальної концентрації і 

комунікативності в межах синкретичного наповнення усіх рівнів обрядовості. 

З цієї позиції трактуємо весь комплекс богородичних піснеспівів як жанрову 

систему, яка осмислюється як узагальнення вищого значення конструктивно-

смислової форми. 

Жанрова варіативність богородичної гимнографії стала 

фундаментальною основою у формуванні нового спектру образності у 

молодій християнській державі Київській Русі. Це підтверджується 

особливостями структури найдавніших руських літургійних збірників, де 

співані богородичні тексти знайшли своє місце в окремих службах, у 

додаткових розділах, виокремлювалися завдяки невменній фіксації 

мелодики. Відзначено також подальші виразні інспірації богородичної 

тематики в межах барокової літературної творчості, а також у нотолінійних 
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ірмологіонах, що забезпечило точне прочитання мелодики і, відповідно, 

глибше студіювання матеріалу. Це суттєво розширило наші знання і 

уявлення про можливості інтерпретації літургійного матеріалу в межах 

музикознавчого дослідження, а також надало орієнтири іншим мистецьким 

галузям, дотичним до медієвістики. 

На основі вивчення та аналізу історичних, культурологічних, 

джерелознавчих матеріалів розкрито, що в Україні відбулося переосмислення 

успадкованих греко-візантійських богослужбових форм і це виразно 

демонструє богородична гимнографія. Виявлено, що перекладні богородичні 

піснеспіви відчутно зберігають поетичну метрику грецьких моделей, що 

також дозволяє використовувати і мелодію оригіналу. З‘ясовано, що 

компонування текстів богородичних піснеспівів на засадах поетики й 

риторики засвідчує знаковість музично-поетичних паралелей на шляху 

досягненні максимального ефекту висловлювання. В такий спосіб 

богородичні піснеспіви демонструють не лише виразну форму, але постають 

як досконалий комунікативний засіб, що сприяє розкриттю догм 

християнського вчення. 

Виявлено, що синкретична складова жанрів богородичної гимнографії є 

підставою складної композиційної структури, що містить наступні складові: 

літургічну, яка визначає зміст і функції в богослужінні; лінгвістичну, з її 

риторичними законами композиції, а також музичну. Остання   

підпорядковується богословському змісту, що розставляє відповідні акценти, 

проте демонструє виразну логіку розвитку, що проявляється у різних 

аспектах: у змінності мелодизованої силабіки на розлогу орнаментику, 

чергуванні ритмічного дроблення й ущільненні тривалостей, стрункості 

метричних схем, мінливості ладового забарвлення, змінності звуковисотної 

лінії, градаціях темпу і динаміки.  

Досліджуваний матеріал виявляє незмінне трактування образу Матері 

Христа як носія стрижневих основ людського духу, що залишається ідеалом 

в інтерпретаціях різноманітних художньо-світоглядних систем, опертих на 
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проявлення вічних ціннісних категорій: любові і милосердя, мудрості і краси, 

радості і втіхи, що надихає людство на реалізацію творчого потенціалу як у 

теоцентристських, так і в антропоцентристських пошуках, у розкритті в 

мистецьких творах нових граней цієї вічної і великої теми. 

Ключові слова: образ Богородиці, літургіка, сакральна монодія, 

гимнографія, піснеспіви, жанр, лінгвістика, поетика, риторика, ірмологіон, 

культурна взаємодія.  

 

ANNOTATION 

 

Syrotynska N. I. Theotokion‘s hymnography in the spiritual culture of Ukraine 

of XI-XVII centuries. – The qualification scientific work as the manuscript. 

The thesis for the Doctorate Degree in Art Criticism, Specialty 26.00.01 – 

Musical Art. – The National Academy of Managerial Staff of Culture and Art, 

Ministry of Culture of Ukraine. – Kyiv, 2017.  

The thesis investigates the ways of forming and developing the Theotokion as a 

phenomenon of the spiritual culture of Ukraine. In the context of the humanitarian 

interdisciplinary discourse, the principles of integrating the Theotokion into the 

Ukrainian cultural space of the XI-XVII centuries are considered, in particular, in 

the liturgical books, the noteline Heirmologions and the monuments of the ancient 

Ukrainian literature. In this context, the Theotokion is noted not only as a key to 

understanding the national culture content, but also as a symbol of the epochs 

continuity and the full partnership in the European cultural area.  

At the present stage, the scientific interest in the little-known pages of the 

Ukrainian spiritual music is expressed in the numerous musicological, and more 

widely in national culturological studies. However, the Theotokion, whose 

presence can be traced through the centuries in transferring the spiritual experience 

of many generations, and has not become the subject of the systematic 

interdisciplinary researches in Ukraine yet, the theoretical level of the mentioned 

issue in art is not developed either. That happens, primarily, due to a lack of 
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understanding the role of the verbal component of sacred texts, guiding to the 

various strategies of studying, that is, the determination of the characteristic 

features of the style and its semantic and symbolic content, the verbal 

communication expressiveness, based on the rhetorical principles of the musical 

poetics as the system of stylistic and linguistic means that determine the work 

content and form. This interpretation of the Theotokion aims to reflect the most 

complex phenomena of human being, connected with the ability of a man to create 

mental models of the world existence, in which the important place was given to 

women's images. Subsequently, on this basis, the ideas and concepts were 

accumulated and they laid the foundation for important processes of the social 

development and can be considered from the historical-cultural, spiritual-

ideological, church-dogmatic, aesthetic-artistic positions. 

In the development of the Christian rite, the dramaturgy of the Theotokion 

texts is improved, the system of genres, which is combined by the common theme, 

is formed, the image of the Virgin gains the axiological completeness and becomes 

as the source of valuable norms in opposition to evil and hope for salvation. This 

explains the involvement of the Marian chants into all the spheres of the liturgical 

worship that allows recognizing the Theotokion as a cultural phenomenon, 

evidenced by the high emotional and intellectual concentration and communication 

within the syncretic filling all the rite levels. From this standpoint, we interpret the 

whole complex of the Marian chants in the system of genres, which is interpreted 

as a generalization of the higher value of the constructive and semantic form. 

The Theotokion genre variation became the fundamental foundation in the 

formation of a new imagery spectrum in the young Christian state of Kievan Rus. 

That is confirmed by the structure peculiarities of the ancient Russian liturgical 

collections, where the sacred texts were in the special services, the additional 

chapters, were distinguished due to the improper fixation of melody. The further 

expressive inspiration of the Theotokian themes within the Baroque literary works, 

as well as in the noteline Heirmologions are also noted, and that ensured the 

accurate reading of the melody and, accordingly, the deeper studying of the 
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material. That greatly expanded our knowledge and understanding of the 

possibilities for interpreting the liturgical material within the musicological 

researches, and provided the guidance to the other artistic branches closed to the 

medieval science. 

Based on studying and analyzing the historical, cultural and material sources, it 

was discovered that in Ukraine, there was a reinterpretation of the inherited Greek-

Byzantine liturgical forms, and it is clearly demonstrated by the Theotokion. It was 

found that the transposed Marian chants significantly retain the poetic metric of the 

Greek models that also allows using the original melody. It was found out that the 

composition of the Marian chants texts based on the poetics and rhetoric principles 

testifies the significance of musical and poetic parallels on the way of reaching the 

maximum utterance effect. In this way, the Marian chants demonstrate not only a 

distinct form, but also appear as the perfect communicative means promoting the 

disclosure of the Christian dogmas. 

It is revealed that the syncretic component of the Theotokion genres is the basis 

of a complex compositional structure, which contains the following components: a 

liturgical, which defines the content and functions in worship; a linguistic with its 

rhetorical laws of composition, as well as a musical one. The latter is subjected to 

the theological content that places the corresponding accents. However, it 

demonstrates the clear logic of the development manifesting itself in the different 

aspects such as: in changing the melodized syllabics for the vast ornamentation, in 

alternating the rhythmic crushing, and in duration compressing, in harmonizing 

metric schemes, in varying  the mode coloration, in shifting the pitch accent, and in 

gradating the tempo and dynamics. 

The investigated material reveals the continued interpretation of God Mother‘s 

image as the carrier of the core foundations of the human spirit that remains to be 

ideal in interpreting the various artistic and philosophical systems, based on 

manifesting the eternal valuable categories such as: love and compassion, wisdom 

and beauty, joy and comfort. They inspire humanity to the realization of creativity 

like both in Theo centric and in anthropocentric searches, to the discovering of new 
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art faces of this eternal and great theme. 

Keywords: The Theotokia‘s image, Liturgy, sacred monody, hymnography, 

chants, genre, linguistics, poetics, rhetoric, heirmologion, cultural interaction. 

Ключові слова: образ Богородиці, літургіка, сакральна монодія, 

гимнографія, піснеспіви, жанр, лінгвістика, поетика, риторика, ірмологіон, 

культурна взаємодія.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографія 

1. Сиротинська Н. І. Перло многоцінноє: музично-поетичний світ богоро-

дичної гимнографії / Н. Сиротинська. – Львів: Видавець Тетюк Т. В. – 2014. 

– 334 с. 

Рецензія: Кияновська Л. О. Рецензія на монографію Наталії Сиротинської 

«Перло многоцінноє: Музично-поетичний світ богородичної гимнографії» / 

Л. О. Кияновська // Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. 

Лисенка. – Львів, 2016. – Ч. 2. – C. 121–123; Зінків І. Я. Рецензія на 

монографію Наталії Сиротинської «Перло многоцінноє: Музично-поетичний 

світ богородичної гимнографії» / І. Я. Зінків // Українська музика. 

Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2017. – Ч. 3. – C. 142–144.  

Статті у наукових фахових виданнях України 

2. Сиротинська Н. І. Ірмоси воскресних канонів та їх літургійно-бого-

словська основа / Н. Сиротинська // Musica humana. Наукові збірки ЛНМА 

ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2005. – Вип. 10. – С. 101–112. 

3. Сиротинська Н. І. Біля витоків греко-візантійської гимнографії та цер-

ковної монодії / Н. Сиротинська // Київське музикознавство. Культурологія 

та мистецтвознавство. НМАУ ім. П. І. Чайковського, Київський інститут 

музики ім. Р. М. Глієра – Вип. 36. – Київ, 2011. – С. 10–18. 

4. Сиротинська Н. І. Мирослав Антонович як музиколог-медієвіст / 

Н. Сиротинська // Musica humana. Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. 

– Львів, 2010. – Вип. 23 – С. 61–72. 

5. Сиротинська Н. І. Українська сакральна монодія у європейському 

просторі / Н. Сиротинська // Музикознавчі студії. Наукові збірки ЛНМА ім. 

М. В. Лисенка. – Вип 26. – Львів, 2012. – С. 23–34. 

6. Сиротинська Н. І. Богородичний репертуар у літургійних рукописах 

Київської Русі / Н. Сиротинська // Українська музика. Щоквартальник 



 

10 

 

ЛНМА ім. М. В. Лисенка – Ч. 2 (4). – Львів, 2012. – С. 52–69. 

7. Сиротинська Н. І. Богородична тема у сакральній гимнографії та укра-

їнській бароковій літературі / Н. Сиротинська // Вісник Львівського 

університету. Серія мистецтво. – Вип. 12. – Львів, 2013. – С. 18–27. 

8. Сиротинська Н. І. Акростих у середньовічній музично-поетичній твор-

чості / Н. Сиротинська // Студії музикознавчі. Наукові збірки ЛДМА ім. М. 

В. Лисенка. – Вип. 30. – Львів 2013. – С. 88–96. 

9. Сиротинська Н. І. Сакральна гимнографія і давня українська давня 

література / Н. Сиротинська // Студії мистецтвознавчі. – Київ: Видавницво 

ІМФЕ, 2014. – Ч. 3/4 (43/44). – С. 23–30. 

10. Сиротинська Н. І. Богородична гимнографія та українська барокова 

література / Н. Сиротинська. – Музикознавчі студії. Інститут мистецтв 

східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та 

НМАУ ім. П. І. Чайковського. – Луцьк, 2014. – Вип. 4. – С. 73–84. 

11. Сиротинська Н. І. Вплив сакральної гимнографії на розвиток давньої 

української літератури / Н. Сиротинська // Вісник прикарпатського 

університету. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 30/31, ч. II. – С. 31–41. 

12. Сиротинська Н. І. Витоки і богословсько-естетична сутність візан-

тійської гимнографії / Н. Сиротинська // Українська музика. Щоквар-

тальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2016. – Ч. 1. – С. 32–42. 

13. Сиротинська Н. І. Музично-поетичні сув‘язі ірмосу 1 пісні Успенського 

канону Козьми Маюмського / Н. Сиротинська // Українська музика. 

Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2017. – Ч. 1. – С. 14–24. 

14. Сиротинська Н. І. Осмогласні богородичні піснеспіви «Грішних мо-

литви» в українських ірмологіонах Маюмського / Н. Сиротинська // 

Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. НМАУ ім. 

П. І. Чайковського, Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра: до 150-річчя 

Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра – Вип. 55. – Київ, 2017. – С. 

3–10. 

15. Сиротинська Н. І. Богородична гимнографія як система жанрів сак-



 

11 

 

рального мистецтва / Н. Сиротинська // Українська музика. Щоквартальник 

ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2017. – Ч. 2. – С. 36–43. 

16. Сиротинська Н. І. Риторичні прийоми у структурі візантійської 

гимнографії та української сакральної монодії / Н. Сиротинська // Наукові 

збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. – 

Вип. 40. Музикознавчий універсум : збірник статей. – Львів, 2017. – С. 17–

27.  

17. Сиротинська Н. І. Дослідження богородичної гимнографії у науковому 

дискурсі / Н. Сиротинська // Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. 

М. В. Лисенка. – Ч. 3. – Львів, 2017. – С. 5–13.  

Статті у зарубіжних періодичних виданнях 

18.  Сиротинська Н. Українська сакральна монодія у європейському 

аспекті / Н. Сиротинська // Stav výskumu Mukačevsko-Užhorodského Nápevu. 

Teologicka fakulta Trnavska. – Kośice, 2010. – Vol. 6. – C. 313–322.  

19.  Syrotynska N. Interpretation of the Word in Liturgical Books and the 

Problems of Postmodern Philosophy / N. Syrotynska // Logos: a Journal of 

Eastern Christian Studies. – Canada, 2006. – Vol. 47 (1–2). – P. 279–291. 

20.  Сиротинська Н. І. Музичне мистецтво як важливий чинник у фор-

муванні творчої особистості видатних діячів Української Церкви 

ранньомодерної доби / Н. Сиротинська // Rola odbioru sztuki w formacji 

osoby a etos spoleczny. Universytet Rzeszowski. – Львів-Rzeszów, 2014. – S. 

107–117.  

21. Сиротинская Н. И. Репертуар Слуцкого ирмологиона Пахомия Паценки 

из собрания Львовского национального музея / Н. И. Сиротинская // LDK 

kalbos, kulturos ir rastijos tradicijos = [Традиції мови, культури та письма 

Великого князівства Литовського]. – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 

2009. – C. 401–414. 

22. Sirotinskaya N. Oktoechoszyklen der ukrainischen auf Linien notierten 

Heirmologia / N. Sirotinskaya // Theorie und Geschichte der Monodie. 



 

12 

 

Internationale wissenschaft Tagung. – Wien: Österreischiche Bizantinische 

Gesellschaft. – Wien, 2011. – Band 1. – S. 591–601. 

23. Сиротинская Н. Ирмологион Михаила Левицкого 1838 года / Н. Си-

ротинская // Theorie und Geschichte der Monodie. Internationale wissenschaft 

Tagung. – Wien-Brno, 2017. – Band 9. – S. 378–389. 

24. Syrotynska N. Sticheron «Bohonachalnym manoveniyem» оf the feast 

Dormition of the Mother of God in the Ukrainian sacred monody / 

N. Syrotynska // European Applied Sciences. – Stuttgart, 2017. – № 3. – P. 9–

12. 

Статті у фахових виданнях України,  

включених до міжнародних науково-метричних баз 

25. Сиротинська Н. І. Еволюція образу Богородиці у гимнографії Східної 

Церкви ірмологіонів / Н. Сиротинська // Молодий вчений. – Херсон 

№ 1 (41) січень, 2017 р. – С. 153–157. 

Статті у збірниках наукових статей 

26. Сиротинська Н. І. Літургійний аспект седмичного циклу в осмо-

гласному розділі українських нотолінійних ірмологіонів / Н. Сиротинська 

// Богословія. – Львів, 2005. – Ч. 1–4. – С. 67–81. 

27. Сиротинська Н. І. Репертуар празничних стихир українських ното-

лінійних Ірмологіонів / Н. Сиротинська // Καθμθςκία. Науковий збірник з 

історії церковної монодії та гимнографії. – Ч. 3. – Львів 2006. – С. 31–46. 

28. Сиротинська Н. І. Ґенеза образу Богородиці у гимнографії Східної 

Церкви / Н. Сиротинська // Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. 

М. В. Лисенка. – Ч. 1. – Львів, 2011. – С. 55–75. 

29. Сиротинська Н. І. Перемишльський ірмолой Михайла Левицького 1838 

року / Н. Сиротинська // Українська музика. Щоквартальник ЛНМА ім. М. 

В. Лисенка. – Ч. 2. – Львів, 2011. – С. 5–15. 

30. Сиротинська Н. І. Музично-поетична інтерпретація празника Пресвятої 

Богородиці доби короля Данила / Н. Сиротинська // Доба короля Данила в 



 

13 

 

мистецтві, науці і літературі. – Львів, 2008. – С. 298–309. 

31. Сиротинська Н. І. Іван Крип‘якевич як дослідник візантійської гим-

нографії / Н. Сиротинська // Записки НТШ: Праці Музикознавчої комісії. – 

Львів, 2009. – Т. 258– С. 220–228. 

32. Сиротинська Н. І. «Просфонима» Львівського братства та її прочитання 

в контексті сакральної гимнографії / Н. Сиротинська // Просфонима: 

текст і контекст. ЛНУ ім. Франка. – Вип. 4. – Львів, 2013. – С. 52–65. 

33. Сиротинська Н. І. Репертуар вечірні Української Церкви / Н. Сиро-

тинська // Перемиські Архієпархіальні Відомості. Рік V. – Ч. 6. – 

Перемишль, 2007. – С. 190–196. 

34. Сиротинська Н. І. Дослідження о. Петра Крип‘якевича про Богоро-

дичну гимнографію / Н. Сиротинська // Καθμθςκία: Науковий збірник з 

історії церковної монодії та гимнографії. – Ч. 5. – Львів, 2010. – С. 111–

114. 

35.  Сиротинська Н. І. Категорія прекрасного у гимнографії та сакральній 

монодії / Н. Сиротинська // Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на 

пошану професора Юрія Ясіновського. – Львів, 2014. – С. 144–154. 

36.  Сиротинська Н. І. Богословський контекст української філософії / Н. І. 

Сиротинська // Записки НТШ, т. CCLXVII. Праці музикознавчої комісії. – 

Львів 2014. – С. 20–28. 

37.  Сиротинська Н. І. Мелодико-поетичні паралелі у візантійській гим-

нографії та українській монодії / Н. Сиротинська // Καθμθςκία. Науковий 

збірник з історії церковної монодії та гимнографії. – Львів, 2014. – Ч. 7. – С. 

149–158. 

Опубліковані праці, які додатково відображають  

наукові результати дисертації 

38. Сиротинська Н. І. Степенні антифони вісьмох гласів з рукопису 1674 

року. До друку підготувала і автор передмови Наталія Сиротинська. 

Редактори Кр. Ганнік і Ю. Ясіновський / Н. Сиротинська / Інститут 



 

14 

 

Літургійних Наук УКУ, Lehrstuhl für Slavische Philologie Julius-Maximilian 

Universität Würcburg: Антологія української церковної монодії. – Вип. 4. – 

Львів, 2005. – 36 с. 

39. Сиротинська Н. І. Піснеспіви сакральної монодії на перехресті лінгвіс-

тичних, музикознавчих та богословських студій / Н. Сиротинська // 

Матеріали XV міжнародної наукової конференції «Історія релігій 

в Україні». – Львів, 2006. – С. 122–130. 

40. Сиротинська Н. І. Наукова конференція з історії та теорії монодії у 

Відні / Н. Сиротинська // Καθμθςκία. Науковий збірник з історії церковної 

монодії та гимнографії.– Львів 2006. – Ч. 3. – С. 220–222. 

41. Сиротинська Н. І. Сідальні вісьмох гласів з Перемишльського ірмо-

логіону 50–60-х років XVII століття [=Антологія візантійсько-слов‘янської 

сакральної монодії, 6] упоряд. Наталя Сиротинська. – Львів, 2007. – 24 с.  

42. Сиротинська Н. І. Степенні-антифони російської редакції у публікації 

німецької дослідниці в Україні / Н. Сиротинська // Καθμθςκία. Науковий 

збірник з історії церковної монодії та гимнографії. – Львів 2008. – Ч. 4. – 

С. 287–289. 

43. Сиротинська Н. І. Медієвістична конференція в Унівській Свято-

Успенській лаврі / Н. Сиротинська // Καθμθςκία. Науковий збірник 

з історії церковної монодії та гимнографії. – Ч. 4. – Львів, 2008. – С. 295–

297. 

44. Сиротинська Н. І. Das Sticheron Bogonaschalnym Manoveniem zur Maria 

Himmelfahrt nach ukrainischen notiert Heirmologia / Н. Сиротинська // 

Theorie und Geschichte der Monodie / Internationale wissenschaft Tagung. – 

Wien: Österreischiche Bizantinische Gesellschaft 2008. – S. 10–12. 

45. Сиротинська Н. І. Das Lemberger Irmologion: Die älteste liturgische 

Musikhandschrift mit Fünfliniennotation aus dem Ende des 16. Jahrhuderts / 

Herausgegeben und eingeleitet von Jurij Jasinovs'kyj, Übertragen und 

kommeniert Carolina Lutzka / Н. Сиротинська // Перемиські 

Архиєпархіальні Відомості. Рік VIІ. – Ч. 9. – Перемишль, 2010. – С. 337–



 

15 

 

343. 

46. Сиротинська Н. І. Українська церковна монодія: минуле й сьогодення / 

Н. Сиротинська // Господь і я. Християнський молодіжний часопис. – 

Львів 1 (12) 2011. – С. 28–29. 

47. Сиротинська Н. І. Ірмолой Михайла Левицького (Перемишль 1838) / 

упор. Володимир Пилипович, передмова Наталя Сиротинська. [=Пам‘ятки 

сакральної музики Перемиської єпархії, т. 1] – Перемишль, 2012. – С. 15–

26.  

48. Сиротинська Н. І. Есей-рецензія на інтернет-проект Skovoroda Online 

Conсordance [Online Conсordance to the Complete Works of Hryhorij 

Skovoroda / Онлайн конкорданс повного зібрання творів Григорія 

Сковороди / Уклали Н. Пилип‘юк, О. Ільницький, С. Козаков (Аль-

бертський університет, Едмонтон, Канада) http://www.arts.ualberta.ca/ 

~ukr/skovoroda/NEW/index.php] // Слово і Час. – Київ, 2012. – С. 117–121. 

49. Сиротинська Н. І. Монографія Юрія Ясіновського: Візантійська гим-

нографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу / 

Н. Сиротинська // Вісник НТШ. – Ч. 47. – Львів, 2012. – С. 62–63. 

50. Сиротинська Н. І. Гимнографічний контекст «Слова о полку Ігореве» у 

монографії Наталії Серьогіної / Н. Сиротинська // Українська музика. 

Щоквартальник ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2013. – Ч. 3 (9). – С. 

169–174. 

51. Сиротинська Н. І. Рецензія на книгу Євгена Джиджори «Исследования 

по средневековой литературе ХІ–XV вв.» / Н. Сиротинська // Καθμθςκία. – 

Львів, 2014. – С. 327–329. 

52. Сиротинська Н. І. Львів і Венеція: на перехресті архітектурних і 

музичних засад Відродження. / Н. Сиротинська // Тези Міжнародної 

науково-практичної конференці «Палладіо: вплив у Східній Європі». – 

Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 8 квітня, 2016. – 

С. 42–45 

 



 

16 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП  …………………………………………………………………………18 

РОЗДІЛ 1  БОГОРОДИЧНА ГИМНОГРАФІЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО 

ОБРЯДУ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ …………………32 

1.1 Богородична гимнографія як жанрова система сакрального мистецтва: 

культурологічний аспект …………………………..…………………………...32 

1.2 Проблематика богородичної гимнографії: джерельна база та історико-

науковий дискурс ……………………………………………………………….53 

1.3 Наукові концепції і методи дослідження візантійської гимнографії  ….83 

Висновки до Розділу 1  ……………………………….…………………….......95 

 

РОЗДІЛ 2 

КРИСТАЛІЗАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ В 

САКРАЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ: ВІД ПРООБРАЗУ БЕРЕГИНІ РОДУ 

ДО ОБРАЗУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  ………………………………..97 

2.1. Ґендерний аспект дохристиянських вірувань:  жіноче начало у міфології 

стародавнього світу  …………………………………………………………….97 

2.2. Ствердження образу Пресвятої Матері людства у візантійському 

обряді   ………………………………………………………………………….114 

Висновки до Розділу 2 ……………………………….………………………..138 

РОЗДІЛ 3 

ВІДОБРАЖЕННЯ БОГОРОДИЧНОЇ ГИМНОГРАФІЇ   

В ЛІТУРГІЙНИХ ЗБІРНИКАХ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

XI-XVII СТОЛІТЬ ……………………………………………………..…….140 

3.1 Місце богородичної гимнографії у структурі літургійних збірників Києво-

Руської доби …………………………………………………………………...140 

3.2. Інтерпретація і форми проявів марійних образів і богородичних текстів в 

українській літературі XI-XVII ст.  …………………………………………..172 

Висновки до Розділу 3 ……………………………………………………...…217 



 

17 

 

РОЗДІЛ 4 

СИНТЕЗ СВІТОГЛЯДНИХ СИСТЕМ І МИСТЕЦЬКИХ МОДЕЛЕЙ У 

ЗМІСТІ І СТРУКТУРІ ТЕКСТІВ БОГОРОДИЧНОЇ 

ГИМНОГРАФІЇ ………………………………………………………………219 

4.1. Сакральний мелос як відображення космології і богословської 

трансценденції  ………………………………………………………………...219 

4.2. Специфіка і взаємодія віршових форм стародавнього світу в процесi  

становлення поетики візантійської гимнографії ………………………….…254 

4.3. Втілення музично-риторичних моделей у вербальних текстах 

богородичної  гимнографії ……………………………………………………291 

Висновки до Розділу 4 ………………………………………………………...311 

 

РОЗДІЛ 5 

БОГОРОДИЧНІ ПІСНЕСПІВИ ЯК КОМУНІКАТИВНА СИСТЕМА В 

КОНТЕКСТІ ЛІТУРГІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ 

УКРАЇНСЬКИХ НОТОЛІНІЙНИХ ІРМОЛОГІОНІВ XVII СТ.). …...317 

5.1. Діалогічність музично-поетичних конструкцій з позиції структурно- 

лінгвістичного аналізу богородичного тексту …………………………317 

5.2. Співдія мелодико-інтонаційних і семантико-фразеологічних зворотів в 

архітектоніці богородичних  піснеспівів ………………………………343 

Висновки до Розділу 5 ………………………………………………………...371 

 

ВИСНОВКИ  ……………………………………………………………….…374 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   …………………………………381 

ДОДАТОК……………………..……………………………………………….426 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Однією з визначальних рис сучасного 

етапу розвитку українського музикознавства є тенденція до виходу за межі 

вузькоспеціалізованих студій і моделювання наукової проблематики в 

широкому спектрі культурологічних напрямків. У такий спосіб досліджуване 

явище осмислюється з різноманітних фахових позицій, що дозволяє значно 

ширше охопити чинники формування національних культурно-мистецьких 

здобутків, а водночас, виокремити й осмислити їх унікальність у контексті 

музикознавчої площини. Це зумовлюється характерними тенденціями 

українського і світового наукового дискурсу сьогодення, коли суттєво 

збільшується суспільний резонанс і запотребованість духовної тематики. 

Однією з важливих сторінок музичної культури України є давня практика 

церковного співу, представлена об‘ємним корпусом візантійської 

гимнографії. У новітній час у науковій літературі Заходу утвердилися два 

паралельні визначення сакрального мистецтва, в яких виокремлені вербальна 

складова та власне музична (пісенна): гимнографія і сакральна монодія. 

Водночас ці два поняття можна вважати тотожними в означенні цілісного 

літургійно-мистецького явища: визначення гимнографія передбачає співане 

виконання сакральних текстів, а термін монодія – також і словесну складову.  

Разом із співаними літургійними текстами Київська Русь прийняла не 

лише досконалі зразки релігійно-мистецької спадщини, але й глибокі 

богословські ідеї, у процесі осмислення яких розвивалася філософська думка 

і літературна творчість, а щоденний ритм богослужінь сприяв засвоєнню 

християнської мудрості найширшими верствами населення. В такий спосіб 

гимнографія постає не лише як традиційна літургійна складова, а як 

символічне духовне осердя Києво-Руської держави. 

У цьому контексті чільне місце займає богородична гимнографія, 

побутування якої простежується впродовж століть як передача духовного 
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досвіду багатьох поколінь. Проте богородична гимнографія поки що не стала 

предметом системних наукових досліджень, зокрема, в контексті 

міждисциплінарних студій. Це пов‘язано, насамперед, із недостатнім 

осмисленням ролі вербальної складової півчих сакральних текстів, що 

скеровує до різнобічних наукових напрямків і стратегій дослідження: 

визначення характерних ознак стилю та його семантико-символічного 

наповнення, виразовості вербальної комунікації, базованої на риторичних 

засадах, систематизації засобів поетики як системи композиції віршованого 

мовлення, що спільно з мелодикою визначають зміст і форму творів. Це 

передбачає залучення широкого кола наукового інструментарію суміжних 

гуманітарніх дисциплін, а також конкретизацію пошукових завдань в межах 

тематично сфокусованої проблематики. 

Виокремлення вербальної складової у численних зразках богородичної 

гимнографії має також пряме відношення до найскладніших феноменів 

людського буття, пов‘язаних, передусім, із психічною діяльністю людини. В 

такий спосіб поставали ментальні моделі створення й існування світу, в 

якому важливе місце посідали жіночі образи, які вповні проявилися у 

християнському образі Пресвятої Богородиці. У цьому відношенні 

богородична гимнографія є найдавнішим прочитуваним зразком української 

професійної писемної культури, тим пластом, що долає такий важливий 

недолік національної історії музики та літератури як перервність. Тому, 

завдяки вивченню літургійних книг і літературних жанрів XI–XVII століть, 

простежено не лише форми трансформації богородичної образності, а й 

багаторівневий пласт культури, в якому найяскравіше озвучено естетичну 

складову, сформовану символічною знаковістю, семантичним наповненням, 

системною конструктивністю тощо. В такий спосіб людський світ постає як 

віддзеркалення Божого задуму, а першим кроком до його пізнання є 

сопричастя Красі. 

Зазначені аспекти актуалізують запропоновану тему дослідження, що 

вирішується в річищі дослідницьких студій богословської, філологічної та 
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музикознавчої складових, виявляють шляхи інтерпретації богородичної 

гимнографії в українській культурі XI–XVII ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах планових наукових тем Львівської національної 

музичної академії ім. М. В. Лисенка як складової перспективного тематичного 

плану науково-дослідницької діяльності вказаного навчального закладу, і вона 

є частиною комплексної теми № 4 «Розвиток церковної музики від 

найдавніших часів до середини ХХ ст.: сакральна музика Сходу і Заходу до 

Бароко, Галицька музика ХІХ – початку ХХІ ст.», а також у науковій 

співпраці з Інститутом Літургіки Українського католицького університету, 

Інститутом українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 

Музикознавчою комісією Наукового Товариства ім. Шевченка, Інститутом 

славістики Баварського Університету ім. Юліуса Максиміліяна (Вюрцбург, 

Німеччина). Тема дисертації – «Богородична тема у гимнографії та 

українській сакральній монодії» була затверджена (протокол № 9 від 

26 травня 2009 р.) й уточнена – «Богородична гимнографія у вимірах 

духовної культури України XI–XVII століть» (протокол № 11 від 28 червня 

2014 р.) Вченою радою Львівської національної музичної академії 

ім. М. В. Лисенка. 

Науковою проблемою представленого дослідження є теоретичне 

обґрунтування феномену богородичної гимнографії як цілісного явища, 

сформованого на синкретичних засадах християнського Середньовіччя і 

відображеного в українській культурі XI–XVII століть.  

Мета дисертаційного дослідження – виявити специфіку феномену 

богородичної гимнографії у вимірах духовної культури України XI–XVII 

століть. Відповідно до мети розв‘язуються основні завдання: 

– встановити засади феномену богородичної гимнографії у розвитку 

європейської культури; 

– окреслити місце візантійської гимнографії у християнському обряді на тлі 

соціокультурних умов та естетичних уявлень середньовічної доби; 
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– увиразнити характерні маркери поняття виміру у розвитку духовної 

культури України XI–XVII ст.;  

– систематизувати основні концепції наукових здобутків зарубіжних і 

українських медієвістів у ділянці студій візантійської гимнографії;  

– обґрунтувати визначення богородичного репертуару як жанрової системи у 

християнському обряді;  

– виявити специфіку еволюції жіночих постатей від міфологічних вірувань 

до образу Богородиці у християнській екзегезі;  

– встановити місце богородичних піснеспівів у структурі літургійних 

збірників Києво-Руської доби; 

– простежити форми відображення богородичної образності у зразках 

національної літературної творчості XI–XVII століть; 

– сформулювати концепцію стратегії залучення базового термінологічного 

апарату гуманітарних дисциплін до студій богородичної гимнографії; 

– визначити засадничі композиційні моделі поетичної структури бого-

родичної гимнографії; 

– вибудувати аналітичний комплекс, що передбачає співдію лінгвістичного 

й музикологічного інструментарію в дослідженні богородичних 

піснеспівів на матеріалі нотолінійних ірмологіонів; 

– обґрунтувати полікультурний тезаурус богородичної гимнографії як засіб 

збереження та примноження духовних цінностей української нації. 

Об’єкт дослідження – духовна культура України XI–XVII століть 

у контексті візантійських мистецьких впливів.  

Предмет дослідження – богородична гимнографія як релігійно-есте-

тичний і мистецький феномен.  

Хронологічні межі дослідження визначені історико-культурним 

аспектом еволюції сакральної обрядовості із зосередженням на 

середньовічному періоді формування християнського обряду у Візантійській 

імперії, адаптацією у Київській державі та трансформацією у національній 

бароковій культурі України. Богородичну гимнографію розглянуто як 
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комунікативний феномен і базовий чинник буття культури, зокрема укра-

їнської. Особливо виокремлено ХVII століття, оскільки цей період най-

повніше відображає специфіку духовної парадигми української культури.  

Методологічна основа дослідження. Складність і багаторівневість 

об‘єкта дослідження зумовили застосування комплексу принципів загаль-

нонаукового й специфічного характеру, взаємодоповнюваність яких за-

безпечила об‘єктивність і достовірність результатів дослідження. Тому 

методологія праці має комплексний характер і базується на поєднанні 

принципів культурологічного, історико-типологічного, герменевтичного, 

мистецтвознавчого, філологічного та естетичного досліджень. 

Аналіз формування богородичної гимнографії та її еволюціонування в 

межах християнського ареалу визначає основні засади дослідження:  

– принцип міждисциплінарності, який є важливою методологічною 

парадигмою роботи та інтегруючим чинником цілісного осмислення 

досліджуваного матеріалу, зафіксованого у численних джерелах із різних 

галузей гуманітарних знань;  

– культурологічний підхід, зумовлений актуальністю комплексного 

дослідження культури як середовища буття людини. Пріоритетність 

середньовічного періоду в пропонованому дослідженні дозволяє виокремити 

релігійне осердя цієї доби, що визначило ціннісно-естетичний і 

комунікативний виміри богородичної гимнографії, а принцип історико-

культурного дослідження текстів богородичної гимнографії дав змогу 

глибше осягнути богородичну образність та її трансформацію у вимірах 

духовної культури України. На цій основі в процесі дослідження еволюції 

богородичної теми застосовуємо генетичний метод, що дає змогу 

простежити етапи формування матеріалу згідно зі змінністю його харак-

теристик у різних культурних зрізах, зокрема, у візантійський період, 

а згодом Києво-Руський та ранньомодерний, а також герменевтичний метод у 

тлумаченні богословських текстів. 

Застосування загальнонаукових історичного й логічного методів 
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допомогло відобразити непростий алгоритм розвитку літургійного матеріалу, 

який, з одного боку, декларував канонічність і усталеність традиції, а з 

іншого, виявляв еволюціонування й динаміку окремих складових. Це 

пов‘язано із специфікою богородичної гимнографії, в якій поєднуються 

словесна і музична компоненти, диференційоване дослідження яких визначає 

застосування системного, а водночас і комплексного підходів. 

У виявленні передумов зародження й формування засадничих прикмет 

півчого сакрального мистецтва, що рефлексувало у площині первісних 

культових уявлень, використовуємо феноменологічний метод, який визначає 

звернення до первісного досвіду функціонування явища. Семіотичний метод 

реалізується завдяки прочитанню словесних «знаків» і сприяє глибшому 

пізнанню змісту богородичних текстів, дозволяє повніше осмислити втілення 

образу Богородиці семантичними поетичними засобами. Натомість 

мистецтвознавчий контекст дисертаційної роботи визначає можливість більш 

широкого трактування цього явища включно з його складовими в межах 

художньо-естетичної сфери. 

Контекстуально-аналітичний метод сприяє аргументованому й різно-

бічному розкриттю заявленої проблематики. В цьому контексті у дисертації 

проведено докладний аналіз вибраних богородичних піснеспівів із 

застосуванням комплексного дослідження матеріалу. В дослідженні текстів 

використано герменевтичний метод їх інтерпретації та смислової 

диференціації в загальній композиції. Аналітичні спостереження над 

мелодикою базуються на використанні музично-теоретичного методу. 

Зазначені особливості богородичної тематики вимагають також за-

стосування системно-структурного методу для встановлення інформаційно-

рецептивних зв‘язків між розділеним у часі функціонуванням богородичного 

сакрального півчого репертуару. Тому застосовуємо метод абстрагованого 

ототожнення, що дозволяє визначити й узагальнити найсуттєвіші 

характеристики явища, що вивчається. Також використовуємо 

компаративний метод, що став переконливим фактором у цілісному 
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осмисленні задекларованого матеріалу і підтвердженням неперервності 

розвитку української культури впродовж століть. 

Теоретичною основою дисертації стали:  

– праці з філософїї та естетики, культурно-історичного спрямування (Ф. 

Шеллінг, Г. Гегель, Й. Гердер, К. Юнґ, Ф. Ніцше, Й. Гейзінґа, Г. Гайдеґґер, 

К. Закс, О. Лосєв, В. Татаркевич, Е. Фубіні, Жак ле Гофф, Дж. Сантаяна, В. 

Бичков, П. Дюмулен, П. Євдокимов, У. Еко, Е. Кассірер, І. Ляшенко, С. 

Квіт, С. Кримський, C. Лангер, Д. Лауенштайн, K. Лемке, І. Лепп, В. 

Личковах, М. Мак-Люен, О. Маркова, І. Богін, П. Герчанівська, Г. Надь, О. 

Рощенко, В. Шейко, В. Шульгіна, Р. Голик, Р. Штейнер, В. Чернець), що 

відображають динаміку історико-культурних та філософських тенденцій 

формування християнського світогляду; 

– історичні дослідження зарубіжних (Е. Вінтер, Ф. Дворнік, Вл. Сєрчик) та 

українських вчених (І. Лисяк-Рудницький, І. Крип‘якевич, І. Шевченко, О. 

Пріцак, М. Брайчевський, Я. Дашкевич, Я. Ісаєвич, С. Франклін, 

Н. Яковенко), що визначили специфіку входження України-Русі до греко-

візантійського культурного ареалу; 

– дослідження в ділянці візантинології зарубіжних (Ж.-Б. Пітра, В. Кріст, К. 

Крумбахер, Е. Веллес, К. Тільярд, Т. Ґеорґіадес, К. Леві, О. Странк, Р. 

Палікарова-Вердей, Кр. Ганнік, Г. Вольфрам, Ґ. Маєрс, К. Флорос, Е. 

Фольєрі) та українських науковців (О. Патрицький, о. П. Крип‘якевич, В. 

Бирчак, В. Залозецький, М. Залєський, І. Шевченко); 

– філологічних і лінгвістичних студій слов‘яно-руської гимнографії (В. Яґіч, 

О. Калужняцький, В. Перетц, С. Смаль-Стоцький, К. Кисілевський, І. 

Огієнко, Д. Ліхачов, Р. Піккіо, Л. Жуковська, Г. Прохоров, Л. Таруашвілі, 

М. Йовчева, Д. Крістіанс, Р. Кривко, В. Крисько, Л. Матейко, М. Муліч, 

М. Моміна, М. Мур‘янов, Н. Нечунаєва, А. Пентковский, Г. Попов, Г. 

Роте, Кр. Станчев, С. Темчін, Л. Щеголева, Л. Дубровіна, В. Василик, Є. 

Верещагін, О. Кожушний);  

– дослідження шляхів адаптації церковного співу в Києво-Руську добу (Д. 
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Разумовський, В. Металлов, І. Вознесенський, П. Бажанський, 

В. Сокальський, С. Смоленський, Т. Пасічинський, А. Преображенський, 

М. Грінченко, Ф. Стешко, Е. Кошмідер, Б. Кудрик, І. Ґарднер, М. 

Антонович, М. Велімірович, В. Беляєв, М. Успенський, Ю. Келдиш, П. 

Маценко); 

– літургійно-богословські праці (С. Булгаков, О. Клеман, П. Луїджі, 

Й. Мейєндорф, К. Нікольский, М. Скабалланович, В. Соловйов, 

П. Крип‘якевич, М. Успенський, П. Флоренський, Й. Валошек, К. Керн, О. 

Мень, Ю. Федорів, О. Шмеман, П. Ґаладза, А. Чировський, Ю. Аввакумов, 

В. Рудейко, О. Кіндій), що розглядають питання функції гимнографії в 

богослужінні;  

– літературознавства, мовознавства, історичної поетики (К. Крумбахер, І. 

Франко, Ф. де Сосюр, В. Перетц, В. Щурат, І. Качуровський, Д. Ліхачов, Р. 

Якобсон, М. Гаспаров, М. Коцюбинська, Е. Курціус, Д. Наливайко, Г. 

Нудьга, А. Содомора, Б. Снелль, М. Топоров, Б. Успенський, О. 

Фрейденберг, І. Франк-Каменецький, В. Німчук, Н. Фрай, Н. Пилип‘юк, Л. 

Довга, І. Бондаревська, Т. Лучук);  

– історії та поетики української літератури Бароко (М. Грушевський, М. 

Возняк, О. Білецький, Д. Чижевський, В. Крекотень, О. Мишанич, Л. 

Сазонова, І. Ісіченко, Л. Ушкалов, В. Шевчук, М. Сулима, Б. Криса, О. 

Александров, Є. Джиджора, Г. Дидик-Меуш, В. Коптілов, Т. Левченко-

Комісаренко, О. Матушек, Д. Сироїд, О. Яковина); 

– праці з проблем історії та аналізу церковної музики російських науковців 

(Ю. Арнольд, І. Вознесенський, Б. Асаф‘єв, М. Успенський, М. Бражніков, 

С. Скребков, Л. Мазель, В. Цуккерман, В. Протопопов, В. Бобровський, А. 

Кручініна, Н. Серьогіна, Т. Владишевська, І. Лозова, Г. Алексєєва, Н. 

Єфімова, М. Казанцева, Є. Плетньова, Г. Пожидаєва, І. Шеховцова) та 

українських (Б. Кудрик, Ф. Стешко, М. Антонович, А. Ольховський, В. 

Витвицький, О. Шреєр-Ткаченко, Н. Горюхіна, Н. Герасимова-Персидська, 

О. Цалай-Якименко, М. Загайкевич, Л. Пархоменко, Н. Боярковський, 
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Л. Корній, Ю. Ясіновський, О. Козаренко, Ю. Медведик, О. Шевчук, І. 

Задорожний, О. Зосім, О. Прилепа, О. Путятицька, В. Зінченко, І. Чижик), 

що сприяли формулюванню проблем, які потребували досліджень давньої 

української сакральної монодії в аспекті її греко-візантійських витоків та 

закономірностей внутрішньої музично-поетичної форми.  

Джерелами дослідження слугували: літургійні книги, нотолінійні 

ірмологіони та інші пам‘ятки давньої української літератури, що збері-

гаються у фондах: Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Сте-

фаника; Бібліотеки Українського католицького університету та Інституту 

церковної музики УКУ у Львові; Бібліотеки Львівської національної 

музичної академії ім. М. В. Лисенка; Бібліотеки Інституту славістики 

Вюрцбурзького університету ім. Юліуса Максиміліяна та Бібліотеки 

Інституту Східних церков м. Вюрцбург (Німеччина). А також стародруки й 

рукописні нотолінійні ірмологіони, серед яких: Львівський стародрукований 

антологіон 1694 року; рукописні Львівський ірмологіон кінця XVI ст., 

Любачівський ірмологіон 1674 р. 

Наукову новизну дослідження визначає пріоритет комплексного 

осмислення богородичної гимнографії як національного духовно-мис-

тецького явища, невід‘ємного від культурних надбань України. Відтак 

у дисертації вперше:  

– осмислено засади феномену богородичної гимнографії в контексті 

розвитку європейської культури; 

– визначено сутність візантійської гимнографії як базисної опори 

християнського обряду, сформованого на тлі соціокультурних умов та 

естетичних уявлень Середньовіччя; 

– систематизовано наукові праці й розкрито проблематику наукового 

дискурсу, зосередженого довкола історико-культурних процесів фор-

мування та розвитку візантійської гимнографії;  

– виявлено наукові здобутки зарубіжних і українських медієвістів в ділянці 

аналізу сакральної монодії;  
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– охарактеризовано богородичну гимнографію як окрему жанрову систему у 

структурі християнського обряду;  

– розкрито специфіку еволюції жіночих постатей від міфологічних 

віруваннь до образу Богородиці у християнстві; 

– виявлено семантичні механізми взаємодії давніх культур у процесі 

формування богословії богородичної теми у гимнографії Східної Церкви;  

– увиразнено місце богородичних піснеспівів з позиції ієрархічної 

структури літургійних збірників Києво-Руської доби; 

– з‘ясовано присутність текстів богородичної гимнографії у літературних 

творах XI–XVII століть, що суттєво вплинуло на формування національної 

писемної творчості; 

– визначено форми синтезу мистецьких і світоглядних елементів 

дохристиянського періоду у змісті і структурі текстів богородичної 

гимнографії;  

– сформовано концепцію стратегії залучення базового термінологічного 

апарату гуманітарних дисциплін до вивчення богородичної гимнографії; 

– виявлено музично-риторичні моделі у вербальних текстах богородичної 

гимнографії; 

– розроблено методологічну базу аналітичного комплексу, що передбачає 

залучення лінгвістичного і музикологічного інструментарію у дослідженні 

богородичних піснеспівів на матеріалі нотолінійних ірмологіонів XVII ст; 

– обґрунтовано сутність богородичної гимнографії як національно-

культурного феномену і синкретичного мистецького явища. 

Уточнено: 

– характерні маркери поняття виміру у розвитку духовної культури України 

XI–XVII ст.;  

– трактування богородичної гимнографії як позника тяглості розвитку 

традиції від греко-візантійського періоду до українського Бароко, що 

дозволяє поглибити і простежити витоки національної культури від 

античності і середземноморського культурного ареалу; 
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–  інтегральну методологічну базу аналітичного комплексу, що передбачає 

залучення літургійного, філологічного і музикологічного інструментарію в 

процесі дослідження богородичних піснеспівів на матеріалі нотолінійних 

ірмологіонів. 

Набуло подальшого розвитку: 

– дослідження еволюції богородичної гимнографії, що в межах гума-

нітарного дискурсу інспірує взаємодію літургійних, мистецьких і 

вербально-комунікативних характеристик; 

– обґрунтування аналітичних засад дослідження монодійних богородичних 

піснеспівів у контексті співдії богословського змісту і музично-поетичної 

композиції богородичних піснеспівів. 

Теоретичне значення отриманих результатів. Матеріал дисертації має 

концептуальне значення для подальшого поглиблення уявлень про знаковість 

богородичної гимнографії у сакральному обряді й українській культурі. 

Робота суттєво розширює існуючу джерельну базу для подальших 

досліджень у цій царині і пропонує власну методологію аналізу української 

сакральної монодії як важливої ланки національного мистецтва. 

Запропонована концептуальна модель історико-культурного розвитку 

тематики богородичних піснеспівів дає можливість дослідити важливу 

складову української культури, сформованої на основі семантики 

християнського мистецтва. 

Матеріал дисертації, її основні положення і висновки можуть бути 

використані в подальших дослідженнях питань теорії й історії світової та 

української культури. Отримані результати можуть використовуватися в 

процесі викладання низки навчальних дисциплін, зокрема культурології, 

історії мистецтв і художньої культури, історії музики, а також у підготовці 

монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних 

програм, тематика яких дотична до теми дисертації. 

Дисертаційні матеріали можна використовувати в наукових розробках із 

питань медієвістики, філології, історії церковної музики та суміжних видів 
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мистецтв. Результати дослідження важливі для застосування у процесі студій 

літургіки, богословії та історії християнської культури, у вивченні творчості 

візантійських гимнографів, українських барокових поетів та композиторів. 

Матеріали дослідження стануть у нагоді при подальших студіях української 

духовної культури. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості його ви-

користання в навчальних курсах вищої школи: «Історія музичної культури 

України», «Музична культурологія», «Історія світової культури», «Історія 

музики» «Історія української культури», «Історія української музики», 

«Літургіка», «Сакральне мистецтво»; у розробці відповідних розділів 

посібників з історії української культури, медієвістики, доповненні змісту 

освіти фахівців із культурології, філософії, релігієзнавства, загальної історії 

та історії й теорії музики, літератури у ВНЗ; у виконавській практиці хорових 

колективів. 

Матеріали дослідження впроваджені в навчальні курси: «Історія 

української музики», «Історія літургійного співу», «Філософія музики», 

«Музична естетика», «Богословія музики», «Музична палеографія». Окремі 

питання дисертації актуалізувалися на організованих і проведених за 

ініціативою автора науково-методичних семінарах і лекціях в Інституті 

літургіки Українського католицького університету у Львові, у Реґентському 

інституті в Перемишлі (Польща) для слухачів дяко-регентських програм у 

Львові, Варшаві, Унівській лаврі (2007–2015 рр.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням. Усі опубліковані праці автора за темою дисертації написані 

без співавторів. Висновки й положення наукової новизни одержані 

самостійно.  

Апробація результатів дослідження. Дисертація пройшла апробацію на 

кафедрі музичної медієвістики та україністики Львівської національної 

музичної академії ім. М. В. Лисенка (протокол № 4 від 4 лютого 2017 р.).  

Основні положення і висновки дослідження було викладено у публічних 
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виступах автора на щорічних звітно-наукових конференціях кафедр ДВНЗ 

«Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка», наукових 

сесіях Музикознавчої комісії Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), на 

міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-теоретичних конгресах, 

конференціях, семінарах, симпозіумах, форумах в Україні й за кордоном. 

Серед них найважливіші: «Wielki tydzień w kulturach pogranicha 

chrześcijaństwa wschodniego i zachodnego» (Warszawa, 2006); «Interpretation of 

the Word in Liturgical Books and the Problems of Postmodern Philosophy / 

Радикальне православ‘я: християнська відповідь постмодерній культурі» 

(Львів, 2006); «Galizien als Fokus europäischer Kulturströmungen» (Вюрцбург, 

Німеччина, 2006); Міжнародна конференція з історії церковної монодії та 

гимнографії (Львів, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015); «Internationale 

wissenschaftloche Tagung Theorie und Geschichte der Monodie» (Відень, 2002, 

2008); Міжнародна наукова конференція «Мирослав Антонович і його доба» 

(Долина, 2010); Міжнародна наукова конференція «Львівська братська 

школа: тексти і контексти (до 420-річчя Просфоними)» Львів (2011); 

«Філологія і музична медієвістика в університетській освіті» (Львів, 2012); 

«Агіографія преп. Нестора Печерського» (Харків, 2013); Міжнародна 

конференція «Українсько-польські музичні зв‘язки в контексті європейської 

культури» (Львів, 2013); Міжнародна наукова конференція «Кирило Транк-

віліон Ставровецький – проповідник Слова Божого» (Львів, 2015); 

«Sacrarium. Composers forum of sacred music» (Львів, 2015); Sacrarium. 

Composers forum of sacred music. Ivan Franko National University of L‘viv. 

Faculty of Culture and Arts (Львів, 2015); ІХ Міжнародна наукова конференція 

Візантійсько-слов’янська гимнографія та церковна монодія (Львів, 2015); 

Wpływ Ślązaków na kształtowanie kulturowo-społecznego oblicza Lwowa w XIV–

XVII wieku // Tradycje Śląskiej kultury muzycznej (Wrocław, 2016); Міжнародна 

наукова конференція «Палладіо: вплив у Східній Європі» (Львів, 2016); 

Українсько-Швейцарський симпозіум «Григоріаніка і візантійська монодія» 

(Львів, 2017). 
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Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

«Вибрані осмогласні жанри української сакральної монодії» за спеціальністю 

17.00.03 «Музичне мистецтво» захищено 25 січня 2005 р. у Львівській 

державній музичній академії Міністерства культури України; її матеріали в 

тексті докторської дисертації не використовуються (окрім окремих пам‘яток 

спільної для досліджуваного періоду джерельної бази). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 

монографії «Перло многоцінноє: музично-поетичний світ богородичної 

гимнографії» (2014), 52 публікаціях (з них 17 статей у фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 7 – за кордоном, 1 – у фаховому виданні 

України, включеному до міжнародних науково-метричних баз). Усі 

опубліковані матеріали одноосібні.  

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями, послідовністю та 

логікою вирішення наукових завдань дослідження. Робота складається зі 

вступу, п‘яти розділів, дванадцяти підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і літератури (482 позиції, з них 50 іншомовних), 

додатку. Повний обсяг дисертації 450 сторінок, з них основного тексту 380 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

БОГОРОДИЧНА ГИМНОГРАФІЯ І САКРАЛЬНА МОНОДІЯ ЯК 

ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Богородична гимнографія як жанрова система сакрального 

мистецтва: культурологічний аспект 

 

Сакральний обряд греко-візантійської Церкви вирізняється особливою 

мистецькою довершеністю, в якій розкривається глибокий світ 

християнського віровчення. В ньому важливе місце посідають літургійні 

піснеспіви, виконання яких є суттю і змістом щоденної богослужбової 

практики. З-понад 1000-літнього періоду сформувався величезний півчий 

репертуар зі складною ієрархією жанрів і форм, що склало унікальну 

піраміду релігійної піснестворчості Східної Церкви, більшу частину якої 

сформовано на основі богородичної гимнографії. 

Найвагомішим свідченням значимості Богородиці у візантійській 

богословії є усунення Христа з аспид візантійських храмів у 

середньовізантійську добу (834‒1204) та заміна іконами Богородиці-Оранти 

чи платітери, тобто ширшої від небес, що символізує кульмінацію процесу 

витіснення образу Христа-посередника між Богом і людьми [79, c. 11]. Тож 

для багатьох східних християн «людське обличчя» Божества представляється 

передовсім в образах Пресвятої Матері, що засвідчує численний ряд 

празничних богослужень, тематичних гомілій, які разом із переказами 

євангелистів склали основу богородичної гимнографії [456]. В літургійних 

текстах у співній формі рокривається глибинна суть догматичного вчення 

про Марію, що укладалося впровдож багатьох століть визначними 

богословами і відобразилося у її різноманітних найменуваннях:  

– Богородиця, бо суб‘єктом народження від неї є Син Божий, якого 

найбільші церкви християнського світу вважають Всемогутнім Богом;  
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–  Приснодіва, тому що Марія була незайманою до, під час і після 

народження Христа; 

– Непорочне зачаття – Марія була зачата природним чином від 

звичайних батьків Йоакима і Анни, але в момент зачаття Вона особливою 

милістю Божою була вбережена від первородного гріха; 

–  Вознесена в небесну славу тілом і душею, що оспівує празник Успення. 

На цій основі вибудовується об‘ємний богородичний репертуар, 

представлений у різноманітних жанрах, що сукупно надає образу Діви Марії 

значення лейттеми й особливої місії посередництва поміж двома світами. 

Зокрема, прослава і молитовне звернення до Богородиці з проханням про 

заступництво традиційно доповнювали у кульмінаційних і заключних 

розділах інші літургійні жанри, великі та малі цикли піснеспівів чи окремі 

служби, що сприяло динамізації композиційних побудов, насичувало їх 

прославними та ліричними мотивами [420, c. 76]. В такий спосіб структурно 

вдосконалювалася внутрішня композиція служб, завершуючи більші й менші 

цикли аж до прохального виголосу «благослови і спаси». З іншого боку, – і 

це, мабуть, є головним – богородична тема, яка лише схематично означена у 

канонічних Євангеліях, у всій повноті представлена в літургійних піснеспівах 

християнського обряду. Прослава Богородиці присутня в формі двунадесятих 

празників річного літургійного циклу, у посвятах днів тижневого/cедмичного 

кола, у добовому богослужінні, особливо на вечірні. Така своєрідна 

лейттемна функція богородичних була викликана не лише кількістю, але й 

високими мистецькими якостями, що підкреслюється у дослідженнях 

науковців. І в цьому варто віддати належне богословії богородичної теми, 

відшліфованій у святооцівських працях і гоміліях, продискутованій на 

церковних соборах. Все це багатство постало у яскравих музично-поетичних 

формах греко-візантійської гимнографії і згодом було перенесене до Русі- 

України, де на цій основі формувався новий культурно-цивілізаційний 

простір. В такий спосіб певна дискретність таких термінологічних означень 

як «богородична тема», «богородичний образ», «богородичний жанр» чи 
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навіть «богородичний догмат» постає у цілісному сприйнятті. 

Тож головним завданням нашої праці є осмислення богородичної теми в 

культурологічному аспекті, як мистецького явища з позиції музикологічних 

та літературних студій, як протиставлення дискретності постмодерного 

світогляду, а також як ідеальної константи сучасного тривимірного простору, 

представленого, на нашу думку, крізь призму досконалого «богородичного 

моделювання» світу. Таке визначення суголосне передбаченню французького 

богослова Олів‘є Клемана, який вважав, що  богослов‘я ХХІ століття буде 

богослов‘ям Краси. У цій тезі виразно відчитуються глибинні пласти 

богородичної символіки, що в різний час і в різний спосіб проявилися в 

культурних осяяннях людства, а на сучасному етапі потребують нового 

висвітлення, зокрема, в контексті вимірів духовної культури України XI-XVII 

століть. Це спрямовує, насамперед, у площину гуманітарних студій, тож 

потребує конкретизації і узгодження термінологічного апарату.  

В сучасному науковому дискурсі різних гуманітарних напрямків 

спостерігається активне запозичення понять і визначень суміжних дисциплін, 

що пов‘язано з розширенням і намаганням вийти за межі 

вузькоспеціалізованого дослідницького поля. Цей процес певним чином 

викликаний темпами зростання технічно-інформаційних можливостей та 

запотребованістю міждисциплінарних студій. А поруч спостерігається 

мистецька співдія з постмодерністським світоглядом і притаманними йому 

рисами еклектики, алюзіями, тяжінням до змішування різних стилів та 

жанрів, до варіювання традиційно усталеними формами та віднайденням 

нового змісту у традиційних визначеннях. Це, з одного боку, немов і руйнує 

цілісний погляд на світ та усталені світоглядно-філософські системи, а з 

іншого – дозволяє мислити різними категоріями, поєднуючи їх в реальному 

співвіснуванні, відшукуючи й акцентуючи точки дотику. На цій основі 

зміцнюються міждисциплінарні зв‘язки, переосмислюється термінологічний 

апарат, по-новому визначається ракурс аналітичних студій щодо 

представленої нами богородичної теми, яка з цієї позиції постає у новому 
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значенні і потребує нового підходу до сприйняття і трактування.  

Сучасний гуманітарний дискурс сприяє осмисленню богородичної 

образності як одного із знакових архетипів, закоріненого у колективній 

свідомості людства в формі універсальної моделі, що є традиційним для 

психологічної оцінки ґенези цього культурного явища. У цьому значенні 

архетип образу Богородиці є виразним носієм культурної пам‘яті людства, в 

якому у стислій формі містяться різні моделі і смисли зведених до значення 

базисної матриці. 

В цьому контексті богородична тема постає у новій якості і трактується 

як символ метакультури, про що свідчить внутрішнє поєднання нескінченної 

безлічі змістів та інтерпретацій, в яких відбувається трансценденталізація 

цього архетипу. З цієї позиції в сучасному музикознавстві пропонується 

використання поняття «міфологеми», тобто узагальнення фрагменту вищого 

значення в формі образу – стиснутого в імені-функції або конструктивно-

смисловій одиниці символічної структури [273]. Таке визначення 

характеризує богородичну тему в якості моделі міфологічної свідомості, 

детермінованої психічними функціями людської душі, проявленої у 

численних культах і віруваннях аж до закріплення у візантійській 

гимнографії із подальшою її рецепцією також і на території Русі-України. 

Відтоді богородична тема стала особливо могутнім рушієм розвитку 

музичного мистецтва, літератури та інших форм інтерпретації в різних 

сферах людської діяльності – богословії, філософії, психології тощо.  

Отож, богородичну тему можна трактувати як міфологічний архетип, як 

одну з універсальних моделей метакультури, що в процесі розвитку глибоко 

закорінилася і в українській культурі. З позиції історичної тяглості, виникає 

потреба визначення форм інтерпретації цієї теми в різні періоди. Для 

античності характерним було алегоричне тлумачення текстів, для 

Середньовіччя – екзеґетика християнського передання, для ХХ ст. –

об‘єктивістська (редукційна) інтерпретація, що трактує первісне значення 

тексту визначальним та інтерсуб‘єктивно пізнавальним. В усіх випадках 



 

36 

 

необхідною є впізнаваність інтерпретованої теми у множинності конкретних 

варіантів, що в нашому випадку пов‘язано з образом або лейттемою 

Богородиці. 

Богородична тема також потребує осмислення в контексті історичного 

процесу, в основі розвитку якого лежить жанровий принцип. Жанр є 

фундаментальною категорією мистецтва і тісно пов‘язаний з особливою 

природою міфо-поетичного мислення, базованого на ідеї тотожності різного, 

що дозволяє через міф впізнавати загальний зв‘язок явищ [374]. Тому ще раз 

відзначимо співвідношення вищезазначених характеристик з богородичною 

темою, ґенеза якої виводиться з міфології жіночого образу у 

найрізноманітніших культурах. Звідси й доцільність трактування 

богородичних як жанрової системи сакрального мистецтва з глибоким 

закоріненням у культурі давніх цивілізацій. Відзначимо також існування 

поняття «метажанру», що використовується музикологами, хоч і в дещо 

іншому контексті. «Історія, представлена крізь призму метажанру, – пише 

Марина Черкашина, – неодмінно містить приклади авторської інтерпретації, 

що передбачає залучення індивідуально-стильового авторського компоненту, 

психології творчості, типи художнього мислення» [374, c. 3]. В такий спосіб 

можна відзначити і зміст літературних жанрів, що також є історично 

рухливими [27]. Натомість у нашому випадку жанровість пов‘язана з 

анонімною творчістю, обмеженою в авторських інтенціях, оскільки 

канонічність християнського обряду передбачала дотримання наперед 

визначених мистецьких елементів творчості. Звідси й виразне прагнення 

зберегти незмінним тезаурус мелодичних формул/поспівок і поетичних 

засобів впродовж кількох тисячоліть. Тому дотримання традиції 

християнського обряду спрямовувало творчі інспірації передовсім на 

переклади гимнографії, запам‘ятовування та усну практику передачі. В цьому 

випадку музичний і вербальний ряди зосереджувалися, насамперед, довкола 

розкриття догматичного змісту піснеспівів. 
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Так, досліджуючи особливості відтворення християнської догматики в 

богородичних піснеспівах на основі текстів різнорегіональних рукописів і 

стародруків кінця XV – початку XIX ст., Олеся Прилепа приходить до 

висновку, що ключовий зміст богородичного молитвоспіву в його 

синхронному й діахронному зрізі є незмінним [257]. Змінюватися могли 

лише певні форми висловлення змісту, що породило ряд взаємозамінних слів 

чи слововиразів конкретного фрагменту тексту, на що звернула увагу також 

Лідія Корній [149]. Тож незважаючи на процес формування жанрів в 

історико-поступальній перспективі та їх подальшому поширенні в Русі-

Україні, сутність еволюції літургійних одноголосих піснеспівів тяжіла до 

канонічності. І навіть із впровадженням в барокову добу до українського 

обряду багатоголосся, сакральна монодія не зазнала суттєвих змін 

стилістики. До новацій можна, звичайно, віднести створення різних варіантів 

напівів – грецького, болгарського, острозького, мунтянського, сербського та 

багатьох інших, виокремлених в окремому покажчику Каталогa нотолінійних 

ірмологіонів Юрія Ясіновського [419], проте мелодико-інтонаційне осердя 

виразно задемонструвало цілісність стилю. У цьому ракурсі богородична 

тема як жанрова система апелює до множинності жанрів, подібних чи 

тотожних у своєму мелодико-поетичному змісті, визначеному літургійною 

функцією. Саме літургійні потреби ставали причиною поступового 

розгортання широкого кола піснеспівів християнського обряду, серед яких 

богородичні сприймаються як символічна жанрова система, що поєднує 

«підрядні» жанри за певними ознаками. Важливою характеристикою такого 

визначення є також вихід за межі своєї прямої літургійної функції і 

функціонування в широкому тематичному спектрі мистецької культури 

різних епох – літературі, малярстві, скульптурі тощо.  

Дослідження богородичної теми в якості сакральної жанрової системи 

вимагає відповідної методології і методики з позиції жанрової 

функціональності, умовно поділеної науковцями на три групи: 

комунікативну,
 
семантичну і тектонічну [220, c. 96]. Важливо, що у нашому 
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випадку ці три категорії об‘єднуються в основній функції – літургійній –, 

якій підпорядковані і зміст і структура піснеспівів, що надає богородичному 

репертуару виразної стилістичної впізнаваності. Саме ця ознака спрямовує до 

витоків – сакральної обрядовості  з досяганням певних умовностей норм і 

значень; натомість поняття «жанр» визначає ґенезу формотворчих і музично-

виразових засобів, які за своїм змістом відображають семантику музично-

поетичної мови, а певний конструктивізм цих засобів співвідноситься з 

тектонікою твору. Подібна схема характеризує богородичні як жанрову 

систему, в межах якої співвідносяться рівні «міфологічного архетипу» – як 

комунікативного засобу поміж різними епохами, в основі якого лежить 

відтворення образу «жінки», власне «жанру», як одиниці із характерними 

засобами виразовості, що визначаються літургійним призначенням, а також 

рівень «тектоніки» як внутрішнього інваріантного використання виразових 

засобів в контексті певних правил комбінаторики. В такий спосіб виділяється 

засадничий метод пізнання співдії усіх трьох рівнів на основі «прочитання» 

або висловлюючись сучасною мовою, завдяки інтертекстуальності – терміну, 

впровадженому у лінгвістичний вжиток Юлією Крістєвою задля 

синтезування структуралістської семіотики Фердінанда де Сосюра. З часом 

зміст поняття інтертекстуальності розширювався, проте спільною 

залишалася головне визначення – вихід за межі тексту, відношення «текст – 

тексти – система», в чому необхідними були прикладні поняття «архітексту» 

і «прототексту». В контексті нашого дослідження, така схема дозволяє 

вибудувати певну аналогію, де в ролі «архітексту» постають жіночі образи, 

присутні в культах і віруваннях прадавніх народів, а в ролі «прототексту» – 

євангельські свідчення. На цій основі формується «міфологічний архетип» – 

образ «Богородиці» або «текст», зміст якого інтерпретується в межах 

чисельних богородичних «жанрів» – «текстів», структурні елементи яких 

укладаються за певною схемою – «системою», яку пропонуємо порівняти з 

образом інтелектуальної гри, правила якої дозволяли вибудовувати 

досконалу форму, спрямовану на максимальне розкриття догматичного 
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змісту. Отож, трьома відправними точками дослідження Богородичних як 

жанрової системи є наступні: «міф (комунікація) – жанр (семіотика) – гра 

(тектоніка), об‘єднані в інтертекстуальній площині акумулювання, 

виокремлення і передачі сакрального змісту. В цьому контексті образ 

Богорoдиці постає як кульмінація міфологічної свідомості аж до архетипу 

(акумуляція). Наступний період увиразнює його в формі системи 

богородичних жанрів як способу множинного відображення характеристик і 

якостей (семіотика), а системна конкструктивність засобів музично-

поетичної композиції в межах форми умовно апелює до гри (тектоніка). В 

останньому твердженні маємо на увазі одне з античних трактувань гри як 

«змагання», що відображалося в якості «поєдинків» поетів, риторів, 

філософів, музикантів і вже відтоді впливало на вироблення відповідних 

формотворчих засобів задля переконливості і донесення змісту. У цьому 

відношенні важливим є застереження Йогана Гейзінги, який у знеціненні 

«гри» в сучасній цивілізації вбачав майбутнє падіння культури у варварство і 

хаос [55]. Натомість, повторимо, відображення богородичного образу в 

історико-культурному аспекті привносить у світ красу і досконалість, а 

запропонований термін «богородичного моделювання» нашого тривимірного 

простору постає в формі наслідування гри, правила якої встановлені 

Творцем, одним із найменувань якого є Краса. Бог сам у собі є повнотою 

Краси у нероздільному онтологічному й особистісному значеннях. Він 

творить світ як місце свого втілення, творить свою симфонію за шість 

символічних днів і наприкінці кожного благословляє сотворене: «тов» – 

говорить Творець, що нероздільно одночасно означає «добре» і «красиво». 

Септуагінта перекладає це слово як kαθόξ, а не ἀβαεόκ, тобто «прекрасний», а 

не «благий». Тож богородичні жанри характеризуються поєднанням 

міфологічної знаковості, семантичного наповнення та системної 

конструктивності в контексті естетичного прочитання присутності Божества. 

В такий спосіб наш світ постає як інтерпретація Божого задуму, першим 

кроком до пізнання якого є сопричастя Красі. 
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Міф є важливим чинником зародження і творення богородичної 

гимнографії, оскільки саме міфологічна свідомість вважається найдавнішою і 

основною формою мислення в мистецтві. Зокрема, Ернст Кассірер 

інтерпретує міф як кодовий елемент культури, що приховує певну таємницю 

буття і завжди присутній в будь який період [304]. Подібної думки 

дотримується Мірча Еліаде, який вважає, що міфологічна свідомість – це 

складова сучасного світогляду людини, а сама міфотворчіть є вічним 

процесом, що не знає меж перетворень. В такий спосіб формувалася і 

богословська доктрина місця і значення Пресвятої Марії у християнській 

догматиці. Впродовж тривалих суперечок, Богородиця зайняла достойне 

місце в християнській єрархії, що проявилося, як вже було сказано вище, в 

усуненні Христа з аспид візантійських храмів та заміна іконами Богородиці-

Оранти. 

Отож, подібно до «сюжетоукладання» на основі ритуально-

міфологічних подієвих моделей, динамічна система символів, знаків і схем 

перетворюється на слова, архетипи, а далі й ідеї [204]. Ось чому для сучасної 

людини образ Богородиці сприймається не відсторонено, а особистісно, в 

контексті співіснування людини з вічністю, тому співвіднесення з Пресвятою 

Дівою є потребою власного оцінювання з позиції історичності, 

індивідуальної екзистенції та надприродної вічності, що є потрійним 

викликом. І в цьому велика заслуга тисячолітнього «проспівування» 

богородичних піснеспівів, які представлені відповідною системою жанрів.  

Пізнання витоків формування «жанру» як канонічної моделі, тривала 

впродовж століть і викликала велике зацікавлення дослідників. Переважно, 

за основу приймали факт історичної неперервності, що окремим художнім 

формам з часом надавало виразності та могутності. Прихильником такої 

теорії була Ольга Фрейденберг, яка сформулювала жанрову теорію з позиції 

історичної тривалості жанру, мотивованої ритуально-міфологічною 

природою людського мислення [361]. В такій тяглості «жанр» в його 

вузькому значенні не вважався застиглим, але змінювався. Зокрема, на основі 
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богородичних кондаків Романа Сладкопівця (VІ) постає жанр Акафісту, 

найдавнішим з яких був Акафіст до Богородиці; подібно на основі канону 

сформувався окремий тип богородичних канонів, а потім і окремий 

літургійний збірник – «Богородичник». Проте, незалежно від розмірів і місця 

в богослужінні, всі богородичні жанри об‘єднувалися довкола центрального 

образу, що спричинилося до їх поступового накопичення в процесі розбудови 

християнського обряду. 

Симптоматично, що у 70-х роках ХХ ст. вперше було сформульовано 

поняття метажанру, визначення якого сголосне значенню образу Богородиці 

у формуванні відповідних гимнографічних жанрів. Зокрема, Ріта Співак 

трактує метажанр як «стійкий інваріант багатьох історично-конкретних 

способів художнього моделювання світу, об‘єднаних загальним предметом 

художнього зображення» [310]; за Наумом Лейдерманом метажанр – це 

«принципова спрямованість змістовної форми..., притаманна цілій групі 

жанрів та окреслююча їхню семантичну родову спільність» [174]; Олена 

Бурліна розуміє метажанр як «вивершений просторово-часовий тип 

завершення твору, що відображає певну конкретно-історичну концепцію» 

[32].  

Відомим дослідником жанрової системи був Дмитрій Ліхачов, який 

притримувався історичного розуміння жанрів та їх постійної змінності, 

спричинених певними етапами розвитку мистецтва, реагуючи на відповідні 

зміни у суспільному житті. Він опирався на давньоруську літературу, 

підкреслюючи домінування загального принципу розрізнення жанрів за 

функцією, тобто, за місцем в обряді, а також за обсягом і структурною 

впорядкованістю матеріалу [181]. Вивчення системи літературних жанрів 

допомогло Ліхачову розкрити характерні для Київської Русі особливості 

зв‘язків літератури з іншими видами мистецтв, що у нашій праці також буде 

представлено на основі порівняння поетичних богородичних текстів 

гимнографії та давньої української літератури. Ліхачов також слушно 

зауважує, що при дослідженні давньоруських жанрів часто зловживають 
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сучасними уявленнями про жанр, що також має місце в аналітичних студіях 

української сакральної монодії, яку намагаються вивчати з позиції 

функціональної гармонії. Стосовно жанрів гимнографії Ліхачов наголошує на 

їх диференціації не стільки за формою і змістом, а за місцем виконання у 

богослужінні. Так, за змістом названі піснеспіви «богородичні», натомість 

назва «сідальні» відноситься до категорії «як» і означає дозвіл сидіти під час 

їх виконання; жанр «катавасії» (з гр. «сходження») передбачає буквальне 

«сходження» півчих на середину церкви, жанр антифону означає почергове 

звучання двох хорів ets. В такий спосіб ще раз переконуємось у необхідності 

враховувати літургійний зміст і призначення богородичних піснеспівів. 

Подібної думки дотримувався Джон Фроу, який характеристику жанру 

пов‘язував з місцем його функціонування [449]. Дослідник також вважав, що 

жанр можна тлумачити як генеративну організацію мови, образності тощо, 

що допомагає пізнавати світ, а в нашому випадку так тлумачаться 

християнські догмати, розкривається краса горнього світу, в якому царює 

Богородиця. 

Д. Фроу застосовує до трактування жанру категорію інтертекстуальності 

як поетичного принципу конструювання, базованого на вмілому 

структуруванні тексту, який виконує риторичну функцію з метою досягнення 

певних ефектів. Ми також дотримуємося тієї думки, що засади риторичного 

«конструювання» поетичних текстів, сформовані ще в античності і 

застосовані у візантійській поетиці, присутні також і в церковнослов‘янських 

перекладах. Тож в процесі аналітичних студій богородичних піснеспівів 

пропонуємо враховувати риторику, яка вибудувала чіткі правила поетичної 

композиції, що сприяло максимальному відображенню змістовних 

богословських акцентів. 

Відомий філософ і літературознавець Нортроп Фрай також вважає, що 

вивчення давньої літератури вимагає повернення до риторичного аспекту, 

який тягне за собою тріаду: власне риторику, граматику та логіку, які в усних 

формах мовлення сприймалися цілісно, організовуючись довкола двох 
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принципів вислову – декоративності (емоційності) або доказовості 

(переконливості) [342]. В цьому вбачаємо також сутність богородичної 

гимнографії, яка базується на естетичному відображенні події або її дієвій 

конкретизації, що вимагало двох різних принципів висловлювання, а також 

пов‘язувало поезію з музикою. Вчений переконує, що існує melos поезії, який 

викликає opsis (видовищність) у слухачів, формуючи підсвідомі асоціації. 

Подібні припущення виникли завдяки впевненості Нортропа Фрая в 

одночасному народженні музики й поезії і на цій основі він допускає 

використання музичних термінів у літературознавстві. Звідси, частково, й 

наше переконання у допустимості зворотнього, що дозволить глибше 

уяснити не лише структурні особливості богородичних піснеспівів, але й 

увиразнити принципи співдії мелосу й поезії в контексті літургійного змісту 

твору.  

Прикладом відображення паралелізму поетико-мелодичних засобів у 

відображенні змісту, можна вважати також метод лінгвопоетичного аналізу, 

який застосовується задля виявлення співвідношення мовних засобів та їх 

різноманітного естетичного функціонування  в тексті. В цьому головна роль 

відводиться слову – як основній одиниці мови, подібно як і мелодичний 

зворот/поспівка є одиницею мелодичного тексту. Кожне слово містить 

багатство нюансів і відтінків в контексті образного мислення, функціонуючи 

на семантичному, метасемантичному та лінгвопоетичному рівнях, що 

відповідає різним видам аналізу [103]. Два перші відносяться до області 

лінгвостилістики і передбачають розмежування власне змісту, семантики 

слова з відповідними експресивно-емоційними відтінками, що характерне 

також і для прози чи простих інформативних текстів, натомість третій рівень 

співвідноситься з більш складними естетичними особливостями слова, 

безпосередньо пов‘язаними з ідеєю цілого. Тому ділянка лінгвопоетики 

визначається як розділ філології, який вивчає естетичні якості, набуті 

одиницями (словами) в їх художньому контексті і в такий спосіб сприйняття 

змісту підіймається з однієї площини мовного мислення на новий рівень. 
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Предметом лінгвопоетики є також сукупність використаних мовних засобів, 

за допомогою яких письменник використовує естетичний вплив задля 

відображення ідеї тексту. Наголошується, що естетичний вплив залежить не 

лише стільки від того про що йдеться, але і від того як про це йдеться. Таку 

позицію відчутно загострив Ганс-Ґеорг Ґадамер, який роздумуючи над 

експериментальною вседозволеністю модерного мистецтва, підсумував: 

«Питання про те, як висловлюється мистецтво, вагоміше, ніж питання, що 

через нього висловлюється» [41]. Натомість сакральні піснеспіви 

зосереджувалися насамперед на домінуванні про що, підкоривши змісту всі 

виразові засоби. В цьому важливу роль відігравав монодійний мелос як 

особливий тип музичної мови, який можна означити терміном 

«лінгвомелодики», з виокремленням найменшої одиниці – поспівки. 

Семантичне забарвлення поспівок було особливо виразним в період 

користування невменною нотацією, що визначало невму не лише як 

інтонаційний зворот, а як носія інформативно-естетичного змісту. Натомість 

перехід на лінійно-мензуральне письмо дозволило точно відчитати мелодику, 

оперуючи такими суто музичними елементами як звуковисотність, лад і 

ладова перемінність, опорні тони, музична ритміка і метрика (часомірність), 

музична форма та її елементи (мотив, поспівка) узагальнюючи їх на рівні 

гласовості. І в цьому також головним є відчитування музичних засобів в 

контексті виділення змістовних акцентів. Підкреслимо, що середньовічна 

музика не знала контрастів і не вибудовувала яскравих динамічних 

композицій. Головним завданням була співдія зі Словом і літургійним 

дійством, що сукупно увиразнювало відповідні богослужбові акценти. Це, 

певним чином,  повертає нас до визначень жанрів, зокрема, за визначенням 

Богдана Сюти:  «музично-мовні жанри, в основі яких лежать стійкі типи 

висловлювань, зміст і композиційна будова яких відображають умови і 

завдання культурної діяльності людини, прийняті в певному соціумі і 

базуються на спільності стереотипів поведінки» [318]. Об‘ємний перелік 

жанрових визначень подає Ольга Коменда, підсумовуючи: «музичний жанр – 
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це певний відносно стійкий інтонаційний архетип музичного твору (тексту), 

що, формуючись у відповідності до вимог його художніх та позахудожніх 

детермінант (контексту), проявляє себе як система-данність (семантичний 

знак музичного мистецтва) та система-принцип (смислотворчий код 

музично-історичного процесу), при цьому, виступаючи засобом генетико-

типологічної систематизації музичних творів, служить каналом інтегративно-

типологічного зв‘язку об‘єктно-суб‘єктної системи музичного мистецтва» 

[148]. 

Виразну схему єрархії  структурних рівнів, вершиною яких є саме жанр 

запропонував Сергій Шип, базуючись на музично-поетичних паралелях. Він 

виокремив наступні компоненти мовленнєвої практики, відповідні структурі 

музичної мови [398]: 

1. Предметно-речові якості мовних знаків, або матеріал мови. 

2. Логіка висловлювання, спеціальні праксеологічні засоби (риторика), а 

в мовних мистецтвах – техніка створення мовної художньо-образної форми 

(поетика).  

3. Індивідуально-типологічні якості мови (стилістика).  

4. Родо-видові якості функціонування мови (жанр). 

Так вибудовується відповідна послідовність: 

Жанр 

Стилістика 

Риторика-поетика 

Мова 

Матеріал 

На цій основі С. Шип визначає жанр як індивідуально-типологічну 

системну єдність матеріалу, мови, поетики (риторики) і стилю, обумовлених 

тими чи іншими культурними функціями і контекстом комунікації.  

Визначення жанру з позиції його сакральної приналежності формулює й 

Олена Шевчук. Дослідниця пише: «Жанрово-літургічна група піснеспівів або 

окремий піснеспів із власною жанровою назвою характеризується стійким 
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комплексом взаємопов‘язаних уставно-канонічних ознак, із яких зміст, місце 

й функція у богослужінні, частотність виконання й склад виконавців, 

відношення текст-наспів, осмогласність (неосмогласність), вид інтонування 

тексту є загально-православними, наднаціональними характеристиками, в 

той час як мелодико-композиційні моделі наспівів є своєрідними – 

визначеними Уставом в межах кожної національної Церкви» [386]. 

Найдетальніше жанрову типологію давньоруського півчого мистецтва 

досліджує Борис Шиндін в однойменній монографії, вибудовуючи ієрархічні 

ряди жанрів [395]. В окремому розділі він формує три групи циклів:  

- міні-цикли – піснеспіви, повторювані внутрі богослуження, переважно 

жанрові ланки стихири-богородичні; 

- макро-цикли, які співпадають з межами певної одноденної служби – на 

будній день або на празник; 

- мета-цикли, які поєднують  в собі окремі служби, існуючи в просторі 

щоденного, добового, тижневого чи навіть річного послідувань. 

Важливо відзначити, що як засіб поєднання жанрів в межах метациклу 

Борис Шиндін визначає асоціативний тип жанрових об‘єднань і як приклад 

застосовує тему Богородиці [395, c. 169]. На думку дослідника, богородична 

тема інтегрує всі тематично єдині піснеспіви, які відповідають різним 

жанрам, серед яких богородичні-догматики, стихири богородичні Аморреєві, 

відпусний тропар «Богородице Діво, радуйся», величання Богородиці, 

воскресний Богородичний канон та багато інших. 

Варто відзначити, що асоціативний зв'язок як характерну ознаку 

символічного мислення відзначає Рімантас Яняляускас і пропонує 

застосовувати його в аналізі середньовічної мелодики як співвідношення 

реперкусси і фіналісу [415]. В такий спосіб поєднується символічне мислення 

і принципи компонування доби. Тож принципи дослідження жанрів 

богородичної гимнографії з позиції співдії музично-поетичних елементів є 

невіддільними від давніх формотворчих засад, зокрема, риторичних. 

Архаїчна міфологія та середньовічна література, на основі яких 
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творилася гимнографія, відображали естетичні уявлення про певний 

літературний сюжетний архетип, якого й дотримувались. Найдавнішою 

формою був тричлен, до якого входили наступні компоненти: висхідний 

порядок (рівновага, гармонія); його порушення та відновлення. Така архаїчна 

структура має глибоке коріння і використовується в міфології, звідки 

потрапляє до жанрів греко-візантійської гимнографії. В античній літературі 

жанр представлявся ідеальною літературною формою, основу розвитку якої 

складав принцип наслідування, зокрема, Арістотель першим заявив, що 

наслідування є сутністю і метою поезії [21]. Сама ж поезія мислилась ним як 

специфічна властивість людини, за допомогою якої вона опановує світ, 

впізнаваність трактувалася як об‘єднувальна традиція, де всі знаходять 

спільну мову, в якій усі сходяться [42]. Подібно й християнська релігія 

створила картину світу, в який знаходиться під покровом Богородиці, задля 

почитання якої була створена розгалужена жанрова система богородичної 

гимнографії. 

Принцип наслідування був відомий грекам віддавна, проте трактувався 

по-різному: поет не займався вигадуванням теми, яку отримував заздалегідь, 

а процес творчості полягав у мистецькому вмінні оживити її в людських 

серцях та актуалізувати. Тому й Гомер не стільки повідомляє про щось нове, 

як швидше йдеться про високу технічну майстерність наближення змісту до 

реципієнта. В цьому полягала також сутність і середньовічної літератури, 

орієнтуваної на «знайоме», а не на «незнайоме» і «дивне». Така подібність 

допомагала читачу «впізнавати» у творі необхідний настрій, звичні мотиви, 

теми і краще сприймати зміст. Подібним чином поступово «наближалася» до 

людей Богородиця, образ якої сприймався і як особистої заступниці і як 

Небесної Матері всього людства. 

Принципи «наслідування» і «впізнавання» стали можливими завдяки 

створенню певних символів та елементів, які використовувалися в різних 

комбінаціях, співдіяли на рівні різних жанрів і форм. На цій основі 

вибудовувалося мистецтво не лише античності, але й Середньовіччя, однією 
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із засадничих рис якого був певний варіант подібності – канонічність. Цікаво, 

що сучасна наукова думка по-новому оцінює зазначену культурну модель, 

користуючись новітньою термінологією задля глибшого проникнення у 

природу подібних форм. Зокрема, Н. Фрай задля жанрової ідентифікації 

використовує теорію «патернів», що означає «конструкт», «модель», «образ» 

і є першим кроком у відтворенні жанру. Подібного значення набувають і 

музичні поспівки чи поетичні тропи у гимнографії, комбінації яких 

формують жанрову палітру богородичної гимнографії. Тож для ідентифікації 

будь-яких патернів треба спочатку розпізнати деталі, з яких він складається, 

потім осмислити їх комбінацію і контекст. Отож, патерни як когнітивні 

моделі є проявом жанрового мислення, метою яких є фіксація певної 

інформації. Подібні висновки увиразнюють важливість такого типу аналізу й 

богородичних піснеспів. 

Важливо відзначити, що у формуванні жанрів середньовіччя та 

сучасного трактування жанру спостерігається кардинально різна ситуація. 

Сучасне літературознавство відзначає таку характерну рису постмодерної 

культури як дискретність, що проявилася у цілковитій плинності жанрових 

форм, «безформності» і як наслідку – появи категорії «метажанру». У цьому 

основна позитивна з точки зору когнітивістики властивість – орієнтованість 

на плинність, на зміну якій приходить певна чисельність попередньо 

відпрацьованих у світовій літературі форм. Тобто постмодерний «метажанр» 

є не стільки новоутворенням у плані жанру, скільки основою перехідної 

жанрової форми. У трансформаційні періоди жанр апелює до більш глибоких 

конструктів, ніж просто традиція. В основі кожного жанру лежить 

засадничий патерн, який залишається незмінним, незважаючи на ті 

трансформації, яких зазнає певний жанр у процесі когнітивного 

моделювання. Патерни утворюють шаблон жанру – як і людська пам‘ять, яка 

також працює на засадах патернів. Накопичення слідів інформації, що 

відбулась, формує утворення, які й називаються патернами. Патерн закладає 

принцип смислопородження, чим істотно відрізняється від поняття «канон», 
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адже останній фактично вичерпується сенсом «кліше». Патерни характерні 

для латерального (творчого, нестандартного) мислення, оскільки ведуть нас 

від кліше, від канону – у сферу чистої вигадки. Натомість середньовічний 

жанр формувався у зворотньому напрямку − від міфологічних уявлень до 

християнського канону, в нашому випадку до системи жанрів богородичних, 

в яких сконцентровано основні незмінні богородичні догмати та музично-

поетичні форми їх відображення. На цьому й базується принцип анонімності 

сакрального мистецтва, яке оперуючи усталеними «кліше» не потребувало 

конкретизації особи при створенні нових літургійних жанрів на задану тему 

із визначеним місцем у богослужінні. 

Патерн відрізняється від жанрового канону ще й тим, що здатен 

розростатися, поглинаючи інші патерни, канон же такої здатності не має. 

Зокрема, кожен жанр, який входить до системи богородичних жанрів є 

рівноцінним і вирізняється літургійною функцією в богослужінні. 

Хронологічно патерни також мають певну визначеність, адже творяться 

згідно з часовим порядком розгортання певних властивостей, канон же має 

позачасовий характер, а зміст інформації, що її утримують сакральні тексти, 

попри величезні зміни в історичній ситуації, зберігає свою актуальність 

впродовж віків [136]. Тому такою важливою є певна консервація обрядових 

форм, які й дотепер опираються на літургійну практику тисячолітньої 

давності.  

Історія формування літературних жанрів за останнє століття отримала 

чимало різних наукових тлумачень і симптоматичною є констатація Ганса-

Роберта Яусса про кризовий стан вивчення жанру наприкінці XX ст. 

Науковець закликає відшукувати нові напрями та підходи, зокрема, із 

врахуваням комунікативного аспекту літератури [434]. Формуючи  

динамічну теорію жанрів він визначає стадіальність трьох фаз: канонізація, 

автоматизація та зміна функції. Згідно з цією схемою жанри набирають 

виструнчених розвинутих форм, які узаконюються літературною епохою, 

доводяться до автоматизму та починають втрачати свою ефективність аж до 
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того, що замінюються іншими жанрами. Подібна схема суголосна і жанровій 

еволюції богородичних, проте з тою різницею, що монодійні жанри не 

зазнали суттєвих змін, консервуючись згідно їх функціональності у 

літургійній практиці. Г.-Р. Яусс підкреслив також вагомість місії жанрів 

всередині системи літератури – вони пов‘язують окремий твір із системним 

цілим, що відповідає й богородичним жанрам, як складовим християнської 

обрядовості [434].     

Отож, богородичні жанри у своїй різноплановій структурі дозволяють не 

лише глибше пізнати принципи жанроутворення та структурні складові  

літургійних жанрів середньовічного сакрального півчого мистецтва, але й 

провести певні паралелі з сучасністю. Проте, власне на сучасному етапі 

виникають певні проблеми із визначенням методів дослідження півчого 

матеріалу, оскільки синкретичність середньовічного мистецтва потребує 

доброї гуманітарної освіти, яка забезпечує цілісний і, водоночас, 

конструктивний погляд на речі. В цьому контексті вирізняється 

культурологічний підхід, що дозволяє осмислити сакральне явище в  

контексті його багатовимірності.   

Важливо підкреслити, що питання компетентності в суміжних наукових 

сферах ще сто років тому було звичним для українських науковців, 

вихованих на кращих традиціях європейських університетів або т.зв. 

гумбольтівського космосу наук. Зокрема, у випадку Галичини видно, що 

добрі історики були добрими філологами і навпаки. До таких належали:  Іван 

Франко, Василь Щурат, Кирило Студинський, Іван Крип‘якевич, Михайло 

Возняк, – універсальні спеціалісти. Наведені прізвища підтверджують, що в 

цей період історія, філологія і література поділяли ті самі ідеї щодо часу, 

науковості, джерел, доказовості та вартісності текстів. До цього «галицького» 

списку можна додати о. Петра Крип‘якевича та Михайла Залєського, які 

досліджували візантійську гимнографію, а також згадати універсальну, 

гуманітарну, насамперед, форму навчання, яка існувала майже дві тисячі 

років і впродовж цього часу виявила досконалі результати. Тому відновлення 
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в межах дослідження сакральної монодії тріумвірату музики, поетики і 

літургіки є не чим іншим як поверненням до витоків – до горацієвого ad 

Fontes. А з іншого боку, якщо осмислити нескінченну кількість богородичних 

піснеспівів як явище метакультури, що еволюціонувала впродовж тисячоліть, 

то відповідним видається застосування терміну «метамови», який пропонує 

Олена Рощенко: «Наукова інтерпретація явищ метакультури потребує 

метамови – мови інтерпретації культурного досвіду, що оперує поняттями, 

які містять могутній семантичний матеріал і яким притаманна змістовна 

відкритість і, разом з тим, могутня концентрованість, завдяки чого вони 

об‘єднують науки, зрізи культури» [273]. 

Оскільки література як і музика не є лише процесом, а передусім 

сукупністю текстів – тож історія повинна заглиблюватися і звіряти себе в цих 

текстах – у цьому відношенні сакральна монодія є найдавнішим 

прочитуваним зразком української професійної писемної культури, що добре 

видно на основі богородичних піснеспівів. Більше того, цей пласт культури 

долає такий важливий недолік історії української музики та літератури як 

перервність, що добре розумів Іван Франко, підкреслюючи величезне 

значення для української літератури її найдавнішого періоду включно з 

церковною поезією. Тож невипадково саме на початку ХХ століття 

з‘являються знакові праці з дослідженння гимнографії о. Петра Крип‘якевича 

[162], Михайла Залєського [104], Володимира Бирчака [25], відчутним стає 

зацікавлення давньою музикою представників львівської музикологічної 

школи Адольфа Хибінського [70] і зараз можна тільки уявити можливі 

перспективи розвитку українського літературознавства і музикознавства якби 

не дві світові війни і тривала комуністична окупація. Можливо не було б так 

гостро дискутованої проблеми «неповноти» української літератури, 

висловленої Дмитром Чижевським [377] в порівнянні з жанрами і стилями 

інших літератур в кількісному співвідношенні, що проявилося також і на 

суспільно-психологічному рівні – дефективність і замикання в собі, 

надмірність суспільних замість літературних функцій літератури. Звідси й 
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таке загострене відчуття кризи у літературознавстві, вихід з якої Григорій 

Грабович вбачає в потребі творення канону, його риторики і суспільно-

політичних функцій, чи, навіть, державно-національного міфу [80]. На нашу 

думку таке твердження є особливо на часі, а пошуки органічності 

українського стилю, того своєрідно-українського, без якого національна 

культура взагалі не має сенсу, неодмінно приведуть до богородичної 

гимнографії. Саме цей образ є одним із кодів української культури, як 

найбільш відповідний національному менталітету. Це бачимо у схематичній 

концентрації «жіночої» образності в літературі: Маруся Чурай, «Наталка-

Полтавка» Котляревського, «Маруся» Квітки-Основ‘яненка, «Маруся-

Богуславка» Нечуй-Левицького, «Марії» Шевченка, «Мавка» Лесі Українки, 

чи навіть «Життя Марії» нашого сучасника Жадана. Зацікавлення 

богородичною тематикою бачимо також у працях медієвістів, які велику 

увагу приділяли дослідженню богородичної гимнографії та сакральної 

монодії і виокремлення цього матеріалу є невипадковим. 

По-перше, стосовно музичної площини, то монодія представляє перший 

і найтриваліший етап розвитку писемної професійної музики – від прямого 

перенесення й адаптації до поступового створення на цій основі 

національного багатоголосся західного типу – партесного концерту та його 

продовження у  всеєвропейському класичному вимірі – духовних концертах 

Максима Березовського, Дмитра Бортнянського й Артема Веделя. Надалі 

монодія продовжувала функціонувати в інших національних формах: в 

«Гласопіснці» Ізидора Дольницького, галицькій самолівці, у друкованих 

ірмологіонах XIX i поч. ХХ ст., а головне, продовжує функціонувати і 

сьогодні в літургійній практиці як важлива і незмінна складова богослужінь. 

По-друге, сакральна монодія є зразком високої літургійної поезії, що 

відображає також і досвід греко-римської поетики й риторики. Натомісь 

образний світ гимнографії сягає найдавніших релігійних практик 

середземноморських цивілізацій, про що свідчить, зокрема, ґенеза 

богородичної образності. 
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 По-третє, сакральна монодія, зокрема, богородичний репертуар, у 

поетично-співному вимірі демонструє богословське осмислення 

християнських догматів, що слугувало не лише обрядовій функції, але й 

катехитично-навчальній, звідки й часте застосування літургійних збірників у 

педагогічній практиці. 

Всі ці характеристики неминуче спрямовують сучасний науковий 

дискурс до цілісного і всестороннього осмислення жанрової системи 

богородичної гимнографії в широкому культурологічному контексті. 

 

 

1.2. Проблематика богородичної гимнографії: джерельна база та 

історико-науковий дискурс 

 

 

Дослідження об‘ємного корпусу богородичних піснеспівів, 

представлених в українських нотолінійних ірмологіонах невід‘ємне від 

греко-візантійської традиції, звідки молода Київська держава запозичила 

багатющий комплекс християнської мистецької культури. Про місце Візантії 

в цьому процесі та форми впливу писав один з найвидатніших сучасних 

візантиністів Ігор Шевченко («Україна між Сходом і Заходом») [403]. Ця 

тема в різних аспектах досліджувалася у працях таких науковців світу як 

Сімон Франклін («The Reception of Byzantine Culture by the Slavs»), Фресіс 

Дворнік («Byzantine mission among the Slavs»), Роман Якобсон («The 

Byzantine Mission to the Slavs»), Френсіс Томсон («The Reception of Byzantine 

Culture in Mediaeval Russia»). Нерідко спеціально акцентується проблема 

перехресного впливу, конкретизована у працях багатьох зарубіжних та 

українських науковців: Едвард Вінтер («Byzanc und Rom im Kampf um die 

Ukraine»), Владислав Сєрчик («Ukraine between East and West»), Ярослав 

Дашкевич («Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV–XVIII), Іван Лисяк-

Рудницький («Україна між Сходом та Заходом»), Володимир Залозецький 
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«Між Окцидентом і Візантією в історії українського мистецтва», Ярослав 

Ісаєвич («Between Eastern Tradition and Influences from the West»), Ярослав 

Грицак («Ukraine between East and West»), Наталя Яковенко («Україна між 

Сходом та Заходом») та ін. У цьому контексті розглядаються швидше 

історико-політичні аспекти візантинізації молодої Київської держави, яка, за 

переказами, обрала нову християнську віру, насамперед, за мистецьке 

багатство і красу обрядових форм, у тому й півчих. В розв‘язанні цього 

питання авторитетним є свідчення Ігора Шевченка: «У Х ст., що було 

вирішальним у візантинізації слов‘янських народів, столиця імперії, 

Царгород, була найвидатнішим культурним центром у світі, що був відомий 

слов‘янам і Західній Європі. Візантійськими патріархами ставали грецькі 

вчені й політики, представники візантійського духовенства читали й 

коментували Платона, Евкліда і навіть Лукіяна, видавалися енциклопедії» 

[403, c. 17]. Це свідчило, що молода українська держава обрала витончену 

красу і високу вченість як головні складові нової віри. 

В новітній час у науковій літературі Заходу утвердилися два паралельні 

визначення сакрального мистецтва, в яких виокремлені вербальна складова 

та власне музична (пісенна): гимнографія і сакральна монодія. В цьому 

великою мірою сприяла поява праць одного з фундаторів сучасної музичної 

візантиністики – Еґона Веллеса [485]. Водночас ці два поняття можна 

вважати тотожними в означенні цілісного літургійно-мистецького явища: 

визначення гимнографія передбачає також співне виконання сакральних 

текстів, а термін монодія (часто задля уточнення релігійного змісту додають 

ще слово сакральна) передбачає і словесну складову. У цьому напрямку 

тривалий час провадяться наукові студії представниками різних шкіл, а в 

останні десятиліття активізувався напрямок української медієвістики. На 

цьому шляху існує багато проблем, зокрема, недостатня присутність цього 

матеріалу у гуманітарному дискурсі, що викликане несприятливими 

історичними обставинами. До того ж, літургійні піснеспіви довший час 

перебували на різних орбітах наукових зацікавлень музикологів, філологів і 
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богословів. Така недостатня скоординованість спричинилася до однобокого 

погляду на досліджуване явище, а також на його недооцінку як важливої 

складової української культури. Окрім того, богословська сутність 

гимнографії і сакральної монодії на тривалий період ускладнила вивчення 

цього матеріалу в часи комуністичного режиму, оскільки навіть ті крихти 

досліджуваного матеріалу були змушені опиратися на хибну концепцію 

спорідненості церковного співу і народної музичної творчості [81, с. 9]. 

Тож на сучасному етапі процес дослідження гимнографії і сакральної 

монодії асоціюється з укладанням різних фрагментів мозаїки, сформованої 

сукупними зусиллями закордонних і українських науковців. І на цьому 

шляху кожна наукова праця відіграє помітну роль у відчитуванні 

багаторівневих кодів сакрального мистецтва, оскільки скеровує до 

розв‘язання головної, на думку відомого київського музикознавця Івана 

Котляревського, проблеми – пошуку теоретичної концепції, що охоплювала б 

систему в цілому [156]. Цю тезу підтримала і Майя Ржевська, розмежовуючи 

два аспекти вивчення національної музичної культури: історичний та 

«прогностичний», спрямований на створення моделі музичної культури, 

якою вона має бути в майбутньому [272]. Вважаємо, що для дослідження 

сакральної монодії обидва напрямки є важливими, оскільки усвідомлення 

існуючої траєкторії студій дозволяє корегувати майбутнє, тобто формує 

узагальнюючу модель, на яку проектується як минуле, так і сучасне 

українського музикознавства. 

Розглядаючи історичний контекст розвитку гимнографії і сакральної 

монодії, відзначимо, що дослідження цих пластів духовної культури 

пов‘язане з різними науковими напрямками. З одного боку, спостерігаємо 

зацікавлення  джерелами – літургійними нотованими і ненотованими 

книгами та їх репертуаром, а з іншого – простежується аналітичний дискурс 

довкола внутрішньої структури жанрів. В цьому напрямку переломовим 

моментом вважається знакова праця кардинала Жана-Батіста Пітри (1812–

1889), який у своїй праці «Гимнографія грецької церкви» (1867) вперше 
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виявив поетичні форми греко-візантійської гимнографії [470]. До цього часу 

дослідники вважали її прозою, тож переважно звертали увагу на літургійну 

складову репертуару рукописів в контексті греко-візантійського 

богослуження. В цьому напрямку однією з перших стала праця французького 

літургіста Якоба Ґоара (1601-1653), який опублікував книгу «Евхологій 

грецького обряду» [455]. Зацікавлення Ґоара давніми візантійськими 

рукописами співпадало з близькосхідною політикою французьких 

правителів, які ще від часів Людовіка ХІ прагнули завоювати собі авторитет 

країни з розвинутою візантиністикою. Тож поруч із Ґоаром грецькими 

рукописами займалися його сучасники Ніколя Фуке (1615–1680), Жан-Батіст 

Кольбер (1619–1683), Комбефіз (1605–1679), Фабро (1580–1659), які 

віднайшли і опублікували значну частину зібраних рукописів. Подібну 

працю здійснив Чернігівський єпископ і професор Київської духовної 

академії Порфирій Успенський (1804–1885) під час подорожей на Близький 

Схід. В 1843 році, мандруючи знаковими місцями християнської історії – 

Сирія, Палестина, Синай, Єгипет, Афон, Єрусалим – він зібрав велику 

колекцію цінних рукописів, яка сьогодні зберігається в Петербурзі. З часом, 

найцінніші зразки зібраних колекцій поступово досліджувалися й 

публікувалися факсимільно, що зробило їх доступними для наукового світу і 

дослідників. 

Найбільш резонансною cтала серія видань Monuments Musicae Byzantine 

(MMB), яка значно активізувала видання й дослідження візантійської 

церковної музики. Праця згуртувала цілу плеяду медієвістів, представників 

різних наукових шкіл: Еґона Веллеса (Wellesz), Ґудрун Енґберґ (Engberg), 

Крістіана Ганніка (Hannick), Кеннета Леві (Levy), Крістіана Тодберга 

(Thodberg), Герди Вольфрам (Wolfram), Франческо д‘Аюто (d'Aiuto). За 70 

років функціонуванн MMB було опубліковано десятки цінних рукописів – 

грецьких і слов‘янських, в тому числі й нотованих, що дозволило глибше 

відчути міцну пов‘язаність християнських етносів як на рівні сакральних 

текстів, так і на рівні мелодичному. Докладніше про студії в цьому напрямку 
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відзначимо пізніше, натомість зупинимося власне на публікації джерел, що 

активізувалaся у різних наукових середовищах і стала надійним 

фундаментом для майбутніх досліджень, в тому й богородичної гимнографії. 

Підкреслимо, що саме лінґвісти заклали неохідний ґрунт для вивчення 

сакральної монодії, оскільки до кола наукових зацікавлень потрапили не 

лише літургійні тексти, але й форми нотації та методи транскрибування.  

Отож, факсимільно публікуються такі літургійні книги як Стихирар, 

Тріодь Постна і Цвітна, Ірмологіон, Октоїх та Кондакар. Рукописи 

з‘являються як окремими виданнями, так і серіями, водночас розпочинається 

паралельне дослідження репертуару, що проявляється у публікації 

інципітаріїв та каталогів репертуару літургійних жанрів. У цьому напрямку 

працюють такі відомі візантинологи-медієвісти як Евстратіадіс 

(Δοζηναηζαδδξ), Ґехард Біркфельнер (Birkfellner), Ганс Бек (Beck), Ервін 

Кошмідер (Koschmieder), Ґреґорі Маєрс (Myers), Антонін Достал (Dostál), 

Еґон Веллес (Wellesz), Ніколай Шидловський, Вільгельм Кріст (Christ), 

Петрос Паранікас (Paranikas), Крістіан Ганнік (Hannick), Ґерда Вольфрам 

(Wolfram), Енріко Фольєрі (Follieri), Ганс Роте (Rothe), Петер Планк (Plank), 

Дітер Штерн (Stern) та інші. 

Великих успіхів у вивченні слов‘янo-руських літургійних книг досягли 

російські і болгарські лінгвісти, починаючи від Ватрослава Яґіча (1838–

1923). На цій ниві успішно працювали Роман Якобсон (1896–1982),  Дмитрій 

Ліхачов (1906–1999), Лідія Жуковська (1922–1994), Михайло Мур‘янов 

(1928–1995), Майя Моміна, Георгій Попов, Красимир Станчев, Марія 

Йовчева, Євгеній Верещагін, Володимир Баранов, Вадим Крисько, Роман 

Кривко. Зокрема, Роман Кривко у статті «Славянская гимнография IX–XII вв.  

в исследованиях и изданиях 1985–2004 гг.» зробив докладний огляд 

публікацій і спеціалізованих  досліджень у цій ділянці [160].   

Серед українців значний внесок у дослідження давньої слов‘янської 

літератури та літургійних пам‘яток внесли Омелян Калужняцький (1845–

1914), Степан Смаль-Стоцький (1859–1939), Іван Огієнко (митр. Іларіон, 
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1882–1872), Федір Стешко (1877–1944), Кость Кисілевський (1890–1974), 

Юрій Шевельов (1908–2002) та ін.  

Нові виміри відкрилися перед музикологами-медієвістами поруч із 

входженням у науковий обіг новаторської літургійної пам‘ятки – 

українського нотолінійного Ірмологіона. Завдяки створенню цього збірника,  

вже наприкінці XVI ст. було зафіксовано півчий літургійний репертуар у 

точному прочитанні і організовано навчання дяками нотної грамоти всіх без 

винятку українських дітей.  З цією книгою пов‘язана унікальна особливість 

української культури ранньомодерної доби, що полягала у повсюдній освіті, 

в існуванні початкових шкіл при церквах. Цей факт з подивом відзначають 

Павло Алеппський та пастор Гербіній, які подорожували Україною в 

середині XVII ст.  

Дослідження нотолінійних ірмологіонів започаткував Іван 

Вознесенський (1839-1910) у праці «Церковное пение православной Юго-

Западной России по нотно-линейным ирмологам XVII и XVIII веков» [38]. 

Про ірмолойну нотацію вперше написав іспанець Йоан де Кастро у праці 

«Метод співу греко-слов‘янської церкви» [131] і цікаво, що з ірмолоєм його 

познайомив знаменитий львівський літургіст о. Ізидор Дольницький, який 

тривалий час перебував в Римі.  

Першим українцем, який активно досліджував нотолінійний Ірмолой і 

пропагував цей спів був Мирослав Антонович (1917–2006). Перебуваючи в 

еміґрації, Антонович опублікував три монографії і низку статей про історію 

українського церковного співу та нотолінійний Ірмологіон [435; 436]. В 

Україні цією літургійною книгою вперше зацікавилася Олександра Цалай-

Якименко, вона ж написала теоретичну розвідку про зміст лінійної 

української нотації XVI ст., що дозволило точно відчитувати дещо відмінні 

від сучасного нотного письма давні церковні звукоряди, релятивні за своїм 

змістом [371]. Поруч у цій ділянці активно працювала Лідія Корній, яка 

досліджувала піснеспіви болгарського напіву і разом із Любов‘ю Дубровіною 

опублікувала каталог ірмолойних піснеспівів болгарського напіву [152]. 
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Лідії Корній належить також перша спроба повноцінного висвітлення 

історії української музики, зокрема, її давніших періодів у навчальному 

посібнику «Історія української музики», де вперше в українському 

музикознавстві вирізняється тема сакральної монодії в контексті ірмолойного 

матеріялу. Важливо, що поруч із музичною тематикою, представлено 

культурологічні матеріяли, що є обов‘язковою умовою для повноцінного 

осмислення музики, невіддільної від цілого комплексу мистецтв. В такий 

спосіб українська музика отримала об‘єктивну оцінку і максимальне 

висвітлення стилістичної жанрової палітри української культури від 

найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Видання «Історії української музики» в 

подальшому доповнилося у тандемі Лідії Корній з Богданом Сютою, який 

вніс до двох спільних видань матеріяли по музиці ХХ століття, що дозволило 

відновити цілісний ракурс розвитку української культури. 

 Учнем та послідовником Олександри Цалай-Якименко є Юрій 

Ясіновський, який опублікував «Каталог українських та білоруських 

нотолінійних ірмологіонів XVII-XVIII ст.» [419], окрему монографію 

«Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції 

ранньмодерного часу» [421], присвячену історії виникнення, побутуванню, 

змісту та значенню збірника для національної культури; у співпраці з 

німецькими колегами видав факсимільне видання найдавнішого Львівського 

ірмологіона кінця XVI ст., опублікував ряд статей на цю ж тему [445].  

Отож, лише у другій половині ХХ ст. українська музична медієвістика 

отримала серйозне підґрунтя для наукових студій, що потребує визначення 

подальших завдань, серед яких пріоритетною видається богородична тема. В 

цьому переконує, насамперед, репертуар богородичної гимнографії та її 

співна компонента, як найчисельніше і найяскравіше у мистецькому сенсі 

явище християнського богослуження. Тож в контексті нашого дослідження 

зосереджуємося на репертуарі богородичних піснеспівів, які займають 

особливе місце в християнському обряді і не лише чисельно, про що свідчить 

об‘ємний каталог інципітаріїв богородичної гимнографії, укладеної 
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Крістіаном Ганніком, Петером Планком та Кароліною Луцкою [447].   

З розвитком греко-візантійської літургійної практики відчутні зміни 

відбулися не лише у розбудові богородичного репертуару, але й у формах 

запису гимнографії, про що найвиразніше свідчать невменні форми 

візантійської нотації. Симптоматично, що Грецька Церква й дотепер 

користується невменною нотацією, яка не раз зазнавала відчутних реформ, 

натомість в Україні спостерігаємо інші форми розвитку, інспіровані 

тіснішими контактами з європейською культурою. В другій половині XVI cт. 

в Україні на основі західноєвропейських лінійних нотацій було створено 

п‘ятилінійне письмо, що стало справжнім реформаторським кроком і 

дозволило за короткий час перевести на новий тип запису основний 

репертуар християнської гимнографії у новаторських літургійних збірниках – 

ірмологіонах. Тож величезний корпус гимнографії в контексті добре 

відчитуваного ірмолойного репертуару, дозволяє досліджувати значно 

глибші процеси внутрішнього змісту літургійних піснеспівів.  

В усвідомленні мистецької досоналості візантійської гимнографії 

переломовою стала праця кардинала Жана-Батіста Пітри, про що йшлося 

вище. Пітра вперше усвідомив і науково обґрунтував структуру візантійських 

літургійних текстів як високоорганізованих поетичних творів. Це відкриття 

започаткувало принципово інший напрямок досліджень візантійської 

літургійної поезії і музики, зокрема, метричну організацію тексту, його 

структуру і впорядкованість, витоки образної сфери поетики піснеспівів, 

сформованої під впливом юдейської, сирійської та античної грецької поезій. 

Тож уже наприкінці ХІХ ст. у світ виходять ґрунтовні спеціалізовані праці 

Карла Крумбахера (Geschichte der byzantinischen Literatur, 1897), Вільгельма 

Кріста i Міхаела Паранікаса (Antologia Graeca Carminum Christianorum, 

1871), Вільгельма Маєра (Anfang und Ursprung der lateinischen und griehischen 

rythmischen Dichtung, 1885), Отто Банденгвера (Patrologie, 1901.) та ін., які 

заклали фундаментальні основи подальшого розвитку студій над 

візантійською гимнографією, а пізніше й над сакральною монодією. 
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Загальноєврoпейське зацікавлення візантійською співаною поезією 

одразу ж знайшло свій відгук в Україні, зокрема, в Галичині. Це проявилося в 

ряді наукових досліджень, які засигналізували, насамперед, обізнаність у 

візантиністичних студіях, а головне, підкреслили їх вагомість для 

осмислення української історії та культури Київської доби. Тоді ж 

виокремилася важлива тема пов‘язаності гимнографічної поетики і 

найдавнішої української літературної пам‘ятки «Слово о полку Ігоревім». 

Про це писали Омелян Партицький у статті «Староруський акцент і ритміка 

Слова о полку Ігоревім» [235], Володимир Бирчак «Візантійська церковна 

музика і «Слово о полку Ігоревім» [25], Іван Франко в «Історії староруської 

літератури» [351]. Ця ідея через 100 літ була підтримана й доповнена 

петербургською медієвісткою Наталією Серьоґіною у книзі «Слово о полку 

Игореве» и русская певческая гимнография XII века» [283]. 

Візантійську культуру, яка успадкувала античну, а також і старозавітню 

спадщину, особливо цінував Іван Франко, що відобразилося в його статтях і 

рецензіях, а також окремих розділах фундаментальних досліджень. Зокрема, 

Франко опублікував статті «Духовна поезія на Сході і на Заході», «Відгуки 

грецької і латинської літератур в українському письменстві», «Духовна й 

церковна поезія на Сході й на Заході», «Старохристиянська література», 

рецензії «Візантійська література. Karl Krumbacher. Geschichte der 

byzantinischen Literatur», Byzantinische Legenden. Deutsch von Hans тощо. Іван 

Франко ґрунтовно досліджував християнські апокрифи, в яких відчитувалися 

духовні опори нового світогляду, закорінені у візантійській спадщині, що в 

наш час докладно опрацювала Ярослава Мельник у праці «Апокрифіка Івана 

Франка: проблема рецепції та інтерпретації» [20].  

У розмаїтті візантійської культурної спадщини окреме зацікавлення 

викликав церковний спів в контексті його русько-української рецепції. Про 

це писали Петро Сокальський «История церковного пения в России» (1872) 

[307]; Порфирій Бажанський «Історія руского церковного пінія» (1890) [24], 

о. Теодор Пасічинський «Історичний огляд розвою церковного співу на 
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Руси» (1906) [236], Борис Кудрик в «Історії українського церковного співу» 

(1937) [167],  С. Сиротенко  «Церковное пение в Южной и Северной России в 

XVII веке» [287]. 

В той же час з‘явилися праці, в яких конкретизувалися окремі музичні 

аспекти візантійської гимнографії, серед них стаття молодого львівського 

богослова Михайла Залєського «Основи візантійської ритміки» (1915), в якій 

Автор висвітлює важливі питання поетики та метрики [104], стаття о. Петра 

Крип‗якевича «Артистична форма 118 псалма» [161], де відзначається 

пов‘язаність поетичної форми псалма з музично-співною практикою його 

виконання і літургійним змістом. Глибоке дослідження історії виникнення та 

формування окремого жанру візантійського обряду зустрічаємо також у 

статті о. Крип‘якевича про «Акафіст», на яку згодом покликатиметься Еґон 

Веллес у своїй «Історії візантійської гимнографії». Але головною науковою 

працею о. Крип‘якевича стало габілітаційне дослідження «Про Богородичну 

гимнографію у грецькій церкві», написане латиною й у двох частинах 

опубліковане у Записках НТШ: De hymnographia Mariana in Ecclesia Graeca 

та Elenchus maiorum hymnorum Deiparae, а майже за сто літ в українському 

перекладі передруковане у Львові [162]. 

Праця о. Крип‘якевича «Про богородичну гимнографію» є досконалим 

зразком української візантиністики. Автор демонструє напрочуд цілісний 

підхід до вивчення проблематики візантійської гимнографії, в чому Авторові 

сприяли ґрунтовні знання богословії, літургіки, патристики, історії 

літератури, відмінне володіння давніми і сучасними мовами, широкий 

історико-культурний контекст. Все це заклало підвалини для створення 

наукової методології дослідження візантійської гимнографії, відповідно 

вибудувана й структура праці: 

 

1. Про походження святих гимнів у Церкві.  

2. Про розвиток святого гимну у перших століттях Церкви. 

3. Про поетичне мистецтво святих гимнів, зване ритмікою. 
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4. Про різні види святих гимнів. 

5. Історичний огляд святої гимнографії. 

6. Про Блаженну Діву Богородицю в обряді грецької Церкви. 

7. Про гимнографію на честь блаженної Діви Богородиці. 

Кожен з розділів розкриває різні грані богородичної теми, послідовно 

вимальовуючи цілісну картину історико-культурного поступу марійної 

гимнографії і в цьому відношенні праця о. Петра є знаковою, оскільки 

заакцентувала на особливій ролі богородичної тематики у літургійному 

обряді Східної Церкви.  

З прийняттям християнства ця тема міцно вкорінилася в українській 

культурі, звідси черпалися образи, засвоювалися виразові засоби. Так 

формувалося відчуття духовної єдності українців із Пресвятою Дівою, що 

голосно звучало у літургійних піснеспівах, духовних піснях, фольклорі, а 

також у поезії та літературі. Про це писав в окремому дослідженні 

Володимир Щурат «Марійський культ на українських землях давньої 

польської держави» [407], а в окремому збірнику «Поклін Марії» 

опубліковано ряд тематичних статей, серед яких праця о. Н. Боярковського 

«Про почитання Божої Матері в українськім народі» [30] та Андрія 

Ольховського «Пречиста Марія в українській музиці» [231]. 

Суголосними є думки Івана Франка щодо значення жіночих образів у 

творах Шевченка, зокрема, у розвідці «Шевченкова Марія», а підсумком цієї 

теми стала стаття «Женщина-мати в поемах Шевченка», яка перегукується з 

наступною – «Жіноча неволя в руських піснях народних» [349]. Франко 

пише:  «Я не знаю у всесвітній літературі жодного поета, котрий би так 

витривало, так гаряче виступав оборонцем жіночих прав, захисником права 

жінки на повне, чисто людське життя […] Найвищий дотеперішній здобуток 

людськості на полі моралі, велику ідею любові доближнього, цю основну 

ідею християнства, Шевченко вважав головним чином справою жінки ‒ 

Марії, матері Ісусової» [349]. В такий спосіб Франко підкреслив християнські 

витоки творчості Шевченка і варто відзначити заувагу Л. Корній про 
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особливий вплив поезії Кобзаря на Миколу Лисенка: «Поезія Шевченка 

надихнула композитора на створення кращих його ліричних творів, 

допомогла йому відчути жіночий ліричний характер і знайти відповідні 

засоби втілення. Лисенківські традиції були засвоєні й плідно розвинуті його 

послідовниками (М. Леонтовичем, К. Стеценком, С. Людкевичем та ін.), які 

часто зверталися до «жіночої» лірики» [150].  

Тож, як бачимо, початок ХХ ст. зарепрезентував значний поступ 

європейської науки в ділянці візантиністичних, а ширше, медієвістичних 

студій і Україна вповні перебувала в активному науковому інформаційному 

полі. Кожна опублікована праця передбачала продовження і набувала нового 

значення в процесах наукового пошуку, але, на жаль, цей плідний і 

перспективний напрямок було насильно перервано. Проте за межами 

України медієвістичні студії продовжувалися, не можна оминути праць 

Павла Маценко, який завдяки знайомству з Олександром Кошицем особливо 

виокремелював богородичні жанри, зокрема догматики [158]. Маценко 

тактує цей жанр як приклад досконалої мелодики, відзначаючи спорідненість 

з народною піснею «Летить галка» [202]. Про подібність догматиків і 

народного мелосу також писав Олександр Кошиць [158]. Подібність 

догматика 6-го гласу і «Подоляночки» також зауважив Ю. Ясіновський [416].  

Догматики були не лише прикладом спорідненості церковних та 

фольклорних мотивів, але й зразком для дослідження формотворчих засад. 

Так, структуру церковних піснеспівів на прикладі догматика 1 гласу 

розглядає Павло Маценко. Окремі аналітичні розділи студій над догматиками 

богородичними присвятили у своїх працях Микола Успенський і Мирослав 

Антонович, які майже одночасно опублікували відповідні монографії і 

цікавим є те, що двоє дослідників, розділені завісою комуністичної окупації, 

матеріалом для аналітичних студій обрали богородичний жанр. Успенський 

на прикладі догматиків вивчав виразову сторону мелодики знаменного 

розспіву, комплекс художніх епітетів і принцип варіювання поспівок задля 

вираження єдиного психологічного стану творця [331]. Натомість М. 
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Антонович в першу чергу звертав увагу на подібність мелосу українських 

догматиків з їх грецькими оригіналами. Задля цього він застосовує 

порівняльні таблиці ірмолойних нот з грецькими лінійними транскрипціями 

[434]. До аналітичних спостережень над циклом богородичних-догматиків 

звертається Ольга Путятицька, виділяючи в основі форми своєрідну 

інтонаційну «гру» поспівок. Виділяє догматики руського напіву як зразок 

центонного принципу побудови, із присутністю імпровізації, що визначає 

руські догматики інтонаційно багатшими від цього ж жанру болгарського 

напіву. Дослідниця виявляє чітку диференціацію поспівок, які відповідають  

конкретним розділам форми (початкові-кінцеві), але по-різному 

співвідносяться із словесним текстом: можуть займати цілу поетичну фразу, 

її частину, або лише кілька складів, можливе також поєднання частин різних 

слів, що свідчить про провідне значення мелодичного начала [264]. 

Богородичні піснеспіви невипадково привертали увагу дослідників, саме 

у цьому репертуарі виявляємо унікальні форми, структура яких містить 

внутрішнє т.зв. «гласоголосся», тобто поєднання кількох гласів в межах 

одного жанру. До таких, в першу чергу, відносяться осмогласники 

«Богоначальним мановенієм» [56; 107; 294; 471] і «Днесь Владичица і 

Богородица» [327], четверогласники «Достойно єсть» [382] і «Прийдіте 

празднолюбних собор» [323].  

Окремо вивчався празничний репертуар і в межах літургійних циклів, 

зокрема піснеспіви Введення в храм Пресвятої Богородиці, піснеспіви на 

Успення [106, 155, 205], богородичні малої вечірні [246]. Важливою є праця 

Майї Моміної, в якій представлено перелік самогласних піснеспівів, які з 

часом стали зразками для наслідування, тобто співу на подобен. Знаковим є 

те, що домінуюча більшість у списку подобних є богородичними [214].  

Повертаючись до періоду еміграції відзначимо, що богородичними 

піснеспівами цікавився Федір Стешко [312], проте ця тема проявилася 

передовсім у підготовці до друку Благовіщенського кондакаря початку ХІІ 

ст., який  було опубліковано, проте не без прикрого випадку. Як зауважив Ю. 
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Ясіновський, пам‘ятку розпочали друкувати Антонін Достал та Ганс Роте у 

1970-х роках, проте у короткому історіографічному огляді не згадали імен 

українця Федора Стешка та чеха Йозефа Гуттера, які у ще 30-х роках за 

завданням Слов‘янського інституту Карлового університету досліджували 

Благовіщенський кондакар і підготували до видання, проте публікації 

перешкодила Друга світова війна та передчасна смерть Стешка. Наступний 

давньоруський Лаврський кондакар ХІІ ст. опублікував Ґреґорі Майєрс 1994 

р., а Типографський кондакар кінця ХІ – ХІІ ст. у 2006 р. вийшов друком під 

редакцією Бориса Успенського. Назагал, публікація рукописів стала доброю 

традицією різних наукових шкіл ХХ століття, тож в роки відсутності 

оцифрованих архівів в режимі on line, факсимільні видання з коментарями 

стали надійним джерелом для науковців. Поступово накопичився поважний 

фонд кириличних манускриптів, серед яких знаходяться й унікальні 

києворуські пам‘ятки. Зміст цих літургійних книг є переконливим джерелом 

у дослідженні співвідношення богородичного репертуару поруч з іншими 

піснеспівами, а перелік видань ще раз підтвердить багатонаціональний 

характер видавничої діяльності. Варто відзначити заувагу Наталі Яковенко 

щодо нового погляду на джерельні тексти наприкінці 1970-х років, що 

отримало метафоричну назву «повороту до мови» або «лінгвістичного 

повороту» [412, с. 215]. Джерельний текст трактувався як «лінгвістична 

реальність» або відбиток засвоєного за посередництвом мови досвіду, що, 

диктує мовленнєві штампи та готові мовні конструкції. Тож гимнографічний 

репертуар літургійних книг можна трактувати не лише з позиції обрядового 

призначення текстів, але й широкого інструментарію засобів образного 

мовлення. 

Важливим свідченням найповнішого вмісту богородичного репертуару 

слугують Мінеї. Серед найдавніших пам‘яток старокиївської традиції були 

опубліковані Мінея Дубровського середини ХІ ст. у підготовці Ганса Роте з 

коментарями Михайла Мур‘янова [443], Путятина мінея ХІ ст. – підготована 

до друку Віктором Барановим і Віталієм Марковим [262], її ж опублікувала 
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Людмила Щеголева. І ще одну найдавнішу слов‘янську мінею празничну – 

Ільїну книгу середини ХІ ст.опублікували у двох різних виданнях Євгеній 

Верещагін і Вадим Крисько [111]. Серед інших пам‘яток вийшли Ірмологіон 

Григоровича – підготував до друку Мілош Велімірович з передмовою Романа 

Якобсона, у серії MMB вийшов найдавніший давньоруський Стихирар, 

підготований до друку Ніколаєм Шидловським [472], а Ґерґарт Біркфельнер 

опублікував фрагменти Віденського октоїха т. зв. Кодекс Ганкенштайна ХІІ‒

ХІІІ ст., що походить з Галичини [437]. 

Огляд репертуару давньоруських літургійних пам‘яток виявляє суттєву 

перевагу богородичних піснеспівів і цей висновок підтверджують 

фундаментальні інципітарії, укладені Крістіаном Ганніком, Петером 

Планком та Кароліною Луцкою на основі також і грецьких рукописів 

«Incipitarium Edition Theotokia. Index hymnorum graekorum. Index hymnorum 

slavicorum» [446]. 

Увесь цей матеріал виразно виокремлює богородичний репертуар і 

репрезентує його рецепцію у слов‘янській літургійній практиці, а 

дослідження давніх культових обрядів свідчить, що ця тема глибоко 

закорінена також і в культових традиціях старовини. Це пов‘язано з 

особливістю давніх релігій, яким притаманною була форма пізнання 

божества лише в зовнішньому проявленні – у видимому світі, у первинній 

матерії, яка сприйняла творчу дію божества і створила світ нових форм. 

Звідси проникнення жіночих образів у міфологію різних народів і в 

старозавітні тексти. Про це писали прямо або дотично зарубіжні та українські 

представники гуманітарних дисциплін – культурологи, історики, філологи, 

літургісти та інші. Серед них Іван Франко, Олексій Лосєв, Віктор Бичков, 

Ольга Фрейденберг, Елізабет Бер-Сіжель, Володимир Соловйов, Ернст 

Курціус, Олів‘є Клеман, Сергій Авєрінцев, Сергій Булгаков, Павло 

Євдокимов, Сергій Кримський, Нортроп Фрай та багато інших. Тож для 

багатьох християн людське обличчя Божества представляється в образах 

Пресвятої Матері, в чому переконує численний ряд празничних богослужень, 
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відповідних гомілій, що разом із свідченнями євангелистів склало основу 

марійної гимнографії. Цікаво відзначити, що особливе виокремлення образу 

Богородиці у Східному обряді впливало й на польський марійний культ, 

популярний серед католиків, про що писав Я. Ісаєвич [115]. 

Все це виявляє велику зацікавленість дослідників богородичною темою, 

що проявилося у різних аспектах студій – від історії виникнення і розвитку 

богородичних празників, жанрової диференціації і місця в обряді до 

символіки і екзеґези образу Богородиці. Цій темі присвячені окремі праці, які 

в різний спосіб підкреслюють різноплановість богородичної теми у 

гимнографії представників різних наукових зацікавлень: Крістіана Ганніка 

«The Theotocos in Byzantine Hymnography», Марго Фасслер «The First Marian 

Feast in Constantinople and Jerusalem», о. Петра Крип‘якевича «Про 

богородичну гимнографію у грецькій церкві», Василя Щурата «Марійський 

культ на українських землях давньої польської держави», Андрія 

Ольховського «Пречиста Марія в українській музиці», о. Н. Боярковського 

«Про почитання Божої Матері в українськім народі», Юрія Ясіновського 

«Богородичний культ в українській церковній монодії», Олени Супрун 

«Символ і структура тексту в творах марійного змісту в Україні другої 

половини XVII– початку XVIII ст.», с. Луїзи Цюпи «La figura della Madre di 

Dio nella simbologia delle ufficiature delle feste Mariane dell‘anno liturgico 

bizantino» [441], с. Анни Пєцунко «Марієлогія Акафіста до Пресвятої 

Богородиці» [240], та багатьох інших. Відзначимо, що у двох останніх 

зазначених працях зосереджується увага довкола богородичної образності у 

гимнографії з позиції християнської богословії. Також окремий розділ 

докладному історичному, богословському та лексико-стилістичному 

дослідженню особливостей мовлення жанру Акафіста відвів прот. Олег 

Кожушний [142].  

Все це сукупно підводить до певних підсумків щодо значимості 

богородичної теми як сукупності символічних значень, засобів поетичної 

виразності і своєрідної окраси богослужінь цілого року. Можна провести 
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певну аналогію з сучасним визначенням особливостей жіночої 

композиторської творчості, якій притаманна увага до мікрозв‘язків, до 

принципу «ткання» і прикрашання творів [191]. В цьому приховується 

невловимість жіночої логіки, символічність і навіть парадоксальність, що 

поруч із фундаментальними поетичними принципами ―пара-боли‖, ―пара-

фрази‖ заклали основи християнської поетики. На цій основі вибудовано 

драматургію богослужбових, де переплетення образів Старого і Нового 

Завітів творили новий зразок християнської духовної поезії – гимнографії.  

Про богословські, естетичні та мовознавчі особливості гимнографічних 

текстів писали такі відомі дослідники давньої літератури і гимнографії як 

Володимир Перетц, Дмитрій Ліхачов, Дмитро Чижевський, Рікардо Піккіо, 

Михайло Мурьянов, а також Ганс Роте, Красимир Станчев, Малік Муліч, 

Любор Матейко, Дагмар Крістіанс. А поруч відбувалися наукові дискусії і  

висувалися гіпотези стосовно форм адаптації грецького літургійного співу, 

які трактувалися по-різному. Василій Металлов писав про вплив мелосу 

локальної фольклорної традиції [206], Димитрій Разумовський виокремлював 

античну теорію ладу, вбачаючи її відбитки у структурі церковних звукорядів 

давньоруських піснеспівів [270]. Подібну теорію стосовно народної музики 

опрацював Володимир Сокальський [306]. Про збереження слов‘янами 

грецького літургійного мелосу писав Крістіан Ганнік [46].  

Вагоме місце у розв‘язанні питання адаптації грецького співу займає 

Антонін Преображенський [255]. Співставляючи невменні рукописи, він 

виявив збереження ритмічної основи перекладів і схожість невменних знаків, 

що дало можливість стверджувати про затримання грецької основи у 

слов‗яно-руських перекладах церковної монодії. До подібного методу 

дослідження звертався і Степан Смоленський, хоч наполягав на певній 

самостійності розвитку літургійного співу на Русі. Основою аналізу він 

також визначає речення, як вихідну історико-структурну позицію, що 

походить від візантійських оригіналів. Зівар Гусейнова слушно вважає 

Смоленського і Преображенського засновниками російської порівняльної 
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медієвістики [77].  Таким шляхом пішов і українець Мирослав Антонович, 

який порівнював грецькі транскрипції та український ірмолойний репертуар, 

про що йшлося вище [16]. На основі порівняльного аналізу богородичних-

догматиків [434] і степенних-антифонів [17] з візантійськими транскрипціями 

він прийшов до висновку про використання грецьких інтонаційних зворотів в 

українській монодії. Певним свідченням утримання в українській практиці 

автентичного грецького мелосу можна вважати знаходження в нотолінійних 

ірмологіонах XVI-XVII ст. піснеспівів грецького напіву, які зрідка збереглися 

і в кулизмяній нотації [372].    

Палеографією грецького та давньоруського невменного письма 

займається Галина Алєксєєва, яка присвятила цій темі окремі монографії та 

статті, в яких також підтверджує спадкоємність традиції [9; 10; 11]. До 

цікавих висновків на основі дослідження греко-візантійських перекладів 

прийшов Євгеній Верещагін, який запропонував звертати увагу на лексичні 

норми, а не відхилення в процесі перекладу, які, безумовно, виникали. Тож 

основою дослідження філологів мав би бути спільний лексичний ряд обидвох 

мов, що формує ґрунт для подальшого синонімічного варіювання [35].  

Зазначені свідчення про запозичення слов‘янами невменних знаків 

підтверджує збереження мелодики, але серйозним підставовим аргументом є 

також і метрика грецького оригіналу, збережена у слов‘янських перекладах. 

Поетична структура гимнографії та її співне виконання потребує певної 

організації тексту і відповідно свідчить про віршовану природу, звідси 

вагомість філологічних студій, зроблених у цьому напрямку.  

Чисельний спадок розгалужень грецької метрики пов‘язаний з 

практикою постійного музичного інтонування, що використовувалося під час 

виконання різних жанрів – епосу, сольної лірики, елегії, оди, трагедії. З часом 

поети-мелодоси звертаються до тонічної версифікації, силабіки й інших 

поетичних форм i в цьому розмаїтті поступово сформувалася окрема наука, 

зосереджена на мистецтві висловлювання – риторика. Зокрема, Наталія 

Пилип‘юк відзначає трактат відомого ритора Діонісія Галікарнаського «Про 
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поєднання слів» (I ст. до н.е.), в якому  йдеться про музикальність з її 

мелодикою, евритмією, зміною різних моментів і узгодженістю як зразком 

для поєднання слів [244, с. 146]. Ще далі пішов невідомий автор трактату 

Про Високе – Псевдо-Лонгін (І), який перший з античних критиків зумів 

передати зв‘язок естетичного аналізу з інтерпретацією форми, один з перших 

застосував естетичний критерій в оцінці літературних творів, співзвучний 

риторичній науці. Історію розвитку риторики та її впливу на формування 

європейських літературних форм досліджував Ернст Курціус з акцентом на 

західній традиції [169], а дещо пізніше у цьому напрямку працював Сергій 

Аверінцев, досліджуючи візантійську літературу, як спадкоємницю 

риторичного мистецтва [3]. Цікавий зразок риторичної гри задля передання 

гострої парадоксальності християнської богословії він наводить на прикладі 

Акафісту Пресвятій Богородиці. Дослідник відзначає використання для 

іменування Матері Божої контрасну формулу παίνε, Θεμΰ απώνδημο πώνα (з 

гр. Радуйся, Бога невмѣстимаго вмѣстилище).  

Цікавий синтез мистецтв представив Олександр Махов у монографії 

«Musica literaria. Идея словесной музыки в европейской поэтике» [199], в 

якій опираючись на трактати середньовічних авторів простежує подальше 

проникнення ідеї трансмузичного в мистецькі жанри.   

Мистецтво риторики не оминуло й Україну, ввійшовши разом із 

європейською освітою до курсів українських барокових навчальних закладів. 

Поруч з добрим знанням літургійних піснеспівів, майстерність риторичного 

висловлювання стала важливою складовою української системи освіти і 

невипадково, як вважає Ірина Бондаревська: «Риторика стала базовим 

принципом у розбудові української культури, де словесні репрезентації 

виконують соціально-конститутивну функцію, формуючи єдине уявлення 

про техніку, особливості та суспільне призначення словесної творчості 

загалом» [29, c. 109]. Підтвердженням цього є авторські та анонімні трактати 

викладачів Києво-Могилянської академії з мистецтва риторики й поетики, в 

яких досягнення античної теоретичної думки  пов‘язані з духом епохи – 
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естетикою і поетикою бароко [151]. Збереглися посібники Миколи 

Довгалевського «Сад поетичний», Павла Конючкевича «Правила правилам 

душ Аполлона, тобто структура поезії», Інокентія Ґізеля «Мир з Богом 

чоловіку», Йоаникія Галятовського «Наука, албо Способ зложення казання», 

Стефана Яворського «Риторична рука», Феофана Прокоповича «Про 

риторичне мистецтво» тощо.  

Отож, філологічна складова невіддільна від середньовічної культури і з 

цієї точки зору цікавим є спостереження Олександри Цалай-Якименко щодо 

певної несамостійності монодійних мелодій поза конструктивною основою 

словесного тексту [371]. Тому мелодії напівів не вживалися самостійно, а 

пристосовувалися до словесних текстів різної будови, а їх розділення 

стопними цезурами автоматично запрограмовувало і поділ напіву 

відповідними метричними цезурами. Це вимагало особливого способу запису 

у відповідності до індивідуальної будови кожного окремого напіву як 

«музичного вірша» [371, с. 100]. Подібне відзначали й філологи-медієвісти, 

опираючись на досвід досліджень якості перекладів греко-візантійської 

гимнографії на церковнослов‘янську мову, що дозволило їм прийти до 

важливих висновків музикологічного порядку.  

Антоніна Філонов-Ґове пише про метричну адаптацію перекладних 

текстів до грецького оригіналу, що, відповідно, зберігає мелодику [447]. 

Євгеній Верещагін на прикладі жанрів Мінеї празничної (Ільїної книги) 

підкреслює присутність великої кількості паронімів ‒ слів, які за своїм 

звучанням схожі на інші слова. Використання паронімів в процесі перекладу 

сприяло збереженню звукової та метричної відповідності оригінальним 

грецьким текстам, в тому й мелодики [11, с. 36]. Подібну думку висловлює 

Наталія Нечунаєва про створення у слов‘янському варіянті такого типу 

служби, в якому традиції оригіналу не порушуються ані в лексиці, ні в 

образних прийомах, ані в ритмо-мелодиці [226, с. 63].  

Особлива увага перекладачів гимнографії до оригінальних джерел 

відома з найдавніших зразків перекладацької праці болгар, зокрема, 
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Константина Преславського. Йому  належать ритмізовані переклади канонів 

Йоана Дамаскіна на Різдво Христове та канону на Богоявлення зі 

слов‘янськими акростихами. Перекладачі зберігали число складів і поділ на 

речення, що дозволяло використовувати мелодію грецького оригіналу при 

виконанні слов‘янського тексту [236, с. 21]. Такої ж думки дотримувалася 

Даґмар Крістіанс [440]. А часомірною основою для виконання піснеспівів 

слугувала поетична метрика, яка використовувалася в якості тривалості того 

чи іншого силабо-звуку. 

Найпереконливішим доказом вагомого впливу поетичної метрики на 

розвиток сакральної монодії є відсутність знаків для позначення тривалостей. 

Зокрема те, що таке питання довший час не поставало також і в 

григоріянських напівах, пояснювалося тим, що мелодичний ритм 

обумовлювався акцентуацією латинського тексту. Подібні засади характерні 

й для візантійського мистецтва, тож невипадково саме лінгвістичний кут зору 

на зміст давніх музичних систем привів відомого музикознавця Трасибулоса 

Ґеорґіадеса до розробки теорії музичної морфології (Rhythmologia) і 

квантитативної (кількісної) метрики (Quantitätsmetrik) з позиції чіткого 

співвідношення «ритм – мова – музика» [98, с. 45]. Ґеорґіадес впродовж 

багатьох років займався вивченням старогрецької строфічної ритміки, 

базованої на синкретизмі мовлення, музики та руху і на цій основі дійшов 

висновку, що з кінця V століття до н.е. музика греків була нероздільно 

зв‘язана з ритмікою мовлення. Продовжуючи досліджувати основи такої 

єдності, науковець трактував ритмотворчу функцію мовлення як сутність 

історичного розвитку музики. Тож не випадково під час перекладів грецької 

гимнографії була така велика увага до поетичної структури оригіналу, що 

забезпечувало максимальне збереження грецької мелодики. В цьому був 

переконаний Мілош Велімірович, який на прикладі аналізу жанру ірмосів 

відзначив велику турботу перекладачів про форму та їх дивовижну здатність 

зберігати метричні схеми грецьких моделей [481]. Цієї ж думки 

дотримувалася Раїна Палікарова-Вердей (Palikarova-Verdeil), вважаючи, що 
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точний переклад сприяв збереженню семантичної близькості перекладів з 

оригіналами, що теж було важливим, оскільки вільне поводження з 

сакральними словами, нерозуміння текстів, чи непродумана заміна могли 

спричинитися до небезпечного продукування єресей [468]. Такого висновку 

дотримувався і Малік Муліч, відзначаючи збереження метричної сітки за 

допомогою мелодики, яка вирівнювала невідповідність кількості складів у 

послівному перекладі музичними засобами [216].  

Показовий приклад ставлення до підміни слів наводить Малік Муліч на 

основі першого тропаря 3-ї пісні канону на Різдво Богородиці, де грецький 

текст Σὲ ιαηανίγεζ, Ἀεζπανεέκε, πᾶζα ηηίζζξ перекладено «Тя блажить, Мати 

Дѣво, всяки язики». Грецьке слово ηηίζζξ перекладач подав не буквально як 

«твар», але як «язик», що не руйнувало силабічної структури, але більше 

підходило за змістом, оскільки лише людина здатна «блажити» [216, 252]. 

Іноді заміна окремих слів пояснювалася бажанням зберегти метрику, а в 

окремих випадках збереженню метричної сітки допомагала мелодика, 

вирівнюючи невідповідність кількості складів у послівному перекладі 

музичними засобами. Якщо речення нової строфи мало на декілька силаб 

більше аніж зразок, то додавали декілька звуків, переважно на тій висоті, що 

й звук, або висхідною послідовністю до нього [484, с. 374].    

Про близький зв‘язок між текстом і музикою на основі співпадіння 

розміщених акцентів писав Мілош Велімірович, підкреслюючи відповідність 

наголосів складам тексту та мелодичній висоті. Це стало характерною рисою 

візантійського співу і підтверджувалося подальшими транскрипціями 

невменних текстів.
 

Безпосередній зв‘язок музикологічного аспекту з 

філологічними студіями вбачає Роман Кривко, відзначаючи роль нотації, яка 

має велике значення для історико-акцентологічних досліджень [160]. Поруч 

порівняльний візантійсько-руський акцентологічний аспект досліджувала 

Галина Алєксєєва, вивчаючи графіку та зміст музичних невм [9]. І, мабуть, 

найаргументованішим тут є Крістіян Ганнік, який чимало праць присвятив 

дослідженню проблематики візантійської музики та її слов‘янській рецепції 
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[456, 457, 458]. 
 

Одним з проблемних питань музикологічного порядку, що має пряме 

відношення до поетики, є ритміка. До цієї теми зверталися найавторитетніші 

науковці, зокрема, ще у 1830 р. грек Константин Ікономос виокремив наголос 

(arses) і кількість складів як основні формотворчі складові візантійської 

поетики. Звідси й відсутність музичних знаків та згадок про ритм у мелодиці, 

яка керувалася поетичними правилами. Як писав Карл Крумбахер, 

візантійська ритміка вважалася лише риторичною прикрасою, зразки якої 

бачимо в старогрецькій поезії і прозі: в Гомера і трагіків, у Платона та інших 

[460]. На думку Карстена Гьюга, дотримання однакової кількості складів у 

реченні не видавалося слов‘янам важливим критерієм, натомість слідкували 

за збереженням однакової кількості акцентованих силаб – наголосів (arses). 

До того ж, відчутним був зв‘язок наголосів із мелодикою, яка реагувала на 

смислові акценти завдяки висотній змінності, що також сприяло 

запам‘ятовуванню тексту разом з мелодією. 

Сучасний огляд історії дослідження візантійської метрики докладно 

опрацював Крістіян Ганнік, покликаючись на праці відомих медієвістів-

візантологів [45]. Він відзначив, що вивчення ритміки у візантійських 

піснеспівах було, насамперед, питанням палеографічним, оскільки ритм 

мелодії можна збагнути щойно тоді, коли завдяки палеографічному аналізу 

розпізнані її музичні інтервали. В цьому опиралися на відповідні теоретичні 

праці, а практичним результатом стали публікації рукописів у серії MMB, 

про що йшлося вище. Класичний філолог Вільгельм Кріст (Christ) разом з 

грецьким науковцем Михаїлом Паранікасом (Paranikas) опублікував 

Anthologia graeca carminum christianorum (Ляйпціґ 1871; передрук – 

Гільдесгайм 1963), де спробував витлумачити метрику церковних піснеспівів 

у розумінні античної класики. Зокрема, описав зв‘язок метричної структури 

гимнів із мелосом на основі вступу Йоана Зонари (ХІІ ст.) до канону Пасхи 

Йоана Дамаскина, де докладно роз‘яснена метрична відповідність тропарів за 

їх зразками – ірмосами. Бенедиктинець Гуґо Ґайзер (Geyser) у праці Le 
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système musical de l’église grecque d’après la tradition (Рим 1901)  зазначив, що 

опрацьовані Пітрою засади гимнографії – ізосилабія й гомотонія – без 

врахування музики є недостатніми. А поруч, ляйпцізький музиколог Ґуго 

Ріман (Rimann) 1903 року презентував свою працю про «систему музичної 

ритміки й метрики», в якій за основу взяв мовну структуру літургійних 

гимнів як єдину складову витонченого й дуже диференційованого ритмічного 

поділу мелодій. Ще далі пішов дослідник хоралів Евальд Яммерс (Jammers), 

опублікувавши велику працю про західну і східну церковну музику [45]. В 

ній дослідник акцентує на необхідності диференційованого розгляду 

співвідношення звук – склад, згідно з яким ритмічна структура визначається 

на основі зв‘язку мелодики з реченнями тексту. Суголосними в певному сенсі 

є висновки О. Цалай-Якименко, яка досліджувала засадничі принципи 

структури монодійних піснеспівів. У монографії «Київська школа музики 

XVII ст.» [371] авторка виявляє  технологічно-стилістичні закономірності у 

метриці та ритміці. Останнє зумовлене квантитативністю часових відношень 

ірмолойного вірша-напіву, що виокремлює ритмомузичну константу. Корені 

такого типу формотворення О. Цалай-Якименко вбачає в античності, зокрема 

у метриці грецького вірша.  

Таке розуміння мелодичної форми є близьким Олексію Лосєву, який 

зазначав, що «в музиці, серед алогічної стихії розвитку, в бурях і пристрастях 

ірраціонально-плинної щільності, видно чітко оформлену, абсолютно 

нерухому й тверду в своїх обріях межу ‒ смислову фіґурність числа, яке 

незримо керує всіма цими ірраціональними долями музичного предмета» 

[184]. Bисновки Лосєва підтримав і розвинув у своїх досліженнях Юрій 

Холопов [365], Ігор Пясковський [268], що також вважали число і 

проявлення логічного в музиці основою міри, симетрії та пропорційності як 

основні компоненти досконалої форми.  

Ритмічну організацію піснеспівів української церковної монодії 

досліджувала Олена Шевчук, підкреслюючи, що саме «свобода» 

несиметричного музичного ритму, підпорядкованого церковнослов‘янському 
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тексту, особливо цікавить дослідників [387]. Дослідниця покликається на 

Валентину Холопову, яка підкреслила такі важливі якості знаменної ритміки, 

як неперіодичність, мономірність та часткову акцентність, а провідним 

принципом системи визначила нерегулярність та асиметрію [364]. Олена 

Шевчук виокремлює первинні рівні організації ритму монодії, виходячи з 

таких положень, як морфологія ритму знаменного співу, базована на 

функціональній диференціації його елементів: силабічність ритму розспіву, 

пневматично-стихирарний склад та кантилена-розспівність. Дослідниця 

підкреслює, що в псалмодичних напівах наголоси словесного тексту (чи 

синтаксично граничні силаби) не завжди відображені подовженими 

тривалостями, проте задля підкреслення синтаксичних меж тексту, помітна 

зупинка на останній чи передостанній силабі, що приводить до ритмічного 

розширення кадансів [401]. Така якість спостерігається не лише на рівні 

форми, але й на рівні майже кожного слова, як це на основі аналізу монодії 

підтверджує Володимир Задерацький [102, с. 80]. А Борис Асафьєв вбачає в 

цьому вплив традицій середньовічної музики, де перед устоєм, що замикає 

рух, слух намагався зосередити максимум інтонаційної напруги, що 

розширювало кадансову зону [23, с. 76]. Пов‘язаність метричної акцентності 

із текстовим ритмом, що сукупно визначає структуру напіву відзначає також 

Микола Денисов на матеріалі піснеспівів старообрядців [81]. 

Питання дослідження візантійської ритміки, безумовно, ускладнювалося 

особливостями невменної нотації, тоді як лінійність української сакральної 

монодії дає виразніші підстави для вивчення її ритмічних засад. До того ж, в 

багатьох рукописах XVII ст., де тактові риски відсутні, парне групування 

часток видно за записом: кожна група нот, що сумарно складає одну групу, 

написана щільніше, а відстані між такими «тактами» відзначені більшими 

проміжками. Така фіксація увиразнює присутність метричної організації 

мелодики. 
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Рис. 1. 1. Золочівський ірмолой 1695 року 

 

Подібні характеристики свідчать про присутність певної архітектоніки 

загальної форми піснеспівів, що сприяє досягненню максимально бажаного 

ефекту від виконання літургійного тексту. І в цьому велику роль відіграє 

поетична композиція, яка забезпечує бездоганну фонічну структуру і виразну 

форму. Про практику укладання віршів у форми поетичних кóлонів пише 

Mарк Лаукстерман (Lauxtermann) у праці «Весна ритму» [463] детально 

описуючи принципи, за якими будувалися такі структури. Найчастіше 

вертикалі кóлонів поєднувалися за допомогою ізосилабізму, наголосів, 

каденцій чи словесних паралелізмів. Подібного аналізу дотримується Андрій 

Содомора, який аналізуючи вибрані оди Горація покликається на 

архітектурну термінологію Вітрувія. Невипадково й Олександр Кошиць 

підкреслював архітектонічну досконалість півчих жанрів сакральної монодії, 

використовуючи для цього осмогласний цикл богородичних піснеспівів – 

догматів воскресної вечірні. 

Дослідження музикологічної складової поруч з поетичним текстом 

виокремило також і літургійний аспект. В цьому комплексі шліфувалися й 

жанрові ознаки гимнографії, пов‘язані з використанням у богослужінні, що 
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частково впливало на форму і зміст. Тож невипадково медієвісти-

музикознавці звернули увагу на пов‘язаність мелодики з поетичним 

богословським текстом, в чому найвиразніше виступає російська школа, 

опираючись на дослідження піснеспівів з невменною нотацією.  

Професор петербурзької консерваторії Альбіна Кручініна пов‘язує 

способи формотворення піснеспівів з літературними способами «плетенія 

словес» [165], Тетяна Владишевська, покликаючись на праці Дмитрія 

Ліхачова, наголошує на тісних інтонаційно-ритмічних і структурних зв‘язках 

тексту і напіву [36]. Марина Казанцева підкреслює пріоритет слова, що 

підкорило музику і вплинуло на її розвиток у відповідності до законів 

поетичного мистецтва. Це дозволило їй виділити засоби поетичної 

виразовості як визначальні в гимнографії, а за вихідну методологічну основу 

взяти теорію літератури [125]. Ірина Шеховцова визначає загальним 

знаменником для розвитку візантійської літератури риторику. Відзначимо, 

що методи риторичного аналізу та інтертекстуальності використовує Ольга 

Гнатюк для дослідження української духовної пісні [64].   

Проте, ще раз підкреслимо, що російські науковці покликаються на 

дослідження піснеспівів із невменною нотацією, яка не дозволяє достатньо 

однозначно відчитувати музичну складову, зокрема, ритміку й метр. 

Натомість українські медієвісти, працюючи з добре прочитуваними 

мелодичними текстами українських нотолінійних ірмологіонів, отримали 

можливість точнішого аналізу монодійного мелосу. Серед них Мирослав 

Антонович, який працював у двох напрямках: порівнював мелодику 

вибраних українських піснеспівів із візантійськими транскрипціями, а також 

досліджував зв‘язок осмогласної системи із особливостями внутрішньої 

мелодичної структури окремих жанрів української монодії на основі 

повторності варіантних поспівок. М. Антонович писав наступне : «Більше 

чотирьох поспівок в одному ірмосі не знайдемо. Є випадки, де певні 

мелодичні зв‘язки могли б розглядатися як нові сепаратні мелодичні фрази, 

але більшість з них слід вважати все ж продовженням сталих поспівок. Багаті 
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можливості поєднання й роз‘єднання мелодичних фраз, продовження і 

навернення до рудиментарних форм, утворення й перетворення все нових 

мелодичних одиниць використовуються в ірмосах багатократно, що надає їм 

великого багатства форм» [18]. 

В основі такої варіантності поспівок лежить принцип повторності, що 

організовує і впорядковує форму, структурує і розвиває мелодичний матеріял 

[190]. Повторність використовується в різній якості ‒ від найпростішого 

буквального повторення окремих поспівок чи речень, до часткової видозміни 

мелодичних мотивів. В самогласних піснеспівах повторність ускладнюється: 

повторюються лише частини строф – архетип і початкова формула. Тож 

спочатку використання буквальної повторності створює враження 

циклічності форми, в іншому випадку концентрує увагу, а також насичує час 

музичними подіями [105, с. 130]. В такий спосіб встановлюються міцні 

зв‘язки поміж піснеспівами в межах більших циклів, що є важливим методом 

музичної драматургії. Комбінаторика була давнім принципом композиції, що 

лежав в основі візантійського мистецтва і стосовно півчої практики означав 

спосіб укладання мелодій на основі буквального чи варіантного розміщення 

поспівок на різній висоті. Сконцентрованість на поспівці, або, по-іншому, 

мелодичній формулі чи мелодико-інтонаційному звороті, викликане 

поступовим накопиченням цілого фонду поспівок, які існували поза 

конкретними піснеспівами і слугували усталеним інтонаційним матеріалом 

для творчості мелодосів, гимнодів чи мелургів. Постійна праця з одними і 

тими ж мелодичними «цеглинками» загострювала мистецький смак, 

спонукала до організації ще досконаліших систем, проте в межах звичного і 

зрозумілого мистецького канону.  

 Поспівка як найменша структурна інтонаційна одиниця має певну 

внутрішню будову, в основі якої знаходиться найсильніший звук-ядро, 

довкола якого обертаються звуки-сателіти [11, с. 43], тож мелодичний рух 

поспівок укладав послідовність виділених опорних щаблів, на основі 

співвідношення яких формувалися ладові функції в загальній структурі. 
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Такої думки дотримуються Г. Алєксєєва [12, с. 125], Т. Владишевська [36, с. 

135], які визначили ладову організацію давньоруських піснеспівів окремим 

способом комбінаторики поспівок. А відчуття зв‘язку поміж опорними 

звуками в межах конкретних ладових об‘ємів (тетрахорду, пентахорду, 

гексахорду чи октави) та їх перенесення на різні висотні (тональні) рівні 

спонукало Євгенія Герцмана побачити в цьому «ладотональність» [63, с. 

179]. Також цікавий зразок ладової драматургії подає Микола Успенський на 

прикладі творчості новгородського співака XVI століття Маркелла 

Безбородого, який повністю розспівав Псалтир. Дослідник аналізує 

мелодичні особливості його творчого методу, запозиченого з півчої практики 

і визначає характерні ознаки: утворення мотивів у межах розспіваних терцій 

чи кварт із зміщенням опорних тонів, що надає  відчуття ладової єдності на 

фоні варіантного розвитку поспівкових комбінацій в мелодиці [331, с. 165].  

Подібна практика різних форм комбінаторики поспівок як визначальних 

елементів форми сакральних піснеспівів стала настільки звичною, що 

ввійшла до основ гласової системи. Трактування мелодичних формул як 

«зачал» і основи візантійських гласів відображене в окремому параграфі 

відомого візантійського трактату першої половини XIV ст. Агіополітес 

(Святоградець), опублікованого Крістіном Ганніком. А через віки, у 30-х 

роках ХХ ст. Борис Асаф‘єв повторив, що звукоряди, перш ніж з‘явилися у 

працях теоретиків як відірвані від живої музики ряди, засвоювалися 

пам‘яттю і побутували у вигляді характерних для кожного ладу мелодичних 

формул  [23, с. 23]. 

Дослідження особливостей поспівкової структури у піснеспівах давньої 

української церковної монодії виявляє різні функційні грані, зокрема, 

українські медієвісти часто звертаються до богородичних піснеспівів. Олеся 

Прилепа у статті  «Проблема походження назв поспівок давньоруської 

монодії» [258] простежує формування назв поспівок і фіт у семантичному 

середовищі піснеспівів, що склалося при дослідженні змісту богородичних і 

антифонів шляхом порівняння аналізу нотолінійних ірмологіонів та 
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Синодального октоїха 1889 р. В цьому контексті виявляє тісний зв'язок  

деяких назв поспівок з богословським змістом, зокрема, поспівку «підйом» 

(висхідний тетрахорд d-g), яка є домінуючою в осмоглассі, проходить через 

усі гласи Октоїха (окрім сьомого) і функціонує як символічний образ шляху 

до спасіння, відображаючи старозавітній образ Ліствиці. Як відомо цей образ 

є символом Діви Марії, яка народивши Христа відновила втрачений зв'язок 

земного і горішнього світів. У цьому напрямку О. Прилепа опрацювала і 

знаменні богородичні піснеспіви Октоїха, досліджуючи символіку фітних 

циклів [258]. Поспівка «підйом» була відзначена також Іриною Чижик у 

статті «Символіка простору в піснеспівах знаменного розспіву» [380]. В ній 

кожен звук висхідного мотиву отримав символічне наповнення: від звуку 

«ре», – рівня «земного єства Діви Марії», рівня духовно чистої  обоженої 

людини в долішньому світі – через «мі», – рівень Христа Спаса й 

«Божественної слави Матері», до «фа» – «соль» – рівні Горішнього світу, 

Небесного Царства, світу «Бога Отця». Опираючись на мелодику поспівок І. 

Чижик зосереджується на дослідженні дрібних структур, пов‘язаних із 

словом [379]. Простежується наступна аналогія: префікс-корінь-суфікс-

закінчення як підведення-ядро-заключна частина-каданс. Деякі поспівки 

подібні до складних двокореневих слів. Дослідниця відзначає, що найвищий 

ступінь повноти та найбільший набір поспівок спостерігається серед 

богородичних жанрів. До фітних розспівів у богородичних піснеспівах 

звертається також Вікторія Зінченко [109]. На прикладі порівняльного 

аналізу українських списків дослідниця виявляє стабільний перелік 

воскресних піснеспівів та ірмосів Октоїха з фітними мелодіями. 

Послідовності поспівок із їх внутрішньою опорністю на окремих звуках 

сукупно надавали загальній структурі піснеспівів ладової функційності. Такої 

думки дотримуються Галина Алєксєєва, Тетяна Владишевська, Микола 

Успенський, проте дослідження монодії в такому ракурсі вимагає точного 

прочитання мелодії. Тож невменна нотація, яка не дозволяє точно відтворити 

мелодичну лінію, не може вповні розв‘язати цю проблему. Натомість 
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переведення у XVI ст. в Україні сакрального репертуару на лінійно-

мензуральну нотацію дозволило впритул наблизитися до аналізу півчих 

жанрів і форм. Зокрема, Юрій Ясіновський у кандидатській дисертації 

«Становлення музичного професіоналізму на Україні в XVI‒XVII ст.» на 

матеріалі богородичних-догматиків восьми гласів досліджував структурно-

композиційні особливості піснеспівів в контексті ладо-інтонаційних, 

метроритмічних і формотворчих засобів. Ця ж тема поглиблено опрацьована 

у праці Ю. Ясіновського «Українська церковна монодія в музично-

аналітичному дискурсі (ранньомодерна доба)» [416], де продовжується 

пошук відповіді на питання музичної форми літургійних піснеспівів. В цьому 

напрямку важливим кроком до розв‘язання поставлених завдань є залучення 

до наукового пошуку правильно визначеного концептуального підходу і 

методологїї дослідження. 

 

 

1.3. Наукові концепції і методи дослідження візантійської 

гимнографії 

 

 

Важливим засобом дослідження наукової проблематики є обрання 

правильного методологічного підходу до предмету вивчення, тому значення 

методології у науковій діяльності важко переоцінити. Вона складає систему 

наукових принципів, на яких ґрунтується робота, визначається вибір методів 

пошукової діяльності для забезпечення отримання об‘єктивної, точної, 

систематизованої інформації про процеси і явища. Відповідні методологічні 

питання порушувалися у працях відомих дослідників, зокрема У. Еко [94], В. 

Шульгіної [405], Н. Гуляницької [75], О. Самойленко [280], О. Немкович 

[223], В. Шейка [388], Л. Ніколаєвої [224] та багатьох інших. На цьому тлі 

визначення відповідних методів дослідження богородичної гимнографії 
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пов‘язується, насамперед, із її трактуванням як національно-культурного 

феномену і синкретичного мистецького явищя. Тому методологічний підхід 

до розкриття зазначеної теми має комплексний характер і базується на 

поєднанні методів релігієзнавчого, культурологічного, історико-

типологічного, мистецтвознавчого, філологічного та естетичного досліджень. 

Відзначимо, що за останніх десять років необхідність ширшого погляду на 

музичне мистецтво і критична оцінка існуючого стану досліджень 

піднімається у відповідних публікаціях. Зокрема, цій темі присвячені статті 

Н. Герасимової-Персидської «Музика і музикознавство нової епохи» [452], Д. 

Бауми «Систематичне музикознавство – дисципліна поміж історією культури 

та природничими науками» [436], О. Зінькевич «Теоретичні проблеми історії 

музики» [482],  Л. Акопяна «Великі теоретичні концепції в музикознавстві: 

світло і тіні» [8], С. Шипа «Методологічна криза сучасного теоретичного 

музикознавства» [398]. У працях виразно наголошується на потребі 

залучення міждисциплінарного підходу у методиці вивчення музики, 

відзначається єдність епохальних явищ у культурі різних періодів, що 

вибудовує цілісну картину світу і, відповідно, вимагає  вироблення нових 

методів аналізу, а також врахування суміжних концепцій і систем, 

найімовірніше, літературних [8]. Подібного методологічного підходу вимагає 

і оцінка богородичної гимнографії, оскільки зазначений матеріал активно 

функціонує в українській культурі впродовж століть.   

Богородична гимнографія є, безсумнівно, знаковим національним 

явищем, оскільки інспірувала появу чисельних мистецьких і літературних 

творів. Це, пов‘язано з глибинним гуманізмом богородичної образності, а 

також із мистецькою досконалістю, базованою на синтезі основних 

складових середньовічного сакрального мистецтва: богословського змісту, 

поетичного компонування і музичної виразовості. Така характеристика 

вимагає досконалого гуманітарного вишколу творців сакральних творів, що 

підтверджується відповідними фактами. Отці Церкви опановували не лише 

теологічну мудрість, а й виховувалися на засадах античних канонів освіти: 
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філософії, поетики, риторики тощо. Синтез різних гуманістичних сфер 

суттєво вплинув на втілення християнської богословії у співних літургійних 

текстах, які водночас використовувалися для проповідування і навчання. 

Паралельно вдосконалювалася виконавська майстерність, розширялася 

жанрова палітра гимнографії і удосконалювались її форми, що, відповідно, 

інспірувало використання історико-типологічного підходу в класифікації 

богородичних жанрів, їх кількісних характеристик і теоретичного аналізу. В 

основі типологічного лежить аналіз культурно-мистецьких явищ, 

спрямований від абстрактного до конкретного, і виявлення на цій підставі 

типологічної близькості історико-культурних процесів. Це, зокрема, 

стосується визначення богородичної гимнографії як перекладного жанру, а 

звідси й спільність мовної складової, подібність музичного розвитку, 

християнської «ментальності», що полегшило процес перенесення і адаптації 

мистецького явища богородичних піснеспівів на руських землях.  

Богородична гимнографія разом із цілісним християнським обрядом 

спричинилася до інтенсивних соціокультурних змін у молодій Київській 

державі, що проявилося у переоцінці дійсності, трансформуванні усталених 

форм мислення, переосмисленні ціннісних орієнтацій і поведінки людей. Під 

впливом нового сакрального мистецтва реалізується і закріплюється 

сукупність не лише ідейних, але й естетичних напрямних. Тож невипадково 

традиція виняткового почитання Пресвятої Матері стала новим культурним 

кодом молодого українського суспільства, що незабаром переніс цю етичну 

цінність в площину пошанування образів жінки та материнства. На цій основі 

виникають численні апокрифічні перекази, духовні вірші, богородичні пісні. 

Ця тема особливо часто простежується в літературних жанрах барокової 

доби, а згодом породжує трансформації і в творчості великих українських 

поетів, що демонструє тяглість цієї літургійної традиції, життєздатність її 

функціонування і зв‘язок з українськими культурними засадами. Тому 

логічним і методологічно виправданим є, по-перше, означення ціннісно-

естетичних властивостей богородичної гимнографії; по-друге, аналіз її 
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зразків в системі цінностей; по-третє, означення впливу християнського 

віровчення на формування внутрішньої структури богородичних жанрів; по-

четверте, визначення богословсько-естетичної цінності богородичної 

гимнографії в культурному просторі києворуської та барокової доби.  

Якщо розглядати ціннісно-естетичний і комунікативний зміст 

богородичної гимнографії, то логічно випливає потреба вказати й на інші 

функції, а саме: 

1. Пізнавально-евристичну – гимнографія як літературна 

композиція, засіб передачі досвіду, фактів, навиків мислення, узагальнення, 

системи поглядів, що характерно насамперед для Києворуської доби; 

2. Суспільно-перетворювальну – гимнографія як засіб літературної 

діяльності, що особливо відчутно в барокову добу; 

3. Художньо-концептуальну – зміст богородичної гимнографії як 

синтез богословії, поетики і музики відображає мистецьку, виховну і 

пізнавальну вартість. 

Поняття «цінність» спрямовує до аксіологічного підходу, що 

уможливлює з‘ясування якостей, композиції і властивостей твору, відповідно 

до визначених цінностей як окремої особистості, в нашому випадку 

Богородиці, так і суспільства на певному етапі розвитку. Тож аксіологічний 

підхід в дисертації реалізовано крізь призму ціннісно-естетичного виміру. 

Цей підхід поєднує літургійну практику із багатогранністю форм 

мистецького вираження на прикладі системи богородичних жанрів. У 

реконструкції різнопланового функціонування богородичної гимнографії 

використано міждисциплінарний, культурологічний та евристичний підходи, 

а також засади історизму, цілісності, системності і об’єктивності. 

Міждисциплінарний підхід є важливою методологічною основою роботи 

та інтегруючим чинником цілісного осмислення досліджуваного матеріалу, 

зафіксованого у численних джерелах із різних галузей гуманітарного знання. 

Ця форма пізнання виникає на межі різних наукових дисциплін і особливо 

відповідний не лише сучасним науковим дослідженням, але й матеріалу, 
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який функціонує в інтегративних межах і наукових тенденціях. Оскільки 

християнське сакральне мистецтво є передовсім зразком комплексу 

гуманітарних складових, а не лише богословського змісту, тож 

міждисциплінарний підхід відображає об‘єктивну природу цього явища. До 

міждисциплінарного інструментарію належать культурологічні, історичні, 

інформаційні та інші підходи. 

Вартісним для дисертації став культурологічний підхід, що розглядає 

культуру як систему функціонування об‘єктивної і суб‘єктивної форм, 

раціональних та емоційних складових, культурно-інноваційних механізмів 

проникнення культури в усі галузі і сфери людської діяльності. Тож слід 

інтеґрувати дослідницький потенціал, накопичений гуманістичними, 

культурознавчими науками (філософією культури, теорією та історією 

культури, мистецтвознавством, психологією культури, соціологією культури 

та ін.), для аналізу втілення системи богородичних жанрів передусім як 

культурного феномену 

Культурологічно-історичний підхід зумовлений актуальністю 

комплексного дослідження культури як середовища буття людини в 

контексті певного часу і певних умов, що є необхідною умовою дослідження, 

оскільки сучасні критерії і оцінки явищ минулого періоду можуть привести 

до спрощення, або й спотворення історичних процесів. Цей засіб 

доповнюється цілісно-інформаційним, що передбачає залучення всього 

розмаїття культурних подій і фактів, що сприяють об‘єктивному висвітленню 

матеріалу. Відповідно до зазначеного, дослідження різних вимірів 

богородичної гимнографії визначає пріоритетність середньовічного періоду і 

підкреслює релігійне осердя цієї доби як таке, що визначило світ її 

різноманітних феноменів, символічних означень, явищ та понять, які 

вміщували і транслювали найбільш значущу інформацію, в нашому випадку, 

пов‘язану з жіночою образністю та її закоріненням у релігійному обряді. 

Відповідно історико-культурна реконструкція дає змогу глибше осягнути 

богородичну образність та її визначальне місце в українській культурі. На цій 
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основі виникають питання, пов‘язані особливостями і закономірностями тих 

змін, які відбувалися в обряді та його розвитку, що визначило застосування 

діалектичного підходу до оцінювання досліджуваного явища. В цьому 

випадку застосовуємо генетичний підхід, завдяки якому визначено етапи 

формування і проникнення в обряд жіночих образів, що простежується від 

найдавніших культових дійств до кульмінації у постаті Пресвятої Діви. На 

цій основі виявляємо взаємозумовленість і зв‘язок існування розділених в 

просторі та часі ментальних моделей створення й існування світу, 

пов‘язаних, передусім, із психічною діяльністю людини і в яких важливе 

місце відводиться жіночим образам. Такий підхід дозволяє вибудувати 

об‘ємні узагальнення, спроектовані на пізнання феномену богородичної 

гимнографії в контексті формування християнської обрядовості та її 

подальший вплив на українську культуру XI-XVII ст. Відповідний алгоритм 

розвитку літургійного матеріялу з одного боку виявляє еволюціонування й 

динаміку жіночої образності у язичницьких обрядах, а з іншого, декларує 

канонічність і усталеність традицій християнської гимнографії. Тому 

домінантними принципами дослідження визначено засади історизму та 

міждисциплінарності, що сприяють адекватному аналізу як науково-

джерельної бази, так і окремо взятих зразків богородичних піснеспівів в 

українському культурному просторі.  

Принцип історизму спонукає також до виявлення передумов, 

експонування, зародження й формування засадничих прикмет богородичної 

образності у сакральному мистецтві, що рефлексує у площині первісних 

культових уявлень. На цій основі використовуємо феноменологічний метод, 

який визначає звертання до первісного досвіду функціонування явища та 

визначає форми інтерпретації матеріалу згідно змінності його характеристик 

у різних культурних зрізах та часових періодах. Розглядати богородичну 

гимнографію від Києворуського періоду до барокової доби слід в контексті 

аналізу процесів еволюції літургійного обряду. Це створює можливості для 

порівняння і відзначення півчих особливостей  обряду Української Церкви із 
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звертанням до історичної ретроспективи.  

Формування і розвиток богородичної гимнографії в її історичній 

динаміці представляє сферу кристалізації музично-літературної композиції 

жанрів, поданих в роботі у хронологічній послідовності: від знаходження у 

Києворуських літургійних збірниках до проникнення у поетичні збірки 

барокової доби. Специфіка змісту богородичної гимнографії, в якій 

поєднуються словесний і музичний ряди, визначає застосування системного, 

а водночас, і семіотичного методів дослідження.   

Семіотичний метод реалізується завдяки прочитанню словесних 

«знаків» і сприяє глибшому пізнанню змісту богородичних текстів, дозволяє 

повніше осмислити відображення багатогранність образу Богородиці 

семантичними поетичними засобами, а культурологічне спрямування 

дисертації визначає можливість більш широкого трактування цього терміну в 

межах ціннісно-естетичної сфери, про що йшлося вище. 

Системний підхід передбачає, що вивчення будь-якого періоду чи етапу 

в розвитку культури має включати все різноманіття явищ, подій і фактів 

культури, тобто їх узгоджене функціонування в єдиному цілому. Важливими 

елементами системи виступають взаємозв‘язки її частин (елементів, 

підсистем, компонентів), що формує інтегральний результат. Кожне явище, 

об‘єкт можна розглядати як певну множину елементів, об‘єднаних в систему, 

показниками якої виступають цілісність, структурність, функціональність, 

взаємозв‘язок із зовнішнім середовищем, ієрархічність, цілеспрямованість, 

самоорганізація [404, с. 61]. Виходячи із типології систем, запропонованої В. 

Шейком та Н. Кушніренко, богородичну гимнографію можна визначити як 

багатофункціональну, відкриту, складну, динамічну, детерміновану і 

цілеспрямовану, регульовану систему, визначально спрямовану на 

забезпечення літургійних потреб. Основними елементами цієї системи 

виступають богословська драматургія, літературно-текстуальна основа і 

музично-інтонаційна композиція. Як наслідок взаємодії цих елементів 

виокремлюються засади структурної взаємодії компонентів, які можуть бути 
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як самодостатніми, так і внутрішньо пов‘язаними між собою: поезія як 

основа, літературна стилістика тексту, драматургія сюжету, емоційна 

варіативність (проміжні й основна кульмінації); часові умови (тривалість 

композиції), вокальний стиль виконання (мелізматика чи силабічність), 

літургійна драматургія (співдія з обрядовими діями), смислова наповненість 

жанру (богословська, філософська, естетична). 

Перелічені особливості богородичної гимнографії вимагають 

застосування системно-структурного підходу для встановлення 

інформаційно-рецептивних зв‘язків поміж зазначеними компонентами. 

Означені підходи утворюють каркас дослідження і в поєднанні з логічними, 

загальнонауковими та спеціальними підходами формують методологічну 

основу дослідження. В роботі використано компаративний метод як 

спеціальний метод мистецтвознавства, етномузикології, історіографії, 

антропології, культурології та літературознавства задля встановлення 

подібного й відмінного у функціонуванні богородичної образності від часу її 

формування до усталення у християнському обряді із подальшою 

інтерпретацією у зразках давньої української літератури Києворуської доби 

та барокового періодів. Схожий порівняльний метод застосовується в 

дослідженнях декількох національних культур, передбачаючи виявлення 

загальних та особливих закономірностей чи тенденцій розвитку, що визначає 

рівень своєрідності або спорідненості. У нашому дослідженні на матеріалі 

богородичної гимнографії  визначено специфіку адаптації літургійних текстів 

в Україні-Русі, що проявилося у  максимальному збереженні оригінальних 

грецьких сакральних текстів, метричних і мелодичних моделей. 

Важливим для дослідження є термінологічний метод, оскільки в рамках 

цього методу аналізується стан розробки, зміст існуючих іманентних та 

запозичених позначень для концептуальних понять дослідження 

(гимнографія, піснеспів, сакральне мистецтво, богородичні жанри, риторика, 

поетика,  ірмологіон, літургійна практика). Відзначимо, що термінологічний 

апарат дисертації становлять терміни і поняття, які використовуються в 
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культурології, мистецтвознавстві, літературознавстві. Послуговування цим 

спектром термінів та аналіз зумовили визначення, запозичення та поєднання 

відомих і створення нових термінів, які можна використовувати для 

жанрових і формотворчих характеристик літературної композиції. У першу 

чергу це стосується дефініції самої богородичної гимнографії з позиції 

сукупності її жанрових різновидів і реалізованих форм.  

Отже, використані в роботі принципи і методи наукового дослідження 

дозволяють виявити детермінованість системи богородичних жанрів, їх 

історичної динаміки, розширення пізнання специфіки функціонування в різні 

часові періоди, а також сприяють уточненню і конкретизації основних і 

допоміжних термінів і понять. 

Для термінологічного визначення жанрових ознак літературної 

композиції богородичних  використано такі компоненти: 

- канон жанру, який має стійкі жанрові ознаки: історичну традицію і 

певні структурні ознаки; 

- домінантні елементи, що притаманні саме цьому жанрові; 

-  зовнішню (компонування матеріалу) і внутрішню форму твору (задум, 

ставлення до теми і т. ін.), що підкреслює єдність змісту; 

- жанровий зміст (ставлення змісту твору до об‘єктивного світу); 

- світоглядну основу жанру: абстрактну, історичну, конкретно-

національну, індивідуальну; 

- стабільні ознаки (тематичний, сюжетно-композиційний) та змінні 

ознаки (варіативність елементів структури); 

- жанр-вставку (локалізований жанр у структурі обряду). 

Формотворча специфіка, що полягає у наданні текстам богородичної 

гимнографії певної змістовної форми і структури (розміщення і 

взаємозв‘язок складових частин цілого), визначається завдяки таким 

критеріям: 

- сукупністю прийомів і засобів, що є невіддільними від змісту; 

- змістовними проявами: тема, ідея, жанровий зміст;  
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- формальними проявами: сюжет, композиція, художня мова. 

Отже, композицію богородичних піснеспівів можемо визначати як 

жанрову форму, що має:  

- канон та історичну традицію; 

- структурні ознаки з урахуванням світоглядних християнських позицій.  

Оскільки сутнісний зміст богородичних піснеспівів, їх жанрова 

специфіка відображається завдяки музичному втіленню, важливим засобом 

для пізнання й аналізу є спеціалізовані музикознавчі напрацювання. 

Характерним є інтегрування специфічних методів і практик інших 

гуманітарних наук у музикознавство, що зумовлено поліфункційністю 

півчого сакрального репертуару. Це, повторимо, зумовлює використання 

міждисциплінарних підходів, зокрема суміжних до музики видів мистецтва, 

що охоплює широкий спектр питань і визначає комплексний характер 

методології дослідження, що поєднує різні методи універсального, 

загальнонаукового та спеціального характеру. З метою комплексного аналізу 

жанрових і формотворчих властивостей богородичної гимнографії залучено 

дослідницький потенціал, накопичений у наукових працях культурологів, 

джерелознавців, літературознавців, філологів та мистецтвознавців. 

Варто відзначити, що на сучасному етапі методологія дослідження 

півчих сакральних текстів, зокрема, й богородичної гимнографії, недостатньо 

розроблена. Великою проблемою є недостатнє залучення культурологічних, 

мистецтвознавчих, естетичних і літературознавчих напрацювань, що, на 

перший погляд, не стосуються власне літургійних півчих джерел. Звідси й 

існування «білих плям» у послідовному і ґрунтовному дослідженні 

богородичної гимнографії. Тому в першу чергу постає питання визначення: 

1) еволюції природи богородичної образності і специфіки її втілення в 

поетичних формах сакральних обрядів; 

2) загальних та специфічних характеристик жанрових форм 

богородичної гимнографії; 
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3)  динаміки розвитку, а також місця і ролі богородичної гимнографії у 

сакральному обряді та давній українській літературній творчості; 

 4) визначення структурних особливостей та аналітичних методів 

дослідження богородичних піснеспівів, зафіксованих в українських 

нотолінійних ірмологіонах барокової доби.  

Розглянуті джерела виявляють, що на сучасному етапі проблема 

жанрової і формотворчої специфіки комплексу богородичної гимнографії 

недостатньо досліджена як на рівні теоретичного системного осмислення, так 

і на рівні практичного осягнення. Узагальнюючи сучасний стан наукових 

розвідок стосовно предмету дослідження, необхідно підкреслити історичні 

обставини, що тривалий час несприятливо впливали на дослідницький 

поступ у цьому напрямку. З одного боку йдеться про відчутну відсутність 

вузькоспеціалізованих досліджень і недоступність закордонних публікацій, а 

з іншого, певну стереотипність мислення, оскільки   чимало публікацій, 

особливо радянського періоду, були обмежені у засобах, пов‘язаних із 

літургійними питаннями. Тож сукупність різних методів і принципів 

дослідження допомогло комплексно проаналізувати та досконаліше 

репрезентувати богородичну гимнографію як феномен української культури. 

Спеціальними методами (теоретичними та емпіричними) у 

музикознавстві виступають, з одного боку, методи гуманітарних галузей 

знань, з іншого, методи художньої культури, оскільки предметом виступає 

музика − як особлива форма пізнання світу, як прояв мистецької творчості у 

різних проявах. Такі спеціальні методи не є унікальними, але їх застосування 

стосується певних сторін вивчення музичного мистецтва, в т.ч. і 

богородичних піснеспівів.  Це, зокрема, стосується жанрового розмаїття 

форм; виконавства; музичних параметрів аналізу функціонування цього виду 

мистецтва. Врахування співвідношення греко-візантійського оригіналу 

богородичної гимнографії та її перекладного слов‘янського інваріанту, 

визначається міра збереження традицій в українській християнській 

обрядовості, а також музично-естетичні та музично-комунікативні засади. 
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Музично-психологічні методи орієнтують на вивчення суб‘єктивних 

механізмів виразовості богословського змісту богородичних піснеспівів.  

Суть описового методу полягає у виявленні та аналітичному огляді 

зібраного матеріалу стосовно теми дослідження. Важливими при цьому 

стають параметри тематичного змісту, характеру викладу, семантики, 

доступності матеріалів. Здійснюється аналіз джерел: – бібліографічних 

(рукописів та публікацій, періодики, навчально-методичної літератури, 

наукових монографій і дисертацій, присвячених богословії, літературі і 

сакральному мистецтву);  нотолінійних ірмологіонів барокової доби. 

Особливість роботи з текстами богородичної гимнографії  полягає у 

домінуванні не особистісної, а загальної  духовно-історичної атмосфери, 

стилю епохи, впливу традиції.  

З метою верифікації концепції дослідження пропонується також 

використання емпіричного підходу у науковому пошуку, зокрема методів 

спостереження, спілкування, порівняння. Цьому слугує особиста участь 

автора у науково-практичних конференціях (дебати, диспути, обговорення, 

круглі столи тощо). 

Таким чином, запропонована і використана автором методологічна 

концепція дослідження дозволяє синтезувати різновекторні аспекти процесу 

адаптації і розвитку богородичної гимнографії від Києворуського періоду до  

барокової доби, а визначити її відображення у вимірах культури України XI-

XVII століть. Проваджене дослідження забезпечує перспективу наукового 

осмислення традицій системи жанрів богородичної гимнографії як 

національно-культурного феномену. 

Все сказане вище, переконує в потребі швидше підсумовування, аніж 

виокремлення єдиного методу аналізу сакральної монодії, в тому й 

богородичних жанрів. Переконаність у міцному зв‘язку сакральної монодії з 

поетичною структурою текстів вимагає врахування як змістовних акцентів і 

поетичної структури, так і мелодичних характеристик. І в цьому напрямку 

сучасне музикознавство лише продовжить осмислювати і розвивати 
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досягнення своїх попередників. Тож початок ХХІ ст. скеровує до подальшого 

поглиблення нових перспективних напрямків студіювання сакрального 

мистецтва, а пошук найдавніших образно-інтонаційних пластів визначає 

систему жанрів богородичної гимнографії.  

 

 

Висновки до Розділу 1 

 

 

Наприкінці Х століття Київською державою було прийнято хрещення за 

Східним обрядом і ця подія стала початком формування нового культурно-

цивілізаційного простору в межах християнського ареалу Europae Magna. 

Чільне місце у християнському обряді відіграла богородична гимнографія, 

що стала унікальним культурним явищем, оскільки богородична образність 

вийшла за межі літургійного призначення і активно функціонувала в 

широкому спектрі мистецької культури різних епох – у малярстві, літературі, 

музиці, що спрямовує сучасний науковий дискурс до міждисциплінарного 

напрямку досліджень заявленої теми. В такий спосіб богородична 

гимнографія постає своєрідним археологічним джерелом, в якому у стислій 

формі співіснують різні моделі і смисли, поєднані у літургійній площині 

об‘ємної жанрової палітри богородичних піснеспівів, а підтвердженням 

масштабів богородичної гимнографії став монументальний каталог, 

укладений Кр. Ганніком, П. Планком і К. Луцкою. Це визначило доцільність 

трактування богородичної гимнографії як окремої жанрової системи, що 

об‘єднала тематично споріднені тексти або, за визначенням Б. Шиндіна, на 

основі асоціативно спорідненого тематизму.  

Аналіз праць зарубіжних та українських науковців з актуальних питань в 

ділянці медієвістичних студій, підтвердив необхідність поглибленого 

вивчення богородичної гимнографії під кутом цілого комплексу наук. 

Зокрема, складність змісту і композиції богородичних піснеспівів визначило 
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цілий ряд міждисциплінарних зв‘язків, що проявилися у впливі риторики на 

текстову структуру, співдії музичної морфології і квантитативної метрики, 

мелодичного розвитку і акцентуації, присутності смислової фіґурності числа 

у композиції. Зазначені аспекти вимагають застосування широкого 

гуманітарного дискурсу і визначають методи пошукової діяльності. 

Відповідно визначено методологічні методи й підходи, що мають 

комплексний характер і вимагають ширшого погляду на предмет 

дослідження, оскільки зазначений матеріал активно функціонує в українській 

культурі впродовж століть. У цьому напрямку сформульовано наступні 

завдання:  визначення еволюції природи богородичної образності і специфіки 

її втілення в сакральних обрядах, встановлення загальних та специфічних 

жанрових форм, визначення структурних особливостей богородичних 

піснеспівів, зафіксованих в українських нотолінійних ірмологіонах 

ранньомодерної доби. Наголошено на потребі залучення міждисциплінарного 

підходу у методиці вивчення епохальних явищ української культури, до яких 

вповні відноситься богородична гимнографія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

КРИСТАЛІЗАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ В 

САКРАЛЬНІЙ ОБРЯДОВОСТІ: ВІД ПРООБРАЗУ БЕРЕГИНІ РОДУ 

ДО ОБРАЗУ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

 

 

2.1. Ґендерний аспект дохристиянських вірувань: жіноче начало у 

міфології стародавнього світу 

 

 

На перший погляд, ґендерна проблематика не зовсім стосується 

внутрішніх структурних та ієрархічних ланок дохристиянських вірувань, 

оскільки започаткування досліджень зазначеної теми з'явилися всього лиш 

близько 20 років тому. Наприкінці ХХ століття було вперше виразно 

відзначено проблему ґендерної асиметрії у сферах культури, економіки, 

політики, освіти і. відповідно, визначено курс на відновлення соціального 

партнерства жінок і чоловіків, рівномірного використання їх потенціалу в 

будь-якій сфері життєдіяльності, що й визначало рівень демократичності 

суспільства й цивілізованості людських взаємин [232]. Проте історичний 

екскурс в минуле свідчить про те, що тривалий час жінка була виключена із 

суспільного життя,  вважалася неповноцінною й залежною істотою, нижчою 

порівняно з чоловіком, обмеженою і слабкою, призначеною лише для 

продовження роду і служіння чоловікові. Такої думки дотримувалися 

найвизначніші мислителі людства, зокрема, Арістотель, який вважав, що: 

«Самиця є самицею через брак певних якостей», Тертуліан: «Жінка – це 

ворота пекла», Климент Александрійський: «Всяка жінка повинна бути 

пригнічена, через те, що вона жінка»; Фома Аквінський: «Жінка – це 
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невдалий чоловік» [232, c. 118], а Фрідріх Геґель у «Філософії 

права» авторитетно резюмував: «Жінки можуть бути освіченими, проте для 

високих наук, філософії і деяких видів мистецтва вони не 

створені...Відмінність поміж чоловіком і жінкою така, як поміж твариною і 

рослиною…Якщо жінки знаходяться на чолі уряду, то держава знаходиться в 

небезпеці, так як вони діють не згідно загальних потреб, а згідно випадковим 

судженням чи настроям» [54, с. 215-216]. Тож не дивно, що історія 

філософської думки, як і історія культури людства, виявляє вторинну роль 

жінки в суспільстві впродовж тисячоліть, проте дохристиянські вірування, 

навпаки, засвідчують вагоме місце жіночих постатей в єрархії божеств. 

Важливою особливістю давніх релігій була форма пізнання божества 

лише в зовнішньому проявленні – у видимому світі, звідки з‘являється 

матеріальна причина проявлення ‒ первинна матерія, яка прийняла творчу 

дію божества і створила світ нових форм [307, с. 24]. У цьому криється 

причина схиляння давніх людей перед здатністю жінки до народження, що 

ототожнювалося з образом жіночого божества або першої богині – 

Всесвітньої Матері. Жінка у своїй плодовитості ототожнюється з Magnaе 

Mater Deorum, Великою Матір‘ю богів: Ізідою в Єгипті, Іштар Ману на 

берегах Євфрату, Астартою в Сирії, Кібеллою в Малій Азії, Дургою в 

Бенгалії, Геєю у греків. Велика Мати царює в горах і лісах, на морі і 

джерелах, вона має владу над життям і смертю, тому дітонародження було 

священною функцією, а жінка прирівнювалася до плодовитої землі [93, с. 

155]. На цій основі укладалася й багата міфологія, де формувалися виразні 

лексичні системи, що поступово перероджувалися в архетипи ‒ мігруючі й 

проникаючі у сакральні тексти різних народів, в міфологію, а згодом і до 

греко-візантійської гимнографії. Такий шлях був характерний для розвитку 

давніх культур, оскільки для людської свідомості міфологія має 

фундаментальне значення і є вищою, а іноді єдино можливою формою 

знання, де за простотою образів та символів розкриваються первинні явища, 

запозичені і передані із чуттєвого світу за допомогою першообразів-
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архетипів. У такий спосіб постав і могутній образ Матері-Землі, який дійшов 

до нас в формі античного прославного гимну невідомого автора. Поруч із 

звеличенням богині, виявляємо щире прохання про захист, милосердя і 

покровительство ‒ всі ті надії і сподівання, що згодом вповні зазвучать у 

богородичних молитвах: 

Свята богине Земле, що народжуєш 

Усе на світі суще і відроджуєш, 

Під захист люд береш ти, всім снагу даєш, 

Повітря й води ‒ у твоїй підлеглості. 

Всьому даруєш тишу, в сон занурюєш 

І знову, ніч прогнавши, світлом повнишся. 

Глибинний морок і безмежжя хаосу 

В собі ховаєш, і вітри, й дощі хмурні, 

А хочеш ‒ випускаєш, і киплять тоді 

Моря, тікає сонце, рине бурі шал, 

І знов, як забажаєш, ясну днину шлеш. 

І безодмовно, щоб жили ми, живиш нас. 

А помремо ‒ до тебе прахом горнемось, 

І так, що з тебе, ‒ в тебе, Земле, знов іде. 

Це ж ти ‒ Велика Мати всіх Богів єси, 

Тобі ‒ найвища шана між божеств усіх. 

Бо ж і людей ти, і богів родителька, 

Без тебе ані зросту, ні народження. 

Богів Богине, щонайвища Владарко, 

Тебе прошу і кличу божество твоє, 

Моє прохання зволь ласкаво сповнити ‒ 

Невдячним, вір, не буду, відплачу тобі. 

Почуй мене й всміхнися моїм задумам ‒ 

Про що молю, ‒ охоче те сповни мені [ 15, c. 179-180]. 

У цьому гимні важливим є виокремлення кругообігу життя і смерті: і 

безодмовно, щоб жили ми, живиш нас, а помремо ‒ до тебе прахом 

горнемось. Таке усвідомлення Матері-Землі з точки зору міфологічного 

мислення відображало всі прояви життя: як ласкава годувальниця і, 
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водночас, як могила всіх форм життя ‒ зловісна і страшна, незбагненна й 

невловима смерть [341, с. 116]. Звідси й репрезентує вона циклічність і 

нескінченність, що мав на увазі Гесіод, коли запровадив концепцію «Матері-

Землі» як значно старшої для грецької міфології, ніж Зевса як небесного 

правителя. В цьому контексті доречним буде згадати про тривале існування 

такого суспільного устрою стародавніх народів як матріархат. Ця теорія 

належить швейцарському дослідникові римського права і міфології Йоганові 

Бахофену, який вивчаючи залишки доісторичного побуту італійських 

народів, виявив сліди материнського панування та випадки ведення родоводу 

за материнською лінією. На цій основі у своїй праці «Материнське право» 

(1861) він науково обґнунтував існування в історії людства універсальної 

епохи високого становища жінки в суспільному житті, властивої всім без 

винятку народам у минулому. Згідно Бахофену, домінуюча роль жінки в 

родинних відносинах, релігійному культі, суспільному і правовому житті 

визначає першу стадію розвитку історії людства. Про цей найперший період 

Бахофен говорить, як про «поезію історії» , що певним чином підтримується 

подальші дослідження походження. 

Відгомін прадавньої міфології знаходимо також у християнській 

гимнографії, специфіка змісту якої полягає у непростій лексичній семантиці, 

пов‘язаній з багатьма складовими, що впливали на творення текстів. По-

перше, йдеться про величезний спадок античності, що закладав підвалини 

греко-візантійської культури, по-друге, про християнський світогляд, який 

опирався на тексти Святого Письма, і, врешті, про підсвідомий світ архаїчних 

лексем, котрі зароджувалися у прадавніх індоєвропейських гимнічних 

традиціях, які мандрували разом із старозавітніми книгами, жили у 

єгипетській і грецькій мітологіях й невидимо проникали у християнську 

гимнографію та апокрифи. На такій основі виникають споріднені порівняння, 

епітети й метафори ‒ близькі за змістом семантичні зв‘язки. Спорідненість 

образів, ймовірно, виникала і внаслідок освітніх засад, як, наприклад, 

різнобарвна структура александрійської школи (ІІ–ІІІ), де, окрім Біблії, 
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вивчали класичну античну поезію, граматику, риторику, історію, медицину, 

математику, космографію, аналізували всі напрямки античної філософії, а 

також особливості східних релігій: індійської, перської, єгипетської тощо. 

Ймовірно, що містичність близькосхідної релігії була настільки близькою для 

ранніх християн, що апологети частіше вважали себе продовжувачами 

традицій східних культур, аніж греко-римської [ 33, с. 56]. 

Найпопулярнішими були такі виразні символічні образи як «світло», 

«вода», «вогонь», «рослинність», поняття «любові і плодючості», яким 

протиставляється образ «смерті». Метафоричний зв‘язок уявлень 

використовувався для сприйняття і відтворення довкілля, для визначення 

співвідношення чоловічої і жіночої функції у первинному соціумі [342, с. 76]. 

Цікаво, що порівняльно-історичне мовознавство, зокрема, індоєвропеїстика 

оперує тезою «жіноче» і «чоловіче»  мовлення, що визначалося блоками 

когнітивних категорій. Як пише Тарас Лучук: «Характерною рисою чоловічої 

стратегії є спрямованість на соціально-політичний і метафізичний блоки; 

жіноча стратегія спрямована на матримоніальний комплекс, а також етичні 

поняття. На думку мовознавців-компаративістів жіноче мовлення зумовлено 

певними табу, залежно від чоловічої чи жіночої діяльності. Тож, певні слова 

було заборонено вживати чоловікам, інші – жінкам. Такий поділ у мовленні 

підтверджують факти міжмосних ізголос» [189, с. 14]. 

Найвиразніше відображення жіночого образу проявляється у релігійній 

свідомості, представленій у міфології найдавніших культур. Так, однією з 

верховних богинь Єгипту була Ізіда, епітети іменi якої були настільки 

численними, що в ієрогліфах вона фігурувала як «багатоіменна» або 

«тисячеіменна». Так в майбутньому будуть величати і Богородицю у тропарі 

4-ї пісні покаянного канону 3-го гласу за вівторок: 

Многоіменитая отроковице, 

Радуйся: ізнеяже Слово родися. 

Первісно Ізіду вважали богинею хліба, греки ототожнювали її з 

Деметрою й називали «та, що дає життя плодам землі», «матір‘ю хлібних 
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колосків», «царицею пшеничного поля». Величний ритуал Ізіди ‒ це жерці з 

тонзурами, утренні і вечірні богослужіння, дзвоніння, кроплення святою 

водою, урочисті процесії. Все це десь нагадувало пишну обрядовість 

християнства, зокрема, зображення Ізіди, яка годує грудьми немовля Гора, 

що апелює до майбутнього образу Мадонни з немовлям. Властиво, 

єгипетське мистецтво і привернуло увагу до такого глибоко людського 

почуття, як материнство, уособлюючи його в образі Ізіди з немовлям. За 

переказом, Ізіда врятувала сина від смерті, тож стала для єгипетського 

жіноцтва зразком відданої і безмежно люблячої матері. Невипадково відомий 

київський літургіст Михайло Скабалланович вважав, що саме з Єгипту 

християнство запозичило найважливіші обрядові елементи [295, с. 202]. 

Винятковим явищем єгипетської культури стало ототожнення жіночого 

єства з образом неба, для якого використовувалися такі жіночі імена, як 

Нейт, Мут, Ізіда, Хатор, а поруч існувала легенда про небесну богиню, яка 

вранці народжувала сонце, а ввечері заковтувала його, щоб знову народити. 

Не менш цікавими є відображення жіночого начала в релігіях Вавілону, 

Сирії і Фінікії, які мають дуже багато спільного у своїх віруваннях. Великою 

повагою вирізняється культ богині Іштар (у західних семітів Астарта) ‒ 

небесної цариці і володарки землі, матері плодючості і всіх творінь [28, с. 

464]. Згадаймо, зокрема, священний символ Астарти ‒ золотого голуба, що у 

Святому Письмі став передвісником порятунку Ноєвого ковчега та символом 

Святого Духа, вперше об‘явленого під час хрещення Ісуса Христа (Мт. 3, 16).  

Священне поклоніння жіночому началу виразно формувалося також і в 

обрядах Індії, де виник унікальний образ божественної енергії жіночої 

природи Шакті, за допомогою якої великий Брахман здійснив сотворене. 

Шакті вважалася відданою захисницею віруючих, а також матір‘ю 

божественних дітей, проте її шлюб з богом Шівою визнавався як містичний, 

оскільки богиня перебувала у дівстві, зберігаючи духовний образ без 

жодного натяку на чуттєвість і земну любов [28, с. 464]. Іншим дівочим 

образом ведійської міфології була богиня вранішньої зорі Ушас, яку 
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зображали в осяянні золота й одягненою в світло, а також вважали опікункою 

і натхненницею співаків.  

Величезний пантеон богів створила грецька культура, де спостерігаємо 

цікаві факти у філософській методиці. Зокрема, майстерність Сократа 

переконувати людей порівнюється із цілком «жіночою» професією ‒ 

майстерністю повивальної бабки, з грецької майєвтика. Для філософа в 

основі всякого зусилля осмислити світ і людину лежав подив, тож майєвтика 

Сократа полягала в тому, щоб примусити людей дивуватися і визнавати своє 

нерозуміння чи незнання того чи іншого явища. Тож Сократ і визначив свій 

метод філософствування, як такий, що полягав у поступовому «пеленанні» 

співрозмовника відповідно поставленими запитаннями, тим самим поступово 

підводячи його до необхідного висновку. 

 У пантеоні грецьких богів зустрічаємо багато впливових жіночих 

постатей [360, с. 505]: Геру ‒ богиню шлюбу і дітонародження, Артеміду ‒ 

богиню плодючості, Афродіту ‒ богиню любові, Гестію ‒ хранительку 

сімейного вогнища, Афіну Палладу ‒ богиню мудрості. Як пише Сергій 

Аверінцев, немає нічого більш чужого духові грецького міфу, ніж 

християнський образ Матері-Діви, проте на рівні ідеї заступництва 

спостерігаємо виразну тотожність [7, c. 282]. Як приклад – слова 

дельфійського оракула: «Словом і думкою за Вас заступається часто 

Паллада» або слова афінського поета і мудреця Солона (VI до н. е.): 

Наш ніколи не згине народ, ніколи з немилості Зевса 

Або від лютості інших у сонмі безсмертних богів: 

Великодушна заступниця наша, діва Афіна, 

Зевся державця дочка, руки простерла над нами…. 

Великої поваги заслужив культ Деметри ‒ богині матері-землі, яка володіла 

тим, чого не мали інші боги ‒ таємничою міццю відродження природи і 

силою безсмертя, тож містерії її культу претендували на те, щоб називатися 

звісткою про спасіння за межами земного життя. Культ Деметри був 

настільки поважаним, що окремі дослідники античної літератури вважали 
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Гомерову «Одіссею» зашифованою розповіддю про на її честь. Так, Дітер 

Лауенштайн співставляє структуру Одіссеї з елевсинськими містеріями, 

звертаючи зувагу на велику роль в поемі жіночих образів: пророчиці Цирцеї 

(Кірки), німфи Каліпсо, чудовиська Сцілли, яке колись було дівчиною, 

царівни Навсікаї, богинь Афродіти та Афіни і, безумовно, дружини Одіссея 

Пенелопи [170, с. 309]. 

Цікаве ототожнення жіночого начала з божественними силами 

знаходимо у пізньоантичній теології, яка найкраще збереглася в орфічних 

гимнах. У збірнику, укладеному невідомим автором в Єгипті, богині Фізис 

(Phisys) присвячено 10-й гимн, структура якого нагромадила понад 80 

означень в тридцяти гекзаметрах. Богиня звеличується як прадавня матір 

Усього Сущого: батько, мати, нянька, годувальниця; всемудра, всещедра, 

всевладна, керує богами; є вічним життям і безсмертним оберегом. Як пише 

Ернст Курціус: «Така всебогиня не персоніфікація якогось уявлення, вона 

одна з останніх емпірик світу пізнього поганства, тож володіє невичерпною 

життєспроможністю» [169, с. 125].  

Подібність спільних характеристик жіночих образів у різних культурах 

та релігіях не є випадковістю, швидше виразним свідченням подібності 

мислення людини в процесі пізнання світу та усвідомлення власної функції в 

ньому. Назагал, для давніх міфологій характерною є присутність двох видів 

жіночих богинь: з одного боку, це діва-войовниця, активна у зовнішньому 

світі, а з іншого боку – дружина і мати, берегиня дому. Проте в образі 

Богородиці ці два начала поєдналися у Діві і Матері одночасно [84]. До неї 

співаємо «Возбранній воєводі» і  «Небесная голубице». Тож сакральний 

обряд ввібрав семантику прадавніх вірувань, звідки й знаходимо відгомін тих 

прадавніх часів у християнській гимнографії, що зберегла численні епітети й 

метафори жіночого начала, закарбовані в образах довколишнього світу. 

Богородиця співставляється із світлом чи світилами, зокрема, місяць був 

символом жіночого начала, тому в християнській іконографії Діву Марію 

інколи зображають з півмісяцем, символом дівочості, а «зерцало» в 
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християнстві теж символізувало Діву Марію – Дзеркало Праведності, як 

образ криштальної чистоти; «перлина» була символом світла, чистоти і 

жіночності. Прихований розвиток перлини в мушлі символізував чудо 

народження – метафора образу Христа в лоні Богородиці, а блиск чистоти 

перлини зробив її символом духовної мудрості і езотеричного знання.
 

Вважалося, що дорогоцінність у раковині є образом єдності вогню і води, на 

основі чого постала теорія запліднення відкритої раковини божественним 

дощем (росою) або блискавки чи світла Місяця і зірок. Всі ці образи 

проявилися у текстах богородичної гимнографії:  

Яко от солнца солнце, і от луни луна: 

от анни і іоакима, всенепорочная отроковица родися. 

Світилен, Йоакима і Анни  

Красний яко солнце Іоаким, совокупляяся со свѣтозарною луною Анною: 

Породи дѣвственную лучу. 

Тропар 9-ї пісні канону, Йоакима і Анни 

О дивноє чудо, істочник жизни от неплодния раждаєтся: 

і благодать плодити свѣтло начинаєт. 

Стихира на хваліте, Різдво Богородиці  

Мати живаго Бога: 

свѣтоносною же твоєю і божественною осѣни благодаттю. 

Припів Богородиці, Успення 

Зарею твоєю богомати, уму моєму озаритися, 

омраченному грѣхомъ повели Дѣвице. 

Тропар 5-ї пісні канону, Йоакима і Анни 

Богородиця часто символізується з рослинами, плодючоим ґрунтом, 

зрошеним полем, садом та його плодами:  

Виноград днесь родися спасенний, 

яже неувядаємий процвѣте Гроздь Божественний,  

сладость проливающъ.  

Тропар 5-ї пісні канону, предпр. Різдва Богородиці.  

От Анни днесь цвѣт, сад Богоданний, 

Богородица прозябе, спасенїє человѣком. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 
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Процвѣте яблко благовонноє, 

шипок божественний явися. 

Тропар 8-ї пісні канону, предпраздн. Різдво Богородиці  

Яко яблко во дубравѣ єдину тя обрѣт, 

честнѣйшїй крин і удолний цвѣт, о богомати; 

Тропар 6-ї пісні канону, Воздвиження  

дзеркалом:  

Нескверно зерцало і свято помисломъ себѣ сотворше, 

яко свѣтило присносїяющи. 

Тропар 4-ї пісні канону, мчц. Параскевії  

Цікаво відзначити особливу символіку образу дерева, зокрема, у 

стародавніх греків та римлян діяло непохитне правило, за яким всі дерева 

були жіночого роду, тому й перевтілювалися жінки у дерева, а символу 

жіночності сприяла плодовитість. Цей образ «жінки-дерева» також присутній 

в індійській міфології. Із з‘єднанням дерева і жінки у ведійській міфології 

пов‘язане уявлення про всесвіт в образі жінки–дерева, тобто впорядкованого 

космосу з визначеним деревом, що поєднує світи. Подібний образ 

зустрічаємо у «Лісовій пісні» Лесі Українки, де жіночий персонаж 

асоціюється із гармонічною співдією Природи і людини. 

Виразність міфічних образів у своєрідному поєднанні антропоморфних 

рис із космічними забезпечили можливість їх використання в поетичній 

творчості у різному контексті. Так, у темі зачаття виразно проявляється 

міфологічний образ матері-землі, матері-неба в їх астрально-хтонічній 

сутності. При цьому підкреслюється аспект дива і непорочності події, що 

створило цілий ряд яскравих поетичних образів. Якщо, наприклад, в 

індійській міфології зустрічаємо зачаття від вогняного блиску, в Греції від 

золотого дощу, то в Євангелії ‒ від Святого Духа, що етимологічно в 

юдейському і грецькому варіянтах прочитується як «вітер» чи «подих».  

Про порятунок від Діви, що зійде з неба задля спасіння народу, йдеться в 

IV еклозі «Буколік» Вергілія, де сповнення давніх пророцтв про повернення 
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Золотого віку Сатурнового царства засвідчує Діва Астрея, яка народить 

божественне немовля [42, c. 53]: 

Круг за пророцтвом Сивілли із Кум розпочався останній, 

Знову бере свій розгін величаве віків чергування 

Діва вертається знову, повертається влада Сатурна. 

Знову нам шлють нове плем‘я людей з високого Неба. 

Йоаникій Галятовський переспівуючи «Скорботні елегії» Овідія, підкреслює 

факт його перебування в українських степах і пророкування про Пречисту 

Діву та народження Христа [334, c. 23]: 

Вір тому, що я мовлю, в тым тя упевняю, 

Же в сармацкой краині о том добре знаю, 

З неба ся тут зявило чудо, повідают, 

През Богиню, которую всѣ тут выславляют.  

Як відзначає Леонід Ушкалов, не лише чільний поет та інтелектуаліст XVII 

ст. Йоаникій Ґалятовський, але й багато інших українських барокових поетів 

добачали образи Христа і Богородиці навіть у «поганській» поезії Гомера, 

Еврипіда, Вергілія чи Овідія. 

Кульмінацією образу жінки в обрядовій та суспільній функціях стало 

передання Старого Завіту, де у хроніках життя юдейського народу 

виокремлювалися славетні жіночі постаті. На таких прикладах 

демонструвалася не лише їх вагомість в історії Спасіння, але й 

підкреслювалися ті риси характеру, які сукупно в досконалій формі 

проявилися в образі Діви Марії. Для цього обиралися виразні символи, які 

добре запам‘ятовувалися і мали глибокий поетичний зміст. Старозавітітні 

образи виразно прочитуються у християнській гимнографії, що творилася у 

тісному зв‘язку символіки Старого і Нового Завітів. Про це постійно 

нагадувалося у піснеспівах, що міцно закарбовувало богородичну символіку 

у пам‘яті християн: 

Пророци тайно вкупѣ веселятся: юже бо предвидѣша образнѣ, во древних родѣх: 

Купину і стамну, і Жезлъ, облак, Двер, і Престол, і велїю Гору раждаєт днесь. 

Пред каноном, Різдво Богородиці 



 

108 

 

Переломова доба у Старому Завіті розпочинається прославною піснею 

Маріам, що прозвучала в момент переходу ізраїльтян через Червоне море і 

символізувала початок важких випробувань, котрі гартували дух вибраного 

народу і навчали повної довіри Господеві. Саме це й стало основою 

майбутніх випробувань для наступних поколінь, серед яких вагоме місце 

відводилося жінкам ‒ праматерям Марії [33, с. 23]. Зокрема, для давньої 

гебрайської культури на першому місці була особистісна психологія, і весь 

біблійний народ часто ідентифікувався як індивід, персоніфікацією якого 

служив жіночий образ. В біблійній, а особливо в талмудичній літературі був 

розповсюджений метафоричний образ, близький до персоніфікації ‒ діюча і 

здатна розмовляти община «Ізраїль». 

Цікавий приклад трактування жінки в суспільстві знаходимо у другій 

книзі пророка Єздри, що засвідчує змагання трьох юнаків перед царем 

Дарієм, які майстерно переконували його у могутності  вина, царя, жінки та 

істини. Перемогу здобула істина, що не є випадковим, оскільки в 

майбутньому сам Христос ствердив: «Я є істина», проте важливо вислухати 

свідчення промовця, присвячені жінці (2 кн. Єздри 4, 13‒32): 

О мужїє! не великъ ли єсть цар и мнози человѣцы, 

и вїно не премогаєтъ ли; кто же єсть властвуяй ими, или кто господствуяй ими; 

не жены ли;  

жены родиша царей и всѣхъ людїй, иже господствуютъ над моремъ и землею: и 

о тѣхъ рождены суть и тыя взодоиша тѣхъ, иже насадыша вїнограды от которых вїно 

творится: 

и тыя творятъ ризы красны человѣкомъ, и не могутъ человѣцы бытии без женъ:  

и аще соберутъ злато и сребро и всяку вещь красну, и увидятъ жену єдину 

добру зракомъ и красотою, 

и вся сїя оставльше на ню внемлютъ, и отверстыми усты зрятъ ю, и вси оныя 

желаютъ паче злата и сребра  и всякїя вещи предрагїя: 

человѣкъ отца своєго оставляєтъ, иже воспита єго, и свою страну, и ко своєй 

женѣ прилѣпляєтся, 

и съ женою оставляєтъ душу, и ниже отца памятуєтъ, ни матере, ниже страны:  

и отсюду подобаєтъ вамъ разумѣти, яко жены властвуютъ вами: не болѣзнуєте 
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ли, и труждаєтеся, 

и вся женамъ даєте и приносите, 

и паче любитъ человѣкъ жену свою, паче отца и матерь: 

и мнози обезумишася от лицъ женскихъ и рабы быша рады тѣхъ, 

и мнози погибоша и прельстишася и согрѣшиша ради женъ: 

и нынѣ не вѣруєте ли мнѣ, не великъ ли єсть царь во власти своєй, не вся ли 

страны не смѣютъ прикоснутися єму;  

видѣхъ єго и апаминю, дщерь вартака дивнаго, наложницу цареву, сѣдяшую 

одесную царя и отємлющую дїадиму со главы царевы и возглагающу на себе, и по 

ланитѣ бїяше царя лѣвою рукою: 

и кромѣ сихъ царь отверстыми усты зрящеє на ню: и аще посмѣєтся пред нимъ, 

смѣєтся и онъ: аще же разгнѣвана будетъ нань, и ласкаєтъ ю, дондеже примирится 

єму: 

О мужїє, не сильны ли жены, яко сице творятъ. 

Однією з перших яскравих жіночих постатей Старого Завіту є Девора (кн. 

Суддів). У перекладі її ім‘я означає «бджола», яка на Сході вважалася 

символом воєнної міці, завдяки добрій організованості і дисципліні роїв. 

Девора, яка була суддею й «сиділа собі звичайно під Девора-пальмою, між 

Рамою й Бетелом: у Ефраїм-горах, і сини Ізраїля приходили судитись до неї» 

(Суд. 4, 5), не лише судила, але й надихала, пробуджувала силу для боротьби 

з ворогом в серцях розгублених і зневірених чоловіків». Невипадково перед 

битвою до неї звернувся воїн Варак: «Коли підеш зо мною, то й я піду, коли 

не підеш зо мною, то й я не піду» (Суд. 4, 8). Девора стала символом 

духовної сили свого народу, вона визначала долю переможцеві завдяки 

довірі й прославі Божого імені, завдяки близькості і богообраності Господом. 

Надалі цей образ, в певному сенсі жінки-воїна, отримав визначення Virago, 

що означало поняття мужньої жінки, яка бореться з гріхами і займає активну 

позицію в житті. Усвідомлення мужньої і мудрої поведінки жінок 

відобразилося в особливій довірі до них і визнанні. Зокрема, в Апостольських 

настановах сирійського походження кінця ІІІ ст. міститься рідкісне 

свідчення про існування жіночого служіння, а сирійський Афраат пропонує 

звертатися до Святого Духа як до «Матері». 
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Важливою постаттю старозавітньої жінки є Рута, «супутниця» – 

знаковий образ ідеальної жінки, замисленої Творцем від початку віку. 

Символічно, що Рута жила у Вифлеємі, де вийшла заміж за Вооза і народила 

Овида, предка царя Давида й самого Христа. Зустрівши Руту, Вооз отримав 

справжній скарб ‒ свідчення самовідречення чужоземки, яка рятує рід своєї 

свекрухи від забуття. Це про Руту сказав народ Ізраїля, благословивши її 

шлюб з Воозом: «Нехай Господь учинить з жінкою, що вступає в твою хату, 

як з Рахиллю і як з Лією, які обидві побудували дім Ізраїля. Володій потужно 

в Евфраті, ім‘я ж твоє нехай славиться в Вифлеємі» (Рута 4, 11). Так було 

вперше згадано в Старому Завіті Вифлеєм, де Рута врятувала від забуття рід 

своєї свекрухи, так в майбутньому і Пречиста Діва народивши Спасителя, 

врятувала людство. 

Книга Рути змінюється двома наступними – Юдити й Етери. Юдита, що 

буквально означає «єврейка», демонструє неабияку мужність, рятуючи місто 

Ветилу, яке перебуває в облозі асирійців. Довідавшись про наміри віддати 

місто ворогам, Юдита мужньо і промовисто виступила перед своїм народом, 

звинувачуючи його у зневіренні перед Господом: «Хто ви такі, щоб 

спокушати Бога та щоб виноситись між людськими синами понад 

Бога?...Чекаймо терпляче від нього рятунку, прикличмо собі його на 

допомогу, і він голос наш почує» (Юдита 8, 12). Промова Юдити не лише 

закликає довіритися Господеві, вона передрікає перемогу за умови цілковитої 

віри у його заступництво, закликає глибше зрозуміти зміст випробування і 

прославити Бога: «Подякуймо за все це Господеві, Богові нашому, що він 

випробовує нас, як і батьків наших» (Юдита 9, 25). Віра Юдити у спасіння не 

обмежується одними словами, ризикуючи життям жінка йде у ворожий табір 

і, прикинувшись зрадницею свого народу, проникає в довіру головному 

воєначальникові Олоферну. На третю ніч перебування серед ворогів Юдита 

відрізує йому голову, повертається в місто і наступного дня юдеї 

перемагають зневірених і розпорошених ворогів.  

Вчинок Юдити глибоко символічний – жінка не побоялася смерті за 
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умови захоплення міста ворогами, не зневірилася у Господній ласці і 

відважилася на неабиякий вчинок, врятувавши свій народ від страшної 

смерті. Все це стало основою використання старозавітніх текстів цієї книги у 

Літургії, передрікаючи майбутню прославу Діві Марії, яку Осія пророкує 

Юдиті: «Благословенна ти, дочко, Богом всевишнім понад усіх жінок на 

землі…Хай Бог тобі вчинить на вічне вивищення, щоб ти зазнала благ за те, 

що власного життя не пощадила тоді, як рід наш був принижений, але 

відвернула наш занепад, поводившись по правді перед Богом» (Юдита 13, 

18). Як і Юдита, так в майбутньому і Марія протистояла ворогові роду 

людського і перемогла його своєю смиренністю і благочестям, вразила 

противника і звільнила свій народ. Тож правдива прослава Богородиці 

звучить у словах первосвященників і старійшин Ізраїля, які прославляють 

Юдиту: «Ти слава Єрусалиму! Ти велика гордосте Ізраїля! Ти велика честь 

нашого народу! Вчинила єси все це своєю рукою! Вчинила єси для Ізраїля 

великі блага, і Богові це було приємно. Благословенна будь Господом 

Вседержителем во віки віков!» (Юдита 15, 9).  

Продовжує ряд імен величних жінок Ізраїля книга Естери, ім‘я якої 

перекладається як «зірка», що своїм світлом прокладає юдейському народові 

шлях у майбутнє. Будучи царицею, Естера не забула свого походження і 

врятувала народ від смерті, покладаючись на силу молитви і віру в Господа. 

Звертаючись до свого дядька, Естера говорить: «Іди збери всіх юдеїв, що в 

Сузах, та й постіть за мене, не приймаючи їжі, ані напою протягом трьох 

днів, як день, так і ніч. Я також зі своїми служницями поститиму, і так піду 

до царя, хоча це й незгідно з законом, і як маю згинути, хай згину!» (Естера 

4, 16). Так віра в Господнє провидіння і власна рішучість вкотре врятували 

народ Ізраїля від загибелі. 

У зображених вище старозавітніх подіях знаковим є завершення книг 

піднесеною прославою Господа ‒ величним співом з інструментальним 

супроводом та танцями: 

пісня Маріям ‒ Взяла тоді Маріям, пророчиця, Аронова сестра литаври 
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в руку і вийшло все жіноцтво за нею з бубнами й хороводами. І приспівувала 

їм Маріям: Співайте Господеві, славно бо прославився, коня і вершника 

скинув у море (Вихід 15, 20); 

пісня Девори ‒ ось слухайте царі і ви, князі, вважайте! Я заспіваю 

Господеві, я віддам хвалу Господеві, Богові Ізраїля. Ой, Господи, коли ти 

рушив був із Сеїру, коли виступив єси з полів едомських, земля здригнулася, 

небо краплями бризнуло, й хмари ринули водою[…] Ой ви, що їздите звичайно 

на ослицях білих, ви, що сідаєте на килимах і ви, що мандруєте шляхами, 

співайте! (Судді 5, 3); 

пісня Юдити ‒ вдаряйте в бубни на прославу мого Бога, хай Господеві 

звучать цимбали, зладьте для нього псалом і пісню знесіть, призовіть його 

ім’я! Бо він є Бог, що розбиває війни, Господь, який, отаборившися серед 

народу, вирвав мене з рук моїх гнобителів[…] Я співаю моєму Богові нову 

пісню. Ти, Господи, великий, сильний! Ти ‒ дивний силою, непереможний ! 

(Юдита 16, 1‒2). 

Цікавий поділ старозавітніх біблійних жіночих постатей запропонував 

Нортроп Фрай, який виокремив дві підгрупи: матерів і наречених. До 

постатей апокаліптичних матерів він відносить Діву Марію і таємничу жінку 

у вінку з 12-ти зір, до постатей наречених – головну героїню Пісні над 

піснями і символічну наречену, яка сходить з неба і приготована як «невіста, 

прикрашена для чоловіка свого» і яку ототожнено з християнською Церквою. 

Проміжні материнські постаті – Єва і Рахіль; саме Рахіль вважається типом 

жінки Якова, тобто Ізраїля, а отже й символічною матір‘ю цілого Ізраїля (Мт. 

2:18). Єва є ще більш всеохопною материнською постаттю, що проходить 

увесь цикл гріха і відкуплення [342, с. 210]. 

Новий етап у житті ізраїльського народу був виразно проголошений у 

пісні, яка пролунала з жіночих уст в момент чудесного переходу Червоного 

моря. Нова пісня, що зазвучала в перші часи виходу юдеїв з єгипетського 

полону, символізувала інший рівень «новизни», де новим є не особливий 

зміст і не стилістичні зміни у формі, але сам акт комунікації, потреба 
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налагодження контакту з божеством, привернення його уваги за допомогою 

прослави. В такий спосіб «оновлювався» і сам виконавець, що й було 

основним стимулом до створення «нової» пісні [327, с. 525]. Такої зміни 

зазнав і образ жінки, що набув виразних семантичних ознак у 

Старозавітньому Письмі, а вповні розкрився в образі Чистої Діви, яка стала 

початком Нового віку і свідченням нового рівня спілкування з Господом. 

Саме жінка отримує звістку обітованого спасіння ‒ Благу Вість, жінці 

з‘являється воскреслий Христос і жінка одягнена в сонце (Об‘явл. 12.1) стає 

образом нового Єрусалиму. 

Французький православний богослов Олів‘є Клеман писав, що 

Богородиця є свідченням першого обожненого людського буття, в якому 

сповнилося покликання людського роду й світу і в цьому її найвища 

перемога [93, с. 3]. Для цього і був створений світ, а на прикладі Пречистої 

Діви ця мета досягається вповні ‒ Марія стає архетипом прообразу 

звершення Творіння. Уже наступники Філона Александрійського (бл. 20 до 

н.е. – 40 н.е.) вважатимуть Марію єдиною людською істотою, котра стала 

повністю втіленим образом Христа, образом вічної краси, що творить 

сопричасність із трансцедентним. Пресвята Богородиця Одигітрія (Та, що 

прокладає шлях) прокладає шлях Церкві й людству, Пресвята Діва першою 

йде за Господом, вона стає вогненним стовпом, що веде до Нового 

Єрусалиму і перша проходить крізь смерть, тому й канон, який звучить у час 

смерті вірних, передовсім звертається до заступництва Пречистої [93, c. 206].  

Все вищесказане виявляє постійну присутність в обряді знакових 

жіночих постатей, що впродовж тисячоліть не втрачали своєї значимості у 

чисельних віруваннях дохристиянського періоду. Тож поява образу 

Пресвятої Богородиці стала логічною кульмінацією еволюції жіночої 

образності і уособила всі ті якості, які визначили не лише формування 

християнської богословії, але й вплинули на розвиток європейської культури.   
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2.2. Ствердження образу Пресвятої Матері людства  у 

візантійському обряді 

 

 

Образ Богородиці глибоко осмислений і розкритий Святими Отцями, не 

перестає захоплювати богословів і філософів упродовж багатьох століть, Її 

непохитна довіра Творцеві дозволила здійснити неможливе – прокласти шлях 

крізь смерть і зійти до небесного світу. Здавалося б, як така богословська 

категорія змогла відобразитися в мистецтві, але сáме проходження 

Богородиці «крізь час» визначало основний зміст середньовічної культури.  

Напрямок проходження «крізь час» став визначальним і для 

середньовічної духовної літератури, де проявився у прийомі «ґлоси» (слово 

«glosse» має ще й значення «блиск»), що звільняло світло зсередини тексту. 

В такій техніці «просвітлення» пізнавався духовний сенс промовленого 

слова, розкривалася дорогоцінна перлина, чий відблиск вкотре спрямовував 

до позачасового світу значень і символів. У цьому вимірі образ Богородиці, 

проникаючи в шатах середньовічної гимнографії, гомілетики та 

святоотцівських творів аж до української літератури Княжої доби та Бароко, 

не мав меж. І не одне покоління насолоджувалося й ділилося цим духовним 

досвідом – символом безконечної любові Богородиці, що стала для людей 

правдивою Матір‘ю і небесним Покровом. Тож для багатьох східних 

християн і, певною мірою, римо-католиків людське обличчя Божества 

представляється в образах Пресвятої Матері, і в цьому переконує численний 

ряд празничних богослужень, відповідних гомілій, що разом із свідченнями 

євангелистів склало основу марійної гимнографії [453, c. 69]. Окрім того, 

прослава образу Пресвятої Богоматері та молитовне звернення до Неї з 

проханням про заступництво доповнювали у кульмінаційних і заключних 

розділах інші літургійні жанри, великі та малі цикли піснеспівів чи окремих 

служб, що сприяло динамізації композиційних побудов, насичувало їх 
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прославними та ліричними мотивами [420, с. 76].  

Важливим свідченням шанобливого ставлення до богородичної теми є 

репертуар празників півчої літургійної традиції цілого року, де тема 

Пресвятої Матері звучить особливо повнозвучно. Богословське підґрунтя 

головних богородичних празників – Різдва Богородиці, Введення в храм, 

Благовіщення та Успення, розміщених впродовж різних часових періодів 

церковного року, постійно звертають увагу на присутність Пресвятої Матері. 

Прославою імені Марії починається (вересень) і закінчується (серпень) річне 

літургійне коло християнського обряду. До того ж у межах богородичних 

циклів, які входять до двунадесятих празників, виразно відчувається загальна 

драматургія поетичної та музичної композиції цілого. Зокрема, відчутним є 

зв‘язок паралелей служб Різдва Богородиці та Успення, що яскраво 

демонструють гимнографічні тексти, створені на один мелодичний зразок-

подобен: 

О дивноє чудо ‒ источник жизни от неплодне раждаєтся 

         О дивноє чудо іже от неплодне плод восія мановенієм содѣтеля. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

         О дивноє чудо – істочник жизни во гробѣ полагаєтся. 

Стихира на Господи воззвах, Успення 

або використовується спільний поетичний образ:  

Днесь іже на Господних престоліх почивля Богъ 

Престол свят себѣ на землѣ предуготовля. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

Дивни твоя тайна Богородице 

Вишняго престол явилася владичице. 

Стихира на Господи воззвах, Успення 

Зустрічаються також унікальні форми виокремлення окремих богородичних 

піснеспівів, наприклад, використання осмогласної або четверогласної 

структури для празничних стихир, зокрема, для празника Успення ‒ 

Богоначальним мановенієм та Днесь владичиця і Богородиця [91, с. 155]. В 

цьому проявилася особлива повага до Пресвятої Діви, яка стала ідеалом 
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християнської жінки. 

Багатство репертуару богородичних піснеспівів можна легко уявити за 

їх чисельною перевагою у добовому богослужбовому циклі. О. Петро 

Крип‘якевич наводить приклад за Октоїхом, де на одну добу припадає 

приблизно 20 богородичних піснеспівів [162, с. 157], а в буденному 

богослуженні долучено ще майже двадцять малих гимнів і богородичний 

канон. Окрім того, під час найбільших богородичних празників виконувалося 

біля сорока богородичних піснеспівів.  

Особлива місія Пресвятої Богородиці та її виняткове місце у земній 

історії Христа-Спасителя відзначена також у щоденних службах, де 

згадується пам‘ять Божої Матері. Під час проскомидії священик, виймаючи 

Агнця із просфори, кладе його на дискос і, водночас, праворуч прикладає до 

нього трикутну частинку на честь Богородиці, промовляючи: По правиці 

Твоїй стала цариця. В анафорі одразу ж після освячення Святих Дарів 

виголошується: Особливо Пресвяту Пречисту Преблагословенну Славну 

Владичицю нашу Богородицю і Приснодіву Марію (λαζνέημξ ηήξ πακαβίαξ, 

ἀπνάκημο, ὑπενεοθμβδιέκδξ, ἐοδόλμκ Γεζπμίκδξ ἡιῶκ Θεμηόημο ηαὶ ἀεζπανέςμο 

Μανζαξ); на 9-й пісні канону, що є кульмінацією утрені, співається величання 

Блаженної Діви Величай, душе моя, Господа (Μεβαθύκεζ ἡ ροπή ιμο ηὸκ 

Κύριον). А поруч з величезним корпусом християнської гимнографії 

звеличуються чудотворні ікони  та храми, зведені на честь Божої Матері.  

У Візантії іменем Богородиці були освячені найважливіші храми і 

монастирі: Влахернський у Константинополі, де особливо вшановувалася 

Богоматір та празник Успення [268, с. 163]; Ксилургу на Афоні, який був 

попередником «руського» монастиря св. Пантелеймона, який і дотепер 

називають скитом Богородиці. Другим богородичним храмом у Києві після 

Софії став Успенський собор Печерської лаври (1073‒1078), про що з 

особливим пієтетом згадується в Києво-Печерському патерику: «На семъ 

камени съгради Господь церковъ сию, и врата адова не одолеють єи» [218]. 

За літописним свідченням особливим почитанням Пресвятої Богородиці 
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відзначався король Данило, який збудував церкву в Холмі на честь Пресвятої 

Приснодіви Марії. У літописі не зазначено, якому саме богородичному 

празникові була посвячена ця церква, але відомо, що вже за часів княжої 

доби в Україні провідне місце займали храми на честь Успення Пресвятої 

Богородиці, зокрема, у Києво-Печерському монастирі, Єлецькому в 

Чернігові, на княжому дворі в Переяславі, у Галичі (тут поховано князя 

Ярослава Осмомисла), Володимирі на Волині та ін. [231]. Варто наголосити, 

що й пізніше Успенські храми в Україні займали провідне місце в 

релігійному та культурному житті. Саме при Успенській церкві у Львові 

1586 р. вперше в Україні виникло братство як особлива культурно-освітня 

організація, яка відіграла велику роль у розвитку національної культури, 

шкільництва, друкарства й мистецтва впродовж XVI–XVIII ст. [114, 48]. 

Зведення цих храмів було не лише виявом наслідування візантійської 

традиції, але й формою нового культурного коду, що переніс традицію 

виняткового почитання Богородиці у площину підкресленої уваги до образів 

жінки та материнства [407, с. 420]. І в цьому проглядається прадавній досвід 

сакральних обрядів, в яких поступово виокремлювався і формувався образ 

жінки як зачинательки і хранительки роду.  

Багатогранний образ Богородиці не одразу зайняв те найвище місце у 

богослуженнях, яке ми знаємо сьогодні. Перші два століття розвиток і 

поширення християнської віри перебували у постійному нуртуванні ідей та 

формуванні нових догматів, що стосувалися багатьох важливих сторін 

євангельського вчення. Вирішальним цей час був і для розвитку 

богородичної тематики у літургійному житті Церкви. Про Діву Марію писали 

й навчали християнські апологети, творилися апокрифи, метою яких було 

розкриття невідомих сторінок життя Богородиці [20]. Найважливішим серед 

таких творів стало «Протоєвангеліє Якова», зміст якого заклав основи для 

формування богородичних празників.  

Перші згадки про Богородицю опиралися на Євангельські події 

Благовіщення та народження Спасителя, що вже близько 215 року ввійшли 
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до Символу Апостольської традиції Іпполіта. Збереглося свідчення, що 

катехумена, який мав намір прийняти хрещення, питали: «Чи віруєш в 

Христа Ісуса, Сина Божого, що народився за посередництвом Духа Святого 

від Марії Діви?» [20]. Чудесні події, які згадуються у Євангеліях Луки й 

Матея, стали основою первісної маріологічної доктрини, яка вибудовувалася 

та поширювалася разом із першими гимнографічними текстами. Вони 

заклали підвалини не лише догматичного вчення про Богородицю, але в 

яскравих формах відобразили символічність і багатогранність Її образу.  

Перші апологети, представляючи образ Марії, наголошували на її 

дівицтві після народження Спасителя (Ігнатій Антіохійський у Листі до 

Ефесян, 19), на зіставленні Адама та Ісуса водночас із зіставленням Христа та 

Марії ‒ нової матері людства (Іриней Ліонський). Від ІІІ століття головні 

дискусії зосередилися довкола визнання дівицтва Марії після народження 

Христа, а також утвердження її як Богородиці ‒ матері Бога. Зазначимо, що 

Амвросій Медіоланський пише про воскресіння людини як менше чудо, аніж 

народження від Діви, бо мертві воскресали і за молитвами Ілії, і за 

молитвами Єлисея (3 Царств. 17, 21; 4 Царств. 4, 35), але ніколи перед тим і 

опісля не народжувала Діва.  

У Старому Завіті було виразно предвіщено з‘явлення на землі Матері і 

Сина: се діва во чреві зачне і народить сина і нарекуть його Емануїл (Ісая 7, 

14). Тому Марія й отримала це особливе ім‘я для Сина, яке означає «Бог із 

роду мого», а її власне ім‘я «Марія», яке означало гіркоту моря, 

символізувало пришестя Господа у гіркоту людського буття, щоб втішити її 

благодаттю і солодом Небесного Слова. Ця обставина й була прообразом 

джерела Мерра, яке зробилося солодким від доторку мойсеєвого посоха (Вих. 

15, 23), подібно й весь гіркий від гріха язичницький народ змінився задля 

іншого життя. Про це згадується у гимнографії, зокрема, у тропарі 5-ї пісні 

канону на празник Воздвиження: 

Меррейскїя ослаждая прежде води Мойсей: 

Знаменуя древом, тебе честний Кресте: 
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Імже услажденїє спасенноє чловеком искапал єси. 

Свідчення про іменування Богородиці зустрічалися в Отців Церкви вже від 

ранньої пори в Отців Александрійської церкви (Оріген, єп. Олександр, св. 

Амвросій), Кесарії Каппадокійської (св. Василій Великий), Кесарії 

Палестинської (Євсевій Кесарійський), Константинополя (Григорій 

Богослов), латинських авторів. Доктринальне питання визнання Марії 

Богородицею (Theotokos, Deipare) остаточно розв‘язали на Ефеському Соборі 

(431 р.), основою якого стала промова єпископа Прокла у присутності 

Несторія на тему вочеловічення Христа від Богородиці ‒ Святої Діви Марії: 

«Нас зібрала тут Свята Богородиця Діва Марія, чистий скарб дівства, мисленний рай 

другого Адама, місце, де звершилося поєднання природ, де утвердився совіт про спасенне 

примирення, чертог, в якому Слово уневістило собі плоть, одушевленна купина, яку не 

опалив вогонь божественного рожденія, легкий облак, носивший із тілом возсідящаго на 

херувимах, орошене небесним дощем чистійше руно, з якого пастир зробив одяг для вівці, 

раба і мати, діва і небо, міст, по якому Бог зійшов до людей, дивний ткацький станок 

божественного домоустрою, на якому невимовно зіткався хітон поєднання, ткачем якого 

був Дух Святий, художницею ‒ сила звисока осінивша, для якого хвилею було давнє 

шкіряне перепоясання Адама, основою була чиста плоть Діви, челноком невимірна 

благодать носившого, художник слово, ввійшовше через слух. Хто бачив, хто чув, щоб 

перебував у лоні безмежний Бог, якого небеса не вміщають, якого не обмежує лоно Діви» 

[91, c. 137]. 

Завершуючи промову, єпископ Прокл наводить важливе свідчення 

Старого Завіту: І рече Господь до мене: сину чоловічий, сія врата заключенна 

будут і не отверзутся, і ніхто не перейде ними, яко Господь, Бог Ізраїлів, Він 

єдиний ввійде і вийде, і будуть заключенна (Єзек. 44, 1‒2). 

Ці слова неодноразово повторюються у гимнографії богородичних 

празників: 

Днесь неплодная врата отверзаются, 

І двер девѣческая божественная предгрядет. 

 

Днесь плод раждати благость начинаєт, 

Являющи мірови Божїю Матер.  
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Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці  

 

Двер непроходимую Пророк 

єдиному Богу нашему хранимую святую Дѣву нарече: 

єюже пройде Господь. 

От неяже пройде Вишнїй, і паки запечатленну остави. 

Іпакої, Різдво Богородиці 

Но всѣхъ Марія рожденних боголѣпнѣ превозсїя: 

яко от не плодния преславно рождшися матере,  

породи плотїю всѣх Бога,  

паче єстества от безсѣменния утроби: 

єдина двер єдинороднаго сина Божїя,  

юже прошед затворенну сохрани. 

Стихира на Господи воззвах, Покрова  

Визнання Марії Богородицею було дуже важливим питанням для 

богословів. Невипадково св. Григорій Великий повторював, що хто не 

сповідує Святу Діву Богородицею, той чужий для Бога (гомілія на Різдво 

Христове). На Богоматеринство як на головну мету життя Марії вказує св. 

Йоан Дамаскін: «Ти жила не для себе самої, і не для себе самої народилася. 

Для Бога Ти жила і для Нього вступила в життя, щоб послужити 

всесвітньому спасінню, щоб через Тебе сповнився завіт Божий про втілення 

Слова і наше обоження» [320, c. 230]. Тож постанови Ефеського собору, які 

припинили суперечки, відкрили шлях до наповнення богослужень 

богородичною тематикою, до формування богородичних празників і, 

відповідно, укладання величезного корпусу богородичної гимнографії.  

На думку о. Петра Крип‘якевича, першим, хто у всій повноті звеличив 

Святу Діву, був диякон едеської церкви Єфрем Сирін, який підкреслював 

безгрішність Марії і визнавав невинною, немов Єву до гріхопадіння: 

«Непорочная Приснодіво, тіло і душа Твоя чисті і не мають ніякої скверни» 

[96, c. 60]. Тексти Св. Єфрема заклали основи Марійної гимнографії і стали 

найкращим виразом побожного християнського захоплення, їх глибока 

символіка стала золотою скарбницею для творчості гимнографів наступних 
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поколінь: 

Мати Божа, Пресвятая, Чистійшая душею і тілом, Превисшая всякой 

чистоти, ціломудрія і дівства, Обитель всецілой благодати Святого Духа, Мати 

істинного світа ‒ Христа Бога нашего, Владичица, Благодатна Богородителница, 

Благословенная, Вмістилище Божества єдинородного Сина, Предстателница 

бідствующих, Спасителница обуріваємих, Пристань треволнуємих, Огнезрачний 

престол, Преславнійшая четирилицих, Всенескверная, Пренеукоризненная, Всепітая, 

Всенетлінная, Всеблаженнійшая, Всенеприкосновенная, Всечестная, Всечтимая, 

Приснопамятная, Всевожделінная Діва душею, тілом і умом, Сідалище Царя 

возсідаючого на Херувимах, Небесная врата, Богоневіста, Недомислимоє чудо, 

Неізьяснимая вість, Обнаруженіє сокровенной Божієй тайни, Непреоборимоє 

предстателство, Силная защита, Живоносний істочник, Неізчерпаємоє море 

Божественних і неізреченних дарованій і даров, Висшая небесних сил, Неізслідимая 

глубина сокровенних помишленій, Общая слава єстества, Всіх благ подаяніє, По 

Троиці общая всіх Владичица, По Утішителю общая всіх Утішителница, Колесница 

мисленнаго Солнца – істиннаго світа, Носящая Носящаго всяческая глаголом своим, 

Чистоє одіяніє Облекающегося в світ как в ризу, Мост всего міра, возводящій нас к 

премірному небу, Украшеніє Ангелов, Спасеніє человіков, Ключ, вводящій в небо, 

Матер і раба незаходимой Звізди, Луч істиннаго і таїнственнаго дня, Бездна 

неізслідимаго Божія человіколюбія, Божественная і многоіменная колісница, Опора 

істинної віри, Істинная виноградная лоза, принесшая плод жизни, Плодовитая 

маслина, Всемірний покров міру, Двере священной тайни, Полнота трепісненних 

благодатей, Молнія, озаряющая душі вірних, Єдиномисліє церквей, Благопоспішеніє 

воінств, Подаяніє всіх благ, Благоучрежденіє градов, Мир вселенній, Твердость 

подвижиков, Мужество борцев, Сокровище жизни, Облако, приносящеє небесную 

росу, Богописанная скрижаль, Седмисвіщний світилник, Святая скинія, Царская 

колісниця, Стамна, вмістившая в себі манну, Сад загражденний, Источник 

запечатлінний, Росоносноє руно Гедеоново, Богописанная книга, гора Божія, 

Святий корень Ієсеєв, Град Божій, Прекрасная по єстеству, Освобожденіє от 

печали, Облагоухавшая мир, Украшеніє драгоціннійшеє всіх красот, Реченія 

богодухновенного Писанія, Преукрашенноє жилище Божіє, Всіх благ желанний дар, 

Гора приосіненная добродітелми, которую провиділ Аввакум (Авв. 3,3), Несікомая 

гора Даніїлова (Дан. 2, 34), Зрящая на восток врата Ізекіилеви (Ієз. 40, 6), Рай 

святійший, Живоносноє древо, Благоухающеє яблоко, Благовонная роза, 

Неувядающій цвіт, Самий білий крин, Запечатанная книга, Образ дівства, Видініє 
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пророков, Богоісканная порфира, немолчная уста Апостолов, утвержденіє царей, 

похвала ієреєв, Прощеніє гріхопаденій, умилостивленіє ієреєв, Прощеніє 

гріхопаденій, Спасеніє моє, Честь і слава преподобних, Непогрішителная 

путеуказательница і наставница безмолвія, Дверь откровенних і духовних таїн, 

Істочник світа, Врата вічной жизни, Неістощимая ріка милосердія, Неісчерпаємоє 

море всіх боголіпних дарованій і чудес. 

Радованіє души, Освобожденіє от печали, Іскупленіє із пліна, Обоженіє 

смертних, Чистилище і прибіжіще, Востаніє падших, Восозданіє души моєй і тіла, 

Іскупленіє гріхов моіх, Орошеніє ізсохшаго сердца моєго, Лучезарний світильник 

омраченной души, Прикровеніє наготи моєй, Прекращеніє воздиханій моїх, 

Преміненіє судеб моих, Примиреніє грішних, Безопасность стоящих, Возбужденіє 

лінивих, Кріпость здорових, Єдиномисліє церквей, Благопоспішеніє воинств, 

Подаяніє всіх благ, Благоучрежденіє градов, Мир вселенній, Твердость 

подвижников, Мужество борцев, Сокровище неповрежденной жизни, Облако, 

приносящее земнородним небесную росу, Ліствиця, по которой сходят к нам 

небесния Ангели, Пристань обуреваємих, Предстателница обиженних, Помощ 

безпомощних, Сила немощним, Вспоможеніє утружденним, Жезл сліпим, Надежная 

помощница в нуждах, Святий ковчег, Незгораемая купина, Златая кадилница, із 

которой Слово возжегши плоть наполнило вселенную благоуханієм    [96]. 

 

Творчість Єфрема Сиріна глибоко закорінена у Святому Письмі, 

зокрема, звертання із Благою Вістю до Діви Марії стало основою першого 

тропаря Богородиці, що в ритмічній формі заклало перші строфи величного 

гимну на її честь ‒ Радуйся (Χαῖνε) і Величай (Μεβαθύκεζ). Відтоді 

хайретизми стали найважливішою формою закінчення прославних гимнів, 

молитов чи проповідей. Надалі хайретизми склали основу жанру акафіста, 

найдавнішим з яких вважається Акафіст до Пресвятої Богородиці, що 

вмістив велику кількість поетичних образів, прославляючих Марію [241]. 

Прославними хайретизмами завершується гомілія св. Методія Патарського 

[208, с. 141]: 

«Радуйся вічно, нескінченна радосте наша пресвятая Діва, до тебе я знову звертаюся. 

Ти ‒ початок, середина і кінець нашого торжества; Ти ‒ дорогоцінна перлина царства, 

істинний тік священної жертви, одушевленний жертвенник хліба життя; 
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Радуйся, скарбе любові Божої; 

Радуйся, осіненна гора Святого Духа. Ти возсіяла, вожділенна родительниця Світа 

духовного Сонця, неприступними променями полум‘яної любові, народивши в кінці 

часів рожденного від початку, явивши сокровенне і неізреченне таїнство» [141, с. 97]. 

Хайретизми стали постійним атрибутом піснеспівів богородичних 

празників, міцно цементуючи розрізнені в часі поетичні ланки християнської 

богословії:  

І возопїим той со гаврїилом вѣрнїи: 

Радуйся благодатная, господь с тобою, 

Тебе ради даруя нам велїю милость. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

Гаврїил предста, тебе лобзая и вѣщая: 

Радуйся, земле ненасѣянная:  

Радуйся, купино неопалимая: 

Радуйся, глубино неудобозримая:  

Радуйся, мосте, къ небесам приводяй, 

И лѣствице високая, юже іаковъ видѣ: 

Радуйся, божественная стамно манни:  

Радуйся, разрѣшенїє клятви: 

Радуйся, адамово воззванїє, с тобою господъ. 

Стихира на Господи воззвах, Благовіщення 

Тѣмже чтим твоє во храм господень вхожденїє, 

І со аггломъ вси пѣсненно, 

Радуйся, тебѣ, пречистая, вопієм, 

Твоіми молитвами спасемїи. 

Стихира на Господи воззвах, Введення  

В славном успенїи твоєм небеса радуются, 

Гласъ гавриїловъ радостїю вопїяху тебѣ 

Радуйся, носило божества твоєго: 

Радуйся, єдина земная с вишними рождеством твоім совокупльшая. 

Стихира на хваліте, Успення 

Ангельскїй гласъ вопїєм ти Дѣвице богоізбранная: 

Радуйся яже Адама паки в Рай воведшая, 

Радуйся бѣси прогоняющи твоім іменем. 
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Радуйся надежде христїяном. 

Радуйся освященїє душам 

Радуйся хранительнице граду нашему. 

Тропар 9-ї пісні канону Богородиці, Покрова 

Радуйся, єяже пресвятая душа во вишнем всесвѣтлом Сіонѣ вселяєтся, 

Радуйся, вошедшая во престольний град самого вседержителя, 

Радуйся, вознесшаяся во прекрасный рай самого насадителя, 

Радуйся, принесенная во град основанний от каменей всесвѣтящих, 

Радуйся, введенная во ограду обстоімую воі сил превишних, 

Радуйся, превише небес во благоволѣнїє Божїє взятая, 

Радуйся, паче всѣх невещественних умов почтенная. 

Ікос 8-й, Акафіст на Успення 

У цьому радісному звеличенні відомий богослов і літургіст Олександр 

Шмеман вбачає високий стрій християнського вчення, який звучить не лише 

у прославних словах хайретизмів, але у піднесеному настрої християнства, у 

вірі в Спасителя: «Християнство від початку було провіщенням радости, 

єдиної можливої на земли радости. Християнство унеможливило радощі, які 

ми зазвичай уважаємо за приступні. Та в глибині темної безодні, 

християнство провістило й подарувало нам іншу всеохопну радість, і радість 

ця перетворює Кінець на Початок. Без проголошення цієї радости 

християнство годі уявити. Церква перемогла світ тільки силою цієї радости, і 

втративши радість, переставши бути її свідком, вона програла боротьбу за 

світ» [441, с. 45]. 

Тож академічні розважання про Церкву, її послання та засоби 

євангельської праці можуть мати сенс і користь тільки в контексті певної 

основоположної правди ‒ тої «великої радости», з якої черпає значення й 

силу все інше, що є в християнстві. 

У формі хайретизмів знаходимо також і зразок такого великого 

захоплення Пресвятою Дівою, що зупиняло промовців аж до неспроможності 

висловитися. На це звернув увагу владика Ігор Ісіченко, подаючи приклад 

дев‘ятого ікосу «Акафісту до Пресвятої Богородиці», в якому візантійський 
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автор вжив найдзвичайно показового образу: «промовці велемовні, наче риби 

німі перед Тобою Богородице», а серед хайретизмів подав кілька версій 

мотиву перевищення мовчазною скромністю Пречистої Богородиці 

мистецьких та інтелектуальних здобутків античного світу: 

Радуйся, бо Ти мудреців немудрими виявляєш; 

Радуйся, бо красномовці перед Тобою німіють; 

Радуйся, бо завзяті дослідники перед Тобою розум втратили; 

Радуйся, бо перед Тобою замовкли казкарі; 

Радуйся, бо Ти афінські лукаві хитрощі розвіяла
 
 [118, с. 43]. 

Варто відзначити, що хайретизми, добре знані з гимнографії, проникли і до 

літературних творів, зокрема, у вміщеній у «Повість временних літ» похвалі 

княгині Ользі (стаття за 6477, 969), де повідомляється про її смерть, звучить 

заклик: Радуйся, рускоє познаніє к Богу, начатокъ примиренію  быхо [118, с. 

98]. А завершуючи оповідь про мученицьку смерть Бориса і Гліба (1015) 

похвалою загиблим страстотерпцям, літописець також використовує 

хайретизми: 

Радуйтася страстотерпца Христова заступьника Руськои земли 

Єже исцѣление подаєтся приходящимъ къ вамъ вірою и любовью. 

Літописна розповідь про відкриття мощів прп. Феодосія Печерського 

(1091) написана очевидцем та учасником цієї похвали Нестором, включає 

похвалу святому, де також знаходимо хайретизми, які сукупно 

підтверджують міцне утвердження традиції візантійських кондаків і 

акафістів: Радуйся, отче наш і наставниче Феодосіє [118, c. 100]. 

Хайретизми зустрічаються також і в українській літературі барокової 

доби, використовуючись як епіграф і розтікаються повнозвучною піснею в 

циклі віршів на празник Христового Воскресіння:  

Ты же чистая красуйся, Богородице,  

о востаніи сына твоєго. 

Йоаникій Волкович. О радости Богородици  [ 330, c. 168] 

Твоєй радости и мы ть, дѣво, помагаєм, 
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Тебе, матку утѣхи, любезно витаєм. 

Радуйся, панно, тобѣ над всѣх ликовати, 

Над всѣх ся приналежит тобѣ радовати. 

Бо твоя радость ото от гробу повстаєт, 

Ввес свѣт тяжкоприкрого смутку позбавляєт. 

Радуйся, вмѣстилище, ты-с бовѣм вмѣстила, 

З вѣков пожаданого гостя породила. 

Ты єго воскресшого, первѣй оглядаєш, 

Утѣхи любезнѣйшей над всѣх заживаєш. 

Радуйся, заре солнца, котроє затменьє 

Утерпѣло, в смутноє сына погребеньє. 

Радуйся, бо аж ввесь свѣт солнце освѣщает, 

Зѣло рано променѣ свои роспущаєт. 

Радуйся, небо, небес всэх пространѣйшеє, 

И над емпирейскіи кгмахи чистѣйшеє. 

Радуйся, бо твой цар, Ад темный, побѣждаєт, 

С преславным триумфом нам ото ся являєт. 

Радуйся, Діадимо, предвѣчной денницѣ, 

Радуйся, вѣнче, в горней увитий винницѣ, 

Ты-с бовѣм, панно, слово вѣчноє вѣнчала, 

Дня нынѣшнего чести преславной узнала. 

Радуйся, вышній троне небесного слова, 

На котором почивал предвѣчный Господь, 

Кторій єст-єсь в горниі кгмахи пренесенный, 

В емпирейских палацах сличных поставленный. 

Радуйся, мосте, котрій до небес провадиш, 

На превысоком столку всѣх роскошнеє садиш. 

Радуйся, Лѣствице, по которой вступаєм 

На высоту горнюю, там вѣчне царствуєм. 

Радуйся, столпе церкви, которій вспираєш, 

Церковь воюючую моцно укрѣпляєш. 

Радуся, пречиста, живота всѣх мати, 

Єдиной ся пристоит тобѣ радовати.  

Радуйся, кролевая небесного двору,  

Радуйся, о царице превышнего хору. 
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Честнѣйшаа херувім гойне веселися 

Славнѣйшаа серафим, утѣхи исполнися. 

Радуйся, бовѣм твоя радость триумфуєт, 

Врагов побѣдивши, сын твой о то ликуєт. 

«Радуйся, пристанище житейских плаваній» 

Ікос ІХ [330, c. 31] 

Призри, о Богомати, з горняго Сіона, 

Утопох в мори страстей, якоже Іона, 

Возстань на мя, адскаго отверзеся кита, 

Како зубов избѣгну звѣра ядовита, 

Погибну, аще своих не простерши дланий, 

Вѣм бо тя, пристанище житейских плаваний! 

 

Основу поетичної образності богородичної теми у гимнографії 

безсумнівно склали біблійні тексти, в яких апологети християнства 

відчитували таємні символи не лише чудесного народження Спасителя, але й 

Пресвятої Матері, що стало знаком спасіння людства від первісного гріха. 

Покликаючись на виразні обриси символів Святого Письма, Отці Церкви у 

своїх гоміліях переконували в існуванні Божої волі, у сповненні Господньої 

обітниці. Все це вперше чуємо під час святкування празника Різдва Пресвятої 

Богородиці, коли з відкритим лицем взираєм на славу Господню (2 Кор. 3, 

18), коли відчуваємо, що древнє пройшло і процвіло нове (Іс. 43, 19), і це нове 

звершилося під сонцем (Еккл. 1, 10). Разом із народженням Христа 

утвердилася догма про чисте народження, що не потребує очищення ‒ ще не 

мучилася родами, а народила, перед приходом болей її народила сина. Хто 

чув про таке ? (Іс. 66, 7), про це співав Давид ‒ Бог посеред Тебе і не 

захитається, бо Всевишній освятив житло своє (Пс. 45, 3‒5). 

У Святому Письмі знаходяться символи, що стали підтвердженням 

величі Пресвятої Матері і яскравими образами греко-візантійської 

гимнографії: неприступна купина неопальна (Вих. 3, 2); твердий і несікомий 

камінь (Вих. 17, 6), цвіт на палиці Аарона (Вих. );  священичий жезл (Числ. 

17, 8), проросший невозділаний плід (Євр. 9, 4), золота стамна (Євр. 9, 4), 
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вінець огненосного виду (4 Цар. 2, 11), запечатанне джерело (Пісня пісн. 4, 

12), нова чаша (4 Царств. 4, 20), корінь прекраснійшого світу (Іс. 11, 1), 

носяща держащого вся словом (Євр. 1, 3), врата грядущого Бога во плоті, 

кліщі очищаючого вугілля (Іс. 6, 6), руно непостижимої роси (Суд. 6, 37), 

жизнедательний колодязь Вифлеємський, бажаний Давидом (2 Цар. 23, 15), 

чистий одяг – одівающогося світом яко ризою (Пс. 103, 2), мати Царя віків 

(1 Тит. 1, 17).  

Варто пригадати ключову жіночу образну лексику Сапфо (XVII-XV ст. 

до Р. Хр.), яка і надалі використовувалася в поезії: βᾶ (земля) βᾶ ιέθαζκα 

(чорна земля – родюча земля або смерть – персоніфікація жіночого 

стихійного начала, міфологічне осмислення поняття «жінка»,  ἄνμονα (нива),   

θείιςκ (лука),  ἄκεμξ (квітка),  ανόδμκ (троянда),  ὐαηίκεμξ (гакінтос),  ἴμκ 

(фіалка), πμζηζθόενμκμξ (мереживотронна). Окрім того, реконструйовані на 

основі поетичних фрагментів уявлення вказують також на опозицію між «я» і 

«бажаним об‘єктом» жіночого роду: πόηκζα (володарка), ιάηαζνα (блаженна). 

Алюзії старозавітніх символів знаходимо у візантійській гимнографії: 

Столп цѣломудрїя одушевлен, (стихира на хваліте, Різдво Богородиці), 

Родимися жезл от него же цвѣт Христос прозябе (сідален по полієлею, Різдво 

Богородиці), Закона новаго, богописанную скрижаль (тропар 5-ї пісні канону, 

свв. Йоакима і Анни), І божественную стамну, странен ківот і катапетазму 

(тропар 9-ї пісні канону на Введення), пронареченная скинїя (тропар 7-ї пісні 

канону на Різдво Богородиці), Соніде яко дождь на руно, во утробу твою 

Господь (богородичен по 4-й пісні канону Симеону столпнику), Гедеон тя 

Руно прообрази, на тя бо яко роса Христос Бог сониде (тропар 3-ї пісні 

канону Роману Сладкопівцю), Гору юже провидѣ Данїил, із нея же 

несѣкомий камен вѣри отсѣчеся Христос (богородичен по 6-й пісні 2-го 

канону Симеону столпнику), Гаврїил тя гору пишет велику: Аввакум же 

Пречистая гору присѣйную добродѣтелми: И Давид усиренную, із нея же Бог 

воплотися (богородичен по 3-й пісні 2-го канону Михаїлу столпнику), cе 

несѣкомая Гора, от камене неплодна, осѣчен Камень плодородит мисленний 
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(тропар 3-ї пісні канону предпр. Різдва Богородиці), Гору і Дверъ небесную, і 

мисленную тя лѣствицу боголѣпно, Ликъ божественний пронарече (тропар 7-

ї пісні канону на Різдво Богородиці), Пророци тайно вкупѣ веселятся: юже бо 

предвидѣша образнѣ, во древніх родѣх: Купину і стамну, і Жезл, облак, Двер, 

і Престол, і велїю Гору: раждаєтъ днесь (Різдво Богородиці, слава і нині 

перед каноном), Златая кадилница бист, огнь бо въ оутробѣ твоєй вселися 

(тропар 6-ї пісні 2-го канону на Різдво Богородиці), Купина въ горѣ огнем 

неопалима (тропар 7-ї пісні 2-го канону Різдва Богородиці), Доброту тя 

Іаковлю, і лѣствицу небесную, по ней же Господь сониде на землю (стихира 

на Господи воззвах, Покрова). Докладне зібрання богородичних образів, що 

використовуються у марійних празниках впродовж літургійного року, 

представлено в окремому розділі дисертаційного дослідження с. Луїзи Цюпи. 

У праці систематизовано й роз‘яснено богородичні символи, а також 

ілюстровано цитатами з оригінальних джерел у перекладі з 

церковнослов‘янської на італійську мову [439]. 

У текстах Нового Завіту з‘являються нові барви у трактуванні образу 

Богородиці, які доповнили і збагатили старозавітні сентенції, впроваджуючи 

у співні тексти виразні євангельські символи: істочник жизни от неплодния 

раждаєтся: і благодать плодити свѣтло начинаєт (стихира на хваліте, Різдво 

Богородиці); свѣтоносная двер (тропар 5-ї пісні канону, прпп. Йоакима і 

Анни); свѣщу мисленноє солнце облиставшую, плотїю от нея восїявша 

(тропар 1-ї пісні канону, попраздн. Різдва Богородиці); солнечний бо 

одушевленний облакъ восїя (тропар 4-ї пісні канону, предпраздн. Різдва 

Богородиці); запечатлѣнная нинѣ Книга раждаєтся (тропар 5-ї пісні канону, 

предпраздн. Різдва Богородиці); виноград днесь родися спасенний (тропар 5-ї 

пісні канону, предпраздн. Різдва Богородиці); се бо свѣту чертог (стихира на 

хваліте, Різдво Богородиці); процвѣте яблко благовонноє, шипок 

божественний явися (тропар 8-ї пісні канону, предпраздн. Різдва Богородиці); 

свѣтозарний Рай свѣтло процвѣте (тропар 9-ї пісні канону, предпраздн. 

Різдва Богородиці); яко яблко во дубравѣ єдину тя обрѣт, честнѣйшїй крин і 
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удолний цвѣт, о богомати (тропар 6-ї пісні канону, Воздвиження); чертог 

неразорим небеснаго жениха (сідален на 1-шу стихологію, Йоакима і Анни); 

дѣвическїй богоукрашенний престол, іже всѣх превишши дланїю 

божественною (тропар 5-ї пісні канону, Йоакима і Анни); Іоакима і Анни 

рождество свиток нов видѣ: в нем же написася слово воплощено (тропар 6-ї 

пісні канону, Йоакима і Анни); Дѣва Марїя, і богородица воістинну: яко 

облак свѣта днесь восїя нам (сідален по 2-й стихології, Різдво Богородиці); 

днесь Ризою разумною, совишше істканною от божествения благодати, 

Церков твоя Господи якоже невѣста украсися (тропар 8-ї пісні канону, 

Корнилія сотника). 

Трактування Пречистої Діви як Матері Христа і нашої заступниці 

найчастіше підкреслюється у гимнографії, а її народження уособлюється з 

просвітленням та очищенням:  

Всенепорочная отроковица родися: 

і просвѣти мірскія конца.  

Світилен, Йоакима і Анни  

Зарею твоєю богомати, уму моєму озаритися, 

омраченному грѣхомъ, повели Дѣвице.  

Тропар 5-ї пісні канону, Йоакима і Анни 

Явишася Дѣво, ширшая небесъ: 

въмѣстила єси Бога несказанно. 

Богородичен по 9-й пісні 2-го канону, Михаїла столпника 

Чистоти свѣтовидноє бисть селенїє, 

свѣтодавца носивши воплощаєма. 

Богородичен, Корнилія сотника 

Мїръ с нею обновляєтся 

і церков во своє благолѣпїє украшаєтся. 

Стихира на стиховні, Різдво Богородиці 

 

Питателница жизни нашея. 

Сідален по 1-й стихології, Різдво Богородиці 

Тебе заступницу і Покров державен  

христїанскому роду Христос дарова:  
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покривати і спасати люди согрѣшшая, 

к тебѣ притѣкающая. 

Стихира на стиховні, Покрова 

Нас бо ради Богородица молит Христа, 

предвѣчнаго Бога. 

Кондак після 6-ї пісні канону, Покрова. 

 

Упродовж тривалого розвитку богородичної теми у гоміліях та працях 

богословів, за час формування богородичних празників та їх 

гимнографічного репертуару, усталився новий образний світ, що тісно 

пов‘язав Старий Завіт з Новим. У цьому контексті по-новому прочитувалося 

значення Богородиці в екзеґезі Святого Письма, відзначалося богословами і 

втілювалося у гимнографії, а одним із найважливішим акцентів стало 

наголошення на свободі вибору Діви Марії. Саме можливість вибору є 

знаком особливого ставлення Господа до свого творіння, тож невипадково у 

проповіді на Благовіщення Микола Кавасила підкреслює: «Бог бажав, щоб 

Мати народила Його так само добровільно, як і Він втілився добровільно» 

[124, c. 238]. Про подібний принцип синергізму Бога і вільної волі людини 

йдеться у Йоана Дамаскіна: «Бути Матір‘ю Сина Божого ‒ це для Марії 

благодатний дар, передбачаючий і участь її вільного вибору, як моральний 

подвиг з її боку» [320, с. 231]. Тож вибір Богородиці є свідченням спасіння 

людини за її власним бажанням, знаком заклику Бога до співдії, до шляху, 

впродовж якого людська воля багато разів випробовується і гартується. 

Минаючи покоління старозавітніх праведників, шляхом багатьох очищень і 

освячень, промисел Божий сягнув вершини в особі Святої Діви, яка була 

обрана Господом і повністю віддана Його волі. В цьому вбачається найвища 

досконалість Пресвятої Марії, як зразка ідеальної чистоти та образу істинної 

духовної краси. Як було сказано у вище, в Бозі Краса досягала своєї 

найвищої концентрації, набуваючи статусу вічного, невгасимого сіяння і з 

цієї точки зору мистецтво розглядалося не просто як вміння чи техніка, але 

як важливий універсальний засіб укріплення моралі, досягнення вищої 
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духовної реальності, сокровенної глибини, як способу представлення 

ідеальної людини. В такому світлі сприймалася й Пресвята Діва, будучи за 

словами Миколи Кавасили «всесвітньою прикрасою ще до приходу у світ, 

коли Бог прикрасив Свою Матір почестями, які призначив для людського 

роду… Вона одна із всіх людей, які жили від початку віку до останніх часів 

протиставилась злу і повернула Богу від Нього отриману непорочну красу» 

[124, с. 217]. Богослов переконаний, що в день народження Пресвятої Діви 

«небо пізнало, що недаремно воно було воздвигнуто, коли відкрилося те, 

заради чого воно було сотворене, сонце побачило те, заради чого воно 

сприйняло видиме світло, вся твар відчула себе сповеною більшої краси і 

світла, коли засіяла загальна Краса… Бо подібно тому, як лише око 

звертається до сонця, так зі всіх минулих лише Діві було довірено істинне 

світло, і через неї – всім» [124, с. 218]. 

Про це також пише французький богослов Олів‘є Клеман, який визнає, 

що «одна людська істота вже завершально переступила поріг краси, щоби 

душею і тілом ввійти у світ і це єдиний повністю втілений образ Христа ‒ 

Марія, Мати Божа. Вона поєднує всю красу творіння і живе на межі 

сотвореного і несотвореного, про Неї говорить Ареопагіт як про вічний образ 

краси, тієї краси, яка творить всяку сопричасність». Звідси й постійне 

апелювання творців гимнографії до Пресвятої Діви як джерела Світла і 

Краси, що «преобразили» світ: 

Преукрашенна божественною славою 

Священна і славна Дѣво памят ти. 

Ірмос 1-ї пісні канону, Успення 

Украшена добротою добродѣтелей, богомати чистая.  

Богородичен 6-ї пісні канону, св. Володимира 

Дѣвическїй богоукрашенний престол.  

Тропар 5-ї пісні канону, Йоакима і Анни 

Іоакиме красуйся со супругою: 

Родивши купно душевную красоту твари. 

Стихира на Господи воззвах, Йоакима і Анни 
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Радуются земнороднїи 

О божественнѣй твоєй славѣ красящеся. 

Стихира на Господи воззвах, Успення 

Небесна пречиста божия селенія 

Предста ти свѣтлоукрашена яко непорочна богу царю. 

Ірмос 1-ї пісні канону, Успення 

Колесница слова благоукрашаєтся. 

 Тропар 9-ї пісні канону, Різдво Богородиці 

Ісусово вмѣстилище веселоє і красноє. 

Стихира на стиховні, Введення 

У Богоматері досягається вершина людського сходження роду 

прадавнього Адама, згіршеного першородним гріхом. О. Сергій Булгаков 

вибудовує послідовний ряд ступенів, якими відбувалося безперервне 

піднесення Пресвятої Діви від землі до неба. Цей шлях починається в день 

Різдва Богородиці разом із свідченням обраності і святості вже у самому Її 

народженні, як співається в ірмосі 1-ї пісні канону празника:  

Радующеся днесь со веселїєм воспоєм Божественноє Рождество Божїя Матере: 

Себо родися радость вселеннїй, печаль Праматере потребляющую. 

Наступним ступенем освячення Богоматері є введення Її до живого 

Божого храму, а далі Благовіщення, в день якого відбулося звершення 

Богоматеринства. На цьому ступені сходження Святого Духа і диво 

безсіменного зачаття стали знаками найвищої благодаті, яка лише можлива 

для творіння. Це означало також і обожнення людської природи в особі 

Святої Діви як приготування до спасіння, про що співається у стихирі на 

стиховні празника Благовіщення:  

Днесь радость благовѣщенія, дѣвственноє торжество, 

нижняя со вишніми совокупляются. 

Адам обновляєтся и Єва первия печали свобождаєтся: 

и сѣнь нашего существа, обоженїєм прїємшаго смѣшенїє. 

 В Успенні ми наголошуємо на прославленні людської природи, яка в образі 

Богородиці була воскрешена, обожнена і вознесена одесную Отця ‒ так 

ліствиця, яку бачив старозавітний Яків, здійснилася у всій повноті, бо небо і 
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земля поєдналися воєдино
 [
31, с. 137]: 

Доброту тя Іаковлю, і лѣствицу небесную, 

по ней же Господь сониде на землю. 

 Стихира на Господи воззвах, Покрова 

О преславному чудеси: 

істочник жизни во гробѣ полагаєтся 

і лѣствиця ко небеси гроб биваєтъ. 

Стихира на Господи воззвах, Успення 

Шлях, пройдений Богородицею, символічно проголошений уже в день 

празника Різдва Пресвятої Діви. В цей день відкриваються найпотаємніші 

знаки, які розкривають божественний промисел Її життя, зокрема, під час 

богослужіння читаються три старозавітні тексти: 

1. Про ліствицю Якова (Буття 29, 12): 

І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає 

неба, і оце ангели ступають по ній вгору й сходять наниз. 

2. З книги Єзекиїля (Єзек. 44, 1‒2): 

І рече Господь до мене: сину чоловічий, сія врата заключенна будут і не 

отверзутся, і ніхто не перейде ними, яко Господь, Бог ізраілів, Він єдиний 

ввійде і вийде, і будуть заключенна.  

3. Притчі Соломонові (9:1‒6): 

Премудрість свій дім збудувала, 

Сім стовпів своїх витесала. 

Зарізала те, що було на заріз, 

Змішала вино своє, і трапезу свою приготувала. 

Дівчат своїх вислала, і кличе на висотах міських: 

Хто бідний на розум, хай прийде сюди,а хто нерозумний, говорить йому: 

Ходіть, споживайте із хліба мого, 

Та пийте з вина, що його я змішала! 

Покиньте глупоту – і будете жити, 

І ходіте дорогою розуму! 

Символіка двох перших читань ‒ ліствиці та образу Богородиці як врат 

заключенних, які не оверзутся вже розкривалася вище, а третій символ 
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вводить новий образ Богородиці ‒ Премудрості Божої Софії. На думку о. 

Сергія Булгакова слова Йоана Предтечі «Оправдася Премудрость (Σμθία) от 

чад своїх» (Мт. 2, 19) передовсім відносяться до Богоматері.  

Важливо відзначити, що образ премудрості на семи стовпах пов‘язаний 

із трактуванням образу «матері-землі», яка набуває рис небесної богині в 

епоху Суддів. У старозавітні часи в Ізраїлі поклонялися богині родючості, 

яку називали Ашера, бо вона була богинею дерева, а ашери, тобто, дерев‘яні 

стовпи, були її символом (Суд. 6, 25 і далі) [342, с. 116]. Тож, ймовірно, образ 

стовпів використано у приповістях завдяки впливу давнього вірування в 

Ашеру, яка в часи Єремії стала небесною Царицею (Єр. 44, 15). Цей образ 

було оспівано псалмопівцем (Пс. 44) і в християнстві саме так звеличували 

Пречисту Діву Марію: 

Божия премудрость созѣдаєт себѣ дом: 

От неплодния утроби Богородицу Марію.  

Світилен, зачаття Богородиці 

Софія-Премудрість стала основою, стовпом і утвердженням істини, образом 

земної Церкви [31, c. 189]. Богоматір виступає по відношенню до світу як 

Абсолютна Ідея, яка повідомляє світові благодать всеєдиності, а Її 

відображенням у світі є жіноче начало, завдяки якому вдається не втратити 

накопичений досвід і використати його як матеріял для пізнання Бога і злиття 

з ним в ідеальній єдності [28, c 536]. В теологічній свідомості це проявилося 

у сприйнятті Богородиці першим храмом Софії, бо через Неї Слово стало 

плоттю і на світ прийшов Христос. Так Софія-мудрість буквально втілила 

задум Творця:  

 

Мудрости вомѣстилище паче ума лучшаго,  

явися Отроковице всенепорочная.  

Тропар 9-ї пісні канону, Симеона столпника 

Премудрости чистоє обиталише отчеє,  

паче єстества чистая Дѣво бисть. 

Богородичен 4-ї пісні канону, Корнилія сотника 
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В Русі-Україні також особливо почитався празник Святої Софії як Божої 

Премудрости, а в Києві цей престольний празник було прикріплено до 

празника Успення  Про це пише Сергій Аверинцев, підкреслюючи таку 

практику особливим зв‘язком між Мудрістю та Матір‘ю Божою. Цікаво 

відзначити існування гіпотези щодо приурочення дня освячення храму св. 

Софії в Новгороді (14 вересня) до свята Гроба Господня в Єрусалимі (13 

вересня), а саме ‒ відтворення престолу Новгородської Софії «в мѣру Гроба 

Господня». Такий висновок було зроблено на основі відомостей про 

знайомство давньоруських календарів з празниками Святогробського 

Типікону, який був укладений на основі бослужбових обрядів храму 

Воскресіння Господнього в Єрусалимі, в якому одним із найголовніших 

празників вважався празник освячення побудованого Костянтином Великим 

храму Воскресіння над Гробом Господнім 13 вересня 335 р. Служба в цей 

день відзначалася так урочисто, як на Пасху й Різдво, тож вповні могла 

запозичитися слов‘янами [186, с. 125].У статті про зображення Оранти у св. 

Софії Київській він пише наступне: «вона (Матір Божа) є 

градодержиця…спрямована на поєднання небесного і земного храму, 

храмову будівлю…нарешті, місто, земний град Київ з усіма його потребами, 

але настільки, наскільки всередині його земного буття здійснюється 

надземний упорядковуючий задум – задум Премудрості» [7, 35]. Він же, 

досліджуючи символіку надпису над головою Оранти, встановив зв‘язок 

понять «міста» – «Софії» і «Богоматері-Оранти з акафістом «Взбранной 

воєводѣ», який виразно поєднує образ Діви Марії з софійними мотивами 

дому, храму, стверджуючого стовпа, основи, охоронної стіни. Як пише 

Сергій Кримський: «Київ уособив ексклюзивну за духовною інтенсивністю 

осанну Богородиці, якій присвячена більшість київських храмів. Тут і церкви 

Благовіщення, якими були і Десятинна і надбрамна церква Золотих воріт, і 

подільська Пирогоща, і сакральні споруди Лаври, що розповідають про всі 

головні епізоди життя Божої Матері від батьківського початку (церква 

зачаття св. Анни) і місії Богородиці (храм Різдва на Дальніх печерах) до 



 

137 

 

смерті (Успенський собор). У цьому контексті ознаменування образу Софії 

(тобто другої іпостасі Трійці) центральним храмом Києва є свідченням 

сполучення архітектурної семантики міста із софійно-богородичним змістом, 

що утворює вже другий план цілісно-смислового простору міста» [145, c. 33]. 

До образу Святої Софії – Премудрости Божої, звертається Климент 

Смолятич, трактуючи її в особистісному розумінні – «будівельниці, що 

створює світ, ніби тесляр чи будівничий складає дім як образ обжитого й 

упорядкованого світу, обмеженого стінами від безмежних просторів хаосу» 

[118, c. 313]. Цікаво, що такий мотив проявився в фольклорі й історія 

будівництва храму Святої Софії збереглася в формі колядки, в якій сама 

Пресвята Діва ініціює його зведення [353, с. 238]:  

А що нам било з начала світа 

(Славен єсі, Боже, 

По йусім світі і на небесі). 

Йо не било ж нам, хиба сина вода, 

синая вода та й білий камінь. 

А прикрив Господь сиров землицев, 

Виросло на ним кедрове древо, 

Барз височейке і барз слічнейке. 

Висмотрила о Пресвята Діва, 

Зізвала 'д ному сорок ремісників: 

«Ой підіте ж ви, ремісничейки, 

А зітніте ж ви кедрове древо, 

Збудуйте з нього святу Софію, 

Святу Софію в святім Кийові. 

Всеохопність образів Пресвятої Богородиці свідчить про велику любов 

і повагу до Божої Матері, про захоплення її світлим образом, що постійно 

зростало і міцніло на емоційних підвалинах християнської гимнографії. На 

цій основі утверджувався духовний стрижень української гуманістики, в 

якому переплелися ―богородичний‖ і ―софійний‖ лейтмотиви національної 

релігійно-культурної ментальності та мистецтва як уособлення української 

історії, духовності, мудрої організації державного і народного буття [177]. В 
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такий спосіб духовний досвід християнства знайшов своє відображення на 

українському ґрунті, в чому переконує аналіз змісту найдавніших руських 

рукописних літургійних книг Київської доби, зміст яких демонструє виразне 

домінування богородичного репертуару.   

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

 

Простежується прадавній досвід сакральних обрядів, в яких поступово 

виокремлювався і формувався образ жінки як зачинательки і берегині роду, 

що ототожнювалося з образом першої богині 

 – Всесвітньої Матері. На цій основі укладалася багата міфологія, в межах 

якої формувалися виразні лексичні системи, що поступово перероджувалися 

в архетипи ‒ мігруючі й проникаючі у сакральне віршування різних народів, 

а згодом і до поетичних текстів богородичної гимнографії. В такий спосіб 

жіноча образність проникала у сакральні культи давніх цивілізацій, 

формуючи образно-лексичний каркас християнської символіки. Відгомін тих 

прадавніх часів знаходимо у християнській богородичній гимнографії, що 

зберегла численні епітети й метафори жіночого начала, закарбовані в образах 

довколишнього світу, у символах світла чи світил, у рослинному орнаменті, 

плодючому ґрунті, зрошеному полі, саду та його плодах. 

Ґрунтовний слід у богородичній гимнографії залишили старозавітні 

знакові символи, а переломна доба розпочалася з прославної пісні в момент 

переходу ізраїльтян через Червоне море. Відтоді простежується виразна 

траєкторія еволюції від образів Девори, Рути, Юдити й Естери до Пресвятої 

Діви, яка стає архетипом прообразу звершення Творіння. Глибокий 

сакральний зміст цієї події розкрито у літургійній поезі, у гоміліях 

християнських апологетів, апокрифах, а також у численній богородичній 

гимнографії. Разом із першими гимнографічними текстами вибудовувалася 
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та поширювалася маріологічна доктрина, де нашолошувалося на дівоцтві 

Марії після народження Христа, на визнанні її матір‘ю людства та 

утвердженні матір‘ю Бога. Богородицю вважали зразком ідеальної чистоти, 

образом істинної духовної краси і досконалості. Виявлено особливий зв‘язок 

між Божою Матір‘ю та Святою Софією, що особливо відзначалося в Києво-

Руський період як свято Божої Премудрості. В такий спосіб духовний досвід 

християнства знайшов своє відображення і на українському ґрунті. 
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РОЗДІЛ 3 

ВІДОБРАЖЕННЯ БОГОРОДИЧНОЇ ГИМНОГРАФІЇ  

В ЛІТУРГІЙНИХ ЗБІРНИКАХ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

XI-XVII СТОЛІТЬ 

 

3.1 Місце богородичної гимнографії у структурі літургійних 

збірників Києво-Руської доби 

 

 

Літургійні книги, які за короткий час потрапили до Київської держави, 

дозволили не лише вповні забезпечити повний цикл християнських 

богослужб, але відкрили новий образно-символічний світ, огорнутий 

плинністю мелодичного мережива. У співaних текстах відображався 

віддалено-примарний відблиск вічності, а в особливій мові містких і 

виразних означень, з яких випліталася безконечна ліствиця, відкривався 

божественний світ. Так півчі «щаблі» чисельного богородичного репертуару 

провадили до підніжжя досконалого Творіння – Богородиці, чиє життя стало 

наріжним каменем нашого спасіння, що суголосне старозавітньому 

прозрінню: 

…і снилось йому (Якову), ‒ ось драбина поставлена на землю, а верх її 

сягав аж до неба. І ось Янголи Божі виходили й сходили по ній. І ото 

Господь став на ній і промовив: Я Господь, Бог Авраама, батька твого і 

Бог Ісаака. (Буття 28: 12–13). 

Зберігся унікальний зразок ранньохристиянської літератури ІІІ ст. 

«Страждання святої Перпетуї», де мучениця, описуючи свій перший сон 

після хрещення, розповідає про високу золоту драбину, єднаючу землю з 

небом [331, с. 185]. А візантійські богослови розробили теорію єрархічної 
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ліствиці, яка впорядковує зв‘язок поміж небесним і земним світами, 

символізуючи шлях духовного вдосконалення, найдетальніше роз‘яснений у 

праці св. Йоана Ліствичника «Ліствиця Райська», або «Ліствиця, провадяча 

на небо». Ця книга була перекладена на церковнослов‘янську мову ймовірно 

вже у Х ст. південними слов‘янами, звідки й потрапила до Київської Русі. За 

таким зразком у латинському світі в період середньовіччя виник збірник 

молитов під однойменною назвою «Небесна ліствиця» (Scala coeli), які 

використовувалися в цей час у всіх країнах Центральної Європи. Такі 

подвижники монашества, як грек Теодор Студит (759‒826) чи українець 

Паїсій Величковський (1722‒1794) також покликалися на «Ліствицю» як на 

досконалий шлях до спасіння, але найяскравіше цей символ розтлумачив св. 

Йоан Дамаскін, розкривши в ньому образ Пресвятої Діви ‒ ліствиці небесної, 

якою Бог зійде на землю: «Господь звів Собі одухотворенну ліствицю, 

основа якої встановлена на землі, а верх торкається самого неба і на якій 

стоїть сам Бог. Ліствиця духовна, тобто Діва, стоїть на землі: тому що  вона 

народилась на землі; голова її торкалась неба: тому, що головою Її був Бог і 

Отець. Ангели на ліствиці рухаються вгору і вниз, тому що в молитвах 

невсипуща Богородиця велить Ангелам, які з Нею разом безперестанно 

допомагають людям і, сходячи, підносять до Бога молитви молільників, а 

спускаючись приносять від Бога людям поміч і дарування» [320, с. 282].  

Такі слова можна трактувати як прадавнє образне спілкування з небесним 

світом, де найближчою людині визнавалася Пресвята Богородиця, яка, за 

вченням св. Йоана Дамаскіна, торкаючись головою неба, стоїть на землі і 

велить Ангелам разом з Нею допомагати людям, підносить до Бога їх 

молитви, надає поміч і дари. Таке сприйняття Божої Матері підтверджується 

величезним пластом богородичної гимнографії, що в музично-поетичній 

формі слугувала людині у щоденному спілкуванні з небесним світом, 

надавала відчуття захищеності, сповнювала віри і надії. 

Богородичні піснеспіви, вплетені у різні форми обрядових богослужінь, 

заклали добру основу для сприйняття нової християнської образності в Русі-
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Україні. Цей спадок, прийнятий молодою Київською державою, в 

перспективі визначив національну рису українського християнства ‒ вияв 

особливої поваги до богородичної теми, що підтверджується особливостями 

структури найдавніших руських літургійних збірників. Співані богородичні 

тексти знайшли своє місце в окремих службах, у додаткових розділах, 

виокремилися завдяки музичній фіксації. Певним чином, в Україні-Русі 

відбулося переосмислення успадкованих греко-візантійських богослужбових 

форм, виразно задемонстроване у змісті найдавніших українських 

літургійних книг на прикладі особливої уваги до богородичних жанрів.  

У найдавнішому руському Кондакарі кінця ХІ ‒ поч. ХІІ ст. [323] 

представлені кондаки з ікосами найбільших празників церковного року, в 

тому й богородичних. У цьому списку виділяється кондак на Благовіщення 

Пресвятої Богородиці, який завершується послідовно виписаними 24 ікосами, 

тоді як звично кондаки зафіксовані з одним ікосом.  

Різдво Богородиці  

Кондак, глас 4-й, самогласний (арк. 26–27): 

Іоакимъ и Анна поношения бещадия. 

Ікос 

Молитва въкупь и въздыханиє. 

Введення Богородиці 

Кондак, глас 4-й, (арк. 39 зв.), подобен: възнесый ся на крестъ.  

Пречистая церквы спасова и многочьстьныи чьртогъ. 

Ікос 

Неиздреченьныихъ божии и божьствьныихъ таинъ. 

Собор Богородиці  

Кондак, глас 6-й, самогласний (арк. 46 зв.–47): 

Преже дьньницѣ  от отца без матере рожьша ся. 

Ікос, самогласний 

Невъздѣланаго грьзда прозябъшия лоза. 

Благовіщення  

Кондак, глас 8-й, самогласний (арк. 58 зв.–64): 

Възбраньноумоу воєводѣ побѣдная. 
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Ікоси (1, 2 і 3 втрачені) 

4. Сыла вышняго осѣни тъгда. 

5. Имоущи богоприятьная дѣвице ложесна. 

6. Боурю внъоутрь имѣя.  

7. Слышаша пастоуси. 

8. Боготочьноую звѣздоу. 

9. Видѣша отроци халдѣистии. 

10. Проповѣдьници богоносивии. 

11. Въсия въ єгуптѣ. 

12. Хотящю симеоноу. 

13. Новоу показа тварь. 

14. Страньно рожьство видѣвъше. 

15. Вьсь бѣ въ землъныихъ. 

16. Вьсяко єстьство аггльско. 

17. Вѣтия многогласны. 

18. Спасти хотя мира. 

19. Стѣна єси дѣвамъ. 

20. Пѣснь вьсяка повиноуєть ся. 

21. Свѣтоприимьну свѣщю. 

22. Благодать дати въсхотѣвъ. 

23. Поюще рожьство твоє. 

24. О прѣпѣтая дѣво мати. 

Покладення ризи Пресвятої Богородиці во Влахерні  

Кондак, глас 4-й (арк. 70 зв.), подобен: Възнесыи ся на крестъ: 

Одѣниє вьсѣмъ вѣрнымъ нетлѣния. 

Ікос 

Чистоую и чьстьноую скинию божия слова. 

Успення Пресвятої Богородиці  

Кондак, глас 2-й (арк. 76 зв. –77): 

Въ молитвахъ неоусыпающю богородицю. 

Ікос 

Огради ми оумъ христе мои. 

Наприкінці основного календарного циклу в списку кондакарів 

зафіксовані ще два додаткові богородичні кондаки для щоденного вжитку на 
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особливі потреби. Перший кондак зазначений як молебний і 

використовувався як молитва на зцілення хворих:  

Кондак молебний Святій Богородиці (арк. 93–94), глас 6-й, самогласний (його 

ж за болящая):  Заступьнице хрьстияномъ непосрамьная. 

Ікос, глас 2-й, под.: Уя‒ми (втрачені літери) 

Кто дъждевьныя капля ищьтет. 

Другий богородичний кондак виписаний наприкінці циклу 13-ти литійних 

стихир, які у рукописі зазначені як «Пѣние похрьстьноє» (арк. 124). У цьому 

списку стихир переважає 8 богородичних піснеспівів, тож, ймовірно, саме з 

цієї причини їх завершує ще один додатковий кондак до Богородиці: 

Литійні стихири 

 Глас 6-й 

Милосьрдия источьникъ отъвьрзи намъ благословленая богородице. 

Надеже мироу благословленая богородице дѣво. 

Мънога мъножьства моихъ богородице грѣхов. 

Глас 2-й  

Съпаси отъ бѣдъ градъ свои богородице. 

Прѣложениє скърбящимъ прѣмѣнениє болящимъ соущи богородице. 

Глас 3-й 

Прѣсвятая владычице и заступьнице мироу. 

Богородице вьсецарице простославьныихъ похвало. 

Радоуи ся двьри божия радуи ся прѣчиста дѣво святая. 

Кондак Святій Богородиці (арк. 125 зв.–126), глас 4-й, подобен: Възнесый ся на: 

Къ богородици прилѣжно нынѣ притьцѣмъ грѣшьнии. 

Окрім празничних кондаків, богородичні піснеспіви присутні в наступних 

розділах Кондакаря, укладених за осмогласним принципом. Перший 

осмогласний розділ містить воскресні кондаки та ікоси (арк. 94–97), другий – 

уривки воскресної служби, де поруч із різними жанрами знаходяться 

богородичні воскресних тропарів (арк. 97–110): 

Глас 1-й 

Воскресний тропар: Камени знаменаноу отъ июдѣи. 

Богородичен: Гаврилоу провѣщавъшю. 
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Глас 2-й  

Воскресний тропар: Єгда съниде къ съмьрти. 

Богородичен: Прѣблагословлена єси богородице дѣво. 

Глас 3-й  

Воскресний тропар: Да веселять ся небесьная. 

Богородичен: Тебе исходатаишюю съпасениє рода нашего. 

Глас 4-й  

Воскресний тропар: Свѣтьлоую  въскрьсения проповѣдь. 

Богородичен: Отъ вѣка оутаєная и аггеломъ несъвѣдомая таина. 

Глас 5-й  

Воскресний тропар: Събезначальноє слово.  

Богородичен: Радоуи ся двьри господьня непроходимая. 

Наступний осмогласний розділ містить стихи до Алилуя на різні 

празники і укладений також за осмогласним принципом, але в іншій 

послідовності: 1-й глас – 5-й глас – 2-й глас – 6-й глас – 4-й глас – 8-й глас 

(арк. 110‒116). Хоч у цьому послідуванні відсутня пара 3-го і 7-го гласів, 

видно, що використаний порядок відповідає греко-візантійському принципу 

співвідношення гласів згідно парності автентичних і плагальних гласів. Чому 

саме такий спосіб використовує творець Кондакаря, невідомо. Ймовірно, в 

час створення збірника стабільний уклад гласових послідовностей ще не був 

усталений в руській літургійній практиці, а візантійська система була добре 

знаною. У зазначеному розділі знаходяться також піснеспіви із стихами-

припівами після Алилуя на богородичні празники: 

Благовіщення (арк. 111 зв.), глас 1-й: 

Сънидеть господь яко дъждь на роуно.  

Стих: Будетъ имя єго благословлено въ вѣки. 

Покладення чесного пояса Святій Богородиці (арк. 113), глас 2-й: 

Величить душа моя господа и въздрадова ся духъ мои. 

Стих: Се бо отселѣ блажять мя вьси роди. 

На Успення (арк. 116 зв.), глас 8-й: 

Въскрьсни господи въ покои твои ты кивотъ.  

Стих: Клятъ ся Господь давыдови въ истиноу. 

На Різдво Богородиці (арк. 116 зв.–117), глас 8-й: 
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Слыши дъщи и виждь и приклони оухо твоє. 

Стих: Лицю твоємоу помолять ся богатии людиє. 

 

Порівнюючи репертуар Типографського кондакаря та Благовіщенського 

кондакаря (кін. ХІІ–ХІІ ст.) [443], зустрічаємо подібну структуру збірників, 

зокрема із розміщенням  окремих богородичних піснеспівів у додатковому 

розділі. А головний кондакарний розділ Благовіщенського кондакаря 

традиційно містить кондаки на Богородичні празники, як і попередній 

збірник:  

Різдво Богородиці (арк. 3а), глас 4-й, самогласний. 

Кондак: Иоакимъ и Анна поношения бещадья. 

Введення Богородиці в храм (арк. 22), глас 4-й, под.: Възнесыи ся. 

Кондак: Пречистая церкви спасова. 

Благовіщення (арк. 36 зв.), глас 8-й, самогласний. 

Кондак: Възбраньноумоу воєводѣ побѣдная, яко избывъ от зълъ. 

Покладення ризи Пресв. Богородиці во Влахерні (арк. 48 зв.), глас 4-й, под.: 

Възнесыи ся. 

Кондак: Одѣяниє вьсѣмъ вѣрнымъ. 

Додаткові богородичні піснеспіви виписані у Благовіщенському кондакарі у 

наступних розділах:  

– іпакої на Різдво Богородиці (арк. 83) гласу 8-го «Да радуєть ся» 

відкриває розділ Іпакої, Тропарі, Стихири і Катавасії;  

– осмогласний цикл «Всяко диханіє» доповнюється припівом (4 гл.) до 

9-ї пісні канону на Введення Богородиці (арк. 106 зв.‒107) «Аггелы въходъ 

неиздреченно видѣвъше» та наступним текстом – «На путь міръно із 

зазначенням въсегда пети» на 9-й пісні; 

– останній розділ світильних та євангельських стихир завершується 

додатком із трьома богородичними піснеспівами (арк. 129‒130 зв.) 8-го гласу 

«О владичице миру заступьнице и помощьнице»; «Иже цъсаря рожьши 

вьсѣмъ»; «Яко инъгда гаврилъ къ дѣвѣ радость приношаше». 

Важливим свідченням розміщення богородичного репертуару у 
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кондакарях є також Успенський кондакар 1207 р., де в основному розділі 

знаходиться традиційний літургійний репертуар, але в повнішому складі, 

аніж у попередніх збірниках. Зокрема, вперше зустрічаємо кондаки 

празникам Введення та Покладення риз і пояса Пресвятої Богородиці:  

Різдво Богородиці (арк. 4), глас 4-й, самогласний. 

Кондак: Иоакимъ и Анна. 

Вперше у списку зафіксований кондак предпразднеству Введення: 

Предпразднество Введення (арк. 28 зв.), глас 1-й, подобен: Єгда придеши. 

Кондак: Правьдьно плодъ Иоакима и Анны приносить ся. 

Введення Богородиці в храм (арк. 29 зв.), глас 4-й, под.: Възнесы.  

Кондак: Пречистая цьрквы съпасова. 

Собор Святої Богородиці (арк. 48 зв.), глас 6-й, самогласний. 

Кондак: Преже дьницѣ отъ отьця безъ матере роди ся. 

Благовіщення (арк.  78), глас 8-й, самогласний. 

Кондак: Възбраньноуму воєводѣ. 

Покладення ризи Пресв. Богородиці во Влахерні (арк. 94), глас 4-й, под.: Възнесыи ся. 

Кондак: Одѣяниє вьсѣмъ вѣрнымъ. 

Успення  Пресв. Богородиці (арк. 108), глас 2-й, самогласний. 

Кондак: Въ молитвахъ неусыпающю Богородицю. 

Покладення пояса Пресв. Богородиці (арк. 112), глас 2-й, под.: Твьрдыя.  

Кондак: Божествьнаго и неиздреченьнаго єстьства. 

Завершується основний розділ двома додатковими кондаками, серед яких молебний 

до Богородиці на всякий день, гласу 6-го, самогласний (арк. 114 зв.): Заступьнице 

хрьстияномъ непосрамьная. 

У додатковому розділі знаходимо також катавасію на Успення 8-го гласу 

(арк. 167): Блажимъ тя вьси роди та киноніки (причасні) богородичних 

пам‘ятей:  

Кинонік на Різдво Богородиці (арк. 194) глас 2-й: Чашу съпасення. 

Кинонік на Успення (арк. 194) глас 6-й: Чашу съпасення. 

Кинонік на Благовіщення (арк. 196) глас 3-й: Избьра господь Сиона. 

Ще одним прикладом розміщення богородичних у давньоруському кондакарі 

є Лаврський, або Троїцький кондакар [474] початку ХІІІ ст. В основному 



 

148 

 

розділі збірника, як і в попередніх, знаходимо аналогічні празничні 

богородичні кондаки:  

Різдво Богородиці, глас 4-й, самогласний.  

Кондак: Иоакимъ и Анна поношения бещадья. 

Благовіщення, глас 8-й, самогласний. 

Кондак: Възбраньноуму воєводѣ. 

Покладення ризи Пресв. Богородиці во Влахерні, глас 4-й, под.: Възнесы. 

Кондак: Одѣниє вьсѣмъ вѣрнымъ. 

Успення, глас 2-й, самогласний. 

Кондак: Въ молитвахъ неоусыпающю богородицю.  

Покладення пояса Пресв. Богородиці, глас 2-й, под.: Твьрдыя. 

Кондак: Божествьнаго и неиздреченьнаго єстьства. 

Завершується кондакарний розділ традиційним молебним кондаком до 

Богородиці 6-го гласу Заступьнице хрьстияномъ непосрамьная, а в 

додатковому розділі, де зібрані різні жанри (іпакої, катавасії, тропарі, 

стихири) зафіксована катавасія Блажимъ тя вьси роди на Успення 

Богородиці 8-го гласу. 

Репертуар найдавніших руських кондакарів виявляє стабільність 

богородичних піснеспівів в основному кондакарному розділі, а також 

постійну присутність богородичних у додаткових розділах, які традиційно 

містять різножанровий репертуар. Дослідник давньослов‘янських кондакарів 

Ґреґорі Маєрс підсумував, що «давньослов‘янські кодекси репрезентують 

рукописний гібрид і є свідченням інтенсивної адаптації візантійських 

елементів на Русі від Х до ХІІІ століття» [465]. Ймовірно, додаткові розділи 

укладалися згідно визначених потреб храму, для якого створювалися 

рукописи, що сукупно дозволяє отримати різні списки богородичних 

піснеспівів найдавнішого руського періоду. Зауважмо, що велика 

популярність на Русі такого типу літургійної книги як Кондакар є 

нетрадиційною для греко-візантійської практики, де повні кондаки на великі 

празники виписувалися в Мінеях і Тріодях. Натомість Кондакар в Україні-

Русі разом із жанром кондаків був настільки вживаним, що сприяв 
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створенню окремого типу руської невменної нотації ‒ кондакарної, яка, 

проте, за певний час припинила своє існування. Ймовірно, найсутєвішим 

впливом Кондакаря на розвиток української літургійної практики стала 

особливість його структури, що полягала у доповненні основної кондакарної 

частини різножанровими додатками. Остання ознака виразно свідчить про 

майбутнє запозичення такого складу для подальшого створення в другій 

половині XVI ст. новаторського українського нотолінійного літургійного 

збірника ‒ Ірмолоя, на що вперше звернув увагу Мирослав Антонович [433], 

а згодом цю тезу ґрунтовніше досліджував Юрій Ясіновський [ 419]. 

Поруч із жанром кондака у богослужбовому обряді греко-візантійської 

Церкви з VIII ст. особливого значення набуває жанр канону, в структурі 

якого важливе місце займають богородичні тропарі. І хоча богородичні 

піснеспіви стали традиційним завершенням багатьох окремих жанрів – 

різних груп стихир, воскресних тропарів, сідальних, ексапостиларіїв, 

світильних та багатьох інших, проте найчисельніший список складають 

богородичні завершення кожної пісні канону. Незважаючи на те, що 9-та 

пісня канону є богородичною за змістом, у попередніх піснях (з 1-ї по 8-му) 

теж використовуються «богородичні каденції» і така практика виразно 

представлена у найдавніших богослужбових книгах Княжої доби. 

Однією з найдавніших руських літургійних книг є Мінея празнична ХІ 

століття, відома як Мінея Дубровського [441]. Збереглося всього 15 аркушів, 

на яких зафіксовані вибрані піснеспіви празників Теодора Стратилата (8 

червня), апостолів Варфоломея і Варнави (11 червня), апостола Юди (19 

червня) та Івана Предтечі (24 червня). До празничного репертуару входять 

тропарі, сідальні, кондаки з ікосами, стихири, канони. Особливістю канонів 

Мінеї Дубровського є повністю виписані ірмоси, тоді як у більшості 

мінейного типу рукописів записували лише їх інципіти (повністю ірмоси 

записувалися в окремій книзі ‒ Ірмологіоні). Кожна пісня канонів Мінеї 

традиційно складається з ірмосу та 4-х тропарів, останній з яких зазначений 

як богородичен. Зауважмо, що в Мінеї Дубровського кожна 9-та богородична 
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пісня канону має 4 традиційних, а 5 тропарів і це, ймовірно, пов‘язано з її 

завершувальною функцією у повному циклі пісень канону. Як відомо, 9-та 

пісня є піснею Богородиці, оскільки створена на основі євангельської пісні 

«Величай, душе моя, Господа». На думку В. Василика, саме з виникненям 

останньої пісні канону і пов‘язана подальша поява богородичних тропарів 

попередніх пісень [34, с. 161].  

Празник св. Теодора Стратилата  

Канон, глас 4-й 

Пісня 1  

Ірмос: Моря чермного поучиноу. 

Тропарі: Моученикъ явѣ. 

Божиимъ заштитивъся теодоре ороужиимь. 

Свѣтьло си доушевьно.  

Богородичен: Обрѣтъ тя чистѣишоу пречистая. 

Пісня 3  

Ірмос: Веселить ся о тебе. 

Тропарі: Тълпы ты невѣрьны. 

Яко радъ доушею. 

Твьрдию мыслию. 

Богородичен: Чистоты пречистая. 

Пісня 4  

Ірмос: Възнесена тя видѣвъши цьркы. 

Тропарі: Остроупилъ єси змия остроупляємъ. 

Истачаємѣ плъти мъногыми ранами. 

Преоукраси ся стсрами влдичнями. 

Богородичен: Неискоусьна бракоу роди о дѣвице. 

Пісня 5 

Ірмос: Ты господи ми свѣтъ. 

Тропарі: Кроплениємь плъти. 

Оле воля вѣрна. 

Оумъ имѣя чистъ. 

Богородичен: О мати божая доуша моєя. 

Пісня 6  

Ірмос: Пожру ти съ гласомъ хваления. 
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Тропарі: Побѣдова дьрзостью. 

Законьно стражоушти ти богъ. 

Жьртьвоу святоу. 

Богородичен: Глаголы гавриля дѣво непорочьна. 

Пісня 7  

Ірмос: Въ пешти огньнѣ. 

Тропарі: Въ пѣшти подвижения си мучениче славьне. 

Яко воєвода яко премудрьникъ. 

Побѣжденъ єсть законъ похвалы. 

Богородичен: Прѣвышьшия ты небесныхъ божии силъ. 

Пісня 8  

Ірмос: Роуцѣ распростьръ даниилъ. 

Тропарі: На тя надѣявъ ся мене ради. 

Принеслъ єси жьртвоу.  

Яко кринъ и шипъкъ умьнъ. 

Богородичен: Жезлъ ис корене иєсеова дѣвце ты бысть. 

Пісня 9  

Ірмос: Камень нероукосѣченыя горы. 

Тропарі: Ныня съ блаженыихъ съборы. 

На небесьноу высотоу възиде. 

Єдино тя невидимо слово. 

Имы у бога дьрзновениє. 

Богородичен: Плътию прити въсхотѣвъ. 

 

Практика завершення кожної пісні канону богородичним тропарем 

присутня також у травневій (майській) мінеї середини ХІ століття ‒ 

Путятиній мінеї [263], де зафіксовані піснеспіви на кожен день травня. Уклад 

репертуару пам‘ятей кожного дня відповідає найдавнішій практиці 

послідувань жанрів ‒ канон, стихири, сідальні. У слов‘янських мінеях відомі 

три варіянти послідувань: канон-стихира-сідален, сідален-кондак з ікосом, 

стихира-канон, стихира-канон (1–3 пісні) – сідален (4–6 пісні) – кондак з 

ікосом – канон (7–9 пісні). Така різна структура міней залежала від 

протографа та відповідного уставу – студійського, константинопольського чи 
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єрусалимського [227]. Як і в Мінеї Дубровського, канони укладаються з 

ірмосів та тропарів, останні з яких є богородичними. Відмінність полягає 

лише у фіксації ірмосів, які виписані інципітами, тоді як наступні тропарі 

виписані повністю. У Путятиній мінеї також витримана однакова кількість 

тропарів у кожній пісні і таку структуру зберігають канони всіх днів місяця. 

Канон св. пророка Ієремії гласу 8-го (арк. 1– арк. 3 зв.) 

1 пісня 

Ірмос: Воду прошьдъ. 

Тропарі: Прѣжде зъдания ти проповѣдно. 

Всѣхъ разоумне прѣжде приимъ. 

Помышлениє ти сизьрѣтелно. 

Богородичен: Явльши ти ся слово отьче. 

3 пісня  

Ірмос: Ты єси утверьжениє. 

Тропарі: Ты прѣжде освѣтова. 

Благодать доуховьна. 

Помази воня благъыя ти. 

Богородичен: Тобою прѣчиста прѣсущьствьныи. 

4 пісня  

Ірмос: Услышахъ господи. 

Тропарі: Прѣсвѣтьло сияниє. 

Пророкъ милостивѣй. 

Яко ходатай бывъ отъ свѣта. 

Богородичен: Израилю обрѣтъ дасть. 

5 пісня  

Ірмос: Просвѣти нас. 

Тропарі: Яко млъния пророка.  

Стрѣлу избьраня. 

Услыши прѣчистѣ помышления. 

Богородичен Велыя и страшна дѣвичьская таина. 

6 пісня  

Ірмос: Бездна грѣховьна. 

Тропарі: Привлѣче просвѣщениє. 

Море мирноє въздвижемо. 
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Съмрьть съпаса си провъзвѣсти. 

Богородичен: Слово яже прѣжде вѣкъ ізъ отЬца рождено.  

7 пісня  

Ірмос: Дѣти єврѣйскыя.  

Тропарі: Ты же не упъваниємъ. 

Гоусли божия ты явися. 

Плачь сь пиша о пророче. 

Богородичен: Въ ложесна дѣвича въшьдъ. 

8 пісня  

Ірмос: Побѣдителя врагу. 

Тропарі: На небеса възиде. 

Блазѣи вѣрѣ повѣстъкъ явися. 

Божия лоуча свѣтомъ сияємъ. 

Богородичен: Моє соуштьтво ис тебе въсприятъ. 

9 пісня  

Ірмос: Въ истину богородицоу тя исповѣдоуємъ. 

Тропарі: Свѣту ты съчетовася. 

Истока нетьлѣнна. 

Свѣта свѣтьлаго єгоже насыштаєшися. 

Богородичен: Пристанище тя съпасно вѣровавъше. 

Відзначимо, що окрім панівного жанру канону в Путятиній мінеї 

присутні також окремі кондаки, що свідчить про їх популярність у 

літургійній практиці. 

У збірнику знаходиться також важливий додаток до основного змісту 

книги ‒ два богородичні піснеспіви, зафіксовані на останньому аркуші 

рукопису: стихира празника Успення Богородиці (арк. 135) «Придѣте все 

прѣмирьноє оусъпеніє непорочьныя богородиця праздъноуимъ дьньсь бо» та 

припів до неї «Блажимъ тя вьси роди богородице дѣво» (арк. 135 зв.). Над 

текстом стихири проставлені невменні знаки, які є найдавнішим зразком 

руської нотації. Сам текст за правописом написаний з розкритими титлами, а 

невми розміщені понад кожною голосною або напівголосною літерами, що 

пов‘язано зі співним виконанням. 
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Рис. 3. 1. Путятина мінея  

 

Завершення рукопису богородичними піснеспівами празника Успення 

Пресвятої Богоматері, можливо, пов‘язане із приналежністю книги до 

Успенського храму, що, відповідно, й визначило додаткову фіксацію 

празничних текстів. 

Використання богородичних тропарів присутнє не лише у канонах 

нерухомих празників, розміщених у мінеях, але й у канонах рухомого кола, 

зафіксованих в іншого типу літургійній книзі ‒ Тріоді, яка використовується 

у постовий період та до неділі П‘ятидесятниці. Від найдавнішого періоду 

Київської Русі збереглася Тріодь Постна і Цвітна ХІІ‒ХІІІ ст. в одній 

палітурці, названа за іменем творця Тріоддю Мойсея Киянина [226, c. 241]. У 

книзі розміщені 6 канонів на кожен день Світлої Седмиці ‒ останнього тижня 

перед Пасхою. На прикладі канону Великого понеділка також спостерігаємо 

структуру, аналогічну попереднім мінейним канонам: виписаний інципіт 

ірмосу та повні тексти тропарів, останній з яких традиційно зазначений як 

богородичен. 
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Канон у Великий понеділок, глас 8-й 

Пісня 1  

Ірмос: Въ глубині потопи.  

Тропарі: 

Праздьникъ всякый намъ процвѣлАпостольскъ съборъ плещеть. 

Божия проповѣдьникъа пасхый. 

Богородичен: Прѣвышъши явися чиста. 

Пісня 3  

Ірмос: Утверьди насъ.  

Тропарі: 

Очиститеся свѣтло. 

Горы сладость нынѣ исканѣте. 

Насыщъшеся жены святыя. 

Богородичен: Мариє златая кадильнице.  

Пісня 4  

Ірмос: Пришъствова отъ дѣви не ходатаи.  

Тропарі:  

Исплѣнися вся тварь. 

Апостоли крыющеся доселѣ. 

Истъкаша съвышъняя. 

Богородичен: Мария оубо моисеєва древле пояше. 

Пісня 5  

Ірмос: Ходатаи Богу и человѣкомъ. 

Тропарі: 

Жъртвоу самъ ся отцеви приведе. 

Прѣиде нощъ страстіи скрьбьная. 

Прѣидоша свѣтло. 

Богородичен: Волею на крестѣ сина яко зряшъщи. 

Пісня 6  

Ірмос Къ господоу отъ китай.  

Тропарі: 

Покоище славимъ христа бога страсти. 

Излиялъ єси потокы. 

О женьско коупно пришъствиє. 

Богородичен 
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Побѣжденъ адъ бысть и погроужни въ земли. 

Пісня 7  

Ірмос: Вѣтия яв. 

Тропарі: Раздроуши моженне адово. 

Въсяка праздьноуєть и радоується. 

Радоуются мюроносица подобьно. 

Богородичен: Текъша мюроносица на гробъ съ дѣвою святою. 

Пісня 8  

Ірмос: Въ пещи огньн.  

Тропарі: 

Немощию плътьною исусе. 

Яко начатъкъ праздьникомъ. 

Вься нова и таина въ пасху. 

Богородичен: Иже дѣвѣ марии въ врьтѣнѣ явлься. 

Пісня 9  

Ірмос: Иже отъ бога богъ слово.  

Тропарі: 

Отъ бога бога слово несъмѣсьно. 

Аплско званіє.  

Нынѣ възвѣстите всѣмъ. 

Богородичен: Саломи радоується и марфа. 

Безумовно, що використання богородичних тропарів у канонах виконує 

певне композиційне призначення, яке полягало у вибудуванні стрункої 

симетрії складної архітектонічної форми жанру. Богородичні тропарі певним 

чином підсумовували зміст біблійних пісень, розвивали й утверджували 

молитовні формули, мотиви яких повторювалися в інших циклах впродовж 

усього літургійного року. Тож невипадково присутність богородичних у 

кожній пісні канону зафіксована вже на початку створення цього жанру у 

творчості преп. Андрея Критського і патріярха Германа [34, с. 260]. Цікаву 

функцію богородичних тропарів зауважила Ліана Квірікашвілі в Мінеї 

квітневій на день пам‘яті Георгія Святогорця. В ній розміщено 

давньогрузинський переклад канону святому Георгію з акростихом імени 

автора Германос, укладеним на основі богородичних тропарів [150, c. 76]. 
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Аналогічним способом прочитується ім‘я автора канону празника свт. 

Афанасія, з якого був зроблений давньоболгарський переклад для Путятиної 

мінеї ‒ Георгій, ім‘я якого також визначається за першими літерами 

богородичних тропарів. Приклад використання акростиха в богородичних 

піснеспівах приводить о. Петро Крип‘якевич, вказуючи на акростих 

Піснеспіви Теофана на Благовіщення / Αζμαηα Θεοθάνοσς εὶς ηὰ Φῶηα [162, с. 

138]. Віднайдено давньоболгарський канон на Введення Богородиці з 

анонімним фразовим акростихом «Приими пречиста пѣниє принесения 

твоєго», який часто зустрічається у слов‘янських літургійних збірниках [252, 

с. 47]. Іноді богородичні тропарі виділяються у пісні більш розспівним 

способом виконання, на що вказує виписана навпроти фіта ‒ ознака 

мелодичної складності піснеспіву. 

Цікаве припущення щодо причини появи богородичних тропарів у 

каноні, висловлює Роман Кривко, який пише, що «використання 

богородичних у канонах і чинопослідуваннях різних служб свідчить про їх 

запозичення із зовнішнього джерела, до того ж такого, в якому тропарі були 

розміщені в особливому порядку, можливо за гласами і піснями, як в 

ірмології» [161, c. 80]. Тезу про існування зовнішнього джерела він пов‘язує з 

існуванням в Палестині літургійного збірника «Ірмоси і богородичні», в 

якому після кожного ірмосу знаходився відповідний тропар. Невідомо 

достеменно, чи існував такий збірник, але дослідники гимнографії 

відзначають вільне поводження з богородичними тропарями у канонах, як у 

каноні Євфимію Великому, де богородичні тропарі були доставлені значно 

пізніше після його створення. Богородичні тропарі могли також змінювати 

своє розміщення в межах пісень одного канону або ж доповнювати чимало 

оригінальних давньослов‘янських канонів, як більш пізні переклади грецьких 

зразків. Ймовірно, це пов‘язано із змістом тропарів на прославу Богородиці, 

що дозволяло у вільний спосіб розміщувати тексти.  

Так, в різний спосіб, богородична тема проникала у літургійну практику, 

посилювалися форми почитання Пресвятої Матері, і на цій основі  виникає 
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окремий вид богородичних канонів, які усталилися у щоденній літургійній 

практиці і відповідали системі осмогласся. Величезна кількість богородичних 

канонів сформувала специфічний склад майже для кожного списку, що 

порушувало їх визначену осмогласну циклічність та встановлення авторства 

[121, c. 53]. Так, окрім празничних богородичних канонів, богородична тема 

усталила своє місце у богослужіннях кожного дня тижня, що добре видно із 

структури Октоїха (Додаток, приклад 1).  

Розростання богородичних канонів в межах тижневого богослуження 

створило значні труднощі для сучасних дослідників. Ідентифікація жанрів 

найчисельнішого репертуару на честь Богородиці змінюється в різних 

октоїхах, що ускладнює, зокрема, встановлення авторства [122, c. 57]. Галина 

Пожидаєва опублікувала список віднайдених канонів за останні 20 років та 

їхніх авторів. У цьому списку знаходяться і канони на честь Богородиці з 

різних літургійних книг: Канон св. Богородиці гласу 4-го з Октоїха 

(Климент); Канон на Введення (анонім), Канон на Покладення ризи і пояса 

Богородиці (Клим), Трипіснець на предпразнество Успення Богородиці 

(Клим) [251, с. 57].  

Практичним посібником для вивчення і виконання канонів був 

Ірмологіон, в якому укладалися ірмоси канону за піснями і гласами. 

Опанування репертуаром такого збірника дозволяло виконувати весь масив 

тропарів, які співалися на мелодико-метричний зразок ірмосів. До нашого 

часу зберігся Ірмологіон Григоровича кінця ХІІ – початку ХІІІ століття, який 

представляє найдавніший зміст і пріоритети слов‘янської літургійної книги 

такого змісту. В Ірмологіоні Григоровича переважає репертуар ірмосів 

тріодного циклу, проте присутні також ірмоси й богородичних канонів, 

розміщені за осмогласною структурою та за піснями. 

1-й глас 

Пісня 1 

Ірмос канону на Успення: Преукрашена божиєю славою. 

Ірмос канону на Введення: Пѣснь побѣдноую въспоимъ. 
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пропущені аркуші 2 і 3 гласів 

4-й глас 

Пісня 9 

Ірмос канону на Благовіщення: Вьсякъ земенъ. 

Ірмос другого канону на Благовіщення: Яко душевенѣ божии кивотѣ. 

Ірмос другого канону на Успення: Єуга оубо недоугомь. 

8-й глас 

Пісня 3 

Ірмос канону Богородиці: Небѣсьномоу кроугоу. 

Пісня 4 

Ірмос канону Богородиці: Услышах Господи съмотрѣния твоєго. 

Пісня 5 

Ірмос канону Богородиці: Просвѣти насъ. 

Пісня 6 

Ірмос канону Богородиці: Молитву си пролѣю къ Господу. 

Пісня 7 

Ірмос канону Богородиці: Иже отъ Июдѣя. 

Пісня 8 

Ірмос канону Богородиці: Цесаря небѣснааго. 

Пісня 9 

Ірмос канону Богородиці: Въ истину богородицу. 

Богородичні канони, а особливо щоденні, поступово стали настільки 

численними, що постала необхідність створення ще однієї літургійної книги 

‒ Богородичника / Τεμημηάνζμκ. Формування цього збірника пов‘язано з 

іменем Йоана Мавропода (ХІ ст.), автора багатьох канонів, присвячених 

Божій Матері. У слов‘янську практику Богородичник потрапив лише у XIV 

ст., що певним чином закріпило щоденну практику прослави Пресвятої 

Богородиці у богослужбовому обряді. Основний зміст Богородичника 

складають канони на честь Божої Матері, які співаються щоденно на 

повечір‘ї, розміщені на 8 гласів та, відповідно, за днями тижня. Іноді до 

Богородичника входять інші богородичні канони покаянного або подячного 

змісту, стихири  Богородиці Павла Аморрейського, а також канони святій 

Тройці.  
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Завершувальна функція богородичних тропарів, яскраво втілена в 

структурі пісень канонів, щоденно використовувалася і в багатьох інших 

жанрах. Часто одним із способів виконання богородичних було слідування за 

стихами Слава і Нині. Як правило, так завершувалися більші цикли 

піснеспівів, які складалися з кількох стихів і композиційно потребували 

виразнішого завершення. Виконуючи функцію заключних піснеспівів, 

богородичні часто не пов‘язувалися зі змістом певних празничних подій, а 

дотримувались загальної теми ‒ звеличення Богородиці, наприклад, 

богородичен стихири на Господи воззвах малої вечірні празника св. Йоана 

Златоустого: 

Стихира 

 Былъ єси Златоусте богодухновенный органъ: 

 Имже къ намъ Духъ святый провозгласи, 

 Благонарочитымъ бо гласомъ протече конца, вѣщанїе ученїй твоихъ, 

 И подражатель бывъ апостоломъ преподобне, 

 Лика постиже онаго егоже вожделѣлъ єси, 

 Молися Господеви всеблаженне, умирити міра, 

 І спасти душа наша.  

Богородичен 

 Избави от бѣдъ нашихъ Мати Христа Бога, яже рождшія всѣхъ Творца, 

 Да всю вопїєм ти: Радуйся, єдина предстателнице душамъ нашимъ. 

Практика завершення богослужбових циклів богородичними 

використовується також у літургійній практиці Великого тижня. Літургійний 

зміст Великого тижня має цікаве продовження у богородичних переданнях, 

що пов‘язано з його поділом: у короткому апракосному Путненському 

євангелії ХІІІ ст. перед читанням на Лазареву суботу виписана рубрика 

«Євангелья отъ суботы цвѣтныя до страстнаго четверга», згідно якій читання 

на Понеділок – Середу Великого тижня відокремлюються від подальших 

читань на Великі Четвер – Суботу. Така рання літургічна традиція 

проявилася в апокрифі Ходіння Богородиці по муках (VI ст.), де йдеться про 

позбавлення грішників від мук з Великого Четверга до неділі П‘ятидесятниці 
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завдяки заступництву Богородиці [322, c. 119], де у службі Страсної п‘ятниці 

виконується масштабна за композицією форма ‒ 15 страсних-антифонів з 

богородичними. Зазначимо, що у Велику П‘ятницю під час процесії по місту 

в час «Вослідування святих страстей Господа нашого Ісуса Христа» на місці, 

названому «центр землі в середині святого саду», перед євангельським 

читанням (Лк. 23:32-49) співалися блаженні, про які йшлося вище. Один із 

найбільш ранніх текстів блаженн Великої п‘ятниці знаходиться у 

Хіландарському стихирарі [237, с. 35]. Цикл зафіксований у давньоруському 

Стихирарі XII століття [471], який містить вибраний репертуар Постної і 

Цвітної Тріодей. Найбільш детально виписана служба Великої П‘ятниці, в 

якій наймасштабнішим є цикл страсних-антифонів з богородичними: 

1-й антифон, глас 8-й: Кънязи людьстии събраша. 

Богородичен: Дѣвою родила єси браконеискусьная. 

2-й антифон, глас 6-й: Тече глаголя Июда. 

Богородичен: Егоже роди дѣво. 

3-й антифон, глас 2-й: Лазорева ради въстания. 

Богородичен: Спаси отъ бѣдъ. 

4-й антифон, глас 5-й: Дьньсь Июда оставляєть. 

Богородичен: Радуи ся отъ насъ святая богородице. 

5-й антифон, глас 6-й: Ученикъ учителеву. 

Богородичен: Неиздреченьно послѣже зачьнъши. 

6-й антифон, глас 7-й: Дьньсь бъдить Июда. 

Богородичен: Умири молитвами богородице. 

7-й антифон, глас 8-й: Имъшьмъ тя безаконьникомъ. 

Богородичен: Кровъ твои богородице дѣво. 

8-й антифон, глас 2-й: Рьцѣте безаконьнии. 

Богородичен: Непроходимая двьрь. 

9-й антифон, глас 3-й: Поставиша тридесять сребрьникъ. 

Богородичен: Святопьрвая чиста. 

10-й антифон, глас 6-й: Одѣяй ся свѣтъмъ. 

Богородичен: Бестрасти рожьшия тя. 

11-й антифон, глас 6-й: За заблагая яже сътвори. 

Богородичен: Єдиночаде и єдиносущьне.  
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12-й антифон, глас 8-й: Си глаголеть господь. 

Богородичен: Ты єси богородице. 

13-й антифон, глас 6-й: Съборище Июдѣиско у Пилата. 

Богородичен: Видящи тя висяща. 

14-й антифон, глас 8-й: Господи иже разбойника. 

Богородичен: Радуй ся присноживотьный источьниче нетлѣния. 

15-й антифон, глас 6-й: Дьньсь висить на дрѣвѣ. 

Богородичен: Прѣславную Христову матерь. 

Виразне місце богородичних у богослужбовому циклі помітне у 

структурі Октоїха ‒ літургійного збірника, в якому розміщувався репертуар 

служб тижневого (седмичного) циклу. Дослідниця давньослов‘янського 

Октоїха Марія Йовчева на основі філологічних, літургічних, а також 

культурно-історичних матеріялів, дійшла висновку, що у слов‘янський світ 

Октоїх проник відносно у повному складі і став основою руських 

гимнографічних збірників [121]. Дослідниця подає первісну схему воскресної 

та буденної служб, за якими добре видно завершувальну функцію 

богородичних піснеспівів. 

 

Воскресна служба 

Вечірня 

Стихири на Господи воззвах 

Воскресні 3, богородичен гласу 

Стихири стиховні 

Стиховна 1, алфавітні 1‒2, богородичен/догматик 

Повечір‘я 

Молебні стихири і канон св. Трійці 

Утреня 

Воскресний тропар на Бог Господь + богородичен 

Сідальні: 

Воскресні + богородичні 

Степенні-антифони 

Канони 

Воскресний, крестовоскресний, богородичен 
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Сідальні після 3-ї пісні 

Кондак та ікос після 6-ї пісні 

Утрені воскресні стихири 4 

Літургія 

Блаженні тропарі: воскресні + троїчен, богородичен 

Буденна служба 

Вечірня 

Стихири на Господи воззвах (для 2-ї пам‘яті) 

Стихири стиховні (для 1-ї пам‘яті) 

Мученичен, богородичен 

Утреня 

Канони для 1-ї або обидвох пам‘ятей 

Сідальні (після 3‒ї пісні) для 1-ї пам‘яті 

+ мученичен, богородичен 

хвалитні стихири // стиховні стихири (для 1-ї пам‘яті) 

+ мученичен, богородичен 

Літургія 

Блаженні тропарі: воскресні + троїчен, богородичен 

 

Звідки походить звичай завершення жанрів богородичними 

«каденціями» достеменно невідомо, але, ймовірно, це пов‘язано із давньою 

гебрайською практикою прикінцевих виголосів. Так, до псалмових строф 

стали долучатись і християнські виголоси, наприклад, Молитвами 

Богородиці, Спасе, спаси нас / Ταῖξ πνεζαείαζξ ηῆξ Θεμηόημο Σῶηεν ζῶζμο 

ἡιᾶξ. Поступово до таких виголосів дописували подібні строфи, які також 

регулювали і форми співу. У найдавніших літургійних книгах збереглися 

відповідні записи, які вказують на тексти, співані присутніми в храмі 

наприкінці піснеспівів ‒ людомъ [323, с. 205]   

Неділя святих отців  

Ікос: Съ высокымъ проповѣданиємь божию церковь. 

ЛЮД: Благочьстия великую таину. 

Празник Теодора Стратилата 

Ікос: Уясни ми язикъ великыи моученикомъ храбръ. 
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ЛЮД: Моля непрестаньно о всѣхъ насъ. 

Кондак у Велику п‘ятницю 

Ікос: Своєго агница.  

ЛЮД: Ты єси сынъ. 

Перед Різдвом Христовим 

Стихира: Вьртьпе приими невъмѣстимаго царя…ємже вѣрнии въпиємъ: 

ЛЮД: Благословенъ приходяй. 

Виголошені наприкінці піснеспівів стишки чи окремі фрази часто 

закріплювалися як окремі жанри. Серед них домінуюче місце відводилося 

темі Богородиці, оскільки образ Пресвятої Матері уособлювався з образом 

заступниці всього людства і сприймався не лише у звеличувально-

відстороненій формі, але в інтимно-наближеному сенсі. Буквальна 

«людяність», а, відповідно, і близькість досконалої Діви ‒ найріднішої і 

найдоступнішої для простих смертних, що стала опорою і надією на 

спасіння, викликали постійну потребу звертатися до Її образу, що й 

закріпилося у літургійній практиці. Поступово богородичні увійшли в усі 

літургійні служби і почали фіксуватися в богослужбових книгах. 

Богородичні піснеспіви як завершувальні жанри стали найчисельнішими 

у богослужбовому вжитку, але поруч існувало ще одне літургійне коло 

богородичних, об‘єднаних в межах празничної богородичної гимнографії. 

Вже від початку формування греко-візантійського обряду поступово 

виникають окремі празничні служби Богородиці, які мають тривалу історію 

формування і які у завершеній формі прийняла Українська Церква [162]: 

1) Різдво Пресвятої Богородиці / Γεκέεθζμκ ηῆξ Ὑπεναβίαξ Θεμηόημο (8 

вересня); 

2) Введення Пресвятої Діви / Δἴζμδμξ εἶξ ηῷ καῷ (21 листопада); 

3) Непорочне Зачаття Пресвятої Діви / Σύθθδρζξ ηῆξ Ἁβίαξ Ἄκκδξ ( 9 грудня); 

4) Різдво Господнє і Собор Пресвятої Богородиці / Σύκαλζξ ηῆξ Ὑπεναβ. 

Θεμηόημο (26 грудня); 

5) Стрітення Богородиці / Ὑπαπακηὴ ημῦ Κονίμο (2 лютого); 

6) Благовіщення Пресвятої Діви / Δὐαββεθζζιὸξ ηῆξ Ὑπεναβίαξ Θεμηόημο (25 
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березня); 

7) Успення Пресвятої Богородиці / Κμίιδζζξ Θεμηόημκ ηῆξ Ὑπεναβίαξ 

Θεμηόημκ (15 серпня). 

Менш значимі богородичні празники локального характеру: 

1) Покладання Всечесних риз Пресвятої Діви у Влахерні / Καηαεέζζξ ηῆξ 

ηζιίαξ ζεήημξ ηῆξ Ὑπεναβίαξ Θημο (2 липня) 

2) Покладання Всечесного поясу Пресвятої Діви в Халкопратії / Καηαεέζζα 

ηῆξ ηζιίαξ Εῶκδξ ηῆξ Ὑπ. Θημο (31 серпня); 

3) Акафістові гимни Савви / Σάαααημκ ημῦ Ἀηαείζημο ὕικμο у п‘ятий тиждень 

Великого Посту. 

Поруч існували також і спільні для Богородиці і Христа празники, як це 

було у ранній період формування Східного обряду: Благовіщення / 

Δὐαββεθζζιὸξ, яке називали також Воплоченням Господа / Σάνηςζζξ ημῦ 

Κονίμο, Різдво Господнє, що є також празником і Діви Матері, зокрема, на 

другий день празника Собору Пресвятої Богородиці / Σύκαλζξ), а також 

Стрітення / Ὑπαπακηὴ ημῦ Κονίμο, яке також є празником Очищення Божої 

Матері. З цієї причини гимни вказаних празників рівною мірою стосуються 

Христа і Пресвятої Діви, що виразно звучить у празничній гимнографії.  

Стихира на хваліте, Благовіщення 

Еже от вѣка таинство открываєтся днесь, 

И Сынъ Божїй, Сынъ Человѣчъ бываєтъ, 

Да хуждшеє воспрїємъ подастъ ми лучшеє, 

Солгася древле адамъ, и богъ возжелѣвъ быти, не бысть:  

человѣкъ бываєтъ богъ, да бога адама содѣлаєтъ. 

Да веселится тварь, да ликовствуєтъ єстество, 

Яко архагглъ дѣвѣ со страхомъ предстоитъ: 

И єже радуйся приноситъ, печали сопротивноє. 

За милосердїє милости вочеловѣчивийся, 

Боже нашъ, слава тебѣ.  

Стихира на хваліте, Різдво Христове 

Богородице дѣво, роджшая Спаса,  

Упразднила єси первую клятву євину: 
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Яко мати была єси благоволенїя отча, 

Носящи в недрѣхъ божїє слово воплощенноє. 

Не терпит тайна испытания, вѣрою єдиною сїю вси славимъ, 

Зовуще съ тобою и глаголюще:  

Неизреченне господи, слава тебѣ. 

Стихира на стиховні, Стрітення 

Украси твой чертогъ сїоне, и подими царя Христа, 

Цѣлуй Марїю, небесную дверь: 

Та бо престолъ херувімскїй явися, та носитъ царя славы. 

Облакъ свѣта єсть Дѣва,  

Носящи на рукахъ сина прежде денници, 

Єгоже прїємъ сімеонъ на руки своя,  

Проповѣдая людемъ владыку  

Сего быти живота и смерти и спаса міру. 

Поєднання Господської та Богородичної тематики засвідчено також у 

структурі пам‘ятей тижневого (седмичного) літургійного кола, де по середах 

і п‘ятницях згадується пам‘ять Хреста і Богородиці: 

понеділок – покаянні (молебні) і ангелам (безплотним); 

вівторок ‒ покаянні (молебні) і Йоанну Предтечі;  

середа ‒ Хресту і Богородиці;  

четвер – апостолам і чудотворцю Миколаю; 

п‘ятниця – Хресту і Богородиці;  

субота – святим, мученикам і померлим; 

неділя – Воскресіння Христове. 

Таке поєднання вплинуло на створення ще одного різновиду богородичних ‒ 

хрестобогородичних, які виконуються у богослужіннях середи і п‘ятниці. У 

хрестобогородичних домінують образи Голгофи, звучить тема звертання 

Божої Матері до розп‘ятого Сина. Так, сідальні піснеспіви воскресної Утрені 

закінчуються і хрестобогородичним, і богородичним, наприклад: сідален 1-го 

гласу по 2-й стихології, її хрестобогородичен і богородичен, які виконуються 

на Слава і Нині: 
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Сідален 

Жены ко гробу прїйдоша уранше,  

И аггелскоє явленїє видѣвше трепетаху, 

Гробъ облиставше жизн ужасаше их, сего ради шедше,  

Учеником проповѣдая востанїє. 

Ада исповерглъ Христос, яко єдинъ державный и силенъ: 

И истлѣвшая совоздвиже вся, 

Страх осужденїя разоръ силою крестною. 

Слава Отцю і Сину і Святому Духу.  

Слава: хрестобогородичен 

Къ Кресту пригвождся животе всѣхъ, 

И вмѣненъ бывъ безсмертный Господь: 

Воскреслъ еси тридневен спасе и воздвиглъ єси адама от тля. 

Сего ради силы небесныя вопїяху ти жизнодавче. 

Слава страстем твоимъ Христе, Слава воскресенїю ти, 

Слава сохожденїю твоєму, єдине чловѣколюбче. 

И нині і прісно і во вѣки вѣковъ. 

І нині: богородичен 

Заченши неопално огнь божественный, 

И рождши безсѣмены источника жизни Господа, 

Обрадованная Богородице, спаси тебе величающих. 

Поєднання празників Пресвятої Матері і Сина проявлялося у різні 

способи. Встановлений ще у IV столітті празник Різдва Христового базувався 

на догматі про Боговтілення і тісно пов‘язувався з образом Богородиці. Тому 

в наступний день по Різдві, 26 грудня, був усталений празник Собору 

Богоматері, де повторювалися піснеспіви 25 грудня, але вже на честь 

Пресвятої Матері. Іншим прикладом такої літургійної практики є воскресні 

богослужіння, де поруч із Воскресним і Хрестовоскресним канонами 

виконується також і Богородичний канон. Про спільність Христа і 

Богородиці може свідчити також і Акафіст до Богородиці, який, розкриває 

тему Благовіщення і, водночас, Христового Різдва, тобто поєднує маріологію 

і христологію. Ймовірно, це пов‘язано з часом створення Акафіста поміж 431 

і 530 роками після Ефеського собору, на якому Марія була визнана 
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Богородицею [215]. В цей час празник Благовіщення і Різдва Христового 

також відзначалися разом і були розділені лише після 530 року. Поміж 

образами Матері і Сина існує настільки глибокий символічний зв‘язок, що 

зростає до найвищих таїнств Христового воскресіння. Найвиразніше це 

розкривається богословською екзеґезою празника Успення Богородиці. Тіло 

Богородиці, як і тіло Христа, не підлягало тлінню у гробі, тож Пресвяту 

Матір в чудесний спосіб було взято на небо, тому її смерть, як і смерть 

Христа, отримала окреме визначення як «живоносна смерть» / γςδεόνμζ 

εάκαημξ  [320, с. 332]. 

Важливі свідчення про місце празничних богородичних піснеспівів у 

літургійній практиці в Русі-Україні знаходимо у найдавніших руських 

літургійних книгах, серед яких найрозповсюдженішими є  мінеї та стихирарі, 

а також в ірмологіонах та октоїхах. 

Найдавнішою Мінеєю Княжої доби є Мінея празнична середини ХІ 

століття (РГАДА, ф. 381 (Син. тип), №131), відома у наукових колах як Ільїна 

книга [111]. Ця книга є важливим джерелом найдавніших богослужбових 

текстів Княжої доби і містить празничні служби з вересня по лютий, 

послідування на Успення Богородиці (15 серпня), стихири Борису і Глібу та 

первомучениці Христині Тирській (24 липня), а також послідування пророку 

Ілії Фезвитянину (20 липня). Відзначимо, що збірник засвідчує особливе 

ставлення до Богородиці вже від початків адаптації Східного обряду в 

Україні. Про це свідчить окремо записана служба на Успення, а також 

чисельний репертуар богородичних празників, серед якого знаходиться 

рідкісний за використанням жанр блаженних. У деяких грецьких рукописах 

блаженними або по-іншому макаризмами (ιαηανζζιμὶ) названі короткі 

піснеспіви (тропарі), які читаються за кожним стихом 17-ї катизми (118 пс.) 

на Утрені Великої суботи (погребення Спасителя) і на Утрені послідування 

на Успення Богородиці. Назва жанру походить від змісту  перших двох 

стихів 118-го псалма, які починаються зі слова блаженни, тож вся катизма 

отримала назву Блаженни непорочни. У грецькій практиці виник особливий 
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збірник Макаризматаріон, до якого входили воскресні і седмичні блаженні з 

октоїха, а також блаженні мінейних празників [237, с. 31]. У всіх грецьких і 

слов‘янських джерелах, як пише Євген Верещагін, згідно 

Константинопольського і Студійського уставів на двунадесяті празники спів 

блаженних не є обов‘язковим. Відповідно в мінеях їх не виписували, тож 

Ільїна книга у цьому відношенні є унікальним збірником [160]. У цьому 

також знаходяться рідкісні грецькі оригінали деяких богородичних тропарів, 

що свідчить не про візантійську архаїку, але є результатом скорочення 

доступного слов‘янському переписувачеві повного кола візантійського 

матеріялу (Додаток, приклад 2). Ільїна книга містить також ряд особливих 

піснеспівів ‒ блаженн, які представляють ранній період слов‘янського 

богослуження монастирського обряду, звідки проникли до соборно-

парафіяльного богослуження. Списки празничних блаженних, які співаються 

на богородичні празники, публікує Олексій Пентковський [237] (Додаток, 

приклад 3). 

Празничний богородичний репертуар давньоруського Стихираря (ХІІ), 

підготованого до друку Ніколаєм Шидловським у серії MMB дозволяє 

прослідкувати подальше використання богородичного репертуару в 

українській літургійній практиці (Додаток, приклад 4). Основний репертуар 

збірника ‒ стихири – були найчисельнішими у богослужінні вечірні та утрені, 

тож і надалі піснеспіви цього жанру не втратили свого значення в обряді. 

 Жанр стихири свідчить про ще один важливий аспект використання 

богородичних піснеспівів як подобних ‒ мелодико-ритмічних моделей для 

інших текстів цього ж жанру. Спосіб співу на подобен став універсальною 

системою виконання і розповсюдився на всі види півчих текстів. Кожна 

жанрова група володіла своїм колом мелодичних зразків, за якими можна 

було відрізнити ірмоси, стихири, кондаки, світильні, псалми, величання та 

інші різновиди співів. Поступово виокремилися три групи подобних, серед 

яких і Stichera automela [476, c. 81]. Подобні присутні вже в найдавніших 

руських літургійних списках, зокрема в додатковому розділі Типографського 
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кондакаря, про який йшлося вище. Майя Моміна уклала найповніший список 

піснеспівів, які служили подобними у літургійні практиці України-Русі, серед 

яких більша частина є богородичними піснеспівами, вибраними із різних 

збірників [215, с. 165]:  

Ангел предстатель съ небесе (1-й ікос акаф. Богородиці, Типогр. кондакар); 

Архангельськи воспоєм вѣрнии (богородичен стихир на стиховні, Октоїх); 

Велиє чудо дѣво рождшая (стихира Богородиці, Октоїх); 

Взбранной воєводі (1-й кондак акаф. Богородиці, Типогр. кондакар); 

Красоті дѣвства твоєго (богородичен після сідальних, Октоїх); 

Надежде мира, благая Богородице (богородичен після сідальних, Октоїх); 

Небесних чинов радованіє (богородичен після стихир на стиховні, Октоїх); 

Недвижимоє оутверждениє (богородичен після сідальних, Октоїх); 

Облак тя свѣта (стихира Богородиці, Октоїх); 

О великаго таїнства (стихира Богородиці, Октоїх); 

О преславнаго чудесе (богородичен після стихир на Господи воззвах, Октоїх); 

Преблагословенна єси Богородице  (богородичен після стихир на хваліте, Октоїх); 

Премудрость и слово в чревѣ зачавши (богородичен після сідальних, Мінея); 

Преславную и пречистую (богородичен після стихир на стиховні, Типогр. кондакар); 

Удивися Иосиф (богородичен після сідальних, Октоїх). 

Богородичний репертуар містить також ще одна давньоруська пам‘ятка ‒ 

Віденський октоїх або кодекс Ганкенштайна ХІІ‒ХІІІ ст. [435]. Збірник за 

структурою є нетиповим для традиційного Осмогласника, оскільки окрім 

традиційної осмогласної частини містить мінейний додаток, в якому 

зафіксовано піснеспіви богородичних празників. Богородичні піснеспіви 

часто вирізнялися завдяки нотованому запису, зокрема, в руських та 

південнослов‘янських Октоїхах XІІІ-XV cт., де фітною нотацією виділялися, 

передовсім, богородичні стихири серед яких найчастіше зустрічалися 

наступні: Якоже о тебе пророчества исполнишася, Вси богородицу, Велиє 

чюдо, Ис тебе пресвятая, Придете вси языци [247, с. 97].  

Різдво Святої Богородиці 

Тропар, глас 1-й: Рожьство твоє Богородице.  

Прокимен: Помяну. 
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Собор Святої Богородиці 

Тропар, глас 4-й: Страшна таїна ї чюдо прѣславно. 

Прокимен: Пѣснь богородиці.  

Покладення чесних риз Святої Богородиці 

Тропар, глас 8-й: Богородице пріснодѣвая чловѣкомъ покрове. 

Прокимен: Величить душа.  

Благовіщення Святої Богородиці 

Тропар, глас 4-й: Днесь спасенью нашему начатокъ. 

Прокимен: Благовѣстіте день. 

Успення Святої Богородиці 

Тропар (глас не вказано): Въ рожьствѣ дѣвство схранила єси. 

Прокимен: Помяну імя. 

Виявлення богородичного репертуару та його розміщення у 

давньоруських літургійних книгах стало можливим, насамперед, завдяки 

активній видавничій та дослідницькій діяльності вчених-філологів. І дотепер 

спеціалізовані видання фіксують величезну кількість богородичних 

піснеспівів, що вимагає їх фіксації в окремих збірниках. У першу чергу це 

пов‘язано з вивченням церковнослов‘янської мови в період її формування та 

розвитку, що враховує, з одного боку, аспект впливу візантійської рукописної 

літератури, а з іншого – дослідження власне слов‘янської рукописної 

творчості. Все це найтісніше пов‘язано з літургійною практикою ‒ 

богослужбовими збірниками та їх гимнографічним репертуаром, що 

формували основу мовного середовища давньої Русі-України. Тож публікація 

давньоруських невменних рукописів є важливою засадою для розширення 

кола наукових спрямувань ‒ як задля вивчення візантійсько-руських зв‘язків, 

так і задля розуміння форм розвитку української сакральної монодії в 

подальші століття. Принаймі, один висновок є беззаперечним, а саме: на 

прикладі змісту давньоруських літургійних збірників переконуємось у 

виокремленні богородичного репертуару, незалежно від типу і структури 

книги. І це багатство не могло не вплинути на розвиток української культури, 

зокрема, на зміст літературних жанрів Княжої доби й Бароко, в яких міцно 
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вкорінилася не лише богородична тематика, але й широка палітра літургійної 

образності й лексичної виразовості гимнографії.  

 

 

3.2. Інтерпретація і форми проявів марійних образів і богородичних 

текстів  в українській літературі XI-XVII ст. 

 

 

Півчий літургійний репертуар Княжої доби, міцно закарбований у 

свідомості українців і в подальші століття залишався незмінним, а також і 

пріоритетним для молодого християнського суспільства. Про це свідчить, 

зокрема, тривале користування невменною нотацією для фіксації сакральних 

піснеспівів – до кінця XVI ст., тоді як задовго до того в Україні була відома 

західна мензуральна нотація. Поруч із збереженням літургійної практики 

Київської Русі відбувалося поступове проникнення її найяскравіших форм у 

площину нового барокового мистецтва, що зумовило й докладніше 

осмислення подібного явища в колі проблематики медієвістичних студій. На 

цьому, зокрема, заакцентував о. д-р Юрій Аввакумов, покликаючись на 

концепцію Жака Ле Гоффа: «Жак Ле Ґофф запропонував і обґрунтував 

концепцію «довгого Середньовіччя», але попри все новаторське значення 

праць цього видатного французького медієвіста, ми не знаходимо в нього 

таких аргументів на користь цієї концепції, що їх можуть запропонувати 

українські науковці, які дотримуються тієї самої ідеї довгого Середньовіччя. 

Я мав на увазі, що український матеріял не тільки ілюструє концепцію Ле 

Ґоффа. Значно більше: він додає до неї деякі дуже суттєві аспекти, здатні 

певною мірою реформувати концепцію як таку. Згадаю, наприклад, проблему 

місця барокової культури в контексті «довгого Середньовіччя». Таким чином 

українська історія – об‘єкт, який із загальноприйнятої на Заході точки зору, 

нібито перебуває на марґінесі, ‒ виявляється одною з найсуттєвіших для 

історії Європи»
 
[1, c. 3].  
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У цьому контексті слід звернути увагу на окрему ділянку української 

культури, що забезпечила тяглість поколінь або довготривалу життєздатність 

Середньовічної доби аж до Бароко ‒ і вкотре мова йде про гимнографію. 

Ймовірно, її нероздільна музично-поетична складова є тим ключем, що 

допоможе зрозуміти зміст барокової культури, яка надовго залишилася міцно 

вплетеною у Середньовічне мислення, поєднавши його з багатьма 

надбаннями тогочасних західних впливів.  

У світовому контексті таке місце, безсумнівно, відводиться греко-

римській спадщині, яка заклала підвалини європейської культури, проте 

стосовно України це визначення слід доповнити, оскільки поруч із 

античністю, українська література демонструвала міцний зв‘язок з 

сакральною гимнографією, яка вже від початку свого існування в 

українському християнському ареалі, стала важливою опорою для його 

подальшого культурного розвитку. І на цей факт треба зважати, оскільки 

вилучення гимнографії з дослідницького пошукового кола певним чином 

унеможливлює переконливість висновків, зокрема, коли мова заходить про 

аналіз української релігійної поезії чи проповідницької прози, які вже досить 

щільно вивчені літературознавцями, проте їх дослідження не створюють 

концептуальної картини релігійної культури ранньомодерної України [88, с. 

7]. Подібного висновку можна прийти і стосовно інших мистецьких ділянок, 

зокрема, й музики, але щодо розвитку літератури – аж ніяк не можна 

оминути добре знаних пам‘яток. 

Вплив гимнографічної стилістики відчувається у Повісті временних літ 

[25, с. 30], в Повчанні Володимира Мономаха, в Слові о законі і благодаті 

Іларіона, у творах Кирила Туровського. Зокрема, Рікардо Піккіо вважає, що 

«Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона відкриває стилістичну 

традицію, в якій патріотичний пафос і релігійний порив є емоційним 

джерелом, а візантійська гомілетика технічним зразком. Проте зазначає, що 

ораторська проза наспівна, багата ритмічними і звуковими ефектами, що 

можна вважати впливом церковної гимнографії [243, с. 50-51]. Дмитро 
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Чижевський відзначає безпідставність намагання віднайти у проповідях 

Кирила Туровського зв‘язків з народною творчістю і переконує в тому, що 

радше можна припускати впливи церковного красномовства на пізнішу 

народну поезію, аніж навпаки [378, с. 167]. 

Вплив церковної лірики на оригінальну давньоруську поезію довів І. 

Франко, який відтворив в Історії української літератури віршову форму 

Покаянного канону Кирила Туровського, відзначаючи завершальну молитву 

до Богородиці: 

Разумноє утро, Богородице, и заре безначального свѣта, 

Исток сіянія славы отча и чювственноє солнце свѣтом подарившаго, 

Ангельський ум разумом кормящаго ‒ 

Сего многоочіи видѣти не могуще 

Крылы закрываются ‒  

О мати свѣтлыя чистоты 

Створи мене сына дни и чадо свѣта [352, 181]. 

Згодом Кирила Туровського буде наслідувати Кирило Транквіліон-

Ставровецький у своїй «Учительній євангелії» (1619), у п‘яти Різдвяних 

проповідях: три на саме Різдво Христове та дві на першу неділю по Різдві він 

використовує образність гимнографії Різдвяного циклу [286]. А поруч, за 

перекладними зразками руські гимнографи створювали нові тексти на 

прославу мучеників Бориса і Гліба, святих Феодосія і Антонія Печерських, 

Володимира Святославовича та ін.  [284]. 

Церковна лірика відіграла важливу роль у розвитку книжного 

віршування, її образи використовували українські письменники XVI–XVII 

ст., переважна більшість яких за своєю професією була пов‘язана з церквою, 

а, отже, досконало знала гимнографію. Фразелогічні звороти, тропи 

повторювалися й надалі у великій кількості в кантах, псалмах, молитовних 

піснях і віршах, що поставали протягом XVII–XVII ст. [146]. І це 

невипадково, оскільки високий поетичний стиль гимнографії вражав 

яскравою образністю, що проникала у мовно-лексичні форми і залишала 

виразні відбитки у словесній палітрі барокових жанрів. У цьому процесі 
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тісно переплелися дві світоглядні системи: західно-ренесансна з її виразним 

античним замилуванням та візантійська із таємничим блиском містичної 

символіки. І, мабуть, найвища майстерність українського митця полягала у 

вмінні тонко відчувати і використовувати цей спадок, вибудовуючи новий 

національний тип літератури, який не прочитується і не осмислюється вповні 

без знання гимнографії. До того ж, не лише творці літературних жанрів 

володіли духовним матеріялом, але й слухачі ‒ весь український народ, що 

змалечку виростав у ясних променях церковної співаної поезії. Свідченням 

доброго знання українцями гимнографії є заувага Івана Франка, який 

відзначав, що церковні книги використовувалися у народних школах-

дяківках як шкільні підручники аж до кінця ХІХ століття. Навчившись 

абетки, діти переходили до читання Часослова та Псалтиря, а далі навчалися 

церковного співу за Октоїхами та Ірмологіонами. Про такий курс 

елементарного навчання на Русі свідчив також і Іван Вишенський [346, с. 

245], тож невипадково Іван Франко різко критикує систему освіти, 

занедбуючу давній пласт літератури, що можна вповні співвіднести з 

сучасністю: «До аномалій нашого шкільного виховання належить страшенне 

занедбання студій нашої старовини, нерозлучних із знанням 

церковнослов‘янського та староруського язика […] повне та всестороннє 

відродження нашої національності неможливе без докладного пізнання та 

визискання того засобу духової сили, яку маємо  в нашім старім 

письменстві» [354, с. 30-31]. 

Глибоке відчуття значимості найдавніших сторінок літературного 

спадку було задемонстроване Франком публікацією найдавнішого 

слов‘янського поетичного твору [354], що засвідчило початок слов‘янської, а 

далі русько-української літератури. Підтвердженням цього є детальний план 

викладів історії руської літератури на 8 семестрів, до якого входять чисельні 

рукописні пам‘ятки, відповідно поєднані у групи літератури духовної, 

дидактичної, історичної, поетичної. Це переконання Франко розвиває в 

окремій праці Історія руської літератури, а добру обізнаність в матеріялі 
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демонструє в численних статтях та рецензіях [350; 351; 352; 357]. Головною 

тезою досліджень Франка є встановлення єдності і неперервності української 

літературної традиції від найдавніших часів аж до Котляревського і 

Шашкевича, в чому Франко вбачає велику роль християнізації Русі-України, 

що принесла з собою цілий пласт грецької і латинської літератур, відколи й 

розпочалася історія активного інтелектуального розвитку Русі [346, с. 241]. 

Тож саме візантійська «старовина» стала основою розвитку літератури, 

стилістики, риторичної  науки в Україні, що проявилося навіть у написанні 

історичних творів, зокрема, високий стиль відомого літопису Величка теж 

відзначається дотриманням правил барокового риторичного мистецтва, як це 

зазначає Сергій Литвин [175].  

Певний відлік у започаткуванні риторичного стилю у слов‘ян 

розпочинається трактатом Георгія Херобоско «Об образѣх» у збірнику 

Святослава 1073 року (первісна назва «Събор от мног отьцъ: Толкованїя о 

неразумных словесах в евангеліи и в апостолѣ, и в инѣх книгах вкратцѣ 

сложено на память и на готов отвѣт»). Георгій Херобоск був відомим 

християнським граматиком IV ст., зберігся написаний ним риторичний 

трактат Перітропон (Πενζηνμπμκ), якого слов‘янський перекладач диякон 

Йоан під назвою «Об образѣх» переписав для чернігівського князя 

Святослава. Трактат вважається першим підручником-довідником, яким 

користувалися освічені русичі і на які спиралися українські поети і ритори. І 

навіть через багато століть Михайлина Коцюбинська повертаючись до теми 

образного слова, пише майже однойменну працю ‒ «Слово образне і 

«необразне», в якій ділиться власними міркуваннями щодо співвідношення 

слова і художнього образу, цих найсуттєвіших категорій людського 

мислення, що творять поезію [157]. В ньому перелічені відомі Авторові 

образи, які зустрічаються у писемній творчості, і кожному присвячена 

окрема стаття [242, с. 129]. Настанови візантійського письменника, ймовірно, 

використовувалися багатьма книжниками Київської землі, формуючи перші 

творчі спроби, закладаючи міцні підвалини розвитку національної писемної 
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творчості.  

Безумовно, що українська література барокової доби ввібрала досвід 

минулого й потребує вивчення в контексті «довгого Середньовіччя», тобто, із 

врахуванням спадку Київської Русі. Зокрема, постійну апеляцію від 

ранньомодерної доби доби до давнини Дмитро Чижевський сприймає крізь 

призму антитетики ‒ творення цілком нового та, водночас, відродження 

старого, що характерне для всієї української культури XVII ст. Це 

зустрічається і в літературі, де по-новому звучать старі теми, наприклад, 

сміливого новаторства стилю барокової літератури зазнали такі твори, як 

Києво-Печерський патерик, старі повісті та новели. В цьому відобразилося 

прагнення людини бароко не лише запроваджувати нове, оригінальне, але й 

також шанувати і зберігати традиції, в яких зберігається вічне, неперехідне. 

Так, Дмитро Чижевський трактує бароко як синтетичну духовну течію, як 

спробу синтезу культури Середньовіччя та Відродження [376, с. 69]. В цьому 

відображенні сформувалася особлива риса українського бароко на тлі 

європейської літературної традиції XVII–XVIII ст. ‒ власна питома 

релігійність барокових творів, левову частку яких складала духовна поезія. 

Звідси й тенденція до універсальности, всеохопливости, яка укладалася в 

межах неподільного панування духовного первня [379, с. 10]. Ця доба 

проявила себе не лише в літературі, але і в музиці, отримавши в 

музикознавця Ніни Герасимової-Персидської визначення «зустрічі епох» ‒ 

періоду активної взаємодії культурних традицій середньовіччя та ренесансу 

[58, с. 126]. На думку дослідниці, незважаючи на суттєві зміни у сприйнятті 

та використанні музичного матеріялу, не могло бути ситуації раптового 

зникнення середньовічної парадигми, оскільки подальшим шляхом стали як і 

виразні зміни, стимульовані новим мистецтвом, так і застигання у досягнутих 

формах, консервація. З іншого боку, середньовічна парадигма впливала й на 

свого «опонента», активізуючи його діяльність, тож нове породжувалося із 

слідами споріднених зв‘язків із попередньою традицією [58, с. 97]. 

Виразним спільним знаменником плавного перетікання епох і 
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подальшого розвитку стала гимнографія, вплив якої прочитується вже у 

перших літературних творах Княжої доби, зокрема, у найвизначнішій 

пам‘ятці руської культури «Слово о полку Ігореве». І. Франко зауважує: 

«Була також дискусія про форму «Слова», чи воно написане віршами чи 

прозою; всі критики признавали, що є в нім якийсь ритмічний лад, але якось 

не наважилися доконати поділу тексту на вірші. Мені здається, що мелодія, а 

заразом  ритміка «Слова» були взоровані на церковних канонах і що їх 

віршова будова згоджується з синтаксичною так, як у наших народних піснях 

та в великоруських билинах» [351, с. 197].  

Варто відзначити, що дослідники «Слова» вбачали у ньому зв‘язок з 

найрізноманітнішими джерелами. Так, Михайло Возняк вважає, що в «Слові» 

сплелися стиль Боянової та взагалі традиційної поезії і стиль виробленої 

літературної школи, манери ХІІ ст., укладеної зі злуки впливів візантійської 

книжної риторики й поетичної української творчості [39, с. 239]; Рікардо 

Піккіо вважає історію Ігоря Святославовича в «Слові» зрозумілішою завдяки 

її глибшому змісту, пов‘язаному з текстом Второзаконня (Втор. 2:30) [242, с. 

153 ]; Ігор Качуровський, покликаючись на Миколу Тихонравова, пише про 

залежність певних образів «Слова» від «Юдейської війни» Йосифа Флавія 

[126, с. 278]; докладний огляд українських досліджень «Слова» робить 

Олекса Мишанич [21]. Типологічна спільність «Слова» з грецьким епосом 

вплинула на унікальний експеримент Петра Ніщинського, який переклав 

його гомерівським гекзаметром на давньогрецьку мову [209]. 

Докладно зв‘язок «Слова» з візантійською церковною піснею 

досліджував Володимир Бирчак, порівнюючи будову строф і пісень, 

риторичних рим, відповідної кількості силаб, буквально співставляючи 

окремі частини, наприклад, восьму пісню «Слова» та початкові строфи 

пасхального кондака Романа Сладкопівця [25].  

Тези, запропоновані Володимиром Бирчаком, продовжила розвивати 

Наталія Серьогіна, досліджуючи «Слово о полку Ігореве» на основі ідеї 

споріднення тексту твору з лексичним і структурно-поетичним світом 
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пам‘яток перекладної та руської гимнографії [283]. На думку дослідниці, 

гимнографічні тексти зберегли мову та образне мислення доби «Слова», на 

відміну від пізніших списків літописів та фольклору, записаного в XVIII–XX 

ст. На основі вивчення «Слова», поруч із текстами Міней, Стихирарів, 

Кондакарів, Тріодей XII століття, Серьогіна прийшла до висновку не лише 

про лексичну, але й композиційну спільність «Слова» з пам‘ятками 

давньоруської гимнографії, зокрема, з подібністю до гимнографічних півчих 

циклів. В реконструкції дослідниці «Слово» складається з віршових строф 

структурно відповідних жанру тропарів канону, поєднаних в піснях. Канон 

поєднує 9 пісень, поміж тропарями яких існує мелодико-ритмічна подібність 

завдяки ірмосам. Ірмоси, які служать зразками для тропарів пісень канону, 

різні за протяжністю і кількістю речень, тому всередині пісень тропарі схожі 

за типом будови, а пісні різні. Так само відмінні і пісні в «Слові о полку 

Ігореві», немов базовані на різних інтонаційно-ритмічних моделях, тож і не 

вдається його відміряти однією міркою. Дослідження віршової форми 

«Слова» дозволило виявити ознаки подвійного канону і виокремити 20 таких 

пісень, кожна з яких складається з 3-4 віршів, які мають поміж собою 

структурну подібність, немов створені на основі одного формотворчого 

прототипу. 

Відзначимо важливу особливість «Слова», характерну для гимнографії, 

в якій встановилася практика завершувати півчі цикли богородичними 

піснеспівами. Так завершується і «Слово»: 

Дѣвици поютъ на Дунаи – 

вьются голоси чрезъ море до Кїєва. 

Игорь ѣдетъ по Боричеву 

къ святѣи Богородици Пирогощеи. 

Такий зміст отримав різне пояснення, зокрема, Дмитрій Ліхачов пише, 

що тріумфальний в‘їзд до міста  і висловлення вдячності Богу мало характер 

стійкого ритуалу [179]. Борис Гаспаров відзначає вплив загальної композиції, 

що надавала події піднесеного характеру і пов‘язувала його з наскрізними 
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мотивами початку поеми [49].  

Цікавий зразок богородичного образу у «Слові», що також надає 

обрамлення загальній формі твору, виявив Борис Яценко, покликаючись на 

Дмитра Туптала та його «Повчання на свято Богородиці Донської», яка 

з‘являється в сонці, що «просвітлює нашу темряву». У своєму ранньому творі 

«Руно орошенноє» Дмитро Туптало пропонує дещо інше тлумачення темряви 

і пише про те, що Свята Діва сама покриває Землю темрявою: «Мла, коли над 

землею умножиться і покриє її, тоді всі звірі від ловців цілі суть. Ніхто ж їх 

ловити не може. Се тайна, чому Діва наречеться млою. Від тих бо, хто 

ловить, криє нас». Таке порівняння Борис Яценко вбачає у «Слові», 

вказуючи, що сонце залишається світлим, лише темрява від нього покриває 

воїнів Ігоря.  

Тогда Ігорь възрі на світлоє солнце 

и виді от него тьмою вся своя воя прикрыты. (25)  

Таке дивне поєднання образів сонця і темряви вимагало особливого 

пояснення, і Туптало робить морально-позитивний висновок про рятівну 

темряву, а її зміст розкриває як божий промисел, пов‘язаний із богородичним 

образом [417, с. 134].  

Такий яскравий і неоднозначний образний світ, закладений духовною 

культурою Середньовіччя, проявився і в ранньомодерну добу, що вимагає 

неперервності вивчення літератури цих періодів з позиції спільної релігійної 

традиції, однієї писемної мови, загальних формальних прийомів і 

семантичних моделей. Зокрема, Рікардо Піккіо пропонує важливий 

тематичний засіб для прочитання літературних текстів ‒ використання 

тематичного ключа, який допомагає заповнити семантичну лакуну поміж 

духовним та історичним рівнями значення [242, с. 134]. Зокрема, «Слово про 

Закон і благодать» Ілларіона він семантично пов‘язує з покликом на 

Євангеліє від Івана (Ів. 1:9–7), зміст «Сказання і страждання і похвали 

мученикам святим Борису і Глібові» з цитатою псалма 111 (112):2–3, яка 

зустрічається вже у перших реченнях твору. Змішану текстову структуру 
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«Слова о житії та преставленні великого князя Димитрія» відзначає двома 

тематичними ключами ‒ псалмом 91-м (92-м) і 2-м посланням апостола 

Павла до Коринфян (2 Кор.: 6,16). «Житіє преподобного Феодосія 

Печерського» Нестора семантично підкорене тематичному ключеві, 

укладеному з покликів на: Книгу прор. Ісайї (Іс. 49:1), книгу прор. Ієремії 

(Ієр. 1: 15–16), Послання Апостола Павла до Галатів (Гал. 1: 15:16), Євангеліє 

до Матфея (Мф. 5: 14–16). Визначенню тематичного ключа давньоруських 

літературних творів Р. Піккіо присвятив окремий розділ праці [243].  

Подібні приклади наводить архиєпископ Ігор Ісіченко, співвідносячи 

початок «Моління» Данила Заточника із цілою низкою алюзій на псалми 

[118]: 

 Въструбимъ, яко во златокованыя трубы, в разумъ ума своєго  

 и начнемъ бити в сребреныя органы возвитие мудрости своєя,  

 Въстани слава моя, въстани въ псалтыри и гуслех.  

 

Цей приклад можна з впевненістю віднести до гимнографії, про що вже 

йшлося вище. Подібно єпископ Антоній, можливо, вікарій Київської єпархії, 

в короткій подячній молитві до Богородиці вибудовує аналогію між 

освяченням Успенського храму, яке відбувалося в навечір‘я свята Успення 

Пресвятої Богородиці та подіями самого празника Успення. Закладена в 

молитві Києво-Печерського патерика аналогія між чудесним зібранням 

апостолів в Єрусалимі на Успення Богородиці та освячення богородичної 

святині в Києві, на яке дивом хтось невідомий скликав руських єпископів з 

різних міст, не лише мотивувало сподівання на щедрі милості Богородиці до 

нового храму, але й формувало семіотичну насиченість сакрального 

простору, що утворився в Печерському на основі богородичної гимнографії: 

Богоначалнымъ мановенїємъ,  

отвсюду богоноснїи апостоли облаки высоче възимаєми. 

стихира на Господи воззвах, Успення 

 

Всечестный ликъ премудрыхъ апостолъ събрася чюдно, погрести славно 
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Тѣло твое пречистоє, Богородице всепѣтая. 

сідален, Успення 

Внезапуже сътекшеся апостолъ множество 

От конецъ Богородице тебѣ предсташа купно. 

ірмос 1-ї пісні канону Йоана Дамаскіна, Успення  

От конецъ сътекошася апостоломъ лучшїи, 

богоначальнымъ мановенїємъ погребсти тя, 

и от земля вземлему тя къ высотѣ зрящеє. 

стихири на хваліте, Успення 

Пригадаємо, що саме гимнографія, яка не одне століття творилася 

кращими представниками греко-візантійської культури і в досконалій 

мистецькій формі потрапила на українські землі, за короткий час була 

перекладена на церковнослов‘янську мову. Про якість таких текстів пише 

Рікардо Піккіо: «Побутує думка, що гимнографія у слов‘янських перекладах 

написана невиразною, блідою і риторично бідною прозою і це викликане 

тим, що традиційний підхід методологічно непідготовлений до сприйняття 

літератури, дуже далекої від нашого сучасного розуміння «літературності», 

саме тому, що в основі цієї літератури лежали специфічні уявлення про 

словесне мистецтво як засіб втілення релігійних постулатів» [242, с. 5].  

Про богословські, естетичні та мовознавчі особливості  гимнографічних 

текстів писали такі відомі дослідники давньої літератури як Володимир 

Перетц, Дмитро Ліхачов, Дмитро Чижевський, Михайло Мурьянов, які 

підкреслювали їх важливу роль у формуванні богослужбових жанрів. Звідти  

запозичувалися усталені формальні прийоми, семантичні і лексичні моделі. 

Красимир Станчев підкреслює, що гимнографія в давньослов‘янському 

літературному просторі ніколи не втрачала свої позиції і залишалася зразком 

образності, стилістики як агіографічних та риторичних творів, так і деяких 

спроб розширення поетичного вислову в православному слов‘янському світі, 

в тому й духовних віршів XV‒XVII ст. Тож проблеми гимнографії мали б 

цікавити не лише медієвістів, а теоретичне та історико-літературне 

осмислення гимнографічної творчості мало б стати початком радикального 
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переосмислення ролі і значення літургічної поезії в цілісному літературно-

історичному процесі в рамках спільноти, яку Р. Піккіо назвав «Slaviа 

Orthodoxa» [312, с. 18]. У цьому розмаїтті засвоювалася і нова образна 

система, в якій поступово особливого звучання набула богородична тема, 

проникаюча у глибини жанрового розмаїття української літератури.  

Особливе значення богородичної теми для давніх українців, ймовірно, 

пов‘язане з кількома факторами. З одного боку, культом руської богині-

берегині родинного вогнища, з іншого ‒ з образом Богородиці не лише як 

Могутньої Владарки чи Цариці Небесної, але милосердної заступниці ‒ 

Пресвятої Матері, яка, перетерпівши великі душевні муки, стала Матір‘ю 

всього людства. Все це й зумовило відчуття надзвичайної шани й любові 

українців до Пресвятої Діви від найдавніших часів. Леонід Ушкалов 

наводить приклади Шевченкових звертань до Діви Марії ‒ благословенная в 

женах, великая в женах, всеблагая, всесвятая, пренепорочная, преправедная, 

пречиста, скорбящих радосте, пов‘язуючи їх походження  з образним ладом 

богородичних акафістів та барокових духовних пісень [337, с. 213].  

Почитання Богородиці проявилося в різних жанрах українського 

мистецтва ‒ посвячених Богоматері храмах, іконописі, поезії [30, с. 13 ]. І все 

це багатство тісно пов‘язувалося з богородичною гимнографією, звідки 

черпалися теми, запозичувалися образи, засвоювалися виразові засоби. Так 

формувалося відчуття духовної єдності українців із Пресвятою Дівою, що 

голосно зазвучало у духовній пісні «Пречиста Діво, Мати руського краю» 

[204], а згодом переросло у почуття поваги і любові до жінки-матері в родині 

і суспільстві. Про це, на думку Франка, найвиразніше засвідчила творчість 

Тараса Шевченка: «Я не знаю у всесвітній літературі жодного поета, котрий 

би так витривало, так  гаряче виступав оборонцем жіночих прав, захисником 

права жінки на повне, чисто людське життя. Жертвування власної людської 

індивідуальності на справу милосердя, нехтування власними стражданнями, 

забуття власного безправ‘я і посвята всіх сил на службу єдиній високій і 

благородній ідеї, добра загалу і всієї людськості ‒ ось ідеал жінки, який 
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залишив нам Шевченко як свою найдорожчу спадщину. Тож не диво, що й 

найвищий дотеперішній здобуток людськості на полі моралі, велику ідею 

любові до ближнього, цю основну ідею християнства, Шевченко вважав 

головним чином справою жінки ‒ Марії, матері Ісусової» [349, с. 153-154]. 

Міцний ґрунт, закладений середньовіччям для подальшого розвитку 

української літературної творчості, підхопили братські школи, в середовищі 

яких зростали провідники національної культури. Просвітницька діяльність 

братств створила плідне середовище, в якому виховувалися письменники, 

плекалися паростки цілеспрямованої літературної праці й літературного 

життя загалом, що виявилося також і  в заснуванні «слов‘яно-греко-

латинської» школи і друкарні. Так, зокрема, із Львівським братством 

пов‘язана ціла епоха в українській культурі, окрасою якої стало суцвіття 

видатних постатей, чия творчість сформувала шляхи розвитку національної 

літератури на подальші століття. 

Звертаючись до засад вироблення гуманістичної методи навчання 

загалом, відзначимо авторитета педагогічної думки у Європі Еразма 

Роттердамського, який у трактаті «De Civitate Morum puerilium» 

сформулював головні завдання освіти: плекання благочестя і хорошої 

поведінки, докладне вивчення гуманітарних дисциплін, приготування до 

життя у суспільстві [244, с. 78]. Він започаткував рух за створення 

навчально-наукових закладів, спрямованих на поглиблене вивчення давніх 

сакральних мов, гебрайської, греки і латини, як головної передумови 

наукового тлумачення біблійних книг. Пізніше ця концепція 

трансформувалася у вигляді греко-латино-слов‘янської тримовності в 

Острозькому колегіумі, а згодом у Львівській братській школі та Києво-

Могилянській академії. В останній лекції читалися латиною, водночас 

підтримувався зв‘язок з греко-слов‘янською спадщиною насамперед через 

участь у літургійній практиці. Тож класична освіта розглядалася передовсім 

як засіб для виховання кваліфікованих речників власної віри й концепції 

громадянства, активних учасників життя церкви й держави – саме такі засади 
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були пріоритетними для Львівської братської школи, що відчувала 

відповідальність в обороні православної віри і прав українців. 

Львівське братство вперше згадане у 1544 році як об‘єднання 

«співбратів і сусідів» – патронів церкви парафіян при Успенській церкві на 

Руській вулиці, а з 1573 р. як «старшин братства Богородиці». І лише 

наприкінці 1585 р. українські міщани виробили статут своєї організації – 

Успенського братства [117, с. 141]: 

Пречестноє знаменіє 

Братства ставропігіон лвовского 

Успеніє пречистыя Богородица приснодѣви Марія 

Благо здѣ пречестному знаменію трвати, 

И небом небес, Матер Божїю всѣм знати. 

Под тым, всю ктиторство старожитность маєт. 

И иле к хвалѣ єи належит, скланяєт [330, с. 51]. 

І в цьому важливу роль, на нашу думку, окрім опанування «вільними 

мистецтвами», відігравав також і загальний спосіб життя школярів, 

невіддільний від церковного служіння. Постійна участь у богослужбовому 

житті Церкви не лише виховувала національно свідомих громадян, що 

пов‘язували свою ідентичність з православною вірою, але й слугувала 

досконалому вивченню співаних літургійних текстів – гимнографії. Саме 

Церква була опорою і засобом консолідації православних міщан, тому у 

братській школі велике значення надавалося вдосконаленню літургійного 

співу. Це пов‘язувалося із щоденною участю братчиків у богослужіннях, а 

також із їх вирішальною роллю у реформуванні церковного співу, головно, 

ініціятиві впровадження до літургійної практики багатоголосого партесного 

співу. Уже в першому статуті братської школи з 1587 р. йшлося про навчання 

церковного співу, а з учнів було створено хор. Наприкінці XVI ст. братський 

хор виконував дванадцятиголосі композиції і цей багатоголосий спів на 

прохання львівських братчиків офіційно визнав для вжитку у Православній 

Церкві окремою грамотою Александрійський патріарх Мелетій Піґас [425]. 

Про добру обізнаність братчиків у цій ділянці різних форм співу 
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свідчить реєстр бібліотеки Львівського братства, в якій зберігалися нотні 

збірники і підручники з гармонії. Зокрема, за інвентарем 1601 року 

знаходилася книга протестантського автора Йогана Шпангенберга 

«Questiones musiqae in usum scholae Northusanae, oder wie man die Jugend 

leichtlich und recht im Singen unterweisen soll» (Питання музики для вжитку 

Нордгавзенської школи, або як легко і правильно навчати молодь співів. 

Віттенберг 1542). У приватній колекції старшини Львівського братства 

українізованого грека Константина Мезапети були книжка про гармонію, 

«Tabulatura musicae», а також багато нот партесного співу, якими 

користувалися учні. Усе це не лише вдосконалювало виконавську 

майстерність братчиків, а сприяло усвідомленню необхідності доброї освіти 

в опануванні літургійним співом. Так, у друкарні братства приготовано до 

друку друге видання Ірмолоя (1709), який за репертуаром [428], укладом і 

музичною стилістикою відображав еволюцію багатовікової традиції 

сакральної монодії, сформованої в рукописній традиції. Ірмолой 1709 р. був 

доповненим перевиданням Ірмолоя 1700 р., який готувався до друку при 

Святоюрському монастирі. Друк 1709 р. істотно відрізнявся від 

попереднього: тут поновлені розділи празничних піснеспівів, відновлений 

вступний обиходний розділ, дещо відновлено мелодичне багатство 

піснеспівів, тому саме «братський» варіянт Ірмолоя 1709 р. стає основою усіх 

наступних видань у Львові та Почаєві [429, c. 34-35]. 

Ірмолой став основним посібником для опанування основ нотної 

грамоти, а також необхідним збірником церковних піснеспівів, вживаних у 

повному річному колі. Цікаво відзначити, що церковнослов‘янський текст 

Ірмолоя, як свідчать окремі записи латинською мовою, вимовлялися в 

братських школах відповідно до усталеної в Україні традиції церковної мови: 

вимова літери ―ѣ‖ (ять) як ―і‖, тверда вимова приголосних перед «є» та «и», 

вимова «г» як «h» [114, с. 26]. Разом з плином сакральних мелодій школярі 

занурювалися у яскравий образний світ греко-візантійської гимнографії, 

високий артистизм і високу поетику якої забезпечувала тісна спадкоємність з 
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греко-еллінською поезією. Як пише Ю. Ясіновський: «Гимнографія у 

властивих їй поетико-музикальних засобах і формах була й залишається 

одним із найглибших проявів Божої мудрости, прославою Всевишнього, 

вірою і молитвою, проханням і розкаянням. У богословсько-літургійній 

ієрархії християнської обрядовості гимнографія знаходиться одразу ж за 

Священним Писанням» [412, с. 13]. Такий глибокий вимір літургійного 

музично-поетичного мистецтва був добре знаний братчикам, що не могло не 

проявитися і на літературній творчості в ранньомодерній Україні. У 

дослідників барокової культури зустрічаємо окремі вказівки на 

гимнографічні джерела як джерела літературної творчості. Так, Лідія Корній 

привертає увагу до практики використання цитат із гимнографії у шкільній 

драмі, пов‘язуючи це явище зі спільністю біблійних сюжетів, орієнтацією 

митців на канон середньовічної монодії та тісними зв‘язками з церковними 

богослужіннями [154, с. 198]. Спостерігається текстова близкість вірша 

«Возбранной воєводѣ, смерть во вѣки побѣдившой» з драми-мораліте 

«Комедія на Успеніє Богородиці» Дмитра Туптала і кондака Богородиці 

«Возбранной воєводѣ» [152]. Ця спорідненість базувалася на використанні 

початкових слів гимнографічного тексту як основи написання авторського 

твору. А поруч існували випадки буквального включення у драму 

оригінальних піснеспівів, наприклад: у «Різдвяній драмі» Дмитра Туптала 

звучав ірмос на Різдво Христове «Христос раждаєтся, славіте»; в уривку 

драми невідомого автора використана стихира на Благовіщення Богородиці 

«Благовѣствуй земле, радость велию пойте, небеса, славу Божию»; у драмі–

міраклі Дмитра Туптала «Комедія на Успеніє» у сцені «Успіння Богородиці» 

звучала стихира празника Успення «Обрадованная, радуйся з тобою 

Господь» та ірмос канону на Успення Богородиці «Ангели Успеніє 

Пречистая зряче». У драмі могли звучати як монодійні, так і партесні твори, 

що підкреслює її близькість до церковної практики [154, с. 128-133].  

Дмитро Туптало у своїх творах використовував ще одну характерну 

барокову рису ‒ емблематику. Його «Комедія на Успенїє Богородиці» 
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закінчується сценою, в якій представники різних чеснот виносять на сцену 

різні предмети, пов‘язані з емблемами Богородиці: митра, вінець, якір, свіча, 

щит, лілея, прапор, шолом, труба, меч.  

Підкреслення значимості образу Богородиці присутнє не лише у 

церковних богослужбах, але й світських творах, рясніючих гимнографічними 

сюжетами і мовними зворотами. Такий шлях проникнення літургійних 

текстів у світську творчість Лідія Сазонова визначає як процес вироблення 

«колективної літургійної пам‘яті»: через богослужіння у свідомість 

потрапляли цитати літургійних книг і проявлялися в оригінальних 

авторських творах, як у збірнику Симеона Полоцького «Рифмологіон» (1680) 

[280]. Збірник містить вітальні вірші з нагоди Різдва Христового цареві з 

родиною, придворним, а також і вірші без індивідуальної адресації. 

Виконання чергувало спів ірмосів канону на Різдво Христове Козьми 

Маюмського та авторських строф, які розвивали тему ірмосів. Так виникали 

«квазітропарі», або «авторські тропарі», зміст яких  виходив за межі поетики 

канону, наповнюючись дидактичним та панегіричним пафосом [280, с. 489]: 

  Ірмос 8-ї пісні канону: 

Чюда преєстественнаго росодательная изобрази пещь образ: 

Не  бо яже прият палит юныя, яко ниже огнь Божества Дѣвы, 

в Нюже вниде утробу. Тім воспѣвающе, воспоєм: 

Да благословит твар вся Господа и превозносит во вся вѣки. 

 

Віршові строфи переспівують зміст ірмосу: 

Чюдо велиє древле проявися 

 в пещи Халдейстей, ибо не палися 

Троица отроков, паче орошени, 

 иже за Бога во огнь вовержени. 

Равнѣ велиє чюдо десь бываєт, 

 огнь божественный Дѣвы не спаляєт. 

Утробу Дѣвы прообразоваху, 

 иже без вреда огня в пещи бяху, 

Триє отроки, ибо не вредися 
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 дѣвство Марии, єгда Бог родися 

Из нея. Огнь сый паче чисту, цѣлу 

 тѣлом и духом сохранил єсть Дѣву. 

 

Про використання текстів гимнографії для створення авторських творів 

пише Микола Сулима, визначивши метод запозичення цитат з гимнографії як 

«перевіршовування», що характерно для барокової літератури [315]. 

Аналізуючи вірші «Гимнології», написані на основі великодніх стихир, автор 

писав про унікальність цього твору, оскільки в ньому вперше в українській 

поезії фігурують катрени з перехресним і кінцевим римуванням, наприклад, 

членування стихир Пасхи на сегменти і подальше їх використання як основи 

для створення нових віршів. Подібний метод використовував Кирило 

Транквіліон-Ставровецький у своїй книзі «Перло многоцѣнноє» (1646) на 

основі сегментів «Отче наш», а також Йоан Максимович у «Богородице 

Дѣво» (1707) [315, c. 131]. Проте існує інший вимір використання 

гимнографії у новітній літературній творчості, визначений зануренням до 

глибин поетичної мови барокової доби, що зустрічаємо, наприклад, у творах 

Львівського братства. Одним із найраніших серед них є «Просфонима» – 

вітальна драматургічна сценка на честь київського митрополита Михайла 

Рогози [14]. 

Про зв‘язок зі співною літургійною практикою свідчить композиція 

«Просфоними», поділена на «лики» й «голоси», а також і початкові слова 

твору [288]. У примітці також зазначено, що першу частину вітання 

виконували діти в церкві перед народом, ймовірно, це й стало причиною 

поділу першої частини на лики, щ обула характерн для церковних хорів, яких 

теж традиційно було два (кліроси). 

У розділі «предослов от малих» згадано таку форму співу як 

«гласування»: «многочадних бо рады твоих добродѣтелей… всѣх языкъ 

гласы гласуют, их же и мы содержащи хощем, но немощны суще, ліру 

возяще, царскїя пісни сладцѣ соплѣтати». Зазначимо, що словосполучення 
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«гласи гласувати» має подвійний зв‘язок з гимнографією: по-перше, таке 

подвоєння однокореневих слів означає підсилення дії чи образу, по-друге, 

йдеться також про апеляцію до форми співу на вісім гласів – співати «на 

глас». Наступна фраза «царскїя пісни сладцѣ соплѣтати» також 

перегукується не лише з пісенною формою виконання, але й із поетичним 

стилем «плетенія словес». Розвиток поетичної форми віршування «плетенія 

словес» пов‘язано з Константинопольським патріархом Філофеєм Коккіном 

(біля 1300‒1379), який був учнем і палким послідовником св. Григорія 

Палами. Своїми гимнами і молитвами Філофей мав, безсумнівно, вплив на 

спрямування і характер творчості слов‘янських авторів, в першу чергу на 

своїх послідовників патріарха Євфимія Тирновського і митрополита 

Кипріяна. Не так давно прозвучала думка, що агіографічний стиль «плетенія 

словес» у церковнослов‘янській літературі розвинувся під впливом 

перекладених гимнографічних творів трьох константинопольських патріархів 

– Ісидора, Калліста і Філофея [262]. Словосполучення «пісні сладцѣ» надалі 

використовується у подібних варіянтах співних форм: сладкими пѣнїями, 

богоугодно співати, сладкопѣсних глас, співати ми кажет сердце тощо. 

У тексті «Просфоними» використане євангельське звертання архангела 

Гавриїла до Діви Марії – «Радуйся», що стало одним із улюблених образів у 

гимнографії (так звані хайретизми), а надалі і в бароковій поетиці. Вигук-

звертання до Богородиці «Радуйся» є перекладом з грецької «xaire» звідки й 

отримав назву «хайретизми». Первинне значення вигуку «Радуйся» 

сприймалося як елемент найдавнішої молитви. З часом хайретизми знайшли 

стале місце у структурі Акафіста Богородиці, а також у текстах візантійської 

гимнографії, де набули значення топосу богородичних образів [393]. У 

«Просфонимі» читаємо:  

– Радуйся граде, усердно пастиря пріємлюще, радуємся убо и мы братіє, 

отца нашего зряще, да возрадуєтся душа твоя, зряй нас; 

– да радуємся и мы святытелеви пролѣтіє благовѣствующему;  

– радуйтеся небеса небес, купно и вся земля с намы, радуйтеся и ангели 
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божиї, 

– радуйся грядый святителю. 

Гарним прикладом є цитата з гимнографії – стихира на Господи воззвах 

6 гласу празника Благовіщення, де на основі звеличення «Радуйся» 

вибудовуються богородичні образи, пов‘язані із старозавітніми текстами:  

Совѣтъ превѣчный окрывая тебѣ, отроковице,  

гаврїилъ предста, тебе лобзая и вѣщая: 

радуйся, земле ненасѣянная: радуйся, купино неопалимая: 

радуйся, глубино неудобозримая: радуйся, мосте, къ небесамъ приводяй, 

и лѣствице высокая, юже іаковъ видѣ: 

радуйся, божественная стамно манны: радуйся, разрѣшенїє клятвы: 

радуйся, адамово воззванїє, съ тобою господъ. 

 

Подібний перелік символів зустрічаємо у «Різдвяній драмі-містерії». 

Митрофана Довгалевського, що свідчить про усталену образну систему, яка 

викристалізувалася у гимнографії і продовжувала своє життя у бароковій 

літературі [120, с. 488]: 

Єгоже Моисей в купинѣ зряше 

  Неопалной, 

Аарон цвѣтшим жезлом являше, 

  Слави полной, 

Даніил гору, Іаков лѣствицу 

  Утвержденну, 

Ілія рече бит колесницу 

  Тол огненну, 

Двер, ковчег, книга запечатлѣнна 

  Образ бяху, 

Дѣви рождества весма нетлѣнна 

  Знаменаху. 

 

Для звеличення архиєпископа Михаїла автори «Просфоними» теж 

обрали форму, запозичену з гимнографії:  

 Єдинаго тя, отче, от апостол честна избра бог, 
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 Святителя нищелюбезна, да поднесши их рог. 

Форма піднесення рога як символу слави і могутності часто зустрічається у 

літургійних текстах. Так прославляється Богородиця у стихирі на стиховні на 

Успення:  

Тѣмже и мы память твою празднующе, вопїємъ ти, препѣтая:  

христїанскїй рогъ вознеси, и спаси душы наша.  

Так звертаються до Христа у Великому славословії на Воздвиження Чесного 

Хреста: 

Четвероконечный міръ днесь освящаєтся, 

четверочастному воздвизаєму твоєму кресту, христе боже нашъ, 

и рогъ вѣрныхъ хритіанъ совозносится. 

Кирило Транквіліон-Ставровецький у книгі «Перло многоцінне» також 

використає образ рога та поклоніння Пресвятій Богородиці. Визнаючи вільні 

науки як служниці теології, він каже про те, що богословська наука «…в 

правдѣ паче солнца сіяєт. Прето поета бы и наймудрѣйшій, И филіозоф 

разумом острѣйшій, Мусит гордои думы роги схилити, А небеснои царици 

сам  низко ся поклонити» [338, с. 70]. 

Таке звертання до архиєпископа Михайла Рогози є виразом особливої 

поваги, а така образна мова була добре зрозумілою як для виконавців, так і 

для слухачів. 

Поетичне звертання до архиєпископа Михайла теж побудоване на основі 

гимнографічних топосів:  

Благо, отче, слово бо изрекл єси єдино, 

И скоро собрася мног народ мыслно, 

Яко не раскаяся ныні у нас быти, 

Но, пришед, вся благочиннѣ устроиты. 

У цих вітальних словах першого отрока зустрачаємо акценти: изрекл слово, 

собрася мыслно, вся благочинні устроити, які часто використовуються у 

гимнографії, символізуючи важливі події. Наприклад:  

Изрекл слово ‒ переспів початку Євангелія від Івана Спочатку було 

Слово (Ів. 1:1), що у подальшому вживалося у значенні виокремлення 
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особливої події. Звідси у гимнографії для виокремлення події 

використовується образ промовленого слова:  

Яже от Бога слово, неизреченною мудростїю пришедшаго обновити адама. 

Тропар 9-ї пісні канону, Богоявлення 

Єдино рекши єстество слова, наведе воплощшеєся єстество человѣчества. 

Тропар 4-ї пісні 2-го канону, Святих Отців 

Задля відзначення особливих подій вживалася також фраза собрася 

мысленно: 

Снїйдѣмся вѣрныи мысленно къ Іорданскїмъ струямъ.  

Стихира на стиховні, предпразднество Богоявлення 

Прїйдѣте мысленно, стефановою славою облыстаємы. 

Тропар 8-ї пісні канону, первомуч. Стефану 

Вислів мыслно також використовується у богородичній символіці: 

"мыслный ковчег, мыслная купина; для змалювання чуда народження 

Христа: О неизреченнаго рождества, воистинну паче оума вся, и мыслнаго 

видѣнїя. 

Словосполука з дієсловом устроити найчастіше вижвалася у 

піснеспівах початку церковного року, акцентуючи на могутності і мудрості 

Творця, який:  

Вся мудрѣ оустроивый.  

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

Утвердый мудростѣю небеса, 

небо одушевленноє человѣколюбїємъ оустрои.  

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

 

Тож у контексті гимнографії вже перші слова звертання до архиєпископа 

сприймаються не лише як урочисте привітання, а як парафраза величної 

містерії сотворення, де особа гостя архиєпископа Михайла постає у 

символічному образі могутнього Творця. Наведемо ще кілька таких 

прикладів:  

Але и солнечноє горячеє око променьми блистаєт (3-й отрок, Просфонима) 

Незаходимоє солнце от Дѣвических ложеснъ восїяти идетъ, 
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Просвѣтити всю подсолнечную чистыми очима.  

Стихира на Господи воззвах, предпраздн. Різдва Христового 

 

Радуйся, грядый, краснѣ нозѣ твои, святителю (привіт архиєпископу в школі, 

Просфонима). Цікаво відзначити, що образність, пов‘язана із взуттям, 

зустрічається ще в Гомера: «струнконогу він Гебу дружиною має, Зевса 

великого доньку і золотовзутої Гери» (Одіссея, Пісня 11, 600). У біблійній 

традиції топос прекрасних ніг закріпився за образом благовістителя: у 

Старому Завіті для позначення проповідника, а в Новому характеризує вже 

апостола. Натомість у гимнографії зустрічаємо:   

Яко краснѣ нозѣ твои всеблаженне, миръ благовѣствующему.  

Тропар 8-ї пісні канону, ап. Луки 

Свідченням поєднання античної образності з візантійською 

гимнографією є образи «зими і весни», які зустрічаються у «Просфонимі» і 

мають подвійне трактування. Це проявляється, з одного боку, у буквальному 

трактуванні зими і весни як зміни пір року, а з іншого – як протиставлення 

образів гріховності та розкаяння, наприклад: 

Да радуємся и мы святителеви пролѣтіє благовѣствующему 

Лютость же зимы с тяжкими волки отгоняющему, 

Сіє же от самѣх вещей же каждо з нас подробно да познаєт, 

Єгда убо по студеной зимѣ весна тепла наставаєт. 

або 

Єгда невѣрія зима держаще архієреов во Ієрусалімѣх 

Христа зимы горкія губителя им благовѣствовали. 

 

Ототожнення зими з «гріхом і невір‘ям» характерне для гимнографії, як 

це співається у тропарі 9-ї пісні канону «Возвращенія честних мощей Іоанна 

Златоуста»: 

 Красен якоже славнїй явися отче, 

 божественну весну покаянїєм показуя иже зымѣ грѣховнѣй. 

або у 5-й пісні цього ж канону: 

 Якоже весна явися благоухая таинственныя цвѣты благодатей: 
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 вѣрныхъ множества раздрѣшая злыхъ зыму. 

Цікаво, що з образом весни порівнюється в гимнографії Пресвята 

Богородиця, що зустрічаємо у хвалитній стихирі неділі Святих Отців, де 

прославляється Богородиця, як «благодатна весна»: 

Свѣтлий же и одушевленний облак, тучу носящ небесную, 

сїю на землю нинѣ предгрядетъ пролїати, яко да напоітъ земли лице.  

Весна благодатная: мисленная лѣствица, внутръ въ оутробѣ держащи: 

неизглаголаннимъ словомъ раждаєтъ, зиму безбожную разоряя. 

 

Образ весни часто зустрічається у гимнографії і в окремих випадках 

розпочинає празничний літургійний день. Ймовірно, в цьому криється 

спорідненість початку першої стихири на Господи воззвах служби мчн. 

Георгія – «истинная весна світло наста» та початку добре відомого «Лиса 

Микити» Івана Франка – «надійшла весна прекрасна».  

Цікавим прикладом у тексті «Просфоними» є ще один виразний образ із  

гимнографії – «облаченіє в ризи»: 

И вся зеленовласія древа в новыя ся рызи облачат. 

Вираз «облаченія в ризи» запозичено із 103-го псалма: 

Одѣяйся свѣтомъ яко ризою 

Пропиная небо яко кожу. 

На цій основі постали такі парафрази як «ти світлом, наче ризою 

покрився» або «ти водами, наче ризами покрився», які часто повторюються у 

богослуженнях і завдяки своїй яскравості, безсумнівно, проникли до 

«Просфоними». Тож можна вважати, що маємо виразне свідчення 

особливого поетичного барокового стилю, де поєдналися антична поетика, 

яку вивчали в курсі гуманітарних дисциплін братської школи і гимнографія, 

яка щоденно звучала у храмах. 

У середовищі Львівського братства було створено ще одне драматичне 

дійство: «Різдвяні вірші на Різдво Христове» або «На рождество Господа 

Бога и Спаса нашего Исуса Христа вірші для утіхи православным 

христіаном» (1616) [369, с. 200]. Автором був Памво Беринда - відомий 
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педагог, викладач Львівської братської школи, редактор багатьох книг і 

упорядник «Лексикона» (1627). Різдвяні вірші він видрукував у Братській 

друкарні, присвятивши їх місцевому владиці Єремії Тисаровському - 

«велебному пресвітеру міста Львова» [120, с. 477]. Майже через сто років по 

тому різдвяна драма відродиться у творчості Дмитрія Туптала «Комедія на 

день Рождества Христова» (1702) та Митрофана Довгалевського 

«Комическое дійствіє» (1736). Повна назва твору «Комическое дійствіє в 

честь, похваленіє і прославленіє по пророчеству и обітованію рождшемуся, 

ветхому денми, младенствувавшому под літи, усти от віка пророк 

провозвіщенному, явленієм звізди и поклоненієм царей свідителствованному, 

Царю Царей, Христу Господу, всемирнои діля радости четирма явленіи 

изображенноє» [477, с. 485]. Темі Різдва Христового посвячена також праця 

ще одного знаного викладача Львівської братської школи – Кирила 

Транквіліона Ставровецького, який у «Євангелії учительному» (1619) 

вмістив п‘ять різдвяних проповідей: три на саме Різдво та дві на першу 

неділю після Різдва, а також різдвяні діалоги для п‘ятьох хлопців у «Перлі 

многоцінному» [286].  

Досліджуючи «Різдвяні вірші» П. Беринди, Лідія Корній звернула увагу 

на ремарку після слів 5-го отрока, де йдеться про безпосереднє виконання 

окремих літургійних піснеспівів: співати «Слава во вишніх Богу», стихиру на 

8, псалом на Рождество Христово» [154, с. 12]. Під таким оглядом «Різдвяні 

вірші» дослідила Анна-Лоранс Каудано [436], яка докладно проаналізувала 

поетичну структуру «Різдвяних віршів», звертаючи увагу на відповідність 

основних акцентів змісту твору богословським догматам Східної Церкви, як, 

наприклад, чудесному втіленню Христа, його народженні і дівстві 

Богоматері, Святій Трійці. Авторка привернула увагу до ремарки П. Беринди 

щодо виконання додаткових літургійних піснеспівів після слів 5 отрока, як 

про це вже йшлося у згаданій праці Л. Корній «Слава во вишніх Богу», 

стихиру по 8, псалом на Різдво Христове, проте докладніше подає 

інформацію про стихиру. Вона пише, що найімовірніше йдеться про Вечірню 
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24 грудня і стихири патріарха Анатолія як відповідь до «Господи воззвах к 

тебі» (Псалми 140, 141, 129, і 116) [436, c. 18]. Дослідниця констатує 

змістовні зв‘язки з різдвяними піснеспівами: «Слава» (ангельський Різдвяний 

гимн), різдвяним кондаком «Діва днесь» Романа Сладкопівця, вказує на 

тематичні зв‘язки з повним Різдвяним циклом аж до празника Богоявлення. 

Тож невипадково в тексті простежується зв‘язок з гимнографією, з образним 

поетичним світом відображення вифлеємського дива. Наприклад, Автор вже 

у пролозі говорить про дари, що їх принесли «перські царі»: 

Кролеве перскіє пана свѣта почтили, 

Же го с троякими подарки привѣтили, 

З миром, з кадилом и злотом го витаючи.  

Богом и человѣком Христа вызнаваючи. 

От персіды Царїє, злато, смирну, и ливан, 

Рожденному Богу принесоша дары.  

Сідален по 2-й стихології, предпразн. Різдва Христового 

 

Надалі розвивається тема виправдання за скромний дар: 

А иж я нендзный злота и сребра нѣмаю, 

Ото чим могу тым тя пане мой витаю… 

За коляду в щедрый день книжечку тую. 

Ще Ціцерон вважав, що ораторові доцільно засвідчити власну покірливість 

та смирення (рrece et obsecrarione humili ac supplici utemur), що було 

показним виправданням промовця за власну невпевненість та недостатню 

готовність і виникла у практиці судового красномовства задля здобуття 

прихильності суддів. Подібні «формули скромності» пізніше стали 

надзвичайно поширеними в язичницькій та християнській літературі. 

Авторитет Святого Письма спричинився до того, що цей топос інколи 

поєднувався з формулами самоприниження, запозиченими із Старого 

Заповіту Подібне звучить також у Різдвяній стихирі, де замість 

дорогоцінностей Христові приносяться дари духовні [329]: 

Вѣру вмѣсто злата, любовъ же яко смирну 

И яко ліванъ діянїя принесемъ зиждителю. 
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 Стихира на стиховні, предпразднество Різдва 

Подібний мотив скромності зустрічаємо у «Похвальному слові Єпифанію 

Тихорському»: 

 Что ти принесу пастирю дражайшій ? 

 Кій глас воспою с музами сладчайшій ?  

 Или кую пѣснь предложу достойну, Тебѣ пристойну ? 

 Или чрез кіе образы слагати Начну Тебѣ пѣснь похвальную звати?. 

Такий стиль викладу запозичений з гимнографії, зокрема, присутній у 

Різдвяній стихирі на «Господи воззвах»:  

Что тебѣ принесем, христе,  

яко явился єси на земли, яко человѣкъ нас ради, 

каяждо бо от тебе бывшихъ тварей 

благодаренїє тебѣ приносыть. 

У «Різдвяних віршах» акцентуються такі епізоди Вифлеємської події як 

радісний спів пастухів, що вітають народженого Христа, у пелени сповитого, 

у яслах покладеного, прославленого царями, ангелами і всім небесним і 

земним світами, звеличується Богомати і втішається весь люд, звільнений від 

прадавнього гріха сходженням Творця на землю (по лівому краю тексти 

Різдвяних віршів, по правому – зразки з гимнографії): 

Бог с высокости на землю к нам сходит, 

В вертепѣ нендзном в пелюшки ся повиваєт. 

Богъ бо соходить на землю, милости ради.  

Стихира, предпразнество Різдва Христового 

От Дѣвы раждаєтся и пеленами повиваєтся. 

9-та пісня канону, предпразнество Різдва Христового 

Богоносныя пелены: в ных же же жизнь повита бывши. 

Стихира на хваліте, предпразнество Різдва Христового 

Пеленыца грѣхов разверзаєтся пеленамы. 

Стихира на стиховні, предпразнество Різдва Христового 

 

Котрый бовѣм на херувімох почиваєт, 

Тот в вертепі  и яслех тут перебываєт. 

  Слава Тебѣ во вертепі і яслех лежащему. 
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Світилен, предпразнество Різдва Христового 

Нинѣ Вифлеєм, дом хліба, церковь Христова. 

Всіх нас докупи вѣрных Христова ззываєт. 

Домъ вседѣтеля, показася о Дѣво, в тебе вселившеся. 

Стихира на стиховні, предпразнество Різдва Христового 

Христос на землі, весело пану співайте 

Честь и хвалу имени єго отдавайте. 

Пініє вѣрнїи принесемъ. 

Світилен, предпразнество Різдва Христового 

Да поют радующеся Царствїя вся земная. 

Тропар 9-ї пісні канону, предпразднество Різдва Христового 

Любовїю же Дѣво пѣсни съложити. 

Тропар 9 пісні-ї  канону,  Різдво Христове 

Піснь нам тая от пастухов забрѣміла с поля. 

Пастырїє же возопити потщѣтеся съ Ангелы раждаєму 

во піснех новыхъ воскликнѣте пастырїє. 

Стихира на хваліте, предпразнество Різдва Христового 

Съ Пастырми прославляємъ, зовуще, Богородице молися 

Стихира на хваліте, предпразнество Різдва Христового 

О диво, правда як солнце на землю взышла 

И справедливость з неба на землю взошла. 

И звѣзда показуєтъ христа солнца сущимъ во тмѣ. 

Стихира на стиховні, предпразнество Різдва Христового 

Солнце сыну: како тя скрыю во пеленах. 

Стихира на хваліте, предпразнество Різдва Христового 

Восїял єси Христе от Дѣвы, мысленноє солнце правды. 

Тропар Різдва Христового 

Звернемо увагу, що Різдвяний літургійний цикл містив не лише широкий 

спектр поетичної образності, але також елементи прямої мови, що було 

важливим елементом розвитку шкільної драми: 

 

Пряма мова Христа: Несумнися о мнѣ мати, видящи яко младенца 

9-та пісня канону, повечір‘я Різдва Христового 

Отця: Господь рече къ мнѣ: сынъ мой єси ты азъ днесь родих тя. 
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Прокимен, предпр. Різдва Христового 

Марії: О чадо сладчайшеє, како питаю тя питающего, 

како держу тя держащаго всяческая. 

9-та пісня канону, предпр. Різдва Христового 

Йосифа: 

Се глаголетъ Іосифъ къ Дѣвици: 

Маріє, что дѣло се, єже в тебѣ вижду, 

Недоумію и удивляюся. 

Тропар, предпр. Різдва Христового 

Різдвяні образи ще не раз звучатимуть в українській бароковій поезії, 

зокрема, як у вірші середини XVII ст.: 

Нинѣ чистая Дѣва Ісуса раждаєт, 

 которого рождеством всѣх увеселяєт. 

Веселится днесь небо, яко Бог для того 

 родится, да приведет в небо святих много. 

Веселится днесь земля, радуєтся зѣло, 

 яко от земних себѣ Бог приємлет тѣло. 

Веселится днесь вода, же источник гожий 

 зѣници, як зирныци, изводит Сын Божий. 

Веселится днесь и огнь, иж мысленный нынѣ 

 огни при неопалимой зостает купинѣ. 

Єдним словом мовячи, о Слові во плоти 

 днесь ся увеселила вся твар до охоти [329, c. 33]. 

Все вищесказане формує логічне запитання щодо причин постійного 

апелювання до старовини. Невже тільки відчуття поваги, обов‘язку та 

вишколу змушувало українських мистців постійно звертатися до сакральних 

джерел, відчувати перед ними пієтет? Вважаємо, що поруч із, безперечно, 

літературною традицією, надзвичайну вагу відігравала також естетична 

сторона візантійської гимнографії ‒ її Краса. Саме вміння відобразити 

глибокий богословський зміст у досконалій естетичній формі поетичного 

вислову стало характерною рисою української літератури на довгий час. І 

кульмінацією такого стилю можна вважати творчість Григорія Сковороди, в 

якій прочитується глибока мудрість, виткана яскравими барвами 
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«богодухновенного слова», сплітаюча у  поетичні суцвіття найглибші 

категорії: прекрасне – вічність – істина [298, с. 7]:  

«Как солнечный блеск по верху вод, а воды сверх голубаго озера и как пестрые  

цвѣти, высыпанные по шелковом полю в хитротканных камках, так по лицу в библіи 

сплетеннаго множества тварей безчисленных, как манна и снѣг, во своє время являєт 

прекрасноє своє вѣчности око истина».  

У творчості Г. Сковороди підкреслюється також і значення найбільшої 

сили, що визначає правдиве християнство, сили любові, яка проявляється у 

ставленні Творця до свого створіння і підносить людину до могутності її 

сотворителя: 

 «Тогда сей, пламенѣющий орел, служитель в молнїи вышнему, божественный Варак 

распростер крила своя и, помаяв оныя, возгласил: «Сія есть побѣда, побѣдившая мір, 

плоть и діавола ‒ любовь наша. Крѣпка, яко смерть, любовь» [297, с. 77]. 

Звідси й найбільший страх ‒ втратити любов Творця, про що співається 

у 7-й пісні «Саду божественних пісень» [299, с. 64]: 

 Кто ли мене разлучит от любви твоєй? 

 Может ли мнѣ наскучить дивный пламень сей?  

 Пусть весь мір отбѣжит 

 Я буду в тебѣ жить, о Ісусе! 

 

Варто відзначити існування партесного концерту невідомого 

український автора Кто ны разлучит от любве Божія, який побудований на 

парафразах з послання ап. Павла до Римлян (Рим. 12: 25, 28,29), композиція 

якого майже точно співпадає з «Духовним концертом» Гайнріха Шютца [61]. 

Нове розуміння євангельської любові, що прийшло на зміну 

старозавітньому страху, вибудувало цілком новий тип відносин людини з 

Творцем. Саме любов стала тим найсильнішим почуттям, що пов‘язало і 

наповнило їх стосунки невимовно глибшим змістом, дозволило пережити 

століття гонінь, переслідувань і мученицької смерті: 

Церковъ преукрашшеся зарею мысленною: 

ЛЮБОВЇЮ Владики всѣхъ и Творца, 

воспрїяти єго готовится 
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и радостїю тому плететъ восхожденїя.  

Тропар 7-ї пісні канону, мчнк. Трифона 

Христовою уязвленна ЛЮБОВЇЮ, 

и того послѣдоваша стопам, 

яко Царева души удобрися всечестная душею, 

дѣво и мученице Ірино. 

 Кондак, вкмч. Ірині 

Дѣву ЛЮБЯЩИ и Богородицу Марію: 

соблюла еси нетлѣнно своє дѣвство. 

ЛЮБОВЇЮ же къ Господу усердствовавши, 

пострадала єси.  

Кондак, мчнц. Гликеріи 

Привлекл єси любовїю мя Христе, 

І преманил єси Божественним си желанїєм: 

Но попали огнем невещественним грѣхи моя: 

І насититися яже во тебѣ сладости сподоби. 

Тропар 9-ї пісні 2-ї канону Преображення 

 

Любов також визначена найвищою чеснотою у тридцятиступеневому 

сходженні ліствицею преподобного Йоана Ліствичника, яка визнавалася 

основою аскетичної практики християнського Сходу. На вершині тридцятого 

ступеня духовного вдосконалення після безмовності, молитви та 

безпристрасності, «любов» завершувала послідовне сходження 

подвижницького духу. 

Дві наймогутніші сили ‒ Любов і Краса, які здатні найглибше 

проникнути в людську душу й торкнутися її потаємних струн, знайшли своє 

найповніше відображення в образі Пресвятої Богородиці. Як старозавітній 

псалтир завдяки емоційній близькості людським пережиттям став настільною 

книгою ранніх християн, так і Пресвята Матір стала уособленням 

найінтимніших відчуттів людського серця. Образ Пресвятої Богородиці, 

віддано люблячої свого Сина, многострадальної Матері і водночас небесної 

Цариці, милосердної заступниці всього людства, став знаковим кодом в 
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українській літературі. Цей образ впродовж багатьох століть породжував 

глибокі трансформації у творчості великих українських поетів, постаючи у 

різних втіленнях, поетичних відображеннях крізь призму авторського 

пережиття. В цьому переліку зустрічаємо як монументальні твори, зокрема, 

поему «Марія» Тараса Шевченка, «Ave Maria» Івана Багряного чи «Життя 

Марії» Сергія Жадана, а також і окремі вірші, що демонструють 

нескінченність відблисків поетичного слова. 

Звертання до богородичої теми простежується в усіх літературних 

жанрах барокової доби і при цьому не втрачається зв‘язок з оригінальними 

літургійними текстами. Цей факт, на жаль, на сучасному етапі є майже 

недослідженим, оскільки основні потуги спрямовувалися на відшукування 

зв‘язків української літератури з фольклором або з чужоземними впливами, в 

чому сприяла окрема гілка компаративного літературознавства [221, с. 9]. 

Зацікавлення духовною тематикою та її впливом на українську літературу 

зосереджувалося  довкола книг Святого Письма, зокрема, Леонід Ушкалов, 

на прикладі творів Григорія Сковороди досліджував зв‘язок з текстами 

Святого Письма [336, с. 85]. Ця праця стала відповіддю на виклик Юрія 

Шереха: «будь які висновки стосовно мови Сковороди мають гіпотетичний 

характер, допоки не встановлено всі цитати в його творах і не простежено з 

яких вони джерел, а такої перевірки біблійних цитат, як і з інших церковних 

джерел, – трактатів, гимнів, проповідей і молитов Отців Церкви ще не 

зроблено» [392, с. 387]. Подібне можна сказати і про українську барокову 

літературу, яка без вивірень з гимнографією не може вважатися дослідженою 

цілісно. 

Пригадуючи літературну творчість Київської доби, ще раз відзначимо її 

релігійний характер й таку особливість, як відповідність всеоб‘ємній 

доктрині православ‘я, дотично якій використовувалися ті чи інші принципи 

риторики або поетики, а богослужбові тексти із властивим їм канонічним 

змістом творили моделі для наслідування. Тож будь яка спроба зрозуміти 

більшу частину літературних творів без знання джерел була приречена на 
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невдачу. Окрім того, богородична тематика доволі скромно відображена у 

канонічних євангеліях, тож основними джерелами пізнання для пізнання 

життя Пресвятої Богородиці були протоєвангеліє Якова, гомілетика, а також 

чисельна богородична гимнографія, чиї символи, парафрази, ідеї глибоко 

проникли у явний та прихований зміст барокової літератури в Україні. І 

навіть обіжне знайомство з її жанровим розмаїттям виявляє постійну 

присутність богородичних мотивів. Ця тема потребує окремого дослідження, 

тож звертаємось до найпоширеніших літературних жанрів барокової доби і 

зразків проникнення в них богородичної образності та символіки з 

гимнографії. 

До жанрів барокового мініятюрного вірша належить епіграма, яка була 

популярною у барокову добу, використовувала переважно дворядкову форму 

і за походженням визначалася як жанр західний. Проте, така концентрація 

думки характерна також і для богослужбових текстів, які засвоїли і 

розвинули ще більш ранню форму біблійного паралелізму, в якій написано 

багато текстів Старого Завіту. Така форма мініятюри використовувала 

засоби, які підвищували естетичну виразність невеликих віршів: повторення 

певних слів, зокрема тих, на яких робиться логічний наголос, а також 

співзвуччя, словесні ігри, внутрішня рима чи алітерація, що надають ясности 

ходу думок. Зокрема,  такий виразний спосіб драматургії поетичного тексту є 

відомою формою дистиху ще греко‒римської літератури. Зокрема, класик 

Марк Порцій Катон (ІІІ ст. до Р.Х.), твори якого стали зразком викладу 

моральних чеснот у християнську добу, писав [379]: 

  Дивно тобі, що я вірші пишу, а слова у них голі? 

 Стислість велить, щоб думка одна – рядки два єднала.  

Пригадаємо, що такі виразові засоби також характерні і для гимнографії. 

Українські епіграми мали панегірично-молитовний, гербовний, релігійний 

зміст і часто поєднувалися у формі «вінців». Сім «вінців» з періоду до 1690 

року видав 1929 року Володимир Перетц. Сім груп епіграм присвячені:  І – 

дванадцяти святам Христовим; ІІ – дванадцяти святам Богоматері; ІІІ – 
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ангельським силам; IV – святій Варварі; V – святому Миколаю; VI – Іванові 

Предтечі; VII – страстям Христовим. 

На прикладі богородичних віршів у «вінцях» використовуються різні 

форми виразовості. 

Повторення одного слова у двох реченнях: 

Стоявшая при крестѣ душею язвленна, 

Даждь ми о крестѣ мысль от сердца сокрушенна. (ІІ, 7) 

Положеніє чтущу пояса твоєго, 

Препояши ми немощ мою. (ІІ, 10) 

Покрывающа вѣрних честным омофором 

Пріймы мя под твой покров зде и вышним двором. (ІІ, 11) 

Покриваєщи пречистая своїмь омофоромь честнымь, 

От нахожденїя противнихъ: От глада же й труса, и междособныя брани. 

 Дѣво неискусобрачная Богоневѣсто, 

 Чловеком Покров й Заступленїє. 

Стихира на Господи воззвах, Покрова 

Днесь іже на разумних престоліх, почивая Бог, 

Престол свят на землі себі предуготовля. 

Утвердивий мудростїю небеса:  

Небо одушевленно человіколюбїєм устроі. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

Похвалная с побѣды даной над каганом, 

Даждь побѣду над бѣсом и над басурманом. (ІІ, 12) 

 Возбранной воєводѣ побѣдительную. 

Кондак Пресвятій Богородиці 

Рожденная от ветхой утробы неплодной, 

Дажд души ми неплодной быти доброплодной (ІІ, 2). 

Яже прежде неплодная страна, 

Землю плодовиту раждаєт: 

І от неплодной утроби плод свят давши, 

Млеком питаєтся. 

Чудо страшноє, питательница жизни нашея: 

Яже небесний хліб в чреві прїємши, 

Млеком от сосцу питаєтся. 
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Стихира на  Господи воззвах, Різдво Богородиці 

Повторення двох слів: 

Воведенная во церков, в трех лѣтех в дар тройци, 

Дажд ми входом во церков вход в храм вышній творити. (ІІ, 3) 

 Давидъ предвозглашаше ти Пречистая, приводя священство, 

 Въхода Твоєго єже въ Церков. 

Стихира на Господи  воззвах, Введення  

Очищенія закон творша в стрѣтеніи, 

Очистися от стрѣтення во беззаконіи. (ІІ, 6) 

 Ветхїй деньми, иже законъ древле въ сїнаи давъ мойсею, 

 днесъ младенецъ видится, и по закону яко закона творецъ, 

 законъ исполняя, во храмъ приносится, и старцу даєтся. 

Стихира на литії, Стрітення 

Заченшая спаса в день благовѣщенія, 

благовѣсти зачатый мнѣ день спасенія. (ІІ, 4) 

 Днесь радость благовѣщенія, дѣвственное торжество. 

Стихира на стиховні, Благовіщення 

 Зачатъ тя превѣчнаго бога,  

 несказанно благоволившаго вочеловѣчитися, 

 во спасенїє душъ нашихъ. 

Стихира на стиховні, Благовіщення 

Співзвучність слів, алітерація, гра зі складними словами, повтореннями: 

Пред рождеством неврежденна 

 Дѣва Богу соблюденна 

Во рождествѣ; хощеш знати, 

 Кто сія єст дѣва-мати ? 

По рождеству паки чиста  – 

 Сице всегда дѣва чиста, 

Матерем и дівам слава, 

 Вѣнци увѣнчанна глава; 

На руку же имать сына 

 Мати-дѣва та єдина. 

Дѣво, чистоту ми дати 

 Изволь, храни же мя мати. 

Миром божественним тя помаза божественная благодать 

Во Мирех предсѣданїя імівша, 
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І миром облагоухавша добродѣтельми священнїй. 

Стихира на Господи воззвах, св. Миколая 

Не убоюси в ночі падежа: 

 Дѣва пречиста добра ми надежа; 

И посреди тми, аще есть со мною, 

 Засвѣтит солнцем, звѣздами, луною. 

Рождши Бога и Спаса всім Маріє, 

Била єси отчаянним ісправленїє,  

Ненадѣющимся надежда. 

Тропар 8-ї пісні канону 2-го гласу, вівторок,  вечірня 

Тя поєт солнце: тя словит луна: 

Тебі приносит хвалу вся твар. 

Ін ірмос 8-ї пісні канону, Різдво Богородиці 

 

Положенїе ризи чтущу мы твоєя, 

Облещи душу нагу в благодать єя (ІІ, 9). 

Богородице Приснодѣво человѣков Покрове,  

ризу і пояс Пречистаго Твоего тѣла  

граду Твоєму даровала. 

Тропар 8-го гласу, покладення Риз Пресв. Богородиці 

Захоплення Богородицею виокремилося в окремий жанр богородичних 

оповідань, серед яких особливої уваги заслуговує збірка Дмитрія Туптала 

(1680) «Руно орошенноє» про чуда Іллінсько-Чернігівської ікони Богородиці, 

повна назва твору «Руно орошенноє от Пречистои Дѣви Маріи 

чудодѣйственная благодати роси от чудотворнаго Єя образа истѣкающая» 

[120, с. 263].  Автором ще одної збірки оповідей про чуда Пресвятої 

Богородиці «Тературигма» (1638) був Атанасій Кальнофойський [120, c. 258]. 

Композиція твору «Руно орошенноє» укладена довкола богородичного 

символу Гедеонового руна (Суд. 6:36‒40).  

Єгда благоизволи Бог твоєго вѣку 

Даровати благодать людєм си велику 

Им же образом пчелы до улій лѣтають, 

Сице ко Дѣвы чистой вси да прибѣгають [330, с. 311]. 

Кожен розділ збірки складається з чотирьох частин: чудо, бесіда, 

повчання й додаток, де спільним мотивом є символічна роса благодати, що 
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спадає на руно. Назви розділів повертаються до цього мотиву:  роса любови 

(1), захисту (2), потішення прочан (3), зцілення (4), залякування ворогів (5) та 

багато інших. Розділи також мають відповідні епіграфи з Біблії, акафіста або 

інших богослужбових текстів, творів Отців Церкви.  

У збірці Дмитро Туптала згадується п‘ять імен Богородиці, пов‘язаних із 

старозавітними подіями: «В ветсѣм завѣтѣ пять вещей обрѣтошася, 

починающихся от пяти лѣтер имени Маріина, иже силу имени 

прознаменоваша:  Море чермное, Аред источник, Руно Гедеоново, Іордан 

рѣка, Арарат гора». Ці образи також утвердилися в гимнографії:  

Гора 

Гору юже провидѣ Данїилъ, из нея же несѣкомый камен вѣры отсѣчеся Христос. 

Богородичен по 6-й пісні 2-го канону, Симеона столпника 

Гаврїилъ тя гору пишет велику:  

Аввакум же Пречистая гору присѣйную добродѣтелми. 

Богородичен по 3-й пісні 2-го канону, Михаїла столпника  

Се несѣкомая Гора, от камене неплодна, 

осѣченъ Камень плодородит мысленный. 

Тропар 3-ї пісні канону, предпр. Різдва Богородиці  

Гору и Дверъ небесную, 

и мысленную тя лѣствицу боголѣпно,  

Ликъ божественный пронарече. 

Тропар 7-ї пісні канону, Різдво Богородиці 

 

Руно Гедеоново 

Съниде яко дождъ на руно, въ оутробу твою Господь: 

Богоглаголивый древле рече пророкъ. 

Богородичен по 4-й пісні канону, Симеона столпника 

Гедеонъ тя Руно прообрази, 

на тя бо яко роса Христосъ Богъ сониде. 

Тропар 3-ї пісні канону, Романа Сладкопівця 

 

Червленица Анна, произведе Багряницу:  

яже Руно омочившую воплощеся Царева послѣжде. 
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Тропар 6-ї пісні канону, предпр. Різдва Богородиці 

До богородичних образів також відноситься образ саду, який разом із 

образами садівництва одним із найстарших в літературі і зустрічається вже в 

Гомера [53, c. 495]: 

Саду свого доглядати, мій старче, Тобі не бракує  

Вміння! Великих старань ти доклав тут, і жодна рослина – 

Ні виноград, ні оливка, ні груша, ні грядки городні, 

  Ані смоківниця – тут не росте без твого піклування.  

Поруч із садом були відомі образи цвіту, які були улюбленими в гимнографії.  

Садъ присноцвѣтущ, добродѣтелей плоды принося: 

Явися на садовнѣ древѣ яко благопѣснивая птица: 

Райже паче жизни древо во сердци своєм, 

Господа воздѣлавъ богомудре: имже питаєши нас благодатію: 

Присно моли о нас, Давыде всеблаженне.  

Кондак  пророку Давиду 

Садодѣлателя родила еси, благочестїю содѣтеля, 

Насаждающа на земли разумъ истинный: 

И єже от сада прозябшую  клятву раздрѣшающа. 

Єгоже величающе, тебе Дѣво ублажаємъ.  

Тропар 9-ї пісні богородичного канону, глас 5, вівторок 

От Анны днесь цвѣтъ, садъ Богоданный, 

Богородица прозябе, спасенїє человѣкомъ. 

 Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці  

От неплоднаго бо корене, 

Сад живоносен израсти нам, матерь свою.  

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

О преславнаго чудесе, живоносный сад. 

Стихира на хваліте, Воздвиження 

Образ саду та його плодів і цвіту є найчисленнішими у богородичній 

гимнографії: 

Процвѣте яблъко благовонноє, шипок божественний явися. 

Тропар 8-ї пісні канону, предпр. Різдва Богородиці  

Яко яблъко въ дубравѣ єдину тя обрѣтъ,  

честнѣйшїй крин и оудолный цвѣт, о богомати. 
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Тропар 6-ї пісні канону, Воздвиження 

Виноград днесъ родися спасенный,  

яже неувядаємый процвѣте Гроздъ Божественный,  

сладость проливающъ. 

Тропар 5-ї пісні канону, предпр. Різдва Богородиці  

Процвите яблъко благовонноє, 

шипок божественний явися. 

Тропар 8-ї пісні канону, предпр. Різдва Богородиці 

Використані в текстах й однокореневі слова, які розширюють лексичну гаму:  

Дѣлателю помысловъ нашихъ: ты и насадителю душъ нашихъ, 

Ты иже неплодну землю, благоплодну показавъ. 

8 пісня, ірмос 2-го канону, Різдво Богородиці  

Древомъ оумертвивый прегрѣшенїя, И страхъ твой насади 

Въ сердцахъ яко человѣколюбецъ. 

 8 пісня, ірмос 2-го канону, Різдво Богородиці 

Виразний марійний мотив присутній у творчості Івана Величковського, 

зокрема, в антитетичних віршах (carmen antitheticum), в яких обидві 

половини постають в логічній та формальній протилежності одна до одної: 

МАРІЯ   ЄВА 

Со мною жизнь не сѣнь смерти 

Мною жити  не умерти. 

 

Днесь раждаєтся Мати живота, тму раздрѣшающи, 

Адамово обновленїє, и Євино воззванїє,  

и нетлѣннїю источникъ, тли премѣненїє, 

єюже мы обожихомся, и от смерти избавлени быхомъ. 

Стихира на литії, Різдво Богородиці 

Будучи добрим знавцем античної поезії, Іван Величковський застосовує 

місяць як емблему Діви Марії в алегоричному плані. Християнська тематика 

успадкувала його від античності, де місяць був символом Діани і втіленням 

жіночого начала. Епітетом місячного світла є ідея відображення, або подоби 

‒ луна випромінює відображення полум'я променів сонця, ἀκηίηοπμζ на мові  

IV‒VI ст. означало «подобен». Посилаючись на зовнішній вигляд 



 

211 

 

«ущербного місяця», Іван Величковський немов домальовує над нічним 

світилом постать Пресвятої Діви: 

Ущербна луна нозѣ лобизаєт 

Что єст се?  Быти полна от Дѣви желаєт. 

Аз, яко нощ несвѣтла, потемен злобою 

Ты добра, яко луна. Обладай же мною. 

У збірці віршів Івана Величковського «Зеґар з полузеґарком» (1690) в основі 

лежить богородична тема, структурно запозичена з Акафіста. Перша частина 

«Зеґар цѣлий, содержащ в себѣ часов 24» містить 24 двовірші, кожен з яких 

звернений від імени кожної години доби до Пресвятої Богородиці і містить 

Акафістний виголос «Радуйся». Матір Божа та її материнська любов у 

Величковського несуть в собі функцію гармонізації духовного й 

матеріального, що прочитується в поетичних текстах [414]: 

Час 1. 

Час первый возглашаєт: «Радуйся, єдина, 

Первѣйшаго от времен родившая сина». 

Час 2. 

Час вторый возглашаєт: «Радуйся, о дѣво, 

Єя же сын єст сугуб єстеством, о диво». 

Час 3. 

Час третій возглашаєт: «Радуйся, невѣсто, 

От тройца єдинаго же родившая чисто». 

Столп. В сем столпѣ выражаютъся вѣршы от двох силляб аж до тринадцяти. 

2. Дѣво, 

 диво 

3. всей земли! 

 Пріємли 

4. сію хвалу, 

 любо малу, 

5. працы моєя 

 во честь твоєя 

6. слави составленну, 

 тебѣ освященну. 

7. Юже раб твой принесе 

 не от мудра словесе, 

8. но от сердца чиста, права, 

 зане твоя права слава. 

9. Достойно тя никтоже может 

 восхвалити, всяк не возможет. 
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10. Твоя-бо слава вышше всѣх земных 

 И над небесных благоприємних 

11. Жителей умы, первая бо Бозѣ 

 Присно блажима в родѣ вѣрних мнозѣ. 

12. Ты єси столп славы, пречистая дѣво, 

 Дивнѣйшеє міру над седм дивов диво. 

13. Седм дивов погибоша, твоєя, о мати, 

 Столп крѣпости вовѣки будет пребывати. 

Відомим співцем Богородиці був Лазар Баранович, чиї вірші та проповіді 

зібрані у книжках «Аполлон християнський» (1670), «Аполлонова лютня» 

(1671) «Труби словес проповідних» (1674), «Вінок матері Божої» (1680). 

Олена Матушек на прикладі проповіді Лазаря Барановича на Успення 

Богородиці відзначає інтенцію тексту як максимально наближену до 

молитовного, підкреслюючи акцент на прославі, звеличенні образу Божої 

Матері, а не його морально-етичому сенсі, акцентує на знаковому наповненні 

образу як Цариці Небесної, на прикінцевому проханні про заступництво [196, 

с. 132]: 

Діво, тобі невідома жодна пристрасть,  

Бо Тебе охолоджує тінь Святого Духа  

З Твоєї Чистоти народжується Син Найчистіший, 

А наше серце щохвилини плодить гріх. 

Не погорджуй грішними: адже Бог народжується з Тебе 

Поміж грішними, аби з ним були в небі [414, с. 66] 

Збірник проповідей «Огородок Маріи Богородицы» (1676) належить Антонію 

Радивиловському: 

Христос, иже єст Церкви, матки нашей, глава 

 Огородку Маріи , матки своєй, слава. 

В ОГОРОДКУ сем крины и рожы збираєт, 

 Тых же ку чести матцѣ своей удѣляєт. 

На цвѣтах в огородку святыи зостали, 

 Бо яко цвѣты в Церкви сами процвитали. 

Марія зась ку Небу руцѣ простираєт. 

 За так вдячный Дар сыну дяки воздаваєт. 

В ОГОРОДКУ сем церков печерская стала, 

 В ней найпаче з словес сих Маріи похвала [330, с. 245].  
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Він також опублікував збірку символічних притч, в яких Богородиця 

возвеличується як преславна цариця і заступниця:  

Соловей та орел: «Побачила пренайсвятіша Тройця, що тільки Марія 

при великій ласці та заслугах переважає апостолів, навіть самих ангелів, 

учинила її царицею і панею Неба та землі, надавши їй такого написа: Цариця 

та Пані» [302, с. 455]. 

Збірка «Вінець Христов» (1676–1683). 

Легенда про Матір і Богородицю: «Тільки-но в гарячих молитвах своїх 

матері удадуться до Пречистої Матері сина Божого, одразу ж будуть нею 

потішені, синів і дочок своїх за поміччю її визволених бачать» [302, c. 481]. 

Поруч із богородичною образністю, барокові мистці часто 

використовали символіку чисел як основу композиції цілого. Зокрема, 

Йоаникій Галятовский у збірці «Ключ разумѣнія» (1659) публікує 12 

проповідей на богородичну тему. Він є також автором книги «Небо нове» або 

«Небо новоє з новими звѣздами сотворено, то єст Преблагословенная Дѣва 

Марія Богородица з чудами своими» (1665), в якій звертається до всіх 

християн: «Православныи христіяне, мы шануймо пречистую Дѣву, 

правдивую богородицу, будуймо церквы на єи имя, рысуймо єи на срѣбрѣ и 

на злотѣ, и хвалѣмо єи, мовлячи: Великая єсть Марія, матка божая, бо великіє 

речи учынила: зважила огонь, змѣрила вѣтер, и завернула назад день 

прешлый» [120, с. 258]. 

Збірка Івана Максимовича на богородичну тему «Богородице Дѣво 

книга нареченна, от Троици Пресвятыя пред вѣки сложенна» (1707), 

отримала визначення релігійного епосу, оскільки поєднала 23000 

тринадцятискладових віршів. Внутрішня структура книги традиційно 

відповідала християнській символіці, поділяючи зміст на дев‘ять частин, 

згідно дев‘яти частинам небесної єрархії. Хвалу небесним силам також 

висловив Дмитрій Туптало у збірці «Вѣнец от дванадесят звѣзд аггелскім 

силам, от молитв к ним о помощ нам к добрым дѣлом», в якій послідовно 

возвеличив вишніх єрархів:  
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Архистратиже Божій святый МИХАИЛЕ, 

  кто, яко Бог, о сем ми дажд вникати цѣле. 

ГАВРІИЛЕ, дажд радость, по бозѣ кто, яко 

  Богородица, крѣпко внимати ми тако. 

РАФАИЛЕ, настави на стезю спасенну,  

  слѣпотѣ дажд душевной цѣлбу божественну. 

СЕРАФИМИ, огнем мя любве раждезѣте, 

  да всѣм сердцем возлюблю Бога, помозѣте. 

ХЕРУВИМИ, свѣтом мя разума о Бозѣ 

  просвѣтите, да узрю свѣт в горнєм чертозѣ. 

ПРЕСТОЛИ, исправте мя правду исполняти, 

  да в суд страшный возмогу о десную стати. 

ГОСПОДСТВІЯ, плоть мою духу покарайте, 

  да раб, волю господню творю, понуждайте. 

СИЛЫ, Вышняго силу явѣте мнѣ чудну, 

  оживѣте умершу душу мою блудну. 

ВЛАСТИ, сподобѣте мы над бѣсом побѣды, 

  да мною не владѣють властей темных бѣды. 

НАЧАЛА, да над страстьми ум мой началствуєт, 

  наставте тако, да грѣх в мнѣ не царствуєт. 

АРХАНГЕЛЫ, мнѣ тайны спасены вѣщайте, 

  глас архаггелскій, на суд зовущ, в мысль влагайте. 

АГГЛЫ, хранящее на земли живущих, 

  молю, сохранѣте мя от всѣх бѣд грядущих.  

Сей вѣнец кто приносить аггелом ко славѣ, 

  приймет неувядающ вѣнец своєй главѣ. 

Будет з аггелами зрѣти лице Бога выну, 

  кто в молитвах не презрит кождого их чину [330, с. 281]. 

Такий зміст часто зустрічається в гимнографії, зокрема, в стихирі на Господи 

воззвах празника Успення Пресвятої Богородиці: 

Твоє славятъ оуспенїє Власти, Престоли, Начала и Господьства, 

Силы и Херувіми и страшная Серафіми.  

Радуются земнороднїи, о божественей ти славѣ красящеся. 

припадают Царїє, съ Архагглы Агглы, и воспѣваютъ:  

обрадованная, радуйся, съ тобою господъ. 

Барокова символіка проявлялася в різний спосіб, що демонструє 

Дмитро Туптало у  проповіді «Слово на Успеніє Пресвятыя Богородицы» 

(1693), використовуючи характерний арифметичний різновид тлумачення 

символіки імені. Автор представляє іменні топи, які стануть об‘єктом 

подальшого екзеґетичного обігрування визначень: «жнива», «бразда», «клас» 
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і часто зустрічаються в гимнографії:  

Ти же неплодну землю благоплодну показав 

Ти іже древле сухую, родовиту, 

Благодатну, бразду плодоносну соділа, Анну святую 

Пречисть плод ізрастити Богородицу. 

Тропар 8-ї пісні 2-го канону, Різдво Богородиці 

Автор «тылько до пяти отважаєтся бразд…а на ных до класов, в число 

пяти литер в предлагословенном имени Маріином замыкаючихся» [173].  

П‘ять «бразд» ‒ це п‘ять періодів життя Богородиці, кожна «бразда 

зродила зацный колос», що має свій титул, який починається з імені «Марія». 

Мова йде про спробу осягнути сутність самої Пречистої Діви. Кожен титул ‒ 

це інваріянт імені, породжений певною життєвою чи духовною практикою, 

це метаім‘я, підпорядковане часу та обставинам, яке буде знаряддям 

пізнання. Через множинність найменувань можна проникнути до істинного 

імені, а відтак до самої сутності Богородиці.  

Перша «бразда» Маріїного життя починається від дому батьків Марії, 

праведних Йоакима й Анни і йде через Соломонову церкву, вона отримує 

назву ‒ «термін єй обрученіє». Титул колоска, що зріс на цій «браздѣ» 

починається від першої літери імені Марії «М»: «Мудрая Дѣва».  

Друга «бразда»  починається від Соломонової церкви, а «термін єй аж во 

Вифлеємѣ в вертепѣ». Титул колоска, друга літера імені «А»: «Агница 

Христова». 

Третя «бразда», яка починається з Вифлеєма та через Єгипет і Назарет 

сягає Голгофської гори, зростила колосок третьої літери «Р»: «Раба 

Господня».  

Четверта «бразда», що на Голгофі під Хрестом зродила колосок літери 

«І»: «Істочник жизни або істочник свѣта, як свѣтопріимная свѣща». 

П‘ята «бразда» іде на гору Оливну до Гефсиманії і отримує титул 

останньої літери: «Апостолом Вѣнец», бо Марія мала найбільшу шану. 

На закінчення відтворено метаімена Богородиці: «Мудрая Дѣво, 
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уцѣломудри нас! Агнице Христова, незлобія, кротости, смиренія научи нас, 

Раба Христова, до работы не лѣностной Богу возбуди и заохоти нас! 

Источниче Жизни, оживи нас животными благодаіи івоєя водами! 

Апостольскій Вѣнче, увѣнчай нас милостію и щедротами празднуючих 

радостно обжинки духовнаго твоего жнива! О пренебесная пшенице, питай 

нас хлѣбом и душевным, и тѣлесним во вся дни житія нашего!» [173, с. 105].  

На перший погляд барокова гра з літерами імені «Марія» є даниною 

літературних уподобань доби, проте це справді єдине ім‘я, яке й є опорою 

для всіх метаімен, само ж спирається вже не на ім‘я, а на саму сутність 

Пречистої Діви Марії. Таке глибоке проникнення у глибинні пласти 

богородичного образу можна спостерегти завдяки його проявленню у 

загальнокультурній площині промовленого слова ‒ метатексті. Символіка 

Богородиці у метатексті барокової літератури ‒ такою є назва 

дисертаційного дослідження Олени Матушек, в якому розкривається 

багатовимірність образу Богородиці: «Специфіка богословсько-догматичного 

образу Богородиці ідеально відповідає загальнокультурним параметрам 

бароко як типу культури. Поєднання рис православної і католицької 

субкультур, сприйняття інтернаціонального образу як національного, 

унікальне інтегрування трансцендентного і земного, ірраціонального та 

раціонального, надлюдського і природного гармонійно здійснюється у цьому 

образі» [197, с. 4]. 

Таке сприйняття образу Богородиці в сув‘язі християнського космосу – 

у богослов‘ї та філософії, літературі й мистецтві, невіддільно пов‘язане з 

гимнографією, в якій первісно засіяно зерна названих означень. Це ще раз 

підкреслює суголосність гимнографії сутності й виразовості Океану Краси і 

Премудрості, що переповнивши вінця Середньовіччя заполонив музично-

поетичною хвилею і Барокову добу. В такий спосіб «довге Середньовіччя» 

ще на мить затрималося у літературних сюжетах, в поетичних інспіраціях, а 

також і літургійних піснеспівах української сакральної монодії. Звідси 

стільки музикологічних проблем і запитань до розуміння суті цього 
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сакрального явища, осмислення жанрів якого вимагає усвідомлення 

мистецької багатовимірності і духовного світогляду доби.  

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Дослідження змісту літургійних книг, що за короткий час потрапили з 

Візантії до Києво-Руської держави, вивляє в них чільне місце богородичної 

гимнографії. Це провляється у присутності чисельних богородичних 

празників та окремих жанрів, розміщених в основних і додаткових розділах. 

Зокрема, у найдавніших руських Кондакарях виявляємо додаткові 

богородичні свята (Покладення риз і поясу Пресвятої Богородиці), кондаки 

для вжитку на особливі потреби або окремі богородичні піснеспіви. Давні 

слов‘янські кондакарі є свідченням інтенсивної адаптації візантійських 

елементів на Русі, а характерний різножанровий додаток збірника трактовано 

як основу майбутнього нотолінійного Ірмологіона. 

Найдавніші руські Мінеї та Тріоді демонструють виокремлення 

богородичних тропарів 9-ї пісні канонів, на основі яких утворилася окрема 

група Богородичних канонів, а згодом літургійна книга Богородичник. Цей 

півчий пласт також чисельно виокремлюється у богослужбовому циклі 

Октоїха. 

Відзначено, що активне дослідження богородичної гимнографії стало 

можливим, насамперед, завдяки активній видавничій та дослідницькій праці 

вчених-філологів. Це пов‘язано з публікаціями пам‘яток і вивченням 

церковнослов‘янської мови, дослідженням літературних жанрів із  

врахуванням впливу візантійської рукописної літератури, що активізувало 

вивчення власне слов‘янської творчості. Все це багатство інспірувало 

розвиток українських літературних жанрів XI‒XVII століть, в яких міцно 

вкорінилася не лише богородична тематика, але й широка палітра літургійної 

образності й лексичної виражальності гимнографії. Так, відома практика 
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цитування гимнографії у шкільній драмі, у бароковій поезії і літературі. 

Проникнення літургійних текстів у світську творчість визначався як метод 

вироблення «колективної літургійної пам‘яті», або метод 

«перевіршовування». В цьому контексті гимнографія постає ключем до 

розуміння змісту української барокової культури, як символу спадкоємності 

епох.  
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РОЗДІЛ 4 

СИНТЕЗ СВІТОГЛЯДНИХ СИСТЕМ І МИСТЕЦЬКИХ МОДЕЛЕЙ У 

ЗМІСТІ І СТРУКТУРІ ТЕКСТІВ БОГОРОДИЧНОЇ ГИМНОГРАФІЇ 

 

4.1. Сакральний мелос як відображення космології і богословської 

трансценденції 

 

Впродовж тисячоліть музика сприймалася людиною як символ  

трансцендентності, як спосіб проникнення у недосяжні глибини позачасових 

вимірів. Тож у людській свідомості формувалися образи і символи, що 

відображали музику важливим елементом  світоглядно-естетичної картини 

універсуму і вибудовували глибокі асоціативні зв‘язки поміж, на перший 

погляд, неспівмірними явищами. Зокрема, найвідповіднішим образом, 

суголосним музичному звучанню, вчувається одне містке слово – океан , в 

якому навіть завдяки надзвичайній виразовості голосівок бринить мелодія. В 

цьому образі просвічуються мерехтливі висоти зоряного неба, занурені у 

таїну глибини, мелодії пробігаючих хвиль – і весь цей світ сповнений життя і 

краси. «Води Слово подаждь ми Господи, водноє єстеством сотворивий» – 

так співається в ікосі кондака празника Косми і Дем‘яна, так і перебуваючи в 

океані музичних звуків занурюємось у вібрації краси і гармонії, 

переконуючись, що музика є мистецтвом, створеним найбільш чутливими 

для живого організму вібраціями (звуковими), тож спроможна допомогти 

самоздійсненню людини, а на більш високому рівні – нації [467]. Подібно 

мислив Платон, виокремлюючи музику у мистецькій єрархії ідей-ейдосів.  

Порівняння водної стихії з середньовічним мелосом використав 

Володимир Мартинов, описуючи сутність григоріанських напівів, 

зображаючи їх безконечними хвилями на поверхні моря. Про хвилеподібну 
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динаміку алкеєвої строфи пише Михайло Гаспаров, аналізуючи ритміку 

Горацієвих од, а також і Андрій Содомора, який відзначив, що най-

природніше поетичний лад проступає в образі хвилі. І хоча серед цих хвиль 

немає двох однакових, разом вони творять єдину цілісність плинної стихії 

морських просторів, немов сукупність напівів, яка формує сакральний 

простір [195, с. 129]. 

Важливо, що асоціація музики з водною стихією проявилася і в 

аналітичних музично-теоретичних працях, зокрема, Лео Мазель та Віктор 

Цуккерман виокремили поняття мелодичної хвилі як природної одиниці 

мелодичного дихання [193, с. 79]. Така хвиля є сукупністю чисельних 

підйомів і спадів, стрибків та поступеневих висхідних і низхідних рухів, 

вершин-кульмінацій, поєднаних у безмежному часовому вимірі. Мелодична 

хвиля перебуває в постійному русі, динаміка якого визначається загальним 

характером звучання і внутрішньою драматургією. Віктор Бобровський 

виділяє поняття хвильової драматургії як основи композиції, художня ідея 

якої відображена в кульмінації: все охоплене хвилею сприймається як цілісне 

і демонструє структурну завершеність [26, с. 66]. Проте лінеарна 

спрямованість мелодії вимагає гнучкості та легкості переходу з однієї форми 

руху в іншу та відповідного споріднення. Лінія, як образ хвилі, сповнена 

якостей найвищої краси у своєму потенціалі, вона може відобразити 

змінність і ритміку, свободу і порядок, в ній віднаходимо регулярність, 

симетрію чи навіть арабську в‘язь і каліграфію.  

Водна стихія сповнена надзвичайних якостей, в давніх народів вона 

асоціювалася з символом переходу в потойбіччя і єднала береги двох світів, 

рівно ж як і музика, звучання якої лине до недосяжних висот. Ймовірно, з цієї 

причини у прадавніх культах музиканти супроводжували похоронні процесії. 

Зокрема, це було обов‘язковим в етрусків, у чиїх віруваннях покровителька 

музики відповідала також і за переродження душі в загробному житті. 

Подібні вірування у піднімання душі над земним виміром на хвилях музики й 

води зберігалися впродовж тисячоліть. 
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Всепроникність водної стихії вбачаємо від початку сотворення землі – 

коли земля була невидима і непроявлена, і темрява була над безоднею, а Дух 

Божий ширяв над водами (Бут.1, 1–3) – вже тоді бриніли нечутні людському 

вуху звуки, які й дотепер пробуджують незрозумілі відчуття і прагнення, 

спонукаючи до глибоких змін, до ототожнення святих із могутніми ріками: 

Златыми словесы твоими Церковь наводняєма, 

Всѣхъ напаяєтъ водами златыми: 

И исцѣляєт недуги сердечныя, воспѣвающих тя: 

Златый Євфрате, всеблаженне Златоусте. 

Сідален по 1-й стихології св. Йоана Златоустого 

Яко потоки Боготочныи, 

истачаєте вѣрным благодѣянїа воды: 

Душевныя же купно и тілесныя исцїляюще недуги, 

Славныи безсребрници.. 

Тропар 5-ї пісні канону Косми і Дем‘яна  

Звідси, мабуть, і бере початок шлях сходження Божественного Логосу 

до матеріального світу в формі звукової хвилі, як засобу зворотнього зв‘язку, 

що разом із світловим променем наділена здатністю увиразнення незримих 

істин. Тож не випадково саме музичний звук став коштовною оправою для 

Слова, в якому зосередилися богословські глибини і сакральні таїнства 

християнського обряду Східної Церкви. В такому єднанні творились яскраві 

музично-поетичні форми греко-візантійської гимнографії, яка своєю 

довершеністю, співмірністю і блиском пробуджувала відчуття прекрасного в 

людській душі. У співних словотворах звучать глибокі символічні сентенції, 

що у своїй таїні стирають межі часу і простору, єднають земні і небесні 

простори, а містичний зміст богослужбових таїнств наближає до незвіданих 

світів, яких «око не бачило, вухо не чуло» (1 Кор. 2, 9).
  
Символізм був немов 

живе дихання середньовічної містики, звичкою бачити всі речі лише у 

смисловому зв‘язку та співвідношенні з вічністю, що давало можливість 

переходити невиразно окреслені межі світів [362, с. 255]. Невипадково 

богослов і літургіст Олександр Шмеман наголосив: «Літургійне життя 

перевищує собою все, що може виявитися і виявляється в реаліях 
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повсякдення, шукає інші форми й методи, а така єдина царина – це 

мистецтво» [401, c. 53]. 

Симптоматично, що у віддалені в часі періоди великі мислителі і 

богослови висловлюють близькі за своєю суттю твердження, які стосуються 

визначальних ознак сакрального обряду. Зокрема, Карл Юнґ (1876-1961) 

писав: «Краса сакрального обряду є його невід‘ємною рисою, людина не 

служила б Господеві сповна, коли б у своєму служінні зневажила Красу [411, 

c. 291], а богослов Олів‘є Клеман (1921-2009) слушно підсумував: 

«Богослов‘я ХХІ ст. обов‘язково буде богослов‘ям Краси, оскільки мова 

Краси є найбільш зрозумілою й близькою сучасній людині» [137, c. 8]. В 

цьому був переконаний також і св. Августин (354-430), який ще на світанку 

християнства повністю ототожнив абсолютну Красу з християнським Богом і 

в усіх своїх працях ставив її на один щабель з поняттям «божественної 

сутності». Богослов переконував, що надання форми і виду матерії 

здійснювалося передовсім за естетичними канонами, де краса й мистецтво 

поєднуються у своїй дієвій спрямованості, а віра у цей духовно осяйний і 

повнозвучний ідеал спонукала святого до створення емоційно яскравих 

мистецьких образів (Сповідь, Х, 27): «Пізно полюбив я Тебе, Красо, така 

споконвічна й така нова, пізно полюбив я Тебе! І диво! Ти був у мені, а я, я 

сам був поза мною! І я шукав Тебе поза мною; я у своїй гидоті стрімголов 

летів за красою Твоїх творів. Ти був зі мною, але я не був із Тобою. Тамті очі 

тримали мене далеко від Тебе, хоч вони б самі не існували, коли б не були в 

Тобі. Ти покликав мене і Твій поклик прорвав глухоту мою. Ти заблиснув, і 

засяяв, і прогнав мою сліпоту! Ти розпустив пахощі, а я вдихнув їх, щоб 

зітхати до Тебе, я шукав Тебе і тепер я голодний і спраглий Тебе» [2, с. 193].  

Подібну ілюстрацію зображення могутнього Творця зустрічаємо у тропарі 

9-ї пісні канону Собору Пресв. Богородиці:  

Яко Красен же и лѣпотен Сущий: 

Во величних повеленїяхъ, 

И всѣмъ просвѣщенїє посилающе спасително 
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Божественнымъ Духомъ. 

Апологети християнства вірили у недосяжного Господа, який переступає 

через власну трансцедентність, щоб віддати себе світові, втілитися, 

зробитися доступним для спілкування, але в своїй могутності проявляється 

по-різному, що відображено у багатоіменності Творця. Одним із 

найулюбленіших імен Господа є Краса – Бог сам у собі є повнотою Краси у 

нероздільному онтологічному й особистісному значеннях. Він творить світ як 

місце свого втілення, творить свою симфонію за шість символічних днів і 

наприкінці кожного благословляє сотворене: «тов» – говорить Творець, що 

нероздільно одночасно означає «добре» і «красиво». Септуагінта перекладає 

це слово як kαθόξ, а не ἀβαεόκ, тобто «прекрасний», а не «благий». Грецький 

термін Καθόξ, який переважно перекладають як прекрасний чи гарний, має 

широке семантичне поле і охоплює увесь простір семантики – моральну 

красу, фізичну красу, функціональну придатність. 

Важливо відзначити, що при перекладі грецьких текстів на церковно-

слов‘янську мову спостерігається заміна оригінального грецького слова 

«краса» на «доброту», що є свідомим кроком, оскільки чисельні приклади 

переконують у буквально послівних перекладах і зробити це випадково не 

було можливим. Як показала Даґмар Крістіянс, в період діяльності 

першовчителів та їхніх учнів, слов‘янські піснеспіви копіювали мелодії 

візантійських гимнів, а зміст своїх грецьких зразків передавали вільно, але 

надалі відбулася переорієнтація: почали буквально послівно перекладати 

грецькі тексти, на які накладалася мелодика візантійських гимнів [437].  

Неточність перекладу грецького визначення краси, пов‘язано з  

трактуванням цього терміну як джерела християнських чеснот, задля чого 

термін «доброта» вважався більш відповідним. Зокрема, оригінальна назва 

збірника св. Василія Кесарійського Φζθμηαθία, що буквально означає «Любов 

до прекрасного» перекладена як «Добротолюбіє» [3, с. 112]. Чимало подібних 

приеладів знаходиму у гимнографії: 
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Забрало въистинну дѣвства, Божественноє процвитенїє:  

ηὴκ πνόαμθμκ ἀθδεῶξ, ηῆξ πανεεκίαξ ηὸ εεῖμκ ἀπάκεζζια, 

яже всѣмъ дѣвственнымъ, и дѣвства желающимъ дарованїє,  

ηὴκ πάζαζξ πανεεκζηαῖξ, ηαὶ πανεεκίαξ πμεμύζαζξ ηὸ πάνζζια,  

Дѣвства доброту, явѣ подающую: 

ηὸ ηῆρ παπθενίαρ κάλλορ, ἐιθακῶξ ανααεύμοζακ,  

и дарующую всѣмъ вѣрнимъ, велїю милость. 

ηαὶ πανέπμοζακ πᾶζζ, ημῖξ πζζημῖξ ηὸ ιέβα ἔθεμξ. 

Стихира на хваліте, Різдво Богородиці. 

Доброту Пречистая, душа твоя зря нѣкогда,  

Τὸ κάλλορ Πανάσπανηε, ηὸ ηῆξ ροπῆξ ζμο αθέπςκ πμηέ,  

Тропар 5-ї пісні канону, Введення 

Днесь на горѣ Фаворстѣй преобразивийся пред оученики,  

ζήιενμκ ἐπ' ὄνμξ Θααών, ιεηαιμνθςεεὶξ ἐπὶ ηῶκ ιαεδηῶκ, 

показа началообразную доброту зрака. 

ἔδεζλε ηὸ ἀνπέηοπμκ κάλλορ ηῆρ εἰκόνορ,  

 Стихира на стиховні, Преображення 

Иже рукама невидимыма, 

 πενζὶκ ἀμνάημζξ,  

Создав по образу своєму Христе человѣка,  

πθάζαξ ηαη' εἰηόκα ζμο Χνζζηὲ ηὸκ ἄκενςπμκ, 

началообразную свою во созданїи доброту показалъ єси:  

ηὸ ἀνπέηοπμκ ζμο, ἐκ ηῷ πθάζιαηζ κάλλορ ὑπέδειξαρ. 

Тропар 5-ї пісні, 2-й канон, Преображення 

 

Кими пѣсненными добротами воспоємъ Петра и Павла, 

Ποίοιρ ὑμνῳδιῶν κάλλεζιν ἀκοικήζςιεκ Πέηνμκ ηαὶ Παῦθμκ,  

Богоразумїя крилѣ, прелетѣвшая конці и кї небеси вознесшаяся. 

ηῆξ εεμβκςζίαξ ηὰξ πηένοβαξ, ηὰξ δζαπηάζαξ ηὰ πέναηα, ηαὶ πνὸξ μὐνακὸκ ἀκορςεείζαξ.  

Стихира на Господи воззвах, апп. Петра і Павла 

Преподобне треблаженне, святѣйшїй отче, 

Ὅζζε ηνζζιάηαν, ἁβζώηαηε Πάηεν,  
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Пастыру добрый, и пастыремъ началника Христовъ учениче. 

ὁ ποιμὴν ὁ καλόρ, ηαὶ ημῦ Ἀνπζπμίιεκμξ Χνζζημῦ Μαεδηήξю 

Стихира на Господи воззвах, прп. Йоана Златоустого 

 

Ототожнення Творця із Красою виразно звучить у Діонісія Ареопагіта: 

«Прекрасне є Началом всього як творча Причина, все в цілому урухомлююча 

і поєднуюча любов‘ю […] Тому і тотожне Добру Прекрасне, що із всякого 

приводу спрямовується до Прекрасного і Добра, і немає нічого в сущому, що 

не було б причасним Прекрасному і Добру. Все суще, виникаючи із 

Прекрасного і Добра, перебуваючи у Прекрасному і Добрі, повертається у 

Прекрасне і Добре [87, c. 109]. Тож невипадково Краса стала мірилом 

досконалості сотвореного, про що йдеться у Святому Письмі (Прем. 13:5), а 

об‘єктивним і абсолютним критерієм Краси у всі часи виступав Бог:  

Отъ величества бо красоты созданїй 

Сравнительно рододѣлатель ихъ познаваєтся. 

Подібно висловився в ХХ столітті Микола Бердяєв, характеризуючи 

Красу як найвищий якісний стан буття, що визначає її не лише як категорію 

естетичну, але метафізичну. Звідси метафізичний зміст у зв‘язку з 

визначеною частотою коливань кожного тіла набув виразної музичної 

сутності. І дійсно ‒ все коливається, живе і звучить з різною частотою, спектр 

таких коливань надзичайно широкий і простягається від надпотужних 

низьких частот до ультрависоких і тонких, а найвищим їх проявом є людська 

думка. Тож світ знову повертається до прадавнього безмежного океану 

всюдисущних хвиль, сутністю яких є музичне дихання, що наповнює 

змістом, досконалою формою і Красою – в цьому були переконані цивілізації 

найдавніших епох. 

У стародавніх народів поняття Краси асоціювалося з різними якостями, 

зокрема, в давньосхідних землеробських культурах вперше в історії з‘явля-

ються поняття «краса», «красивий», «прекрасне», які означали такі якості 

предметів і явищ, які викликали відчуття задоволення, радості, насолоди від 
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одного їх існування, а не від користі, яку приносили. В давніх писемних 

пам‘ятках постійно зустрічаються епітети «красивий» чи «прекрасний», які 

вживаються стосовно описів явищ природи, образів жінки, танцювальних 

рухів, та, безумовно, характеристики музичного звучання.  

В античності сутність Краси виразно промовляє словами дельфійського 

оракула: «найкрасивіше – це найправильніше», тому навіть у золотий вік 

грецького мистецтва Краса завжди асоціювалася з такими якостями як «міра» 

чи «доцільність», а також із різними видами мистецтв, які її відображали. 

Наприклад, у гимні це сприймалося як символ космічної гармонії, в поезії – у 

захоплюючих душу образах, в риториці – у правильно підібраному ритмі та 

доцільно промовленому слові, в скульптурі – у мірі та симетрії частин. 

Найдетальніше естетичні категорії обґрунтували Сократ і Платон, які 

вбачали ідеальну Красу в погляді, що відображає душу, в функційності та 

пропорційності частин в цілому, а також у корисності [408, с. 56]. Платон 

також вбачав у спогляданні Краси шлях до доброчесності та осягнення 

безсмертя, що в майбутньому стане тезою, суголосною християнському 

вченню: «Якби комусь довелося побачити саме це прекрасне – саме це 

прозоре й чисте, без всіх отих зайвих додатків, якими є людська плоть, усі 

барви – [знада для ока], і всіляке інше безглуздя тлінне, – якби комусь 

вдалося уздріти це божествене прекрасне – єдине і незмінне. Невже ти 

гадаєш, що той чоловік, якщо він націлює туди свій зір, і його споглядає, і з 

ним разом перебуває, може жити суєтним життям? Тільки з тим, хто 

споглядає прекрасне станеться те, що він породжуватиме не примарний образ 

доброчесности, а доброчесність істинну, тому, що він торкається істини, а не 

оманливої її подоби? А хто породжує істинну доброчесність і плекає її, той 

пізнає божественну любов, і якщо хтось із людей може осягнути безсмертя, 

то це дано йому» [248, с. 85]. 

Усвідомлення Прекрасного як досконалого ідеалу виникло ще задовго до 

античного осмислення – Красу ототожнювали з божественністю і це виразно 
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проявилося у найдавніших релігійних обрядах і сакральних текстах. Так 

розпочинається 103-й старозавітній псалом: 

Благослови душе моя, Господа! 

Господи, Боже мій, великий єси вельми! 

Ти зодягнувся величчю й Красою, 

Ти світлом, наче ризою, покрився. 

Феномен Краси проявляється у перших словах Святого Письма, що 

змальовують картину сотворення світу (Бут.1, 1–2):  

Во началі сотвори Бог небо і землю: 

Земля же бѣ невидима і неукрашенна. 

Св. Григорій Богослов (IV) навчав, що споглядання Бога у світі є 

необхідним елементом християнської містики як в теорії, так і в дійсності, 

оскільки краса видимого світу і порядок служать переконливим засобом 

пізнання величі Бога і прослави премудрого Творця. Він також стверджував, 

що спрямованість до прекрасного, поруч із міцністю душі і чистотою ума, є 

обов‘язковими засадами для досягнення досконалості і, головне, створення 

правдивого образу Того, з ким людина прагне поєднатися. Емоційна сутність 

прекрасного, яка глибоко заторкувала людські почуття, суголосна музичному 

звучанню та його здатності впливати на найтонші порухи людської душі. Так 

вважали ще стародавні єгиптяни, які задля означення краси використовували 

зображення музичного інструменту лютні. І таку ж якість музики підкреслює 

наша сучасниця філософ Сьюзен Ланґер (Susanne Langer), визначаючи її як 

«модель емоційного проявлення людини» або «звукову аналогію нашого 

емоційного життя» [172]. В цьому й проявлялася найбільша сила впливу 

музики на людину, яка відгукувалася на «звук, силу, модуляцію, темп, тобто 

на пристрасть за цією музикою і особистість за цією пристрастю» – так 

стверджував Фрідріх Ніцше [230, c. 22]. Всепроникну здатність такого 

впливу пояснював, зокрема, Ріхард Вагнер та інші музиканти, визначаючи 

зміст мелосу в якості мелодичної енергії чи мелодичного струму, що 

торкається найглибших закутин людської душі. Про людину, яка здатна чути 
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Духів Руху, а значить і музику сфер, писав Рудольф Штайнер, звертаючи 

увагу на зв‘язок руху й ефіру як макрокосмічного явища. Відзначимо також 

працю Галини Побережної «Музично-логічні основи буття» [250], в якій 

обгрунтовується паралель між музикою та астрологією у їх співвідношенні із 

космічним універсумом . Аргументація грунтується на пошуку відповідності 

між сакрально-езотеричними й акустико-фізичними даними стосовно музики, 

а також на аналізі загальної структури музики й астрології, як паралельним 

виразникам законів світобудови, які розкриваються у давніх музично-

космогонічних теоріях. В такий спосіб сучасна наука резонує із вченням 

давніх епох, зосередженим довкола трактування музики як особливого 

феномена світобудови. Подібно мислили і Отці Церкви, що засвідчують 

численні трактати і гомілії.  

Св. Августин виокремлював музичне мистецтво як найвищий космічний 

рівень у християнському розумінні, як «нову пісню» та ідеал всіх мистецтв, 

що відображає глибинні рухи душі людини: «святі слова запалюють нашу 

душу більш полум‘яним благочестям, коли вони добре проспівані, поганий 

спів такої дії не чинить» [33, с. 45]. Вчення св. Августина наділяє Музику 

деміургічним значенням, оскільки вона покликана відновити гармонію світу, 

зруйновану гріхопадінням прадавніх людей, тож для нього християнська 

«нова пісня» відображала найглибші основи «нового життя», які неможливо 

передати словами. Вже в самій формі свого буття музика відображала 

головну закономірність – постійний рух в часі, що робило її також символом 

часу, який і вважався символом життя.  

Сучасник св. Августина св. Григорій Ніський (IV) також переконував в 

існуванні вселенської музики, зрозумілої лише для розуму, піднесеного над 

зовнішніми відчуттями і зануреного у спів небес. Таким досконалим 

слухачем св. Григорій вважав біблійного Давида, який спостерігаючи за 

мудрою стрункістю руху світил, почув їх голос, прославляючий Господа, і 

передав цей досвід у псалмоспівах (Пс. 19, 1-5):  

Небеса оповідають славу Божу, 
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і діло рук його проголошує твердь небесна. 

По всій землі залунав їх звук, 

на край світу їхні слова. 

Цей небесний хор зосереджувався у безконечному потоці часу – Оламі, 

всередині якого нього звучав голос Бога. Занурення у цю таїну океану звуків, 

наближує до витоків мудрості найдавніших східних містичних шкіл, вчення 

яких наголошувало на постійній присутності невидимого звучання 

могутнього Творця. Так, давньоіндійські системи виокремлювали космічний 

звук Ом, як основу творення Всесвіту, як найперший звук, вібрації якого 

створили всесвіт. Стародавній Китай також визначив універсальний 

субстракт явленого і неявленого світу – Ци, у буквальному значенні 

«повітря», як універсальний субстракт видимих суб‘єктів і феноменів [20, с. 

50]. Відгомін такого тлумачення знаходимо у тропарі 3-ї пісні канону мчц. 

Параскевії: 

Вѣтриломъ воспѣраєми Духа Божественнаго. 

За китайськими віруваннями Дао-деміург породжує гармонічні 

коливання, які виходять з центру світу і заставляють коливатися всі речі в 

такт вихідним частотам, немов коливання струн, що стало основою 

виникнення теорії космічного резонансу. Це також означало, що вже в 

самому тілі космосу закладені певні пропорції або числові співвідношення, 

аналогічні звуковисотним співвідношенням тонів у звукоряді, тож природа 

«космічної» музики порівнювалася із зразками гри на музичних 

інструментах. Враховуючи подібність людського тіла космічному, 

давньокитайські філософи порівнювали реакцію людського організму на 

зміни космо-енергетичної ситуації аналогічно до реакції струни, 

налаштованої на певну висоту звуку згідно світовому джерелу космічних 

коливань – Дао. Відповідно й космічний ефір став музичним тілом, яке 

піддавалося числовому відображенню, а музика – втіленням порядку і 

гармонії. Вважалося, що звук, посланий у всесвіт, продовжує подорожувати 

по ньому і завдяки енергії звуку, музика впорядковує космос і людину. Тож 
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«правильна музика» – це гармонічна система, що має величезний потенціал, 

який може проявлятися по-різному. Зокрема, Конфуцій сформулював 

визначення музичних уподобань простолюдина і шляхетної людини: 

«Музика простолюдина має погорджуючий характер. Вона є то голосною і 

швидкою, то аж враз завмираючою і тихою – це подібне образу ґвалтовної, 

смертельної агонії. Серце такої людини не є гармонійно вирівняним, 

поміркованість і плавність рухів є чужою. Натомість, музика шляхетної 

людини є лагідною і делікатною, утримує певний настрій, оживляє і хвилює. 

Така людина не знає болю і не носить смутку у своєму серці, ґвалтовні і 

зухвалі рухи чужі шляхетній людині» [472, c. 119]. В такий спосіб і сама 

людина ставала мірою музики, а, водночас, і резонатором вселенського Дао, 

що творило три пов‘язані між собою системи: космосу, соціуму та індивіда, 

де музика була символом мудрості, краси та гармонізуючим началом. 

Відзначимо, що набагато пізніше християнський апологет св. Климент 

Александрійський теж поділив музику на корисну і шкідливу для людини. 

Шкідливою вважалася та, яка розслабляла душу, надмірно збуджувала, 

схиляла до бездіяльності й невпорядкованості, проте була й інша музика, яка 

покращувала людину, пом‘якшувала її характер, тож і християни для співу 

обирали безпристрасні й серйозні мелодії. Св. Климент, як і Платон у свій 

час, відкидав окремі лади античної музики, протиставляючи їм єдиний 

загальний «вічний лад нової гармонії», що символізувала могутнього Творця 

в образі нової пісні, яка заспокоює душу, вгамовує страждання, приводить до 

забуття всякого зла [34, c. 182]. В цьому, ймовірно, й розкриваються 

термінологічні означення різних звукорядів у різних культурах. Так, ще 

давньогрецький термін «ном» означав «закон», слов‘янське «лад» – 

впорядкованість, узгодження, латинський «модус» – перекладається як міра, 

правило [196, c. 30]. В такий спосіб звукоряд утверджувався як спосіб 

впорядкування не лише музичних звуків, але й світу, а сам звук набував 

містичного значення і став незмінним атрибутом сакральних обрядів. Це 

заклало ґрунтовні підвалини для наповнення найвищих мистецьких категорій 
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богословським змістом. Феномен звукової барви виокремлювався як 

універсальний засіб заглиблення у світ словесних образів і досягнення 

драматургічної цілісності. Звідси й утвердження саме співної форми обряду, 

значимість якої підкреслив митрополит Андрей Шептицький у декреті 

Львівського Архиєпархіального Собору 1941 року: «По приписам церковного 

права і по практиці, заховуваній від віків у нашій Церкві, церковне правило 

має бути співане [...]. У співі віддає себе чоловік на службу Господеві: свої 

легені, руки, коліна, ціле тіло, голос, язик, почуття краси, мельодії, ритму і 

гармонії, – словом цілого себе. У співаних молитвах подає Церква неначе 

доповнення євангельської проповіді. Спів є крім того пречудним символом, 

бо так, як у співі голос раз підноситься до високих тонів, то знову знижається 

до низьких, так і в молитві: Душа, стоячи перед Всевишнім, раз підноситься 

до неба актами надії чи любови, то знову понижає себе до покірного 

визнавання гріхів і каяння за них» [392, с. 2]. 

Тож у християнському обряді музика проявляє себе як особливе явище у 

множинності значень, повноті естетичних, а також і філософських 

відображень. Платон ототожнював Музику як найвеличніше мистецтво із 

філософією, оскільки мудрість (ζоθία) також означала найпрекрасніше і 

найдосконаліше співзвуччя – гармонію, або симфонію (ζοιθoκία) світу, що в 

ній сприймався та відображався. Подібне визначення музичного мистецтва 

знаходимо також у Шопенґауера, який трактував Музику не як просте 

відображення ідей або ступенів об‘єктивації волі, але як безпосередню 

об‘єктивацію і знімок самої волі, яка виявляє нам весь цей світ через ідеї, 

множинний прояв яких і складає світ окремих речей. «Стаєш тим більше 

філософом, чим більше стаєш музикантом» – до такого висновку прийшов 

Фрідріх Ніцше, через тисячоліття перегукуючись з Платоном. 

Музика завжди сприймалася як річ найближча і найзрозуміліша людській 

душі, що немов потужна хвиля підносила до небесних сфер, єднала із світом 

християнської духовності. І це не буде перебільшенням, оскільки внутрішній 

зміст Музики формувався у таїнстві сакрального обряду, у прочитанні буття 
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крізь призму Святого Письма, в структурі есхатологічного бачення Всесвіту, 

а таож і в інтимному спілкуванні людини з Господом, про що співається у 

тропарі 7-ї пісні канону Богородиці на Покрову: 

Твоихъ глаголъ вѣщанїє вселенную исполни, 

и красно пѣти Христу человѣки научи. 

Тож невипадково музичне мистецтво вважалося найкращим засобом 

відображення найвищих духовних цінностей, зокрема, св. Климент 

Александрійський (бл. 150-бл. 215) писав, що божественні сили 

нематеріальної природи проявляються не безпосередньо, але через чуттєве 

оточення, тому різні явища мають алегоричний, прихований зміст, який 

відображається і прикрашається музичними засобами. А Псевдо-Плутарх (ІІ) 

визнав Музику винаходом богів і це твердження не лише санкціонувало її 

силу, але й сприяло стабільному зростанню її прав, що в різні епохи набували 

визначених норм музичного мислення [447, c. 29]. Так на основі 

узагальнення мистецько-естетичного та філософського досвіду давніх 

культур, вибудовувалася струнка система світобудови, згідно якій Музика у 

синтезі сакральних мистецтв відображала категорію Прекрасного, а також 

засобом донесення євангельських правд:  

Органъ бряцая божественными вдохновенїи: 

и сказанїи Святаго Духа дѣйствовалъ єси, 

и прекрасноє  поя въ мірѣ: Спасово Євангелїє. 

Стихира на Господи воззвах, ап. Филипа  

Струна благознаменитыхъ духовних словесъ: 

поєтъ яснѣ научая конци немолчными пѣснми:  

славословити Божества єдину зарю. 

Стихира на Господи воззвах, прп. Романа Сладкопівця 

Музика була також  найвищим даром та засобом прослави:  

Яко даръ тебѣ Богородице пѣнїє, 

От Анны рождшейся вѣрно дароносим. 

Тропар 9-ї пісні 2-го канону, Різдво Богородиці 
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Тѣмъ вінецъ от нетлѣннихъ цвѣтовъ исплетши пѣсньми, 

священнѣй твоєй приноситъ памяти. 

Стихира на хваліте, св. Йоана Златоустого 

Ангелстїи чини на небесе, и человѣческїй род въ церкви: 

Трисвятоє пѣнїє Творче приносимъ ти. 

Стихира на оновлення храму 

Роздумування над суттю музичного начала та його сакралізація, 

ймовірно, походить ще від часу усвідомлення людиною себе часткою 

універсуму та виникнення найдавніших культових обрядів, проте наукове 

обґрунтування цього феномена належить грецьким філософам.  

На межі VII–VI ст. до Р. Х. досократики Фалес, Анаксімандр та 

Анаксімен намагалися дати визначення світобудові як єдиному цілому, 

організованому і керованому одним законом, що визначало всесвіт як форму, 

яку греки ототожнювали з поняттям Краси. Звідси й використання 

спільнокореневого слова «космос» (ηόζιμξ), яке означало «прикраса» і 

пов‘язувалося з різноманіттям структури всесвіту і краси зірок. 

Першим, хто поєднав космологію, математику, природничі науки й 

естетику, був Піфагор (VI ст. до н. е.), який визнав число началом всіх речей. 

Піфагорейці першими стали вивчати числові відносини на основі музичних 

засад: пропорції інтервалів, співвідношення довжини струни і висоти звуку, 

які творили музичну гармонію у тісній взаємодії із поняттям Прекрасного, 

що в формі різних музичних ладів по-різному впливали на психіку людини. 

Згідно піфагорейській традиції її душа і тіло підпорядковані саме тим 

законам, які керують музикою, і ці ж пропорції віднаходимо в космічній 

гармонії, тож мікро- і макрокосм пов‘язані одночасно і математичними і 

естетичними канонами. Це правило найвиразніше проявляється в 

символічній музиці світобудови – мова йде про гаму, укладену, за вченням 

Піфагора із звуків, якими керуються планети, суцвіття яких і відтворюють 

солодку музику сфер. Цікаво, що вчення про гармонію сфер та виховну роль 

музики співпадає з музично-містичними поглядами єгиптян і це, ймовірно, 
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пов‘язано з можливим перебуванням Піфагора тривалий час в Єгипті, де він 

вивчав також і музику [34, с. 15].  

Піфагорейську музично-космологічну теорію намагався осмислити і 

застосувати до нового християнського світогляду св. Климент 

Александрійський, який наповнив її образно-символічним змістом і 

трактував як засіб для відображення християнського універсуму. Весь світ 

уявлявся св. Климентові гармонією, окремі порушення якої допущені з вини 

людини, і виправлення можливе лише за допомогою Бога. Він пропонує 

оспівувати правдивого богочоловіка Ісуса Христа, називаючи його «Новою 

Піснею»: Христос є одночасно співцем, арфою, піснею і мелодією [139, с. 

141]. Покликаючись на св. Климента, Ернст Курціус пише про пов‘язаність 

Тексту Вічної Мудрості й Гармонії всесвіту через ліру й число, де Бог 

порівнюється з музикантом, що грає на «інструменті всесвіту», а Христос 

уособлюється з Орфеєм – лірою йому служить деревина хреста, а своїм 

співом він притягує людські душі [170, с. 271]. Св. Євсевій Кесарійський 

стверджував, що Слово Боже за силою споріднене з впливом ліри Орфея, яка 

стає одним із символів ранніх християн, а сам Орфей є прообразом Христа, 

оскільки також прийняв мученицьку смерть і переніс через всі випробування 

почуття великої Любові. Ідея заклику – «притягування» Христом людей 

присутня також і в ранній патристиці, що опиралася на пророчі слова 

Спасителя, виголошені перед народом у Великий вівторок: аще вознесенъ 

буду от земли, вся привлѣкая къ себѣ (Ів. 12, 32). В цьому прочитували 

передбачення розп‘яття, а також присутність духовної сили «притягування» 

людей до вознесеного Господа. Вбачання «натягу» і містичної сили Христа 

на хресті присутнє у готському перекладі Біблії, звідки було запозичене 

єпископом Вульфилою, а надалі Кассіодором, який порівняв розп‘яття з 

образом арфи із натягнутими струнами [220, с. 386]. Існує припущення, що 

саме на основі готських перекладів Св. Письма та діяльності франкського 

богослова Грабана Мавра (біля 776-856) і виникає звичай трактувати арфу 

старозавітнього царя Давида як символ і прообраз Христа Спасителя. А 
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поруч  не втрачає свого значення давня традиція присутності співу та 

інструментарію в обрядах давніх юдеїв. Вважається, що цар Давид, звелів 

левітам призначити своїх братів співаками та гравцями на музичних 

інструментах: цитрах, арфах, гуслах лірах, цимбалах.  

Найстарші перекази про залучення інструментарію до обряду музику 

мають шумерське і єгипетське походження, зокрема, шумерські тексти, 

написані 3000 років до Різдва Христового, згадують велику святиню 

Нінгірсу, де були спеціяльні урядники, відповідаючі за вишкіл хористів та 

групи інструменталістів [472, c. 59]. Священним інструментом у багатьох 

народів вважалися гусла. Збереглася китайська легенда про глибоку давнину, 

коли світом правив Чжусян-ши. То був час ураганних вітрів, тож плід і 

насіння не розвивалися. Тому Ши Да створив п‘ятиструнні гусла-се, щоб 

викликати іншу ци і дати укріпитися життю [20, с. 55]. Гусла вважалися 

також священним інструментом шаманів туно і посередником поміж світом 

людей і богів, а їхні струни поєднували два світи. Музичний світ людини 

Давньої Русі також пов‘язаний з магічною традицією використання музичних 

інструментів і в цих обрядах найчастіше використовувалися гусла. Тому 

давньоруські Требники містили ряд заборон щодо старих вірувань, серед 

яких вказувався і спосіб ворожіння за допомогою гри на гуслах. Невипадково 

гусла самі могли грати в казках – «гусла-самогуди», а звучання цього 

інструменту відображало голос невидимого світу, провіщаючи майбутнє 

[284, с. 211]. Виразним свідченням використання інструментарію у прославі 

Господа є цикл Давидових псалмів: 

Слухайте це, всі народи, візьміть до вух – усі мешканці всесвіту, 

І людські сини й сини мужів, разом багатий та вбогий, 

– мої уста казатимуть мудрість, думка ж серця мого – розумність, 

нахилю своє вухо до приказки, розв‗яжу свою загадку лірою! (Пс. 49) 

 

Прославляйте Господа гуслами, 

Співайте йому на десятиструнній арфі. 
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Співайте йому нову пісню, 

Грайте на струнах добре, звучно. (Пс. 33)  

Здійміть веселі оклики Богові Якова! 

Затягніть пісню, вдарте у бубон, 

У гусла милозвучні й арфу, 

Засурміть у ріг як новий місяць настане. (Пс. 81) 

Добре воно ‒ Господа прославляти, 

В псалмах співати імени твоєму Всевишній, 

Звіщати вранці твою милість, ночами – твою вірність, 

На десятиструнній арфі й цитрі 

І піснями на гуслах. (Пс. 92)  

Псалми співайте Господеві на гуслах, 

На гуслах і голосом співу! 

Сурмами й під звуки рогу, 

Ликуйте під звуки рогу! (Пс. 97) 

Готове моє серце, Боже, – 

Буду співати, у псалмах славити. 

Пробудись арфо і ви, гусла! 

Я збуджу ранній світанок. (Пс. 108)  

Хваліте його звуком рогу, 

Хваліте його на арфі й гуслах, 

Хваліте його на бубні й танком, 

Хваліте його на струнах і сопілці, 

Хваліте його на дзвінких цимбалах. (Пс. 150) 

Свідчення гебрайської практики про використання культового 

інструментарію знаходимо у старозавітньому обряді. Про встановлену 

Мойсеєм практику принесення під супровід труб особливо урочистих 

жертвоприношень під час вечірніх і ранкових обрядів пише Михайло 

Скабалланович [297]. О. Петро Крип‘якевич відзначає прив‘язаність тексту 

118 псалма до форми його музично-співного виконання, де кожна окрема 

строфа складається з 8-ми речень, що відповідає 8-ми струнам 

давньоєврейської арфи гашиміт. Струни цього інструмента відображали 

певний музичний лад, кожен з яких укладав  не лише різні звукоряди, але й 

емоційні образи [162, с. 286]. Знаковість інструментального звучання 
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зберігається і в християнській гимнографії, в репертуарі якої інструментарій 

асоціювався з образами святих проповідників Христової віри. Найчастіше в 

образній єрархії інструментів зустрічається труба, одне із значень якої 

знаходимо в Стихирарі мінейному як «глас Божий». Труба часто пов‘язується 

з поняттям слави, хвали, звідки запозичується для прослави слов‘янських 

святих. Одна з найвідоміших стихир 5-го гласу «Въструбимъ въ трубу 

піснии», адресована св. Миколаю Мирлікійському, а від середини XVI ст. 

зустрічається у складі наступних півчих циклів: Димитрія Солунського, 

Стефана Сурозького, Олександра Свірського, Лазаря Сербського, а також 

Афанасія Афонського [285]. Інструментальна образність підсилювала 

виразовість, красу і значимість промовленого, тож часто зустрічається у 

гимнографії: 

Вострубим духовною цѣвницею. 

Стихира литійна, Різдво Богородиці 

Яко органомъ духовнымъ ти языкомъ просвѣтивъ человѣки.  

Тропар 8-ї пісні канону, ап. Луки 

Краснопѣснивая цѣвница Божественнаго Духа: 

славїй іщуръ Божественныхъ пѣсней: сопѣль Церковная.  

Стихира на Господи воззвах, прп. Романа 

Струна благознаменитыхъ духовных словесъ, 

поєтъ яснѣ научая конци немолчными пѣснми: 

славословити божества єдину зарю. 

Стихира на Господи воззвах, прп. Романа 

Яко цѣвница ты был єси небесная, 

и гусль, и краснымъ ти пѣнїємъ.  

Тропар 4-ї пісні канону, прп. Романа  

Былъ єси Златоусте богодухновенный органъ.  

Стихира на Господи воззвах, св. Йоана Златоустого 

Труба златовидная, 

свѣтловопїющи божїя величїя. 

Стихира на стиховні, св. Йоана Златоустого 

Труба златогласная показася.  

Стихира на стиховні, св. Йоана Златоустого 

 

Благодатныя органы, гусли Духа Святаго:  

богонарочитыя трубы проповѣди.  
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Стихира на Господи воззвах, Трьох святителів 

Кими духовными пѣсньми похвалимъ Петра і Павла, 

иже безбожїє заклавшая и иступѣємая оуста.  

Стихира на Господи воззвах, апп. Петра і Павла 

Кими пѣсненными пѣнїи, похвалимъ святителя:  

церковнаго первостоятеля. 

Стихира на Господи воззвах, празн. Миколая 

Пастырская свѣриль Богословїя твоєго, 

вѣтїйскїя побѣди трубы. 

Тропар св. Григорію Богослову 

Такий спосіб прослави був підхоплений українськими поетами барокової 

доби:  

А во гуслах ісповімся, цару, пред тобтою,  

А во арфѣ я прославлю, цару, славу твою. 

Надіюся на Бога, на Бога жывого, 

А той ми открієт свит ‒ то истына його. [331, c. 30] 

Анонім 

На сія ТРУБЫ уши накланяйте  

ТРУБАМИ ТРУБЫ суда вспоминайте! 

Праздники святых сія ТРУБЫ трубят, 

Да празднолюбцы их собѣ улюбят.  

В день нарочитый праздника казано 

Так: «Вострубѣте», абы не карано  

З непослушенства, на празники ТРУБИМ, 

БОГОМ и єго святими ся любим. [331, c. 218] 

Лазар Баранович 

Стародавні євреї також наділяли музику і магічною силою, як, наприклад, 

звучання труб, що зруйнувало міцні мури Єрихону (Іс. Нав. 6, 5-6). Зворотню 

дію музики зустрічаємо в античному міфі про спорудження фіванських стін 

Зетом і Амфіоном, останній з яких змушував складатися камені у стіни 

силою свого чудодійного голосу. Про це ж писав Горацій («Оди» ІІІ, 11, 2) – 

примусив пересуватися Амфіон камені співом / movit Amhpion lapides 

canendo. І навпаки, звуки музики поруч із молитвою допомагали зводити 
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захисні стіни й супроводжували впродовж різних життєвих обставин, що 

читаємо також і в Горація [68, с. 164]:  

Кажуть, що й Амфіон, будуючи мури фіванські, 

Голосом  ліри й молитвою-піснею брили камінні 

Клав на потрібні місця… 

Так божественних поетів і віщі пісні їх окрила  

Вічна пошана й хвала. Потому Гомер знаменитий 

І Тіртей гартували мужів до воєн суворих. 

Віршем складали пророцтва й повчання дороговкази, 

Звуки струн піерійських вели до владичної ласки, 

Винайшли втіхи театру, щоб люд після довгої праці  

Знову душею і тілом ожив. Тому не соромся 

Музи, що ліру тримає в руках, і співця Аполлона[390–400].  

Подібні приклади знаходимо також у найстарших зразках грецької 

мітології, в яких музика є голосом неба – «засурмило довкіл велике небо» і 

наділяється магічною силою, що може побороти права природи – життя і 

смерті, добра і зла. Так, чудесний спів Орфея зневажає і розв‘язує всі закони 

життя і смерті завдяки магічно-релігійній силі музики. Все довкола завмирає, 

вслухаючись у спів митця, як це поетично зображає Вергілій [42, c 157]: 

Ріки стрімкі зупиняв, на голос його найсолодший 

Сходились ізвідусіль, ішли за ним юрмами звірі; 

Навіть сам дуб, з землі витягаючи глибоко врослий 

Корінь, та й гулкошумливі ліси – й вони мимоволі 

Дивний Орфея спів корою спрагло ловили. 

І повіз двокінний свій, що ковзав між зорями Люни, 

Стримала ти, рисакам одпочить дала, місячна діво, –  

В ліру заслухана, небо нічне на часину лишила. 

Ліра й тебе змогла переконати, Діта дружино, 

Мужеві дати жону, щоб вивів на світ Евридіку. 

Ще задовго до Вергілія могутність ліри оспівав Піндар у першій 

піфійській оді як символі вселенського порядку, звуки якої несли гармонію і 

втихомирювали ворожнечу [52, с. 14]: 
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Ліро золотосяйна, втіхо фіалкових Муз 

І промінного Феба, почувши твій голос, 

Хор виступає, провісник свята. 

Звукам твоїм співаки послушні, 

Коли передзвонами струн почнеш 

Заспіви ті, які хор супроводять, 

Гасиш вічний вогонь блискавиць гостролезих, 

І дрімає на скіпетрі Зевса орел, 

Сонно звісивши крила свої, 

Владар пернатих.  

Цікавий приклад використання музичного інструментарію знаходимо в 

елевсинських таїнствах на честь Деметри, у змісті яких вбачався зв‘язок 

музичних інструментів з особливостями людського тіла. Відповідно 

вибудовувалася послідовність розміщення інструментів: на першому дворі, 

де передують стихії вітру і дихання, грали на трубах, на другому дворі, де 

центральна роль відводилася стихії води, кровообігу та нервовій системі, 

використовувалися струнні інструменти та кімвали – тогочасні ліри, які своїм 

виглядом нагадували хребет з натягненими нервами, а телестеріон 

озвучувався лише низькими звуками величезної чаші, немов міцні поштовхи 

у діафрагму [171, с. 233]. 

Містичність і могутність музичного звуку у сприйнятті стародавніх греків 

привело також до ототожнення з силою, злученою з добром і злом, здатною 

оздоровлювати та підносити до божественного пізнання, але, водночас, і 

скидати у нетрі сил темряви. На цій основі формується протиставлення двох 

культів, двох богів-антиподів, перший з яких – Аполлон, який уособлював 

порядок і гармонію, а другий – Діоніс, що асоціювався з стихією та 

руйнівною енергією. На цьому протиставленні вибудовувався цілий ряд 

антитез: Краси і чуттєвого сприйняття, звуку і зорового образу, виваженого 

звучання і пристрасної ітонації. В такому протиріччі виникали також і 

філософські доктрини, які узгоджували внутрішній конфлікт двозначності. 

Зокрема, Геракліт (544–483 до Р.Х.) навчав, що гармонія між крайностями 
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досягається не через усунення протилежного, але через їх співіснування, що 

гармонія є не відсутністю протилежностей, але їх рівновагою і при 

перенесенні у візуальний план протилежності стають симетрією. Таке 

трактування гармонії надалі приймається й християнами, які продовжували 

трактувати її засобом узгодження протилежностей. Підтвердженням є 

свідчення Климента Александрійського, який навіть місію Спасіння описує 

як гармонійнe явище, оскільки Христос поєднав різноголосся першопричин у 

впорядкованому співзвуччі (εἰξ ηάλiκ ζοιθμκίαξ), щоб весь світ став 

гармонією. Таку ж думку висловив Скот Еріугена (ІХ), який вбачав красу 

творіння у гармонічному співзвуччі подібних і неподібних начал, а Гонорій 

Августодунський (ХІІ) у Книзі дванадцяти питань (Liber duodecim 

quaestionum) впродовж цілого розділу пояснює влаштування світу «на 

подобен» цитри, різнорідні струни якої також укладають гармонічне 

співзвуччя. У 1-й піфійській оді Піндара (бл. 522-бл. 438 до н. е.) 

прославляється ліра як символ весленського порядку, її звуки несуть 

умиротворення і блаженство всім, хто співмірний зі світовою гармонією і 

позбавляють розуму всіх, хто їй ворожий [328].  

Велич, досконалість і місткість музичного звучання вперше виразно 

класифікував Боецій (480-525), який у своїх «Наставленнях до музики» 

поділив її на світову (mundana), людську (humana) та інструментальну 

(instrumentalis).  

Таке наставлення підтверджує спадщина Отців Церкви, які щиро вірили в 

існування єдиної симфонії Бога-Отця і земних людей [35, с. 302]. Ігнатій 

Богоносець (†107) у своїх посланнях уподоблює Церкву вселенському хору, 

диригентом якого є Бог [35, с. 18]; Климент Александрійський (ІІ) пише про 

єдину божественну гармонію, єдину симфонію під керівництвом єдиного 

реґента – Бога, котрий є Логосом; Максим Сповідник (†662) переконує, що 

духовний солод божественних піснеспівів відображає радість божественних 

благ, які підносять душі до чистої і блаженної божественної любові й 
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вселяють відразу до гріха [322, с. 170]; Микола Кавасила (1322-1397) 

свідчить про існування єдиного хору – одночасно небесного і земного, 

прославляючого Творця [125, с. 20]. Такі свідчення вже від початку творення 

християнського обряду, утвердили непохитне правило греко-візантійського 

обряду – його повністю співне здійснення, що символізувало наслідування 

небесної Літургії, яка безперервно звучить у Вічності. Це співзвучне і 

структурі самого храму, де хори є найбільш прикрашеним місцем і, 

напротивагу головному нефу, мають строгіший, урочистіший та 

піднесеніший вигляд. Це пов‘язане із загальною композицією храму, згідно 

якій вся будівля отримує в цьому місці повне завершення завдяки щільніше 

розміщеним стовпам, внаслідок чого ширина візуально поступово щезає і 

хори видаються припіднятими вгору [54, с. 237]. Можливо, термін πμνόξ, 

який означає «хор» є спорідненим метафізичному терміну πςνζζιόξ, який 

означає розрізненість або переділ, звідки вживається для тлумачення 

розрізненості і виходу «за межі» – за межі найближчого даного до чогось 

іншого. В такому значенні можна розглядати і спів церковного хору, 

звучання якого також підносить молитву за межі реального світу. З цього 

приводу всі події відображені в щоденному житті Церкви «проспівуються», 

що отримало тлумачення Святих Отців. Св. Василій Кесарійський (IV) 

вважав, що Святий Дух для полегшення залучення людства до благочестя 

поєднав догмати з насолоджуванням мелодією. Св. Йоан Златоустий 

покликався на авторитет апостола Павла, який навчав віруючих не 

«проговорювати» богослужбові тексти, а насолоджуватися псалмоспівом, під 

час якого пізнавалися християнські ідеї, а музика убезпечувала їх сприйняття 

від втоми [63]. Так, саме у співній формі троє отроків благословляли Господа 

за спасіння (Дан. 3, 18): 

 

Тіи єяко єдиными усты пояху и славяху бога въ пещи, глаголюще: 

Благословенъ єси, Господи, Боже отецъ нашихъ, 

и Препѣтый и превозносимый во вѣки, 
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и благословенно имя славы твоєя святоє, 

и Препѣтоє и превозносимоє во вѣки.  

Прославну пісню трьох отроків подаємо у скороченому варіянті, підкрес-

ливши, що кожна її строфа, а всього їх 40, завершується рефреном: «Пойте и 

превозносите єго во вѣки». Таке завершення в українських перекладах пода-

ється в формі: Хваліте і возносіте його повіки, що змінює суть тексту, в 

якому виразно йдеться про спів як визначальний спосіб прослави Господа. І 

це невипадково, оскільки також у грецькій культурі поет є божественним 

співцем, а римлянин замість «творити» казав «співати». Вергілієва Енеїда 

починається так: Arma virumque cano / Битви і мужа співаю [170, с. 167]. У 

стихирі наславнику на стиховні Успення Пресвятої Богородиці виразно 

йдеться про таку ж форму співного богословствування:  

Петръ же, честнѣйшїй верховник, богословцем началникъ:  

и весь божественный апостолскїй ликъ, 

явленнымъ Богословїємъ пѣснословяще,  

Божественноє и оужасноє Христа Бога смотренїя таинство. 

Подібно й у наславнику на Господи воззвах празника Трьох святителів: 

Тайныя днесь духа трубы, богоносныя отци восхвалымъ, 

Воспѣвшая посредѣ церкви пѣснь солнечную богословїя. 

Поетичні тексти християнської гимнографії переконують в тому, що саме 

спів був найвищою формою прослави святих, мучеників, преподобних і, 

насамперед, Бога-Отця, Христа, Духа Святого і Богородиці: 

Съ Аггели и мы торжествуємъ,  

Свѣтло начинающе Давыдскую пѣснь. 

Стихира литійна, Покрова 

Крестъ Господень пѣснми почтемъ.  

Стихира на хваліте, Воздвиження 

 

Прїйдѣте пѣснми вѣнчаємъ страдалца Христова. 

Стихира литійна, влкм. Євстафія 

Пѣнїя сладкая и страданїй похваленїя. 

Стихира на Господи воззвах, влкм. Димитрія 

Гласы пѣснми, вѣрныи тебѣ вопїємъ всепѣтая. 

Тропар 4-ї пісні канону Богородиці, Покрова 
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Отцемъ пѣнїє да принесемъ. 

Тропар 3-ї пісні канону, Праотців 

 

Осмислення сутності музичного звуку, його краси і всепроникнення 

уподобило Музику ще одній важливій богословській категорії, також 

пов‘язаній із хвилеподібною видною будовою музичного звуку – світлом 

(θῶξ): «І весь народ бачив звук і світло і звук трубний» (Вихід 20, 18). Світло, 

як і звук, вважалося найтоншим провідником пізнання Бога, тож у багатьох 

цивілізаціях ототожнювалося з божеством – семітський Ваал, єгипетський Ра, 

іранський Ахурамазда, перський Мітра, що сукупно привело до 

платонівської концепції Добра як Сонця. Надалі, через неоплатонізм ці 

образи проникають у християнську традицію, зокрема, Діонісій Ареопагіт 

представляв Господа як світло, вогонь чи світлоносне джерело, що стало 

виразним лейтмотивом християнської гимнографії: 

Да облистаєт от долу свѣт, и небо паче солнца: 

Земля же да слышит, глаголы живаго Бога. 

Тропар 1-ї пісні канону, предпразн. Преображення 

Восѣя тебѣ Господь, 

Єго же душа вожделѣла єси. 

Тропар 5-ї пісні канону, прп. Онуфрія 

Яко свѣт суща, иже к свѣту крайнему, 

Невещественными причащенїи:  

божественаго и невещественнаго, оумъ мой просвѣти. 

Тропар 1-ї пісні канону, арх. Гавриїла 

Сладкоє оубо солнце, озаряющеє: 

Сладчайшеє же зренїє твоєго Христе подобїя. 

Тропар 4-ї пісні канону, прп. Ілії 

Чистоты свѣтовыдноє бысть селенїє,  

Свѣтодавца носивши въплощаєма. 

Богородичен, Корнилія сотника 

Отож, світловий струмінь став досконалим засобом увиразнення краси і, 

водночас, впорядкованості всякої «видимої тварі», свідченням здійснення 

задумів Господа у вселенському вимірі, натомість музика сприяла 

«оформленню» і гармонізації довколишнього світу, що відобразилось, 

насамперед, у сакральних обрядах. Музика ушляхетнювала внутрішній світ 

людської душі, вирізняла божественний зміст літургійних текстів, 
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підсилювала молитовний запал, підносячи дух до небесних сфер. «Хто співає 

у храмі, той тричі молиться» – так сказав св. Августин ще на зорі 

християнства. 

Універсальне сприйняття музики забезпечувало їй постійне місце також і 

в освітній системі. За легендою, поет і музикант Терпандер уже в VII ст. до 

н.е. запровадив навчання музики у Спарті і вдосконалив ліру, збільшивши на 

ній кількість струн з 4-х до 8-ми, чим вивищив її над авлосом [447, c. 21]. 

Існує переказ про порятунок Терпандром міста від громадянської ворожнечі 

за допомогою кіфари, гра на якій втихомирила суспільство [51]. Терпандра 

також визнавали за винахідника ном (κμιμζ) – усталених мелодій, які мале 

різне призначення. Відповідно прослідковується тісний зв‘язок поміж 

дослівним значенням терміна κμιμξ (право) і музичним значенням як стислим 

відповідником етосу емоційної ситуації. Ще в античності таке співставлення 

визначило місце музики поруч із непорушними законами Всесвіту. Тому 

тривалий час заборонялося змінювати у творах висоту чи ритм звучання, а 

кожен ном незмінно утримував відповідний звукоряд, звідки й походить 

практика визначення мелодій номами, тобто наділення правами. З часом 

система звукорядів у зв‘язку з навчально-етичною метою зазнала 

прискіпливого перегляду, найгостішого протиставлення зазнали суворий 

дорійський звукоряд і чуттєвий, емоційний фригійський. Перший звучав 

низько і глибоко під супровід кіфари, натомість другий – високо і в супроводі 

флейти. Обидва лади використовували в сакральних обрядах: дорійський – в 

культі Аполлона, фригійський – в культі Діоніса і похоронний обрядах. 

Дорійський лад вважався грецьким, автентичним, натомість, фригійський – 

екзотичним і чужоземним. Ймовірно, що вторгнення до Греції такої 

відмінної від звиклих мелодій фригійської музики і стало причиною творення 

цілої теорії про музичний етос і, відповідно, перегляду існуючих звукорядів 

та їхніх функцій [483, c. 212].  

У християнській практиці особлива роль музичного начала виокремилася 

в добу калофонічного стилю, який виникає у пізньовізантійський період 
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(ХІІІ-ХІV). Калофонічний (з гр. ηαθμθώκζηόξ / прекраснозвучний) мистецький 

стиль передбачав залежність структури піснеспіву від музичної логіки, а 

поруч часткову вокалізацію мелодики із складними вставками, кратимами (ηὰ 

ηναηήιαηα), що мало неоднозначні наслідки для християнського обряду. 

Зокрема, складність музичного виконання іноді унеможливлювала участь 

вірних і призводила до зникнення цілих обрядів, як це можна почути у св. 

Симеона Солунського (кінець XIV–1429), який вважав причиною занепаду 

константинопольської Церкви саме складність музичного виконання. Тож 

Симеон задля збереження цього обряду у своїй церкві в Солуні мусив 

оздобити чин співаної служби монаршими богослужбовими канонами [278, c. 

125]. Це був час, представлений в історії двома потужними струменями: з 

одного боку формуванням аскетико-богословської практики ісихазму та його 

яскравого представника св. Григорія Палами, а з іншого – посиленням ролі 

мелодики у богослужінні, що характеризувався, насамперед, ускладненням 

співного елементу, використанням орнаментики. Від цього часу греко-

візантійська музика втрачає свою колишню простоту, а увага приділяється 

досконалому виконанню складних мелізматичних розспівів. Так, на межі XII-

XIII ст. склалася ціла система піснеспівів, які вирізнялися мелодичним 

розмаїттям, зміною звуковисотних рівнів, ритмічною виразністю, а також 

темпом чи характером звучання. Наслідком таких змін стало створення нових 

типів півчих книг для спеціяльного навчання співаків – Псалтикону та 

Асматикону, Пападик , а орнаментовані напіви, відповідно, спричинилися до 

вдосконалення нотації у т. зв. пізньовізантійській формі. Тоді ж виникає 

поняття композиторської школи і пишуться теоретичні трактати, що 

засвідчило новий етап у культурному розвитку Візантії, визначеному як 

палеологівське відродження. Ігор Шевченко пише про «інтенсифікацію 

контактів еліти візантійського суспільства з античністю», уподоблюючи при 

цьому ренесанс епохи Палеологів однією з таких інтенсифікацій 

безперервності античної традиції [404]. 
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Загальною і головною для того часу у візантійців залишалася тенденція, 

характерна і для італійських колег проторенесансної орієнтації – 

спрямування до зняття всіх і всяких протиріч у духовній культурі, до 

поєднання і узгодження всіх знань, здобутих людством впродовж століть як 

шляхом науки, так і в процесі релігійного досвіду. Типовим представником 

доби був Никифор Влеммід, який однаково пристрасно писав трактати як із 

логіки, фізики, математики і географії, так і з догматики, літургіки, аскетики, 

або Теодор Метохіт, чиї 120 творів з питань філософії, етики, релігії, 

політики, літератури, історії, астрономії, математики, фізики є зразком 

універсалізму доби. В такий спосіб пізньовізантійський період став основою 

формування передгуманістичних тенденцій, що проявилося у зростанні ролі 

освіти та мистецтва, цілісності краси зовнішнього і внутрішнього планів.  

Нові тенденції, безумовно торкалися і трактування категорії Краси, яка 

визначалася як певний спосіб морального вдосконалення, що було схвалено 

православними містиками і прийнято ісихастами, вчення яких також 

передчуває головні риси гуманізму. Зокрема, богослов‘я св. Григорія Палами 

(1296–1359) підносить людину на незвичайну висоту. «Людина, – писав 

Палама, – цей великий світ, вміщений в малому, є зосередженням воєдино 

всього існуючого і вершиною Божих творінь, людина відображає і 

божественне буття, в ньому ми бачимо Бога» [137, с. 341]. Таке вчення надає 

твердої богословської основи справжньому гуманізму, виступаючи, певним 

чином, відповіддю Церкви на загальний інтерес епохи до Людини. Палама 

стверджує, що безпристрасність полягає не у відмиранні пристрасної частини 

душі, але в її зміні від зла до добра. Іншими словами, в єднанні людини з 

Богом пристрасні сили душі преображаються та освячуються, і така 

преображена емоційність – як відображення найтонших порухів душі – стає 

однією із характерних рис сакрального мистецтва цієї доби. 

Ісихасти не залишили праць, спеціально присвячених мистецтву, оскільки 

це питання не було важливою полемічною проблемою, проте саме мистецтво 

цього часу свідчить про поєднання православного Передання з елементами 
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«гуманістичного відродження». Це проявляєтсья і в самому розумінні 

мистецтва, і в його характері й тематиці, у спрямованості до зняття всіх 

можливих протиріч у духовній культурі, до поєднання і узгодження всіх 

знань, здобутих людством впродовж століть як шляхом науки, так і в процесі 

релігійного досвіду. Типовим представником був Никифор Влеммід, який 

писав трактати як з логіки, фізики, математики і географії, так і з догматики, 

літургіки, аскетики і т. д. 

Суперечки, які виникли в XIV ст., торкалися в першу чергу самої суті 

християнської антропології – обожнення людини, а Церква у соборних 

визначеннях надала богословське підґрунтя такому важливому явищу як 

просвічення людини Святим Духом, що від самого початку було живим 

імпульсом мистецтва, його основою, надихаючи і визначаючи його форми. 

Тож етимологія походження термінів «ісихазм» та «аскетизм» пов‘язується з 

майстерністю, вмінням, що відповідає мистецьким категоріям. Наприклад, 

ἀζές означає майстерно і старанно обробляти і прикрашати матеріяли; 

ἠζπδιέκμξ – прикрашений, мистецьки прикрашений (частка ἀζπήζαξ біля 

інших дієслів завжди означала «мистецький»). Навіть саме визначення 

філософії означало вправляння ἄζπδζζξ в мистецтві роздумування. Тож і 

грецька філософія не усувала категорію Прекрасного із богословського 

контексту гимнографії, наповнюючи її співною лексикою та образністю, що в 

буквальному значенні прикрашало і вказувало шлях духовного 

вдосконалення: 

Оукрашенъ добротою вседѣтелнаго и Святаго Духа: яко звѣзда свѣтосїянная.  

Добродѣтелей свѣтлостїю мудре, явися Романе мірскимъ концемъ. 

Тропар 1-ї пісні канону, прп. Романа 

Въ дѣлехъ духовных богокрасныхъ красящимся. 

Тропар 3-ї пісні канону, прп. Симеона столпника  

Іоакиме красуйся съ супругою: 

Родивши купно душевную красоту твари. 

Стихира на Господи воззвах, прпп. Йоакима і Анни  
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Так, зроставши на здобутках античності, сакральна гимнографія ушляхет-

нювала внутрішній світ людської душі і, водночас, поруч із глибиною 

богословського змісту, її естетична та музично-поетична образність була 

доступною і близькою кожній людині. А найвиразнішим свідченням 

вирізнення музичного начала у складній структурі християнського обряду 

стало утвердження універсальної системи організації величезного корпусу 

гимнографії засобами музичного мислення – осмогласної системи. Система 

восьми гласів є результатом тривалого літургійно-обрядового досвіду, який 

впливав не лише на музику, але й на літургійно-символічні уявлення, що 

формували характер і сутність самого обряду. Процес піснетворення 

базувався насамперед на святоотцівському богослов‘ї і догматичному вченні 

Церкви, що розвивалися поруч із символізмом та літургійним богослов‘ям 

[214, c. 86]. Універсальність такої форми організації літургійного репертуару 

засвідчена її швидким розповсюдженням і засвоєнням як на Сході, так і на 

Заході, що сприяло перетворенню цієї, передовсім, півчої практики на 

спільний знаменник, єднаючий східногрецький, західно-латинський та 

слов‘янський ареали християнства і дотепер збережений у богослужбовому 

обряді. Можливо саме тому Еґон Веллес образно визначив осмогласся як 

метод організації хаосу [482, c. 70].  

Остаточне утведження осмогласся відбулося завдяки реформаторській 

діяльності св. Йоана Дамаскіна (680-780). За переданням, число вісім обрано 

невипадково і в контексті християнської традиції означало вихід за межі 

тварного світу. Число вісім вважалося числом вічності і майбутнього віку, 

якому протиставлялося число сім, яке означало повноту світу, представлену 

сімома днями тижня, кольорами веселки, сімома небесами та сімома 

ступенями музичного звукоряду. Характерно, що в Апокаліпсисі дуже часто 

зустрічається число сім в останні дні світу: сім труб, сім фіалів, сім громів, 

сім світильників, що також свідчить про вичерпаність світу і переддень 

восьмого дня – дня вічності [196, с. 72]. Преподобний Йоан Дамаскін уклав 



 

250 

 

систему осмогласся з пов‘язаних між собою 4-х автентичних і 4-х плагальних 

гласів, які поєднувалися наступним чином:  

1 лідійський автентичний – 5 гіполідійський плагальний; 

2 фригійський автентичний – 6 гіпофригійський плагальний;  

3 дорійський автентичний – 7 гіподорійський плагальний; 

4 міксолідійський автентичний – 8 гіпоміксолідійський плагальний. 

Така практика була запозичена у каролінгську епоху Західною Церквою 

впродовж VIII–IX ст., але з іншим принципом парності гласів: 

1 автентичний – 2 плагальний; 

3 автентичний – 4 плагальний; 

5 автентичний - 6 плагальний; 

7 автентичний - 8 плагальний. 

Осмогласні жанри воскресної служби стали основою півчої системи 

християнського обряду, оскільки найчастіше повторювались – до 6-ти разів у 

церковному році, що забезпечувало мелодичну цілісність літургійної 

практики і сприяло опрацюванню музичної тканини до ювелірно 

відшліфованих форм. Про походження візантійського осмогласся як 

поєднання еллінської ладової теорії звукорядів з сирійською, що спиралася 

на мелодичні поспівки, пише Мирослав Атонович, покликаючись на 

дослідження Альфреда Свана. Йдеться про те, що вже наприкінці IV ст. у 

Сирії виникає альтернативна музична система, ймовірно арабського 

походження, яка передбачала групування мелодій не у відповідності з 

основним ладом, а згідно певної мелодичної поспівки, спільної для окремих 

груп мелодій. Близько V ст. піснеспіви сирійських служб були впорядковані 

у вісім груп, кожна з яких мала свої характерні ознаки [18, с. 43]. Так, в 

межах літургійного циклу відобразилося глибоко вкорінене усвідомлення 

всеохопності музичного мислення як найбільш відповідного засобу для 

відображення впорядкованості і досконалості християнського обряду. 

Дослідженням осмогласної системи організації богослужбових 

піснеспівів займалися відомі медієвісти, які використовували різний підхід 
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до її трактування. З одного боку, система гласів-іхосів розглядалася у зв‘язку 

з певними мелодичними формулами і каденціями, а з іншого боку – з 

поняттями звуковисотної системи та ладотональними гласовими 

співвідношеннями. До першої групи можна віднести Димитрія 

Разумовського [272],
 
Мирослава Антоновича [18], Карстена Тільярда [475], 

Еґона Веллеса [482], Мілоша Веліміровича [479], Євгена Герцмана [63]. Інші 

дослідники пов‘язували тлумачення гласу з поняттями звуковисотної 

системи, хоча також не відкидали значення мелодичних формул. Юрій 

Арнольд [23], Іван Вознесенський [38], Порфирій Бажанський [25] наводили 

паралелі з античними ладами, розглядаючи кожен з восьми гласів як 

звукоряд того чи іншого античного ладу. 

Існував ще один метод дослідження осмогласся, який базувався на трак-

туванні осмогласся як сукупності поспівкової структури та певної звуко-

висотної організації гласів. Такої думки дотримувалися Василій Металлов, 

Антонін Преображенський, Сергій Скребков, Максим Бражніков, Іван 

Гарднер, Галина Алєксєєва. Проте поза увагою залишався літургійно-

богословський контекст осмогласся, що став основою реформаторського 

літургійного збірника, створеного св. Йоаном Дамаскіном – Октоїха 

(ηηάδπμξ). 

Співвіднесення запровадження осмогласної системи з діяльністю св. 

Йоана Дамаскіна вважається результатом його надзвичайного авторитету як 

реформатора церковного богослужіння, оскільки шлях канонізації будь-якої 

системи набагато довший, аніж тривалість життя навіть кількох поколінь. 

Тож формування ідеї осмогласся, яка ввібрала в себе основні найважливіші 

явища літургійної практики й музичної теорії кілької століть, є результатом 

діяльності не лише однієї людини. Очевидно, тут відбулося те саме, що в 

західноєвропейській музиці стосовно використання  імені папи Григорія І, 

якому приписують створення не лише багатьох піснеспівів, але й особливої 

буквенної нотації [63, с. 178]. 
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Новаторство Октоїха полягало в його структурі, де вперше поєднувалися 

різні жанри однієї воскресної служби (недільної), укладені за гласовою 

приналежністю, що відповідало практичним потребам богослужіння. З цієї 

причини за короткий час Октоїх Воскресний доповнився буденними 

службами і перетворився у повний Октоїх – Параклітик (Παναηθδηδηή) із 

повним седмичним змістом на кожен день тижня. 

Значення Октоїха як богослужбового збірника важко переоцінити, 

оскільки це була книга найпершої необхідності у церковному обиході. В час 

великої нестачі книг цілий рік можна було правити служби за Октоїхом, що 

неможливо зробити, маючи лише Мінеї і Тріодь. Дослідження церковно-

слов‘янських рукописів свідчить про значні обмеження текстового матеріалу 

деяких літургічні кодексів, аніж це необхідно навіть для соборно-

парафіяльної практики, що, ймовірно, передбачає богослужіння у 

місіонерських умовах, коли служби провадилися менш регулярно – лише у 

воскресні і празничні дні. Тож замість послідовного ряду новозавітніх текстів 

використовувався короткий столп читань за гласами Октоїха (по одній 

євангельській і одній апольській перикопі на кожен з 8 гласів), а у Великий 

піст використовувалась не Постна Тріодь, як це вказано в Типіконах, а 

продовжувався спів за гласами Октоїха і читання новозавітніх перикоп, знову 

ж таки, за гласами Октоїха. У списках давньоруських рукописів ранніх 

Октоїхів немає, але про їх існування переконливо свідчить рукописна Мінея 

служебна, яку історики мови вважають найстарішою – Путятина Мінея ХІ 

ст. (РНБ, Софійська збірка, №202). В ній є поклик автора-переписувача на 

текст сідального з Октоїха. Цей сідальний мав універсальний характер, тож 

переписувач вказав лише його початок: М(оу)ч(е)н(и)кы Х(ристо)вы 

оумолимь вси, і лаконічно додав: ишти въ охътаиці [220].  

Основною рисою осмогласся, що дозволяло забезпечувати богослужіння 

майже впродовж цілого року, була повторність. Один глас відповідав одному 

тижню, відповідно вісім гласів ‒ восьми тижням, а повний гласовий цикл у 

слов‘янській практиці отримав назву столпа [49, с. 33]. У повному році 
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гласові столпи повторювалися до 6-ти разів, а регулярний спів по гласах 

Октоїха починався від неділі Всіх Святих і тривав до початку Великого 

посту.  

Оскільки одиницею гласового столпа був один тиждень (седмиця).  Вже 

грецькі трактати відзначали відповідність седмиці семиступеневому 

звукоряду та уподоблення семи небесним світилам [183, с. 349]. Літургійний 

аспект седмиці підкреслив Олександр Шмеман, зауваживши, що седмичне 

коло базується на відзначенні «дня Господня», що, відповідно, передбачає 

категорію «богослов‘я седмиці» [401, с. 53]. У цьому літургійному циклі 

центральною є воскресна служба, в якій центральною подією є Вокресіння, а 

Христос – «Сонцем правди». Це часто підкреслюється в поетичних образах 

сакральної гимнографії: 

Свѣтъ въ откровенїє языкомъ, явилъ ся єси, Господи, 

на легцѣ сѣдя облацѣ, солнце праведноє, закона сѣновноє исполняя, 

и начало ізявляя новыя благодати.  

Стихира на хваліте, Стрітення 

Свѣтъ намъ возсїя, Христе, боже, твоє пришествїє: 

Свѣтъ от свѣта, отчеє сїянїє, всю тваръ просвѣтилъ єси.  

Стихира на Господи воззвах, Різдво Христове 

Наведені вище приклади наводять на думку, що природа умовної 

«одиниці» осмогласся – седмиці, з акцентом на воскресній службі, полягає в 

екзистеційному вимірі існування і відображає шлях духовного зросту 

християнина, спрямованого до духовного переродження.  

Тож гимнографія та церковний спів не є лише мистецьким явищем 

обрядового характеру, але й формою ведення діалогу з іншим світом, в якому 

людина постає досконалою і невід‘ємнрю часткрю універсуму. Про це писала 

ще в ХІ ст. бенедиктинська монахиня-містик Гільдеґарда з Бінґена: «Спів 

Адама був ознакою щастя у з‘єднанні з Богом. Гармонійний і повен подяки 

спів був символом внутрішнього строю людини, її узгодженого життя з 

волею Господа та гармонією з ангелами, а також матеріальним світом та 

іншою людиною» [457, c. 84]. 
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Тож невипадково таке переконання продовжило своє існування в церков-

них документах ХХ ст., де не раз зазначалося, що Музика слугує вираженню, 

наближенню і поясненню таїнств Божого спасіння, співдіє з живим передан-

ням Євангелія і в цей спосіб перетворюється у дар, переданий людині у 

святих знаках [481, c. 119]. В цьому таїнстві Музика невід‘ємно пов‘язана з 

Словом, немов дві велетенські хвилі, що віддавна прокладали шлях 

вибраному народові. Від цього моменту починається «нова пісня», яка вповні 

зазвучала у досконалих формах християнської гимнографії, богословське 

осердя якої утримувалося на міцному підмурівку досконалої поетичної 

майстерності. 

 

 

4.2. Специфіка і взаємодія віршових форм стародавнього світу в 

процесi становлення поетики візантійської гимнографії 

 

 

Всепроникність Музики у найглибші закутки макро- і мікрокосму, 

здатність вести діялог з небесним світом, візуалізувати його і розкривати в 

емоційному потоці – всі ці якості надавали їй домінуючого значення у 

сакральних культах від найдавніших часів. І в цьому з музичним звуком 

могло конкурувати лише Слово, що у своїй багатозначності також виходило 

за межі матеріального світу. У такому союзі тісного зв‘язку музичного і 

поетичного мистецтв творилися обрядові звичаї найдавніших культур, що з 

часом  проявилося також і в формі греко-візантійської гимнографії. 

Поетичне багатство християнського обряду формувалося впродовж 

багатьох століть. На фундаменті античної поезії й філософії, правд Святого 

Письма, трактатів і гомілій Святих Отців укладався величний корпус 

літургійних піснеспівів. Поступово накопичувався фонд досконалих 

мистецьких творів, які були водночас зразками глибоких богословських 

сентенцій, що згодом мало великий вплив на культурний розвиток 
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слов‘янських народів, в тому й українського. І в цьому криється найбільша 

складність вивчення богослужбових співаних текстів, які неминуче 

потребують міждисциплінарних студій. Ще відомий дослідник церковного 

співу Іван Ґарднер зазначав, що предмет літургічного музикознавства є тим 

явищем, яке німці називають Grenzwissenschaft («погранична наука»), що 

синтезує й використовує методи різних наукових дисциплін, використовуючи 

їх матеріял, але при цьому не ототожнюючись повною мірою ні з однією з 

них [49, с. 18]. І невипадково український літургіст і богослов о. Петро 

Крип‘якевич розпочав дослідження богородичних піснеспівів від витоків 

формування християнського обряду із врахуванням релігійного досвіду 

давніх культур. Такий ґрунтовний підхід дозволив не лише укласти часову 

послідовність формування богородичного репертуару та його творців, але й 

заакцентувати на усталенні відповідних музично-поетичних засад 

візантійської гимнографії [163]. 

Відомо, що ранній період християнства зосереджувався на діалозі різних 

шкіл, які закладали фундамент нового євангельського світогляду. 

Візантійська імперія була єдиною державою середньовічної Європи, де не 

тільки не припинялася традиція світської освіти, але навпаки – освіта 

знаходила підтримку як у світської влади, так і в освіченого духовенства. У 

перші віки існування імперії (IV–VI ст.) зберігалися старі центри освіти, які 

виникли ще в Стародавній Греції та в епоху Еллінізму. В 425 р. за наказом 

імператора Феодосія в Константинополі був відкритий університет. В містах 

Сирії було декілька вищих шкіл: в Аміді – медична, в Нісібії – університет, 

найдавніший збережений статут якого відноситься до кінця V ст., в 

Александрії освітній центр проіснував до завоювання арабами 641 р. З 

середини IX ст. Константинопольський університет зазнав розквіту, в ньому 

викладали Йоан Граматик (ІХ), Лев Математик (ІХ), патріарх Фотій (ІХ). У 

наступні віки – Михаїл Псьол (1018 – 1096/97), Феодор Метохіт (XIII–XIV), 

Димитрій Трикліній (біля 1280–1340), Максим Плануд (пом. біля 1308) та ін.  

Найбільшу вагу серед перших освітніх осередків мала александрійська 
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школа (ІІ–ІІІ). У цьому фундаментальному навчальному закладі окрім Біблії 

вивчали класичну поезію, граматику, риторику, історію, медицину, 

математику, космографію, аналізувалися різні напрямки античної філософії, 

а також східні релігійно-філософські вчення: єгипетське, перське, індійське. 

Близьке знайомство з давніми культурами, ймовірно, впливало також і на 

формування засадничих основ християнського богослужіння, де музично-

поетичне слово одразу ж зайняло в обряді домінуюче місце. Зокрема, 

відомими майстрами віршування були араби, цінуючі не стільки дієвість, а 

поетичну образність мови. Ними ж було розроблено найважливіший засіб 

формування художнього образу – порівняння, яке відшліфовувалося із 

величезною майстерністю, чуттям і досконалістю, а навіть укладалися списки 

часто повторюваних порівнянь та епітетів [364, с. 34]. Подібний метод був 

відомий ще в Єгипті, де у біографіях приватних осіб їх моральний портрет 

створювався шляхом послідовностей епітетів. Таке явище було характерним 

не тільки для столичних мемфіських некрополів, але й для провінційних, 

оскільки звернення до божества й самохарактеристика через епітети 

номінували особу в її конотації. 

Вміле використання словесних рядів задля висловлення 

найрізноманітніших відтінків думки, відчуття можливостей поетичних 

тонкощів, захоплення власним мистецтвом – усі ці риси були характерні вже 

для найдавніших поетичних шкіл. Навіть закони граматики та лікарські 

рецепти часто писалися у поетичних формах. Платон надає своїм 

філософічним писанням форми белетристичних діалогів, любується 

фантастичними міфами й алегоріями, в яких висловлені найвищі ідеї, також і 

інші філософи старшої доби подають свої повчання та космогонічні поняття 

у віршованій формі. Зокрема, в Індії граматика Паніні зредагована віршами 

для кращого запам‘ятовування [352, с. 8]. На цьому підгрунті формувалася й 

творчість середньовічних гимнографів і проповідників, чиє вміння 

розкривало людині сокровенні таємниці сотвореного Творцем. Проте праця з 

сакральними текстами вимагає їх вмілого прочитання й осмислення, оскільки 
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вони засвідчують не лише образний світ славних культур минулого, але й 

поетичні конструкції, невіддільні від музичної інтонації. Невипадково саме 

поетичні співані тексти були головною формою донесення сакральних істин 

під час культових обрядів ‒ факт, що не одразу звернув на себе увагу 

дослідників. Зокрема, посилення наукового зацікавлення візантійською 

гимнографією в контексті її поетичної структури пов‘язане з відкриттям 

філологічного порядку кардиналом Пітрою лише в 1859 році. В цей період  

кардинал Пітра приїжджає до Петербурга задля вивчення  грецьких 

рукописів, привезених з Афону Порфирієм Успенським. Перший же кодекс, 

що потрапив йому на очі в церкві св. Катерини, скерував на шлях цілком 

нового розуміння гимнографічних текстів – як текстів високої поетичної 

культури. В ньому було описано історію Богородичної ікони Πορηαΐηζα і 

поруч знаходився канон на честь Пресвятої Діви [423, с. 217]. У тексті цього 

канону Пітра зауважив червоні крапки, якими відзначався симетричний поділ 

на строфи й стихи, що наштовхнуло на думку про існування певних 

метричних структур у грецьких піснеспівах, в основі яких лежали кількість 

складів і чергування наголосів поетичної структури цього піснеспіву [105, с. 

180]. Припущення Пітри підтвердилося під час докладного прочитання 

Різдвяного кондака Романа Сладкопівця Діва днесь, що вразив його своєю 

милозвучністю і поетичним змістом. Варто відзначити, що надалі на основі 

цього ж Різдвяного кондака Романа Сладкопівця львівський філолог 

Володимир Бирчак прийде до висновку про спорідненість розвитку 

давньоруської прозової літератури  і дружинної поезії,
 
а особливо Слова о 

полку Ігореве під впливом візантійської церковної пісні. Таке припущення 

було зроблено на основі порівняльних студій будови строф і пісень, 

риторичних рим, відповідної кількості силаб і буквальних співставлень [26]. 

Наукове відкриття Пітри було обґрунтоване в монографії Hymnographie 

de l'Église greque [467], де вперше йшлося про поетичні тонкощі візантійської 

гимнографі і  відтоді розпочалася нова епоха дослідження літургійних 

текстів.  
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Відповідність літургійних текстів поетичній формі мало також давнє 

підґрунтя, оскільки поезія завжди передувала прозі, коли треба було 

виголосити щось урочисте чи священне. У віршовій формі викладаються не 

тільки гимни й заклинання, а й такі об‘ємні трактати як давньоіндійські 

«сутри» і «шастри» чи ранні твори грецької філософії. Лише частково можна 

пояснити оте віддавання переваги віршовій формі корисності: безкнижкове 

суспільство в такий спосіб легше утримувало в пам‘яті свої тексти. Але 

насправді причина тут лежить глибше, адже, власне саме життя в архаїчному 

суспільстві будується «метрично і строфічно», а для речей «вищого плану» 

тільки поезія залишається відповідною формою висловлювання [56, с. 147]. 

Про це, зокрема, пише Трасибулос Ґеорґіадес, відзначаючи: «Для 

європейської історії за умови розвитку нової прози, відмінної від поетичного 

мистецтва, стало можливим розпізнавати відмінність реальної дійсності і 

релігійного світосприйняття. Останнє відкриває істину, що знаходиться за 

межами наочного, реального» [99, с. 49]. Звертаючись до сучасного 

розрізнення цих термінів, скористаємось визначеннями сучасного 

культуролога і філософа Тараса Возняка: «Проза є оперуванням у рамках 

«сущого», культури чи існуючої у світі мови. Це є вживання мови, 

практикування сущої  мови у всіх її формах. Це існування в універсумі 

культури, але заразом слід бачити негативний момент ‒ обмеження до рамок 

мови/культури. Поезія є вириванням за рамки конвекції семантичного поля 

мови/культури і світу як «сущого». Це завжди спроба вловити щось 

принципово несхоплюване ні у слові, ні у чомусь іншому, тобто, це є 

ловленням порожнечі, Ніщо» [41, с. 144]. 

В цьому трактуванні вбачаємо співзучність із важливою богословською 

проблемою, що  полягає у пізнані змісту божественного Ніщо. У книзі Cергія 

Булгакова «Свет невечерний» окремий розділ присвячений поясненню 

Божественного Ніщо як богословської категорії для означення Бога в 

недоступній людині ясності невідомої божественної Благодаті, яка 

розуміється над-сутнісно і надприродно в собі самій: ані є, ані була, ані буде 
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бути. Вона не пізнається в жодній існуючій сутності, оскільки все перевищує 

і тільки через таїнственне сходження в суще стає пізнаваною для духовного 

ока [32, с. 134]. У певному сенсі балансування людини у вимірі поза межами 

визначень передчували й поети давнього світу [15, с. 195]:  

Ми – вже ніщо. Та й були умирущі. Бачиш мандрівче, 

Як то, з нічого в ніщо, вмить потрапляємо ми. 

Епітафії. Скатерій Целер 

Так поетичне слово, на відміну від прозового, здобувало нові виразові  

можливості у розкритті богословських ідей, а в поєднанні з музичним 

звучанням переносило у світ, який не підкорявся формальній логіці та 

раціональному поясненню, єднав людину з божественним виміром. 

Невипадково ранній період християнської творчості називали добою 

мелодосів – сладкопівців – і таким вважався спів молодої Церкви, а поетична 

мова сакрального обряду була тією прадавньою божественною мовою, в 

середовищі якої століттями виховувалися покоління слов‘ян, в тому й 

українців, для яких гимнографічні сентенції за тривалий час стали не лише 

близькими і зрозумілими, а й заклали основи розвитку національної 

літератури, про що йтиме мова в наступному розділі. 

Отож, відкриття Пітри стало переломовим для медієвістичних студій, 

передовсім, у способі трактування гимнографії, про що писав львівський 

богослов Михайло Залєський ще 100 літ тому: «Спадщина по Пітрі – се 

новий світ для учених дослідників. Пітра перший розв‘язав загадку, якої не 

могли рішити цілі віки; він перший показав сьвітови нову, в своїй красї так 

чарівну візантийську поезию. Він оборонив церкву перед закидом, наче б она 

«не зуміла зберечи правил античної поезиї і дозволила літературі зійти до 

варварства», бо довів, що ритмічна поезія, як щирий вислів душевної 

глибини візантийців, сама побідила метричну поезію тим, що сперлася на 

правилах живої розговірної мови сучасних греків; церков до сеї побіди лиш 

помогла» [105, с. 143]. 

Відкриття Пітри стало також поштовхом до активного переосмислення і 
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дослідження гимнографії, в тому й слов‘янських перекладів, які тривалий час 

вважалися прозою. В цьому, зокрема, був переконаний Ватрослав Ягіч, який, 

опублікувавши службові мінеї за  вересень, жовтень та листопад [412], у 

передмові ствердив про втрату грецької метрики під час перекладу. Пізніше 

Роман Якобсон почав спростувати цю думку і висунув припущення про 

збереження метрики і композиційної форми грецьких зразків при перекладах 

церковнослов‘янською мовою [413], що підтвердилося дослідженнями 

останніх десятиліть, зокрема, болгарськими науковцями [254, с. 5]. Проте 

вивчення поетичної структури візантійської гимнографії і дотепер не є 

остаточно завершеним і потребує ґрунтовного осмислення форм і методів її 

розвитку.  

Одним із важливих аргументів на користь поетичної структури 

гимнографії є її співне виконання, що потребує певної організації тексту і 

відповідно свідчить про віршовану природу. До того ж відомо, що вже 

найдавніші сакральні тексти в обрядах різних культур і народів виконувалися 

співно, і така практика виникла не випадково. Відмінність прози і поезії, 

розрізрених за своєю природою і можливостями виразно обґрунтовані 

сучасними філософами. Американський філософ Джордж Сантаяна, 

наголошуючи на впливовій ролі звуку і поезії у донесенні сакральних істин, 

підкреслював, що звична проза лише уможливлює висловлення думок, а 

поезія немов кольорове скло, приковує увагу своєю вигадливістю, бентежить 

пишнотою, дивує, заворожуючи неземними чарами, руйнує прозаїчну 

картину світу. І це відбувається лише тоді, коли уява її творця є немов 

досконалий музичний інструмент, а його досвід є завершеною симфонією. 

Філософ переконаний, що оскільки мова зіткана зі слів, а слова із звуків, то 

поетична мова буде тоді лиш довершеною, коли її тканина 

підпорядковуватиметься законам ритміки, що надасть їй найвищої форми 

благозвучності – пісні [283, с. 236]. Таке розуміння сутності і переваг 

співного висловлення виразно звучить у гимнографічних текстах: 

Прїидемъ и мы, 
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пѣсньми божественными Христа оусрящемъ. 

Стихира на Господи воззвах, Стрітення 

Восплещемъ днесь пѣсненно торжество, 

и свѣтлымъ образомъ, и языкомъ яснымъ возопїємъ. 

Стихира литійна, Воздвиження 

Носимаго на колесници херувимстѣй 

и пѣваємаго въ пѣснехъ серафімскихъ: 

носящи на руку Богородица Марія.  

Стихира на стиховні, Стрітення 

Прїйдѣте, воспоємъ людїє, пресвятую Дѣвую чистая.  

Стихира литійна, Успення 

Про високе значення Слова йшлося вже у прадавній єгипетській культурі, де 

мемфіська міфологічна традиція уявляла його як засіб сотворення. Тоді ж 

мова символізувала матеріалізацію божественної думки, а світ був знаком її 

божественності. Звідти й Слово трактувалося не як просте зображення чи 

позначення сущого, але як зовнішнє буття думки, здатної породжувати 

реальність.  

Важливу роль у виконанні сакральної поезії Єгипту також відігравало її 

співне виконання, що посилюючи чи зменшуючи експресію дозволяло 

емоційно збагатити і увиразнити тексти. Найдавнішими із збережених гимнів 

були гимни Атону і Нілу, проте точно визначити метричну будову окремих 

строф важко, оскільки єгиптяни не виписували голосних звуків, як і сирійці 

та юдеї, чиї мови за походженням були пов‘язані із давньою арамейською 

мовою. 

Слушно підкреслити, що добре відома візантійська практика 

«хейрономії» – керування співом рукою, походить з Єгипту, де мелодика, 

оперта на нескладну динаміку звуковисотної лінії, розвивалася і керувалася 

жестами. Звідси й походить давньоєгипетський термін «співати», що 

буквально означав народження музики з руки, а відповідним писемним 

символом стало зображення передпліччя й кисті руки. На жаль, зміст 

єгипетської музики залишається непрочитаним, але відомо, що всім 
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музикантам, як і художникам, заборонялося порушувати канон, творити нове, 

відходити від зразків, визнаних довершеними за красою і досконалістю, що 

також є характерним і для середньовічного християнського мистецтва.  

Тоді ж у єгипетській культурі виникає поняття «нома», про що вже 

йшлося вище, тобто мелодичних формул, яких мали притримуватися 

музиканти у своїх творах [447, c. 186]. А визначати їх структуру допомагала 

метрична будова окремих строф, які, зазвичай, складалися з чотирьох речень, 

відокремлених поставленою зверху червоною крапкою, як надалі 

спостерігаємо й у візантійській гимнографії в формі астеріксів. Художній 

ефект досягався за допомогою складних поетичних засобів: гри слів, симетрії 

побудов, алітерації, однакового початку строф та інших засобів. Подібна 

практика використовувалася також у семітській поезії, найхарактернішою 

ознакою якої став принцип паралелізму. Цей формотворчий метод є дуже 

давнім за походженням і зустрічається ще у єгипетській літературі [74, с. 

172], подібне спостерігаємо у використанні однозвучних слів чи навіть 

співзвучних словосполучень у ведійських гимнах «Рігведи» або в гимнах 

Піндара.  

В основі паралелізму закладена дворівнева система викладу: спершу 

описувалися первинні події, а потім наступні з орієнтацією на попередні. 

Нове сприймається у порівнянні з давнішим у контексті загальних цінностей, 

із розвитком у співставленні аналогічних виразів, абстрактних термінів, 

яскравих порівнянь та притч [328, с. 519].  

Надскладні рівні значень паралелізму виявив Андрій Десницький на 

основі досліджень текстів Старого Завіту. Біблійний паралелізм він трактує 

не лише як поетичну категорію, але як спосіб «прочитання» довколишнього 

світу, що відобразилося у характерних способах організації тексту. І до цього 

залучені різні категорії однорівневих співвідношень: від фонетики до 

макрокомпозиції [85, c. 128]. Тож глибинне дослідження паралелізму 

потребує детального екзеґетичного аналізу з опорою на герменевтику та 

сучасні методи літературного аналізу включно з психолінгвістикою [85, c. 
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309].  

Поруч із гебрайською культурою, важливий внесок у розвиток 

сакрального віршування, безумовно, належить грецькій культурі. Так, на 

території Іонії (Мала Азія) формується ритмічна поетична мова, яка творить 

міцну конструкцію із стійких формул культового характеру, насичену 

епітетами, первісними порівняннями-тотожностями, із використанням 

архаїчних образних паралелізмів. Натомість, одна із найдавніших музичних 

форм – хорова лірика (хорея), виникає у дорійців, які зберігають обрядові 

форми у ще долітературному виді і така музично-поетична мова є більш 

архаїчною, аніж мова іонійців – перших, кому приписується створення епосу. 

На такій двохарактерній основі поступово твориться мистецький синтез, де 

обрядовий спів дорійців набуває літературного оформлення завдяки іонійцям 

– їх поетична майстерність, метафоричність вираження вкладається у 

конструкції давніх дорійських співаних речень [362, с. 21]. Про досконалість 

дорійського ладу, що виховує найвищі моральні якості у громадян, писав 

Платон у «Державі», будучи переконаним, що розмаїття породжує 

розбещеність, а простота в музичному мистецтві врівноважує душу [247]. 

Схвалення дорійського співу зустрічаємо також в оді Піндара: Μμῖζα δ᾽ μὕης 

πμζ πανέζηα ιμζ κεμζίβαθμκ εὑπόκηζ ηνόπμκ / Γςνίῳ θςκὰκ ἐκανιόλαζ πεδίθῳ / 

ἀβθαόηςιμκ (Olymp. 3, 4-6) «Муза стала поряд зі мною / бо ж я віднайшов 

новоблискітний лад / дорійським звучанням узгоджуючи свято». 

Поруч із розвитком грецької поезії розвивалися й музичні форми, 

оскільки обрядові співи та інші жанри виконувалися з музичним 

інтонуванням. Співалося все: епос, сольна лірика, елегія, ода, трагедія. Навіть 

прозова мова, яка врешті відмовилася від музики і співу, залишилася 

мелодизованою, а дві її складові – періодичність і ритміка, які несуть певні 

мелодичні функції, відповідали двом основним елементам організації 

поетичної мови – строфічності і метриці. Аж до кінця V ст. в основі 

грецького вірша лежали метричні схеми, які набували різноманітних форм, 

представлених багатим термінологічним списком: дактиль, анапест, ямб, 
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іонік, хориямб, трохей, кретик, хориямбічний діметр та інші [304, с. 60]. 

Ритмічна впорядкованість поетичного тексту несла також і такі функції як 

темп, композиція внутрішньої структури, визначення повторення або 

порушення її елементів, чи, навіть, відображення певного характеру твору 

[304, с. 285].  

Великі поети, представники хорової лірики архаїчного та 

ранньокласичного часів, посилюють тенденції пов‘язування метричних 

побудов у різний спосіб. Алкман (VII ст. до н.е.), Стесіхор (бл. 640–555 до н. 

е.), Симонід (бл. 556–469 до н.е), Піндар (бл. 518–443) і Вакхілід (бл. 508 до 

н. е.– бл. 450 до н. е.) будують свої строфи з численних періодів і 

прикрашають їх великою метричною пишністю [304, c. 74]. Такі засоби стали 

міцним фундаментом для розвитку поетичних форм, які надалі вибірково 

застосовувалися й у гимнографії. 

З поезією Піндара, зокрема, пов‘язана особлива якість поетичного стилю 

– вміння зупинити мить, а кожній події, яка перебуває поміж минулим і 

майбутнім, надати визначеності і конкретності, зробити зображуване 

відчутним, зримим, пізнаваним. Про це пише Михайло Гаспаров: «Зір 

потребує яскравості, тож і улюблені епітети Піндара – золотий, сяючий, 

блискучий, пишний, світлий, променистий, палаючий; слух потребує 

звучності і все оточує слава, молва, хвала, пісня, вість, напів, все тут 

знамените, відоме, прославлене; смак потребує солоду – і кожна радість стає 

солодкою, медовою. Дотик потребує чуттєвості і Піндар використовує слово 

«aotos» – руно, шерстяний пух – слово, яке важко піддається перекладу, ми 

також читаємо про блиск ніг, спалахуючий крик, білий гнів, золоте чи багряне 

листя, виткані або виплетені слова, шлях думки на колісниці або кораблі зі 

стерном і якорем. Герой, якого прославляє Піндар – цвітучий, прекрасний, 

добрий, могутній, потужний, він випромінює довкола себе свою славу і силу. 

І так твориться статичний світ вічних цінностей» [52, с. 41]. 

Грецька поетична термінологія свідчить, що її мовна структура тісно 

пов‘язана з танцювальними елементами, з хоровою ходою, хоровим танцем, 
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який здавна був основою ритуального дійства у давніх культурах, оскільки 

символізував космічну енергію, трансформацію простору в час, ритм 

всесвіту, імітацію божественної «гри» сотворення. В танці пряма хода і 

повертання назад вирівнюються симетрією, з однаковими рухами в зачині і 

закінченні кожного відрізку руху [362, с. 24]. Наприклад, член періоду ηῶθμκ 

означає частину тіла у розумінні нога, в той час як стопа служить мірою 

метру в поетичній мові; а вірш ζηὶπμξ (від ζηείxς – ступати) знову 

пов‘язується з рухом ноги, з ходою. Визначення строфа – ζηνμθή, латинське 

versus, означає поворот, а антистрофа – повернення. Відомо, що хор співав і 

рухався, йшов у процесії, тож невипадково період – περίοδος і означає 

круговий рух. У віршах, які складалися з повторень одного і того ж періоду, 

грецькі поети поєднували кожні два речення в строфу, що було можливим 

тільки тоді, коли вірш складався з кратної кількості речень. Тому подібна 

структура була передбачуваною і пов‘язувалася з музикою, яка поєднувала 

дві фрази в одне ціле [304, с. 40], а періоди завжди були тими одиницями, які 

під час метричного аналізу вважалися первинними структурними ланками 

віршів. Так формувався міцний зв‘язок танцювальних елементів з пісенними, 

про що виразно написано в естетичному трактаті Лукіана (ІІ ст.), який 

покликався на авторитет Гомера: «Бо воістину чарівною є пісня, поєднана з 

танцем, та й дар цей богів найпрекрасніший. Коли поет (Гомер) поділив усі 

справи на два розряди: війну і мир, то справам війни протиставив 

якнайпрекрасніші речі – танець і співи» [189, с. 112]. 

Зв‘язок танцювальної й пісенної культур відзначила Олександра Цалай-

Якименко, яка наголосила на тому, що функціональна метроритміка 

послуговується арсеналом строго спеціалізованих, взаємопов‘язаних 

елементів, які «працюють» на різних ієрархічних рівнях структури. Так, довгі 

і короткі долі поєднуються в нормативні формули – ритмостопи, групуються 

в типові метр-пози. Комбінації метр-поз породжують набір типових моделей 

музично-віршових рядків. Подальший ієрархічний рівень – об‘єднання рядів 

у строфи [373, с. 103]. 
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Розмаїття грецької метрики певним чином визначалося й особливостями 

культури, в якій важливе місце відводилося мистецтву висловлювання, 

спілкування, з чим пов‘язують переломові зміни у розвитку грецької 

поетики.  З  прибуттям до Афін сицілійця Ґорґія у 427 році до н. е. 

починається розвиток риторики – науки про красномовство, що вважалося 

нововведенням у виголошенні промов і базувалося на використанні 

співзвучних слів задля музично-поетичної виразності ефекту. І хоч 

симолічним батьком риторики вважався Гомер: «всього тебе я міг навчити – 

в слові проречистим бути і в ділі поборником» (Іліада. 9, 442–43), 

найвиразніший вклад у мистецтво мовлення приписується Ґорґієві. Його 

нововведення полягало у свідомому використанні співзвучних слів задля 

створення музично–поетичного ефекту, звідси наука про красномовство 

стала також наукою стилю та літературних прийомів [170, с. 75]. Поступово 

наука про красномовство заклала підвалини розвитку літературних засобів – 

співмірності періодів паралельних конструкцій, посилення антитези через 

застосування асонансів і рим, уживання численних метафор. Завдяки 

особливим засобам – символам, тропам, аллюзіям, гармонійному 

розміщенню слів, цитуванню знаменитих авторів, образній поетичній 

виразовості, людині було легше сприймати зміст. Навіть історіописання за 

стереотипами елліністично-римської культури було частиною ораторського 

мистецтва, специфічним літературним жанром, основні засади якого мали 

збігатися з вимогами до красномовства [189, с. 21]. А поруч шліфувалася 

музична топіка, типові формули, теми, що тісно пов‘язувало риторичні 

прийоми з музикою. Навіть систему навчання музики було перенесено з 

риторики – музична топіка topoi, типові формули, теми тощо [170, с. 91]. У 

трактаті відомого ритора Діонісія Галікарнаського (І) «Про поєднання слів» 

йдеться про музикальність з її мелодикою, евритмією, зміною різних 

моментів і узгодженістю як зразком для поєднання слів [246, с. 12]. 

Майстерно опрацьована система риторики стала спільною основою, 

теорією форми та мірилом оцінювання всієї античної літератури загалом. 
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Навчання риторики стало основою давньогрецької школи, а згодом і ознакою 

доброї освіти. Великі проповідники IV ст. Василій Великий (330–379), 

Григорій Богослов (329–390), Йоан Златоустий (347–407) були учнями 

софістів, віртуозів красномовства. Риторики також навчався їх сучасник 

Аврелій Августин (354–430), який у спогадах писав про себе як про першого 

у риторській школі і висловлював захоплення Ціцероном, чиї твори вражали 

красою мови й емоційним ставленням до життя та мудрості [34, с. 12]. Слід 

зазначити, що руських півчих, які у XVII ст. творили нові напіви теж 

називали «премудрими риторами, хитроглаголивоє слово украшавшими» 

[166, с. 293], і ця практика, безсумнівно, запозичена ще від часів творення 

візантійської гимнографії, де збереглися відповідні свідчення високої оцінки 

вміло промовленого слова: 

Красными твоими оученїи, просвѣщаєши  

яко риторъ честную Церковъ. 

Тропар 6-ї пісні канону, ап. Луки 

Риторскїя тя по достоянїю почитати всепѣтая  

языки многовѣщанная. 

Тропар 4-ї пісні канону, зачаття Пресв. Богородиці 

Риторъ огнедухновенный, боговѣщанная цѣвница.  

Тропар 3-ї пісні канону, Григорію Богослову 

Риторов слова восхвалим пѣсненными гласы.  

Стихира на Господи воззвах, Трьох святителів 

Радуйся Церковъ вопїєтъ ти жениху своєму, о Златоусте: 

просїявый во всемъ мїрѣ, паче лучъ солнечных добродѣтелми, 

и словесы бѣсерными, паче мудрих предмудрійшїй: 

и риторовъ превисочайшїй, истинних догмат поборниче. 

Стихира на стиховні, св. Йоана Златоуста 

 

Поруч з добрим знанням гимнографії, майстерність риторичного 

висловлювання стала важливою складовою української системи освіти і 

невипадково, як вважає Ірина Бондаревська, «риторика стала базовим 

принципом у розбудові української культури, де словесні репрезентації 
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виконують соціально-конститутивну функцію, формуючи єдине уявлення 

про техніку, особливості та суспільне призначення словесної творчості 

загалом» [30, с. 109]. Тож Україна не стала винятком для впровадження 

літературних тонкощів, оскільки народжена в Стародавній Греції риторика 

домінує в інтелектуальному просторі Європи аж до кінця XVIII ст. 

Грецька поетика і риторика, безумовно, суттєво вплинули на структурні 

форми візантійської гимнографії, проте на зорі християнства велике значення 

відіграла також і сирійська культура. Зокрема, сирійська мова згадується у 

Старому Завіті: «И во дни артасатана написа во мирѣ мїтрїдатъ и тавеилъ со 

прочими сослужители ко артаксерксу цару персскому: написа писмоносецъ 

писанїє с и р с к и м ъ языкомъ и претолковано» (1 кн. Єздри 4, 7).  

Сирійська культура мала великий вплив у стародавньому світі, 

передусім, завдяки своїй мові, яка була відгалуженням арамейської і 

фіксувалася легко засвоюваним алфавітом, а, головне, досконало передавала 

складні думки та філософські поняття. Сирійська мова була літературною і 

розмовною водночас як у Приморській Сирії, так і в районах Межиріччя, а в 

центрах ‒ Дамаску і Антіохії, де поширеною була і грецька мова, населення 

було переважно двомовним. Засади сирійського віршування, напротивагу 

класичному грецькому, яке було квантитативним, базувалося на числі 

складів – квалітативності. Водночас, у сирійській поетиці використовувався 

засіб, аналогічний до гебрайського паралелізму, за яким вірші об‘єднуються 

у строфи, часто розділені на короткі вірші, немов приспіви, іноді з 

використанням акростиха. Такою формою користувалися сирійські 

християнські поети для створення жанру метричної проповіді. Із пізніших 

візантійських поетів, які писали вірші з акростихами, можна назвати Ніла, 

Ілію Синкелла, Ігнатія Диякона, Льва Мудрого, Константина Сіцілійського, 

Симеона Метафраста, Никифора Урана, Теодора Продрома, Киріака – 

митрополита хонейського, Никифора Калліста Ксантопула [345, с. 538].  

Вважається, що сирійський поетичний стиль не є силабічним, а навпаки, 

базованим на якості складочислення та наголосів, і така метрична форма 
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лягла в основу візантійського і латинського віршування. Тож рими 

зустрічаються рідко, без певних правил, і, загалом, є випадковими 

співзвучностями [4, с. 14].  

Усталені жанрові форми сирійської поезії були засвоєні й 

ранньохристиянською гимнографією. Про це писав ще на початку ХХ ст. о. 

Петро Крип‘якевич, виокремивши наступні [ 163, с. 141]: 

1. Мімре, або мемре – дидактичні пісні, що містили рівні семискладові 

вірші, поєднуючі в одне ціле молитовну мову і гимн; гомілії, призначені для 

звернення до народу. 

2. Мадроше – гимни, складені з багатьох строф, які у свою чергу 

діляться на різні види й мають різні назви, переважно з ефимніями. 

3. Сугніта – поетичний діалог з алфавітним акровіршем. 

4. Земірото – гимни, подібні до псалмів. 

5. Баута – вірші-молитви. 

6. Уніото – подібні до грецьких антифонів. 

7. Коле – гимни з попереднім псалмовим віршем. 

Подібну схему подає Олег Кожушний, також звертаючи увагу на роль 

сирійської поетики у творенні розлогої гимнологічної системи Східного 

богослужіння [143, c. 102]. 

Глибоке зацікавлення витоками візантійської гимнографії цілком 

логічно приводить до усвідомлення культурного синтезу в її основах. На цій 

підставі Сергій Аверінцев трактує творців візантійської гимнографії як 

людей грецької культури і біблійної віри [3], і він же пише про впливи 

сирійської поетики, відзначаючи: «Лінії, поєднуючи в часі біблійну мудрість 

з християнським, а навіть і мусульманським средньовіччям, а в просторі – 

Іран і все, що лежить на Схід від Ірану з Візантією і Західною Европою, 

проходять через сирійську мовну зону, перехрещуються в ній і в ній 

формують свої життєві вузли»[4, с. 44].  

Поетичний досвід з часом вибудував не лише чисельні метричні 

варіянти структурних форм, які у різних комбінаціях забезпечували особливу 
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виразовість вислову, але й й особливу конструкцію – акростих (краєгранесіє). 

Одним із найдавніших прикладів є старозавітній 118 псалом, детально 

досліджений о. Петром Крип‘якевичем [163, с. 283]. Псалом побудований на 

основі послідовності строф, укладених згідно гебрайського алфавіту із 22-х 

літер, структура кожної строфи відповідає восьмеричному принципу – вісім 

речень кожної окремої строфи об‘єднані однією літерою абетки. Так, у 

кожній строфі вісім разів прославляється Закон Божий, відображаючись у 

восьми різних поетичних образах, і, як відзначає о. П. Крип‘якевич, в такий 

спосіб виникає цілісна гармонія, немов з восьми тонів граюча октава. Такий 

принцип укладання 118 псалма став відомий в латинському перекладі як 

октавний і згодом проявився в італійській поезії під назвою octava prima або 

станца. Такими віршами були написані поеми Божевільний Роланд (Orlando 

furioso) Аріосто, Визволений Єрусалим  (Gerusalemma liberate) Торквато 

Тассо, Оберон (Oberon) Віланда.  

Досліджуючи оригінальний текст 118 псалма, о. П. Крип‘якевич 

підкреслює, що цей псалом перебільшує своїм мистецьким артистизмом не 

лише всі псалми, але й всі інші гебрайські поетичні твори і є унікальним 

серед текстів Святого Письма. Мистецька форма цього псалма полягає не 

тільки у використанні абеткової структури і чергування різноманітних 

синонімів для образу Закону Божого, але й у побудові винятково гармонійної 

композиції усього твору. Дослідник підкреслює три рівні гармонії: гармонію 

літер і чисел, гармонію слів і гармонію ідеї. При цьому серед 22 строф немає 

жодного повторення, в чому о. Петро вбачає не випадковість, але мистецько-

поетичний задум автора. Завдяки визначеному розміщенню синонімів у 

строфах кожна з них отримує індивідуальний характер, що на вищому 

композиційному рівні творить гармонійно досконалий твір [6].  

О. Петро Крип‘якевич також перелічує відомі йому найдавніші зразки 

греко-візантійської гимнографії з алфавітною формою: віднайдений у 

рукописі Алфавіт патріарха Германа на честь Блаженної Діви Ἀκαηάθλεκηε 

βάηε (Сod. Vindobon. Theol. 185, f. 220), призначений для виконання разом із 
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віршами цього ж 118 псалма Блаженні непорочні в дорозі, а також інші 

приклади – форму сирійської поезії сугніта (sugnita) як поетичного діялогу з 

алфавітним акровіршем [163, с. 141]; гимни св. Єфрема Сиріна на честь 

Блаженної Діви: «Сила Отця» (Гимн на Благовіщення Блаженної Діви, 

посередині якого знаходиться алфавітний діялог між Блаженною Дівою й 

Ангелом), «Спонукай, о кифаро моя» (алфавітний гимн на честь Блаженної 

Діви); «Алфавіт» на честь Богородиці Ἀκαηάθλεκηε βάηε патріярха Германа; 

алфавітні гимни Св. Гілярія Піктавського (S. Hilarius Pictaviensis, † 366), 

якими він навчав «непросвічених у гимнічній пісні» галлів [163, с. 165]. 

Звертання до алфавіту зустрічаємо у творах Святих Отців, де поетична 

форма набуває богословського значення. Св. Іриней Ліонський (ІІ) 

переконував, що 24 літери грецького алфавіту відображають сходження 

трьох горніх стихій і навчав, що: «Літер Отця і Сина – вісім, Людини і 

Церкви – сім, Отця та істини – дев‘ять, але через нерівність чисел один 

зійшов, перебуваючий в Отці задля виправлення зробленого, щоб маючи 

рівність розвивати у всьому одну силу, яка походить від всіх. Таким чином 

семичисленна частка отримала силу осмочисленної і всі три зробилися 

однаковими за числом, тобто осмерицями, які трикратно повторюючись 

творять число 24» [93, c. 64]. Таке вчення не лише надавало особливої 

значимості літерам алфавіту, але й підкреслювало символіку числа 8, яке 

згодом найвиразніше проявило себе в осмоглассі, про що йшлося в 

попередньому розділі. 

Практика використання акростиха не лише укладала виразну 

послідовність строф у піснеспівах чи складніших жанрах, але й допомогла 

встановити авторство багатьох творців візантійської гимнографії, які в такий 

спосіб виписували своє ім‘я. Такий тип акровірша називаєтсья вербальним, а 

його виникнення пов‘язується з приписами Лаодікейського собору (XV I 

LIX), що заборонили співати піснеспіви, створені невідомими особами [ 163, 

с. 64]. Такий спосіб запозичили й творці слов‘янської гимнографії.  

Із виникненням слов‘янського письма в другій половині ІХ ст. у 
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візантійській церковній поезії акростих досяг верхівки свого розвитку і 

утвердився як знак вишуканості і досконалості. Тож перші слов‘янські 

просвітителі, які були добре знайомі з формальними особливостями 

візантійської літератури, успішно використовували форму акростиха. 

Свідченням цього є збережені тексти давнього слов‘янського походження, в 

яких засвідчені всі три види акростиха – алфавітний, прозаїчний, тобто той, 

який містить короткі розповідні вислови, а також віршовий, або метричний. 

Іван Добрев спостеріг, що в каноні служби Успення св. Івана Рильського, яка 

вважалася оригінальним твором давньоболгарської гимнографії, під час 

перекладу початкових слів грецькою мовою отримали акростих з іменем 

автора – Георгія Скилиці, грецького правителя Сердики [313]. Надалі 

використання акростиха стало звичним у церковній поезії і з часом привело 

навіть до реформаторських змін в музичному мистецтві. 

Виразовість і композиційна стрункість форми акростиха сприяла його 

активному поширенню в межах християнського ареалу і стала настільки 

відомими формотворчим засобом, що спричинилася до реформації музичного 

порядку. На початку ХІ століття бенедиктинський монах Ґвідо Аретинський 

(бл. 990–бл. 1050) використав форму акростиха з навчальною метою на 

прикладі прославного гимну св. Іванові Хрестителю. Перший склад кожного 

речення став означенням окремого звуку, які разом уклали виразну 

послідовність ступенів, що згодом отримала визначення як система 

сольмізації. Новація Ґвідо Аретинського розпочала новий етап у розвитку 

музичного мистецтва, а назви звуків лягли в основу сучасної нотації, за 

винятком двох. Йдеться про зміну незручного для співу закритого складу UT 

на перший склад Господнього імені – DOminus, а також зміни першого 

складу останнього речення на склад SI, завдяки поєднанню перших літер 

імені вшанованого святого ‒ Sancte Ioannes. Такі зміни не лише вдосконалили 

систему сольмізації, але виявили її богословський аспект. 

У формі акростиха  заховав своє ім‘я відомий композитор Жоскен Де 

Пре (1450-1521) в мотеті  Illibata Dei Virgo nutrix. Цей твір довгий час 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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привертав свою увагу головним чином саме завдяки тому, що текст мотету 

містив акростих. А дослідник ренесансної музики Вільям Елдерс (Willem 

Elders) дійшов висновку, що ім‘я композитора також відображене в cantus 

firmus, з якого можна про нього дізнатися за допомогою цифрової символіки, 

що відображало мистецькі уподобання доби [19, c. 121].  

Найдавнішим прикладом використання алфавітного акростиха у слов‘ян 

є т. зв. «Константинова азбучна молитва» Констатина Солунського. Іван 

Франко вважає цей твір найстаршим слов‘янським віршем, складеним 

близько 860 року, він публікує оригінал та власний переклад і відзначає, що 

акростих не завжди витриманий через неможливість деяких кириличних 

літер стояти на початку слів. Проте більшість відповідає порядку літер 

церковнослов‘янської абетки [355] (Додаток, приклад  4): 

Алфавітні вірші проникли також і до найдавнішої руської Мінеї 

празничної, відомої як Ільїна книга, в якій знаходиться цикл 36-ти азбучних 

стихир, укладених за порядком літер алфавіту. Піснеспіви входили до циклу 

предпраздничних служб Різдва Христового (25 грудня) і, як вказано в 

рукописі, виконувалися в проміжках поміж 19-24 грудня [113, с. 731-738]: 

Англьскыя прѣдъидѣте силы 

Безначальноу словеси извольшу 

Вьртьпе, приими невъвъмѣстимаго царя 

Горы и хълми възыграйте свѣтьло 

Дивомь вся тварь одьржима 

Естьства зьря 

Живоносьноє чрѣво 

Звѣздою свѣтьлою водяше ся вълсви 

Земля и небо съ ангелы и человѣки 

Ис корене иосеова жьзлъ прозябе 

Ироде въстрепещи 

Геоны раздроушитъ безначально слово 

Колѣна вся нынѣ Христови да поклонятся 

Лици англьстии свѣтло прѣдътекуще 

Михеє въсприими радость 

Небо въстрепещи и земле въстряси ся 

Образоу своємоу 

Приими ты нынѣ 

Истиньствоуи явѣ въ словеси 
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Словеса пророческа 

Трепетьно ся дивять херувимъ и серафимъ 

Оупостаси ми не тьрпя 

Фараоновы работы избави древле 

Херовимъ и серафимъ 

Пѣснми ти немлъчно въпиють лици бесплътьнии 

Царствуяй съ отцемъ и духомъ 

Чини бесплътьнии ангели и архангели 

Шестокрилата и многозрачита херовимъ 

Шьствия наша очистивъше 

Играи нынѣ и весели ся Давиде 

Якоже древле исаия провъзвѣсти. 

 

Поезія Барокової доби перейняла досвід літургійної практики, і 

алфавітний принцип побудови твору часто зустрічається у літературній 

творчості. Зокрема, зберігся вірш Івана Величковського із виразним 

марійним характером [380, с. 86]: 

Аз благ всѣх глубина, 

Дѣвая єдина 

Живот зачах званим 

Ісуси избранным, 

Котрій люде мною 

На обѣд покою 

Райска собирает, 

Туне учреждает 

Умне Феникс Христе, 

Wтче царю чисте 

Шествуй щедротами, 

Матере молбами. 

 

Аз словом симь молюся Богу 

Боже вьсея твари й зиждителю 

Видимымъ й невидимымъ 

Господа Духа посъли живущаго, 

Ди въдыхнетъ въ сърдьце ми слово, 

Еже будетъ въ заповѣдехъ ти. 

 

У християнських гимнах, окрім алфавітного, зустрічається й інша форма 

акровірша – словесний вербальний акровірш, який завдяки початковим 

літерам речень укладає не лише окремі слова, але ім‘я автора або вислів. 
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Наприклад, Мати Божа независну благодать подай (Μῆηεν Θεμῦ ηήκ 

ἄθεμκόκ ιμζ δὸζ πάνζκ), Споглянь Богородице (Δἴζαθερμκ Θεμηόηε εἰξ ηνόπμοξ 

'Ανζεκίμο), кондак на честь Успення Богородиці з акровіршем Гимн 

смиренного Косми (Tμῦ ηαπεζκμῦ Κμζιᾶ ὕικμξ) [163, c. 129]. Українські поети 

часто використовували подібний спосіб, ховаючи своє ім‘я поміж літер 

вірша, зокрема, й Дмитро Туптало: 

ИзсохшЕ нам се Руцѣ орОси, о мати 

Маріє, ОбильНАя в водаХ благодати, 

Душам палИМИам сТРастИ огнем, свишше чашу 

Студеном подАждь ВодИ, пеЧаль видя нашу [331, с. 310]. 

Алфавітний спосіб укладу застосовується у метафізичних формах української 

літератури, прикладом якої є збірка «Алфавіт» Йоана Максимовича (1705) 

[121, с. 263]. У віршах відображається універсалізм барокового мислення, 

прагнення символічного відображення найширшої картину світобудови в 

алфавітній послідовності. Попри перевагу у творі агіографічних сюжетів з 

аскетично-повчальною тематикою, Автор наповнює зміст богородичними 

сюжетами, зокрема, означенням «церковнослов‘янської назви літери «Д» – 

добро – стає вихідним пунктом для пошуку містичних глибин феномена 

Богоматеринства, образний світ яких запозичений з гимнографії: 

 Не вопрошай: – Что Дѣва здѣ запечатлѣся 

Под лѣтерою «добром»? Речем: Не чудися. 

Добро, добродѣтель в Алфѣ знаменуєт. 

Дѣва – корѣнь всѣх доброт, в добрѣ началствуєт. 

Возрасти благ плод, Христа, красна добротою, 

Да препитаєт гладна человѣка собою. 

Воистинну достойно в добрѣ Дѣвѣ быти, 

Яко добродѣтель всѣм готова творити. 

Яко пресвѣтлую Богородице чистая, 

душевныя чистоты имущи доброту. 

Тропар 9-ї пісні канону, Введення 

Поя тебѣ провозглашаше Давидъ: глаголя тя дщеръ Цареву:  

Красотою добродѣтелей, одесную предстоящу. 
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Тропар 9-ї пісні канону, Введення 

Переконуємось, що літургійна, а пізніше і світська література дуже 

швидко виробили різні форми укладання алфавітних віршів, з чого 

скористала також і педагогіка завдяки композиційній грі, що сприяла 

увиразненню змісту, а отже й кращому його пізнанню. Цікаво, що у 

виникненні алфавіту та його візуалізації Маршалл Мак-Люен вбачає 

можливість відокремити значення від звучання і перевести звук у візуальний 

код. Внаслідок цього люди опанували досвід, який змінив і їх самих, а 

лінійна писемність на основі абетки уможливила винахід «граматик» думки й 

науки в греків. Звідси й розмаїття поетичної техніки, в подальшому 

успадкованої апологетами християнства. 

Безумовно, способи укладнання поетичних текстів, які заклали основи 

візантійської гимнографії, є складною системою, сформованою на основі 

давніх метричних та мелодичних конструкцій. Проте найважливішим, що 

вирізняє християнську гимнографію, є не просте синтезування «технічних 

напрацювань» давніх культур в контексті формотворчих і структурових 

елементів, але відображення нової якості спілкування Небесного Творця з 

людиною. Важливу роль у такому трактуванні нового християнського обряду 

відіграла, за визначенням Карла Ясперса, – духовна ситуація часу, коли 

суспільство перебувало у пошуках виходу з кризи духовного життя. Кризи, 

породженої високим рівнем формально-логічного мислення, невдоволенням 

релігійно-мистецьким змістом обрядових культів, невідповідністю глибини 

внутрішнього духовного світу людини і суспільної моралі. Всі ці особливості 

періоду пізньої античності і привели філософію, теологію й естетику до 

відкриття насамперед нових форм розуміння світу у новому бутті, 

преображеному Творцем, у поєднанні небесного і земного вимірів завдяки 

одному лиш Слову, промовленому Господом ‒ Спочатку було Слово і слово 

було Бог (Ів.1,1): 

Соприсносущне Слово пребезначальнаго отца,  

не разлучивъ горныхъ, нынѣ предста дольнимъ.  
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Стихира на хваліте, Благовіщення 

Превѣчноє Слово Отчеє: иже во образѣ божїи сый 

і составий твар от небитїя во битїє. 

Стихира індикту 

Отецъ бо благоизволи: и Слово, вселися в тя:  

и Божественний Духъ осѣни тя. 

Троїчен по 6-й пісні, Різдво Богородиці 

Божїє єсть Слово настоящеє. 

Стихира на Господи воззвах, Благовіщення 

Відновлення зв‘язку поміж Господом і людиною, стало початком нового 

рівня спілкування, яке, на думку Умберто Еко виникло не тому, що все 

відомо, але тому, що не все відомо. А за Гайдеґґером це означало 

ненаділеність людини повнотою буття, натомість доступитися до ідеї буття 

можливо тільки завдяки мові та її найдосконалішій формі ‒ поезії [410]. 

Звідси й така увага до поетичних текстів та їх складної образної структури, 

що відкривала і відображала всесвіт крізь призму християнського вчення: 

Пядию измѣривий небо, дланию же землю, господь прийдеть, 

Сіона бо избра во нем жити и царствовати изволи. 

 Тропар 5-ї пісні канону, неділя Ваій 

О преславноє чудо,  

широта креста и долгота небеси равна єстъ. 

Стихира на хваліте, Воздвиження 

Четвероконечный міръ днесь освящаєтся, 

четверочастному воздвизаєму твоєму Кресту, Христе Боже нашъ. 

Стихира Кресту, Воздвиження 

Можливості поетичного вислову торкалися не лише найглибших рівнів 

християнської образності, але слугували відображенню найзагадковішого 

богословського поняття – антиномії.  Назагал, парадоксальні антиномії 

«непоєднаного і нероздільного» поєднання Бога і людини в особистісній 

єдності і визначали сутність та специфіку християнства. Поруч важливе 

місце відводилося й аналогії поєднання двох непоєднуваних світів, а 

відображення такого рівня богослов‘я вимагало й певних поетичних засобів, 
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що проявилося в художньому методі творців сакральної гимнографії. Це 

зумовило переключення майже всієї психічної енергії пізнавальної функції 

людського розуму в сферу емоційно-естетичного і мистецького мислення. 

Так народжувалася особлива місткість, влучність та емоційна образність 

висловлювання, присутня ще у старозавітній та античній поезії [34, с. 29].  

В такий спосіб прославлялася й могутність Творця, зображаючи весь 

світ єдиною безмежною рухомою картиною: 

Ті, хто по морю пливе кораблями 

 Хто чинить зайняття своє на великій воді – 

Вони бачили чини Господні та чуда його в Глибині! 

 Він скаже – і буря зривається, і підносяться хвилі Його, 

до Неба вони підіймаються, до безодні спадають. 

Пс. 107, 23-26 

Й тут ‒ чи то з волі богів, чи зі сходом зірки якоїсь – 

Небо стьмяніло довкіл, завмерло усе перед вітром 

І вируванням води. Ось хвиля морська вже зіп‘ялась – 

Хоче сягнути зірок, і там, уже на висотах, 

Сонце зірвати грозить і всі піднебесні сузір‘ями [42, c. 159] 

Вергілій 

Небо високістю і земля глибиною і серце царів – недослідимі (Прип. 25,3) 

Ні висота, ні глибина, ані інше створіння  

не може відлучити нас від любові Божої. (Рм. 8,39)    

Радуйся, висото неудобъ восходимая человѣческими помисли, 

Радуйся, глубино неудобъ зримая ангельскима очима. 

Ікос, Акафіст до Богородиці  

Таке протиставлення і, водночас, злиття протилежних категорій відображає 

одну з найважливіших середньовічних категорій ‒ вже згадану антиномію. І 

дотепер, на думку богослова о. Андрія Чировського, християнське богослов‘я 

пишається тим, що у своїй догматичній основі застосовує цей термін: «Бог 

єдиний, але у Трьох особах, Христос має водночас божественну і людську 

природу, спасіння полягає в повному єднанні з Богом, але при збереженні 

індивидіальної особовості; спільним підґрунтям є ідея єдності без 
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змішування, промовисто викладена у христологічному визначенні 

Халкедонського Собору 451 р.» [383, c. 101].  

Усвідомлення середньовічного образу світу, поділеного, відповідно, на 

дві частини, отримало конкретні обриси: як часовий або історичний модус – 

коли протиставлялися «цей» і «грядущий віки»; як просторовий або 

космологічний – коли протиставлялися «земне» і «небесне» в буквальному 

значенні; як філософсько-онтологічний –протиставлення матерії і духу, що 

можна позначити як «земне» і «небесне», але у плані метафори [3, c. 112]. 

Зазначимо, що саме метафоричний рівень мови створює нову реальність, яка 

не є копією дійсності, а прообразом духовного світу, прообразом того, що не 

завжди підвладне спостереженню і можливостям людського пізнання і 

відображення. Цікаво, що метафора теж є породженням і результатом 

антиномії і виникає як наслідок сполучення логічно несплучуваного, 

імпульсним зв‘язком, який лежить на перетині надсвідомого рівня людини і 

Божого рівня, який перетинається з людським. 

Внаслідок такого «роздвоєння» часу відбувся своєрідний перехід до 

структури літургійного року, де поєднуються рухоме і нерухоме кола. Так 

утворюється система, де будь-який момент фізичного часу може 

вимірюватися як за одним, так і за іншим колом,  проте основним завданням 

сакральної поезії стало власне подолання конкретного часового виміру і 

зосередження на відображенні позачасового. Християнські празники, 

передані у літурійних текстах, набували особливого значення, коли немовби 

продовжували існувати у «третій» часовій площині, яка утворила таку 

улюблену у гимнографії форму безконечного теперішнього часу «днесь», що 

акцентує на постійності зображуваної події у вічності: 

Днесь явися от нѣдръ земныхъ, спасенноє древо: 

въ Церкви честно возносимо, Архієреовима дланма. 

Кондак предпраздн. Воздвиження 

Днесь іже на разумныхъ Престолѣх почивая Богъ: 

Престолъ святъ на земли себѣ предуготова. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 
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Днесь неплодная врата отверзаются, 

и дверъ дѣвическая божественная предгрядетъ. 

Днесь плодъ раждати благодать начинаєтъ, 

являющи мірови Божїю Матеръ. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

Днесь неплодная Анна раждаєт Богоотроковицу:  

от всѣх родовъ произбранную. 

Стихира на стиховні, Різдво Богородиці 

Благопрїятну жертву, въ Церков въведоша днесь: 

и Захарїя Архїєрей, благословивъ прїят. 

Стихира на Господи воззвах, Введення 

Днесь радости Благовѣщенїя, Дѣвственноє торжество: 

нижняя съ вышними съвокупляются. 

Стихира на стиховні, Благовіщення 

Днесь бо Небо простираєт нѣдра, прїємля рождшую, 

иже всѣми невомѣстимаго. 

Стихира на литії, Успення 

Звідси також походить і відчуття об‘ємності сторін світу, часто в 

порівнянні із структурою всесвіту, де початок відраховувався від Сходу, з 

якого очікувалося прийдешнє спасіння: 

Яже къ Востоку дверъ рождшися:  

ожидаєтъ вохода святителя великаго. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

Се бо дверъ къ Востоком зрящая,  

рождшися от неплодове безплодния от обѣщанїя. 

Стихира литійна, Введення 

Яко свѣтозарная звѣзда, пришед от востока на запад,  

Оставль отечество своє. 

Тропар св. Євтимію 

У контексті християнського вчення світ уявлявся скарбницею особливої 

інформації, свідомо закладеної Богом і доступної сприйняттю людини. Для 

цього необхідним було лише знайти ключ для її отримання, і це призначалося 

мистецтву, що переносило проблему пізнання в естетичну сферу. Звідси й 

сфокусована увага цілому переліку таких понять як образ, наслідування, 

алегорія, знак та інші, які відтворювали духовні світоглядні ідеї. Звідси й 
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така увага до символу, що був не лише умовністю, але й володів величезним 

сакральним змістом – увесь земний світ був символом трансцедентного світу, 

що будь-яку річ наповнювало подвійним або множинним значенням. Це 

виховувало у простої людини вміння насолоджуватися образом, віднаходити 

у сакральних розважаннях прекрасні і симетричні фігури, які оживляють 

форму виразу, прикрашають стиль [409, с. 76]. 

Символічність образу було немов живе дихання середньовічної містики. 

Звичка бачити всі речі лиш у смисловому зв‘язку і їх співвідношення з 

вічністю підтримувала у світі мисленних образів велич розмитих збляклих 

фарб і давала можливість переходити невиразно окреслені межі.  

Багатозначність образів Святого Письма певним чином знайшла своє 

відображення і в музичній культурі: поєднання мелодій в одночасному 

звучанні відповідало співвіднесенню образів у єдиному алегоричному 

смисловому просторі. Так, старозавітня Рахиль не просто була прообразом 

Марії – вони перебували разом у смисловій вічності як єдине і водночас 

окреме. Цікаво, що в такий спосіб розумілася і поліфонічність музичного 

мислення, тобто поєднання самостійних голосів, що символізувало 

одночасність смислів [200, с. 108]. 

Творці нового християнського символізму головну опору вбачали в 

особливостях структури Святого Письма, де за зовнішньо простим викладом 

євангельського вчення віднаходили приховані особливі знання. В межах 

алегоричної екзеґези можна прочитати слова самого Христа: «Я є шлях, 

істина й життя» (Ів. 14, 6), «Я є хліб» (Ів. 6, 35), «Я є двері» (Ів. 10, 9), а також 

образність притч, яких навчав Спаситель. Така виразна символіка сприяла й 

неосвіченій людині отримати свою частку буквального знання, натомість 

філософ на цій же основі прочитував глибокий духовний смисл одного і того 

ж тексту. 

Поруч із виразністю і відносною простотою Нового Завіту, велике 

значення для символіко-алегоричних зв‘язків мали старозавітні тексти, з яких 

проповідники і гимнографи запозичували широку палітру яскравих образів, 
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співставляючи водночас старо- і новозавітні образи, що добре видно на 

прикладі богородичних догматиків воскресної вечірні:  

…яко же бо купина несогаряще... –  тако и Дѣвою родила єсть. (Гл. 2-й) 

…вмѣсто столпа огненнаго – праведноє восїя солнце. (Гл. 2-й) 

…вмѣсто Мойсея – Христос. (Гл. 2-й) 

…тамо Мойсей раздѣлитель воды – здіж Гавриїл служитель чудеси. (Гл. 5-й) 

…тогда глубину немокрно шествовал ізраїль – нині же Христа роди 

безсѣменно. (Гл. 5-й) 

…море по прошествії…непроходно – непорочнаяпребысть нетлінена. (Гл. 5-

й) 

Образний світ старозавітних текстів отримує нове дихання в 

гимнографії, а звідти виходить за межі літургійного обряду, не втрачаючи 

при цьому своєї глибини. Таким, зокрема, є вираз «взяти під крило», тобто 

захистити, вберегти, що має тривалу історію розвитку. У псалмах Давидових 

читаємо:  

Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його (Пс. 34:8,9)  

І ховаються людські сини в тіні Твоїх крил  (Пс. 36:10) 

Бо до Тебе вдається душа моя, і в тіні Твоїх крил  я сховаюсь (Пс. 57:2) 

Оселюся навіки в наметі Твоїм, в укритті Твоїх крил заховаюся (Пс. 61: 5) 

Він пером Своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти! (Пс. 91:4) 

У гимнографії також часто зустрічаємо цей образ: 

Небесных воинств Архістратизи, молим вас присно недостойнїи:  

яко да вашими молитвами, покриєте насъ кровомъ крылъ. 

Тропар празничний, арх. Михаїла 

 

Въ преставленїи твоємъ Мати Божїя: пространѣйшеє тѣло твоє, 

и Богопрїятноє, аггелская воинства священѣйшими крилы,  

трепетом и радостїю покриваху. 

Тропар 4-ї пісні канону, Успення 

Богоразумїя крилѣ, прелетѣвшая конци,  

и къ небеси вознесшияся. 

Стихира на стиховні, свв. Петра і Павла 
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Духовными паряще крылы святых соборы тайно, 

прїйдоша тебѣ послужити Богородице. 

Тропар 5-ї пісні канону, Покрова 

А також і в різних жанрах української барокової літератури, зокрема, в 

поезії Лазаря Барановича  [331, c. 220]: 

Христос і Єго Матерь орлими КРИЛАМИ 

Возлетѣли на небо: там пекутся нами. 

Цікавий приклад алегоричній оповіді знаходимо у книзі Йоаникія 

Галятовського «Ключ разумінія» (1659):  

Про смока та крилату жінку 

Бачив святий Іван Богослов в «Одкровенні» Смока на сім голів і з десятьма рогами, 

який гнався за жінкою. Але тій Жінці дано було два крила, щоб летіти в пустелю… 

Покажу в цьому казанні  пера, з яких Пречиста Діва крила собі учинила і ними до 

неба злетіла. 

Має Пречиста Діва в крилах своїх перо Орла… 

Має Пречиста Діва в крилах своїх перо Грифа. Гриф має в собі двояку натуру: 

спереду подібний є Орлові, а з тилу подібний Левові. І Пречиста Діва має двояку натуру: 

материнську й дівочу. Є Матір‘ю, бо народила Христа, Сина Божого, є й Дівою, бо 

породивши Христа, дівства свого не порушила. 

Має Пречиста Діва в крилах своїх перо Лебедя. 

Має Пречиста Діва в крилах своїх перо Журавля. 

Має Пречиста Діва в крилах своїх перо Боцюна. 

Має Пречиста Діва в крилах своїх перо Ластівки. 

Має Пречиста Діва в крилах своїх перо Моноціята. 

Має Пречиста Діва в крилах своїх перо Алціона. 

Має Пречиста Діва в крилах своїх перо Порфиріона [45, с. 412]. 

Поруч із старозавітніми текстами, звертання до образу крила часто 

зустрічаємо в античності. Цей образ зустрічаємо у Платона, в якого поет 

«істота легка, крилата» (Іон, 534 b), Горацій називає Піндара «діркейським 

лебедем», якого могутній вітер підіймає до неба, а також присвячує оду 

розгорнутому порівнянню власного поетичного духу, який по завершенні 

земного життя разом з тілом покидає землю і птахом відлітає в небеса («Оди» 

IІ, 20). Особливого розповсюдження набув у  грецькій поезії вислів «крилаті 
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слова» у значенні «звучні» або «благозвучні» слова. А в поезію цей вислів 

ввів Гомер – слово до нього промовив крилате (Пісня 16, 180) або ж, навпаки 

– у неї ж безкрилим лишилося слово (Пісня 21, 385) [53, c. 449]. Розвиваючи 

«крилату тему», міфологія наділила здатністю польоту й людину – Ікара, а 

надалі й людську душу, яка мандрує по небу, є досконалою і окриленою, 

править усім світом, перевтілюючись в окриленого співця, як у Горація (Оди, 

ІІ, 20): Незнаним досі, дужим крилом сягну / Висот етерних…  Відтоді цей 

символ виразно закріпився в поезії, де поєднався з християнськими 

чеснотами та мрією людини про небесні висоти [15, с. 248].  

Вважається, що першим, хто прокладав дорогу емоційно-естетичному 

пізнанню поезії, був Філон Александрійський (бл. 20 до н.е. – 40 н.е.), який 

вводить в естетику категорію символічного або алегоричного образу задля 

поєднання принципово непов‘язаного, доведення логічно недоведеного – 

іманентність світові трансцедентного Бога. Намагання розв‘язати таке 

складне завдання привело Філона до введення у категоріальний апарат цілого 

асоціативного ряду таких понять, як образ (ιίιδια, ηνоπμξ) зображення 

(εἰηώκ, ἀπεζηόκζζια), символ (ζύιαμθμκ), алегорія (ἀθθδβμνία) та інших 

близьких за значенням слів. Такий метод не був цілком новим для гебраїв, які 

широко застосовували традицію символіко-алегоричного тлумачення книг 

Старого Завіту, зокрема, чи не кожного біблійного слова. Зокрема, за 

традицією гебрайської секти терапевтів, старозавітні тексти розумілися як 

символічне виявлення таємного і трактували промовлені слова як вирази 

прихованого змісту, віднайденого при правильному тлумаченні [297, с. 16].  

На цій основі Філон надає своїй світоглядній системі форми вільного 

тлумачення Септуагінти, дивуючи натхненною, блискучою грою думки і 

невичерпною фантазією. Важливим досягненням Філона стало створення 

загальних способів організації тексту як елементів глибшого символіко-

алегоричного змісту: повторення одного і того ж терміна двічі; введення, з 

точки зору логіки, до тексту зайвих виразів і слів; повторення відомих, 

попередньо використаних словосполучень, що доповнювало контекст або 
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загострювало увагу на певних моментах змісту, також важливе значення 

мало використання синонімів, метафор. Проте, використання того чи іншого 

конкретного способу пов‘язувалося з семантикою визначеного тексту, 

оскільки велике значення мала гра слів, де окремі з них, залежно від 

контексту, набували різного значення [34, с. 48]. Такий напрямок емоційно-

естетичного гнозису і визначив дорогу для стрімкого розвитку нового греко-

візантійського мислення, що знайде своє відображення у яскравих світах 

християнської гимнографії, зокрема, богородичної.  

Під впливом християнського світосприйняття і нової ролі мистецтва, в 

суспільстві змінилася і система поетики, в якій глибока внутрішня опозиція 

стала ведучою домінантою. Це привело до панування фундаментального 

поетичного принципу «пара-боли», «пара-фрази», пов‘язаних із 

фундаментальним світоглядним принципом «пара-доксу». Для цієї поетики 

контрасту поміж знаком і значенням, поєднанням її не за дотичністю, а за 

протилежністю було віднайдено нові засоби вираження, зокрема метафори, 

яка виникає внаслідок сполучення логічно несполучуваного. На такій основі 

реалізується надзвичайно глибокий рівень мови, що на основі антилогічого 

поєднання лексем відображає своєрідний антиномічний вимір поетичної 

форми християнських літургійних текстів. Звідси виникає необхідність 

паралельного прочитання: Старий Завіт трактується як образ Нового і є 

літерою, духом якої є Новий Завіт, або, мовою семіотики, Старий Завіт – це 

риторичний вираз, змістом якого є Новий. У свою чергу Новий Завіт також 

має образний зміст, оскільки проголошує обітоване майбутнє і саме на 

такому рівні зв‘язку розглядаються старозавітні образи – як передвісники 

новозавітніх і як антиномічні протиставлення. В такий спосіб прочитується 

один із улюбоених у гимнографії образ «цвіту». З одного боку, він уособлює 

символіку краси, чистоти, а також плодів доброчесності: 

Церковния цвѣти прелѣтая,  

якоже птенец, вишняго гнѣзда ангельскаго, Ніколає преблаженне. 

Стихира литійна, свт. Миколая 
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От Анни днесь цвѣтъ, сад богоданний 

Богородица прозябе, спасенїє человѣкомъ. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

Паки празднуємъ свѣтло торжество, Георгїя мученика: 

и вѣнчаємъ сего, весенными цвѣты, суща непобѣдима. 

Стихира на хваліте, св. Георгія 

Возрастлъ єси посредѣ тернїя нам, 

яко цвѣтъ благовоннѣйшїй. 

Стихира на стиховні, св. Володимира  

Прїйдѣте убо празднолюбци и Христолюбци, 

цвѣти добродѣтелей вземше, честными помысли.  

Стихира на литії, Собор арх. Михаїла 

З іншого боку, образ «цвіту» у своїй нетривалості символізує минучість 

людського життя: 

Человѣк яко трава, 

Днїє єго яко цвѣтъ сельный. (Пс. 102) 

 

Человѣкъ бо рожденъ от жены малолѣтенъ и исполнь гнѣва 

или якоже цвѣтъ процвѣтый отпаде, 

обѣте якоже сѣнь. (Йова 14, 1-2) 

 

Всяка плоть сѣно и всяка слава человѣча яко цвѣтъ травный 

Изсше трава и цвѣтъ отпаде,  

глаголъ же Господа нашего пребываетъ во вѣки. (Ісая 40, 7-8) 

 

Таке тлумачення часто зустрічається у літургійних книгах, а також 

переспівується українськими бароковими поетами: 

Человѣк во юности подобен єст крину, 

єго же увядаєт злачный образ выну. 

Коса смертна, аки цвѣты, посѣкаєт 

всякаго человѣка и в гроб вомѣтаєт. 

Смерть, як уж, в том ся младом крыєт вертоградѣ — 

 

жій опасно, се ти гроб в сем предлежит садѣ [ 331, с. 37]. 
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Анонім 

О смерти страшливая и нежалосливая, 

Ти яко косар нині нерозсудний 

Под ноги свои кладеш цвѣт барзо цудний. 

Кирило Транквіліон [370, с. 199] 

Кто не восплачет зря твоє ясноє лице 

Неувядаємо прежде бывшеє, яко же крынъ красный, 

Нинѣ же увядшеє. 

Стихира на погребенїє младенческе, Требник 1719 

Человѣк, яко трава; дніє єго, яко цвѣти – 

днесь цвѣтет, утро маєт посѣченный быти. 

Коль кратко дніє наши нам возсіявают, 

 

Понеже з цвѣтом полним нагле увядают. 

Стихира на погребенїє ієреов, Требник 1719 

Человѣк, яко трава; дніє єго цвѣт селний. 

Стихира на погребенїє ієреов, Требник 1719 

Яко цвѣт увядаєт і яко сѣнь мимо грядет 

раздрушаєтся всякъ человѣк. 

Стихира на погребенїє тіл мирських, Требник 1719 

Весь живот нашъ єст цвѣт і дим і роса утреная, 

прїйдѣте на гроб і узрим ясно, 

где доброта тѣлесная, где юность, где єсть оцѣ і зракъ нашъ: 

вся увядоша яко трава і вся исчезоша. 

Стихира на погребенїє тіл мирських, Требник 1719 

Яскравим свідченням проникнення образу цвіту в українську культуру є 

книга преподобного Паісія Величковського «Крини сельні або цвіт 

прекрасний, зібрані з Божественного Писання», до якої входять повчання про 

дотримання заповідей Божих та святих доброчинств. 

Образи, закріплені старозавітніми книгами і по-новому «озвучені» у 

християнських півчих текстах, стали звичними для нас лише завдяки 

тривалому досвіду їх сприйняття. Такі образи  проявляються лише у творчо 

оформленому матеріялі, у нашому випадку – в гимнографії, в якості 
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визначальних принципів її формування, тобто, зворотнім шляхом 

реконструювання від завершеного твору до витоків. Так творилися праобрази 

або архетипи, що повторювалися впродовж тривалого часу, насамперед у 

релігійних культурах, міфології і були підсумком тривалого періоду 

психічних переживань поколінь. Такі архетипи відобажають т. зв. «містичну 

сопричасність» людини з її ґрунтом, витоками, а мова архетипів захоплює і 

переносить описуване з одномоментного і часового у сферу «вічносущного», 

піднімає особистісну долю до долі людства, що звільняє і відкриває доступ 

до найглибших джерел життя. Проте архитипові формули зовсім не були 

статичними, застиглими структурами, але динамічними побудовами, що 

добре видно на прикладі християнської гимнотворчості, поетична мова якої 

використовувала особливі поетичні прийоми:  

– нагромадження однокореневих слів (облаком облачися – пресвѣтлий 

свѣтилниче – свѣтъ мира свѣтови свѣти – звѣзда звѣзд предтеча – 

богосвѣтлая свѣтила – свѣтлостьми облистаєми свѣтолитїи); 

– тавтологічні сполучення (устрашися страхом – проповѣданїя от 

невѣдѣнїя), алогічних словосполучень (невѣсто неневѣстная); 

– стилістичну гру слів (печаль прият мя и жалость поят мя) [181, с. 249].  

Такі засоби сприяли встановленню особливого смислового зв‘язку поміж 

частинами поетичного тексту, надавали йому орнаментальної емоційності У 

такий спосіб відбувалася своєрідна фонічна гра, за якою приховувався 

таємничий і глибокий зміст відображених подій, абстрагований від 

матеріального сприйняття речей: 

Въ Мирѣхъ живый тѣломъ святителю, 

миромъ разумно духовнымъ, явися помазанъ отче Ніколає,  

Тѣмъже миры чудесъ своихъ облагоухалъ єси, 

иже миро приснотекущеє проливая: 

мирными твоими благоухаємы словесы и памятїєю твоєю. 

Сідален на 1-шу стихологію, св. Миколая 

Такі засоби поетичного вислову переносили у позачасовий вимір, 

продовжуючи розвиватись на ґрунті феноменального інтуїтивного відчуття 
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влучності поетичного слова і лише в ХХ столітті отримали наукове 

пояснення.   

Філософ-систематик Ернст Кассірер (1874–1945), який розробляв 

питання трансцедентних умов поєднання науки і культури, є автором 

оригінальної ідеї про символічне поняття та символ. Символ він трактує як 

сукупність двох принципів – єдності змісту і чуттєвості, що сукупно є 

результатом внутрішньої діяльності духу ‒ «носія» і «созідателя» буття, в 

якому кожна нова символічна форма означала не світ, пояснений науковими 

поняттями, але синтез світу і духу. Значення функції символічного, як 

показав у своїх працях Кассірер, для окремих наук відкрили відомі науковці 

у різних наукових ділянках – Ґільберт в математичній логіці, Гельмгольц у 

фізіологічній оптиці, Ґумбольд у порівняльному мовознавстві, Ґердер при 

дослідженні релігії і поезії [305, с. 28-30]. Тож символічне поняття 

характеризує визначальну активність духу, що утворює символи, 

відображаючі себе в словах і образах, у чому особливе значення має мова. І 

невипадково не лише богослови, але й сучасні філософи та мовознавці 

визначають світ як розмову Бога з людиною, а тексти трактують як 

символічний всесвіт і навпаки – всесвіт як символічний текст. Теза «світ як 

текст» є однією із найвідоміших тез постмодернізму і означає спосіб 

осмислення реальності, звідки виникають такі поняття, як «наратив», 

«текстуальність», «інтертекстуальність». Найточніше висловився Ж. Дерріда, 

який підкреслив, що ніщо не існує поза текстом, тож культура будь якого 

історичного періоду постає як сума текстів, як божественна книга, чиє 

розуміння можливе лише в дискурсивному полі культури [83, с. 130-131].  

Важливо, що ідея символізму слова має глибоке закорінення в музиці, до 

якої, немов до ідеалу, воно і спрямовувалось. «Слово конечне, музика 

безконечна», – так говорив Ламартін, тому музика здатна звертатися до 

духовного більшою мірою, аніж поезія, а поезія, засвоївши принципи 

музичної організації і сама стає досконалою» [200, с. 68]. У символістів 

слова, вільні від раціонального зв‘язку, вступають у співвідношення вищого, 
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надлогічного порядку, який не визначається ані логікою, ані синтаксисом і 

творить новий, музичний порядок. В уявленні символістів мелодія є також 

ідеальною структурою словесного твору, і поетика, відчуваючи й вловлюючи 

цю особливість, сама стає музикою найвищого порядку, спроможною 

відірватися від землі. Зокрема, ренесансні теоретики словесності у своїх 

трактатах приходять до висновку, що музична гармонія, ставши фактом 

поезії і принципом поетики, залишається космічною – космосом, зійшовшим 

в поезію, або поезією, спрямованою до космосу [200, c. 90].  

Тема «прочитання» всесвіту крізь мистецьке відображення та його 

пізнання присутнє вже у найдавніші часи у сакральних текстах різних 

культур, проте саме середньовічні філософи і богослови вбачали у цьому 

таємні смисли, зміст яких розкривався в алегоричному прочитанні Писання і 

творенні низки виразних поетичних алегорій, знакових образів. Їх існування 

стало спонукою для середньовічної людини до впізнавання знаків і символів 

в контексті традиції, в чому вбачався відповідний духовний еквівалент [409, 

с. 99]. Невипадково св. Тома Аквінський відзначав, що поезії властиво 

представляти істину в образі, що яскраво демонструє гимнографія від 

початків свого формування. В цьому розкривався прихований зміст «Слова», 

впливаючи не стільки своєю логічною стороною, скільки загальним 

напруженням таємної багатозначності, заворожуючими співзвуччями і 

ритмічними повтореннями, нагромадженням синонімів, епітетів, порівнянь, і 

все це підсилювалось музичною інтонацією. Музика вибирала і підсилювала 

окремі слова поверх їхнього логіко-синтаксичного значення, чим 

підкреслювала глибинну тему музично-словесного твору, руйнувала 

синтаксичні зв‘язки і випускала на волю основні слова тексту, привертаючи 

до них увагу. В такий спосіб підкреслювався головний смисловий каркас 

літургійних текстів, акцентувався зміст, від початку закладений Автором, а 

докладне розуміння змісту було справжньою школою ранньохристиянського 

богослов‘я. Музичне наповнення поетичних текстів вводило слухача в поле 

емоційної динаміки Слова, поруч із християнською символікою занурювало 
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у відчуття цієї містики і тайни літургійного дійства.  

«На відміну від прози, поезія є не стільки продукт чиєїсь послідовної 

індивідуальної праці, скільки – насамперед! – стихійна музична субстанція 

світобудови, за Біблією мовлячи, вогонь буття, який об‘являє себе устами 

обраних до мови» – ця теза Оксани Забужко [102, с. 41], вповні відображає 

віддавна існуючу віру в існування обранців, готових не лише почути голос 

Господа, але й передати Його волю. В цьому важливим підгрунтям стало 

риторичне мистецтво, володіння яким було безумновною ознакою творців 

християнської гимнографії. 

 

 

4.3. Втілення музично-риторичних моделей у вербальних текстах 

богородичної  гимнографії 

 

 

Сакральний репертуар Східного обряду прямо пов‘язаний із добре знаним 

євангельським твердженням: «Спочатку було Слово» (Ів.1:1). В цьому 

вислові йдеться не тільки про таїнство сотворення, але прочитується прямий 

зв'язок із призначенням співних літургійних текстів, призначення яких 

полягало у поширенні і роз‘ясненні християнського вчення серед найширших 

верств населення. Тому видатні гимнографи насамперед добре володіли 

словом, мали ораторський хист і поетичний талант, що сукупно 

започаткувало нову добу християнської літератури. Символічну арку можна 

перекинути до початку ХХ ст., зокрема, до визнання комунікативної функції 

мистецтва, до формування філософських концепцій представників львівської 

школи Романа Інгардена та Мечислава Томашевського, які вважали твір 

комунікатом і озвучували відповідне феноменологічне питання – «що має 

нам сказати твір?». Така постановка питання інспірована лінґвістикою або 

теорією інформації, звідки виводиться розповсюджена в західному 

музикознавстві ідея розгляду твору через категорії «medium/посередник» та 
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«message/послання» [269, c. 225]. Подібний термін та його виразовість не є 

здобутком тільки філософів, оскільки існує аналогічний літургійний жанр – 

«ексапостиларій» (з гр. «послання»), який виник на основі послання Христом 

у світ апостолів для проповідування наближення Царства Божого. Тож 

відома сучасна схема композитор-посередник (інтерпретатор)-слухач має 

глибоке закорінення у сакральному мистецтві, в основі якого лежать 

комунікативні принципи. В цьому відношенні яскравим прикладом такої, 

насамперед, комунікативної функції є сакральні піснеспіви, зміст яких 

полягає у цілісності музично-поетичного висловлювання, що творить форму і 

надає особливого значення вербальній складовій.  Тому навіть нотолінійний 

запис, який прийшов на зміну невменному, не дозволив виробити єдиного 

методу аналізу сакральної монодії, хоч українські ірмолої зберігають точно 

відчитуваний матеріял.  

Музикологічні дослідження лише підтвердили широкий спектр 

внутрішньої структури сакральної монодії, що пов‘язано із різностороннім 

трактуванням «музики» не лише у давні часи. Достатньо пригадати засадничі 

ідеї університетської освіти, сформованої у Західній Європі на початку ХІХ 

століття, де музика віддавна була обов‘язковим предметом, а її дослідження 

сформувало окрему дисципліну ‒ «музикологію». Таке термінологічне 

визначення, в якому поєдналися два топоси ‒ «музика» і «слово», найточніше 

відповідає суті гимнографії та її музичної складової – сакральної монодії. 

Тож досліджувати цей синтез смислів не є можливим поза цілим комплексом 

дотичних до музикології наукових дисциплін. Музикологія, яка об‘єктом 

свого дослідження має мистецтво музики як фізичний, психологічний, 

естетичний та культурний феномени, не може не враховувати результатів 

досліджень тих галузей науки, які займаються іншими виявами культури 

досліджуваного періоду. До таких належать історія релігії, літератури, 

образотворчого мистецтва, загальна палеографія, історія філософії, загальна 

етнологія, філологія [71, с. 23]. Тож маємо справу з півчим репертуаром, 

який, повторимо, виникає і розвивається в лоні цілого комплексу мистецьких 
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складових і на основі визначальних засад сакрального віршування.  

Як уже йшлося у попередніх розділах, зміст і форми сакрального співу 

творилися на основі здобутків гебрайської синагогальної практики, античної 

філософії і музичної теорії, поетики й риторики, а також християнської 

теології, гомілетики тощо. На цій основі поступово накопичувався 

величезний інтонаційний фонд літургійних піснеспівів, зміст яких 

відображав божественне Слово, формував систему координат 

християнського богослужіння. В цьому комплексі шліфувалися також і 

жанрові ознаки гимнографії, пов‘язані з літургійним використанням у 

богослужінні, що також частково впливало на форму і зміст. Тож 

невипадково медієвісти-музикознавці звернули увагу на пов‘язаність 

мелодики з поетичним богословським текстом. Ймовірно, саме літургійний 

контекст визначив в майбутньому коло питань щодо сутності монодії з 

позиції відповідності її мелодичної лінії власне самому поняттю «мелодії». 

У ХХ столітті відбулося повернення до витоків, переосмислення та 

визначення найпростіших, на перший погляд, складових, формуючих саму 

«мелодію» як таку. Але чи враховується при цьому феномен сутності 

сакральної монодії як різновиду «мелодії», яка відповідає сучасному 

розумінню? Це варто врахувати, оскільки відповідь впливає також і на спосіб 

дослідження півчих жанрів. Зокрема, Лев Мазель пише: «Мелодія ‒ це 

одноголоса послідовність звуків музичного твору, яка містить зміну висоти 

звуку і володіє більш або менш самостійною образно-музичною 

осмисленістю, характерністю, індивідуальністю. А музично-висотні 

співвідношення у свою чергу мають дві сторони:  

1) мелодичну  лінію або мелодичний  рисунок, тобто сукупність 

висотних підйомів і спадів мелодії, сукупність рухів мелодії вверх, вниз, 

на одній висоті;  

2) ладові, ладотональні співвідношення і ширше ‒ співвідношення, 

пов‘язані з тою чи іншою системою висот» [ 193, c. 66]. 

До такого визначення Мазель подає в примітці уточнення, в якому 
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стверджує, що таке трактування мелодії стосується системи музичного 

мислення, укладеної вже після виникнення гомофонного складу із 

виокремленим мелодичним голосом і гармонічним супроводом. Натомість, 

на думку дослідника, у середньовічній поліфонії окремі голоси не володіли 

достатньою індивідуальною виразністю, тож не були мелодіями в повному і 

точному значенні слова. Проте існує протилежна думка щодо сутності 

мелодії – філософа і теоретика літератури Жака Дерріди: «Музика була 

забута, коли вся увага музикантів зосередилася довкола гармонії, яка 

незаконно привласнила собі ім‘я мелодії. Музична система поступово стала 

чисто гармонічною, від цього постраждала наспівність і музика майже 

повністю втратила енергію. Ось таким шляхом мелодія відокремилася від 

мови, яка її започаткувала, а гармонічні співзвуччя заставили забути про 

модуляції голосу. Насамкінець, музика була позбавлена того морального 

впливу, яким вона була наділена, коли була подвійним голосом природи» [83, 

с. 364].  

От такі діаметральні думки виникали в процесі спостереження за 

сутністю мелодики, і невипадковою в цьому контексті постала своєрідна 

теорія «доповнюваності» Рудольфа Реті, який наголосив на існуванні двох 

типів тональності ‒ гармонічної і мелодичної [273, c. 16]. Під гармонічною 

він розумів організацію мелодичного руху з опорою на чіткі функційно-

гармонічні зв‘язки класичного типу. Натомість, мелодичну тональність, як 

найдавнішу, вважає звільненою від вищезазначених схем і за основний 

принцип обирає «тонікальність». Така структура передбачає закріплення за 

кожним звуком можливості перетворення в тоніку, а важливим принципом 

мелодичного розгортання стає, відповідно, тонікальна перемінність, що 

можна порівняти з поняттям опорності визначених ступенів у структурі 

піснеспівів сакральної монодії, де довкола «опор» плавно і природно 

розгортається мелодичний рух. 

Трактування мелодичної лінії піснеспівів, насамперед як «мелодії», 

дозволило О. Цалай-Якименко детально проаналізувати особливості 
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ірмолойних напівів. У праці «Київська школа музики», про яку вже йшлося 

вище, дослідниця вибудовує перелік найхарактерніших рис української 

сакральної монодії, якій приналежні: 

– звукове поле бінарної ладотональності (терцової паралельно-

перемінної); 

–  використання дорійського і фригійського різновидів мінору; 

–  широке вживання тетрахордових мікроладів як основи формування 

ширшого ладового поля (в обсязі септими, октави); 

–  головне співвідношення між перемінними устоями і неустоями в 

ірмолойних напівах є терцовим, що виникає з природи акустичного 

звучання; 

–  розвиток мелодичного руху базується на основі оспівування, 

коливного руху, секвенційності, зіставлення терцових зон, висхідного 

та низхідного почергового руху; 

–  трифазність форми: експозиції, серединного розвитку і замикання 

[373, с. 58-62]. 

Подібна характеристика засвідчує присутність у монодійному мелосі 

суто музичних елементів, проте без врахування структури поетичного тексту 

ускладнюється прочитання цілісності форми та літургійного змісту. В цьому 

контексті форма прочитується як структура, що спирається на загальні 

закони збереження та передачі інформації. Як йшлося на початку параграфу з 

точки зору теорії інформації, будь-яка музична форма є «повідомленням», що 

вимагає певних правил композиції [277, с. 219]. Це підкреслює значення 

риторичних принципів побудови, які виконують важливу координуючу, 

зв‘язуючи роль поміж поетичною і музичною стороною загальної форми 

піснеспівів і є тим типом структури, який слід виділяти за принципом 

домінування тих чи інших формотворчих елементів [395]. У цьому 

відношенні західноєвропейська музика епохи Бароко представила матеріал, 

який демонструє узагальненість музичних значень шляхом закріплення за 

ними певних позамузичних асоціацій, запозичених зі сфери поетичної 
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образності. Так традиційна риторика і поетика поступово породила і 

усталила конструктивно оформлені музичні фігури, що володіють цілком 

певною семантикою і укладаються в «словники» [114]. Подібний  принцип 

кодової організації є глибинною природою сакральних піснеспівів, що 

переконує в необхідності залучення філологічного контексту до прочитання 

літургійних піснеспівів. Подібно висловився Григорій Сковорода, 

відзначаючи літературу як важливий ступінь до пізнання суміжних наук:  

«Література корисна для теології і для інших занять. Чим більше успіхів 

досягнеш у вивченні літератури, тим кращих успіхів будеш  потім здобувати 

у теології чи в іншій науці» [ 301, с. 425]. Такою «іншою наукою» і є музична 

медієвістика, основи якої глибоко занурені у поетичний вимір, що визначає 

пріоритет риторичного мистецтва як такого, що формулює правило 

«поетичної дисципліни» задля досягнення максимального бажаного ефекту 

від висловленого.  

Риторика, яка так багато означала для греко-римської, а далі й для 

середньовічної поетики, є своєрідною грою, в якій була усталена складна 

система правил, що не могла не проявитися у гимнографії. Про риторику вже 

йшлося вище, тож обмежимося лише згадкою про те, що навіть систему 

навчання музики було перенесено з риторики [170, с. 91], а майстерно 

опрацьована риторична система стала мірилом оцінювання всієї античної 

літератури загалом. Мова і музика були нероздільними у ранній античній 

теорії, від Платона до Отців Церкви і надалі слово відігравало головну роль у 

донесенні змісту та музичного сприйняття. Література вийшла за межі своїх 

значень і мовні норми та звички мали фундаментальне значення для музики. 

Поширенню та утвердженню риторичного стилю суттєво сприяла підтримка 

світської освіти у Візантійській імперії. Зокрема, у 425 р. за наказом 

імператора Феодосія в Константинополі був відкритий університет, який 

зазнав розквіту в IX ст. У цьому закладі до викладання граматики, риторики 

та філософії залучалися найосвіченіші люди, вважається, що певний час 

серед професорів університету був і патріарх Фотій. Тож невипадково і 
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надалі зв‘язки поміж суміжними видами мистецтв не втрачали свого 

значення, зокрема, в такій царині як сакральна монодія, для розуміння якої 

необхідно володіти відповідним знанням поетичної  композиції. 

Важливо зазначити, що освіта та поетична майстерність християнських 

апологетів формувалася на зразках римських класиків Вергілія, Горація і 

Овідія, чия творчість була добре знаною поруч із грецькою поезією. Зокрема, 

Горацій вважав своєю найбільшою заслугою те, що заспівав «на італійський 

лад еолійську пісню», маючи на увазі пісенну творчість знаменитих 

давньогрецьких поетів з Лесбосу ‒ Алкея і Сапфо (VII ст. до н.е.). Від них 

римський співець запозичив передусім форму ‒ своєрідні ліричні строфи, 

складені з різностопних віршів, де звучать перемінні, подекуди важко 

вловимі, ритми». До цього розмаїття Горацій зумів внести своє бачення 

поетичної майстерності, що полягало у віднайденні золотої середини / 

аuream mediocritatem, досконало відображеної в оді до Ліцінія (II, 10) [ 134, с. 

8]. Демонструючи зразок вертикальної конструкції знаменитого 

«Пам‘ятника» Горація, Содомора звертається до архітектурної термінології 

Вітрувія під назвою iunctura [306, с. 18-19]. Мова йде про бездоганну 

фонічну структуру оригіналу, що тримається на поєднанні двох і більше 

речень завдяки мистецькій сув’язі слів. Такий метод віддавна зустрічався в 

античній поезії, зокрема, в Немейській оді Піндара (ІІІ, 4–5) згадуються 

«будівники пісень, юнаки», що надіються на прихильність Музи. Знаковий 

приклад наслідування Гомера знаходимо у творчості грецького єпископа 

Аполлінарія Лаодикійського (IV), який зробив перший повний віршовий 

переспів Псалтиря гекзаметром, на зразок гомерівських поем. Григорій 

Назіанзін написав драму «Χνζζηὸξ  πάζπςκπ» на зразок драм Евріпіда, йому ж 

приписують один з найдавніших грецьких гимнів Ʃὲ ηὸκ ἄθεζζημκ ιμκάπμκ 

Γὸξ ἀκύικεζκ, δὸξ ἀκείδεζκ. Св. Амврозій використовував для своїх гимнів 

зразок популярної у греків та римлян віршової метрики: ямбічний 

каталектичний діметр (+ – + – / + –  + –), яким часто укладалися танцювальні 

пісні [349, с. 10]. 
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Зосередившись довкола методу використання поетичних сув‘язей, які 

вибудовують вертикальну вісь композиції, як приклад наведемо фрагмент 

знаменитого вірша лесбоської поетеси Сапфо (625‒570 до н.е.) у перекладі А. 

Содомори [279, c. 4]: 

Наче Бог щасливим мені здається 

муж оцей, що сівши напроти тебе, 

сміх принадний твій, чарівливий голос 

з уст твоїх ловить. 

В такий спосіб укладені перші строфи «Одіссеї» Гомера: 

Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго 

світом блукав, священну столицю троян зруйнувавши [53, c. 33]. 

та «Ілліади»: 

Гнів оспівай, богине, Ахілла, сина Пелея, 

Пагубний гнів, що лиха багато ахеям накоїв: 

Душі славетних героїв навіки послав до Аїду 

темного, їх же самих він хижим лишив на поталу 

псам і птахам. Так Зевсова воля над ними чинилась 

ще відтоді, як у зваді лихій розійшлись ворогами 

Син Атреїв, володар мужів, і Ахілл богосвітлий. 

Подібну структуру зустрічаємо у піснеспівах сакральної гимнографії, що 

демонструє виразні ланки пов‘язаних поміж собою речень завдяки 

перенесенню логічного акценту з кінця одного речення на початок другого: 

Содітелная и содержащая вся  

Божїя мудрост и сила. 

Непреклонну и недвижиму 

Церков свою утверди Христе. 

Ірмос 3-ї пісні канону, Успення Богородиці 

Запозичуючи поетичні методи композиції, гимнографічні піснеспіви 

демонструють подібну логіку поєднання мелодичних речень завдяки 

незавершеності каденційних зворотів. У такий спосіб поєднані два перші 

речення стихири на хваліте на Різдво Христове:  
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Днесь Христос во Вифлеємі раждається от Дѣви 

Днесь безначальний начинаєтся. 

Звертаємо увагу, як мелодика на закінченні першого речення словами 

«от діви» приспішує ходу, використовуючи пунктирний ритм поруч з 

розспівністю послідовності чверток, які стрімко перетікають у початок 

наступного речення:  

 

Рис. 4.1. Зв'язок двох речень. 

Аналогічні приклади зв‘язування мелодики двох речень зустрічаються в 

монодії доволі часто, оскільки така практика виникла в античній поетиці і 

збереглася у візантійській гимнографії, звідки потрапила й до слов‘янських 

перекладів. Малік Муліч на прикладі тексту тропаря служби Симеону 

Столпнику вибудовує метричну схему, укладену з послідовності 

наголошених та ненаголошених складів. Звертаємо увагу на наголоси у 

словах «тебе припадаємо», які невідповідні сучасній вимові «тебе 

припадаємо». Автор пояснює таку зміну внаслідок вживання цих слів із 

прислівником «до тебе», який опущений у текст, а в другому випадку 

збереження наголосу кореневої основи «падати». В такий спосіб і 

залишилася вихідна конструкція «тебе припадаємо», яка відповідала метриці 

попереднього речення [218, с. 247]:  

 

Яко  владиці восему  і подателеві благиімо, 

Тебе припадаємо вірено.   

 

Х х   х Х х     х Х х     х х Х х х х   х Х х х 

Х х   х Х х х х  Х х х 

Метрична каденційна ланка Ххх (1 наголошений і 2 ненаголошені склади) 

визначається в поетиці як дактилічна клаузула, яка пришвидшує перехід до 
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наступного слова, а у випадку піснеспіву – до наступного мелодичного 

речення. Таку ж якість кадансів відзначає Борис Асаф‘єв, підкреслюючи, що 

каденції не завжди є підсумовуванням і замиканням, а навпаки, мають 

протилежну дію – каданс як поштовх [24, c. 75]. Вочевидь, така практика 

була відома вже у середньовічній монодії, що підкреслює зв‘язок з 

поетичним мистецтвом: 

 

Рис. 4.2. Ірмос 1-ї пісні канону, B’їхання в Єрусалим  

Ще один спосіб пов‘язування двох речень спостерігаємо на прикладі 

використання синкопованого ритму, що доволі часто використовується в 

монодії:  

 

Рис. 4.3. Ірмос 6-ї пісні канону, Воздвиження 

Гарним прикладом використання різного типу зв‘язків поміж реченнями 

є гимн на 17 катизмі воскресної утрені «Ангельський собор». Звернемо увагу 

на пунктирні ритми в каденціях, що динамізує рух в момент переходу від 

одного речення до наступного (Додаток, приклад 6)  

Поруч із засобами, які поєднують мелодико-поетичні речення у 

безперервні сув‘язі, використовуються й інші форми «гри». І знову ж таки, на 

прикладі творчості Горація, яка є важливою для розуміння поетичної форми 

гимнографії, оскільки поет особливо близько знаходиться до християнського 

світогляду та нового розуміння творчості християнськими апологетами, 

проповідниками та гимнографами. Поруч із ліричною поезією, основним 

своїм жанром у пізньому віці Горацій вважав послання – цей жанр він 

виплекав сам і почувався в ньому найвільніше. Думка, наче вирвавшись із 
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вузьких строфічних рамок, пливла розлогим гекзаметром у живих бесідах 

про поміркованість, про важливість пізнання самого себе, про щастя, 

душевну рівновагу тощо. Але найважливішим є те, що у своїх посланнях 

Горацій поєднав нарешті філософію та поезію і, ймовірно, цей досвід згодом 

вповні проявився у богословсько-поетичній формі християнської 

гимнографії. В цьому також важливу роль відіграла зосередженість поета на 

слові. Перебуваючи під впливом гомерівського образу епічно розлогого 

«крилатого» слова, Горацій вперше відкриває його глибинні виміри. Будучи 

палким прихильником «малих форм», він домагається смислової та емоційної 

насиченості твору не завдяки розширенню його меж, але шляхом розкриття 

внутрішніх можливостей слів. Такий зміст повністю суголосний змісту 

візантійської гимнографії, що у стислій формі багаторівневих словесних 

значень і зв‘язків відображала суть означеної події. 

Вертикальні побудови, які виструнчують віршові строфи, вирізняє 

Андрій Содомора, поділяючи текст у стрункі кóлони. Такої довершеної 

архітектоніки поет досягає не лише завдяки композиційній виразовості, але й 

завдяки фонічній барві, зокрема, на прикладі 1-ї строфи оди до Деллія [306]: 

Aequam memento, rebus in ardius      В біді від смутку ти вберегти зумій 

servare mentem, non secus in bonis    Погідний дух свій, в щасті – від радості, 

ab insolenti temperatam                        Котра, бува, й меж не знає, 

laetitia, moriture Delli….                      Деллію милий, бо ти ж із смертних. 

Вилучивши з перших двох рядках оригіналу ту частину, що у 

висхідних ритмах до цезури, – матимемо вертикальний двовірш: 

Aequam memento  

servare mentem,  

Зробімо те саме з низхідними ритмами, що в другій половині рядків і 

отримаємо:  

rebus in ardius 

non secus in bonis 

Гляньмо на строфу по діагоналі – почуємо в гармонійній сув‘язі те, до чого 

закликає поет: 
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Aequam memento, rebus in ardius 

servare mentem, non secus in bonis 

ab insolenti temperatam. 

Звукова гармонія досягається також завдяки візуальним образам 

контурів, на слід яких наводить інверсія, що позиційно виділяє найвагоміші 

слова, розташовуючи їх у протилежних кінцях речення, що однаково 

зумовлює взаємодію цих слів на горизонтальній площині:  

Aequam memento, rebus in ardius. 

Зіставлені чи протиставлені, вони розкривають повноту свого значення: 

Aequus ‒ окрім значення спокійний, впроваджує у гру своє друге значення 

рівний (аequator); аrduus, окрім значення важкий, – стрімкий (per ardua – 

через гірські стрімчаки). Так, абстрактний заклик до погідності духу при 

життєвій скруті набуває візуальних контурів. 

Про практику укладання віршів у форми поетичних кóлонів пише Mарк 

Лаукстерман (Lauxtermann) у праці «Весна ритму» [461, c. 106], детально 

описуючи принципи, за якими будувалися такі структури. Найчастіше 

вертикалі кóлонів поєднувалися за допомогою ізосилабізму, наголосів, 

каденцій чи словесних паралелізмів. Такою є композиція фрагменту гомілії 

Григорія Назіанзіна, що стала прообразом ірмосу 1-ї пісні канону на Різдво 

Христове Козьми Маюмського: 

Χνζζηὸλ βεκκᾶηαζ       δμλάζαηε        Христос раждаєтся славіте 

Χνζζηὸλ ελ μὐνακῶκ   ἀπακηήζαηε    Христос со небес сорящіте 

Χνζζηὸλ ἐπὶ βῆξ          ὑρώεηε.         Христос на земли возноситеся. 

Така поетична форма використовується в богородичній гимнографії, зокрема, 

на початку стихири наславника на Господи воззвах празника Успення 

Пресвятої Богоматері: 

Богоначальним мановенїєм отвсюду,  

Богоноснїи апостоли облаком превишше возимаєми.   

догматика 6-го гласу: 

Кто тебе не блажить пресвятая дѣвице 

Кто лі не поєт твоєго чистаго рождества. 
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Зустрічається також інший тип повторності, що надає піснеспіву чіткої 

форми двовіршів і глибокої символіки змістів:  

Днесь іже на разумних престоліх  почивая Бог, 

Престол свят на землі себі предуготовля. 

Утвердивий мудростїю небеса:  

Небо одушевленно человіколюбїєм устроі. 

От неплоднаго бо корене,  

Сад живоносен ізрасти нам Матер свою. 

Стихира на Господи воззвах, Різдво Богородиці 

 

Наведені приклади демонструють дивовижні форми поетичної 

майстерності античності, що впливали на структуру і християнської 

гимнографії. Невипадково Олександр Кошиць підкреслював архітектонічну 

досконалість півчих жанрів богородичної гимнографії, зокрема, високо 

оцінюючи осмогласний цикл богородичних-догматів воскресної вечірні: 

«Мене давно вражала ця архітектонічна стрункість і в тексті, і в музиці. До 

цього ж додається й невимовна краса поезії св. Йоана Дамаскіна та 

неймовірна стройність логічної побудови Догмату, яка може людину, навіть 

невіруючу, привести до захвату просто однією красою архітектурною» [202, 

c. 345]. Тож на прикладі догматиків спостерігаємо, як вибудовуються 

вертикальні ряди паралельних словосполучень, подібно в Горацієвій оді до 

Деллія: 

Всемирную славу           ото человік прозябшую і владику рождшую 

Τὴκ παβηόζιζμκ δόλακ 

Небесную двер               воспоєм Марію Дѣвицу.  

Τὴκ ἐπμονάκζμκ πύθδκ,  

Безплотним піснь,         а вѣрних удобренїє. 

ηῶκ Ἀζςιάηςκ ηὸ ᾆζια,  

Та бо явися небо           і церкви божественная. 

αὕηδ βὰν ἀκεδείπεδ μὐνακόξ 

Догматик 1-го гласу 

 

Виділено вертикальний кóлон у слов‘янському перекладі, який 

повторює грецький оригінал. Спостерігаємо, як  у першому вертикальному 

кóлоні вертикальні ланки: славу ‒ двер ‒ піснь ‒ небо завдяки стислості 

вислову і збереженні метрики переклад наближається до оригіналу. 
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Виразним прикладом поєднання в межах лаконічного стиха 

вертикальних кóлонів у перших трьох реченнях та горизонтальної інверсії у 

наступних є догматик 2-го гласу: 

Преіде сѣнь законная благодати пришедши  

яко же бо купина несогараще распаляющися 

тако і дѣвая родила єстьі дівою пребисть. 

 

вмісто столпа огненнаго праведноє восія солнце 

вмісто Моісея – Христос 

во спасеніє душам нашим. 

Інверсію спостерігаємо також у догматику 5-го гласу: 

Во черменем мори браку неіскусімия невісти образ написася древле, 

тамо Мойсей разділитель воді здіж Гавриіл служитель чудеси 

тогда глубину немокрно шествовал ізраіль нині же Христа роди без сімени дѣвая 

 

море по прошествіи ізраілеві пребисть непроходно 

непорочная же по рождестві еммануїлеві пребисть нетлінена 

сий прежде сий явлевся яко человікь боже помилуй нас.  

У структурі догматика 6-го гласу зустрічаємо два способи укладання 

поетичної композиції: перші два речення (зачин) висловлюють риторичне 

запитання-хвалу Богородиці завдяки використанню поетичного паралелізму. 

Наступна частина укладає два вертикальні кóлони, в яких розкривається 

догмат про подвійну природу Христа, а завершується піснеспів традиційним 

звертанням до Богородиці з проханням про захист.  

Кто тебе не блажить пресвятая Дѣвице 

Кто лі не поєт твоєго чистаго рождества 

Безлітний бо ото отца восія син єдинородний 

Той же ото тебе чистая проізийде неізреченно воплощеся 

Єстеством бог сий і єстеством бив человік нас ради 

Не во двою лицу разділяєм но во двоіци єстестві несомісно познаваєм 

Того моли чистая і всеблаженная помиловатися душам нашим. 

Догматик 6-го гласу демонструє присутність ще одного важливого 

засобу поетичної виразовості – евфонії, що була важливим естетичним 
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засобом для сприйняття поезії на слух. Однакові фонеми сприяли 

милозвучності мови, її виразовості, зв‘язності подібнозвучних слів, початків 

чи закінчень окремих слів. Таке використання звуків в якості певного 

еквівалента вираження, вважається звуковою метафорою, а асоціації, які 

пов‘язують емоції і об‘єктивні уявлення зі звуками мови особливо відчутні. 

Наприклад, входження звука «с» до слів «сіяння», «ясний», «світло», 

«блиск», «сонце» може викликати певні світлові уявлення. Все це сприяє 

поетизації тексту – виразовості і красі, що надавало особливого фону 

звучанню [326, с. 82]:  

Τίρ μὴ μαηανίζει ζε, Πακαβία Πανεέκε;           Кто тебе не блажить Пресветая Дѣвице  

ηίρ μὴ ἀκομκήζει ζος ηὸν ἀθόπεοημκ ηόκον      Кто лі не поєт твоєго чистаго рождества. 

Ще один цікавий зразок поетичної структури спостерігаємо на прикладі 

догматика 7-го гласу, композиція якого близька т. зв. кільцевому римуванню, 

коли пов‘язані 1 і 4 речення у четверовірші:  

Мати убо познася   

паче єстества богородице пребисть же дѣвою 

паче слова і разума і чудеси рожества твоєго 

сказати язик не можеть. 

Важливо, що вербальна драматургія догматиків підтримується мелодикою, 

детальний аналіз яких розглянемо нижче.  

Кóлони, які структурно виділяються у поетичній формі піснеспівів, 

також можуть диференціюватися поміж собою за виразовістю. Так, на 

прикладі ірмосу 5-ї пісні канону на Успення Пресвятої Богородиці 

спостерігаємо виразну смислову вертикаль каденцій: 

Божїю неизреченную доброту 

діл твоих Христе ісповїдуя  

от присносущнїя бо слави присносущно 

солничноє просвіщей сїянїє 

дівически із утробы 

сущих во тмі и сіни  

воплощся восїя солнце. 
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Наведені приклади виразно свідчать наскільки поетичні конструкції 

тяжіють до геометричних форм, найпростішою з яких є акростих, про що вже 

йшлося. А поруч не менш важливим є відображення богословського змісту, в 

чому активно сприяє риторичне мистецтво, найважливіші закони якого слід 

розглянути детальніше. 

Найдавнішим посібником, в якому докладно і послідовно викладено 

засади  поетичної майстерності, вважається трактат Про Високе Псевдо-

Лонгіна (І). Автор цього твору перший з античних критиків зумів передати 

зв‘язок естетичного аналізу з інтерпретацією форми, один з перших 

застосував естетичний критерій в оцінці літературних творів. У цьому 

причина значення цього трактату як особливої пам‘ятки естетичної думки, 

яка зберігає й донині не лише історичне начення, але й нормативне [190]. Для 

музичної медієвістики важливим є зміст цієї праці і, перш за все, з позиції 

визначення рівня співзвучності поетики й мелодики в межах гимнографічних 

текстів.  

Автор трактату розпочинає твір з визначення суті Високого, 

переконуючи в тому, що головним є не переконання, а емоційне захоплення 

слухача, оскільки все вражаюче та дивовижне є настільки невідпорно 

могутнім, що змушує до глибоких роздумів, залишає в душі сильний і 

незабутній слід. Такого враження  досягають тропи або риторичні фігури, 

прикраси, завдяки яким мова вражає своєю новизною, залишаючись при 

цьому інформативною [190, с. 25]. Відзначимо, що й містерія двох 

найбільших таїнств – Христової смерті та воскресіння, ідея жертовності та 

всепрощення, стали надзвичайно емоційним каталізатором, який змінив хід 

історії всього людства. І саме такому сприйняттю подій завдячуємо творцям 

літургійних текстів, зміст яких не лише навчав, але й вражав і дивував, 

оскільки відповідав досконалим законам високої поетики, супроводжуваної 

мелодичним диханням. Тож перша засада «високого» у трактаті, вимагала у 

творців християнської гимнографії дотримуватися відповідного підходу. 

Дмитрій Ліхачов відносить до високої літератури окрім гимнографії також і 
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агіографію, хронографію та, частково, і проповіді-гомілії, оскільки у всіх цих 

жанрах автори намагаються зберегти високий стиль, якому відповідає вміння 

відтворити абсолютне і вічне у частковому і конкретному. А мовою високої 

літератури Ліхачов визначає особливий стиль пафасного і частково 

абстрактного мовлення, відірваного від побутової мови [191, с. 232]. 

Захоплення категорією «високого» прочитується в ірмосі 9-ї пісні канону 

перед Рождеством Христовим 6-го гласу: 

Угощенїя владичня і безсмертнїи трапезі во убозім вертепі  

Високими уми вірнїи прїйдіте насладимся, 

О воплощшеся Слові недоумітельни научившеся 

Тя величаємо. 

Друга засада високого стилю підкреслювала особливу форму 

проголошуваного завдяки використанню сильного і натхненного пафосу. 

Матеріял сакральної монодії неодноразово демонструє відповідні приклади, 

де текст разом із мелодикою в різний спосіб відображає пафосний стиль 

поетичного тексту, використовуючи при цьому різні способи виразовості: 

повторність одного звука, що підкреслює прославний характер тексту; кроки 

широкими інтервалами; розспівність початкових слів або словосполученнь; 

мелізматичне розспівування першого речення та ін. (Додаток, приклад 7). 

Наступні засади «високого» стилю звертають увагу на витончену 

словесну гру і вміння визначити найхарактерніші риси й поєднати їх в 

органічну цілість. Важливим є використання різних способів посилення 

вислову задля насиченості і виразовості образу, поява якого приховується за 

поетичними секвенціями. Відповідні приклади бачимо у гимнографії, зразки 

якої до останнього речення приховують головний образ:  

Земний Ангел, і небесний человік: 

Ластовица благоглаголивая і многогласная: 

Добродітелей сокровище, 

Камень неразсідний, вірним ізображенїє: 

Мучеником подобник:  

Равностоятель святим Ангелом: 

Апостолом єдиноправен. 

Во піснех возвеличен будет Златоуст. 

Стихира на Господи воззвах, св. Йоана Златоустого 
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Столп огненний, Ріка яже водами ученїи твоїми, 

Вложи своєм ісполненна: 

Ум небесний, Богословїа всезлатая уста: 

Грішним іспоручник: 

Покаянїа Божественний проповідник: 

І світилник світозарнійшїй, 

Небесний человік: блаженний днесь, 

Да похвален будет Златоустий.  

Стихира на хваліте, св. Йоана Златоустого 

тресолнечнаго Божества, 

І богатно просїявая Божественними світлостми, 

Іспущаємиі непрестанно оттуду, 

Іже на земли со радостїю ликовствинні предстоящих, 

И восхваляющих тя: 

Страстей мгли ізбави, і сїянієм просвіти: 

Гаврїиле Архістратиже, 

Молитвенниче о душах наших.  

Стихира на Господи воззвах, Собор архистр. Михаїла 

 

Добродітельми яко лучами солнечними, 

Просвітила єси невірних мудрецев: 

І яко же пресвітлая Луна ходящим внощи,  

Невірія тму отгнала єси: 

І Царицу увірила єси, 

Богозванная невісто, 

Блаженная Єкатерино.  

Тропар, мчц. Катерини 

Божественним мученїя вінцем украсивмися, 

Пред Богом ликуєши: 

Молнїями яже отвсюду осїяваєм, 

І просвіщенїя ісполняєм: 

Мучениче Димитріє. 

Ірмос 1-ї пісні канону, мчн. Димитрія 

Застосування подібного методу зустрічаємо на прикладі богородичного 3-

го гласу з осмогласного циклу богородичних Грішних молитви, де його 

застосовано у поетиці та мелодиці і водночас: 

Святая первочистая похвало 

сущи небесным силам 

Апостолом пѣнїє и пророком событїє,  

Владычице, прійми молитви наша. 
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Рис. 4. 4. Богородичний 3 гласу. 

Наведений приклад виявляє спрямований рух до останнього речення, де  

розкривається довгоочікуваний образ «Владичиці». Як йдеться у трактаті, 

безсполучникове поєднання слів справляє враження стрімкого руху, кілька 

словесних фігур підряд надають мові більшої сили, переконливості і краси, 

що наслідує і мелодичний розвиток. 

В окремих випадках подібне зустрічаємо і в мелодиці, де каденційні 

звороти кожного речення несуть витриману інтонацію, тоді як фінальна 

каденція повністю вивільняє мелодичну енергію. Зокрема, у подобному 1-го 

гласу:  

Лик ангелскїй да дивится чудеси земнї  

иже гласи возопїєм пінїє зряще  

неізреченноє божїє снисхожденїє. 

Єгоже бо трепещут ангелскїя сили 

нині старчестїи обємлют руці 

єдинаго человіколюбца.  

 

Рис. 4. 5. Подобен 1 гласу. 

Радуйся яже от ангела мїру радост прїємшая 

Радуйся рождшїя Творца твари 

Радуйся сподоблшаяся бити Мати Христу Богу.  
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Рис 4. 6. Сідальний 8 гласу. 

У трактаті «Про високе» часто акцентується на тому, що слухач 

сприймає зміст, який вражає уяву і затьмарює мовленнєву логіку. Так 

впливає повторність однокореневих слів, у вирі яких губиться реальність 

сприйняття і звертається увага на головний семантичний образ у тексті. 

Зокрема, на прикладі тропаря 4-ї пісні канону Йоанові Златоустому 

виявляємо багаторазове використання складних слів з повторенням кореня 

«злат», що підкреслює особливий духовний блиск служіння св. Йоана 

Златоуста, а поруч, задля підсилення якості «золотого» символу як прообразу 

неземного світла, використовуються ряди близьких за змістом слів: «сїянїи», 

«просвітивши», «світлішим», «світ», що є також зразком використання 

евфонії: 

Златозарнаго, і златословнаго почтім, 

Златоустаго Іоанна всіх позлатившаго 

Златовидними сїянїи учительства: 

І мір язиком просвітивша, 

Злата світлійшим, і світа зіло ісполненним: 

Істочающим благодать Божественную. 

Тропар 4-ї пісні канону, св. Йоана Златоуста 

В подібний спосіб побудовані й інші літургійні тексти, зміст яких 

використовує часте повторення однокореневих слів або сконцентрованість 

довкола висвітлення однієї теми: 

Миром божественним тя помаза божественная благодать 

Во Мирех предсїданїя імівша 

І миром облагоухавша добродітельми священнїй. 

Стихира на Господи воззвах,  свт. Миколая 
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Інколи в колі чергування спільнокореневих слів виділяються 

найзмістовніші акценти, що є богословською кульмінацією змісту. Так, 

символ Христа – «небесний хліб» – у стихирі на Господи воззвах на Різдво 

Богородиці проявляється в ряді «плодоносних» значень:  

Яже прежде неплодная страна, 

Землю плодовиту раждаєт: 

І от неплодной утроби плод свят давши, 

Млеком питаєтся. 

Чудо страшноє, питательница жизни нашея: 

Яже небесний хліб в чреві прїємши, 

Млеком от сосцу питаєтся. 

 

Тема «обожнення земних» стала можливою лише завдяки святості Бога, в 

чому переконує стихира на Господи воззвах на Введення Пресвятої 

Богородиці в храм:  

Во святих святая, святая і пренепорочная, 

Святих Духом воводится: 

І святим Ангелом питаєтся, 

Воістинну сущи святійшая Церкви, 

Святого Бога нашого: 

Всяческая очистившаго Воходом тоя, 

І обожившаго єстество земних поползшеєся. 

Важливо підкреслити, що такі повтори зустрічаються не тільки в межах 

одного піснеспіву, але і в межах жанру або цілого циклу. Дмитрій Ліхачов 

зауважує, що повторність у творах давньої руської літератури не є 

сукупністю механічно повторюваних шаблонів і трафаретів, але всі ці 

словесні формули використовуються в процесі вдумливої праці. А сам факт 

повторності не сприймається як недолік, а як факт певної традиційності 

художньої системи [181, с. 220]. В такий спосіб повторність закріпляла 

образну семантику, часто пов‘язану з богословським змістом. Якщо в музиці, 

пов‘язаній з обрядом і космічною кореляцією, основою організації звукового 

матеріалу є повторення, то в системі богослужбового співу звуковий матеріал 

організований за методом уподоблення. В уподобленні первинно закладена 
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можливість варіантності, можливість відступу від вихідної моделі. Така 

варіантність не є випадковою чи стихійною, а необхідною умовою і 

співвідносится із поняттям формульної техніки, яка у методологічному сенсі 

є тим, що кожне нове повторення первинної формули-моделі є певним 

варіантом цієї моделі, в результаті чого виникає не автоматичне повторення 

моделі, а її подобизна, подібно, як кожна людина є подобою Бога. Така 

техніка породжує принцип техніки varietas, за яким кожен піснеспів стає 

мелодичною або акустичною іконою, яка, на відміну від ікони, написаної 

фарбами, передає не зовнішній вигляд того чи іншого святого, але є його 

внутрішнім неповторним образом [96, с. 82]. Подібним чином відбувається 

застосування повторності у давніх культурах, про що пише Леві-Стросс у 

«Структурній антропології», користуючись терміном «бриколаж» як 

технікою маніпуляції інтонаційними або мелодико-ритмічними формулами-

блоками. В результаті сутність музики зводиться до організації і 

структурування  матеріалу згідно космічного порядку або вищої сакральної 

реальності [196, с. 82]. Наприклад, тексти ірмосів 3-ї пісні канонів 6-го гласу 

повторюють дієслово «утверди», пов‘язане з біблійною піснею Анни, матері 

Пророка Самуїла (1 Цар. 2, 1‒11) «Утвердися сердце моє во Господі» і така 

повторність є способом «утвердження» безмежної віри у Спасителя:  

Господи Боже мой, вознеси рог вірних своїх Боже. 

І  утверждей  іх на камени ісповїданїя ти. 

Ірмос воскресного канону 

Господ сий всіх і создател і Бог 

За созданїє безстрастний сий обнищав себе совокупи, 

І явися плоттю во яслах убогих покланяємся биваєт, 

Ядите вопїя тіло моє і вірою утвердитеся. 

Трипіснець пред Рождеством 

Утверди Господи на камени заповідей твоїх, подвигшеєся серце моє 

Яко єдин свят єси і праведен. 

Трипіснець пред Рождеством 

Тобою Христе небеса утверждаєма вся, Слово Божїє і сила, 

Ісповідаю славу неізреченну 

І вседітелния руки твоєя сотворенния 

Ірмос в неділю мясопусну 
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На недвижимом Христе камени заповідей твоїх 

Утверди моє помишленїє. 

Ін ірмос, ап. Андрею 

 

Цікавим прикладом для відчуття значимості повторень в поетиці є два 

варіанти перекладу знаменитої Горацієвої оди до Деллія Андрія Содомори, 

пізніший з яких завдяки повторності сповнений особливого чару настроєвого 

звучання: 

В біді від смутку ти вберегти зумій                 Погоду мислі ти й у негоду вмій 

Погідний дух свій, в щасті – від радості,         В собі плекати, а розпогодиться – 

Котра, бува, й межі не знає,                             Веселість буйну загнуздати 

Деллію милий, бо ти ж із смертних. (1982)    Деллію, квапся, бо ти – вмирущий. (2006) 

Повторність присутня не лише у греко-візантійський гимнографії, але й 

у слов‘янській літературі. Цікавим прикладом є припущення Наталії 

Серьоґіної щодо структурної спорідненості «Слова о полку Ігореве і руської 

півчої гимнографії ХІІ століття» [284]. Дослідниця порівнює композиційну 

будову Слова з формою канону і в процесі детального аналізу окремих 

частин твору підкреслює, що для Слова характерні повтори і співзвуччя на 

близьких і далеких відстанях, які мають музичну природу і визначають 

драматургію смислів та архітектоніку цілого твору.  

На основі дослідження «Слова о полку Ігореве» цікавих висновків 

прийшов також українець Омелян Партицький у своїй праці «Староруський 

акцент і ритміка Слова о полку Ігоревім» [236]. Дослідник переконаний, що 

старослов‘янську акцентуацію варто вивчати на підставі ритміки церковних 

молитов, тобто підкорення церковних пісень законам поетичної форми. 

Зауважмо, що для доби, коли інформація поширювалася усно і вимагала 

максимальної концентрації довкола найголовнішого, повторність сприяла 

запам‘ятовуванню, а також створювала особливу фонічну барву, яка 

призначалася для досягнення емоційної виразовості творів, призначених для 

виконання вслух. Таке мелодичне звучання вирівнювало контрасти, 

«втягувало» слухача в особливе поле звукового кружляння, зупиняло час, 

дотикаючи вічності. Дослідниця українських партесних концертів Ніна 
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Герасимова-Персидська зробила цікаве спостереження під час аналізу 

покаянного мотету «Приближаєтся душе конец»: «Як можна в музиці 

відобразити «скорочення» часу? Невідомий композитор вирішив це завдання 

як зупинку векторного руху, як кружляння на місці, що не має меж» [62]. 

Таке кружляння на місці і є повторністю, що відображає не простоту 

вислову, але навпаки ‒ глибину емоційно-чуттєвого змісту. Подібна якість 

вислову характерна для поетико-мелодичного змісту гимнографії. Цікаво, що 

така форма втілення глибоких свідчень християнської богословії була 

притаманна й особливій формі живопису – світлотіні, про що писав Фрідріх 

Шеллінґ: «Та обставина, що в природі не буває справжніх кутів і їх більшість 

з‘являється в формі незначних кривих ліній, є дією природної світлотіні. 

Одна з найбільш важливих частин світлотіні – це повітряна перспектива. 

Чим далі знаходиться тіло, тим більше його колір втрачає яскравості, 

губляться градації відтінків, щезає рельєф, набуваючи загального кольору 

повітря. Тому світлотінь є, власне, магічною частиною живопису, яка 

підносить видимість до найвищого ступеня і на цій висоті розчиняється все 

неузгоджене, обтяжливе і негнучке, поєднується світло і тінь в один великий 

сплав і ця тотожня маса з внутрішніми градаціями надає цілому рис спокою і 

плинності» [391, с. 237].  

Така характеристика особливо близька семантиці звучання сакральної 

монодії, чия плавність та діатонічність з мелізматичними прикрасами передає 

гру світлотіней на полотні, а повторність та варіаційність створює особливий 

ефект втрати часового відчуття. Все це відповідає головному призначенню 

сакральної монодії – створенню особливого звукописного середовища, яке 

символічно «підіймає» слухача до горного світу [64, с. 543]. 

Отож, виокремимо головні складові, які розкривають суть гимнографії 

та сакральної монодії, вибудовуючи складні композиційні форми:  

– літургічну, яка визначає жанр, зміст і функції піснеспівів в богослуженні;  

– філологічну, зокрема базовано на основі риторичних законів композиції, 

які визначають внутрішню структуру поетичного тексту до найменших 
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одиниць, в цьому окреме значення відіграє наближення перекладних 

текстів гимнографії з грецької на церковнослов‘янську мову; 

– музичну, із виокремленням компонентів ладу і ритму, поспівкових 

моделей, звуковисотних рівнів, що сукупно творять музичну форму 

піснеспівів. 

Усі ці компоненти виразно підкреслюють важливу роль вербальної 

складової, що визначає цілісність і досконалість літургійно-мистецької 

драматургії гимнографічних текстів, що необхідно враховувати в процесі 

аналізу жанрів сакральної монодії. 

 

Висновки до Розділу 4 

 

Аналіз глибинних джерел формування музично-поетичних основ 

гимнографії виявив тісний зв‘язок з символікою сакральних значень та їх 

закріпленням у культових обрядах давніх цивілізацій. Ототожнення  

музичного звуку з божественним началом знаходимо в найдавніших 

філософіях Стародавнього світу, а космологічне трактування музики 

зустрічаємо також у християнських апологетів, які церковний спів вважали 

засобом досягнення симфонії і краси світу, шляхом до осягнення безсмертя. 

Тому музичний звук знайшов своє відображення у філософських системах і 

культах античності, у гебрайському обряді із використання інструментарію, у 

старозавітній екзеґезі, де музика наділялася магічною силою, а також у 

християнській гимнографії та її співному відображенні - сакральній монодії. 

Відповідний діалог культур спостерігається при вивченні вербальної 

складової літургійних текстів, зокрема, визначено, що фундаментом нової 

сакральної поезії став досвід єгипетської, арабської, сирійської і греко-

римської літератур. Поетика сфокусувала увагу на таких поняттях як образ, 

наслідування, алегорія, знак, що сукупно відтворювали духовні світоглядні 

ідеї і будь-яке поняття наповнювали подвійним або навіть множинним 

значенням. Творці християнської гимнографії надавали великого значення 
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різним поетичним прийомам: нагромадженню однокореневих слів, 

тавтологічним і алогічним словосполученням, стилістичній грі слів, 

метофориці. Це породжувало у людини вміння насолоджуватися образом, 

віднаходити у сакральних текстах прекрасні і симетричні фігури, що 

оживляють форму виразу, прикрашають стиль, а також і сприяють 

запам‘ятовуванню. В цьому простежується вплив риторики, навчання якої 

було основою давньогрецької школи. Згодом цієї науки навчалися 

християнські проповідники і творці літургійних текстів. Відзначено, що 

руських півчих, які у XVII ст. творили літургійні тексти називали 

«премудрими риторами» і ця особливість засвідчує велику повагу до тих, хто 

володів промовленим словом і вмінням творити. Риторичне вміння визначало 

композицію і вважалося досконалим засобом майстерного компонування 

форми піснеспівів. А конструктивними елементами форми дослідники 

визначали музично-поетичні сув‘язі, які у своїй виразній співдії сприяли 

максимальному відображенню смислових акцентів літургійного тексту.   
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РОЗДІЛ 5 

БОГОРОДИЧНІ ПІСНЕСПІВИ ЯК КОМУНІКАТИВНА СИСТЕМА В 

КОНТЕКСТІ ЛІТУРГІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ 

(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ НОТОЛІНІЙНИХ ІРМОЛОГІОНІВ 

XVII СТ.) 

 

5.1. Діалогічність музично-поетичних конструкцій з позиції 

структурно-лінгвістичного аналізу богородичного тексту 

 

Знаковість богородичної гимнографії в літургійному обряді, її глибокий 

символізм, а також виразні інспірації в межах мистецької і літературної 

творчості, безумовно, вирізняють цю ділянку літургійного служіння. На 

цьому шляху особливу роль відіграє метод відчитуваня багаторівневих кодів 

півчих сакральних текстів задля виявлення засад досягнення максимальної 

співдії внутрішніх композиційних елементів, що вимагає залучення методів і 

термінологічного апарату суміжних дисциплін. У випадку аналізу 

богородичних на матеріалі нотолінійних ірмологіонів XVII ст. вбачаємо за 

доцільне послуговуватися здобутками структурної лінгвістики, оскільки 

мелодика невіддільна від слова, про що йшлося у попередньому розділі. 

Варто відзначити, що найдавнішою працею українського автора, яка 

стосується лінгвістичного аналізу тексту є ―Начерк стилістики, поетики і 

риторики з додатком про красу мови і будову вірша‖ Костянтина 

Костяківського, видана 1917 р. у Вінніпезі. Тож риторика є тим давнім 

спільним знаменником, який визначає композицію сакральних піснеспівів, а 

сучасна  лінгвістика розробила чітку методологію дослідження тексту і його 

структури, систему співфункцій усіх мовних одиниць, які беруть участь у 
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створенні системи образів, які впливають на свідомість людини, її розум, 

почуття. Саме цей вплив і визначає ступінь дієвості образної системи того чи 

іншого твору. Тож застосування засад лінгвістичного аналізу сприятиме 

виявленню структурно-смислової єдності музично-поетичних одиниць задля 

підкреслення комунікативної спрямованості богословського тексту, у 

нашому випадку, богородичної гимнографії. Для відповідного аналізу 

обираємо ірмоси 1-ї та 3-ї пісень канону празника Успення Пресвятої 

Богородиці у транскрипції грецького оригіналу [473, c. 43] та української 

редакції за Любачівським ірмологіоном 1674 року (Рук. 103, ЛІМ, арк. 38 зв). 

А сам аналіз зосереджено на наступних рівнях мовної структури: 

фонетичному і метричному, лексичному, морфологічному і снтаксичному. 

Ірмос 1-ї пісні канону на Успення (Додаток, приклад 8) 
 

Преукрашенна  Божїєю     славою  

Πεπμζηζθιέκδ     ηῇ Θείą      δόλδ 

 

Священна и славна      Дѣво        памят  ти   

ἡ   ἱενὰ  ηαὶ eὐηθεήξ,    πανεέκε,    ικήιε   ζμο 

 

Вся           созывающе     на     веселїє           вѣрныя  

Πάκηαξ    ζοκδοβάβεημ   πνὸξ  εὐθνμζύκδκ    ημὺξ πζξημύξ  

 

Начинающе  Марїям        со    лики         тимпаны  

 ἐλανπμύζδξ    Μανζάι    ιεηὰ πμνῶκ   ηαὶ ηοιπάκςκ 

 

Твоєму     поюще       єдинородному  

 ηῷ ζῷ      ᾂδμκηαξ      ιμκμβεκεῖ 

 

Славно      яко     прославися  

ἐκδόλςξ    ὅηζ       δεδόγαζηαζ. 

 

Лінійний запис ірмосу Преукрашена Божїєю славою 1-ї пісні канону на 

Успення дозволяє точно відчитати мелодичну лінію і визначити головні 

формотворчі складові, а лінійна транскрипція грецького оригіналу дозволяє 

провести порівняльний музично-поетичний аналіз обидвох зразків і 

визначити рівень їх спорідненості. Насамперед, відзначимо збереження 

послівного порядку слів в обох варіантах, що є домінуючим у гимнографії і 

певним свідченням максимального збереження  мелодичної лінії. Також 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
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виявляємо факт збереження однакової кількості слів у багатьох словах:  

 

пре-у-кра-шен-на / πε-πμζ-ηζθ-ιέ-κδ (5),    свя-щен-на / ἡ ἱε-νὰ (3),  па-мят / ική-ιε (2), 

со-зы-ва-ю-ще / ζο-κδο-βά-βε-ημ (5),   ве-се-лї-є / εὐ-θνμ-ζύ-κδκ (4), 

вѣ-рны-я / ημὺξ πζξ-ημύξ (3),    Ма-рї-ям / Μα-νζ-άι (3), 

тим-па-ны / ηοι-πά-κςκ (3),    по-ю-ще / ᾂ-δμκ-ηαξ (3), 

я-ко / ὅ-ηζ (2),    про-сла-ви-ся / δε-δό-γαζ-ηαζ (4). 

Текст ірмосу виразно демонструє тричастинну структуру, що 

підтверджується змістом: 

1 частина – Прослава Богородиці як центрального празничного образу:  

Преукрашенна  Божїєю славою  

Священна и славна Дѣво памят ти   

2  частина – старозавітнє святкування переходу через Червоне море, що є 

традиційною темою ірмосів 1 пісні канону: 

Вся   созывающе     на     веселїє    вѣрныя  

Начинающе  Марїям   со    лики  тимпаны   

3  частина – прослава Господа: 

Твоєму  поюще  єдинородному  

Славно яко  прославися. 

Поєднання двох речень кожної частини відбувається завдяки використанню 

принципу паралелізму, а також спостерігаємо максимальне збереження 

ізосилабізму (рівної кількості силаб), за винятком останнього речення
1
. В 

такий спосіб уклалася стійка метрична сітка, яка сформувала стійкий каркас 

ірмосу. 

Пре-у-кра-шен-на (5)           Бо-жї-є-ю (4)       сла-во-ю (3)           ‒  12 складів 

Свя-щен-на  и сла-вна (6)    Дѣ-во (2)             па-мят ти  (3)         ‒  11 складів 

 

Вся со-зы-ва-ю-ще (6)      на ве-се-лї-є  (5)    вѣ-рны-я (3)             ‒  14 складів 

                                                 
1
 Уточнимо, що останнє речення не завжди відповідало метричній структурі попередніх і, ймовірно, це 

було пов‘язано з практикою використання стандартних каденційних речень у різних піснеспівах. Приклади 

мігруючих завершувальних речень із прославними мотивами або проханням про заступництво 

зустрічаються доволі часто. Ірмоси часто використовують такі закінчення, як Воспоєм ізбавителю Богу 

нашому яко прославися, Слава силі твоєй Господи, Слава силі твоєй человіколюбче, Боже благословен 

єси, пойте і превозносите єго во віки, Преславний Господь яко прославися, Тя Богородице непрестанно 

величаєм. 
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На-чи-на-ю-ще (5)             Ма-рї-ям со (4)    ли-ки тим-па-ны (5)   ‒  14 складів 

 

Тво-є-му (3)     по-ю-ще (3)      є-ди-но-род-но-му (6)                     ‒  12 складів 

Слав-но (2)      я-ко (2)              про-сла-ви-ся (4)                         ‒   8 складів 

Подібне спостерігаємо і в грецькому тексті, який також демонструє 

ізосилабізм частин. А спільність обидвох зразків проявляється у застосуванні 

загального композиційного принципу – максимального розширення 

серединної частини, що є логічним, оскільки самец я частина має 

«розробковий» характер і розвиває закладену ідею. 

Πε-πμζ-ηζθ-ιέ-κδ (5) ηῇ Θε-ίą (3) δό-λδ (2)  – 10  

ἡ  ἱε-νὰ (3) ηαὶ eὐ-ηθε-ήξ, (4)  παν-εέ-κε, (3) ική-ιε  ζμο (3) – 13  

 

Πάκ-ηαξ (2) ζο-κδο-βά-βε-ημ (5) πνὸξ εὐ-θνμ-ζύ-κδκ (5) ημὺξ πζξ-ημύξ (3) – 15  

ἐ-λαν-πμύ-ζδξ (4)  Μα-νζ-άι (3) ιε-ηὰ πμ-νῶκ (4) ηαὶ ηοι-πά-κςκ (4) – 15 

 

ηῷ ζῷ (2)  ᾂ-δμκ-ηαξ (3)  ιμ-κμ-βε-κεῖ (4) – 9  

ἐκ-δό-λςξ (3)   ὅ-ηζ (2)   δε-δό-γαζ-ηαζ (4) – 9  

Тричастинність загальної форми підкреслюється також на лексичному 

рівні, зокрема, завдяки розміщенню слів увиразнюється загальна структура. 

Поруч із горизонталлю паралельних побудов кожної з трьох частин, 

спостерігаємо три вертикальні кóлони, повязані з приналежністю окремих 

слів до різних частин мови: 

Преукрашенна (прикметник)           Божїєю  (іменник)      славою (іменник)  

Священна и славна (прикметник)    Дѣво        (іменник)       твоя (займенник)   

 

Вся созивающе (дієслово)               на веселїє (іменник)      вѣрния (іменник)                

     Начинающе   (дієслово)             Марїям (іменник)         со лики тимпаны (іменник)      

 

Твоєму   (займенник)                      поюще (дієслово)           єдинородному (іменник)      

Славно    (прислівник)                    яко (прислівник)           прославися (дієслово)          

 

Вертикальна схема тексту засвідчує стрункість внутрішньої структури 

речень кожної з частин, в якій поруч із домінуванням іменників (займенник), 
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виділяємо дієслова, які динамізують текст або прикметники, які привносять 

естетичне навантаження. Це характерно для 1-ї і 2-ї частин, натомість 3 

частина відмінна від попередніх і ця зміна, ймовірно, полягає у специфіці її 

каденційної функції. У ній виявляємо запозичення структурного матеріялу 

попередніх частин, що є характерним для сучасного трактування репризності 

як засобу підсумовування. Зокрема, початки речень 3-ї частини 

демонструють запозичення каденційних слів у реченнях 1-ї частини. 

Спостерігаємо наступне: слово славою змінюється на славно, твоя на 

твоєму, що граматично пов‘язане зі зміною жіночого роду на чоловічий, а у 

смисловому відношенні поєднує Матір і Сина. 

Преукрашенна Божїєю славою  

Священна и славна Дѣво памят ти  

 

Вся созивающе на веселїє вѣрныя           

Начинающе Марїям со лики тимпаны  

 

Твоєму поюще єдинородному  

Славно яко прославися.  

У третій частині ірмосу використовується форма прославлення Христа як   

єдинородного, що також можна поєднати із словом преукрашенна, хоч на 

перший погляд ці слова видаються не пов‘язаними поміж собою. Проте 

обидва мають складну структуру: у слові преукрашенна префікс звучить 

відокремлено, оскільки зіставлені дві голосні пре-украшена, а слово  

єдинородному є двокореневим за структурою, як в оригiналi – ιμκμ-βεκεῖ.   

Ці двоє слів мають за мету підкреслити винятковість означень: префікс 

пре є ознакою найвищого ступеня краси, а єдино – унікальність народженого 

Сина Божого (Єдинородний Сине і Слове Божій). Знаючи цю молитовну 

формулу, впізнаємо зв‘язок поміж першим і останнім реченнями: 

Преукрашенна Божїєю славою, Діво  

єдинородному  (Сину і Слову Божію). 

Так незримо прочитується непромовлений зміст тексту, земне і небесне, що 
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так яскраво засвідчено празником Успення: в цей день Син зустрічає Матір, 

щоб поєднатися на небесах. Таке прочитання поетичного тексту ірмосу є 

прикладом дворівневого рівня лінгвістичного аналізу. На першому рівні 

існує природна мова зі своєю власною впорядкованістю і стійкою 

системністю, яка формує знакову систему другого рівня, яка є предметом 

лінгвопоетичного, естетичного, а, в нашому випадку, і богословського 

аналізу. 

Відчутної барви ірмосу надає також фонетика, яка базується на 

алітерації приголосних чи голосних, тож відчуваємо присутність евфонії, яка 

сприяє милозвучності мови, її виразовості. Задля цього використовується 

певне звукове одноманіття, що досягається шляхом повторення фонем. У 

поетичній мові подібнозвучні слова тяжіють одне до одного, тож епітети 

часто підбирається за принципом звукової аналогії [326, с. 90]. В ірмосі це 

спостерігається в окремих частинах і цікаво, що подекуди у 

церковнослов‘янських текстах приклади евфонії зустрічаються виразніше, 

аніж в оригіналах. Отож, чергування приголосних наскрізно пронизують 

увесь текст, створюючи поруч із мелодичними поспівками власні фонічні 

співзвуччя: 

Преукрашенна – памят – поюще 

Славою – священна и славна – созивающе – славно  прославися. 

Вся – веселїє – вірния 

Ти – твоя – тимпани – Твоєму 

Відзначимо, що окремі приголосні зустрічаються лише у власних іменах: 

Божїєю – Дѣво – Маріам, і в такий спосіб їх виголошення набуває особливо 

дзвінкої виразності. 

Важливо простежити як мелодична метрика співвідноситься з 

поетичною. Для цього оберемо за одиницю половинну тривалість
2
 – 

метричну силабо-ноту і полічимо відповідну кількість у кожному 

                                                 
2
 Половинні є оптимальними тривалостями для відліку, оскільки дозволяють не загубитися у дробленні 

мелодики на чвертки, а цілі ноти не завжди відповідають цілому числу наприкінці речення.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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мелодичному реченні. На жаль, ми не можемо зробити подібне у грецькому 

ірмосі, так як визначення тривалостей невменного запису не є розв‘язаним 

остаточно і в транскрипціях означено не завжди точно.  

Преукрашенна  Божїєю славою                    16 (половинок) 

Священна  и  славна Дѣво памят ти               18  

 

Вся созывающе на веселїє вѣрныя                18 

Начинающе  Марїям  со лики  тимпаны         18 

  

Твоєму поюще єдинородному                        18 

        Славно яко  прославися                                12 

Музична метрика демонструє наступну композиційну картину – 

більшість мелодичних речень, окрім останнього, тривають приблизно 

однаковий час, що є досконалішим метричну схему поетичного тексту. Це 

невипадково, оскільки завдяки розспівуванню окремих силаб музика 

«вирівнює» поетичні «нерівності», шліфуючи «рамку» загальної композиції. 

Така майже математична стрункість впливає на загальний характер 

піснеспіву, в якому мелодичне розширення силаб у крайніх розділах сприяє 

їх розспівності, а серединний розділ на цьому фоні сприймається більш 

стримано і декламаційно. В такий спосіб стрункість музично-поетичної 

метрики надає ірмосу характерної виразовості і краси, що суголосне 

античному трактуванню форми. 

Порівнюючи окремі фрагменти метричної сітки ірмосу, спостерігаємо 

випадки  врівноваження протиставлених слів в межах речень за допомогою 

мелодії. Зокрема, у першому реченні Преукрашенна Божією славою на 

перше слово преукрашенна (5 складів) припадає 7 половинок, а на останнє у 

цьому реченні слово славою (3 склади) ‒ 5 половинок; у другому реченні 

священна і славна Діво памят ти на 3 склади першого слова священна 

припадає 4 половинки, а на один склад останнього в реченні слова ти – 

також 4 половинки. Подібно узгоджені два каденційні слова двох останніх 

речень ірмосу: на 7 складів єдинородному припадає 8 половинок, а на 4 
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склади прославися – 9 половинок. Так відбувається «вирівнювання» слів із 

різною силабічною структурою на тлі загальної форми. Це, властиво, і є 

підтвердженням важливої функції мелодики – «шліфувати» загальну 

метричну сітку, яка частково порушувалася в процесі перекладу з греької 

мови на церковнослов‘янську. 

Подібне питання рівнів співдії музичної і словесної структур, 

досліджувала Олександра Цалай-Якименко, проте без врахування грецьких 

оригіналів. Вона запропонувала своє бачення ірмолойного віршу як «метр-

стопи ‒ двоєдиної цілісності, де мелодика твориться на основі 

квантитативного або часомірного метру, якому відповідали великі ритмічні 

групи ‒ «порції часу», що обгортають стопи ‒ синтаксичні цілості. На думку 

дослідниці  відповідна комбінація часомірних метрів-стоп дозволяє навіть 

прозаїчному тексту надати рис віршового твору, метризованого і 

згармонізованого в часі [373, c. 70].  

Ірмос 1-ї пісні канону виявляє ще один важливий рівень зв‘язку поетики 

з мелодикою. Співставляючи наголошені склади словесного тексту і 

мелодичні акценти, спостерігаємо їх виразне узгодження – мелодика 

рухається в межах акцентованих силаб. Наголошений склад підсилюється або 

найвищим звуком висхідної мелодичної ланки, який досягається поступово 

чи, рідше, стрибком, або виділяється тривалістю звучання, переважно 

половинними тривалостями напротивагу чверткам. Отож, групування 

чверток по два або чотири звуки можуть підводити до акценту-мікровершини 

слова чи підкреслити її низхідною ланкою. Важливо простежити, наскільки 

характерною є залежність мелодики від акцентованих силаб поетичного 

тексту у грецькому ірмосі (акцентовані силаби виділені і в тексті, і над 

нотним станом) (Додаток, приклад 9).  

Транскрипція грецького ірмосу переконує в тому, що принцип 

силабічного акценту визначає напрямок мелодичного руху. Більше того, 

задля підкреслення наголошених силаб, у транскрибованих текстах 

проставлені акценти над відповідними складами, що допомагає візуально 
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увиразнити акценти, оскільки проблему чіткої диференціації невменних 

тривалостей не розв‘язано, про що вже йшлося вище . 

Важливе питання, яке виникає у зв‘язку з попередніми 

спостереженнями, полягає в наступному: якщо в обидвох зразках порядок 

слів повністю збережений, а силабічна структура максимально наближена, то 

наскільки близькою до оригіналу є мелодика слов‘янського ірмосу і що було 

особливо важливим для її збереження в процесі адаптації літургійних 

піснеспівів?  

Звернемо увагу на значення акцентованих силаб на рівні їх порівняння у 

грецькому та церковнослов‘янському текстах, проте зробимо це в особливий 

спосіб: у церковнослов‘янському тексті підкреслимо склади, виділені 

мелодично - це може бути найдовша витримана тривалість, відповідна одній 

силабі серед усіх складів одного слова, найвища або найнижча у мелодичній 

послідовності, або підведена мелодично. В такий спосіб вибудуємо наступне 

співвідношення акцентованих силаб: 

Пре-у-кра-шен-на    Бо-жї-є-ю     сла-во-ю  

Πε-πμζ-ηζθ-μέ-κδ       ηῇ Θε-ίą            δό-λδ 

 

Свя-щен-на  и   сла-вна              Дѣ-во         па-мят  ти   

     ἡ  ἱ-ε-πὰ  ηαὶ eὐ-ηθε-ήρ,    παν-θέ-κε,        μνή-ιε  ζμο 

 

Вся           со-зы-ва-ю-ще     на      ве-се-лї-є          вѣ-рны-я  

Πάν-ηαξ   ζο-κδο-γά-βε-ημ   πνὸξ  εὐ-θνμ-ζύ-κδκ    ημὺξ πζξ-ηούρ  

              

На-чи-на-ю-ще Ма-рї-ям    со      ли-ки          тим-па-ны  

 ἐ-λαν-σού-ζδξ    Μα-νζиάμ ιε-ηὰ  πμ-πῶν  ηαὶ  ηοι-πά-κςκ 

 

Тво-є-му     по-ю-ще     є-ди-но-род-но-му  

  ηῷ  ζῷ       ᾂ-δμκ-ηαξ    ιμ-κμ-βε-νεῖ 

 

 Сла-вно       я-ко         про-сла-ви-ся  

  ἐκ-δό-λςξ    ὅ-ηζ           δε-δό-γαζ-ηαζ. 
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Порівняння свідчить, що мелодика української редакції ірмосу в 

окремих випадках порушує логіку слов‘янської вимови, проте зберігає 

акценти грецького оригіналу. Так, наголос у слові Пре-у-кра-шен-на на 4-му 

складі не є відповідним для слов‘ян, але він співпадає з грецьким πε-πμζ-ηζθ-

μέ-κδ і така практика закріпилася у друкованих виданнях, зокрема, у 

Львівському Антологіоні 1694 р: 

 

Рис. 5.1. Фрагмент Львівського Антологіону 1694 р. 

З грецькою акцентуацією пов‘язані також наголоси у словах вѣ-рны-я / 

ημὺξ πζξ-ηούρ, по-ю-ще / ᾂ-δμκ-ηαξ. В інших випадках, коли існувала різниця у 

кількості складів, перекладачі дотримувалися зворотнього рахунку, надаючи 

переваги співпадінню прикінцевих складів: 

Бо-жї-є-ю / Θε-ίą,  сла-во-ю / δό-λδ, Дѣ-во / παν-θέ-κε. 

Співпадіння кінцевих наголошених силаб сприяло збереженню не лише 

поетичної милозвучності, але й мелодики, що важливо для каденційних 

частин. В цьому контексті візначимо, що перші грецькі невми відповідали 

початковим і завершальним поспівкам, що обуло особливо важливим для 

виконавської літургійної практики.        

Наведені приклади переконують у високій імовірності збереження 

оригінальної мелодики в період адаптації християнського обряду. Проте 

серед музикознавців-медієвістів така думка переважно не схвалювалася, 

оскільки більшість була переконана у неможливості точного відтворення 

оригінальної мелодики. Про це, зокрема, писав Микола Успенський, 

зазначаючи, що руським майстрам нічого не залишалося окрім створення 

нескладних оригінальних напівів, які служили б моделями, а наслідування 

грецьких оригіналів полягало лише у збереженні кількості речень у 

літургійних піснеспівах» [333, c. 97]. Протилежної позиції дотримувалися 
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Антонін Преображенський, а згодом Мирослав Антонович, які завдяки 

буквальному порівнянню виявляли суттєву подібність грецьких та руських 

піснеспівів, про що вже йшлося вище. Завдяки транскрипції грецького ірмосу 

маємо можливість співставити обидва зразки для докладнішого порівняння
3
 

(Додаток, приклад 10): 

Спостерігаємо, як часто в обидвох зразках співпадає напрямок 

мелодичного руху, керований акцентуацією грецького оригіналу, як 

мелодика у випадках невідповідності кількості складів тексту «доспівує» 

відсутній склад, заповнюючи силабічну недостатність мелодичними звуко-

силабами. Така співдія музики й тексту переконує у намаганні зберегти в 

українському ірмосі зв‘язок з грецьким оригіналом, а в тому, мабуть, і 

відчуття тяглості з давньою літургійною практикою. 

Важливо зазначити, що обидва ірмоси представляють виразну логіку 

взаємодії поетичної форми та її мелодичного втілення. В цьому переконує 

докладний аналіз кожної з трьох частин ірмосів, отож, розглянемо грецький 

варіант. 

У 1-й частині прославляється Богородиця:  

Преукрашенна Божїєю славою 

Священна и славна Дѣво памят ти. 

 

Рис. 5.2. 1-частина ірмосу (грецьке). 

Мелодика першого речення зосереджена довкола акцентуації 

витриманого на початку звука «а» першої октави поруч із використанням 

квінтового та квартового стрибків, що увиразнило урочистий та прославний 

характер тексту. Друге речення представило наступний спосіб звеличення 

Пресвятої Діви ‒ засобами безперервного висхідного руху мелодики в межах 

                                                 
3
 Звертаємо увагу на різні ключі запису піснеспівів: грецька транскрипція у ключі «соль», тоді як 

український запис у ключі «до», проте ця відмінність на відстані секунди дозволяє порівняти напрямок 

руху мелодики та подібність мелодичних поспівок. 
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септіми – від звука «е» першої октави до звука «d» другої. Такий мелодичний 

рух, побудований на основі зіставлення двох ланок «e-c» та «a-d» з 

акцентами на останніх складах досконало відобразив нероздільність двох 

епітетів «ἡ  ἱενὰ  ηαὶ eὐηθεήξ / «cвященна і славна» із кульмінацією на 

найвищій точці прославного моменту. Каденція другого речення лише 

повторила щойно використану поспівку, готуючи перехід до наступної 

частини. 

Друга частина відображає символічну паралель із старозавітним образом 

Маріям, чий голос у танці і співі закликає прославляти Господа:   

Вся созивающе на веселїє вѣрния 

Начинающе Марїям со лики тимпани. 

 

Рис. 5.2. 2 частина ірмосу (грецьке). 

Ця частина виділяється силабічністю мелодики – лише у трьох випадках 

зустрічаємо розспівані склади: на наголошеному першому складі слова пάκ-

ηαξ / «вся», у випадку підведення до наголошеного складу, і слові εὐ-θνμ-ζύ-

κδκ / «веселіє» та останньому складі, який розміщений після наголошеного 

складу ἐ-λαν-πμύ-ζδξ  / «начинающе». Виявляємо як в межах двох речень 

зустрічаємо три найвідповідніші для розспівності місця розміщення – для 

підсилення акценту, для його підготовки та розв‘язання. А поруч, 

силабічність пришвидшує рух, кружляючи в межах висхідних терцових 

послідовностей, динамізує загальний мелодичний стрій.  

Цікаво, що як і в першій частині ірмосу, кульмінація припадає на 

початок другого речення – на словосполучення ἐλανπμύζδξ Μανζάι / 

«начинающе Марїям». І хоча діапазон мелодики різниться, принцип 

зв‘язування двох слів є однаковий – дві безперервні терцові ланки з 

кульмінацією на останньому звуці послідовності «с» другої октави, який є 

також і останнім складом слова Μανζάι. В такий спосіб у другій частині, як і 
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в першій, кульмінація припадає на початок другого речення, тоді як каденція 

знову повторює попередній матеріял у спрощеній формі з мінімальною 

розспівністю.   

Третя частина, як і перша, має прославний характер: 

Твоєму поюще єдинородному 

Славно яко прославися. 

 

Рис. 5.3. 3 частина ірмосу (грецьке). 

Фрагмент напротивагу подібності двох попередніх частин, демонструє 

виразну динаміку мелодики. Вже на першому слові ηῷ ζῷ ᾂδμκηαξ / «твоєму 

поюще» виявляємо широку висхідну поспівку, побудовану на інтонаціях 

початку другого речення ірмосу. Повторена поспівка поруч із збереженням 

мелодичного висхідного руху від «e» першої октави до «d» другої 

використовує особливий засіб розспівності – фіту, за допомогою якої 

увиразнюється прослава Господа. В такий спосіб ми зустрічаємо не лише 

присутність дзеркальної симетрії у композиції всього твору, але й логічну 

зв‘язку з серединною частиною, бо саме Господа прославляла старозавітня 

Маріям після переходу Червоного моря. Тож інтонація побудована в межах 

сходження до найвищого звуку «d» другої октави повторилася у закінченні 

першого речення на іменуванні Господа як ιμκμβεκεῖ / «єдинородного». Так 

перше речення третьої частини демонструє витриманість на найвищому 

інтонаційному рівні всього ірмосу, що вирізняє його як загальну кульмінацію 

піснеспіву. Натомість останнє речення поступово опускає мелодичну лінію, 

зупиняючись на звуці «a» першої октави, з повторення якого і розпочався 

розвиток. Назагал, останнє речення подібне до першого, оскільки також 

вибудоване на інтервальних ходах довкола опорного ступеня «a». Такі 

поспівки вкотре дозволяють виявити в структурі твору дзеркальну симетрію 

завдяки проведенню умовної горизонтальної лінії:  
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1 речення – 6 речення; 

2 речення – 5 речення; 

3 речення – 4 речення. 

 Загальний висновок є такий: мелодика розвивається в межах септіми з 

вирізненням центральної опори звуку «a» першої октави. Мелодика  

рухається переважно плавно, в межах секундового, терцового чи квартового 

діапазону, за винятком першого речення. У крайніх частинах піснеспіву 

використано стрибки та фіту, а в серединній – стриману силабіку, що 

привносить контраст у загальну композицію. В основі мелодичного розвитку 

лежить комбінаторика декількох поспівок із сходженням до найвищих 

кульмунацій на найбільш значимих словах літургійного тексту, а 

найважливішою є висхідна інтонація, спрямовуюча до вершини «d» другої 

октави. В такий спосіб в ірмосі виявляємо три важливі мелодичні 

кульмінації, які підкреслюють богословські акценти на наступних словах:   

Преукрашенна Божїєю славою 

Священна и славна Діво памят твоя. 

Вся созивающе на веселїє вірния 

Начинающе Марїям со лики тимпани, 

Твоєму поюще єдинородному 

Славно яко прославися. 

Подібна композиція вже не раз згадувалася вище як один з принципів 

конструювання поетичних сув‘язей в межах тексту. Завдяки такій композиції 

акцентуються перші слова речень, тоді як каденції використовуються в якості 

зв‘язок поміж окремими реченнями. А в 3-й, завершальній частині, до якої 

рухається весь драматургічний розвиток піснеспіву, вже перше речення 

виокремлюється як центральна кульмінація – точка золотого перетину, 

акумулююча воєдино мелодичну кульмінацію та богословський акцент. Тож 

аналіз грецького ірмосу переконує у тісній взаємодії поетики та музики. 

Подібно проаналізуємо зразок українського ірмосу, звертаючи увагу на 
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відповідність його структури грецькому оригіналу
4
. На перший погляд, 

український варіант є більш розспівним, проте певну «скромність» оригіналу 

можна пояснити доволі схематичним прочитанням невменних транскрипцій, 

тоді як в українському лінійному записі мелодичні інтонації фіксувалися 

буквально. Натомість у грецькому варіанті спостерігаємо присутність 

стрибків та чіткіших висхідних мотивів, тоді як діапазон українського ірмосу 

витриманий в межах сексти («g» малої октави – «е» першої октави) із 

плавним голосоведенням мелодики. Проте детальний аналіз виявляє більше 

спільного, аніж відмінного.  

Найбільш мелодично виразним у піснеспіві є перше речення 1-ї частини, 

де виявляємо постійне оспівування-кружляння довкола опорного ступеня «h» 

малої октави, який поступово підіймається на секунду вгору до «a» малої 

октави і підіймається до «d» першої октави. В межах цієї кварти і  надалі 

відбуватиметься подальший розвиток мелодики.  

 

Рис. 5.4. 1 частина ірмосу (ірмологіон).  

Друге речення одразу ж починаєтсья динамічним розширенням 

попередньо експонованої кварти «а-d» та її секвенційним проведенням на тон 

вище, досягаючи верхньої вершини «e» першої октави. Ця вершина 

розв‘язується низхідним опусканням до спочатку виокремленого звуку «а» 

малої октави, після чого мелодична лінія врівноважується. Саме цей 

мелодичний зворот на словах «священна і славна» дуже близько повторює 

грецький варіант: спостерігаємо міцно поєднані дві висхідні квартові ланки у 

єдину конструкцію з вершиною-кульмінацією на звуці «e», що розв‘язується 

рівними низхідними кроками на слові «Дѣво». Завершується перша частина 

також висхідним зворотом, який, як і в грецькому ірмосі, готує плавний 

                                                 
4
 Звернемо увагу, що відмінність поміж двома зразками полягає в тому, що грецька транскрипція є, до 

певної міри, лаконічною схемою мелодії, тоді як український лінійний запис є виконавською 

інтерпретацією. 



 

332 

 

перехід до наступної частини. Так, друге речення першої частини демонструє 

виразну подібність до грецького джерела. 

Наступна друга частина також має цікаву композицію, дещо відмінну 

від грецького зразка. Тоді як в грецькому варіанті серединна частина є 

силабічною і мелодично стриманою, то український ірмос демонструє інший 

підхід. У першому речення спостерігаємо плавне «ковзання» в межах кварти 

«a-d»:  

 

Рис.5.5. 2 частина ірмосу (ірмологіон).  

Натомість у другому реченні серединної частини висхідна каденційна кварта 

«a-d» підіймається до наступної кварти «h-e» на початку другого речення, що 

виразно підкреслює їх секвенційну зв‘язку, в якій перша ланка буквально  

«виштовхує» наступну на початку другого речення, пов‘язуючи їх воєдино. 

Так серединна частина динамізується і ще раз повторює цей мелодичний 

фрагмент на словах Маріям со лики, а досягнувши кульмінації на звуці «е» 

першої октави, мелодія одразу ж змінює напрямок руху і плавним низхідним 

рухом готує початок останньої 3-ї частини.  

Третя частина, як і перша, має прославний характер: 

 

Рис. 5.6. 3 частина ірмосу (ірмологіон).  

Перше речення третьої частини ірмосу повертається до інтонації 

початкового мотиву ірмосу; спостерігаємо мелодичну спорідненість із 

початковою поспівкою на слові «преукрашенна» – розспівність з опорою на 

«h» та «g» малої октави. Тематична повторність початків крайніх частин 

надає останній характеру репризності, чого не можна сказати про грецький 

зразок. Проте, як і в грецькому ірмосі, перше речення третьої частини 

зберігає інтонаційну цілісність, двічі підіймаючись до найвищої кульмінації – 
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звуку «e» першої октави, виділяючи слово «єдинородний». У такий спосіб 

передостаннє речення набуває цілісності та виконує функцію кульмінації 

всього піснеспіву, що є характерним і для оригіналу. Цій найвищій за 

напругою і висотою точці заключної частини на зміну приходить останнє 

речення, яке протилежним рухом мелодики логічно завершує не лише 

останню частину, але й весь піснеспів. Виправдовуючи завершальну 

функцію, останнє речення ірмосу продовжує стримувати мелодичний рух, 

привносячи заспокоєння сповільненим низхідним інтонаційним «звуженням» 

від квартової ланки «d-a» до терцової «c-a» із наступною розспіваною 

секундовою  ланкою «h-a».  

Загальний аналіз мелодичної драматургії ірмосу 1-ї пісні канону 

празника Успення має певну логіку розвитку. Перша частина експонує 

основний мелодичний матеріял:  

– звук «h» та його терцову зону «h-g» малої октави, що утверджує 

мажорний нахил уже на початку ірмосу; 

– секундову інтонацію «h-a», що надалі повторюється у завершальній 

каденції всього піснеспіву;  

Центральним мелодичним зерном ірмосу є два висхідні тетрахрди «а-h-

c-d» та «h-c-d-e», які вперше експонуються в 1-й частині, тричі проводяться в 

2-й частині, а також один раз в останній 3-й. При цьому демонструється 

виразна логіка розвитку – від експонування в першій частині, через 

динамічний імпульс в другій до виразної прослави в третій (двічі проходить 

висхідна кварта «h-е»). Така повторність підкреслює наскрізний характер 

мелодики ірмосу і надає цілісності його поетичній формі.  

Цілісності українському ірмосу надає також логічна послідовність 

ладових акцентів, які мають паралельно-перемінний характер і пов‘язані з 

інтервальними співвідношеннями: терцова опора «h-g» демонструє виразний 

мажорний нахил і використовується у відповідних змістовних зонах: на 

початку 1-ї частини на слові преукрашенна, посередині 2-ї частини на словах 

созивающе на веселїє, на початку 3-ї частини на слові Твоєму. Інші місця 
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відтіняються мінорним нахилом, який звучить в межах еолійської кварти «a-

d» та фригійської «h-e». Зауважмо важливу рису, пов‘язану із звуком «h». В 

одному випадку цей звук використовується як верхня опора мажорної терції 

«g-h», а в іншому – як нижня опора мінорного тетрахорду «h-е». Тож звук 

«h» містить великий розвитковий потенціял та енергію, перебуваючи у 

найбільш вигідному розміщенні, з якого легко потрапляє у ключові зони 

драматургічної сітки. В такий спосіб забезпечується відчуття модальної 

перемінності, що надає мелодиці контрастного звучання в межах плинності 

мелодичного розгортання.  

Мелодика, досягаючи поряд з поетикою слова стрункої симетрії форми, 

також сприяє формуванню поетичних cув‘язей, поєднуючи слова у 

словосполучення, допомагає уникнути дроблення і дискретності окремих 

одиниць тексту. У цьому найбільше сприяє постійна змінність висхідного та 

низхідного руху, що, немов дихання, дозволяє поєднувати слова на 

піднесенні чи спаді мелодичного відрізку: «священна і славна», «Твоєму 

поюще» ‒ розірвати такі ланки складно й недоцільно. Зазначимо, що така 

практика характерна грецькому оригіналу.  

Важливим елементом драматургії є також музичні каденції і, як пише 

Надія Горюхіна, таку поетичну характеристику як «римування» в музиці, 

виразніше видно в кадансах: «Музичний період набуває єдності завдяки 

узгодженню кадансів. Кадансові питання-відповіді поєднуються і 

синтаксично і інтонаційно, немов рифми, виконуючи не тільки роль 

розділових знаків в структурі цілого, але і певну тонічну функцію – 

створення слухових відчуттів часткової або повної зупинки звучання, образів 

очікування, гальмування, поштовху, спрямування вперед» [69, c. 112]. 

Подібні функції спостерігаємо з невеликою різницею в обидвох ірмосах. 

Шість речень українського ірмосу виразно обрамлюються кадансовими 

поспівками першого і останнього речень, які пов‘язані мелодичним устоєм 

звука «а» малої октави. Натомість каданси 2-го і 5-го речень незавершені, що 

зміщує їх розв‘язання до початків наступних речень. У цьому відношенні 
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грецький ірмос є значно скромнішим, оскільки інтонації більшості каденцій, 

за винятком 2-го і 5-го речень, використовують повторність фінальних 

ступенів. 

Отож, композиція ірмосу 1-ї пісні канону на Успення виявляє 

лаконічність і, водночас, досконалу виразовість всіх засобів музично-

поетичної драматургії, що надають формі цілісності та змістовності. Важливо 

порівняти цей піснеспів з ірмосом  3-ї пісні канону на Успення, оскільки вони 

обидва належать до першої з трьох частин 9 пісень канону. Це зумовлено 

історією виникнення жанру канону та його символічним числом 9, яке 

сприямалося потроєння сакрального числа три. Ймовірно, це стало причиною 

поділу пісень на три групи: 1-3, 4-6 та 7-9 пісні, поміж якими виконувалися 

інші піснеспіви, і в такий спосіб ще раз акцентувалося на «троїчній» 

символіці. Тож лише існування міцних внутрішніх зв‘язків поміж ірмосами 

пісень канону на рівні богословського змісту, поетичної та музичної 

драматургії забезпечувало цілісність такого масштабного жанру. В існуванні 

таких зв‘язків переконуємось під час порівняння поетичних текстів обидвох 

ірмосів.  

Ірмос 1-ї пісні                              Ірмос 3-ї пісні 

Преукрашенна Божїєю славою                 Содѣтелная  и содержащая вся   

Священна и славна Дѣво памят твоя        Божїя мудрост и сила 

 

Вся созывающе  на веселїє  вѣрныя          Непреклонну и недвижиму 

Созывающе Марїям со лики тимпаны      Церков свою утверди Христе 

 

Твоему поюще єдинородному                    Єдин бо єси святъ 

Славно яко прославися.                              И на святых опочивая. 

Спостерігаємо тричастинну будову обидвох ірмосів, зміст яких 

побудований на основі послідовної зміни трьох характерних настроїв: 

звеличувально-описового у 1-й частині, активно-дієвого у 2-й та прославно-

завершального у 3-й. 
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Ірмос 3-ї пісні продовжує тему ірмоса 1-ї, поглиблюючи її зміст на 

основі вибудування ряду взаємопов‘язаних смислів. Як і в ірмосі 1-ї пісні, у 

3-й виявляємо спільність висловлених думок: 

–  на зміну прослави Богородиці у 1-й пісні приходить тема захоплення 

мудрістю Творця; 

–  вихідці з єгипетської неволі - вѣрныя, покликані старозавітньою 

Маріям в ірмосі 1-ї пісні, у 3-й постають в образі новозавітньої 

Церкви, утвердженої Христом – і такий паралелізм Старого і Нового 

Завітів є засадничою рисою жанру канону; 

–  Христос, прославлений в ірмосі 1-ї пісні як єдинородний, в ірмосі 3-ї 

звеличується як єдин святъ, що завдяки спільному кореню 

символічно поєднує обидва ірмоси. 

Цікавим є завершення ірмосу 3-ї пісні на словах опочивая, що 

передбачає певний поетичний засіб як зупинку дії, і викликає алюзію з 

моментом сотворення світу – часом, коли Господь на сьомий день «спочив» 

(Буття 2, 2). Така каденція узгоджується із трактуванням ірмосу як 

завершального у першій частині канону і це підсилюється специфікою 

поетичної структури: в ірмосі 3-ї пісні виявляємо динамічний струмінь 

ланок-двочленів, що динамізують і спрямовують рух до розв‘язки: 

Содѣтелная и содержащая вся     Ἡ δδιζμονβζκὴ ηαὶ ζοκεηηζκὴ / ηῶκ ἁπάκηςκ 

Божїя мудрост и сила                     Θεοῦ ζμθία / ηαὶ δύκαιζξ 

Непреклонну и недвижиму           ὰηθζνῆ / ἀηπάδακημκ 

Церков свою утверди Христе       ηὴκ ἐηηθδζίακ  / ζηήνζλμκ  Χνζζηέ 

Єдин  бо єси  святъ                        μόκμξ γὰπ εἷ ἅβζμξ 

и на святых опочивая.                   ὁ ἐκ  ἁγίμζξ ἀκαπαςόιεκμξ. 

 

Такий характер поетичного викладу виразно відображає і грецький 

текст. Завдяки метричній структурі перших чотирьох речень простежується 

наслідування віршованого розміру асклепіадової строфи, метрика якої 

особливо чітко виструнчує фразування завдяки утворенню яскравої 

ритмічної паузи-цезури в середині речення [306, c. 17]. Такого ефекту 
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досягається завдяки співдії наголосів, які до цезури звучать на останніх 

складах слів, прискорюючи рух, а після цезури, навпаки, початковий 

наголошений склад його гальмує, виділяючи змістовні акценти. У цьому 

випадку на останні слова речень припадають найвагоміші смисли: 

узагальнення безконечності охоплюваного простору – вся, міцність та 

непохитність  Господнього  промислу ‒ сила, недвижиму, а також виразне 

звертання до наймогутнішого творця з проханням – утверди Христе. 

 При докладнішому спостереженні за грецьким текстом, звернемо увагу 

на складочисельність після цезури:  

Ἡ δδιζμονβζκὴ ηαὶ ζοκεηηζκὴ // ηῶν ἁ-πάκ-ηςκ 

Θεοῦ ζμθία   // καὶ δύ-κα-ιζξ 

ὰηθζνῆ   //    ἀ-ηπά-δακ-ημκ 

ηὴκ ἐηηθδζίακ  // ζηή-νζ-λμκ  Χνζζηέ 

μόκμξ    γὰπ  εἷ ἅβζμξ 

ὁ ἐκ  ἁγίμζξ     ἀκαπαςόιεκμξ. 

Добре видно, як слова після цезур мають однакову кількість силаю силаб – 

по 4 склади у кожному слові перших трьох речень, за винятком четвертого, в 

якому із звертанням до Христа налічуємо 5 складів. Саме тут відбувається 

перехід до заключної частини, де наголоси різко змінюють своє місце, 

розмістившись на перших складах слів. Такий засіб дещо стримує активність 

попередніх частин, відбувається перехід до фіналу. Для двох останніх речень 

характерна виразна евфонія, особливо ж відчутна фонічна тотожність 

закінчень ορ кожного слова: 

μόνορ βὰν  εἷ ἅγιορ 

ὁ ἐκ  ἁγίοιρ     ἀκαπαςόμενορ. 

Така виразна поетична структура грецького тексту під час перекладу, на 

жаль, не збереглася, натомість, збереглася динаміка змісту, передана завдяки 

незмінному порядку слів. Також збереглася й евфонічна барва, динамізуюча 

двочленні сув‘язі речень або поєднуюча окремі речення поміж собою, 

зокрема, два останні: 
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Содѣтелная  и содержащая вся   

Божїя мудрост и сила 

Непреклонну и недвижиму  

Церков свою утверди Христе 

Єдин бо єси святъ  

и на святых опочивая. 

 

Відзначимо відчутний зв‘язок кінцевих слів першого та останнього речень:   

вся – опочивая, що суглосне оригінальному: ἁπάνηων - ἀναπασόμενος, і 

завдяки такій фонічній тотожності підсилюється смисловий зв‘язок двох 

розмежованих в просторі слів. У цей момент пригадуються слова ірмосу 1-ї 

пісні, де зафіксовано початок історії спасіння – вся созивающе, тоді як в 

ірмосі 3-ї пісні звучить вся – опочивая, що свідчить, ймовірно, про момент 

завершальності ірмосу 3-ї пісні у першій «тріаді» канону. 

Цікаву особливість виявляємо при підрахунку кількості силаб в 

кожному з речень ірмосів. На відміну від стрункої часомірної метрики ірмосу 

1-ї пісні, в ірмосі 3-ї виявляємо інший принцип структури: 

Со-дѣ-тел-на-я и со-дер-жа-ща-я вся  ‒ 12   

Бо-жї-я муд-рост и си-ла  ‒ 8  

Не-пре-клон-ну и не-дви-жи-му ‒ 9  

Цер-ков сво-ю у-твер-ди Хри-сте‒ 9  

Є-дин бо є-си святъ ‒ 6 

и на свя-тых о-по-чи-ва-я. ‒ 9 

 

Ἡ δδ-ιζ-μον-βζ-ηὴ ηαὶ ζο-κεη-ηζ-ηὴ ηῶκ ἁ-πάκ-ηςκ    ‒ 15  

Θε-μῦ ζμ-θία ηαὶ δύ-κα-ιζξ     ‒ 8  

ὰη-θζ-κῆ  ἀ-ηνά-δακ-ημκ ‒ 7  

ηὴκ ἐη-ηθδ-ζί-ακ  ζηή-νζ-λμκ  Χπι-ζηέ ‒ 10 

ιό-κμξ  βὰν  εἷ ἅ-βζ-μξ ‒ 7 

ὁ ἐκ  ἁ-βί-μζξ  ἀ-κα-πα-οό-ιε-κμξ ‒ 11 

Така внутрішня структура не є досконалою конструкцією, але виявляє 

виразну тенденцію до скорочення силаб стосовно першого, найбільш 
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об‘ємного, речення. Ймовірно, в такий спосіб визначався напрямок руху ‒ від 

масштабного «вдиху» на початку до «видиху» – «відпочинку» наприкінці 

ірмосу. Цікаво простежити, як мелодика реагує на логіку поетичного 

викладу, зокрема, на прикладі грецького оригіналу (Додаток, приклад 11). 

Уже перше візуальне знайомство з мелодикою ірмосу 1-ї пісні виявляє 

цілком протилежний принцип композиції у порівнянні з ірмосом 3-ї, де 

помітне виразне розширення в серединній частині. Натомість в ірмосі 3-ї 

пісні бачимо виразне «розрідження» мелодики та стриману ходу по ступенях 

звукоряду із дотриманням відповідності одного складу одному звукові. Така 

мелодична форма обрана невипадково, в такий спосіб музика досконало 

ілюструє зміст – непреклонность і недвижимость церкви, акцентує увагу на 

звертанні до Христа, а також готує перехід до останньої завершальної 

частини. 

Повертаючись до початку піснеспіву, ще раз відзначимо масштабність 

першого речення, яке демонструє поступове розширення діапазону та чітке 

спрямування до кульмінації 1-ї частини, яка припадає на початок другого 

речення ‒ на слові Θεμῦ / «Божія». Мелодичний рух до кульмінації 

відбувається завдяки поступовому сходженню до вершини із зупинками на 

наголошених складах тексту (звуки «а» першої октави-«с» і «d» другої), після 

чого спостерігаємо різкий стрибок на квінту вниз і перехід до каденції. 

Завершується 1-ша частина ірмосу словом δύκαιζξ / «сила» і для буквального 

підсилення значення слова, в мелодиці використовуються два протилежні 

агогічні штрихи. Перший склад слова δύ-κα-ιζξ – розспіваний, а останній 

викрешує гостре стакато, що імітує силу і натиск. 

 

Рис. 5.7. 2 частина ірмосу 3 пісні (грецьке) 

Такий звуковий ефект готує перехід до середньої частини із 

символічним продовженням образу непреклонності і недвижимості церкви, 
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який продовжує розкриватися  мелодикою 2-ї частини, яка повністю 

повторює інтонації 1-ї у спрощеному варіянті, що відповідає поетичному 

змісту, про що вже йшлося.    

Частина 3-я, як і 2-а, використовує матеріял 1-ї, до того ж зберігає 

розміщення мелодичних акцентів ‒ мелодика рухається від «е» першої 

октави до «с» другої, а далі безперервно до кульмінаційного «d» другої 

октави на початку другого речення. А на закінчення використовує, знову ж 

таки, інтонацію каденції 1-ї частини з невеликою зміною на останніх складах 

тексту. Проте в 3-й частині зустрічаємо особливу поспівку-прикрасу 

наприкінці першого речення, яка привносить зовсім інший настрій: на зміну 

«силі» і «динаміці» попередніх частин приходить розспівність і краса.  

 

Рис. 5.8. 3 частина ірмосу 3 пісні (грецьке) 

Така зміна має важливе підґрунтя, пов‘язане з текстом та його 

драматургією. Отож, мелодична прикраса звучить на останньому складі 

каденції першого речення 3-ї частини слова ἅβζμξ / «свять» (Єдин  бо єси  

святъ), прославляючи Господа, а в дзеркальному розміщенні до цього слова 

бачимо каденцію першої частини на слові δύ-κα-ιζξ / «сила» (Божїя мудрост 

и сила). Так поєднуються дві форми прослави Творця, який постає перед 

нами у всій повноті могутності і святості. 

Отож, здійснений аналіз дозволяє прийти до висновку про варіантно-

строфічу форму піснеспіву та особливу роль мелодики, яка підсумовує 

головні акценти поетичного тексту. 

Мелодичний аналіз ірмолойного запису ірмосу 3-ї пісні, в порівнянні з 

грецьким, навіть візуально свідчить про збереження характерних рис 

оригіналу (Додаток, приклад 12).  

Як і в грецькому ірмосі, одразу ж звертаємо увагу на серединну частину, 
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зокрема, її друге речення на словах церков свою утверди, Христе. 

Спостерігаємо виразне ущільнення мелодичного руху від початку ірмосу аж 

до виразного псалмодування та відносної зупинки на кульмінації ‒ церков 

свою. Водночас спостерігаємо й подібне інтонаційне «звуження» до звуку 

«h» першої октави, на повторенні якого проголошується слово «церков». А 

попередній аналіз свідчить, що цей звук є головною опорою, навколо якої 

вибудовується мелодико-інтонаційні звороти всього піснеспіву.  

Виразовість серединної частини підтримує також поетична і мелодична 

метрика, яка зберігає на прикладі двох речень ‒ непреклонну і недвижиму / 

церков свою утверди Христе – однакову кількість силаб у словах і музичних 

одиниць-половинок: 

 

Рис. 5.9. Фрагменти ірмосу 3 пісні. 

            5 +                  6                  11 половинок / тривалостей 

Не-пре-клон-ну / и не-дви-жи-му        9 складів 

4       +    4      +   3                         11 половинок / тривалостей 

Цер-ков сво-ю / у-твер-ди Хрис-те      9 складів 

3-я частина ірмосу 3-ї пісні, як і в грецькому оригіналі, привносить нову 

інтонаційну барву, проте в українському варіянті такий контраст є значно 

виразнішим. Розспіваність слова «свят» сприймається відчутніше завдяки 

вкрапленню синкопованого ритму, який приходить на зміну виваженій 

каденції другої частини. В такий спосіб отримуємо ще один штрих до 

мелодичної композиції ірмосу, що ілюструє присутність контрастних 

фрагментів в межах невеликого  піснеспіву. І саме така драматургія 

мелодичного розвитку є свідченням наслідування оригінального грецького 

джерела.   

Мелодика ірмосу 3-ї пісні також має багато спільного з ірмосом 1-ї і, що 

характерне й для грецьких ірмосів. Подібність спостерігаємо вже на прикладі 
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початкових поспівок: 

Ірмос 1-ї пісні: 

 

Ірмос 2-ї пісні: 

 

Рис. 5.10. Поспівки ірмосу 3 пісні. 

Уже відразу мелодика розвиває інтонацію початкової поспівки ірмосу 1-ї 

пісні, виразно повторюючи у розширенні її терцове співзвуччя «g-h» малої 

октави із виразним акцентом на звуці «h». Це надає мелодиці мажорного 

забарвлення та урочистого настрою, співзвучних змістові тексту. Надалі 

довкола звуку «h» та його розширення до терції «h-d» буде зосереджуватися 

весь мелодичний розвиток піснеспіву, базований на почерговій зміні 

висхідного та низхідного напрямку. І лише двічі в ірмосі зустрінемо 

розширення терцовості до меж тетрахорду «h-e», який лише двічі 

зустрічається в ірмосі в першому та останньому реченнях. У першому 

реченні ця тетрахордова поспівка зростає як мелодичне продовження 

початкового звороту, і разом вони поєднуються задля ілюстрації поетичного 

вислову: содѣтелная и содержащая. Натомість у третій частині, 

спостерігаємо масштабне розростання тетрахордової поспівки в межах двох 

заключних речень на словах єдин бо єси свят / и на святих. Таке інтонаційне 

споріднення крайніх частин увиразнює відчуття дзеркальності композиції та 

мелодично збагачує форму.  

Загальна драматургія ірмосу 3-ї пісні близька до грецького оригіналу, і 

хоч відчуваємо інтонаційні  відмінності, загальні принципи мелодичного 

мислення та засобів відображення богословських акцентів відчутно схожі. 

Це, передовсім, свідчить про вчитуванння в текст та застосування різних 

можливих ресурсів для його втілення в мелодиці (Додаток, приклад 9). 

Аналіз ірмосів в обидвох випадках засвідчує не лише цілком очевидну 

спадкоємність греко-візантійської традиції, але й тлумачить суть поділу 
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візантійцями музики на два роди: musica theorica та musica practika. Останній 

вважався нижчим, оскільки передбачав практичне опанування інструментом, 

тоді як перший ‒ theorica – визнавався високим мистецтвом, яке передбачає 

розуміння суті музики, її божественної природи, досконалої форми і краси. 

Така єрархія у сприйнятті музики вже давно втратила своє значення, тож 

представлений нами ірмос для непідготованого слухача видається простим і 

доволі нецікавим з точки зору сучасного мистецтва. Проте, така логіка не 

характерна для мистецтва середньовіччя і вимагає іншої оцінки, яка можлива 

лише на засадах доброї гуманітарної освіти: володіння давніми мовами і 

літературними жанрами, знання поетичних і риторичних законів, а також і 

богословських догматів. На цій основі творилася не лише богородичні 

піснеспіви, але повний комплекс сакральної гимнографії. 

 

 

5.2. Співдія інтонаційно-ладових і семантико-фразеологічних 

зворотів в архітектоніці богородичних піснеспівів 

 

 

Повертаючись до питання впливу риторики на гимнографію, відзначимо 

спостереження відомого музикознавця XX ст. Бориса Асаф‘єва, який, 

роздумуючи над факторами впливу на розвиток музичної форми, писав: 

«Дотепер дуже мало, майже зовсім не враховувався вплив методів, прийомів, 

навиків і взагалі динаміки й конструкції ораторської мови на форми музичної 

мови і на конструкцію музичних творів, а між тим риторика не могла не бути 

надзвичайно впливовим по відношенню до музики фактором» [24, c. 31]. До 

цієї тези слід додати лиш те, що у випадку текстів сакральної монодії мова 

йтиме не просто про поетичні, але, насамперед, богословські тексти, для 

розкриття змісту яких і використано риторичні прийоми. В цьому 

переконують чисельні приклади, зокрема, жанр богородичних-догматиків з 

воскресного осмогласного циклу за Львівським ірмологіоном кін. XVI – поч. 
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XVII ст. [90]. Цей рукопис був створений у Львові і є одним із найдавніших 

[442], тож симптоматично, що він розпочинається догматиком 1-го гласу і 

така практика надалі зберігається в українських ірмологіонах XVII ст. 

Зміст богородичних-догматиків відображає основне джерело поетичних 

текстів – богословський догмат про чудесне втілення Ісуса Христа та 

пріснодівство Марії. Архимандрит Кипріан Керн писав, що догматики є 

прекрасним матеріалом для вивчення тринітарних, христологічних і 

маріологічних суперечливих питань, що, безумовно, і стало причиною 

особливої уваги до цього жанру [136, с. 9]. 

У богослужінні догматики виконуються на воскресній вечірні після 

стихир на Господи воззвах, які співаються з припівом Слава Отцю і Сину. 

Окрім цього, до першої половини припіву приєднується стихира святому, а 

до другої половини припіву І нині ‒ пісня на честь Пресвятої Богородиці, 

тобто догматик [297, c. 120]. 

Автором догматиків вважається знаменитий візантійський гимнограф і 

реформатор церковного співу VIII ст. Йоан Дамаскін [341, с. 282]. 

Безпосереднім поштовхом до їх створення стали богословські суперечки 

довкола трактування природи Ісуса Христа: монофізити визнавали лише 

богоподібну сутність Спасителя, аріяни наполягали на Його єдинолюдській 

подобі. На противагу цим взаємно протилежним твердженням, Йоан 

Дамаскін в поетиці догматиків блискуче відобразив образ Христа – 

Боголюдини, що нероздільно поєднує в собі Божественну та людську 

природи. 

У попередньому розділі вже йшлося про високу оцінку Олександром 

Кошицем досконалої архітектурної форми цього жанру, тож нашим 

завданням є аналіз чотирьох догматиків, обраних з метою представити різні 

типи їх внутрішньої архітектоніки, вибудуваної на основі співдії      

семантико-фразеологічних моделей богословського тексту та інтонаційно-

ладових зворотів.  

Образ Діви Марії є центральним у жанрі догматиків, тож і уже піснеспів 



 

345 

 

1-го гласу (Додаток, приклад 13), який на увесь світ урочисто сповіщає про 

знаменну подію, сприймається як величний гимн Богородиці – Magnificat. 

Пресвята Діва прославляється як Двері небесні, Піснь, Пренепорочна, 

Владичиця, Заступниця життя, Невіста неневістная, Пресвята, Чиста, 

Всеблаженна. Таке яскраве суцвіття поетичних образів є прямим свідченням 

емоційного передання подій, сильного і натхненного пафосу, суголосного 

високому стилю поетичного вислову. В цьому допомагає й мелодика 

догматика, яка демонструє різні виразові засоби. Вже перше речення 

Всемиренную славу, ото человік прозябшую підкреслює багаторазовим 

повторенням звук «e» першої октави, справляючи враження мелодійного 

передзвону, який закликає приєднатися до прослави Богородиці. Це настрій 

підтримується у кожному реченні, розпочатому або утриманням звука «е» 

першої октави, або висхідними інтонаційними зворотами, спрямованими до 

найвищих мелодичних точок: «g» та «a» першої октави. До того ж, початкові 

поспівки часто завершуються найдовшими тривалостями (бревісами) на 

найвищому звуці, що також підкреслює прославний характер піснеспіву 

(Додаток, приклад 14). 

Поетична структура догматика 1-го гласу виявляє поділ на дві частини із 

завершальною каденцією: 

Всемиреную славу,  ото чоловік прозябшую і владику рождейшую  

Небесную дверь   воспоімо Марію дѣвицу  

Безплотениімо пѣснь     і вѣрним удобреніє,  

Та бо явися небо   і храм божества.  

 

Та прегражденїє вражди раздрушивши  

Мир воведе і царствіє отоверзе,  

Та убо імущи вѣри утвержденіє 

Поборника імами із нея рождейшаго ся Господа. 

 

Дерзайте убо дерзайте людіє Божіі 

Ібо той победите враги яко человѣколюбець. 
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Перша частина використовує традиційний для античної поетики поділ 

на кόлони, кожен з яких укладений з вертикальних синонімічних ланок. 

Перший кόлон:  

Всемиреную славу    

Небесную дверь     

Безплотениімо пѣснь    

Та бо явися небо.  

Виявляємо послідовний ряд богородичних символів – слава, дверь, 

пѣснь, небо, особлива звучність і динамізм яких сприймається завдяки 

доповненню уточнюючих епітетів «неземних» планів – Всемиреную, 

Небесную, Безплотениімо із стверджуючою дієслівною формою явися – 

такий поетичний акцент підсумував і увиразнив реальність наближення неба. 

Натомість, другий кόлон представив земний вимір, в якому серед «человѣк» 

зросла Діва Марія, рятівниця вірних і храм народження Спасителя: 

ото человік прозябшую і владику рождейшую  

воспоімо Марію дѣвицу  

і вірним удобреніє,  

і храм божества. 

Тож у перших чотирьох реченнях виразно помітне використання 

традиційного риторичного структурного засобу задля досягнення яскравої 

виразовості тексту. 

Друга частина догматика демонструє відмінну риторику, зосереджену 

довкола відображення головної події – народження Господа. Динамізм тексту 

підкреслюється активним залученням дієслівних форм: прегражденїє 

раздрушивши, мір воведе, царствіє отоверзе, тоя убо імущи, поборника 

імами. І лише в останньому реченні 2-ї частини з‘являється ім‘я Господа, 

увиразнене вживанням не епітета, а дієприкметника – рождейшагося 

Господа. Такий свідомий композиційний прийом чітко спрямовує весь 

поетичний розиток до фінального образу, що є характерним для риторики:  

Та прегражденїє вражди раздрушивши  
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Мир воведе і царствіє отоверзе,  

Та убо імущи віри утвержденіє 

Поборника імами із нея рождейшаго ся Господа. 

Завершення 2-ї частини апелює до завершення 1-ї частини, зокрема, в другій 

розкривається і доповнюється зміст першої:  

1 частина      2 частина 

Безплотениімо піснь  і вірним удобреніє,  Та убо імущи віри утвержденіє 

Та бо явися небо і храм божества           Поборника імами із нея рождейшаго ся Господа 

 

Таке порівняння виявляє евфонію каденційних зворотів: вірним 

удобреніє - віри утвержденіє, а також:  божества- рождейшагося. 

Повторимо, що друга частина має відмінну від попередньої поетичну 

структуру, яка, на противагу вертикалям кόлонів, побудована на сув‘язі 

горизонталей. Виявляємо дві групи паралельних речень, структура яких 

переносить акцент з кінця першого на початок другого речення. В такий 

спосіб виділяються два важливі образи: Мир та Поборник, які підсумовують 

зміст попередніх речень:  

Та прегражденїє вражди раздрушивши  

Мир воведе і царствіє отоверзе,  

Та убо імущи віри утвержденіє 

Поборника імами із нея рождейшаго ся Господа. 

Так розкривається значення Пресвятої Діви у спасінні світу – Миру – та 

підтвердженні віри в існуванні Поборника. І лише наприкінці виразно 

звучить ім‘я Поборника – Господа, що ставить символічну крапку у 

висловленому. Відзначимо, що останні слова 2-ї частини вимальовують 

символічну арку з першим реченням догматика задля досягнення 

максимальної завершеності змісту: 

Всемиренную славу ото чоловік прозябшую і владику рождейшую  

Поборника імами  із нея рождейшаго ся Господа. 

А логічним доповненням-каденцією всього піснеспіву є заклик-

звертання до людей в останніх двох реченнях:  
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Дерзайте убо, дерзайте людіє Божіі 

Ібо той победите враги яко человѣколюбець. 

Детальний аналіз поетики увиразнює саме таку форму догматика та її 

головні смислові акценти, тож важливо порівняти поетичну композицію з 

логікою музичного мислення. В цьому необхідно встановити відповідний кут 

зору, оскільки визначення структури мелодики без врахування поетичної 

композиції може привести до неточного тлумачення загальної форми 

піснеспіву. 

Тотожність початкових поспівок, спрямованих до найвищих опорних 

звуків догматика вже ілюструвалася вище, тож розглянемо каденційні 

мотиви. Отож, перша частина поетичного тексту завершується виразною 

розгорнутою низхідною каденцією-поспівкою: 

 

Рис. 5. 11. Каденція догматика 1 гласу. 

Така ж поспівка використовується наприкінці третього речення на слові 

утвержденіє: 

 Та прегражденїє вражди раздрушивши  

 Мир воведе і царствіє отоверзе,  

 Тоя убо імущи віри утвержденіє 

 Поборника імами із нея рождейшагося Господа. 

Друге проведення цієї ж поспівки без розуміння тексту створює 

враження завершення другої частини, що руйнує поетичну логіку, зокрема, 

розбиває два пов‘язані поміж собою речення (паралелізм), що підтверджено 

використанням слів-зв‘язок «імуще–імами»: 

Та убо імущи віри утвержденіє 

Поборника імами із нея рождейшаго ся Господа. 

З позиції класичного сприйняття музичної форми, звичайно, співпадіння 

такого типу каденцій є переконливим аргументом завершення частин, проте 

«поспівка» – низхідна чи висхідна – з позиції середньовічної мелодики є 
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швидше засобом для підсилення виразовості тексту і не завжди прив‘язана до 

місця в композиції. Тож використання низхідної поспівки, яка опускає 

мелодичну лінію до найнижчої опори «а» малої октави, а на початку 

наступного речення підіймає мелодику до найвищої точки – того ж звука «а», 

але на октаву вище – сприймається як засіб максимального розширення 

діапазону до меж октави. Так мелодично розгортається образ Христа як 

Поборника, як захисника людства, а в такий спосіб виділене речення 

Поборника імами із нея рождейшаго ся Господа є точкою золотого перетину,  

кульмінацією всього піснеспіву і безсумнівною каденцією другої частини 

догматика. 

Важливою рисою означених нами меж другої частини є також 

використання мелодики для поєднання двох речень, зокрема, ще раз 

розглянемо перші два речення другої частини:  

 

Рис.5. 12. Фрагмент 2-ї частини догматика 1 гласу. 

Як йшлося вище, поетична сув‘язь цих речень з акцентом на першому 

слові другого речення мир на найвищому звуці «а» першої октави виразно 

підтримана мелодикою. Завершення першого речення демонструє 

пришвидшений мелодичний рух, який слугує поштовхом до переходу 

висхідної поспівки у розв‘язок на початку наступного речення. Тож логічним 

є продовження такої динаміки, але у протилежному напрямку –  до 

максимального опускання мелодики задля наступного стрімкого злету на 

слові Поборника, про що йшлося вище: 

 

Рис. 5. 13. Фрагмент 2-ї частини догматика 1 гласу. 
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Так, завдяки риторичним прийомам, підтриманим мелодикою, 

спостерігаємо синхронне мислення інтонаційних зворотів та фразеологічних 

зворотів у структурі 2-ї частини. На противагу вертикальним кόлонам 1-ї, 

виявляємо горизонтальну плинність аж до максимального розширення в 

межах октави із протиставленням крайніх опорних ступенів «а» малої і 

першої октав. Така композиція дозволяє увиразнити загальну форму 

піснеспіву, що також підтверджують початкові мотиви кожної з частин: 

1-а частина, перше речення: 

 

2-а частина, друге речення: 

 

Рис. 5. 14. Фрагменти догматика 1 гласу. 

Завершення догматика, початок першого речення: 

 

Рис. 5. 15. Фрагмент завершення догматика 1 гласу. 

Інтонаційна подібність цих поспівок, зокрема виділення звука «е» 

першої октави свідчить про їх функційне призначення в якості прославних 

мотивів на початку кожного сегмента загальної форми. 

Важливу функцію у загальній формі догматика 1-го гласу відіграють 

також каденції:  

Каденції 1-ї частини: 
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Рис. 5. 16. Каденції  догматика 1 гласу. 

Каденція першого речення утримує звук «е» першої октави, який 

привертає увагу вже від початку і символізує тривале «дзвоніння» на 

прославу Пресвятої Матері впродовж цілого першого речення. Каденція 

другого речення використовується також у третьому реченні і є характерною 

для більшості монодійних піснеспівів. Ця поспівка виділяється 

синкопованим ритмом та незавершеністю інтонації завдяки завершенню на 

звуці «d» малої октави, що є верхнім звуком висхідної секунди. Така каденція 

сприяє подальшому продовженню руху, натомість, каденція четвертого 

речення демонструє опускання до найнижчого ступеня «а» малої октави.  

Відзначимо, що разом із звучанням каденційної поспівки 1-ї частини 

завершується також експонування всього мелодико-інтонаційного матеріялу 

догматика. Надалі мелодичний розвиток буде лише повторюватися з 

незначними змінами, використовуючи поспівковий фонд першої частини. 

Тож невипадково каденції 2-ї частини демонструють матеріял 1-ї, проте із 

певними змінами:  

 

Рис. 5. 17. Каденції догматика 1 гласу. 

Каденція першого речення 2-ї частини, як і каденція першого речення 1-ї 

частини догматика, завершується стійким звуком «е» першої октави, проте не 

зупиняється, але плавним висхідним рухом переходить до наступного 

речення, що пов‘язано з динамікою тексту, про що йшлося вище. Друге 

речення 2-ї частини використовує традиційну поспівку із завершенням на 

звуці «d», третя каденція повторює низхідну поспівку до найнижчого звука 

«а», про що також вже йшлося, а закінчується 2-а частина повторенням 
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поспівки другого та третього речень 1-ї частини. 

Отож, мелодичний матеріял каденційних поспівок обидвох частин 

тотожний, проте використовується по-різному, залежно від особливостей 

поетичної композиції двох частин догматика. Опорні звуки каденцій 1-ї 

частини, як і поетичні кόлони, вибудовують вертикальну конструкцію в 

межах низхідної квінти: 

E 

D 

D 

A 

Натомість опорні звуки каденції другої частини відповідають 

внутрішньому паралелізму речень у горизонтальній площині композиції: 

E   

D 

A   

D 

Остання частина догматика, яка складається з двох речень, двічі 

повторює каденційний зворот, який вже використовувався в 1-й частині, що 

сприяє рівномірному плину мелодики, суголосному завершальній функції 

тесту: 

 

Рис. 5. 18. Початкова і завершальна каденції догматика 1 гласу. 

В такий спосіб догматик 1-го гласу постає як досконалий зразок музично-

поетичної форми, логічність і стрункість якої визначена богословським 

змістом.  

Цікавим прикладом поетичної майстерності є догматики 2-го і 5-го 

гласів (Додаток, приклади 15, 16), які слід розглядати разом, оскільки ці 

піснеспіви поєднані спільним характером поетичного викладу – епічним 

стилем, з використанням старозавітньої образності, а також єдиним 

композиційним задумом Автора. На противагу прославному характеру 

догматика 1-го гласу, настрій піснеспівів 2-го і 5-го гласів демонструє іншу 
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грань богословського догмату: в центрі подій спостерігаємо передбачення 

дивовижного народження Месії, прихід якого на світ розкривається на основі 

контрасного протиставлення символів Старого і Нового Завітів. Тісний 

зв‘язок старозавітніх та новозавітніх образів є традиційним для 

християнської гимнографії, оскільки в такий спосіб підтверджується повнота 

сповнення Закону та початок нової доби християнського Благовіщення. 

Задля досягнення максимальної виразовості богословського змісту в 

поетиці обидвох догматиків застосовується прийом інверсії, що дозволило 

розставити змістовні акценти у протилежних кінцях горизонтальної 

площини. Заміна домінуючої вертикалі догматика 1-го гласу на виразну 

лінійну структуру догматиків 2-го та 5-го гласів вплинула на зміну 

емоційного строю, витриманого в характері епічної оповіді. Такий тип 

контрасту є важливою ознакою високої мистецької якості повного циклу 

догматиків, кожен з яких є особливою ланкою загальної драматургії.  

Тексти догматиків 2-го та 5-го гласів, як зазначено вище, побудовані в 

характері епічних жанрів, що демонструє як форма, так і зміст: 

Глас 2-й 

Преіде сѣнь законная благодати пришедьши,  

Якоже бо купина несогаряще распаляющеся, тако і Дѣвая родила єсть, а Дѣвою пребисть  

Вмісто столпа огненного, праведноє восія солнце  

Вмісто Моісея – Христос  

Во спасеніє душам нашим. 

Глас 5-й 

Во черменем мори браку неіскусимия Невісти образ написася древле 

Тамо Моісей разділитель воді, здіже Гавріил служитель чудеси 

Тогда глубину немокрно шествовал Ізраіль, нині же Христа роди без сімени Дѣвая,  

Море бо по прошествіі ізраілеві прибисть непроходно, Непорочная же по рождестві  

Емануілеві пребисть нетлінна 

Сий прежде сий явлейся яко человѣк 

Боже помилуй нас. 

Аналіз тексту обидвох догматиків виявляє наступну структуру: заспів, 

середину та завершення. Відповідного розповідного настрою піснеспівам 
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надає зміст початкових фраз: Преіде сѣнь (глас 2-й), образ написася древле 

(глас 5-й), які апелюють до віддалених в часі подій, як і рідкісне 

використання старозавітнього імені Господа Еммануїл (глас 5-й). А відчуття 

поетичного обрамлення піснеспівів відчуваємо завдяки евфонії 

протиставлених словосполучень першого й останнього речень. У догматику 

гласу 2-го співзвуччя вибудовані вертикально, натомість, у догматику гласу 

5-го зустрічаємо цікавий випадок перехресної співзвучності:    

Глас 2 

Преіде сѣнь законная      благодати пришедьши,  

Во спасеніє        душам нашим. 

Глас 5 

Во черменем мори   неіскусимия Невѣсти образ написася древле 

Сий прежде сий   явлейся яко чоловѣк. 

А останнє речення догматика 5-го гласу додатково підсумовує: Боже, 

помилуй нас. 

Серединні частини догматиків 2-го та 5-го гласів подібні завдяки 

використанню інверсії внутрішньої структури: обидві складаються з трьох 

епізодів і демонструють виразну композиційну пов‘язаність. Помітний 

унікальний випадок застосування дзеркальної симетрії в межах двох 

піснеспівів, в чому переконують образні акценти і навіть логіка розгортання 

масштабів паралельних речень, з центром на повторенні образу Мойсея: 

2 глас 

Якоже бо купина несогаряще распаляющеся, тако і Дѣвая родила єсть а Дѣвою пребисть  

Вмісто столпа огненного праведноє восѣя солнце  

Вмісто Моісея – Христос. 

3 глас 

Тамо Моісей разділитель воді, здіже Гавріил служитель чудеси 

Тогда глубину немокрно шествовал Ізраіль, нині же Христа роди без сімени Дѣвая,  

Море бо по прошествіі ізраілеві прибисть непроходно, Непорочная же по рождестві  

                                                                                                Емануілеві пребисть нетлінна. 

Візуально спостерігаємо поступове звуження до центру і розширення від 

нього до крайніх меж, а поруч – виразне протиставлення старозавітніх та 
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новозавітніх образів. І в цьому також виявляємо своєрідну «геометрію» – 

горизонталь протиставляє старозавітні та новозавітні символи, а вертикаль, 

навпаки, об‘єднує їх в межах Старого або Нового Завітів: 

Купина – Дѣвая 

Столп – солнце  

Моісея – Христос  

 

Моісей – Гавріил  

Глубина – Христа  

Море – Непорочная 

Так завдяки досконалій поетичній композиції догмат про чудесне 

народження Христа та приснодівство Пресвятої Богородиці постає у 

яскравому поетичному забарвленні. Складність та оригінальність поетичної 

композиції догматиків 2-го та 5-го гласів цілком відповідає характеру 

творчості св. Йоана Дамаскіна, який прославився серед сучасників як 

«богослов-ерудит» [229, с. 79]. Мова його творів наповнена архаїзмами, 

лексичними запозиченням з античної літератури, яскравою образністю, проте 

головною рисою залишається богословський аспект. 

Важливо відзначити роль мелодичного відображення змісту догматиків, 

що на противагу цілісності поетичної композиції обидвох піснеспівів, 

демонструє дещо різні форми мелодичного відображення у кожному з них. 

Проте, задля підкреслення епічного характеру піснеспівів, в обидвох 

догматиках застосовано спільний мелодичний прийом – ладову мутацію, 

тобто, перемінність, позначену в лінійному записі релятивними бемолями. Це 

дозволило підсилити перемінність мажоро-мінорного нахилу догматиків, 

який надає мелодиці дещо архаїчного звучання і підкреслює характерний 

епічний колорит. Тож ладова мутація використовужться в конкретних за 

семантичним наповненням фразеологізмах. В догматику 2-го гласу, мутація 

пов‘язана з послідовною зміною старозавітніх символів сѣнь, купина, столп 

яскравим новозавітнім образом праведного солнца, сходження якого на 

землю також підкреслене ладовою перемінністю. У мелодичному відношенні 
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такий перехід від сѣні, яка прейде до праведного солнца, поєднано й 

мелодично. Зазначені слова підтримані тотожними розлогими поспівками, 

тоді як образи купини і столпа є перехідними і використовують мотивні 

розробки-варіянти першої поспівки. Така логіка мелодичного розвитку є 

важливою композиційною знахідкою, оскільки єдина у догматику буквальна 

повторність демонструє важливий літургійний зміст - на зміну сіні Старого 

Завіту приходить праведноє солнце Євангелія: 

 

Рис. 5. 19. Приклад повторності поспівок. 

 

У догматику 5-го гласу використовується ладова мутація, пов‘язана з 

образом моря. Саме з демонстрації цього символу чудесного порятунку 

юдеїв з єгипетської неволі, який став також і символом непорочного 

народження Христа, зустрічаємось на початку догматика у першому реченні. 

Ладовий контраст, використаний у каденційному звороті, мелодичними 

засобами відображає появу важливих перемін: на зміну хиткій рівновазі, 

відтвореній мінорним ладовим нахилом, приходить відчуття впевненої 

стійкості, досягнутої завдяки виразній просвітленості «мажорної» каденції. 

Такий контраст увиразнює богословський зміст першого речення, де у 

символіці переходу через море прочитується символ Непорочної Діви, з 

акцентом на слові образ разом із зміною ладового нахилу: 

 

Рис. 5. 20. Фрагмент догматика 2 гласу. 

Вдруге з прийомом ладової мутації зустрічаємось у третьому епізоді 

серединної частини догматика 5-го гласу, де знову виявляємо його 
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пов‘язаність із змістом: образом непроходимого моря, як символу 

нетлінності Невісти: 

 

Рис. 5. 21. Фрагмент догматика 2 гласу. 

В такий спосіб інтонаційно-ладові звороти співдіють з текстом 

виявляють особливу гнучкість задля максимального розкриття 

богословського змісту догматиків. 

Повертаючись до загального плану мелодики догматиків 2-го та 5-го 

гласів, підкреслимо, що принципи розгортання мелодико-інтонаційних 

речень є суттєво відмінними. Ймовірно, це пов‘язано з композиційним 

трактуванням кожного піснеспіву в загальному циклі догматиків, що 

передбачало контраст в межах спільного тематизму, де догматик 2-го гласу 

вперше демонструє епічний зміст. Мабуть, невипадково мелодичний 

розвиток цього піснеспіву демонструє плинність мелодики у лінійній 

площині з мереживом поспівкових інтонацій. Впродовж усього піснеспіву 

мелодика розвивається в межах квінти «g» малої октави – «d» першої: в 

основі лежить контрастне протиставлення двох секундових інтервалів «a-g» 

малої октави та «с-d» першої октави із зходженням до вершини – звука «e» 

першої октави. Така структура характерна для кожного речення. 

Перше речення експонує основний принцип мелодичного розвитку в 

межах секундових інтонацій. Простежуємо, як початково витримане 

інтонування на звуках «c-d» малої октави, піднявшись до «е» малої октави, 

повертається до висхідної секунди на словах преіде сінь, натомість, цій 

поспівці протиставлено низхідний рух до нижньої опори – секундового 

звороту «a-g» малої октави на словах благодать пришедши.  

 

Рис. 5. 22. Фрагмент догматика 2 гласу. 
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Вище вже було відзначено евфонію крайніх речень догматика 2-го гласу – 

зачину й завершення: 

Преіде сінь законная     благодати пришедьши,  

  Во спасеніє     душам нашим. 

Відповідний зв‘язок виявляємо на прикладі мелодики останнього 

речення, де у стислій формі й у зворотньому порядку використовуються 

інтонації першого речення, завершуючись оспівуванням звуку «а» малої 

октави, що є типовим завершальним зворотом для багатьох піснеспівів:  

 

Рис. 5. 23. Фрагмент догматика 2 гласу. 

Важливо відзначити, що серединні епізоди також використовують 

інтонації першого речення, але завдяки градації масштабів тексту 

демонструють різні форми розспівності. Цікаво простежити за 

особливостями внутрішньої структури кожного епізоду, пов‘язаними із 

протиставленням старозавітніх та новозавітніх образів. 

Перший епізод одразу ж демонструє риси розробковості тематизму 

«зачину», розпочинаючись найвищим звуком «е» першої октави, надалі 

мелодика поступово опускається до найнижчого звуку «g» малої октави і 

рухається у зворотньому напрямку. Закінчується перше речення першого 

епізоду виразною висхідною квартовою інтонацією до витриманого звука «с» 

першої октави. Таке завершення виразно затримує, але не завершує 

подальший мелодичний рух, що дозволяє протиставити першому реченню 

наступне, яке розвивається аналогічно: від початкового опускання до звука  

«g» малої октави з подальшим підійманням до вершини – «е» першої октави 

й опусканням до секундової інтонації «g-f», що є найнижчою ланкою у 

піснеспіві. В такий спосіб підкреслюється значимість символічного 

«сходження» Господа у світ як образу праведного солнца. Отож обидва 

епізоди демонструють симетричність руху мелодики, проте з певною 

різницею: інтонаційну перевагу виявляємо наприкінці першого епізоду, де 
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мелодика на словах і дѣвою пребисть демонструє мінімалістичну модель 

цілого епізоду: рух від вершини вниз і знову вгору, а особливої сили цій 

поспівці надають секундові опори «с-d» першої октави, які звучать на 

початку і наприкінці словосполучення, надаючи поетиці мелодичної 

цілісності. Використання цих секундових ходів не лише пов‘язує цей епізод 

iз «зачином», але, призупиняючи рух, підкреслює  важливий богословський 

акцент – приснодівство Богородиці.  

 

 

Рис. 5. 24. Фрагмент догматика 2 гласу. 

Другий епізод значно стисліший за перший, але також повторює логіку 

його мелодичного розвитку: розпочинається низхідним рухом від найвищого 

звука «е» першої октави до найнижчого «g» малої октави. А поруч виявляємо 

аналогічне використання інтонацій «зачину» в каденційній частині другого 

епізоду на словах праведноє восїя солнце. В цей момент спостерігаємо 

буквальне повторення мелодики першого речення догматика 2-го гласу – від 

секундових інтонацій «c – d» першої октави до найнижчої опори «g» малої 

октави. Саме тут виявляємо єдиний випадок максимального опускання – до 

звука «f» малої октави, що демонструє особливе значення моменту. 

Спостерігаємо, як повторність інтонацій першого речення догматика та 

завершення 2-го епізоду вибудовують цілісну послідовність символів: прейде 

сінь законная – благодати пришедши – праведноє восїя солнце. Так поетична 

гра образів надає тексту й мелодиці відчуття історичної давнини і 

літургійного таїнства.   

 

Рис. 5. 25. Фрагмент ладової мутації у догматику 2 гласу. 
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Відзначимо, що завершення другого епізоду секундовим затриманням на 

звуках «g–f» малої октави дозволило плавно перейти до третього епізоду, 

який, задля продовження плавного зв‘язування частин догматика 

розпочинається також звуком «g» малої октави, відштовхнувшись від якого 

стрибає до вже традиційної опори звука «с» малої октави. Далі продовжуєтся 

рух вниз до звука «g» малої октави з подальшим підійманням вгору. 

Невеликий об‘єм тексту відповідно зменшує мелодичні можливості, проте 

лаконічно увиразнює композиційні засади розитку мелодики всього 

піснеспіву. Знову зустрічаємо традиційну композицію: від верхнього звука 

вниз і знову вгору «c-g-c» і традиційне завершення секундовою інтонацією 

«c-d» першої октави. 

На прикладі третього епізоду спостерігаємо як протиставлення 

старозавітніх та новозавітніх образів отримує різне мелодичне відображення: 

перший образ  Мойсея – тяжіє до розспівності, тоді як образ Христа, 

навпаки, мелодично стислий і лаконічний: 

 

Рис. 5. 26. Фрагмент образності догматика 2 гласу. 

На прикладі мелодики трьох епізодів середнинної частини догматика 2-

го гласу помітно виразне тяжіння горизонталі мелодичного розвитку, 

вибудуваної на співставленні двох головних інтонаційних зворотів, 

представлених у першому реченні. Завдяки їх варіативності та розміщенню у 

загальній композиції піснеспіву поетика отримує чіткі мелодичні контури, а 

літургійні акценти набувають виразовості. Про це свідчить також загальна 

композиція серединної частини, яка апелює до застосування техніки 

скульптора: з кожним епізодом мелодика немов «відсікає зайві звуки», 

залишаючи лише досконалий контур центрального образу. В цьому 

переконує останній епізод: вмісто Мойсея – Христос, в основі якого постає 

виразний контраст протиставлених образів. Саме це речення і є кульмінацією 

догматика 2-го гласу, точкою золотого перетину піснеспіву, де 
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сконцентровано головний зміст – прихід Спасителя. 

Догматик 5-го гласу лише на перший погляд контрастує з догматиком 2-

го гласу, оскільки, на противагу цілісності поетичної композиції обидвох 

піснеспівів, його мелодична форма не є буквальним продовженням 

драматургії догматика 2-го гласу. Проте, інтонаційний матеріял догматика 5-

го гласу демонструє такий зв‘язок. Зокрема, три головні поспівки першого 

речення, які слугують подальшому мелодичному розвитку, інтонаційно 

споріднені з інтонаційним фондом догматика 2-го гласу та є його 

розширеними варіантами: 

 

Рис. 5.27. Перша поспівка догматика 5-го гласу.  

 

Рис. 5.28. Друга поспівка догматика 5-го гласу.  

Друга поспівка 5-го гласу, розпочинається секундовою інтонацією «с-d» 

першої октави і підіймається на ступінь вище, акцентуючи секунду «е-d» 

першої октави: 

5-й глас: 

 

2-й глас: 

 

Рис. 5. 29. Порівняння поспівок догматиків 2 і 5 гласів. 

Третя поспівка 5-го гласу побудована на основі розлогого низхідного 

звороту, який розпочинається звуком «е» першої октави, як і в 2-му гласі, 

проте завершується секундовою інтонацією «а-g» малої октави, що на 

ступінь вище поспівки 2-го гласу: 

5-й глас:  
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2-й глас: 

 

Рис. 5. 30. Порівняння поспівок догматиків 2 і 5 гласів. 

Отож, усі три поспівки 5-го гласу побудовані на інтонаційному матеріялі 

поспівок 2-го гласу, але демонструють дещо розвинутішу структуру, а також 

на ступінь вищий звуковисотний рівень догматика 5-го гласу. 

Задля виявлення принципу мелодичної структури догматика 5-гласу 

пригадаємо його поетичну форму: 

Во черменем мори, браку неіскусимия Невісти, образ написася древле 

Тамо Моісей разділитель воді,                            здіже Гавріил служитель чудеси 

Тогда глубину немокрно шествовал Ізраіль,    нині же Христа роди без сѣмени Дѣвая,  

Море бо по прошествіі ізраілеві прибисть непроходно, Непорочная же по рождестві  

                                                                                                   Емануілеві пребисть нетлінна 

Сий прежде сий, явлейся яко человѣк  

Боже помилуй нас. 

Як йшлося вище, епічна форма передбачає присутність зачину та 

завершення, які обрамлюють центральну серединну частину твору. 

Порівнявши два крайні речення, виявляємо їх суттєву подібність:  

 

Рис. 5. 31. Перше речення догматика 5 гласу. 

 

Рис. 5. 32. Останнє речення догматика 5 гласу. 

Спостерігаємо, як матеріял першого речення інтонаційно збагачено у 

завершальній фазі піснеспіву, де використання мелізматичного розспіву 

надало особливої краси мелодиці  та загострило увагу на словах сий прежде 
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сий. Вкотре в догматиках 2-го та 5-го гласів  від початку тексту до 

кульмінації оминається пряме називання імені Господа: благодать, солнце, 

Еммануїл і, накінець, СИЙ, що є формою власного визнання Творця – Я Той, 

що є (Вихід 3,14). Таке незвичне звеличення Творця поруч із розлогим 

мелізматичним розспівом, безумовно, вирізняє цей момент твору як 

кульмінаційний, і не лише для догматика 5-го гласу, але й для обидвох 

піснеспівів. До такого ж висновку можна прийти пригадавши також 

«обрамлення» догматика 2-го гласу, а співставивши їх, отримаємо виразну 

картину дзеркальної симетрії, про яку йшлося вище на прикладі поетичного 

аналізу:  

 

 

Рис. 5. 33. Обрамлення догматика 2 гласу. 

 

 

 

Рис. 5. 34. Обрамлення догматика 5 гласу. 

 

Помітне відцентрове розгортання мелодики із максимальним 

розширенням останнього речення догматика 5-го гласу, що надає їй функції 

завершальної каденції обидвох піснеспівів.  

Цікаво спостерігати, як інтонаційний матеріял, експонований в першому 

реченні зачину догматика 5-го гласу, застосовано у композиції трьох епізодів 

серединьої частини. Вже перший погляд свідчить про зміну 

«трипоспівковості» на «двопоспівковість» епізодів. Це пов‘язано з текстом 

серединної частини, побудованої на протиставленні образів Старого та 
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Нового Завітів. Відповідні акценти підтримані мелодично, зокрема, 

спостерігаємо використання однакового інтонаційного матеріялу задля 

увиразнення головних образів, а також використання тотожних поспівок, які 

слідують за ними. В цьому контексті мелодика першого та другого епізодів є 

особливо подібною. Однаковий інтонаційний матеріял із зосередженням 

довкола звуків найвищого секундового щабля «e-d» першої октави 

підкреслює головні образи (іменники): Мойсей, глубину, Гавриїл, Христа. 

Натомість дієслівні уточнення – разділитель воді, служитель чудеси, 

немокрно шествовал, роди без сімени – використовують низхідну поспівку, 

яка у першому реченні догматика 5-го гласу є каденційною. 

 

 

Рис. 5. 35. 1 та 2 епізоди догматика 5 гласу. 

 

Незначна зміна спостерігається в третьому епізоді, який починається 

зміною поспівки, що можна пояснити особливістю тексту. Початок третього 

епізоду повертається до образу моря, як і в першому реченні догматика, 

ймовірно, це і стало причиною використання початкової поспівки. 

 

 

Рис. 5. 36. Початкова поспівка догматика 5 гласу. 

Третій епізод: 

 

Рис. 5. 37. Завершення догматика 5 гласу. 
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Третій епізод, порівняно з двома попередніми, є наймасштабнішим, і 

таке мелодичне розширення стало можливим завдяки повторності 

поспівкового матеріялу. Повторність, звичайно, не є буквальною, проте, 

незважаючи на різні форми розспівності, головні інтонаційні опори 

зберігаються. 

Порівнюючи серединні розділи побудови догматиків 2-го та 5-го гласів, 

як в тексті, так і в мелодиці, переконуємось в їхній єдиній драматургійчній 

цілісності, побудованій за методом дзеркального відображення. Така 

композиція є зразком високого мистецького стилю, в якому поєднуються 

інтонаційно-ладові звороти і семантико-фразеологічні моделі, відображаючі 

акценти богословського змісту.   

Наступний мистецький ракурс відображення богословського змісту 

відображає догматик 6-го гласу, який привносить нове, елегійне наповнення 

в осмогласний цикл (Додаток, приклад 16). Відповідного настрою надають 

піснеспіву вже перші речення, побудовані в формі типового риторичного 

питання:  

Кто тебе не блажить Пресвятая Дѣвице  

Кто лі не поєть твоєго чистаго рождества. 

У цьому риторичному запитанні особливо виразно відчувається особлива 

близькість до Богородиці, чия чистота, щирість і святість відкрили шлях – 

двері небесні (глас 1-й) – до спасіння людства. Тож як продовження звучить 

наступне зосередження довколи народженого Творця, зокрема, акцентується 

на таїнстві нероздільної і незлитної подвійної природи. Вперше у цьому 

жанрі так виразно проголошується богословський догмат про Христа ‒ 

Боголюдину, який прийшов у світ як Спаситель. 

Текст догматика 6-го гласу містить образні алюзії з попередньо 

розглянутими догматиками, демонструючи з ними ідейно-тематичну 

спорідненість. Зокрема, образ Христа в догматику 2-го гласу – праведноє 

восія сонце ‒ розкривається у всій повноті в догматику 6-го гласу – восія син 

єдинородний; проголошення позачасового існування Господа (глас 6) – 
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Безлітний бо ото отца  ‒ вперше виразно звучить в догматику 5-го гласу – 

Сий прежде сий. Але особливо цікавим є спостерегти, як в кожному із 

зазначених догматиків озвучується відповідь на певне богословське 

запитання: 

– догматик 1-го гласу відповідає на питання, для чого Господь прийшов 

на землю –  і отримуємо головну відповідь: заради спасіння людства ‒ 

Поборника імами. 

– догматики 2-го та 5-го гласу трактуємо як певну епічну хроніку подій, 

відповідаючи на питання як прийшов у світ Спаситель ‒ і знову 

отримуємо відповідь: завдяки зображенню надприродних знаків та 

символів довідуємось про передчуття таїнственної появи вічного Творця 

на землі – Непорочная же по рождестві Емануілеві пребисть 

нетлінена. 

– догматик 6-го гласу відповідає на найголовніше питання: ким є 

Господь, тому особливого значення у піснеспіві набуває ствердне 

проголошення подвійної природи Христа-Боголюдини. Ймовірно, такий 

богословський акцент визначив і загальну форму догматика 6 гласу, яка на 

різних рівнях апелює до дуалізму – символічної системи координат, на 

перетині якої розкривається таїнство Господньої слави. Отож, повний текст 

догматика можна поділити на дві частини:  

Кто тебе не блажить пресвятая Дѣвице  

Кто лі не поєть твоєго чистаго рождества 

Безлітний бо ото отца восія син єдинородний  

Той же ото тебе чистия проізийде неізреченно воплощеся. 

Тоді як перша частина пригадує нам чудесне народження Господа, друга 

розкриває Його природу: 

Єстеством Бог сий, єстеством бив человѣк нас ради  

Не во двою лицу разділяєм, но во двоіци єстестві несомісно познаваєм  

І  традиційного завершення: 

Того моли чистая і всеблаженная помилуватися душам нашим. 

Цей же текст догматика можна поділити на два вертикальні кόлони, кожен з 
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яких наділений глибоким внутрішнім змістом: 

Кто тебе не блажить         пресвятая Дѣвице  

Кто лі не поєть         твоєго чистаго рождества 

Безлітний бо ото отца        восія син єдинородний  

Той же ото тебе чистия        проізийде неізреченно воплощеся 

 

Єстеством Бог сий, єстеством бив       человік нас ради  

Не во двою лицу разділяєм,        но во двоіци єстестві несомісно познаваєм  

Того моли чистая і всеблаженная  помилуватися душам нашим. 

Такий поділ тексту не є простим риторичним прийомом, а виразним 

засобом для композиційного втілення головної богословської ідеї догматика 

– акцентування подвійної природи Христа. І в цьому особливої підтримки 

надає музична структура піснеспіву, яка повністю суголосна поетиці.  

Догматик 6-го гласу спирається на дві поспівки, які формують мелодичне 

полотно всього піснеспіву (надалі так і будемо вказувати: 1-ша та 2-га 

поспівки). Обидві поспівки традиційно експонує перше речення догматика:  

 

 

Рис. 5. 38. Перша поспівка у першому реченні догматика 6 гласу. 

У 1-й поспівці найважливішими опорами є початковий інтервал квінти 

(звук «a» малої октави – «е» першої октави), що надає інтонації мінорного 

нахилу, а наступною опорою є завершувальна секундова інтонація «f-e» 

першої октави. Надалі цей секундовий хід в окремих випадках буде 

доповнюватися допоміжними звуками-зв‘язками з наступною поспівкою: 

 

Друга поспівка першого речення: 

 

Рис. 5. 39. Фрагменти догматика 6 гласу. 
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У 2-й поспівці найважливішими опорами є звук «е» та завершувальна 

секундова інтонація «d-с» першої октави, що сукупно привносять у звучання 

мажорний колорит. Обидві поспівки в подальшому поступово 

ускладнюються і мелодично збагачуються.  

Дві експоновані у першому реченні поспівки також сприяють звуковій 

візуалізації схеми «подвійної» композиції в формі питання-відповіді: 1-ша 

поспівка у своєму розгорнутому висхідному русі набуває значення 

запитання, тоді як 2-га, плавно змінюючи напрямок руху, сприймається як 

відповідь. Певний момент протиставлення відчувається й завдяки ладовому 

контрасту: 1-ша поспівка, яка опирається на квінтовий стрибок «a» малої 

октави – «e» першої октави з подальшим оспівуванням верхньої опори надає 

звучанню виразного мінорного забарвлення. Натомість, подальший рух 

мелодики із виокремленням звуків «f» – «e» – «d» – «c» першої октави, 

змінює мінорний стрій на мажорний. Наступне проведення цих двох поспівок 

ще більше загострює ладове протиставлення, оскільки друга поспівка 

доповнюється звуком «g» першої октави, що переносить мелодику у виразні 

рамки «мажорних» опор «g» – «е» – «с»: 

 

Рис. 5. 40. Друга поспівка догматика 6 гласу. 

Так, опорна квінта «а-e» 1-ї поспівки змінюється на квінту «g-c», що є 

виразним передвісником класичного поняття паралельних ладів. Тож перше 

речення догматика 6-го гласу не лише експонує інтонаційний матеріал, але й 

демонструє головні форми розвитку, які базуються на протиставленні 

напрямку мелодичного руху та ладового контрасту. В такий спосіб контрасні  

інтонаційно-ладові моделі формують загальну схему пісне співу. Наступні 

речення першої частини догмату підтримують цю тенденцію, привносячи 

незначні зміни: 

– спостерігаємо поступове розширення масштабів мелодики кожного 

наступного речення, що пов‘язано із розгортанням тексту. В цьому 
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показовою є 2-га поспівка, яка демонструє мелодичне розширення завдяки 

скандуванню звука «e» першої октави. Спостерігаємо зміну у внутрішній 

структурі 1-ї поспівки, де акцент з нижньої опори із звуку «а» малої октави 

переноситься на терцовий звук «с» першої октави. 

 

Рис. 5. 41. Фрагмент догматика 6 гласу. 

В такий спосіб, на прикладі 1-ї поспівки в межах чотирьох речень першої 

частини догматика, отримуємо варіанти поспівки з почерговим оспівуванням 

головних опор: вертикаль звуків  «a» – «c» – «e», які вибудовують класичний 

тризвук з перемінними ладовими акцентами. 

Цікаво простежити логіку у змінності інтонаційно-ладових зворотів, 

пов‘язану із богословськими акцентами тексту. В цьому відношенні 

показовою є друга частина догматика, де завдяки використанню 

інтонаційного матеріалу двох поспівок першого речення, суттєво змінюється 

композиція. Це пов‘язано з розширенням тексту, в якому описується таїнство 

подвійної природи Христа як Бога і «человѣка», тож застосовується 

комбінаторика двох поспівок: 2-га поспівка, 1-га поспівка і знову 2-га. 

 

Рис. 5. 42. Зразок комбінаторики двох голових по співок догматика 6 гласу. 

Важливо відзначити суттєву зміну 1-ї «мінорної» поспівки, яка повністю 

змінила напрямок руху – замість підійматися від найнижчого звука «а» малої 

октави до вершини, мелодика рухається навпаки ‒ від найвищої точки «е» 

першої октави опускається вниз до цього ж «а» малої октави. Ймовірно, така 

зміна пов‘язана з характерним для сакральної монодії способом виділення 

головних богословських акцентів завдяки опусканню звуковисотного рівня, 

що символізувало сходження Господа з небес на землю. В догматику 6-го 

гласу такими словами є наступні:  єстеством Бог сий єстеством бив человік 
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нас ради, тож задля їх підкреслення мелодика змінила напрямок руху. 

Така звукописна конструкція відображає максимальну повноту 

мелодичного дихання – від найвищої точки звука «g» першої октави до 

найнижчої «a» малої октави і знову до вершини. У цій мелодичній ході 

застосовано також і ладовий контраст – крайні інтонаційні звороти звучать 

мажорно, тоді як контрастна середина має виразний мінорний нахил. В такий 

спосіб увиразнюються завершальні слова – человѣк нас ради, як важливий 

акцент образу Господа-захисника, що вперше прозвучало в догматику 1-го 

гласу ‒ Поборника імами. 

Ускладнення мелодичної структури спостерігаємо і на прикладі другого 

речення другої частини догматика: не во двою лицу разділяєм, но во двоіци 

єстестві несомісно познаваєм, зміна відбувається і в комбінаториці 1-ї та 2-ї 

поспівок. Починається речення 1-ю поспівкою, а закінчується подвоєнням 2-ї 

поспівки, чия повторність увиразнена завершувальною секундовою 

інтонацією «e – d» першої октави. Важливо, що порівняно з попереднім 

реченням, в якому всі три поспівки поєднані плавно, у цьому реченні 

спостерігаємо виразне дроблення трьох поспівок, із тривалими зупинками на 

витриманих бревісах. 

 

Рис. 5. 43. Приклад фрагментації речення догматика 6 гласу. 

 

Така дискретність мелодичної конструкції виразно контрастує з 

попередньо продемонстрованою плавністю і, ймовірно, викликана 

буквальним слідуванням тексту, в якому мова йде про «поділ». Цікаво, що в 

тексті йдеться про заперечення розділення природи Христа як Бога і людини, 

тож мелодичні зупинки, ймовірно, привертали увагу до проголошених слів. 

Останнє речення догматика у мелодичному відношенні є безсумнівною 

кульмінацією і сприймається не як традиційне завершувальне прохання про 

заступництво, але як велична прославна пісня до Богоматері – того моли 
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чистая і всеблаженная помиловатися душам нашим. 

 

 

Рис. 5. 44. Завершення догматика 6 гласу. 

Останнє речення догматика інтонаційно найближче до першого речення 

другої частини, бо разом вони підкреслюють найважливіші акценти – 

прославу таїнственної природи Христа й молитовне заступництво 

Всеблаженної Богородиці: 

Єстеством Бог сий єстеством бив человѣк нас ради. 

Того моли чистая і всеблаженная помиловатися душам нашим. 

Останнє речення догматика 6-го гласу змістовно і структурно повертає 

нас до початку, де звучить богородична тема, відображена у протиставленні 

двох симслих зворотів, які в останньому реченні досягають максимального 

розвитку. Особливо змінюється 1-ша поспівка, яка розширила свій діапазон 

до септіми, а опорні звуки огорнуті мелодичними розспівами: 

 

Рис. 5. 45. 1 поспівка 1 речення догматика 6 гласу.  

 

Рис. 5. 46. Розширення 1 поспівки в останньому реченні догматика 6 гласу.  

В такий спосіб виявляємо різні засоби мелодичного розвитку, тісно 

пов‘язанi з літургійний текстом. Паралелізм поетико-мелодичної структури 

догматика переконує у виразному співвідношенні поетичного тексту і 

мелодико-інтонаційних зворотів, що надає стрункості загальній формі.  

 

Висновки до Розділу  5 

 

Дослідження методології богородичних піснеспівів виявляє визначальну 
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роль вербальної складової як основи компонування змісту і загальної форми 

монодійних жанрів, що вимагає залучення наукового інструментарію 

суміжних гуманітарніх дисциплін. Відзначено два напрямки досліджень, 

серед яких перший, пов‘язаний із середньовічною формою невменного 

запису, скеровує до виокремлення поспівкової структури мелосу, натомість 

другий, опертий на нотолінійний запис і, відповідно, на звукоряд, 

зосереджується в межах ладових і метроритмічних характеристик. Такий 

метод є аналогією структурно-лінгвістичного дослідження тексту (Ф. де 

Сосюр), що скеровує до мовознавчої площини. Це характеризує богородичну 

гимнографію як комунікативну модель збереження та передачі інформації, 

що вимагає певних правил композиції задля досягнення максимального 

ефекту висловлювання.  

Дослідження богородичних піснеспівів в ірмолойному записі та лінійна 

транскрипція грецького оригіналу виявляє збереження послівного порядку 

слів що є характерним для гимнографії і важливим засобом збереження 

мелодики при перекладі. Ввідчутної барви надає присутність евфонії, яка 

сприяє милозвучності мови і досягається шляхом повторення фонем, а 

цілісність тексту досягається також завдяки ізосилабізму, що формує стійкий 

каркас піснеспівів. Водночас музична метрика узгоджує розбіжності, які 

виникали в силабіці внаслідок перекладу, і вирівнює метричний пульс, що 

надає формі стрункості і краси. В основі мелодичного розвитку виявляємо 

комбінаторику декількох поспівок із сходженням до найвищих кульмінацій 

на найбільш значимих словах. 

Варіантність і поступове ускладнення поспівок збагачує мелодику, 

розширяє масштаби кожного наступного речення, що пов‘язано з текстом і 

апелює до наскрізності загальної форми. Змістовні акценти тексту 

виокремлюються за допомогою ладових мутацій, що підкреслюють певне 

коло образів і збагачують мелодику мінливістю ладового колориту. 

Увиразненню поетичного змісту також сприяють різні форми мелодичного 

розвитку – від мелодизованої силабіки до розлогої орнаментики, 
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метроритмічну і звуковистотну змінність, домінування мелодичної 

повторності у різних варіантах і витриману систему кадансів, що забезпечує 

цілісність форми. Виразна співдія мелосу і поетичного тексту не лише 

вибудовує струнку архітектоніку богородичних піснеспівів, але підкреслює 

їх мистецьку вартість. 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках сформульовані основні постулати роботи, що відповідають 

її проблематиці та загальній структурі. Сконцентровано увагу на результатах 

дослідження феномену богородичної гимнографії в контексті сакрального 

мистецтва греко-візантійського, слов‘яно-руського та українського ареалів, 

де ключовим поняттям виступає унікальність творів цієї жанрової групи, 

особливості їх структурно-семантичних ознак, формат запотребованості в 

християнському обряді та вплив на культуру середньовіччя. Вирізняємо 

основні положення аналізу матеріалу, здійсненого в культурно-історичному і 

мистецтвознавчому аспектах.  

1. Встановлено засади феномену богородичної гимнографії в розвитку 

європейської культури, сформованої на основі суспільно-естетичних 

передумов і соціокультурних чинників давніх цивілізацій. На основі 

язичницьких вірувань і старозавітньої спадщини постає нова християнська 

релігія − як нова якість спілкування з Богом, нові обрядові форми і джерела 

духовного пізнання. Чільне місце у християнській богословії займає Пресвята 

Богородиця, образ якої можна трактувати як феномен середньовічної 

культури і духовне осердя європейської цивілізації. У ньому узагальнено всі 

грані міфологічної свідомості, детермінованої психічними функціями 

людської душі, проявленої у численних культах і віруваннях аж до 

закріплення у візантійській гимнографії із подальшою рецепцією в Русі-

Україні. 

2. Окреслено місце візантійської гимнографії в християнському обряді на 

тлі естетичних пріоритетів середньовічної доби. В цьому процесі важливе 

значення мав розвиток поетичного віршування античності і середніх віків, 

що сукупно сформувало розгалужену систему західноєвропейської літератури 
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із подальшим фокусуванням у ній ґендерної проблематики. Такий ракурс 

зумовлено різнобічними напрямками інтерпретації богородичної теми, 

образне наповнення якої виходить за межі суто літургійного призначення і 

демонструє множинність літературного відображення семантико-

семіотичного ядра образу жінки, а також нові технології прочитання й 

модифікації усталених традиційних зразків. Інваріанти образу Богоматері, 

акумульовані в текстах візантійської гимнографії, свідчать про сукупність 

стійких ознак, що, незважаючи на інтерпретації в різних мистецьких формах, 

зберігають ідейно-естетичну, змістовно-структурну і духовно-емоційну 

єдність, визначену значущістю Пресвятої Богородиці в синкретичній 

культурі християнського середньовіччя. 

 3. Увиразнено характерні маркери поняття виміру в розвитку духовної 

культури України з позиції проявлення богородичної образності в малярстві, 

літературі, музичному мистецтві XI–XVII століть. Поширення богослужбової 

практики зумовило органічне проникнення засад  християнського сакрального 

мистецтва у різні ділянки національної культури, що визначило її духовний 

пріоритет. 

4. Систематизовано основні концепції наукових здобутків зарубіжних та 

українських медієвістів у ділянці студій візантійської гимнографії. Виявлено, 

що сучасний гуманітарний дискурс визначає образ Богородиці 

найзнаковішим архетипом, закоріненим у колективній свідомості людства у 

формі універсальної моделі, виразного носія культурної пам‘яті людства. З 

позиції історичної тяглості, ця тема набувала різних форм, еволюціонувала, 

поставала в множинності варіантів, проте залишалася інтерсуб‘єктивно 

пізнавальною. У цьому контексті образ Богородиці трактується як символ 

метакультури, в якому відбувається його трансценденталізація.  

5. Обґрунтовано визначення богородичного репертуару як жанрової 

системи, що становить узагальнення вищого значення й пов‘язано, на-

самперед, з величезним комплексом тематично споріднених піснеспівів. 

Богородична гимнографія представлена широким спектром жанрових 
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різновидів, об'єднаних спільною тематикою та образністю, демонструє 

символічну лейтмотивність, інтегруючу воєдино весь розлогий богородичний 

репертуар. Так формується концептуальне тематичне тло богородичних 

піснеспівів, об‘єднаних за асоціативними ознаками й літургійною 

функціональністю, що дозволяє застосувати термінологічне визначення 

жанрової системи.  

6. Виявлено специфіку еволюції жіночих постатей в контексті тися-

чолітньої трансформації архетипу жіночої образності від міфологічних 

вірувань і різних обрядів багатьох етносів до осмислення в лоні хрис-

тиянської богословії. В образі Богородиці відбулося переосмислення місця 

жінки не лише в сакральній площині, але й у християнському суспільстві. 

Усталення величезного корпусу богородичної гимнографії та її внутрішньої 

сотеріологічної значущості демонструє процес поступового руйнування 

христоцентричної моделі бачення світу, увиразнюючи комунікативну 

функціональність образу Богородиці як посередника поміж людиною і 

Господом. У цьому процесі відбулася певна зміна координат, згідно з якими 

образ жінки набув аксіологічної повноти та утвердився як джерело ціннісних 

норм і зримий образ ідеалу в протистоянні злу й надії на майбутнє спасіння. 

Цим пояснюється залучення богородичних піснеспівів до всіх сфер 

літургійного служіння, що й дає підстави визнати богородичну гимнографію 

культурним феноменом, свідченням високої емоційно-інтелектуальної 

концентрації й комунікативності. 

7. Встановлено місце богородичних піснеспівів у структурі літургійних 

збірників Києво-Руської доби (Кондакар, Октоїх, Мінея, Ірмологіон), які 

задемонстрували переосмислення успадкованих греко-візантійських 

богослужбових форм. Богородичні жанри знайшли своє місце в окремих 

службах, у додаткових розділах, вони виконують завершальну функцію 

різних жанрів і циклів, а також різних жанрових груп. В окремих випадках 

богородичні піснеспіви зафіксовані разом із невменною нотацією. Таким 

чином, структура літургійних книг Княжої доби підкреслює особливий 
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статус богородичних піснеспівів, що пояснює активне проникнення 

богородичної образності в різні ділянки української культури. 

8. Простежено форми відображення богородичої образності у зразках 

національної літературної творчості XI–XVII століть. На прикладі порівняння 

текстів гимнографії та жанрів давньої української літератури переконуємось 

у виразній спадковості богородичної образності й символіки, мовних 

зворотів та інших поетичних елементів, які поступово набувають значення 

мистецьких архетипів. Переконуємось, що специфіка феномену Богородиці, 

образ якої в різноманітних інтерпретаціях формує своєрідні моделі, усталено 

в богородичній гимнографії, звідки й запозичувалися формальні прийоми, 

семантичні і лексичні моделі. Все це міцно пов‘язало українське 

Середньовіччя й Бароко, що стало особливою рисою національної культури і 

визначило шляхи розвитку української літератури на подальші століття. 

9. Сформульовано концепцію стратегії залучення базового терміно-

логічного апарату гуманітарних дисциплін до студій богородичної гим-

нографії. Визначено пріоритетність вербальної складової, що пов‘язано, 

насамперед, із літургійною функціональністю. На цій основі простежується 

особлива виразовість текстів, побудованих на засадах риторичних прийомів 

конструювання, а також відповідного узгодження мелодичних конструкцій. 

В такий спосіб богородичні піснеспіви постають досконалим 

комунікативним засобом, що сприяє розкриттю основ християнського 

вчення. Зазначене апелює до необхідності врахування поетичних принципів 

конструювання жанрів. У цьому контексті вирізняється паралелізм поетико-

мелодичної структури богородичної гимнографії, в основі якої 

простежується співвідношення основної одиниці мовних засобів – слова і 

мелодико-інтонаційного звороту (поспівки) як одиниці структури 

мелодичного тексту. Кожне слово містить багатство нюансів і відтінків в 

контексті образного мислення, функціонуючи на семантичному і 

лінгвопоетичному рівнях, що сукупно використовувалося для відображення 

ідей богословського тексту. Натомість, у лінійному записі українських 
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ірмологіонів поруч із текстом, достовірно відчитується інформативно-

естетичний контекст мелодики.  

10. Визначено засадничі композиційні моделі поетичної структури 

богородичної гимнографії, інспіровані тривалим діалогом дохристиянських 

обрядів і соціокультурних чинників, які закладали фундамент нового 

світогляду. Особливу роль відіграла грецька культура, в лоні якої 

формувалися засадничі риси поетики, також відчутним є вплив сирійського 

віршування й семітської поезії. Цей досвід проявився у змісті й композиції 

християнської гимнографії, визначальною рисою якої стало співане 

виконання, що потребує відповідної організації і також скеровує до 

усвідомлення віршової природи текстів. Це є важливим аргументом на 

користь залучення до аналітичних студій поетичної компоненти і засад 

лінґвістики, що, за чіткою формулою Т. Ґеорґіадеса стосовно сфер 

досліджень давніх музичних систем, узгоджується у співдії: «ритм – мова – 

музика». Таке формулювання підкреслює наявність співвідношення поетики 

й мелодики літургійних текстів, а також уможливлює засоби збереження 

мелодики грецьких оригіналів. Йдеться також про сукупність стилістичних 

ознак, що визначають своєрідність драматургії богородичних піснеспівів та 

привертають увагу до їх внутрішньої будови із специфічною системою 

компонування елементів. 

11. Вибудувано аналітичний комплекс, що передбачає співдію лінг-

вістичного й музикологічного інструментарію в дослідженні богородичних 

піснеспівів на матеріалі нотолінійних ірмологіонів. Визначено співіснування 

двох напрямків досліджень, перший з яких пов‘язаний із середньовічною 

формою невменного запису і скеровує до виокремлення поспівкової 

структури мелосу, натомість другий зосереджений на звукоряді, що дозволяє 

оперувати різноманітними формами співвідношення звуків із виокремленням 

ладової та метроритмічної констант. Такий метод є аналогією лінгвістичного 

дослідження тексту, що включає різноманітні складові, зокрема семіотичний 

аналіз, структурну лінгвістику, фонетику як звукову складову мови 
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(евфонія), морфологію, синтаксис, до компетенції яких входять вивчення 

рими, ритму, паралелізму (повторюваності), алітерації, асонансів, що можна 

співвіднести з елементами музичного тексту. П‘ятилінійна нотація 

забезпечила значне проскорення в опануванні такими суто музичними 

елементами, як звуковисотність, лад і ладова перемінність, опорні тони, 

музична ритміка й метрика (часомірність), музична форма та її елементи 

(мотив, поспівка). На цій основі в структурі богородичних піснеспівів вияв-

ляємо виразні музично-поетичні паралелі. 

12. Простежено виразні форми мелодичного розвитку богородичних 

піснеспівів, що проявляється в різних аспектах вираження: у змінності 

мелодизованої силабіки розлогою орнаментикою, чергуванні ритмічного 

дрібнення й ущільнення тривалостей, відповідності окремих мелодичних 

побудов чітким метричним схемам, мінливості ладового забарвлення, 

змінності напрямків звуковисотної лінії, градаціях динаміки мелодичного 

руху тощо. Зосередження тематичного інтонаційного матеріалу найчастіше 

состерігаємо в експозиційних побудовах, де експонується основна ідея 

літургійного змісту і водночас головні інтонаційні зерна для подальшого 

розвитку. Важливу роль у побудові струнких музичних структур відіграє 

система кадансів, що членують композиційні побудови та надають 

завершеності її окремим розділам. А головну роль у драматургії 

богородичних піснеспівів відіграє принцип повторності – від буквальної до 

варіантної, що забезпечує цілісність загальної форми. 

13. Обґрунтовано полікультурний тезаурус богородичної гимнографії як 

засобу збереження та примноження духовних цінностей української нації. На 

основі активного проникнення богородичної образності у виміри української 

культури XI–XVII століть сформувався яскравий мистецький феномен, що 

забезпечив її подальший розвиток і повноцінне партнерство в 

християнському європейському просторі. А принциповою категорією 

системи жанрів богородичної гимнографії стала наявність ціннісного 

внутрішнього критерію, визначеного домінантним положенням 
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«вертикального» вектору духовної зосередженості, спрямованої на 

комунікацію з Господом. У цьому прочитується незмінне трактування образу 

Матері Христа як носія «стрижневих» основ людського духу, що залишається 

ідеалом в інтерпретаціях різноманітних художньо-світоглядних систем, 

сформованих на основі ціннісних категорій: любові й милосердя, мудрості й 

краси, радості й утіхи, що також поглиблює й увиразнює контекст 

богородичної тематики як прототипу гендерної моделі в колі сучасної 

культурологічної проблематики. Феномен богородичної гимнографії  

збагачує потенціал сучасного наукового простору і суттєво розширює наші 

знання й уявлення про можливості інтерпретації літургійного матеріалу в 

межах музикознавчого прочитання. Це й надає орієнтири іншим мистецьким 

галузям, дотичним до медієвістики, а також надихає людство на реалізацію 

творчого потенціалу як у теоцентристських, так і в антропоцентристських 

пошуках, у розкритті в мистецьких творах нових граней цієї одвічної і 

величної теми.  
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Приклад 1. Структура воскресного богослужіння 1 гласу. 

 

Воскресна служба (глас 1-й) 

В суботу на повечір‘ї 

Канон Пресвятій Богородиці 

Пісня 1 

Ірмос: Люты работы избывъ Ізраиль. 

Тропарі: Оужасошася страхомъ Всецарице. 

Лютыми напастми томим. 

Слава: Души тайная прегрѣшнїя. 

І нині: Пажитъ древнюю потреби чловекоубійственую. 

Пісня 3 

Ірмос: Не мудростїю, ни богатством да хвалится смертный. 

Тропарі: Іаковъ великїй, на пути спя иногда. 

Временнымъ удержанїємъ въ напасти воверженъ. 

Слава: Съ небесе руку крѣпкую простеръ. 

І нині: Исаїя древле, очищся оуглемъ Духа. 

Пісня 4 

Ірмос: Слышаше древле Аввакумъ: 

Тропарі: Тебе яко сущую въ женах красну и пречестну. 

Приклони ми оухо твоє благая. 

Слава: Стѣну тя необоримую вѣдый, привлеченъ молбою. 

І нині: Сила вышняго тя Дѣво осѣны. 

Пісня 5 

Ірмос: Свѣтъ твой незаходимый: 

Тропарі: Божественную тя провидѣв иногда Данїил, несѣкомую гору. 

Напастми окаянный многими падся. 

Слава: Страстей моихъ сверѣпую пучину оутѣши. 

І нині: Бога како на руку носиши рци. 

Пісня 6 

Ірмос: Весь от страстей безмѣрных: 

Тропарі: Видѣнїя неотступль нѣдрь Родителя. 

Веригами связанъ вражїими от озлобленїа. 

Слава: Въ ровъ погибелей окаянный въпадохъ. 

І нині: Древле Пророкъ Божественных ликъ. 

Пісня 7 

Ірмос: Прїйдоша яко въ чертозѣ: 

Тропарі: Шествуя Превѣчный, дверми непроходними твоими, Всецарице. 

Въ пещъ въ верженъ, седмочисленными пламеньми опаляюся. 

Слава: Страстми престарѣвся и неослабными напастми. 

І нині: Тройци въ єдинствѣ, православно служаще.  
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Пісня 8 

Ірмос: Чудо паче єстества показа. 

Тропарі: Слово всеистинноє священника. 

Тернїє возрастшеє въ дущи моєй. 

Слава: Исцѣленїє въ лютых, Богородителнице. 

І нині: Древле тя прозябшїй, Аароновъ жезлъ. 

Пісня 9 

Ірмос: Неизреченно Дѣвыя таинство. 

Тропарі: Преславно Дѣвыя таинство. 

Видяще тя єдину яко вышшую небесъ. 

Слава: Озлы напаст нинѣ нападающе. 

І нині: Оумири мїръ Христе, мольбами чистыя Богоотроковица. 

 

Начало полунощниці воскресної (недільної) 

Канон Святѣй і живоначалнѣй Тройці  

(подаємо лише богородичні тропарі) 

Пісня 1 

І нині, богородичен: Оумъ убо єст нерожденный Отецъ. 

Пісня 3 

І нині, богородичен: Истебе временнѣ безсѣмене произыйде. 

Пісня 4 

І нині, богородичен: Родила єси от Тройца єдинаго Пречистая. 

Пісня 5 

І нині, богородичен: Реченїя вся Пророческая преднаписаша. 

Пісня 6 

І нині, богородичен: Солнцу незаходимому храм была єси. 

Пісня 7 

І нині, богородичен: Иже на херувімстѣмъ Престолѣ носимый. 

Пісня 8 

І нині, богородичен: Вознесе на небеса человѣческоє прїємъ єстество. 

Пісня 9 

І нині, богородичен: Нестерпѣ єстества земнаго зрѣти. 

 

Утреня  

(подаємо лише богородичні тропарі Воскресного і Крестовоскресного канонів, канон 

Богородиці повністю) 

Пісня 1 

Канон Воскресний 

Богородичен: Радуйся благодати источнице. 

Канон Крестовоскресний 

Богородичен: Бога дѣвице зачала єси. 

Канон Пресвятѣй Богородиці 

Ірмос: Твоя побѣдителная десница. 

Тропарі: Кую ти достойную пѣснь. 

Присно Дѣвѣ и матери Царя вышнихъ силъ. 
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Неизреченная бездна твоего непостижимаго рождества. 

 

Пісня 3 

Канон Воскресний 

Богородичен: Бога заченши въ оутробѣ Дѣвице. 

Канон Крестовоскресний 

Богородичен: Иже от Дѣви волею воплотившему. 

Канон Пресвятѣй Богородиці 

Ірмос: Єдин съвѣдый земныхъ. 

Тропарі: Облакъ тя легкїй неложнѣ Дѣво именуємъ. 

Тя запечатлѣнную воистинну. 

Оума пресущественна видѣти. 

 

Пісня 4 

Канон Воскресний 

Богородичен: Древо тя Дѣвице жизни съвѣми. 

Канон Крестовоскресний 

Богородичен: Євинъ древнїй долгъ испросила еси Препѣтая. 

Канон Пресвятѣй Богородиці 

Ірмос: Гору тя благодатїю. 

Тропарі: Слыши чудесъ Небо и внушай Земле. 

Поємъ великоє и страшноє твоє таинство. 

Святая святыхъ, Богородице всепѣтая. 

 

Пісня 5 

Канон Воскресний 

Богородичен: Прошенїя вѣрно просящихъ. 

Канон Крестовоскресний 

Богородичен: Святихъ святая Дѣво чистая. 

Канон Пресвятѣй Богородиці 

Ірмос: Просвѣтивый. 

Тропарі: Веселятся небесныя силы. 

Да движется всякъ язык человїческїй и мысль. 

Славится пѣнїє всепремудрых. 

 

Пісня 6 

Канон Воскресний 

Богородичен: Веселятся о тебѣ Дѣво пречистая. 

Канон Крестовоскресний 

Богородичен: Недръ неотступлъ безначална Родителя. 

Канон Пресвятѣй Богородиці 

Ірмос: Обыйде насъ послѣдняя. 

тропарі: Предстоятъ раболѣпнѣ рождеству твоєму. 

Воплотися иже прежде сый безплотен. 

Умерщвленъ быст врагъ живоносным ти плодомъ. 



 

430 

 

 

 

Пісня 7 

Канон Воскресний 

 

Богородичен: Руку злату пречистую, трапезу божественнаго хлѣба жизни. 

Канон Крестовоскресний 

Богородичен: На крестѣ пригвождся волею насъ ради. 

Канон Пресвятѣй Богородиці 

Ірмос: Тебе мысленную. 

Тропарі: Тя Богородице Лѣствицу іаков пророчески разумѣваєт. 

Радуйся чистая истебе пройде Пастыр. 

Новый Адамъ из чистыхъ кровей твоих. 

Радуйся источниче присноживыя води. 

 

Пісня 8 

Канон Воскресний 

Богородичен: Иже безсѣмене и паче єстества 

Канон Крестовоскресний 

Богородичен: Древле тя паче єстества Аароновъ проображаше Дѣво жезлъ. 

Канон Пресвятѣй Богородиці 

Ірмос: Въ пещи дѣти. 

Тропарі: Чертогъ свѣтовидный, из негоже всѣхъ Владика. 

Радуйся Престоле славный Божій. 

Спасенїю виновнаго нам Господа рождшїя. 

 

Пісня 9 

Канон Воскресний 

Богородичен: Спаси люди своя Господи. 

Канон Крестовоскресний 

Богородичен: Неизреченно Дѣвыя  таинство. 

Канон Пресвятѣй Богородиці 

Ірмос: Образъ чистаго. 

Тропарі: Искорене Давыдова прозябла єси. 

Всяк похвалный Пречистая закон побѣждаєтся. 

О паче оума чудесъ твоих. 
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Приклад 2. Інципіти празника Різдва Пресвятої Богородиці 

за Ільїною книгою.  

 

Різдво Богородиці 

Блаженні 

Поите, людиє, прославите языци. 

Веселите ся, небеса, радуи ся, земле, и играи. 

Дньсь, вѣрнии раждаєть ся дѣвица. 

Дньсь Адамъ веселить ся и Євга. 

Дньсь вѣрнии миръ весь освяти ся. 

Відпуст 

Безначалная троице. 

Радуи ся, Богородице, похвало. 

Канон, глас 1-й 

Пісня 1, ірмос:  Истрясъшаго. 

Прѣже вѣкъ нареченоую. 

Юже проповѣдаша пророци. 

Процвьте ис корене иосеова. 

Пісня 3, ірмос: Нѣсть свята. 

Въсхвалимъ вси рожьшюя. 

Роди ся дньсь отъ Аны. 

Дѣвою родила єси, бракунеискоусьна. 

Пісня 4, ірмос Услышахъ Господи. 

Въ истиноу бысть вселенѣй Дѣво. 

Рожьшия чистоу. 

Благословимъ Господа. 

Пісня 5, ірмос: Оутренююще. 

Пречистое рожьство твоє, богородице. 

Рожьство твоє, богородице. 

Радуи ся  пречистая Богородице безневѣстьная. 

Пісня 6, ірмос: Ризоу ми пода. 

Веселитеся матери съ мною. 

Просвѣти землю рожьство твоє. 

Хвалимъ рожство твоє. 
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Пісня 7, ірмос: Основавый землю. 

Радуи ся чрево небесъ ширьше. 

Радуи ся прибѣгающимъ прїстанище. 

(далі втрачений текст) 

Стихира по 50 псалмі, глас 1-й: Столъпъ цѣломоудрїя доушевьнъ. 

Сідален, глас 4-й, под.: Оудиви ся Иосифъ. 

Възъпии Давиде что ти клятъ ся Богъ. 

Успення Богородиці 

Канон, глас 4-й 

Пісня 1, ірмос: Отъверьзю оуста моя. 

Дѣвыя отроковица. 

Достойно яко дшьно  тебѣ со небесе. 

Веселите ся дьньсь небеса. 

Пісня 3, ірмос: Твоя пѣвьца Богородице. 

Отъ мрьтвъ чрѣслъ изнесена. 

Ликъ богословьць отъ коньць. 

Радостия веселиться тварь вся. 

Блаженні, глас 4-й: Дрѣва ради ада. 

Въ рожьство твоє, Пречистая. 

Прѣложивъши душю си въ руцѣ. 

Къ бесъмерьтьнѣй жизни. 

Апостолы своя, Христе. 

Інципіт троїчного: Отца же и Сина и Духа вси прѣсвятаго єдино. 

Інципіт богородичного: Матерь твою, Христе, рожьшую тя плътию. 

Невідома блаженна: Дрѣва ради адамъ. 

Пісня 4, ірмос: Неислѣдьнъ божи. 

Чюдо бѣ зьрѣти небо. 

Аще непостижьныи сея плодъ. 

Въ прѣставлении ти, Мати Божа. 

Пісня 5, ірмос: Оудивиша ся вся. 

Труба да възгласить. 

Съсудъ подобляше ся. 

Ияковъ тя прописа святая дѣво. 

Пісня 6, ірмос: Божиє се и съборьно. 
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Ис тебе жизнь въсия. 

Жити бывши мѣсто святоє. 

Придѣте христолюбьци. 

Пісня 7, ірмос :Не поклониша ся твари. 

Юноша и дѣвыя дѣвица. 

Да въструбять трубою духовьною. 

Събери ны, госпоже, от конець всѣхъ. 

Пісня 8, ірмос: Отрокы прѣчисты. 

Чини бесплътьнии дьньсь. 

Пѣние приносимъ ти, пречиста. 

О паче съмысла чюдесемъ ти. 

Пісня 9, ірмос: Вьсякъ земьнъ. 

Придѣте въ Сионъ. 

Придѣте вѣрьнии къ гробу приступимъ. 

Приими от насъ пѣснь исходьную. 

Стихири 

О дивьноє чюдо. 

Твоєго оуспения славять. 

Дивьныя твоя таины, богородице. 

Небесьнии чинове. 

Иорофѣистыи дионисъ же. 

Нынѣ пришьдше дѣво. 

Сідален, глас 8-й, под.: Повелѣи. 

Повелѣниємь творьца твоєго. 

Сідален, глас 4-й, под.: Оудиви ся иосифъ. 

Възъпии Давиде. 
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Приклад 3. Блаженні. 

 

Різдво Богородиці 

Поите людѣє прославите языци. 

Днесь вѣрныи роди се дѣвая новый кивоть и душевныи облакь. 

Днесь адамь веселит ся и Євва. 

Успення Богородиці 

Дрѣва ради адамь быст иселень. 

Блаженаа ти душа отступивши жизни человѣческия.  

Помѣни ны госпоже вь своеи славѣ кь владицѣ. 

Слава Отца же и сина и прѣсватаго Духа. 

Честняя ти душа блаженаа. 

Апостолы своя христе от коньць всѣхъ събьра. 

Прѣложивъши душю си въ руцѣ єдине милостиве. 

 

Приклад 4. Стихири. 

 

Різдво Пресвятої Богородиці 

Дьньсь иже на разоумьныихъ престолѣхъ, глас 6-й. 

Сии дьнь господьнь, глас 6-й.  

Аще и божьємь велѣниємь, глас 6-й. 

Дьньсь неплодьная врата, глас 6-й. 

Дьньсь прекрасьныя радости начало дьньсь, глас 6-й. 

Дьньсь неплоды анна ражаєть, глас 6-й. 

Начало нашемоу съпасению людие дьньсь бысть, глас 1-й. 

Придѣте любодѣ[вс]твьнии вьси и чист[о]тѣ рач[и]теле пр[идѣте], глас 2-й. 

[Что шоумъ] праздьноующиихъ, глас невизначений. 

Прѣдъповелѣная вьсѣхъ цесарица, глас 2-й.  

Вьсемирьная радость, глас 4-й.  

Неплоды бещадьная анна дьньсь роукама, глас 4-й. 

Въ нарочитыи дьнь праздьньства нашего въструбимъ, глас 8-й. 

П[ридѣте] вьси вѣрьнии къ дѣвици, глас 8-й. 

Да радується тварь вься въ рожьство пренепорочьныя, глас невизначений. 

Придѣте таино вьсь новый издраиль да видимъ, глас невизначений. 
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Введення Пресвятої Богородиці в храм 

Дьньсь въ црк[ъ]вь приводиться, глас 4-й. 

Дьньсь боговъмѣстимия цьркы, глас 4-й. 

Придѣте вьси людиє єдиноу, глас 4-й. 

Дьньсь събори вѣрныихъ, глас 6-й. 

По рожениємь твоимь, глас 8-й. 

Благовіщення 

Подобен: О прѣславь събори вѣрныихъ, глас 1-й. 

Отъ вышьниихъ мѣстъ гавралъ бесплътьныи.  

О дивьноє чоудо гаврилъ поустися. 

О дивьноє чоудо богъ слово.  

Въ шестыи мѣсяць архистратигъ, глас 1-й. 

Въ мѣсяць шестыи посъланъ быстъ, глас 1-й. 

Отъ вѣка оутаєна отъкрывається, глас 2-й. 

Въ шестыи мѣсяць поъсланъ бысть, глас 4-й. 

Се въздвижениє нын[ѣ] явися намъ, глас 4-й. 

Языка єгоже не вѣдяаше, глас 4-й. 

Посъланъ быстъ съ небесе гавриилъ, глас 6-й. 

Успення Пресвятої Богородиці 

О прѣславьноє чюдо источьникъ жизни въ гробѣ, глас 1-й.  

Твоє славять оусъпениє власти, глас 1-й. 

Дивныя твоя таины богородице, глас 1-й. 

Подобаше самовидьцемъ словоу, глас 1-й. 

Богоначальныимь мановениємь отъ вьсюду, глас 1-й. 

Небесъ вышьши сущи, глас 2-й. 

Вьсенепорочьная невѣста, глас 2-й. 

Придѣте вьси коньци земля, глас 3-й.  

Придѣте въспоимъ людиє пресвятоую, глас 4-й. 

Давыдьскую пѣснь дьньсь людиє, глас 4-й. 

Вьсечьстьноє твоє оусъпениє пресвятая, глас 4-й.  

Єгда изиде богородице, глас 4-й. 

Въспоите людиє матери, глас 5-й. 

На бесъмьртьноє твоє оусъпениє, глас 6-й. 

Глас 2, подобен: Доме єфрантовъ. 

Врата небесьная възмѣтеся. 
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Слава на небеси на земли веселиє. 

Оупъвание хрьстияномъ помощьнице. 

Мъножество ученикъ съберѣтеся. 

Невѣстоу тя божию. 

Ты єдина бога зачьнъши. 

Глас 2-й, подобен: Кыими похваль. 

Кыми духовньныими устьнами ублажимъ. 

Кыя доуховьныя пѣсни нынѣ принесемъ ти пресвятая бесъмьртьнымь. 

Кымя доуховьныя пѣсни яже приношахоу ти тъгда дѣво окроугъ одра. 

Кыми пѣсньнныими словесы погребемъ богородицю. 

Кыми гробьныими пѣсньми въспоимъ живоносноую память. 

Глас 2-й, подобен: Двьрь свѣтообразна бысть сълньца правьдьнааго. 

Оувѣряя иисусъ сынъ твои.  
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Приклад 5. Константинова азбучна молитва. 

 

Азъ словомъ симь молю Богоу: 

«Боже, всея твари и зиждителю, 

Видимыимъ и невидимыимъ, 

Господа Духа посъли живоущаго, 

Да въдъхнеть въ срьдьце ми слово, 

Ієже боудетъ на оустѣхъ вьсѣмъ 

Живоущимъ вь заповѣдьхъ ти. 

Зѣло бо єсть свѣтильникъ жизни 

Законь твои и свѣть стьзамъ, 

Иже ищеть євангельска слова 

И просит дары твоя прияти. 

Летить бо нынѣ и Словѣньско племя,  

Къ крьщению обратиша ся вьси, 

Людиє твои нарещи ся хотяще, 

Милости твоєя, Боже, просять зѣло. 

Нъ мънѣ нынѣ пространно слово даждь, 

Отче, Сыне и прѣстыи Душе,  

Просящоу оумоу помощи от тебе, 

Роуцѣ бо свои горѣ въздѣю присно 

Силоу приятии и моудрость у тебе; 

Ты бо даєши достоиномъ силоу, 

Упостась же вьсякую цѣлиши. 

Фараоня мя зълобы избави, 

Херовимьскоу ми мысль и оумъ даждь,  

О честная, прѣсвятая Троице! 

Пѣчаль мою на радость прѣложи, 

Цѣломудрьно да начьноу пьсати 

Чюдеса твоя прѣдивьная зѣло. 

Шестькрылатъ сылу въсприимъ 

Шьстовую нынѣ по слѣдоу учителю, 

Имены єю и дѣлу послѣдуя, 

Явѣ сътворю євангельско слово, 

Хвалоу въздам Троици въ божьствѣ, 

Юже поєть вьсякыи въздрастъ, 

Юнъ и старъ своимъ разоумомъ,  

Отцу, Сыну и прѣстоумоу Доухоу, 

Емуже чьсть и дрьжава и слава 

От всея твари и дыхания 

Въ вся вѣка и на вѣкы, аминь. 
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Приклад 6. Ангельський собор. 
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Приклад 7. Приклади мелодичного розвитку. 

 

1. Повторність одного звука, що підкреслює прославний характер тексту:  

 Богородичен-догматик гласу 1-го 

 

 Ірмос 8-ї пісні канону В‘їхання 

 

 

Стихира на Господи воззвах, Воздвиження  

2. Кроки широкими інтервалами:  

 

Богородичен-догматик 6-го гласу 

 

 

Стихира на Господи воззвах, Симеону Столпнику 
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3. Розспівність початкових слів або словосполученнь: 

  

Богородичен-догматик 8-го гласу 

  

Стихира на литії, Богоявлення 

 

 

Стихира на хваліте, св. Йоана Златоуста 

 

Стихира на освященїє води 

 

Ірмос 3-ї пісні, трипіснець пред Рождеством Христовим 

4. Мелізматичне розспівування першого речення: 

 

Стихира на хваліте, арх. Михаїла 

 

 

Стихира на хваліте, В‘їхання 

 

Антифон 3-й, глас 6-й 
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Приклад 8. Ірмос 1-ї пісні канону 1го гласу на Успення Пресвятої 

Богородиці. 
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Приклад 9. Ірмос 1-ї пісні канону 1-го гласу на Успення Пресвятої 

Богородиці (грецьке) 
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Приклад 10. Ірмоси 1 пісні канону 1-го гласу на Успення у 

церковнословянському та грецькому варіантах. 
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Приклад 11. Ірмос 3-ї пісні канону 1-го гласу на Успення Песвятої 

Богородиці (грецьке) 
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Приклад 12. Ірмос 3-ї пісні канону 1го гласу на Успення Песвятої 

Богородиці. 
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Приклад 13. Догматик 1 гласу. 
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Приклад 14. Фрагмент богородичного-догматика 1- гласу. 
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Приклад 15. Догматик 2 гласу 
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Приклад  16. Догматик 5 гласу. 
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Приклад 17.  Догматик 6 гласу. 

 

 

  

 


