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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. Історія європейської культури 

невіддільна від історії християнства. У сакральному мистецтві європейських 
країн віддзеркалено основні етапи рецепції християнського вчення народами 
Європи – від перших спроб поєднання античного спадку з ідеями християнства 
до постмодерних пошуків сучасних церковних митців. Становлення 
християнського мистецтва припадає на добу Середньовіччя, коли було 
сформовано його підвалини та розроблено художні канони. Середньовічне 
церковне мистецтво в художніх образах не лише проголошувало істини віри 
або розповідало про євангельські події, воно стало невід’ємною складовою 
літургічної сакральної дії як діалогу між Богом і людьми. 

Новий час ознаменований парадигмальною зміною в сакральному 
мистецтві, що було пов’язано з посиленням антропоцентричного первня в 
постренесансній культурі. Зміна парадигми сакрального призвела до 
трансформації фундаментальних засад церковного мистецтва, в тому числі й до 
оновлення його жанрової системи. Особливе місце серед релігійних жанрів 
Нового часу посідає духовна пісня. Завдяки своїй простоті вона на світанку 
нової ери стала важливим інструментом християнізації європейського 
суспільства, її роль у поширенні християнських ідей залишається вагомою і в 
постхристиянську добу. З часів пізнього Середньовіччя в Західній Європі 
духовна пісня, залишаючись частиною побуту мирянина, стала невід’ємною 
складовою церковних відправ. Сьогодні у християнських громадах різних 
деномінацій духовна пісня є частиною літургічних сакральних дій. Шлях від 
побутової пісні християнського змісту до сакрального богослужбового твору 
духовна пісня пройшла і на східнослов’янських землях. Він був менш тривалим 
у часі і мав свої особливості: середньовічна східнослов’янська духовно-пісенна 
традиція формувалася на православному ґрунті, а тому шлях до сакралізації 
духовно-пісенних творів був непрямим та охопив не всі християнські конфесії. 

З кінця ХХ ст. спостерігається посилення інтересу до вивчення духовно-
пісенного жанру, що функціонував на східнослов’янських землях. У сучасних 
роботах науковців найбільше уваги приділено питанням джерелознавства й 
текстології, текстовим та музичним особливостям духовно-пісенної творчості, 
зв’язкам духовної пісні книжного походження і фольклору. Значно рідше вчені 
концентруються на питаннях вивчення східнослов’янської духовно-пісенної 
традиції у контексті сакрального мистецтва Нового й Новітнього часу. Це 
пов’язано передусім з особливостями конфесійної мапи Східної Європи, 
певною упередженістю щодо вагомості ролі неправославних конфесій у 
розвитку української, білоруської, російської культур. Необхідність розгляду 
східнослов’янської духовно-пісенної традиції в контексті загальноєвропейських 
традицій сакрального мистецтва Нового й Новітнього часу зумовила вибір теми 
дисертаційної роботи «Сакральний вимір східнослов’янської духовної 
пісенності другої половини XVІ – початку XXІ століття». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана згідно з планами науково-дослідної роботи кафедри 
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естрадного виконавства Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв та відповідає комплексній темі «Актуальні проблеми культурології: 
теорія та історія культури» (державний реєстраційний № 115U001572) 
перспективного тематичного плану науково-дослідної роботи НАКККіМ. Тему 
дисертації затверджено рішенням Вченої ради НАКККіМ (протокол засідання 
№ 8 від 25.10.2011 р.). 

Формулювання наукової проблеми, нове розв’язання якої отримано в 
дисертації. Науковою проблемою представленої дисертації є сакральний вимір 
східнослов’янської духовної пісенності другої половини XVІ – початку XXІ ст. 

Мета дослідження – репрезентація східнослов’янської духовно-пісенної 
традиції другої половини XVІ – початку XXІ ст. як інтегральної частини 
європейського сакрального мистецтва Нового й Новітнього часу. 

Завдання дослідження: 
- обґрунтувати теоретико-методологічні засади вивчення сакрального 

мистецтва європейської традиції Нового й Новітнього часу; 
- концептуалізувати поняття «нової сакральності» як базового для 

християнського мистецтва Нового й Новітнього часу; 
- здійснити періодизацію української, білоруської, російської духовно-

пісенних традицій, охарактеризувати основні етапи їх розвитку; 
- охарактеризувати стильову еволюцію східнослов’янської духовної 

пісенності другої половини XVІ – початку XXІ ст. у проекції на сакральне 
музичне мистецтво; 

- розробити теоретичні засади паралітургіки в контексті богослужбових 
практик західно-християнської та східно-християнської церковних традицій; 

- унаочнити й систематизувати зв’язки книжної духовної пісенності 
і фольклору у вимірах сакрального; 

- довести перспективність розгляду духовної пісенності церковного 
призначення в контексті популярної культури; 

- висвітлити етапи становлення та охарактеризувати основні типи 
східнослов’янських пісенників другої половини XVІ – початку XXІ ст., 
призначених для церковних відправ та індивідуальних молитовних практик; 

- охарактеризувати специфіку відтворення псалтирних і біблійних текстів 
у східнослов’янських духовних піснях книжного походження різних 
національних традицій; 

- унаочнити форми рецепції гімнографічних текстів у східнослов’янській 
духовно-пісенній традиції. 

Об’єкт дослідження: культурно-мистецький феномен східнослов’янської 
духовної пісенності в європейській християнській традиції Нового й Новітнього 
часу. 

Предмет дослідження: східнослов’янська духовна пісенність другої 
половини XVІ – початку XXІ ст. у вимірах сакрального. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період другої половини XVI 
– початку ХХІ ст. і обумовлені часом появи у східнослов’янському 
культурному просторі книжної духовної пісенності європейської ґенези (нижня 
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межа) та сучасним етапом розвитку української, білоруської й російської 
духовно-пісенних традицій (верхня межа). 

Територіальні межі дослідження охоплюють як історичні, так і сучасні 
території поширення української, білоруської та російської духовної пісенності, 
зокрема Речі Посполитої, Австро-Угорської та Російської імперій, СРСР, 
європейських країн (передусім Польщі, Чехії, Словаччини), сучасні території 
незалежної України, Білорусі, Російської Федерації, а також ареали 
розповсюдження духовної пісенності в українській діаспорі (країни Європи й 
Америки). 

Теоретико-методологічною основою роботи став інтердисциплінарний 
підхід із залученням методів з різних галузей знань, який дав змогу розглянути 
східнослов’янську духовно-пісенну традицію як культурно-мистецький 
феномен в його інтегральній цілісності. Використання культурологічного 
підходу було зумовлено необхідністю розглянути східнослов’янську духовну 
пісенність як складову європейської культури Нового й Новітнього часу. 
Методологічна стратегія дослідження духовної пісні у вимірах сакрального 
передбачала використання підходів, розроблених в релігієзнавстві та теології 
(літургіці). 

Для досягнення поставлених завдань використовувались комплексні 
методи дослідження: історико-культурний – для розгляду феномену 
східнослов’янської духовної пісенності другої половини XVI – початку ХХІ ст. 
в історичній динаміці; структурний – для аналізу структурних компонентів 
європейської християнської культури; соціокультурний – для відтворення 
цілісної картини процесів, що відбувалися в соціумі, в їх проекції на розвиток 
духовної пісенності; хронологічний – для періодизації східнослов’янської 
духовної пісенності другої половини XVI – початку ХХІ ст. в її національних 
відгалуженнях; системний – при дослідженні східнослов’янської духовної 
пісенності в її системних зв’язках з церковною та фольклорною традиціями; 
текстологічний – для вияву гімнографічних і біблійних першоджерел у текстах 
духовних пісень; компаративний – для порівняння текстового й музичного 
компонентів духовно-пісенних творів; емпіричний (спостереження, 
опитування) – для вивчення функціонування духовно-пісенного шару в 
сучасній церковній практиці різних християнських конфесій; статистичний – 
для визначення ступеня поширеності духовних пісень у церковному та 
фольклорному середовищі; музично-стильовий – для характеристики стильових 
особливостей духовних пісень в контексті еволюції сакрального музичного 
мистецтва; теоретичного узагальнення – для підведення підсумків 
дослідження. 

Теоретичну базу дисертації складають: 
- фундаментальні дослідження з теорії та історії культури, що визначають 

концептуальні засади та методологічні стратегії сучасної гуманітаристики 
(С. Аверінцев, Л. Дубровіна, О. Колесник, С. Кримський, М. Каган, 
Н. Ковальчук, О. Лосєв, М. Попович, Ю. Сабадаш, В. Сіверс, В. Шейко, 
В. Шульгіна, І. Юдкін та ін.); 
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- праці, що розглядають сакральне в розмаїтті його виявів: від первісного 

суспільства до постмодерну (В. Бодак, П. Герчанівська, Е. Дюркгейм, 
М. Еліаде, С. Зєнкін, А. Лещенко, В. Личковах, І. Остащук, Р. Отто, Н. Ростова, 
М. Столяр, М. Хрєнов, І. Федь, В. Шелюто та ін.); 

- дослідження з історії християнства на східнослов’янських землях 
(Б. Лобовик, А. Колодний, П. Новаковський, П. Яроцький та ін.); 

- роботи, в яких розглядаються питання популярної культури (С. Амеліна, 
Р. Безугла, П. Берк, О. Гриценко, А. Костіна, К. Станіславська та ін.); 

- дослідження східнослов’янської барокової літератури, в яких унаочнено 
її зв’язки з біблійною й літургічною поезією (І. Ісіченко, Л. Луцевич, 
С. Ніколаєв, Л. Сазонова, М. Сулима та ін.); 

- праці з літургіки східного (Х. Вайбру, Кіпріан (Керн), М. Соловій, 
О. Шмеман) та західного (Ф. Гарнонкур, Л. Дукан, М. Кунцлер, 
Б. Надольський, І. Павляк, І. Сєкєрка) обрядів, в яких розкрито роль сакральної 
музики в богослужінні; 

- роботи українських і зарубіжних медієвістів – дослідників сакрального 
мистецтва (Н. Герасимова-Персидська, Л. Корній, Т. Ліхач, Н. Плотнікова, 
Н. Сиротинська, М. Такала-Рощенко, О. Шевчук, О. Шуміліна, Ю. Ясіновський 
та ін.); 

- дослідження українських і зарубіжних вчених, присвячені питанням 
церковного музичного мистецтва різних християнських конфесій 
(К. Берденнікова, Е. Вілсон-Діксон, І. Гарднер, Т. Гусарчук, Л. Густова, 
О. Дадіомова, А. Єфіменко, О. Клокун, І. Кузьмінський, Г. Кюнг, О. Мануляк, 
О. Маркова, В. Мартинов, Т. Мартинюк, І. Михайлова, О. Муравська, 
Г. Пікарда, Дж. Харпер, Ю. Фіденко, М. Юрченко та ін.); у тому числі праці з 
історії релігійної пісенності центральноєвропейської традиції (Б. Бартковський, 
Л. Бурлас, А. Зола та ін.); 

- філологічні праці джерелознавчого й текстологічного спрямування, 
присвячені східнослов’янській духовній пісенності, кінця ХІХ – першої третини 
ХХ ст. (М. Возняк, В. Гнатюк, М. Грушевський, В. Перетц, С. Щеглова, 
Ю. Яворський), середини ХХ ст. (О. Позднєєв), кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
(О. Гнатюк, І. Грималовський, П. Женюх, Ю. Лабинцев, В. Нойманн, А. Рабус, 
Г. Роте, Д. Штерн, Л. Щавінська); 

- музикознавчі дослідження з історії української (Л. Івченко, Ю. Медведик, 
І. Матійчин, Н. Сулій, А. Томко, Т. Шеффер, О. Шкурган), білоруської 
(І. Герасимова, Л. Костюковець, Л. Сидорович, В. Романенкова, О. Солодухін), 
російської (О. Васильєва, О. Дольська, Ю. Кєлдиш, В. Копилова, Т. Ліванова) 
духовної пісенності книжної традиції; 

- роботи, що торкаються питань взаємодії книжної духовної пісенності і 
фольклору (Л. Баранкевич, О. Богданова, П. Демуцький, К. Жимульова, 
В. Кушпет, О. Сироїд); дослідження з історії духовного стиха (Н. Мурашова, 
М. Казанцева, О. Сверлова, Н. Федоровська та ін.). 

Джерельною базою дослідження стали рукописні пісенники останньої 
третини XVII – XIX ст., що зберігаються у фондах Інституту рукопису 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (м. Київ) (ф. 1, 8, 33), 
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Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України 
(м. Київ) (ф. 3), Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника 
(м. Львів) (ф. 1, 6, 77), Бібліотеки Академії наук Росії (м. Санкт-Петербург) 
(ф. 19, 31, 67, 85), Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург) 
(ф. 550, 583, 775); видання текстів барокових духовних пісень, здійснених 
В. Гнатюком, М. Грушевським, Ю. Яворським, О. Гнатюк, П. Женюхом, 
В. Нойманном, Д. Штерном, а також текстів і мелодій духовно-пісенних творів, 
підготовлених музикознавцями О. Васильєвою, О. Дольською, Л. Івченко, 
Л. Сидорович. Духовну пісенність кінця XVІІІ – початку XXІ ст. досліджено на 
основі друкованих видань різних християнських конфесій, що виходили в 
Україні, Білорусі, Росії, а також у країнах Європи й Америки, де мешкали 
представники діаспори. Окрім українських, російських, білоруських рукописів і 
друків, у дослідженні використано польські, чеські, словацькі, хорватські, 
угорські, німецькі, американські рукописні й друковані канціонали та 
пісенники XV – початку XXІ ст., що репрезентують католицьку і 
протестантську духовно-пісенні традиції. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у роботі: 
Вперше: 
- історичний розвиток східнослов’янської духовної пісенності другої 

половини XVI – початку ХХІ ст. розглянуто крізь призму категорії «нової 
сакральності», базової для християнської музичної культури Нового й 
Новітнього часу; 

- окреслено специфіку східнослов’янської духовної пісенності в її 
національних виявах, запропоновано періодизацію української, білоруської, 
російської духовно-пісенних традицій другої половини XVI – початку ХХІ ст.; 

- унаочнено генетичний зв’язок барокової та сучасної духовно-пісенної 
традиції; 

- виявлено конфесійні пріоритети східнослов’янської духовної пісенності 
другої половини XVI – початку ХХІ ст.; 

- охарактеризовано стильові особливості східнослов’янської духовної 
пісенності другої половини XVI – початку ХХІ ст. в контексті еволюції 
сакрального музичного мистецтва; 

- відповідно до функціональності як ознаки «нової сакральності» 
розроблено теоретичні підвалини паралітургіки (другий рівень сакральних дій) в 
богослужбовій практиці християнських Сходу і Заходу в Новий та Новітній час; 

- зв’язки духовної пісенності книжного походження з фольклорною 
традицією подано у вигляді системи, в якій унаочнено синкрезис анабатичного 
та магічного інтенціональних векторів у фольклоризованих духовно-пісенних 
творах книжного походження як вияв взаємодії двох типів сакральності – 
християнської та дохристиянської; 

- розглянуто східнослов’янську духовно-пісенну традицію в контексті 
популярної культури та доведено, що духовні пісні церковного призначення 
завдяки способам трансляції пісенного репертуару та його соціокультурним 
функціям можна розглядати як структурний компонент популярної культури; 
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- на прикладі еволюції структури західноєвропейських канціоналів і 

східнослов’янських пісенників простежено шлях пошуків оптимальних форм 
книг з духовно-пісенним репертуаром, призначених для церковних відправ та 
індивідуальних побожних практик; 

- унаочнено сакральне підґрунтя східнослов’янської духовно-пісенної 
традиції через інтертекстуальні зв’язки з церковною гімнографією та біблійними 
текстами; 

- уведено в науковий обіг українські, білоруські, російські пісенники ХІХ 
– початку ХХІ ст., що репрезентують різні християнські конфесії. 

Розширено: 
- поняття «нової сакральності», запропоноване музикознавцями для 

характеристики музики 70-90-х рр. ХХ ст., яке екстрапольовано на європейську 
церковно-музичну традицію Нового й Новітнього часу. 

Набули подальшого розвитку: 
- проблематика сакрального в контексті європейської християнської 

традиції; 
- питання розвитку та функціонування сакральної музики різних 

християнських конфесій; 
- тематика, пов’язана зі стильовою еволюцією сакральної музики від 

бароко до сучасності. 
Теоретичне значення отриманих результатів. Теоретичне значення 

роботи полягає в розширенні й поглибленні уявлень про східнослов’янську 
духовно-пісенну традицію як складову європейського християнського 
мистецтва Нового й Новітнього часу. Запропонована дефініція «нова 
сакральність» як базова для християнської культури Нового й Новітнього часу 
дає можливість розглянути духовну пісню східноєвропейського регіону в 
контексті трансформаційних процесів, які відбувалися в європейській культурі 
з часів пізнього Ренесансу до початку ХХІ ст. Теоретичні положення та 
висновки можуть стати підґрунтям для подальших комплексних досліджень з 
історії християнської культури, сакрального мистецтва, музичної літургіки. 
Розширення джерельної бази дозволило уточнити конфесійні орієнтири 
української, білоруської, російської християнської традиції Нового й 
Новітнього часу. 

Практичне значення дослідження. Отримані результати можуть бути 
використані при розробці лекційних курсів, укладанні навчальних посібників і 
програм з історії української і світової культури та мистецтва для студентів 
вищих навчальних закладів гуманітарного й мистецького профілів. Матеріали 
дисертації використовувалися автором в курсах з історії української та 
зарубіжної музики, літургіки, церковного співу (Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв, Національна музична академія України 
ім. П. І. Чайковського), на курсах підвищення кваліфікації викладачів закладів 
спеціалізованої мистецької освіти, музичних коледжів, коледжів культури і 
мистецтв, у концертній практиці формації «Dominica». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 
дослідженням, в якому репрезентовано східнослов’янську духовну пісенність 
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другої половини XVІ – початку XXІ ст. як складову сакрального мистецтва 
європейської традиції. Розроблено методологічні засади для культурологічних і 
мистецтвознавчих студій християнського мистецтва Нового й Новітнього часу, 
зокрема розширено значення терміна «нова сакральність» для характеристики 
літургічної музики зазначеного періоду, специфічними рисами якої є зростання 
ролі громади як суб’єкта літургії, автономність сакрального та мистецького 
компонентів церковного богослужіння, функціональна інтерпретація 
сакрального через розмежування трьох рівнів сакральних дій, використання в 
літургічній практиці національних мов, спрощення музичної мови 
богослужбових творів. Ознаки «нової сакральності» у східнослов’янській 
духовно-пісенній традиції унаочнено на прикладі еволюції співаника з 
духовними піснями та зв’язків текстів духовних пісень з біблійною та 
літургічною поезією. Усі наукові результати отримані дисертантом особисто. 

Апробація результатів дисертації здійснювалась на міжнародних 
наукових конференціях: «Український народний музичний інструментарій: 
історія, теорія і методи дослідження» (Київ, 21–22 травня 2009 р.), 
культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва (Київ, 2–3 червня 
2010 р., 2–3 червня 2011 р., 31 травня – 1 червня 2012 р., 28–29 травня 2013 р.), 
«Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, 11–
12 листопада 2010 р., 10–11 листопада 2011 р., 8–9 листопада 2012 р., 9 квітня 
2014 р., 16 квітня 2015 р., 21 квітня 2016 р., 20 квітня 2017 р.), «Діяльність 
продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття» (Київ, 2 грудня 
2010 р., 15–16 грудня 2011 р., 5–6 грудня 2013 р., 4–5 грудня 2014 р., 5–6 грудня 
2017 р.), щорічна богословська конференція Православного Свято-
Тихонівського гуманітарного університету (Росія, Москва, 21–22 січня 2011 р., 
20–21 січня 2012 р., 21–22 січня 2013 р., 20–21 січня 2017 р.), «Звук і знак: 
середньовіччя, бароко, сучасність» (Київ, 21–23 квітня 2011 р.), «Діалог 
культур у контексті історії греко-українських зв’язків» (Київ, 20 травня 
2011 р.), «Діалог культур: дослідження, практики, виклики» (Київ, 3–5 жовтня 
2011 р.), Міжнародні наукові читання пам’яті Л. С. Мухаринської (1906 – 1987) 
(Білорусь, Мінськ, 18–20 квітня 2012 р., 17–18 квітня 2013 р., 14–17 квітня 
2015 р.), «Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність» (Київ, 2–
3 травня 2012 р.), «Інституційні засади культуротворення: історія та сучасність» 
(Київ, 11–12 травня 2012 р.), «Діалог культур: Україна – Греція» (Київ, 20–
21 вересня 2012 р.), «Століття Львівського музикознавства» (Львів, 1–3 жовтня 
2012 р.), І конференція Спілки греко-сербсько-української дружби і співпраці 
«Трьох святих рівноапостольних ієрархів та Кирила і Мефодія» (Сербія, Ніш, 
12–13 жовтня 2012 р.), «Докласична і сучасна музика: нові ракурси розуміння» 
(Київ, 30 листопада – 2 грудня 2012 р.), «Трансформаційні процеси в освіті і 
культурі» (Київ, 24–25 квітня 2013 р.), «Діалог культур Україна – Греція: 
сучасний стан та перспективи розвитку» (Київ, 19–20 вересня 2013 р.), 
«Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ століття» 
(Київ, 30 квітня 2014 р.), «Діалог культур: Україна – Греція (поліфонія діалогу у 
постсучасній культурі)» (Україна, Київ – Греція, Ретімнон, 19–27 вересня 
2014 р.), «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття» 
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(Київ, 28–30 квітня 2015 р.), «Неолатинская гуманистическая традиция и 
русская литература конца XVІI – начала ХІХ веков» (Росія, Санкт-Петербург, 
28–29 вересня 2015 р.), «Sacrum et profanum в культурі» (Львів, 3–4 листопада 
2015 р.), «Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід» (Одеса, 4–5 грудня 
2015 р., 5–7 грудня 2016 р.), «Культурно-мистецькі обрії» (Київ, 4 лютого 
2016 р., 24 листопада 2017 р.), «Степан Дегтярьов та його сучасники: музичний 
класицизм у Східній Європі (до 250-річчя від дня народження С. Дегтярьова)» 
(Київ, 10 травня 2016 р.), «Мистецька освіта України ХХІ століття: 
євроінтеграційний вектор» (Київ, 12–13 травня 2016 р.), «Русское музыкальное 
барокко: тенденции и перспективы исследования» (Росія, Москва, 24–26 
жовтня 2016 р.), «Musica moderna: XVI – XXI» (Київ, 21–23 квітня 2017 р.), 
«Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ 
століття» (Київ, 25–26 квітня 2017 р.), Міжнародна наукова конференція з 
історії гимнографії, сакральної монодії та церковного співу (Львів, 30–31 
жовтня 2017 р.), «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-
мистецьких рефлексіях» (Київ, 2–3 листопада 2017 р.), «Ex umbra in solem» 
(Львів, 2–5 листопада 2017 р.); 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Культура і 
суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри» (Київ, 
27–28 травня 2010 р.), «Культурна політика у контексті етнокультурного 
різноманіття України» (Київ, 29–30 вересня 2010 р.), «Народознавчі студії 
пам’яті Василя Скуратівського» (Київ, 21–22 жовтня 2010 р., 20 жовтня 2011 р., 
23–24 жовтня 2012 р., 24–25 жовтня 2013 р.), «Проблеми удосконалення 
професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін» (Суми, 7–9 квітня 
2011 р.), «Культурна політика у контексті полікультурного світу» (Київ, 29–
30 вересня 2011 р.), «Діалог культур: дослідження, практики, виклики» (Київ, 
3–5 жовтня 2011 р.), «Мистецька освіта в європейському соціокультурному 
просторі ХХІ століття» (Мукачеве, 22–23 березня 2012 р., 14–15 березня 
2013 р., 13–14 березня 2014 р.), «Діалог культур у просторі полікультурного 
світу» (Київ, 9–10 листопада 2012 р.), «Сучасне мистецтвознавство: науковий 
та методичний аспекти» (Київ, 18 квітня 2013 р., 16 квітня 2015 р., 20 квітня 
2016 р., 5–6 квітня 2017 р.), «Університетське музикознавство» (Львів, 1 жовтня 
2013 р.), Перші наукові читання присвячені пам’яті доктора історичних наук, 
професора О. І. Путра (Київ, 19–20 березня 2014 р.), «Музика минулого і 
сучасності» (Київ, 26–27 квітня 2014 р.), «Інституційні засади процесів 
культуротворення в Україні: ХХ – ХХІ ст. – етапи та напрямки розвитку» (Київ, 
14 листопада 2014 р.), «Musica incognita: XVI – XXI» (Київ, 24–26 квітня 
2015 р.), «Мистецькі реалізації універсалій культури: зміна смислів» 
(25 листопада 2015 р.), «Музичний твір: XVI – XXI» (Київ, 23–24 квітня 
2016 р.), «Культуротворчість в системі сучасної гуманітаристики» (Слов’янськ, 
16 лютого 2017 р.), «Українське суспільство: основні виміри» (Київ, 27 травня 
2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 76 
публікаціях: 1 одноосібній та 1 колективній монографіях, 22 статтях у фахових 
виданнях, затверджених ДАК МОН України за напрямом «мистецтвознавство», 
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з яких 9 включені до міжнародних науково-метричних та реферативних баз, 7 
статтях у зарубіжних наукових періодичних виданнях, 45 публікаціях в інших 
наукових виданнях та збірниках матеріалів наукових конференцій. У статті, 
написаній у співавторстві [21], автору належить частина, присвячена розвитку 
жанру планкта в українській духовно-пісенній традиції XVII – початку ХХІ ст. 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 
«Українська духовна пісня західноєвропейського походження в історичному 
розвитку (XVII – ХХ ст.)» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» 
захищено 27 жовтня 2004 р. в Національній музичній академії України 
ім. П. І. Чайковського Міністерства культури України; її матеріали в тексті 
докторської дисертації не використовувались. Сформульовані у даному 
дослідженні положення виносяться на захист вперше. 

Структура дисертації. Робота складається з анотації (українською та 
англійською мовами) зі списком публікацій за темою дисертації, вступу, п’яти 
розділів (чотирнадцяти підрозділів), висновків, списку використаних джерел 
(515 позицій), додатків. Загальний обсяг дисертації – 503 сторінки, з яких 
основного тексту – 407 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано наукову 
проблему, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, 
надано відомості про апробацію результатів дослідження, кількість публікацій, 
структуру й обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження сакрального 
мистецтва» складається з двох підрозділів, де обґрунтовано теоретичні 
підвалини історико-культурних та мистецтвознавчих студій у царині 
сакрального мистецтва. 

У підрозділі 1.1 «Сакральне в історико-культурному та 
мистецтвознавчому дискурсах» викладено теоретичні засади дослідження 
християнського сакрального мистецтва Нового й Новітнього часу в 
європейській культурі. 

Сакральне як складова духовної культури у ХХ ст. стала предметом 
дослідження антропологів, культурологів, філософів, релігієзнавців, 
мистецтвознавців. Зазначено, що сакральне як релігійна категорія вказує на 
надприродну (трансцендентну) реальність, яка у природному світі являється у 
вигляді матеріальних знаків; зв’язок людини з надприродним відбувається в 
рамках релігійного культу. Вказано на відмінності трактування сакрального в 
первісному ладі, християнській та постхристиянській цивілізації. Наголошено, 
що в християнстві опозиція «сакральне – профанне», притаманна культурі 
первісного суспільства, з часом знімається, відкриваючи шлях до сакралізації 
усього природного буття (Середньовіччя, Новий час) та трансформації в 
надрелігійний культурний феномен (Новітній час). 
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Окреслено основні напрями дослідження сакрального українськими 

культурологами, філософами, мистецтвознавцями. Наголошено, що сакральне 
мистецтво має трансцендентний та мистецький виміри, з яких лише останній є 
предметом мистецтвознавчої рефлексії. Трансцендентний вимір сакрального 
мистецтва в сучасному мистецтвознавстві виражено через поняття фідеїстичної 
комунікації та інтеракції, які тлумачаться як духовна спрямованість митця на 
Божественне у творчому процесі. Встановлено, що в дослідженнях сакрального 
в музиці європейської традиції існують два підходи – музично-літургічний та 
музикознавчий, де перший розглядає богослужбовий твір в нерозривній єдності 
з його літургічним контекстом, тоді як другий зосереджується лише на його 
музичних особливостях. 

Розмежовано два типи репрезентації сакрального в музиці. До першого 
типу належать твори, які є інтегральною складовою синкретичного сакрального 
акту літургії. Другий тип представлений автономними в музичному плані 
композиціями, не призначеними для богослужіння, які використовують 
випрацювані в музичній традиції спеціальні маркери (знаки, символи, образи) 
сакрального. Зазначено, що в дослідженні східнослов’янської духовно-пісенної 
традиції пріоритетним є музично-літургічний підхід, який розглядає духовну 
пісню як складову богослужіння, проте не менш важливим є виявлення в 
духовних піснях маркерів сакрального, які стають його символами, знаковими 
для середовища, де пісні функціонують. 

Зазначено, що зміна парадигми сакрального у Новий час, пов’язана з 
відходом від теоцентризму Середньовіччя та актуалізацією 
антропоцентричного вектору в розвитку європейської культури, відбилася на 
церковному мистецтві. Визначено ознаки християнського сакрального 
мистецтва Нового й Новітнього часу: зростання ролі громади як суб’єкта 
літургії, автономність сакрального й мистецького компонентів церковного 
богослужіння, функціональна інтерпретація сакрального через розмежування 
трьох рівнів сакральних дій – літургічного, паралітургічного, позалітургічного, 
використання в літургічній практиці національних мов, спрощення музичної 
мови богослужбових творів. Запропоновано розширити значення терміна «нова 
сакральність» для характеристики музики не лише Новітнього, а й Нового часу. 

У підрозділі 1.2 «Східнослов’янська духовна пісенність в сучасній 
науковій літературі: нові підходи» визначено основні напрями сучасних 
досліджень східнослов’янської духовно-пісенної традиції. 

Зазначено, що наприкінці ХХ ст. активізувались студії східнослов’янської 
духовної пісенності як в Україні, так і за її межами. Роботи джерелознавчого й 
текстологічного спрямування кінця ХХ – початку ХХІ ст. німецьких (Г. Роте, 
Д. Штерн, А. Рабус, В. Нойманн), польських (О. Гнатюк), словацьких 
(П. Женюх) філологів, українських (Ю. Медведик), білоруських 
(Л. Костюковець), російських (О. Васильєва) музикознавців та здійснені ними 
публікації духовно-пісенних творів барокової доби створили потужну 
джерельну базу для вивчення духовної пісенності, що побутувала на 
східнослов’янських землях. 
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Визначено перспективні напрями дослідження східнослов’янської 

духовно-пісенної традиції як складової європейської християнської культури, 
вказано на ступінь розробленості кожного з них. Питання зв’язку духовної 
пісенності з богослужінням у церковній практиці підіймалися в роботах 
філологів Г. Роте, Д. Штерна, П. Женюха, музикознавців І. Матійчин, Н. Сулій. 
Розвідки українських, білоруських, російських фольклористів О. Богданової, 
Л. Баранкевич, Л. Костюковець, Н. Мурашової, О. Сироїд, Н. Федоровської та 
ін. присвячені взаємодії духовної пісенності книжного походження та 
фольклору. Розгляд духовної пісенності як складової популярної культури 
базується на напрацюваннях музикознавців ХХ ст. (М. Грінченко, О. Кошиць, 
Б. Кудрик, Т. Ліванова, Л. Івченко, Т. Шеффер, Л. Корній та ін.), які вказували на 
зв’язки духовної пісні з побутовою музикою у барокову добу. 

Важливим аспектом вивчення східнослов’янської духовно-пісенної 
традиції є питання кодифікації репертуару та структурування пісенників. Ця 
проблематика на початку ХХ ст. була предметом наукових студій С. Щеглової, 
сьогодні вона представлена у роботах Ю. Медведика, О. Васильєвої, І. Матійчин. 
Зв’язок духовно-пісенних текстів з Псалтирем в російській традиції 
охарактеризовано в працях О. Васильєвої, Л. Сидорович, питання українсько-
білоруської псалтирної пісенності підіймалися в роботах О. Гнатюк, Д. Штерна, 
Ю. Медведика. Біблійні пісні стали предметом дослідження в розвідках 
Л. Костюковець і О. Васильєвої. У наукових розвідках Д. Штерна та 
Ю. Медведика виявлено зв’язки гімнографічних текстів з духовно-пісенною 
поезією. Періодизація окремих етапів духовної пісенності була запропонована в 
роботах І. Матійчин, Ю. Медведика, О. Шевчук. 

Зазначено, що сакральний вимір східнослов’янської духовно-пісенної 
традиції не був предметом спеціального дослідження українських та зарубіжних 
науковців. Сьогодні після створення потужного теоретико-методологічного 
підґрунтя для вивчення східнослов’янської духовно-пісенної традиції як 
цілісного історико-культурного явища відкриваються перспективи для появи 
робіт узагальнюючого характеру, у тому числі на основі категорії сакрального 
як базової для християнського церковного мистецтва. 

Розділ 2 «Східнослов’янська духовна пісенність як репрезентант 
сакрального» складається з трьох підрозділів, де охарактеризовано різні грані 
вияву сакрального у східнослов’янській духовній пісенності Нового й 
Новітнього часу. 

Підрозділ 2.1 «Східнослов’янська духовна пісенність: літургічний вимір» 
присвячено питанням функціонування духовних пісень у богослужбових 
практиках різних християнських конфесій. 

Передумовою входження духовних пісень до літургічної практики в 
Західній Європі у добу Середньовіччя та закріплення духовної пісні як 
богослужбового жанру в Новий час стала клерикалізація католицької літургії та 
поширення народного благочестя, важливою складовою якого був спів 
духовних пісень. Пізніше виконання пісенних творів на богослужінні стало 
поширеною практикою у протестантів. 
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Особливу увагу в роботі зосереджено на функціональних аспектах 

інтерпретації сакральних дій. Теоретично обґрунтовано поняття 
«паралітургіка» у контексті сакрального із врахуванням досвіду східно-
християнської та західно-християнської церковних традицій, виокремлено три 
типи паралітургічних обрядів та піснеспівів.  

Доведено, що східнослов’янська духовно-пісенна традиція, попри її 
відмінність від європейської, має яскраві риси «нової сакральності». Зазначено, 
що сакральне у східнослов’янській духовній пісенності репрезентоване на усіх 
трьох рівнях – літургічному, паралітургічному та позалітургічному. 

У підрозділі 2.2 «Книжна духовна пісня і фольклор» з’ясовано специфіку 
репрезентації сакрального у фольклоризованих піснях книжного походження. 

Вказано на перспективні напрями у вивченні взаємодії книжного 
(церковного) та фольклорного компонентів у духовно-пісенних творах: 
співіснування канонічного й апокрифічного елементів у фольклоризованих 
текстах духовних пісень; поєднання християнського та язичницького 
компонентів в обрядовому фольклорі; форми рецепції духовно-пісенного шару 
книжного походження у фольклорній традиції; ступінь спорідненості 
фольклорної традиції та християнської пісенності напівусної форми трансляції; 
синкрезис дохристиянського (магічного) і християнського (анабатичного) 
інтенціонального векторів сакрального у фольклоризованих духовних піснях 
книжного походження; питання точності та однозначності термінології, якою 
оперують фольклористи і дослідники духовної пісенності книжної традиції. 

Визначено та охарактеризовано три типи релігійних фольклорних 
пісенних творів. До фольклорних релігійних церковних пісень віднесено твори 
книжного походження, що мають усну або напівусну форми трансляції і 
виконуються на різних церковних відправах або в побуті у відповідні дні 
християнських свят. Вони репрезентують християнський тип сакральності зі 
спрямованістю на Трансцендентне (анабатична інтенціональність), їх тексти у 
процесі побутування зазнають мінімальних змін, усний або напівусний спосіб 
функціонування позначається передусім на варіативності мелодики.  

Фольклорні релігійні обрядові пісні поєднують риси сакральності 
християнського та дохристиянського типів. До них відносяться твори книжного 
походження християнського змісту, які у процесі побутування набули магічної 
функції. До фольклорних релігійних обрядових пісень також належать обрядові 
пісні некнижного походження (народні колядки, волочебні пісні), в яких 
християнський компонент є результатом пізніших нашарувань. 

Лірницьку традицію ми відносимо до фольклорних релігійних побутових 
пісень, які, з одного боку, тяжіють до сакральної сфери, з іншого, є частиною 
побуту. Ці твори відірвані від язичницького обрядового контексту, однак у 
їхніх текстах часто співіснують християнські канонічні й апокрифічні 
елементи. 

У підрозділі 2.3 «Духовна пісня як складова популярної культури» 
охарактеризовано східнослов’янську духовну пісню з позицій популярної 
культури. 
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Наголошено, що духовну пісенність Нового й Новітнього часу 

церковного та нецерковного призначення доцільно розглядати в контексті 
популярної культури. Підставою для цього стали способи трансляції духовно-
пісенного репертуару та його соціокультурні функції. Духовна пісня 
церковного та нецерковного призначення як явище популярної культури 
розглянуто у трьох аспектах – соціокультурному, текстовому та музично-
стильовому. 

Соціокультурний вимір духовної пісенності як явища популярної 
культури виявляється через її проповідницьку (конфесійно-полемічну) функцію, 
яка є важливою для поширення християнської доктрини або вчення власної 
конфесії. Окрім проповідницької, у соціокультурному плані значимими були 
виховна (катехизаційна) і промоційна функції. 

Як явище популярної культури, текст духовної пісні був орієнтований на 
донесення до слухача простою й доступною мовою основних положень 
християнського вчення в інтерпретації відповідної конфесії. Не менш важливим 
було вплинути на почуття простих мирян, тому в текстах пісень органічно 
поєднувалися теоретико-догматична (виклад істин віри) або історична (опис 
євангельських подій або життя святих) складова з риторичною. На відміну від 
«високої» літератури, духовні пісні були менш насичені складними метафорами, 
алегоріями, епітетами, порівняннями, символами. Найпоширенішими в духовних 
піснях були парафрази на найбільш уживані тексти Св. Письма та церковної 
гімнографії («Честнѣйшую херувім и славнѣйшую без сравненія серафім», «Слава 
во вишніх Богу» тощо). Риси популярної культури в духовних піснях також 
виявляються у створенні текстів за готовими моделями (пісні на інципіт, текстові 
контрафактури). 

Музичний компонент духовної пісенності також дає підстави розглядати 
її в контексті популярної культури. Доведено, що дослідження духовно-
пісенної творчості в контексті побутової музики не повною мірою відображає 
їх специфіку, оскільки духовні пісні звучали не лише в побуті, а й під час 
церковних відправ. Наголошено, що культивування стилів актуальної 
популярної музики у християнських піснеспівах, до яких належить і духовна 
пісня, є характерною рисою християнського музичного мистецтва від його 
зародження до сучасності. 

Розділ 3 «Структура східнослов’янських пісенників: конфесійний 
вимір» складається з чотирьох підрозділів, у яких охарактеризовано етапи 
формування та будову співацьких книг для мирян, що належали до різних 
християнських конфесій. 

У підрозділі 3.1 «Будова західноєвропейських канціоналів і пісенників як 
підґрунтя формування структури східнослов’янських збірок духовних пісень» 
здійснено історичний огляд центральноєвропейських католицьких і 
протестантських збірок духовних пісень XV – початку ХХІ ст. з точки зору 
формування їх структури. 

Виокремлено три історичних типи католицьких канціоналів XV – 
XVІІІ ст., з яких третій (середина XVІІ – XVІІІ ст.), визначений нами як 
пісенник комплексного типу, оскільки він містить твори, призначені для 
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богослужіння, паралітургічних молебнів та приватних побожних практик. 
Вказано, що в пісеннику комплексного типу твори літургічного призначення 
структуровано за церковним календарем, пісні, не пов’язані з літургічною 
практикою, організовані тематично. Зазначено, що після оновлення у ХІХ ст. 
(деталізація рубрик в межах загальної структури, розміщення пісень однієї 
тематичної групи за абеткою) католицький пісенник комплексного типу стає 
основною книгою для літургічного та позалітургічного співу мирян. 

У XVI – XVІI ст. відбувається формування протестантських канціоналів, 
які наслідували структуру католицьких, видозмінюючи її відповідно до потреб 
власної церковної практики. У канціоналах традиційних протестантських течій 
збережено календарний принцип організації репертуару, однак відсутні деякі 
тематичні групи (пісні до Богородиці та святих), натомість збільшено кількість 
рубрик, присвячених церковним таїнствам й обрядам, християнському життю в 
його ідеалах та настановах. У XVI – XVІI ст. актуальності набуває особливий 
тип співацької книги – повний пісенний Псалтир. Для баптистських канціоналів 
ХХ ст. характерні поява нових тематичних груп пісень (любов Божа, віра, 
надія, Боже провидіння, Божа благодать тощо), відмова від календарного 
принципу структурування репертуару, пріоритетність нового – віртуального – 
принципу тематичної організації піснеспівів. Більшість протестантських 
співацьких книг XVI – початку XХI ст. є пісенниками комплексного типу, 
призначеними для використання на церковних відправах і в побуті мирян. 

У підрозділі 3.2 «Структурування співаників православної традиції» 
розглянуто специфіку організації репертуару в східнослов’янських пісенниках 
православної конфесії останньої третини XVІІ – початку ХХІ ст. 

З’ясовано, що в православній традиції відсутній пісенник комплексного 
типу, оскільки духовні пісні, за рідким винятком, не були частиною церковного 
богослужіння. Охарактеризовано православні пісенники української та 
російської традицій, вказано на їхні відмінності. Виокремлено два типи 
українських православних пісенників кінця XVІІ – XVІІІ ст. – безсистемний та 
протокалендарний. Останній характеризується наявністю тематичних міні-
циклів пісень, приурочених до свят церковного календаря. В російській 
традиції оригінальністю відзначена структура пісенників новоєрусалимських 
піснетворців, в якій на основі поєднання алфавітного та тематичного принципів 
утворилася єдність вищого порядку (символічний принцип організації). На 
структурі православних пісенників ХІХ – початку ХХІ ст. позначився вплив 
почаївського «Богогласника», однак на сьогоднішній день в православних 
виданнях немає єдиного принципу упорядкування пісенного репертуару, що 
пов’язано з недостатньою розвиненістю паралітургічного співу в православній 
традиції, а тому відсутністю необхідності видань пісенників церковного 
призначення. 

Підрозділ 3.3 «Організація репертуару у греко-католицьких пісенниках» 
присвячено питанню еволюції структури греко-католицького співаника XVІІІ – 
початку ХХІ ст. 

Зазначено, що формування українсько-білоруського пісенника 
комплексного типу з базовою календарно-тематичною структурою пов’язано з 
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впровадженням уніатами католицьких церковних практик, зокрема 
паралітургічного та літургічного співу духовних пісень. Простежено шлях 
формування українськими й білоруськими укладачами співаників пісенника 
комплексного типу для католиків східного обряду. Охарактеризовано структуру 
почаївського «Богогласника» (1790–1791), яку визнано оптимальною для мирян 
щодо потреб у церковному та позацерковному співі. Вказано, що оновлення 
структури греко-католицьких пісенників (деталізація рубрик, розширення 
тематики, розташування пісень за абеткою межах тематичної групи) відбулося 
у першій третині ХХ ст. і знайшло відбиток у нововасиліанському виданні 
«Церковні пісні» (1926). Сучасні греко-католицькі видання використовують 
структурний тип пісенника, сформований наприкінці XVІІІ ст. і оновлений у 
першій третині ХХ ст. 

У підрозділі 3.4 «Структура пісенників римо-католицької та 
протестантської конфесій» охарактеризовано будову українських і російських 
римо-католицьких та протестантських співаників ХХ – початку ХХІ ст. 

Вказано, що українські й російські римо-католицькі та протестантські 
пісенники зазначеного періоду наслідують структуру, апробовану в церковній 
практиці Західної Європи та Америки. Зазначено, що основним завданням 
укладачів книг для церковного та позабогослужбового співу мирян було 
формування національного духовно-пісенного репертуару. Співацькі книги 
укладалися на основі рубрикації, апробованої в європейській та американській 
церковній практиці. Експерименти в укладанні пісенників, подекуди невдалі, 
були пов’язані зі слабким розумінням укладачами 1990-х рр. традицій 
церковного співу відповідних конфесій. 

Розділ 4 «Біблійні та гімнографічні тексти як підґрунтя 
східнослов’янської духовно-пісенної традиції» складається з двох 
підрозділів, в яких розкриваються питання впливу сакральних текстів на 
формування східнослов’янської духовної пісенності Нового й Новітнього часу. 

У підрозділі 4.1 «Біблійні тексти та духовно-пісенна поезія» унаочнено 
зв’язки текстів Св. Письма (Псалтир, інші книги Старого й Нового Заповітів) та 
духовних пісень, показано форми рецепції сакральних текстів у духовно-
пісенних творах. 

У пункті 4.1.1 «Псалтирні пісенні парафрази східнослов’янської традиції 
другої половини XVІ – XІХ ст.» охарактеризовано псалтирну пісенність 
українсько-білоруської та російської традицій зазначеного періоду. 

Зазначено, що східнослов’янський духовно-пісенний репертуар 
орієнтувався на апробовані в ренесансній і постренесансній європейській 
традиції такі види рецепції текстів книги Псалтир національними мовами: 
1) повний віршований переклад Псалтиря, виконаний національними мовами 
(протестантська, рідше католицька традиція); 2) окремі псалтирні пісні та міні-
цикли, уміщені в різних частинах канціоналів і пісенників (католицька та 
протестантська традиції); 3) невіршовані тексти псалмів національними мовами 
в літургічних і паралітургічних практиках (католицька традиція). Зроблено 
висновок, що другий вид рецепції як найбільш універсальний став провідним 
для східнослов’янської духовної пісенності. 



 16 
Вказано на відмінності українсько-білоруського та російського духовно-

пісенного репертуару щодо створення пісенних парафраз книги Псалтир. Для 
українсько-білоруської традиції характерним є поміркований інтерес до 
пісенних переспівів Псалтиря (2-4 твори в рукописах першої половини 
XVІІІ ст., практично повна їх відсутність в рукописах і друках ХІХ ст.); 
анонімність авторів псалтирних пісень, відсутність повних віршованих 
псалтирних циклів, інтерконфесійність псалтирних пісень, які поширювалися і 
у православному, і в унійному середовищі, запис в розділах, не пов’язаних з 
церковним календарем. 

Для російського духовно-пісенного репертуару псалтирні пісні стали 
знаковим жанром: їх містив кожен другий рукопис кінця XVІІ – початку 
ХХ ст., а кількість псалтирних пісень в рукописних співаниках у середньому 
становила близько 10-15%. Традицію віршованих переспівів Псалтиря в 
Московській державі заклали ченці новоєрусалимського монастиря, які 
походили з теренів Речі Посполитої. Знаковим для російського репертуару став 
цикл Симеона Полоцького – Василя Титова «Римований Псалтир» (1680-ті рр.), 
який на православному ґрунті відтворив європейську традицію написання 
повних псалтирних пісенних циклів. Відсутність відповідного конфесійного 
середовища не сприяла популяризації циклу Полоцького – Титова, і в 
російському репертуарі закріпилися лише його окремі поетичні тексти, 
покладені на музику анонімними авторами. Специфічною рисою російської 
духовно-пісенної традиції стало написання духовних пісень на віршовані 
парафрази Псалтиря поетами доби класицизму, серед яких популярністю 
користувалися псалтирні пісні на тексти М. Ломоносова. У ХІХ ст. в духовно-
пісенному репертуарі продовжували поширюватися барокові та класицистичні 
пісні, російські поетичні парафрази Псалтиря романтичної доби до пісенного 
репертуару не потрапили. 

У пункті 4.1.2 «Нові тенденції розвитку псалтирної пісенності ХХ – 
початку ХХІ ст.» виявлено нові підходи до сакральних текстів в духовно-
пісенному репертуарі Новітнього часу. 

Зазначено, що кількість псалтирних пісень і в українській, і в російській 
традиціях у цей час складає 2-3%. У ХХ – на початку ХХІ ст. пісенні парафрази 
Псалтиря стають репрезентативними для католицької та протестантської 
деномінацій, вони майже відсутні у традиційних конфесіях. Незначний відсоток 
псалтирних пісень компенсується використанням псалтирних текстів у 
літургічних жанрах православних, старообрядців, греко-католиків, римо-
католиків, лютеран відповідно до власної музично-літургічної традиції, а також 
відсиланням до текстів Псалтиря в епіграфах до пісенних творів у баптистів. 
Характерним для періоду кінця ХХ – початку ХХІ ст. стала поява 
«молодіжних» квазі-псалтирних пісень, в яких повторюється один або два 
перефразовані рядки псалмів або коротких текстів, створених за мотивами 
Псалтиря. На межі ХХ – ХХІ ст. в Росії в нових історичних умовах було 
здійснено спробу відродження жанру псалтирної пісні й створення псалтирного 
пісенного циклу (твір А. Лучника – В. Смирнова «Избранные псалмы в 
современном переводе с нотным приложеним», 1999 р.). 
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Пункт 4.1.3 «Біблійні пісні в східнослов’янській духовно-пісенній 

традиції» присвячено біблійній пісні як жанру, що спирається на тексти книг 
Св. Письма Старого й Нового Заповітів. 

Встановлено, що жанр біблійної пісні культивувався в російській 
духовно-пісенній традиції останньої третини XVIІ ст. (новоєрусалимські 
піснетворці, Симеон Полоцький), на українсько-білоруських землях жанр 
біблійної пісні був невідомий. Біблійні поетичні парафрази, представлені 
переспівами книги Пісня над піснями та циклом з десяти біблійних пісень на 
основі текстів канону як жанру східно-християнської гімнографії, репрезентують 
православну традицію і не мають аналогів у Західній Європі. У ХХ – на початку 
ХХІ ст. жанр біблійної пісні не відроджується в жодній з християнських 
конфесій. 

У підрозділі 4.2 «Церковна гімнографія і духовна пісенність» показано 
форми взаємодії гімнографічних текстів та пісенної поезії. 

Вплив латинської гімнографії на східнослов’янську духовну пісенність 
показано на прикладах використання маріанських префігурацій (термін 
Д. Штерна), наслідування гімнографічних поетичних форм, створення 
синтетичних жанрів на основі католицьких паралітургічних молебнів. Як зразок 
взаємодії західної та східної гімнографічних традицій наведено приклад 
включення латинських богослужбових текстів ХІІІ ст. до новоствореної 
гімнографії Унійної Церкви. Вплив східно-християнської гімнографії на 
східнослов’янську духовну пісенність XVIІ – XVІIІ ст. проаналізовано на 
прикладі префігуративних форм та текстових контрафактур. Віднайдено 
гімнографічні першоджерела низки популярних господських, богородичних та 
пісень до святих українсько-білоруської традиції. Зазначено, що контрафактура 
як провідний тип рецепції гімнографічних текстів зникає у ХІХ ст., її 
замінюють поетичні парафрази церковної гімнографії, що спираються на 
традиції романтичної поезії. Різниця між бароковими контрафактурами й 
поетичними парафразами романтичної та постромантичної доби полягає у 
відмінності форм залучення гімнографічних першоджерел у тексти пісень: у 
першому випадку зберігається мова та лексика оригіналу, що робить церковну 
гімнографію впізнаваною в пісенних творах, у другому передається лише 
загальний зміст першоджерела. Констатовано, що на відміну від східно-
християнських гімнографічних текстів, церковні монодичні піснеспіви не стали 
основним джерелом мелодики духовних пісень, що пояснюється пізнім часом 
формування східнослов’янської духовно-пісенної традиції (XVII – XVIII ст.). 

Розділ 5 «Східнослов’янська духовна пісенність у національних 
координатах» складається з трьох підрозділів, де змальовано історичний шлях 
трьох національних гілок східнослов’янської духовно-пісенної традиції – 
української, білоруської, російської. 

Підрозділ 5.1 «Українська духовна пісенність: історичні віхи» 
характеризує основні етапи становлення і розвитку української духовно-
пісенної традиції від кінця XVІ ст. до сьогодні. 

На основі праць дослідників української пісенності (Ю. Медведик, 
І. Матійчин, О. Шевчук) запропоновано власну періодизацію розвитку 



 18 
української пісенності. Початок першого періоду припадає на кінець XVІ ст., 
коли в Україні з’являються духовні пісні нового типу, які спочатку записувалися 
на маргіналіях рукописних книг різного змісту, а потім поширювалися за 
допомогою рукописних пісенників. Він завершується в останній третині XVIIІ ст., 
коли рукописний співаник пройшов усі стадії формування. Другий період 
починається з останньої третини XVIIІ ст. і ознаменований початком 
систематичної едиційної практики. Знаковим для усієї східнослов’янської, а не 
лише української духовно-пісенної традиції став вихід почаївського 
«Богогласника» (1790–1791), який заклав підвалини друку пісенних збірок для 
церковного вжитку християн східного обряду. Завершується другий період на 
межі ХІХ – ХХ ст. Третій період (межа ХІХ – ХХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) 
відзначається стильовим оновленням української духовної пісенності та 
формуванням її нової конфесійної (протестантської) гілки. У четвертий період 
(30-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.) розвиток християнської музичної традиції, у тому 
числі й духовно-пісенної, гальмується, у цей час духовно-пісенна творчість 
розвивається переважно за межами України у діаспорі. П’ятий період, що 
розпочався після відновлення незалежності України у 1991 р., репрезентує 
сучасний етап її розвитку. Він ознаменований відновленням традицій, що були 
сформовані раніше, та створенням нового духовно-пісенного репертуару, 
відповідно до тенденцій, характерних для постмодерної доби. Кожен період 
розглянуто на основі кількох параметрів, серед яких ступінь збереження 
джерел, за якими можна роботи висновки щодо розвитку духовної пісенності, 
регіональні та соціокультурні аспекти, конфесійна складова духовно-пісенної 
традиції, жанрово-тематичні, мовні, музично-стильові пріоритети духовно-
пісенних творів, зв’язок з фольклорною традицією та популярною культурою. 

У підрозділі 5.2 «Етапи становлення білоруської духовно-пісенної 
традиції» змальовано історичні віхи розвитку білоруської духовної пісні 
середини XVІ ст. – початку ХХІ ст. 

Здійснено історичний огляд білоруської духовної пісенності, який 
показує її відмінності щодо інших східнослов’янських духовно-пісенних 
традицій. Перший етап розвитку білоруської духовно-пісенної традиції Нового 
часу припадає на другу половину XVІ ст. і відзначений друком польськомовних 
протестантських пісенників. Другий етап, що розпочинається у XVІІ ст., 
ознаменований появою духовних пісень старобілоруською мовою, що 
культивувалися у православному та унійному середовищі. Обидві конфесії 
відіграли значну роль у становленні та розвитку білоруської духовної 
пісенності книжного типу. Завершується цей період на межі ХІХ – ХХ ст., коли 
на білоруських землях почалися активні націєтворчі процеси. Третій період 
(межа ХІХ – ХХ ст. – 1991 р.) є важливим у річищі пошуків новітньої 
білоруської ідентичності, що знайшло відображення і в духовно-пісенному 
репертуарі. Після розпаду СРСР та проголошення незалежності радянськими 
республіками у Білорусі розпочинається четвертий – сучасний – етап розвитку 
національної духовно-пісенної традиції, який триває дотепер. Специфіку 
кожного етапу охарактеризовано за параметрами, визначеними у попередньому 
параграфі. Аналіз історичних віх розвитку білоруської духовної пісенності 
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дозволив виявити значимість католицької та польськомовної пісенності у її 
розвитку. Вказано на роль білоруського компонента (творчість 
новоєрусалимських піснетворців, поетичний доробок Симеона Полоцького) у 
розвитку російської духовно-пісенної традиції. 

У підрозділі 5.3 «Історичний розвиток російської духовної пісенності» 
охарактеризовано етапи становлення і розвитку російської духовно-пісенної 
традиції, починаючи з останньої третини XVІІ ст. до сьогодні. 

Перший період російської духовної пісенності (остання третина XVII ст.) 
ознаменований сильними українсько-білоруськими впливами, які мали ключове 
значення для формування російської духовно-пісенної традиції. Другий період, 
що охоплює XVIII – ХІХ ст., відзначений єдністю способу трансляції пісень (за 
допомогою рукописів). Третій період (межа ХІХ – ХХ ст. – 1991 р.) відзначений 
новітніми тенденціями розвитку духовної пісенності, серед яких важливу роль 
зіграла поява баптистського репертуару. Четвертий – сучасний – період 
розпочинається з 1991 р. і триває дотепер. Специфіку кожного етапу 
охарактеризовано за параметрами, визначеними у першому параграфі розділу. 
Особливу увагу приділено відмінностям російської духовно-пісенної традиції від 
української та білоруської. 
 

ВИСНОВКИ 
 

1. Наукова парадигма ХХ ст. відкриває нові перспективи для студій 
християнського сакрального мистецтва. Сучасна методологічна стратегія 
дослідження сакральної музики базується на інтердисциплінарному підході, 
який інтегрує методи з різних галузей знань – культурології, філософії, історії, 
філології, мистецтвознавства, теології та ін. Інтердисциплінарий підхід надає 
можливість розглядати сакральне музичне мистецтво як автономне та 
самодостатнє явище, що має свою історію, жанрову класифікацію, стильові 
пріоритети. 

Теоцентризм середньовічної культури сформував специфічні ознаки 
християнського сакрального мистецтва, серед яких символізм, традиціоналізм, 
ретроспективність, канонічність та репродуктивність форм, анонімність, 
повчальний зміст. Церковне мистецтво Нового часу, відповідно до нового 
розуміння сакрального, відзначається динамічністю в пошуках нових форм. 
Боротьба між двома парадигмами сакрального – середньовічною та новочасною 
– особливо загострювалася там, де вона була формою презентації конфесії. 
Історія східнослов’янської літургічної музики та духовної пісенності – це 
протиставлення й одночасна взаємодія двох парадигм сакрального, де в 
історичній перспективі перемогу отримала новочасна, що мала виразні 
антропоцентричні риси, актуальні для європейської культури Нового й 
Новітнього часу. 

2. Специфічною рисою сакрального мистецтва Нового й Новітнього часу, 
визначеного нами як «нова сакральність», є його антропоцентричність. 
Людиновимірність «нової сакральності» в новочасну добу спричинила 
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зростання ролі церковної громади як суб’єкта літургії, деактуалізувавши 
клерикалізм середньовічного богослужіння. 

Посилення антропоцентричного вектору автономізувало сакральний і 
художній компоненти літургії, виокремлюючи митця як її суб’єкта, що 
представляє церковну громаду. Автономність художнього і сакрального 
виявилося у відмові від канонічності церковного мистецтва та посилило його 
індивідуальний первень. Відокремлення сакрального від художнього у 
християнському мистецтві Нового й Новітнього часу розширило можливості 
для вирішення художніх завдань, що стояли перед церковним митцем, однак 
лише за умови збереження основної функції церковного мистецтва – вираження 
єдності християнської спільноти в її відданні шани Богові. 

Церковне мистецтва Нового й Новітнього часу відзначається 
функціональністю інтерпретації сакрального, розмежовуючи три рівні 
сакральних дій – літургічний, паралітургічний та позалітургічний – з точки зору 
їх включення у трансцендентний акт літургії. Розмежування привело до 
виокремлення трьох типів релігійної музики – літургічної, паралітургічної та 
позалітургічної, кожен з яких має відповідати певним критеріям відповідно до 
своєї функції у сакральному акті літургії або поза ним. 

Ознакою «нової сакральності» є використання в літургічній практиці 
національних мов. Середньовічна парадигма сакрального розглядала 
богослужбову мову як один з його атрибутів, яка мала бути піднесеною та 
одухотвореною. У Новий час у богослужбовій мові відбувається зміщення 
акценту з естетичного («піднесеність», «одухотвореність») на функціональний, 
і на першому місці опиняється не краса слова, а його зміст, що в часи релігійної 
боротьба XVI – XVІI ст. та дехристиянізації суспільства у ХХ – ХХІ ст. є 
важливим для донесення основ християнського вчення. Включення 
національних мов у сакральний простір богослужіння в Новий час зіграло 
важливу роль у націєтворенні, де літургічна мова стала одним з чинників 
формування національної свідомості. 

Антропоцентричний вектор літургії відзначається спрощенням музичної 
мови богослужбових творів для їх виконання церковною громадою. У межах 
провідного стилю епохи найпростіші засоби виразності й жанри стають 
пріоритетними співвідносно до кількості богослужінь, більшість з яких 
відправлялися у невеликих міських та сільських храмах. 

3. В історії української духовної пісенності можна виділити п’ять етапів. 
У перший період (кінець XVІ ст. – остання третина XVIIІ ст.) відбувається 
становлення національного духовно-пісенного репертуару, формування його 
тематичних і конфесійних пріоритетів, виокремлення регіональних традицій. 
Другий період (остання третина XVIIІ ст. – межа ХІХ – ХХ ст.) відзначений 
зміною форм трансляції репертуару (поява друкованих пісенників) та його 
кодифікацією, а також остаточним розмежуванням двох конфесійних гілок. 
Третій період (межа ХІХ – ХХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) ознаменований стильовим 
оновленням української духовної пісенності та формуванням нової конфесійної 
(протестантської) гілки. Четвертий період (30-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.) відзначений 
уповільненням розвитку української духовної пісенності на теренах УРСР та 
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його продовженням у західній діаспорі. П’ятий період (з 1991 р.) ознаменований 
відновленням традицій, формуванням нових конфесійних гілок (римо-
католицька), набуттям постмодерних рис (стильовий плюралізм та 
інтерконфесійність пісенного репертуару). 

Перший історичний етап розвитку білоруської духовної пісенності (друга 
половина XVІ ст.) пов’язаний з поширенням протестантизму (кальвінізму) на 
білоруських землях і ознаменований появою перших друкованих пісенників на 
східнослов’янських землях. Другий етап (XVІІ ст. – межа ХІХ – ХХ ст.) 
відзначений формуванням національного духовно-пісенного репертуару, 
розширенням його тематики та стильовою еволюцією. На цей період припадає 
розквіт білоруської духовно-пісенної традиції, спорідненої з українською, але 
відмінної у конфесійних пріоритетах. Третій період (межа ХІХ – ХХ ст. – 
1991 р.) ознаменований оновленням жанрової та стильової палітри, 
формуванням баптистської гілки, гальмуванням розвитку в радянську добу. У 
четвертий період (з 1991 р.) відбувається відродження національних традицій, 
при цьому кодифікацію білоруськомовного репертуару всіх християнських 
конфесій на сьогодні не завершено. 

Перший період розвитку російської духовної пісенності (остання третина 
XVII ст.) відзначений сильними іноземними впливами (українсько-білоруський, 
польський), що сприяло швидкому становленню російської духовно-пісенної 
традиції. Другий період (XVIII – межа ХІХ – ХХ ст.) ознаменований стабілізацією 
(без кодифікації) національного духовно-пісенного репертуару, визначенням 
тематичних пріоритетів та форм трансляції духовно-пісенних творів, стильовим 
розмаїттям. Третій період (межа ХІХ – ХХ ст. – 1991 р.) відзначається 
розширенням конфесійної палітри, стильовим й жанровим оновленням, 
функціонуванням у підпіллі у радянську добу. Четвертий період (з 1991 р.) 
характеризується відновленням національних традицій на новому історичному 
етапі та постмодерними пошуками сучасних піснетворців. 

4. Стильова еволюція східнослов’янської духовної пісенності другої 
половини XVІ – початку XXІ ст. відповідала загальній еволюції європейської 
сакральної музики Нового й Новітнього часу з пріоритетністю засобів 
виразності, характерних для світської музики. Пісні з білоруських 
протестантських канціоналів другої половини XVІ ст. спираються на 
загальноєвропейський пізньоренесансний стиль, характерний для духовної 
пісенності цієї доби. Бароковий стиль у духовних піснях був актуальним у XVІІ 
– XVІІІ ст. Сформувавшись на теренах Європи, в піснях українсько-
білоруської, а пізніше російської традиції, було виділено ті компоненти, які 
стали знаковими для східнослов’янської пісенності: триголосний тип фактури, 
окреслений в музикознавстві як кантовий, танцювальна ритміка, ритмоформули 
якої спираються на побутові танці центральноєвропейського регіону. У другій 
половині XVІІІ ст. в Росії духовна пісенність зазнає впливів класицистичного 
стилю. В Україні у XVІІІ ст. класицизм у пісенному жанрі представлений лише 
окремими елементами. Романтизм як поетичний та музичний стиль у ХІХ ст. 
мало вплинув на духовно-пісенний репертуар, який, подібно до сакральної 
музики на канонічні тексти, тяжів до архаїзації. 
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Стильовий злам у духовній пісенності припадає на межу ХІХ – ХХ ст., 

він пов’язаний з активними пошуками церковних музикантів у царині 
національного музичного стилю церковної музики та становленням духовно-
пісенного репертуару нових протестантських конфесій. Духовна пісня як 
репрезентант християнської культури знову набуває актуальності: нові 
духовно-пісенні твори орієнтуються на романтичний стиль, бароково-
класицистичний пісенний репертуар стає предметом зацікавленості 
композиторів, хорові обробки яких поєднують романтичні та модерністичні 
риси. Сучасний (постмодерний) етап розвитку духовної пісенності відзначений 
стильовим плюралізмом і охоплює усі історичні стилі від ренесансного до 
романтичного, він репрезентований також шаром пісень, орієнтованих на 
сучасну популярну музику (т. зв. «молодіжні» пісні). 

Стильова еволюція духовних пісень засвідчила спільність процесів, що 
відбуваються у богослужбовій музиці, а також продемонструвала мобільність 
духовно-пісенного жанру та його актуальність у будь-яку добу. 

5. Паралітургіка у православній, католицьких (західного та східного 
обрядів) та традиційних протестантських церквах – це обряди, молитви або 
піснеспіви храмового вжитку, які не відносяться до літургічних через 
некодифікованість їх текстів у богослужбових книгах. Ознаками 
паралітургічності є храмовий ужиток, зв’язок з літургічними відправами, 
тексти, не записані у богослужбових книгах і не регламентовані уставом. 
Паралітургічними ми визначаємо три типи явищ. 

а) Обряди, молитви або піснеспіви, що виконуються під час 
богослужіння, але які не можна віднести до власне літургічних обрядів, 
молитов або піснеспівів. Найбільш популярні види паралітургічних піснеспівів 
у православній практиці – хорові концерти, у греко-католицькій – пісні на 
причастя. У тих випадках, коли піснеспів замінює службові тексти обряду, а не 
лише доповнює їх, він стає літургічним. Саме так літургічної функції набули 
паралітургічні піснеспіви, у тому числі й пісні, у римо-католицькій традиції, які 
з часів Середньовіччя поступово почали замінювати канонічний 
гімнографічний репертуар. 

б) Обряди, молитви або піснеспіви, що виконуються до і після 
богослужіння, а також інших церковних відправ, наприклад, утрені або вечірні. 
У католицькій церковній практиці до паралітургічних відправ належать обряд 
виставлення Св. Дарів, травневі літанії до Діви Марії, які відправляють відразу 
ж після богослужіння, великодні пасії, що виконуються в церквах після літургії 
Великої П’ятниці. 

в) Обряди, молитви або піснеспіви, що виконуються у храмі відокремлено 
від богослужіння. До таких видів паралітургічних відправ належать, наприклад, 
католицький обряд Хресної дороги, що відправляється по п’ятницях у 
великопісний період відокремлено від літургічного богослужіння. 

Описані типи повністю охоплюють усі можливі випадки використання 
піснеспівів на неканонічні тексти у храмових діях різних християнських конфесій. 

6. Взаємодія книжної духовної пісенності і фольклору в контексті 
репрезентації сакрального йде по лінії «дохристиянське – християнське». 
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Дохристиянський компонент у духовних піснях представлений текстами 
апокрифічного характеру, магічною інтенціональністю, християнський – 
текстами, зміст яких не суперечить християнському вченню, анабатичною 
інтенціональністю, характерною для християнських богослужбових піснеспівів. 

Духовні пісні, що побутують у фольклорному середовищі, мають як 
дохристиянську, так і християнську ґенезу, зазнаючи, відповідно, 
трансформації двох типів. Пісні календарно-обрядового циклу дохристиянської 
ґенези (народні колядки, волобчені пісні) набувають християнських рис за 
рахунок додавання зовнішніх елементів (приурочення до церковних свят, 
приспіви зі згадкою Бога та святих), зберігаючи магічну функцію і зв’язок з 
народним, а не церковним календарем. Пісні християнського змісту, що 
перейшли у фольклор, могли або зберігати християнський тип сакральності, 
змінюючи лише форму трансляції з письмової на напівсну чи усну, або 
втрачати християнський зміст за рахунок додавання до текстів пісень 
апокрифічних елементів або переорієнтації їх інтенціональності з анабатичної 
на магічну. 

У східнослов’янській духовно-пісенній традиції виокремлено три типи 
фольклорних пісень релігійного змісту. Найменш поширеними є фольклорні 
релігійні церковні пісні, у яких повністю збережено християнський тип 
сакральності зі спрямованістю на Трансцендентне. Це пов’язано з історичним 
шляхом розвитку християнства на східнослов’янських землях, де формування 
церковної традиції відбувалося на основі православ’я, тоді як фольклорні 
релігійні церковні пісні виникли у католицьких країнах; значною мірою 
пісенний репертуар російських старообрядців також можна віднести до творів 
цього типу. Для фольклорних релігійних церковних пісень характерні усна або 
напівусна форми трансляції, приуроченість до церковних свят, виконання у 
храмі на богослужінні або під час інших побожних практик, збереження текстів 
пісень при варіативності мелодики. 

Найбільш поширеними у східнослов’янській духовно-пісенній традиції є 
фольклорні релігійні обрядові пісні, в яких поєднано християнський та 
дохристиянський типи сакральності. Вони поділяються на два типи – 
дохристиянської та християнської ґенези, де перші у процесі побутування 
набувають християнських рис, другі – дехристиянізуються через залучення 
апокрифічних елементів або включення до обрядів з магічною спрямованістю. 

До окремої групи відносяться пісні лірницької традиції, які визначено 
нами як фольклорні релігійні побутові пісні, які репрезентують християнський 
тип сакральності у його побутовому вимірі, де тексти пісень можуть зазнавати 
трансформації, однак без зміни їх інтенціональності. 

7. Приналежність до церковної культури та анабатична спрямованість 
духовних пісень завдяки способам трансляції пісенного репертуару та його 
функції в суспільстві не суперечать можливості розгляду книжної духовної 
пісенності в контексті популярної культури. 

Популярність духовно-пісенного твору обумовлюється соціокультурними 
чинниками і текстово-музичними характеристиками. Духовна пісня є 
найпростішим жанром християнської музики, а тому найбільш ефективним 



 24 
засобом поширення християнського вчення. У добу конфесійних протистоянь 
важливою соціокультурною функцією духовних пісень стає проповідницька або 
конфесійно-полемічна. Підтримка та поширення християнської віри 
потребували актуалізації виховної або катехизаційної функції. Промоційна 
функція пов’язана з популяризацією духовно-пісенних творів та доктрин, які їх 
містять. Об’єктом популяризації (промоції) духовно-пісенного твору в XVІ – 
XІХ ст. був його зміст, засобом – музичний компонент. Саме цим пояснюється 
більша кількість пісенних текстів, ніж мелодій. У ХХ – ХХІ ст. об’єктом 
популяризації стає не доктрина, а духовна пісня як мистецький твір. 

Духовна пісня стає популярною внаслідок поєднання християнського за 
змістом наративу з риторичними прийомами з метою посилення емоційного 
впливу на слухача, через використання простих мовних засобів (метафор, 
порівнянь, символів, алюзій тощо), які не відволікають слухача від основного 
меседжа твору, завдяки написанню за типовими моделями (пісні на інципіт, 
текстові контрафактури). Музичний компонент духовних пісень сприяє їх 
популяризації завдяки простоті музичної мови, орієнтованої на актуальний стиль 
світської музики. Останній створює ризик втрати духовної піснею її основної 
функції – молитовно-комунікативної – унаслідок ігнорування обов’язкової для 
християнської музики анабатичної інтенціональності. 

8. Співаники з духовно-пісенним репертуаром є віддзеркаленням 
сакрального універсуму Нового часу в його конфесійних виявах. Відсутність 
зв’язку з богослужінням гальмувало появу православних співаників церковного 
вжитку для мирян, хоча православна духовно-пісенна традиція на 
східнослов’янських землях є найдавнішою. Упродовж її розвитку було здійснено 
кілька спроб упорядкування репертуару, з яких виділимо протокалендарний, 
характерний для української традиції XVІІІ ст., та символічний (на основі 
алфавітного), відомий з російських рукописів останньої третини XVІІ ст. 
Протокалендарний та алфавітний були найбільш поширеними способами 
упорядкування православного духовно-пісенного репертуару до середини 
ХІХ ст., коли для православних мирян Російської імперії було адаптовано 
унійний «Богогласник». 

В українсько-білоруському унійному середовищі протягом XVІІІ ст. йшло 
формування пісенника, призначеного не лише для приватного, а й церковного, 
передусім паралітургічного співу. За зразок для наслідування було узято 
католицькі канціонали XVІІ – XVІІІ ст., в яких поєднувалися два принципи 
упорядкування репертуару – календарний, запозичений з літургічних книг, та 
тематичний, який є універсальним способом систематизації. На їх основі було 
сформовано календарно-тематичну структуру пісенника комплексного типу, що 
призначався для церковного та приватного співу. У почаївському 
«Богогласнику» (1790–1791), виданому для потреб українських католиків 
східного обряду, синтезовано європейський досвід структурування духовно-
пісенного репертуару та традиції співу мирян Унійної Церкви, сформовані на 
базі східно-християнської церковної практики. Оновлення структури греко-
католицького співаника відбулося в першій третині ХХ ст. у нововасиліанському 
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виданні «Церковні пісні» (1926), у якому враховано досвід упорядкування 
репертуару католицьких пісенників ХІХ ст. 

При формуванні українського, білоруського та російського баптистського 
(початок ХХ ст.) та римо-католицького (кінець ХХ ст.) репертуару за зразки було 
взято структуру і рубрикацію богослужбових книг, апробовану в європейській та 
американській церковній практиці. 

9. У віршованих пісенних парафразах книги Псалтир найбільш яскраво 
виражені типологічні відмінності українсько-білоруської та російської духовно-
пісенних традицій XVIІ – XІХ ст. Українсько-білоруські псалтирні пісні стали 
транслятором популярного в Європі жанру до Московської держави, де було 
створено потужну традицію поетичних пісенних парафраз, яку розпочали 
вихідці з Речі Посполитої (новоєрусалимські піснетворці, Симеон Полоцький) і 
продовжили представники російського класицизму (М. Ломоносов, 
В. Тредіаковський, О. Сумароков, М. Херасков). Російська псалтирна пісенність 
представлена повним пісенним псалтирним циклом («Римований Псалтир» 
Симеона Полоцького – Василя Титова (1680-ті рр.)); пісенні переспіви Псалтиря 
становили вагому частину російського духовно-пісенного репертуару до початку 
ХХ ст. В українсько-білоруській традиції протягом XVIІІ cт. кількість 
псалтирних пісень зменшується, з них лише дві потрапляють до почаївського 
«Богогласника», у ХІХ ст. поодинокі зразки псалтирної пісенності фіксуються у 
незначній кількості рукописних та друкованих пісенників. 

У ХХ – на початку ХХІ ст. жанр псалтирної пісні функціонує переважно в 
репертуарі нових для цих теренів конфесій – баптистській та римо-католицькій. 
Через конфесійний чинник кількість псалтирних пісенних парафраз в 
українському й російському репертуарі зрівнюється та становить 2-3%. 
Національні риси в новоствореному репертуарі виявляються через звертання до 
романтичних переспівів Псалтиря (в українському римо-католицькому 
репертуарі) та у відродженні повного пісенного псалтирного циклу (в російській 
православній духовно-пісенній традиції). 

Жанр біблійної пісні близький до псалтирної, з якою її єднає опора на 
Св. Письмо як першоджерело. На відміну від псалтирних пісень, які є 
репрезентантами протестантської музичної традиції в різноконфесійній Європі у 
XVI – XVIІІ ст., східнослов’янські біблійні поетичні парафрази кінця XVIІ ст., 
представлені переспівами книги Пісня над піснями та циклом з десяти біблійних 
пісень, які покладено в основу канону – жанру східно-християнської гімнографії, 
репрезентують православну традицію і не мають аналогів у Західній Європі. 
Творцями біблійної пісенності, яка культивувалася в Московській державі, були 
вихідці з Речі Посполитої (новоєрусалимські піснетворці, Симеон Полоцький), 
однак на українсько-білоруських землях жанр біблійної пісні не був відомий. В 
український, білоруських, російських пісенниках ХХ – початку ХХІ ст. різних 
конфесій біблійні пісні, на відміну від псалтирних, відсутні, а зв’язок 
богослужбових піснеспівів зі Св. Письмом здійснюється через згадку основних 
подій, описаних у Біблії та Євангелії, використання фрагментів текстів 
Св. Письма у непісенних формах або епіграфах до піснеспівів. 
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10. Гімнографічний компонент у східнослов’янському духовно-пісенному 

репертуарі виступає маркером сакрального. Адаптація гімнографічних текстів у 
пісенних творах у добу бароко відбувається через мовні засоби: залучення 
фрагментів церковної гімнографії, усталених епітетів з церковної та біблійної 
поезії, використання церковнослов’янської мови. Східно-християнська 
гімнографія у східнослов’янському духовно-пісенному репертуарі має 
пріоритетність над латинською, остання представлена перекладами 
ремінісценцій з католицьких літургічних текстів староукраїнською мовою, 
наслідуванням гімнографічних поетичних форм й створенням синтетичних 
жанрів на основі латинської паралітургічної традиції. Апелювання до 
канонічних форм пов’язана зі збереженням та пролонгацією (переважно у 
церковному середовищі) середньовічної парадигми сакрального. 

Новочасна парадигма сакрального, пов’язана з оновленням поетичних та 
музичних форм, актуалізується в духовно-пісенному репертуарі в романтичну 
добу, хоча повністю реалізується лише на початку ХХ ст. в нововасиліанському 
репертуарі. Залучення літургічних текстів до пісенних творів відбувається через 
передачу загального змісту церковної поезії, використання форм, апробованих 
в поетичних парафразах романтичної доби, написаних сучасною, а не давньою 
(сакральною) мовою. 

Як засіб репрезентації сакрального текстовий компонент церковної 
гімнографії має пріоритет над музичним у зв’язку з більш пізнім, ніж в Західній 
Європі, часом переходу літургічних текстів у пісенні. 

Серед перспектив дослідження східнослов’янської духовно-пісенної 
традиції – розширення джерельної бази, пов’язаної з найдавнішим етапом її 
розвитку, поглиблене вивчення регіональних традицій, детальне висвітлення 
пісенності окремих християнських конфесій, унаочнення зв’язків духовної 
пісенності з сакральною музикою ХІХ – початку ХХІ ст. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Зосім О. Л. Сакральний вимір східнослов’янської духовної пісенності 

другої половини XVІ – початку XXІ століття. – 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, 2018. 

У дисертації історичний розвиток східнослов’янської духовної пісенності 
другої половини XVI – початку ХХІ ст. розглянуто крізь призму категорії 
«нової сакральності», базової для християнської музичної культури Нового й 
Новітнього часу. Окреслено специфіку східнослов’янської духовної пісенності 
в її національних виявах, запропоновано періодизацію української, білоруської, 
російської духовно-пісенних традицій другої половини XVI – початку ХХІ ст. 

Унаочнено генетичний зв’язок барокової та сучасної духовно-пісенної 
традиції, виявлено конфесійні пріоритети східнослов’янської духовної 
пісенності другої половини XVI – початку ХХІ ст. Охарактеризовано стильові 
особливості східнослов’янської духовної пісенності другої половини XVI – 
початку ХХІ ст. в контексті еволюції сакрального музичного мистецтва. 

Розроблено теоретичні підвалини паралітургіки в богослужбовій практиці 
християнських Сходу і Заходу в Новий та Новітній час. Систематизовано зв’язки 
духовної пісенності книжного походження з фольклорною традицією, 
розглянуто східнослов’янську духовно-пісенну традицію в контексті 
популярної культури. 

На прикладі еволюції структури західноєвропейських канціоналів і 
східнослов’янських пісенників простежено шлях пошуків оптимальних форм 
книг з духовно-пісенним репертуаром, призначених для церковних відправ та 
індивідуальних побожних практик. Унаочнено сакральне підґрунтя 
східнослов’янської духовно-пісенної традиції через інтертекстуальні зв’язки з 
церковною гімнографією та біблійними текстами. 

Розширено поняття «нової сакральності», запропоноване музикознавцями 
для характеристики музики 70-90-х рр. ХХ ст., яке екстрапольовано на 
європейську церковно-музичну традицію Нового й Новітнього часу. Набули 
подальшого розвитку проблематика сакрального в контексті європейської 
християнської традиції, питання розвитку та функціонування сакральної 
музики різних християнських конфесій, тематика, пов’язана зі стильовою 
еволюцією сакральної музики від бароко до сучасності. 

Ключові слова: християнська культура, сакральне мистецтво, 
християнські конфесії, літургія, східнослов’янська духовно-пісенна традиція, 
релігійний фольклор, співаник з духовними піснями, Святе Письмо, церковна 
гімнографія. 
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SUMMARY 

 
Zosim O. L. The Sacred Dimension of the Eastern Slavonic Spiritual Song 

of the Second Half of the 16th – Early 21st Century. – The Qualifying Scientific 
Work on the Rights of the Manuscript. 

Thesis for the Habilitation of the Degree of Doctor in Art Studies in Speciality 
26.00.01 «Theory and History of Culture». – National Academy of Managerial Staff 
of Culture and Arts, Ministry of Culture of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The scientific problem of the presented thesis is is a sacred dimension of the 
Eastern Slavonic spiritual song of the second half of the 16th – early 21st century. 

The signs of the Christian sacral art of the Modern and Contemporary Period 
have been defined: the growth of the role of the community as a subject of the liturgy, 
the autonomy of the sacred and artistic components of church worship, the functional 
interpretation of the sacred through the separation of the three levels of sacred actions 
– liturgical, paraliturgical, extraliturgical; use in the liturgical practice of national 
languages, simplification of the musical language of liturgical works. It is proved that 
the East Slavonic spiritual song tradition is an integral part of the European art of the 
Christian tradition. 

The specificity of the representation of the sacral in folklore songs of book 
origin has been clarified. Three types of religious songs in the folklore tradition have 
been singled out and characterized: folklore religious church songs, folklore religious 
ritual songs, folklore religious Household songs. 

The Eastern Slavonic spiritual song of church and non-church designation has 
been characterized as a component of popular culture. It is noted that the popularity of 
the spiritual song has been determined by socio-cultural factors and text-musical 
characteristics. Socio-cultural aspect is manifested through the preaching 
(confessional-polemical) function of the spiritual song, which is important for the 
spread of Christian doctrine or the teachings of one’s own confession. Also in the 
socio-cultural plan educational (catechism) and promotion functions have been 
significant. The spiritual song becomes popular as a result of a combination of 
Christian narrative with rhetorical techniques in order to strengthen the emotional 
impact on the listener by using simple language constructs and writing texts on typical 
models. The musical component of spiritual songs promotes their popularization due to 
the simplicity of the musical language, oriented to the actual style of secular music. 

The structure of Orthodox songbooks of Ukrainian and Russian traditions has 
been characterized. Two types of Ukrainian Orthodox songbooks of the late 17th – 
18th centuries have been identified as unsystematic and protocalendar. In the Russian 
tradition the New Jerusalem songwriters on the basis of a combination of alphabetic 
and thematic principles have been invented the original structure of the songbook, 
which can be defined as symbolic. The structure of Orthodox songbooks of the 19th – 
early 21st centuries have been influenced on the Pochaiv’s Bohohlasnyk. 

The history of the formation of a complex type songbook for the Catholics of 
the Eastern Rite, which lived on the Ukrainian and Belarusian lands, has been traced. 
It is noted that the structure proposed by the compilers of Pochaiv’s Bohohlasnyk 
(1790–1791) is optimal for meeting the needs of laymen in church and extrachurch 
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singing. The renewal of the structure of Greek Catholic songs falls on the first third 
of the 20th century (New Vasylian edition of «Church Songs» (1926)). 

Ukrainian and Russian Roman Catholic and Protestant songs of the 20th – early 
21st centuries have been inherited the structure, fixed by European and American 
editions of the respective denominations. 

In the Ukrainian-Belarusian spiritual song tradition, in contrast to the Russian, 
Psalter songs occupy a small place. In the 20th – early 21st centuries in the Ukrainian 
and Russian traditions the song paraphrases of the Psalter became representative for 
the Catholic and Protestant denominations, their number (2-3%) is the same for the 
Ukrainian and Russian traditions. The genre of the biblical song of the Ukrainian and 
Belarusian lands hasn’t been known, in the Russian spiritual song tradition of the last 
third of the 17th century the creators of the songs for the biblical texts were natives of 
the Rzecz Pospolita (New Jerusalem songwriters, Simeon of Polotsk). It is noted that 
in the 20th – early 21st centuries the genre of the biblical song hasn’t been revived in 
one of the Christian denominations. 

The connections of hymnographic texts and spiritual song poetry have been 
demonstrated. Latin hymnography in the spiritual songs of the Eastern Slavic 
tradition of the 17th – 18th centuries represented by Marian prefigurations (the term of 
D. Stern), imitations of hymnographic poetic forms, the creation of synthetic genres 
based on Catholic paraliturgical prayer. Eastern Christian hymnography in the 
Eastern Slavonic spiritual song repertoire of the 17th – 18th centuries is represented by 
prefigurative forms and text contrafacture. The difference between baroque 
contrafacture and poetic paraphrases of the romantic and post-romantic era has been 
shown. It is noted that church monodic chants hasn’t been become the main source of 
melody of spiritual songs, which is explained by the late time of the formation of the 
Eastern Slavonic spiritual song tradition (17th – 18th centuries). 

The work shows the historical path of the three national branches of the Eastern 
Slavonic spiritual song tradition – Ukrainian, Belarusian, Russian. Each period is 
considered on the basis of several parameters, including the degree of preservation of 
sources, for which it is possible to draw conclusions regarding the development of a 
spiritual song, regional and socio-cultural aspects, the confessional component of the 
spiritual song tradition, genre-thematic, linguistic, musical and style priorities of 
spiritual songs, the connection with folklore tradition and popular culture. 

Keywords: Christian culture, sacred art, Christian denominations, liturgy, 
Eastern Slavonic spiritual song tradition, religious folklore, songbook with spiritual 
songs, Holy Scripture, church hymnography. 


