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АНОТАЦІЯ 

Путятицька Л. В. Феномен словесно-музичної цілісності 

давньоукраїнської монодії (на прикладі святкових стихир з нотолінійних 

Ірмолоїв кінця XVI–XVIIІ століть). – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства 

культури та інформаційної політики України. Київ, 2020. Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Міністерства 

освіти і науки України, Суми, 2021. 

Дисертацію присвячено розгляду словесно-музичної цілісності 

давньоукраїнської монодії як цілісної багаторівневої системи 

Об’єкт дослідження – святкові стихири в українсько-білоруських 

нотолінійних Ірмолоях кінця XVI–XVIII століть, предмет –– поетичний і 

музичний тексти давньоукраїнської монодії як феномен словесно-музичної 

цілісності. Мета роботи – розкрити образно-смислову взаємодію вербального 

і музичного текстів у монодичних піснеспівах. Джерельну базу дослідження 

становлять вісім нотолінійних українсько-білоруських Ірмолоїв (сім 

рукописних і одне факсимільне видання) кінця XVI–XVIII століть, що 

зберігаються в рукописному фонді Центральної наукової бібліотеки імені 

В. І. Вернадського НАН України м. Києва. Зважаючи на художню 

своєрідність монодичних піснеспівів, розширено методологію їх 

дослідження, зокрема розглянуто риторичні фігури в церковнослов’янських 

текстах, здійснено фонемний аналіз, що надало змогу виявити формотворчі 

компоненти, які визначають художність цих творів. 

Аналітичний матеріал дослідження становлять 248 святкових стихир 

Межигірського нотолінійного Ірмолою 1649 року. Комплексний аналіз 

застосовано до шести стихир: «Просветителя нашего» (стихира на «Господи 
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воззвах», «Хрещення Господнє») і п’ять різдвяних стихир на «Господи 

воззвах»: «Придѣте возрадуемся Господеви», «Господу Иисусу рождшуся», 

«Царствие Твое Христе Боже», «Что ти принесем Христе», «Августу 

единоначальствующу». 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній розглянуто 

становлення і поширення жанру стихири у православному богослужінні; 

здійснено огляд богословських і музикознавчих визначень жанру, уточнено 

його наукову дефініцію; розкрито жанрову своєрідність піснеспівів; 

охарактеризовано їх репертуарний склад за Межигірським Ірмолоєм (1649), 

здійснено класифікацію й каталогізацію; обґрунтовано методологію 

дослідження поетичного і музичного текстів монодії, зокрема розкрито 

сутність риторичного і фонемного видів аналізу, а також застосовано 

комплексний розгляд вербального і музичного текстів різдвяної стихири 

«Придѣте возрадуемся Господеви». 

У роботі теоретично обґрунтовано й аналітично доведено специфіку 

взаємодії поетичного і музичного текстів на риторичному і поспівковому 

рівнях структурної організації піснеспіву. Зокрема зазначено, що текстовий 

фонд піснеспівів візантійського богослужіння сформувався до ХІ століття. 

Серед жанрів візантійської гімнографії відомі такі: тропар, кондак, стихира, 

канон, ікос, прокімен, причастен, степенні, антифони тощо. Жанр стихир 

зароджується ще в період розквіту східної гімнографії; за іншою версією, він 

походить від хорових приспівів, що супроводжували сольне виконання 

псалмових стихів. Протягом VI–VIII століття стихири виконувались під час 

усіх богослужінь. Із прийняттям християнства в Київській Русі зразки 

церковної гімнографії перейняла Київська митрополія завдяки болгарським 

перекладам з грецької мови на старослов’янську. 

Зважаючи на те, що поняття жанру не набуло поширення в 

богословській літературі, а щодо церковної музики досі не вироблено 

універсальної класифікації співацьких жанрів, у дисертації застосовано 
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музикознавчі критерії. За основу взято функціональне призначення жанру як 

його найхарактернішу ознаку. У нотолінійній книзі Ірмолой зафіксовано 

значну кількість різножанрових піснеспівів, серед них переважають стихири. 

За тематичними ознаками це найбільш давній пласт церковної традиції, що 

побутував у великих центрах співацької культури – у монастирях, 

кафедральних соборах. Стихири, приурочені до богослужінь у недільні дні і 

до святкових служб протягом року, трапляються в кожному з Ірмолоїв. Їх 

класифікацію здійснюють за місцем і часом їх виконання. Відомі дві 

класифікації стихир: згідно з першою, – це стихири на «Господи, воззвах»; 

стихири на стиховні, стихири хвалітні або на «хвалітех»; згідно з другою, – 

стихири на «Господи, воззвах», стихири на стиховні, стихири хвалітні, 

стихири на літії, стихири утренні або «євангельські». 

Церковнослов’янські тексти монодичних піснеспівів розглянуто в 

роботі як зразки богослужбової літератури. Вони набули музичного відтворення 

в монодичному розспівуванні або в хоровому багатоголоссі. Зважаючи на 

самоцінність, їх досліджено як художнє явище із застосуванням прийомів 

структурного аналізу, що набув поширення в літературознавстві ХХ століття 

й інших сферах гуманітарних знань. Враховуючи, що вербальний текст монодії 

становить її першооснову, розглянуто його структурні рівні, символічність і 

метафоричність поетики, зумовлені лексичним складом піснеспівів. 

Тексти церковної гімнографії мають переважно притчевий, 

проповідницький характер завдяки широкому застосуванню в них 

риторичних фігур і тропів. Вони передбачають у синтаксичній конструкції 

перестановку слів, пропуск необхідних або використання «зайвих» 

лексичних елементів. Тропи змінюють звичне значення слів, надають їм 

переносного значення. Фігури і тропи виконують важливу роль у 

формотворенні церковних піснеспівів, вони мають таке ж смислове 

навантаження, як і поспівки в музичному формотворенні монодії. Порівняно 

з майже незмінною формою богослужбового тексту, його музичне 
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наповнення зазнало більш значних змін. Це виявилось не лише в історичному 

переході від монодії до багатоголосся, а й у поступових музично-

інтонаційних змінах у межах кожної із цих систем. 

У процесі аналізу монодичних піснеспівів розкрито цілком своєрідне 

функціонування мови – її плинність і наспівність, молитовне, богонатхненне, 

ангельське звучання. Своєрідна мелодика, музикальність поезій сповнюють 

особливої його емоційності, глибоко впливаючи на слухача. Залучення в 

медієвістику методу фонемного аналізу дало змогу виявити характерну 

звукову організацію поетичного тексту, своєрідні фонемні ознаки, які 

впливають на його сприйняття. Фонемний аналіз передбачає розгляд 

голосних і приголосних фонем, їх різноманітних конфігурацій, що 

створюють відповідну мелодичність, музикальність поетичного тексту. 

Розглянуто фонемний рівень організації тематизму, визначено опорну 

структуру наголошених і ненаголошених голосних фонем. 

Комплексне дослідження монодичних піснепівів з урахуванням усіх 

можливих формотворчих компонентів дало змогу виявити образно-смислову 

взаємодію слова і музики в них. Зокрема, композиція стихири «Придѣте 

возрадуемся Господеви», її сюжетний план відповідають законам гомілетики. 

Вона містить риторичні фігури, завдяки яким увиразнюється богословська 

сутність й емоційне наповнення піснеспіву.  Здійснено фонемний і ладо-

інтонаційний аналіз тексту. Такий комплексний підхід підносить на новий 

рівень розуміння звукової організації давньоукраїнської монодії. 

Охарактеризовано мелодику, музичність поетичного тексту, виявлено звукові 

акценти в ньому. 

Таким чином, розширення методологічної бази дослідження монодії 

шляхом залучення риторичного, поспівкового, фонемного й ладо-

інтонаційного видів аналізу сприяло розгляду більш широкого спектра ознак 

поетичного і музичного текстів. Для дослідження давньоукраїнської монодії 

як багаторівневої системи необхідно й надалі розширювати джерельну базу 
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на основі нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI–XVIII століття. Завдяки 

застосуванню риторичного і фонемного аналізу поетичного тексту, зокрема 

його тематизму, важливо відтворити послідовність і переконливість втілення 

богословської думки, семантику твору, мелодизм церковнослов’янської мови 

як одного із чинників емоційного сприйняття давньоукраїнської монодії. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані в 

закладах вищої музичної освіти, зокрема в навчальних курсах з 

давньоукраїнської музичної культури, історії української музики, історії 

української музичної культури, теорії та історії художніх стилів, музичної 

текстології, музично-історичного джерелознавства, аналізу музичних творів, 

гармонії. Каталогізований реєстр піснеспівів з Межигірського Ірмолою стане 

джерелом інформації для медієвістів, композиторів, хорових диригентів у 

процесі вивчення й виконання церковної монодії. Основні положення 

дисертації можуть бути застосовані і в навчальному курсі з історії 

богослужбового співу в духовних закладах. 

Ключові слова: монодія, Ірмолой, стихира, риторика, риторичні 

фігури, поспівки, риторичний аналіз, фонемний аналіз, фонема. 
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ABSTRACT 

Putiatytska L. V. The phenomenon of the verbal and musical integrity 

of the ancient Ukrainian monody (on the example of festive stichera from the 

notolinear Irmoloi of the late 16th–18th centuries). – Scientific qualification work 

on the rights of manuscript. 

The dissertation on obtaining the Art History candidate scientific degree in 

the main discipline 17.00.03 – Music Art. Tchaikovsky National Music Academy 

of Ukraine, Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, Ministry of 

Education of Ukraine. Kyiv, 2020. Sumy State Pedagogical University named after 

A. S. Makarenko, Sumy, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of verbal and musical integrity of the 

ancient Ukrainian monody as an integral multilevel system. 

The research objects are festive sticherons in the Ukrainian and Belarusian 

noteline Heirmologions of the late 16th–18th centuries, the subjects are poetic and 

musical texts of the ancient Ukrainian monody as a phenomenon of verbal and 

musical integrity. The purpose of the work is to investigate figurative and semantic 

interaction of verbal and musical texts in monodic liturgical hymns. The research 

source base consists of eight noteline Ukrainian and Belarusian Heirmologions 

(seven manuscripts and one facsimile edition) of the late 16th–18th centuries stored 

in the manuscript fund of Vernadsky Central Scientific Library of the National 

Academy of Science of Ukraine in Kyiv. Taking into account the artistic 

peculiarity of monodic liturgical hymns, the methodology of their research was 

expanded, in particular, rhetorical figures in the church Slavonic texts were 

studied, a phonemic analysis was carried out, which made it possible to identify 

the shaping components that determine artistry of these works. 

The analytical material of the research consists of 248 festive sticherons of 

Mezhyhiria noteline Heirmologion of 1649. A complex analysis was applied to six 

sticherons: “Prosvetitelia nashego” (sticheron on “Gospodi vozvach”, Baptism of 

the Lord) and five Christmas sticherons on “Gospodi vozvach”: “Pridite 
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vozraduemsia Gospodevi’, “Gospodu Iisusu rozhdshusia’, “Tsarstvie Tvoe Khriste 

Bozhe”, “Chto ty prinesem Khriste”, “Avgustu edinonachalstvuiushchu”. 

The scientific originality of the work lies in the fact that it studies formation 

and spread of the sticheron genre in the Orthodox church; a review of genre 

theological and musicological definitions is done, its scientific definition is 

clarified; the genre originality of liturgical hymns is revealed; the repertoire 

composition of sticherons according to Mezhyhiria Heirmologion (1649) is 

characterized, classification and cataloging is carried out; the methodology of the 

monody poetic and musical texts research is substantiated, in particular, the 

essence of rhetorical and phonemic types of analysis is revealed, as well as a 

complex analysis of verbal and musical texts of the Christmas sticheron “Pridite 

vozraduemsia Gospodevi” is applied. 

The work theoretically substantiates and analytically proves the specifics of 

interaction of poetic and musical texts at the rhetorical and popevkas levels of the 

structural organization of liturgical hymns. In particular, it is noted that the text 

fund of liturgical hymns of Byzantine worship was formed by the 11th century. The 

following genres of Byzantine hymnography are known: tropar, kondak, sticheron, 

canon, ikos, prokimen, prychasten, stepenni, antyfony, etc. The genre of sticheron 

originated in the heyday of Eastern hymnography; according to another version, it 

comes from the choral refrains that accompanied the solo performance of psalm 

vesrses. During the 6th–8th centuries sticherons were performed during all services. 

With the adoption of Christianity in Kyivan Rus, the Kyiv metropolis adopted 

examples of church hymnography thanks to Bulgarian translations from Greek into 

Old Slavonic. 

Considering that the genre concept has not become widespread in 

theological literature and a universal classification of singing genres has not yet 

been developed for the church music, musicological criteria have been applied in 

the dissertation. The functional purpose of genre as its most characteristic feature is 

taken as a basis. The Heirmologion noteline book records a significant number of 
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liturgical hymns of various genres, among which sticherons predominate. 

According to thematic features, this is the oldest layer of the church tradition that 

was spread in large centers of a singing culture – in monasteries, cathedrals. 

Sunday church sticherons and festive services sticherons throughout the year occur 

in each Heirmologion. Their classification is carried out according to the place and 

time of their performance. There are two classifications of sticherons: according to 

the first one, they are sticherons on “Gospodi vozvach”; sticherons on stikhovny, 

sticherons on “khvalitekh”; according to the second one, these are sticherons on 

“Gospodi vozvach”, sticherons on stikhovny, sticherons on “khvalitekh”, 

sticherons on “litii”, sticherons on “Gospel”. 

The church Slavonic texts of monodic liturgical hymns are taken as 

examples of liturgical literature in the dissertation. They are musically embodied in 

monodic chanting or in choral polyphony. Due to their intrinsic value, they have 

been studied as an artistic phenomenon using methods of structural analysis 

widespread in the literary studies of the 20th century and other areas of humanities. 

Given that the verbal text of a monody is its primary basis, its structural levels, 

symbolism and metaphorical poetics predetermined by lexical composition of 

liturgical hymns are studied. 

The church hymnography texts are mainly parable, homiletic due to the 

widespread use of rhetorical figures and tropes in them. In the syntactic construction 

they provide for the rearrangement of words, omission of necessary or use of 

“extra” lexical elements. Tropes change the usual meaning of words, give them a 

figurative meaning. Figures and tropes play an important role in the formation of 

church liturgical hymns, they have the same semantic role as popevkas in musical 

formation of a monody. Compared to the almost unchanged form of a liturgical 

text, its musical content has undergone more significant changes. This manifested 

itself not only in the historical transition from monody to polyphony, but also in 

the gradual musical and intonational changes within each of these systems. 
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During the analysis, the peculiar functioning of language in monodic 

liturgical hymns – its fluidity and melody, divinely inspired, prayer, angelic sound 

– is revealed. A peculiar melody, musicality of poetry fill with its special 

emotionality, deeply influencing the listener. Involvement in mediaevalism of the 

phonemic analysis method made it possible to identify the characteristic sound 

organization of a poetic text, peculiar phonemic features that affect its perception. 

A phonemic analysis involves the study of vowel and consonant phonemes, their 

various configurations, creating the appropriate melody, musicality of a poetic text. 

The phonemic level of the organization of thematics is studied, the basic structure 

of stressed and unstressed vowel phonemes is determined. 

Taking into account all possible shaping components, a complex study of 

monodic liturgical hymns made it possible to identify figurative and semantic 

interaction of words and music in them. In particular, the sticheron composition 

“Pridite vozraduemsia Gospodevi”, its plot correspond to homiletics laws. It contains 

rhetorical figures, thanks to which its theological essence and emotional content of 

liturgical hymns are emphasized. A phonemic and lado-intonation analysis of a 

text is carried out. Such a complex approach raises the sound organization of the 

ancient Ukrainian monody to the new level of understanding. The melody and 

musicality of a poetic text are characterized, the sound accents in it are revealed. 

Thus, enrichment of the monody research methodology by involving 

rhetorical, popevkas, phonemic and lado-intonation types of analysis contributed to 

the study of a wider range of features of poetic and musical texts. To study the 

ancient Ukrainian monody as a multilevel system, it is necessary to further expand 

the source base through the noteline Heirmologions of the late 16th–18th centuries. 

Through the use of rhetorical and phonemic analysis of a poetic text, in particular, 

its thematics, it is important to reproduce the consistency and persuasiveness of the 

embodiment of theological thought, semantics of the work, the melody of the 

church Slavonic language as one of the factors of emotional perception of the 

ancient Ukrainian monody. 
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The materials of the dissertation research can be used in institutions of 

higher music education, in particular, in learning courses on ancient Ukrainian 

music culture, history of Ukrainian music, history of Ukrainian music culture, 

theory and history of art styles, music textology, music and history source studies, 

analysis of musical works, harmony. The cataloged register of liturgical hymns of 

Mezhyhiria Heirmologion will become a source of information for mediaevalists, 

composers, choral conductors in the process of studying and performing a church 

monody. The main principles of the dissertation can be applied in a learning course 

on the history of liturgical singing in religious institutions. 

Key words: monody, Heirmologion, sticheron, rhetoric, rhetorical figures, 

popevkas, rhetorical analysis, phonemic analysis, phoneme. 
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ВСТУП  

Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасній українській 

медієвістиці вироблено ґрунтовну методологічну базу з дослідження монодії. 

Найбільш поширеним у музикознавстві є комплексний підхід, що охоплює 

джерелознавчий, статистичний, композиційний, поспівковий, мелодико-

ритмічний, ладо-інтонаційний, порівняльний та інші види аналізу. Кожен із 

них передбачає розгляд музичного розвитку з урахуванням особливостей 

вербального тексту монодії. 

У музикознавчих працях наголошується, що поетичний текст монодії є 

носієм змісту й емоційного наповнення піснеспіву, а також увиразнює певні 

музичні закономірності. Він містить сталі формотворчі компоненти, певні 

текстові зміни в ньому відбувались, але загалом вони не значні, тому виявити 

в ньому еволюційні процеси вкрай складно, а інколи й просто неможливо. 

Музичний текст становить багаторівневу систему, у якій співвідношення і 

взаємозв’язок рівнів визначають його специфіку. 

Самоцінність богослужбових текстів надає підстави вважати церковний 

піснеспів художнім твором. О. А. Осокіна [126] наголошує, що зразки 

гімнографії не можна розглядати поза літературними пам’ятками, до того ж, 

для давньоруської літератури вона є вищою формою художньої творчості – 

духовною лірикою, або ліричною поезією. Гімнографія впливала на жанри 

давньоруської літератури – на їх структуру, ритм, форму, зміст і назви. 

Із прийняттям православного християнства на Русі Київська 

митрополія запозичила зразки візантійської гімнографії завдяки болгарським 

перекладам із грецької старослов’янською мовою. Фактично, у середині 

ХІ століття бере початок історія церковного монодичного співу, одного з 

найважливіших явищ у візантійсько-слов’янській культурі. 

Богослужбові тексти належать до церковнослов’янської 

(богослужбової) літератури (Ф. Б. Людоговський [101]). Створюючи 

піснеспів, гімнограф зосереджував увагу на його богословському змісті й 
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поетичній формі. Функції піснеспіву зумовлювали його обсяг, а тема чи 

подія, яким він присвячений, – його поетику. Церковні піснеспіви містять 

набагато більше закодованої інформації, ніж тієї, що сприймається завдяки 

слуховим і зоровим враженням, і лише шляхом наукових досліджень можна 

виявити глибинні рівні словесно-музичного формотворення. Дослідження 

церковної монодії як багаторівневої системи дасть змогу охарактеризувати 

формотворчі компоненти, які визначають її художність. 

Взаємодія слова і музики – це один із найбільш поширених аспектів 

аналізу вокальних творів. Така ситуація склалась і в сучасній українській 

медієвістиці. Наукові праці М. І. Качмар [73] Л. П. Корній [80–82], 

О. П. Прилепи [131–132], О. В. Путятицької [140; 141], Н. І. Сиротинської 

[148], О. С. Цалай-Якименко [185; 186], І. О. Чижик [191–194], О. Ю. Шевчук 

[195–200], Ю. П. Ясіновського [211–210] не тільки свідчать про високий 

рівень музикознавчих досліджень монодії, а й спонукають шукати нові 

методологічні підходи для її подальшого аналізу. 

Так, поетичний текст як першооснова монодії становить її семантичне 

ядро. Якщо дослідники музичного тексту застосовують джерелознавчий, 

статистичний, композиційний, поспівковий, мелодико-ритмічний, ладо-

інтонаційний, порівняльний види аналізу, то для розгляду вербального 

необхідно залучати й нові, зокрема прийоми структурного аналізу 

поетичного тексту як багаторівневої системи. 

Розгляд структурних рівнів організації поетичного і музичного текстів 

у монодичних піснеспівах дасть змогу охарактеризувати таке явище, як 

«плетіння словес». Це поняття поширене у працях із давньоруської 

літератури (Д. С. Лихачов [95], С. Матхаузерова [106]); його застосовують, 

досліджуючи давньоруську книжність, хоч воно властиве не лише творам 

давньої світської літератури, а й піснеспівам. Зважаючи на художню 

унікальність цього явища, доцільно розглянути риторичні фігури, що 

визначають поетику церковнослов’янських текстів, а також здійснити 
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фонемний аналіз, щоб охарактеризувати їхню мелодику, музикальність. Усе 

це зумовлює актуальність теми дослідження. 

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

виконано на кафедрі історії української музики та музичної фольклористики 

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського відповідно 

до теми № 1 «Історія української музики» перспективного тематичного плану 

науково-дослідницької діяльності Національної музичної академії України 

імені П. І. Чайковського (на 2015–2020 рр.). Тему дисертації затверджено 

рішенням Ученої ради Національної музичної академії імені 

П. І. Чайковського (протокол № 4 від 27.12.2010 р.) та подано у новій 

редакції (протокол № 10 від 01.06.2018 року). На основі матеріалів дисертації 

розроблено спеціальний навчальний курс «Монодія в духовній музичній 

культурі України кінця XVI–XVIII століть». 

Мета роботи – розкрити образно-смислову взаємодію вербального і 

музичного текстів у монодичних піснеспівах. 

Завдання дослідження: 

1) розглянути становлення і розкрити жанрову своєрідність стихир у 

церковній гімнографії; 

2) залучити прийоми структурного аналізу для збагачення методології 

комплексного дослідження; 

3) охарактеризувати репертуарний склад стихир за Межигірським 

Ірмолоєм 1649 року, здійснити їх класифікацію й каталогізацію; 

4) здійснити риторичний і фонемний аналіз монодичних піснеспівів, 

виявити роль риторичних фігур та фонемних конструкцій у поетичному 

тексті стихир Межигірського Ірмолою (VIII 20м/184); 

5) виконати комплексний аналіз вербального і музичного текстів 

різдвяної стихири «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Об’єкт дослідження – святкові стихири в українсько-білоруських 

нотолінійних Ірмолоях кінця XVI–XVIII століть. 
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Предмет дослідження – поетичний і музичний тексти 

давньоукраїнської монодії як феномен словесно-музичної цілісності. 

Для дослідження обрано Ірмолої кінця XVI–XVIІІ століть, цим 

зумовлені хронологічні межі дисертаційної роботи. 

Методологічну основу дослідження становлять концептуальні 

положення теорії жанру та жанру у церковній музиці; основні положення 

джерелознавчого, статистичного, жанрово-літургійного, комплексного 

музикознавчого та структурного підходів як методологічного базису 

вивчення давньоукраїнської монодії. 

Теоретична основа дослідження – наукові праці з таких проблем: 

– категорія жанру (М. Г. Арановський [8], Л. А. Мазель [102], 

Є. В. Назайкінський [117], А. Н. Сохор [154; 155], І. Г. Тукова [164], 

В. М. Холопова [183] та інші); 

– поетика давньоруської літератури (Ф. І. Буслаєв [22], Г. К. Вагнер 

[24], Ю. В. Кашета [74], В. Г. Костомаров [83], Д. С. Лихачов [94; 95], 

С. Матхаузерова [106], Р. Піккіо [127] та інші); 

– музичні особливості монодії (Г. В. Алексєєва [3], Н. Аріскіна [11], 

М. В. Бражников [20], О. Л. Буриліна [21], Т. Ф. Владишевська [29], 

протоієрей І. І. Вознесенський [30–34], Н. О. Герасимова-Персидська [39–42], 

М. Г. Денисов [49–51], М. Г. Казанцева [72], М. І. Качмар [73], Л. П. Корній 

[80–82], А. В. Кузькіна [89], І. Є. Лозова [97], О. С. Малаштанова [103], 

протоієрей В. М. Металлов [112], О. П. Прилепа [131; 132], О. В. Путятицька 

[140; 141], протоієрей Д. В. Разумовський [142; 143], М. Д. Успенський [167–

169], Н. О. Федоровська [176; 177], О. С. Цалай-Якименко [185; 186], 

І. О. Чижик [191–194], О. Ю. Шевчук [195–200], І. П. Шеховцова [202; 203], 

Ю. П. Ясіновський [211–210] та інші); 

– теорія літератури (Б. М. Ейхенбаум [54], В. М. Жирмунський [58; 59], 

Ю. М. Лотман [99], Ю. В. Рождественський [144], Б. В. Томашевський [161], 

Л. В. Успенський [166], Л. В. Щерба [206–208], Р. О. Якобсон [209] та інші); 
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– риторичний аналіз вербального тексту стихир (Є. Л. Буриліна [21], 

М. Г. Денисов [50; 51], Ю. В. Кашета [74], протоієрей О. В. Кожушний [78], 

Ф. Б. Людоговський [101], О. С. Малаштанова [103], С. Матхаузерова [106], 

О. А. Осокіна [126], Н. І. Сиротинська [148], К. М. Ушакова [173], 

Н. О. Федоровська [176, 177], Г. Г. Хазагеров [181], І. П. Шеховцова [202; 

203] та інші). 

Методи дослідження. У роботі використано комплекс 

взаємоузгоджених методів: джерелознавчий – для опрацювання нотолінійних 

Ірмолоїв, пошуку і розшифрування святкових стихир; статистичний – для 

вивчення фіксації святкових стихир в аспекті репертуарного вмісту Ірмолоїв; 

герменевтичний – для тлумачення й інтерпретації текстів; жанрово-

літургійний – для здійснення типології жанру стихир; комплексний 

музикознавчий – для розкриття музичних закономірностей будови 

монодичних піснеспівів; структурний – для дослідження поетичного тексту; 

риторичний – для дослідження риторичного рівня поетичного тексту стихир; 

фонемний – для аналізу фонемної будови поетичного тексту стихир; метод 

теоретичного узагальнення – для підбиття підсумків дослідницької роботи. 

Джерельну базу дослідження становлять вісім нотолінійних 

українсько-білоруських Ірмолоїв (сім рукописних і одне факсимільне 

видання) кінця XVI–XVIII століть, що зберігаються в рукописному фонді 

Центральної наукової бібліотеки імені В. І. Вернадського НАН України 

м. Києва: 

1. № 50 (МВ 50) – Львівський Ірмолой кінця XVI – початку 

XVIІ століття [217]; 

2. І, 5391 – Супральський Ірмолой 1598–1601 років [213]; 

3. VIII 20м/184 – Межигірський Ірмолой, 1649 рік [214]; 

4. КПл 36 П – Ірмолой, 1682 рік [215]; 

5. ДА 112 Л – Ірмолой кінця XVIІ століття [216]; 

6. ДА 96 Л – Ірмолой кінця XVIІ–XVIІІ століть [218]; 
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7. І, 2830 – Ірмолой першої третини XVIІІ століття [219]; 

8. ДА П. 348 – Ірмолой, 1743 рік [220]. 

Аналітичний матеріал дослідження – 248 святкових стихир 

Межигірського нотолінійного Ірмолою 1649 року (VIII 20м/184). 

Комплексний музикознавчий аналіз здійснено на матеріалі шести стихир: 

«Просветителя нашего» (стихира на «Господи воззвах», «Хрещення 

Господнє», VIII 20м/184, арк. 413–413 зв.) і п’ять різдвяних стихир на 

«Господи воззвах»: «Придѣте возрадуемся Господеви» (арк. 382), «Господу 

Иисусу рождшуся», (арк. 382 зв.) «Царствие Твое Христе Боже» (арк. 383), 

«Что ти принесем Христе» (арк. 383 зв.), «Августу единоначальствующу» 

(арк. 384). 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що в ньому вперше: 

– розглянуто становлення і розкрито жанрову своєрідність стихир у 

церковній гімнографії; 

– залучено прийоми структурного аналізу для збагачення методології 

комплексного дослідження; 

– охарактеризовано репертуарний склад стихир за Межигірським 

Ірмолоєм 1649 року, здійснено їх класифікацію й каталогізацію; 

– здійснено риторичний і фонемний аналіз монодичних піснеспівів, 

виявлено роль риторичних фігур та фонемних конструкцій у поетичному 

тексті стихир Межигірського Ірмолою (VIII 20м/184); 

– виконано комплексний аналіз вербального і музичного текстів 

різдвяної стихири «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Удосконалено теоретичну основу розуміння феномена словесно-

музичної цілісності давньоукраїнської монодії. 

Подальшого розвитку набули музикознавчі й богословські положення 

про жанр стихири в історичному й літургійному аспектах. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в закладах вищої музичної освіти, зокрема в 

навчальних курсах із давньоукраїнської музичної культури, історії 

української музики, історії української музичної культури, теорії та історії 

художніх стилів, музичної текстології, музично-історичного 

джерелознавства, аналізу музичних творів, гармонії. На їх основі варто 

запровадити спецкурс такого змісту: загальна музично-стильова 

характеристика давньоукраїнської монодії; риторика в поетичному і 

музичному текстах монодії; звукова організація монодичних піснеспівів на 

фонемному й ладо-інтонаційному рівнях. Каталогізований реєстр піснеспівів 

із Межигірського Ірмолою може бути довідковим матеріалом для медієвістів, 

композиторів, хорових диригентів у процесі вивчення й виконання церковної 

монодії. Основні положення дисертації можуть бути застосовані й у 

навчальному курсі з історії богослужбового співу в духовних закладах. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дослідження обговорено на засіданнях кафедри історії української музики та 

музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського (2010–2020) та 

презентовано у 26 доповідях на наукових конференціях різних рівнів. Серед 

них: міжнародні – «Діалог культур у контексті історії українсько-грецьких 

зв’язків» (Київ, 2011); «Музыковедение и Восточно-христианская музыка» 

(Тбілісі, 2017); «Актуальні проблеми музикознавства у молодіжних 

дослідженнях» (Київ, 2018); «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в 

культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 2018); всеукраїнські – «Українське 

музикознавство у проекціях наукових пошуків молодих» (Київ, 2012); 

«Актуальні проблеми музикознавства у молодіжних дослідженнях» (Київ, 

2019); «Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах» (Київ, 2020). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені в семи 

одноосібних публікаціях: чотири – у наукових виданнях, затверджених МОН 

України як фахові в галузі «Мистецтвознавство»; одна – у науковому 
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іноземному фаховому виданні (індексованому в міжнародній наукометричній 

базі даних Index Copernicus) держави, що перебуває у складі Європейського 

Союзу; дві – апробаційного характеру. 

Структура роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, кожен з яких містить підрозділи та висновки, загальних висновків. 

списку використаних джерел, додатків. У додатках вміщено: каталог 

піснеспівів із Межигірського Ірмолою (1649) VIII20м/184 (додаток А); 

список опублікованих праць за темою дисертації (додаток Б). У списку 

використаної літератури і джерел – 220 позицій. Загальний обсяг роботи 

становить 272 сторінки, з них основного тексту – 173 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТИПОЛОГІЯ ЖАНРУ СТИХИРИ  

І  ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ  

1.1. Історичний і літургійний аспекти жанру стихири 

У піснеспівах церковної гімнографії поетичний текст і мелодія 

утворюють нероздільну цільність. Сакральні тексти з моменту їх створення 

до нинішнього часу практично не зазнали змін. Водночас музика, створювана 

до незмінних священних текстів протягом століть, поступово змінювалась, 

плавно перетікала в якісно нову форму вираження, стаючи частково носієм 

«культурної пам’яті» своєї епохи. Тому дослідження різних аспектів 

церковної гімнографії не втрачає актуальності. Всенощне богослужіння і 

Божественна літургія – це два найбільш значні церковно-співацькі цикли в 

історії людства. За кількістю звернень до них, їх можна порівнювати із 

священної Біблією, книгою всіх народів християнського світу. 

Всенощна здійснювалася ще в перші століття зародження 

християнства. Над її Уставом працювали такі святі отці, як преподобні 

Харитон Ісповідник і Савва Освященний, святителі Іоанн Златоуст, 

єрусалимський патріарх Софроній і преподобний Іоанн Дамаскін. Усі тексти 

піснеспівів візантійського богослужіння створювались приблизно до 

ХІ століття. До жанрів візантійської гімнографії належать тропар, кондак, 

стихира, канон, ікос, прокімен, причастен, степенні, антифони тощо. Залежно 

від часу і місця розташування духовно-просвітницького осередку кожен чин 

богослужіння підпорядковувався різним уставам, зокрема: Палестинському, 

Великої Константинопольської Церкви, Студійському, Студійсько-

Олексієвському, Єрусалимсько-Святогробському, Евергетидському, 

Святогорському тощо. 

Із прийняттям християнства в Київській Русі церковну гімнографію 

Візантії перейняла Київська митрополія із грецьких джерел завдяки 
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болгарським перекладам на старослов’янську мову. Їх виконували в 

богослужіннях. Крім цього, зусиллями Феодосія Печерського в Києво-

Печерській лаврі 1062 року був запроваджений Студійський Устав, який діяв 

до ХV століття і мав безпосередній вплив на деякі особливості богослужіння. 

У Київській Русі стихири набули поширення в середині ХІ століття, але 

їх виникнення пов’язане з ранньою епохою християнства і церковного 

богослужіння. Творцями й упорядниками стихир у IV столітті були 

прославлені піснеспівці, Отці Церкви, зокрема св. Афанасій Великий, 

Григорій Богослов, Іоанн Златоуст, Василій Великий, а також Єфрем Сирін. 

Пісні останнього за своїм характером нагадують стихири більш пізнього 

періоду [150, с. 158]. У V столітті творцями церковно-співацьких жанрів були 

Роман Сладкоспівець, преподобний Авксентій, авторами стихир VІІІ–

Х століть – Іоанн Дамаскін, Кузьма Маюмський, митрополит Герман 

Константинопольський, преподобний Феодор Студит, його брати Йосиф 

Студит, Купріян Студит, Андрій Крітський, Касія, архієпископ Арсеній, 

єпископ Єфрем Карійський, Анатолій Солунський, імператор Лев VІ Мудрий 

(автор “євангельських” стихир). В ХІ столітті їх створював Павло 

Аморрейський. 

Отже, протягом VI–XIII століть у Візантії сформувались основні тексти 

церковної гімнографії, зокрема жанр стихир. Однак цей процес відбувався не 

тільки у Візантії, а й у деяких окремих общинах (несторіан, монофізитів, 

монофелітів) [150, с. 301–302], які досить вільно трактували чин 

богослужіння. Так, у монофізітів структура богослужіння не зазнала змін, але 

до нього додавали збірки піснеспівів, писали антифони і «ваземи» [150, 

с. 302], які значно пізніше стали називати стихирами. 

Щодо історії створення стихир, поширені дві версії: одна пов’язана з 

іменем Авксентія в Константинополі початку VI століття, у період розквіту 

східної гімнографії; згідно з іншою, стихира походить від хорових приспівів, 

що супроводжували сольне виконання псалмових стихів, які до ІІ століття 
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називали тропарями. Протягом VI–VIII століть стихири виконували під час 

усіх типів богослужінь, зокрема: синайсько-затворницького, палестинсько-

монастирського і соборно-приходського. Ці піснеспіви часто згадувались в 

Уставах Великої Константинопольської і Святогробської Ієрусалимської 

Церков. Як уже зазначалось, починаючи із середини ХІ століття, одним із 

запозичених жанрів візантійської гімнографії в Київській Русі були стихири, 

згадувані у Студійському Уставі київського монастиря. 

Отже, стихири – це один з найбільш важливих жанрів візантійського 

обряду, що набув подальшого розвитку у слов’янській культурі. Їм належить 

важливе місце в богослужінні. Стихири найчастіше звучать у важливих 

частинах Всеношної, залежно від місця розташування у богослужінні вони 

отримали відповідну назву: 

– стихири на «Господи воззвах», 

– стихири на літії, 

– стихири на стиховні, 

– євангельська стихира, 

– стихири на «хвалітех». 

1.1.1. Жанр стихири та його сакральний зміст 

У музикознавчій літературі мало уваги звертають на визначення і 

своєрідність жанру стихир, інформація про нього найчастіше наводиться 

досить побіжно, хоча деякі конкретні спостереження містяться в окремих 

богословських і музикознавчих працях, зокрема протоієрея Іоанна 

Вознесенського [33], протоієрея Дмитра Розумовського [143], Миколи 

Успенського [167], Максима Бражникова [20], протоієрея Василя Металлова 

[112], Івана Гарднера [38, т. 1], Наталії Серьогіної [178] та ін. 

Щоправда, музикознавці не завжди правильно трактують визначення 

церковних жанрів. Так, дослідниця Елеонора Федосова у статті «Жанр 

стихиры в современном творчестве (на примере сочинения П. Б. Ривилиса 
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“Стихира”)» зазначає: «Стихира – це піснеспів, якому передує виголошення 

псалмоспівця і спів стиха з псалма хором»1 [178, с. 474]. У цій дефініції 

міститься однобічне, неправильне розуміння церковного жанру, адже 

стихира – це не форма поєднання промов псалмоспівця зі співом стихів, 

стихири – це піснеспіви, які виконуються, чергуючись із псалмовими 

стихами, що виголошуються псалмоспівцем. 

Е. Федосова припускається й іншої помилки не тільки у своїх 

твердженнях, а й у судженнях про те, як розумів піснеспів стихири 

композитор Рівіліс: «Поскольку “Стихира” Ривилиса написана на 

150-й псалом, целесообразно привести его текст…» [178, с. 475]. Дослідниця 

наводить текст 150 псалма, але припускається помилки в шостому стиху: 

«Всякое дыхание да хвалите Господа, Слава, и ныне: Аллилуйя». Як відомо, 

«Слава, и ныне: Аллилуйя» не входить у цей псалом, а використовується у 

таких випадках: 

1) після прочитання одного або кількох псалмів; 

2) під час читання Псалтирі; 

3) як зв’язка між молитвами чи духовними піснеспівами богослужіння. 

Помилкове визначення стихири міститься і в «Нарисах до історії 

української церковної музики» Павла Маценка [108]. За його визначенням: 

«Стихири – (стихоскладання або віршоскладання) – вірші із псалмів, вибрані 

для церковного вжитку» [108, с. 59]. Знову та ж сама помилка – стихири 

ототожнюються з віршованими рядками псалмів Давида. 

Сповнена суперечностей і дефініція Володимира Іванова у «Словнику 

термінів і слів українського церковного співу»: «Стихира <…> Якщо 

піснеспів не написаний “стихами” (віршами) (а тому в цьому випадку не 

відповідає назві С.) то співається зі “стихами” псалмів і в цьому відношенні 

може утримати за собою назву С. (бо тут є визначений розмір і наспів)…» 

[71, с. 176]. 

 
1 Тут і далі іншомовні праці цитовано у перекладі автора дисертації. 
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Такі непорозуміння часто трапляються і в музикознавчих працях, вони 

свідчать про плутанину у визначеннях церковних жанрів і значно 

ускладнюють розуміння церковного співу. Наприклад, у визначенні тропаря 

дослідник Іван Гарднер вказує: «тропар – це строфа, у якій коротко 

резюмується все, що було сказано в інших піснеспівах того ж дня» [38, с. 22]. 

У праці Валентини Холопової у визначенні цього терміна увага акцентується 

на обсязі піснеспіву (охоплює кілька рядків) і на належності його до 

новозавітньої тематики: «тропар (від trepo – повертати) – короткий піснеспів, 

який виражає сутність свята, на новозавітню тематику» [183, с. 190]. У цьому 

випадку вбачаємо аналогію з багатьма визначеннями жанру стихири, зміст 

яких також відображає новозавітнє свято. Подібність у трактуванні термінів 

помічаємо у жанрі кондака. Так, В. Холопова зазначає: кондак – «короткий 

піснеспів на похвалу Ісуса Христа, Богоматері чи Святого…» [183, с. 190]. 

Дослідник протоієрей Олег Кожушний зауважує, що «у сучасному 

значенні кондак – це невеликий піснеспів на честь свята або святого, який за 

своїми розмірами і структурою нічим не відрізняється від тропаря, стихири, 

сідального і т. ін.» [78, с. 81]. Ця ситуація вимагає різнобічного дослідження 

жанрових особливостей. У зв’язку з цим доцільно детально розглянути 

дефініції жанру стихири не тільки в музикознавчій, а й богословській 

літературі. Майже в усіх церковно-службових виданнях – церковних 

Уставах, Типіконах, книгах для священнослужителів, брошурах, – автори 

яких тлумачать Всеношне Богослужіння, у визначенні жанру стихир 

наголошується на їх сакральному змісті, на поняттях «покаяння», «спасіння», 

на недосяжності святості, божественності, на необхідності очищення і 

збагачення душі. Так, о. Миколай Антонов, пояснюючи стихири на “Господи, 

воззвах”, зазначає: «У викладених молитвах і піснеспівах згадується про 

старозавітні події, а далі чуються інші молитви, що несуть відраду і втіху про 

те, що молитва людей почута, жертва прийнята і що тепер ми маємо вихід із 
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гріховного стану через віру в Іскупителя, Іісуса Христа і через Його 

Божественне вчення» [184, с. 132]. 

У богословській літературі пояснюється, що стихири співали з нагоди 

новозавітного свята, поєднуючи їх з окремими рядками псалмів («стихами» 

або «приспівами»), що містять філософський підтекст. Так, у «Законі 

Божому» зазначено: «Стихи, узяті із псалмів, говорять про старозавітну 

темряву і печаль, а стихири… про новозавітну радість і світло» [64, с. 175]. 

Святі Отці Церкви у зв’язку з різними перекладами піснеспіву, 

надавали стихирам іншого значення. У праці «Пособіє къ изученію Устава 

Богослуженія Православной Церкви» (1900) Костянтина Нікольського 

[122, с. 204], а також у «Толковому Типіконі» Михайла Скабаллановича 

зазначено, що стихирами називали ще й повчальні книги святого Писання 

Старого Завіту (написані віршами), бо «стихира – многостишіе, быть можетъ 

оть “стихос” – беру стихъ, избираю извѣстное стопомѣріе» [122, с. 872]. До 

таких книг належать книга Іова, псалми Давида, книга Притч, Еклесіаст 

тощо. 

У богослужбовій літературі стихири тлумачать по-різному. В одних 

випадках, їх назву пов’язують із своєрідною побудовою тексту, із додаванням 

стихири до псалмових стихів. Так, архієпископ Веніамін (Василь Григорович 

Басалига) у праці «Новая скрижаль» вказує, що стихира – це «“пространная” 

пісня, складена на честь новозавітного свята і приєднана до стиха» [26, с. 86]. 

Таке ж формулювання наводить і протоієрей Олексій Лавров у книзі 

«Записки по предмету Закона Божія» [92, с. 33–34]. В інших випадках назву 

цього жанру пов’язують з віршованим поетичним текстом. Протоієрей 

Костянтин Нікольський зазначає: «Стихирами називають піснеспіви, які 

складаються з багатьох стихів, написаних одним розміром віршування і які 

здебільшого мають перед собою стихи Св. Письма» [122, с. 204]. 

У перекладі з грецької «стихира» – це те, що написане стихами, або 

«стихотворение»; «стіхос» означає «вірш», а «гайрео – «вибираю». Іншими 
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словами, стихири – це вибрані вірші-пісні, що мають один віршовий розмір. 

Цієї думки дотримуються дослідники Михайло Скабалланович [150], 

священник Юрій Федорів [175]. 

Поширені також визначення, у яких підкреслено зв’язок стихири з 

певною святковою подією чи уславленням певного святого: «Стихира – це 

піснеспіви за своїм змістом присвячені події, що святкується, або 

уславленню святого» [158, с. 662–663]. Таке тлумачення містить і «Закон 

Божий» [64]. 

Проте більшість дослідників сутність цього жанру пов’язують з його 

сакральним змістом. О. Василій Михайловський у праці «Обьясненіе 

православного богослуженія: Всенощнаго (воскреснаго) Бдєнія. Литургій: 

Василія Великаго, Іоанна Златоустаго и Литургіи Преждеосвященныхъ 

Даровъ» (1870) зазначає: стихира – «розлога пісня з приводу новозавітної 

події, приєднана до старозавітного стиха» [115, с. 8]. Тут, крім увиразнення 

сакрального змісту стихири, наголошено й на поєднанні в ньому Старого і 

Нового Завітів. 

В енциклопедичних виданнях теж є визначення жанру стихири, 

зокрема у словнику Фрідріха Брокгауза й Іллі Єфрона: «…Стихира – так 

називається піснеспів, що складається з багатьох стихів, написаних одним 

розміром, які переважно передують стихам із Святого Письма. Назва ця 

перенесена із старозавітних поетичних писань (книга Іова, псалми Давида, 

книга Притч, Еклесіаст, Пісня Пісень), які у давніх Отців Церкви 

називаються стихирами, за зразком і для заміни яких стали складатись 

християнські стихири [159, с. 659]. У «Музичному словнику» Джорджа 

Гроува зазначено: «Стихира (від грецького – “строки”, “стихи”, “ряди”) – 

жанр східно-християнської (візантійської, давньоруської) гімнографії, що 

підпорядковується системі осмогласся» [47, с. 821]. 

У музикознавчих працях, на відміну від богословських, розгляд 

стихири в контексті релігійно-християнських повчань чи філософських 
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роздумів трапляється рідко. Різні відомості, згадки про цей жанр містять 

праці багатьох дослідників церковної музики. Зокрема, дослідниця Наталія 

Серьогіна стверджує: «Стихира – це “хвалебна благодарна піснь” з 

елементами розповіді про подвиги оспівуваного у ній святого, іноді з 

драматургічними елементами монологу або діалогу персонажів» [147, с. 468]. 

У визначенні стихири автори часом вказуються особливості 

композиційної структури жанру: 

– Іван Вознесенський: «Стихирами у Старозавітній Церкві називаються 

стихомірні книги Св. Писанія: псалми, пісні, притчі, що читались і співались 

за віршами з деяким єврейським розміром. Стихири Новозавітної Церкви – 

хвалебні і подячні пісні, складені віршометрично за наслідуванням древнім 

псалмам, які замість них виконувались або в них вплітались як новозавітне 

продовження» [30, с. 80]. 

– Микола Успенський: «…Стихира – один із жанрів візантійської 

поезії, який являє собою однострофний твір із силабічним віршуванням. … 

виконується, чергуючись з віршами із Псалтиря» [167, с. 620]. 

– Іван Гарднер: «Стихири – це строфи різного змісту і різного обсягу, 

що складаються переважно з 8–12 рядків-фраз, які одночасно є й 

мелодичними фразами. Переважно ряд стихир вводиться між стихами псалма 

так, що стих псалма передує стихирі (зрідка буває навпаки)» [38, т. 1, с. 81]. 

Крім того, І. Гарднер наголошує, що стихири є досить важливим 

гімнографічним богослужбовим матеріалом, бо в них увиразнено головну 

тему дня чи згадувану подію або характеристику святого, наводяться деякі 

подробиці його життя. 

Дослідник Микола Трубін розглядає стихири в системі осмогласся: 

«Стихирами називаються піснеспіви, які розповідають про подію, що 

святкується. Вони співаються зі старозавітними стихами … 

підпорядковуються системі осмогласся» [162]. 
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На динамічність розвитку жанру стихири в циклі Всеношної служби 

звертає увагу вчений-етнограф, музичний критик, професор Московської 

консерваторії Олександр Нікольський: «Стихири становлять обов’язкову 

складову кожної служби у Всеношній, причому кожна з цих складових 

розвиває основну думку всієї служби із зростаючою силою» [120, с. 265]. 

Дослідниця Елеонора Федосова звертає увагу переважно на спосіб виконання 

жанру: «Стихира – це піснеспів, якому передує виголошення псалмоспівця і 

спів стиха із псалма хором» [178, с. 474]. Отже, музикознавці у визначенні 

стихир увиразнюють їх форму, зміст, особливості тексту, спосіб виконання, 

місце у процесі богослужіння. 

Більш точно характеризує стихири дослідниця Олена Нікуліна: 

«Стихира – це строфа, яка приспівуєтся до стиха Священного письма 

(узятого переважно із псалмів). Стихири поєднуються із стихами так: 

спочатку і до певного місця співаються підряд кілька стихів псалма, потім до 

кожного стиха починають приспівувати стихиру. Цикл стихир завжди 

завершується славослів’ям Триєдиного Бога і стихирами після “Слава Отцю і 

Сину, і Святому Духу” і “Нині і присно і во віки віків. Амінь”. (Скорочено 

говорять стихири на “Слава, і нині”…») [123, с 19]. 

Порівнявши визначення стихири в церковно-службовій, музикознавчій 

та енциклопедичні літературі, можна дійти певних висновків, зокрема: 

стихира – це жанр візантійської (ІІІ–VI століття), а згодом і давньоруської 

гімнографії, підпорядкований системі осмогласся. Основні функції стихири – 

урівноваження кульмінаційних смислових зон Всеношного богослужіння. 

Тому залежно від місця її розташування у його структурі виділяють такі 

групи стихир: стихири на «Господи воззвах», на літії, на стиховні, 

євангельська стихира і стихири на «хвалітех». У цих розділах Всеношної 

стихири оспівують подію, яка святкується і прославляється Церквою, 

відповідно, зміст піснеспівів може бути приурочений пам’яті святих, усіх 

Господських і Богородичних свят. Склад виконання – хоровий (монодичний 
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або багатогослосний). Спосіб виконання: стихири, як правило, співають 

почергово з псалмовими стихами (віршовими рядками з текстів Псалтиря). 

Відомі різні традиції виконання псалмових стихів, проте найчастіше їх 

виголошує читець або канонарх. Нормативно-композиційна структура пісне 

співу – 8–12 текстово-мелодичних рядків, які можуть бути поєднані у 

строфи. Засоби виразності за ознаками мелодики: оповідний тон викладу 

розгорнутого поетичного тексту, який містить елементи ораторського жанру, 

зокрема проповіді. 

1.1.2. Класифікація стихир 

У богословській літературі здійснено класифікацію стихир, зазначено 

місце і час їх виконання. Стихири є невід’ємною складовою кожної служби 

(Вечірні й Утрені) у процесі Всеношної. Кожна з них розвиває основну думку 

церковної служби. 

Олександр Нікольський зазначає важливість цього жанру і звертає 

увагу, що пропуск стихир порушує основний принцип богослужіння 

[120, с. 262–274]. Адже у кожному новому розділі сакральний зміст має бути 

виражений з більшою силою, переконливістю і яскравістю. Коли ж цього 

немає – руйнується виклад основної думки Всеношної. Ці стихири 

виконують у певній послідовності. Так, у літературі поширені два різновиди 

класифікації. У більшості випадків стихири поділяють на три або п’ять 

різновидів, зокрема: 

За першим розподілом: 

1) стихири на «Господи, воззвах»; 

2) стихири на стиховні; 

3) стихири хвалітні або на «хвалітех». 

За другим розподілом: 

1) стихири на «Господи, воззвах»; 

2) стихири на стиховні; 
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3) стихири хвалітні; 

4) стихири на літії; 

5) стихири утренні або «євангельські». 

Стихири на «Господи, воззвах» іноді скорочено називають 

«воззвахи» [38, с. 84]. Їх співають у середині вечірні, після співів «Господи, 

воззвах» почергово зі стихами вечірніх псалмів. Основу циклу стихир на 

«Господи, воззвах» становлять стихи з чотирьох псалмів: 

– 140 псалом «Господи, воззвах»; 

– 141 псалом «Гласом моим ко Господу воззвах»; 

– 129 псалом «Из глубины воззвах к Тебе Господи»; 

– 116 псалом «Хвалите Господа вси языци». 

Один із них, зокрема 140 псалом, згадується на вечірні вже святим 

Іоанном Златоустим. 

Історія виникнення стихів або приспівів сягає VI–VII століть, у 

спогадах про відвідини Ніла Сінайського Софронієм та Іоаном Мосхом, але 

тут їх ще називають тропарями [150, с. 355]. Михайло Скабаланович 

висловлює таку версію: у XV столітті ще не остаточно визначилась назва 

пісень, які додавались до стихів із псалмів, зокрема для стихир на «Господи, 

воззвах». Симеон Солунський (XV століття) називає їх «піснями у тропарях 

самогласних, які проголошуються разом зі стихами» [150, с. 541]. 

Визначення стихир на «Господи, воззвах» міститься у Студійському та 

Ієрусалимському Уставах. Порівняно із сучасними, ці стихири спочатку були 

більш короткими, очевидно, це було зумовлено прагненням наблизити 

стихири до обсягу стихів. 

У богословській літературі розкривається й сакральний зміст цього 

типу стихир. Так, слова «Господи, воззвах» виражають покаянні почуття 

після втрати райського блаженства, що пережили наші праотці. Стихири на 

«Господи, воззвах» співають, щоб показати віруючим, як, «завдяки вірі у 

Спасителя і Його Воскресіння і наслідування благодіянь Святих, ми можемо 
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звільнитись від гріха і мати доступ у небесне Царство» [184, с. 140]. 

Протоієрей Олександр Нікольський відзначає, що стихи (перед стихирами) 

узято з тих псалмів, у яких псалмоспівець звертається від грішників до 

праведників: «Изведи изь темницы душу мою, исповѣдатися имени Твоему. 

Мене ждутъ праведницы». 

У богослужбовій практиці у співі на «Господи, воззвах» строго 

визначена кількість стихир (десять, вісім, шість, чотири). Відповідно, у 

богослужбовій літературі часто трапляється вислів «стихири співаються на 

4», «на 6», тобто виконуються чотири стихири або шість тощо. Щоразу їх 

кількість має філософський підтекст, який розкриває Симеон Солунський 

[26, т. 1, с. 86]: 

– на десять: «в день недільний потрібні стихири на десять стихів, так 

як десять є число досконале (тому що всіх цифр у нас тільки десять, і весь 

подальший рахунок, тобто сотні, тисячі та інше складаються з перших десяти 

цифр»); 

– на вісім: «на честь восьмого і невпинного дня (тобто майбутнього 

вічного), у який люди Божі завжди будуть з Христом, з Яким і зараз поєднані 

душами»; 

– на шість: «вживаються щоденно в пам’ять святих: оскільки всі святі 

тепер перебувають «блага, пятью нашими чувствами непостигаемься, какъ 

сказано: их же око не видь, и ухо не слыша, и на сердце человѣку не 

взыдоша, яже уготова Богъ любящимъ Его», а тому шість стихів вживаються 

зі стихирами, бо число шість означає двічі Трійцю». 

Костянтин Нікольський так аналізує кількісну характеристику жанру: 

– на малій Вечірні жанр стихири виконується на чотири стихири, 

частіше – на шість і вісім. На Всеношній вечірні ніколи не має бути менше 

восьми стихир, а частіше виконуються «на десять» (у неділю); 

– на шість – буває на свята святому з полієлеєм, коли не збігаються 

передсвята і післясвята; 
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– на вісім – на всі свята, у яких є служба зі «Всеношною»; 

– на десять – у неділю, коли збігаються два свята; на вечірні перед 

Літургією св. Василія Великого у великий четвер; 

– на одинадцять – на Благовіщення. 

До груп на чотири, шість, вісім і десять не входять лише ті стихири, які 

співаються після «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу» і стихира після співу 

«И нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковь». Навіть якщо одночасно згадуються 

два свята, на малій вечірні ніколи немає стихир спогадів двох подій, за 

винятком стихир на «Слава і нині». 

Крім цього, кількісну характеристику дослідник К. Нікольський 

роз’яснює так: 

– у дні недільні – від неділі Всіх Святих до неділі митаря і фарисея; 

– при співі Пісної Тріоді; 

– при співі Цвітної Тріоді; 

– на буденній і великій вечірні у «тижневі» («седмичні») дні від неділі 

Всіх Святих до днів співу Пісної Тріоді; 

– за відсутності вшанованого святого; 

– у ситуації, коли в місяцеслові святий має святковий знак; 

– за наявності передсвята (предпразництва) чи післясвята 

(попразництва) у тижневі дні; 

– під час співу Пісної Тріоді у тижневі дні. 

Устав співу стихир залежить ще від того, чи Вечірню служать з 

Літургією Передосвячених дарів чи без Літургії. Якщо відбувається служба 

Передосвячених дарів, то на Вечірні співаються стихири на десять. 

Як і в багатьох жанрах візантійської гімнографії, стихири виконуються 

у строгій послідовності. Зокрема, аналіз порядку співу стихир (на десять) 

наводить К. Нікольський на великій Вечірні у неділю – від неділі Всіх 

Святих до м’ясопусної: 
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1) якщо в неділю не буде ще одного свята, то співаються сім недільних 

стихир із Октоїха і три святому із Мінеї; 

2) якщо в неділю випадає «шестеричне» свято, то співаються стихири 

на шість і на чотири святому; 

3) якщо в неділю випадає вшанування святого з полієлеєм або двох 

святих, то виконують чотири недільні стихири, на шість – святому або 

святим; 

4) якщо в неділю випадає передсвято, післясвято, віддання свята, то 

виконуються чотири недільні стихири із Мінеї, на шість – спочатку три 

стихири передсвята, а потім три святому, а на віддання – шість стихир свята; 

5) якщо в неділю випадає передсвято або післясвято і вшанування 

святого з полієлеєм, то співаються три недільні стихири, також три стихири 

передсвята і післясвята і чотири – святому. 

Якщо в неділю (співу Пісної Тріоді) буде вшанування святого з 

полієлеєм, тоді не в усі неділі випадає однакова кількість співу стихир із 

Октоїха, Тріоді і Мінеї, наприклад: 

1) у сиропусну неділю – чотири недільних стихири, три святому з Мінеї 

і три з Тріоді; 

2) у неділю митаря і фарисея, і блудного сина – три недільних, три з 

Тріоді і чотири святому з Мінеї; 

3) у м’ясопусну, першу і третю неділю Великого посту – три недільних, 

чотири з Тріоді, три святому з Мінеї; 

4) у неділю другу, четверту і п’яту Великого посту – чотири недільних, 

шість святому з Мінеї. 

Традиційно стихири на «Господи, воззвах» мають таку послідовність: 

– три недільні; 

– інші чотири недільні (їх називали «східними»); 

– три з Мінеї. 
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Перші три недільні стихири приписують св. Іоанну Дамаскіну 

(VIII століття). Чотири «східні» названо так тому, що вони увійшли до складу 

служби Східних Ієрусалимських уставів, а Студійському були не відомі. У 

своїй «сучасній» кількості «східні» стихири вперше з’являються в 

Ієрусалимських Типіконах. Порівняно з давніми стихирами, вони є більш 

тривалими і вагомими за змістом [150, с. 546]. 

Стихири на «Господи, воззвах» мають певну послідовність вступу 

після стихів: 

– якщо десять стихир, то стихири вводяться після восьмого стиха 

141 псалма; 

– якщо вісім – після першого стиха 129 псалма; 

– якщо шість – після третього стиха того ж 129 псалма (у тижневі дні 

або у малі свята); 

– якщо чотири – після п’ятого стиха 116 псалма (на малій Вечірні). 

Важливою ознакою циклу стихир на «Господи, воззвах» є наявність 

незмінного комплексу псалмів для кожної Вечірні. 

Стихири, що співаються після «Слава і нині» можуть бути на честь 

Богородиці і називаються Богородичними. Розрізняють такі Богородичні: 

1. Богородичні, на великі свята Богородиці, вони містяться у Мінеї; 

2. Богородичні у дні спомину відомих святих, теж містяться у Мінеї; 

3. Богородичні восьми гласів співають, коли є прославлення святому. 

Ці стихири є в Місячній Мінеї і в Ірмолої; 

4. Богородичні, які називаються Догматиками (від грец. догма – 

вчення), бо поряд із прославленням Богородиці містять догматичне вчення 

про Ісуса Христа, про його втілення у двох іпостасях – людській і небесній. 

Богородичні Догматики, які співають після стихир на «Господи, 

воззвах», ще називають Богородичними «першими», бо в послідовності 

Октоїха в кожному гласі вони є першими, а стихиру, яку співають після 



41 

«Слава», іноді називають «славник». Догматики, як і стихири на «Господи, 

воззвах», співають на вісім гласів, кожен глас має особливий Догматик. 

Спів стихир на «Господи, воззвах» трапляється не тільки в 

богослужбовій, а й у педагогічній практиці. Протоієрей Василь Металлов 

[112] часто застосовує спів цих стихир як навчальний матеріал. На їх основі 

вивчали стародавні наспіви: великий знаменний (столповий), малий 

знаменний, київський, грецький, болгарський та «обиходний» (поєднання 

різних наспівів). Крім цього, на прикладі стихир (як і на прикладах 

прокімнів, ірмосів, співу на «Бог Господь») учні можуть ознайомитись з 

осмоглассям, хоча використовують і ті піснеспіви, які не належать до 

осмогласної візантійської системи. 

У розділі «Изученіе гласовыхъ мелодій обычнаго напѣва» [112] автор 

відзначає, що наспіви на «Господи, воззвах» вивчались після розспівів на 

«Бог Господь», тому що деякі з гласів були подібні до інших, наприклад: 

другий, п’ятий, шостий і сьомий. Відповідно, третій, восьмий, перший і 

четвертий становили новий матеріал. Характерно, що їх вивчення 

відбувалось саме в такій послідовності. Заспіви на стихи вивчались після 

опанування гласових мелодій, за винятком першого, п’ятого і шостого гласів 

та співу на «подобен». 

Отже, стихири на «Господи, воззвах» посідають важливе місце як у 

послідовності Всеношного богослужіння, так і в релігійно-християнських 

потребах. У богословській літературі не розкрито музичного аспекту в 

повному обсязі. Осмогласну систему здебільшого характеризують за її 

сакральним змістом і філософським осмисленням [35, с. 180]: 

Перший глас – простий, важливий, величний і найбільш святковий, 

його часто порівнювали із сонцем, що розганяє сон і смуток; 

Другий глас – «исполнен кротости, благоговения» радує засмучених і 

відганяє переживання; 

Третій глас – бурхливий, як море, «побуждает на духовную брань»; 



42 

Четвертий глас – двосторонній: пробуджує то радість, то печаль; 

П’ятий глас – втамовує душевні тривоги, сприятливий для молитви, 

«плача о грехах»; 

Шостий глас – породжує благочестиві почуття вірності, любові; 

Сьомий глас – м’який, зворушливий; спонукає просити; 

Восьмий глас – дає віру в майбутнє життя, молиться за блаженство 

душі. 

Стихири на «стиховні» – один із різновидів стихир у циклі 

Всеношного богослужіння. Вони розміщені наприкінці Вечірні, після входу. 

Назва стихири на «стиховні», або «стиховні стихири» означає, що 

поєднуються вони не з постійними стихами (як на «Господи, воззвах» чи на 

«Хвалітех»), а зі змінними стихами, узятими з різних книг Священного 

Писання. 

Михайло Скабаланович відзначає, що, порівняно зі стихирами на 

«Господи, воззвах», стиховні стихири «вищі» за розрядом і повніше 

возвеличують святкову подію завдяки тому, що вони приєднуються до 

особливих стихів, присвячених конкретному святу. За словами дослідника, 

назва «стиховні стихири» означає домінування над стихами, оскільки перша 

стихира виконується без стиха, відповідно, вона й «відкриває» весь цикл 

піснеспівів. 

Перші спогади про стихири на стиховні сягають VII століття, зокрема 

про них ідеться в розповіді про візит Мосха і Софронія до Ніла Синайського. 

Цікава згадка про цей вид стихир трапляється ще й за їх іншою назвою: 

«тропарь на Світе тихий, або на Сподоби Господи», але терміна «стихира» у 

цій пам’ятці немає. У ІХ столітті вони згадані в Іпотіпосісі з назвою «стихіра 

тон стихон», у найбільш давніх Євергетидських і Студійських уставах, а в 

давньому грецькому рукописі Ієрусалимського уставу їх називають «стихири 

тон стіхон». 
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Костянтин Нікольський у «Пособіи кь изученію Устава Богослуженія 

Православной Церкви» характеризує спосіб виконання: читець зачитує або 

співає першу половину стиха, а співці доспівують другу, після цього звучить 

стихира. Зазначимо, що стихи трапляються в різних церковно-службових 

книгах, залежно від святкових днів, зокрема: 

– у будні дні – із Часослова; 

– у недільні дні – з Типікона (другий глас); 

– у святкові дні – з Мінеї і Тріоді. 

Усі стихи взяті з 92 псалма. У переважній більшості їх кількість 

становлять чотири стихири. На «Слава і нині», як і на «Господи, воззвах», 

співається Богородичен або стихира передсвята чи післясвята. Автором 

недільних стихир на стиховні вважають Іоанна Дамаскіна, у них 

прославляється велич Воскреслого Христа і вказується на «спасительні 

плоди Його Воскресіння». 

Послідовність співу стихир зазначена в «Настольній книзі 

священнослужителя»: 

1) якщо літії не було, стиховні стихири співаються після прохальної 

ектенії після возгласу «Буди держава Царствія твого»; 

2) якщо двунадесяте Богородичне свято або передсвято чи віддання 

будь-якого двунадесятого свята припадають на неділю, то співаються 

недільні стихири (з Октоїха), а на «Слава і нині» – свята (з Мінеї); 

3) якщо за недільним богослужінням відзначається пам’ять святого з 

«бдінням», то потрібно виконувати шість стихир: спочатку недільні, на 

«Слава» – святому і на «І нині» – святу; 

4) у дні тижня на всі двунадесяті свята, їх передсвята, післясвята, 

віддання, а також на святкування святих із «бдінням», полієлеєм і великим 

славослів’ям на стиховні співаються тільки святкові стихири; 

5) якщо у дні тижня або в неділю свята немає, виконуються стиховні 

стихири з Октоїха (Тріоді), де на «Слава» співається стихира з Мінеї 
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рядовому святому та «І нині» у середу або п’ятницю – Богородичен або 

«Хрестобогородичен». 

У богословській літературі не надається такої значної уваги поясненню 

стиховних стихир, як стихирам на «Господи, воззвах». Ці піснеспіви так само 

належать до системи осмогласся, зберігають певну драматургічну лінію 

Всеношного богослужіння. 

Стихири на «хвалітех», або «хвалітні стихири», співаються наприкінці 

Утрені. Їх назва походить від хвалітних псалмів, у яких багаторазово 

повторюється слово «хваліте». Окремі стихи узято з 148, 149 і 150 псалмів. 

Про хвалітні стихири згадується в богословській літературі. Так, найбільш 

ранні спогади сягають V століття, коли за життя преподобного Іоанна 

Кассіана їх виконували під час Утрені. У VII столітті про них ідеться в описі 

синайського богослужіння. Характерно, що в цей період стихири 

розташовувались у такому ж уставному порядку, як і в сучасному 

богослужінні, але тоді їх називали «тропар». З появою цих стихир виникає і 

стихирний наспів гласу, тобто стихири на «хвалітех» (як на «Господи, 

воззвах», так і на стиховні) підпорядковуються осмогласній системі. 

Михайло Скабалланович відзначає, що Всеношне богослужіння має 

безліч різножанрових наспівів певного гласу, зокрема: стихирний, 

тропарний, сідальний, антифонний, наспів прокімна, канонний, кондакарний, 

світильний. Стихири на «Господи воззвах», на стиховні і на «хвалітех» 

виконуються в певні моменти богослужіння. Відповідно, з кожною їх появою 

повторюється і стихирний наспів гласу. Всеношна, у музичному аспекті, 

«ніби повертається» до свого початкового стану і утворює «священне коло 

безкінечності». У богословській літературі таку «стихирну музично-

тематичну арку» часто пояснюють емоційним станом. Стихири 

урівноважують кульмінаційні зони і сприяють подальшому розвитку 

богослужіння. Так, вершина у співі канону плавно знижується наспівом 
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«хвалітних» стихир, строгих, величних, вони найбільш повно відповідають 

християнському духу віруючих. 

У церковно-службовій літературі відзначається, що стихири на 

«хвалітех» можуть бути в різній кількості: чотири, шість, вісім і десять: 

– якщо є чотири стихири, то вони виконуються після другого стиха 

150 псалма; 

– якщо шість – після останнього стиха 149 псалма «Сотворити въ нихъ 

судъ написань» і з усіма стихами 150 псалма, у якому п’ятий і шостий стих 

утворюють один приспів; 

– якщо вісім – з останніми двома стихирами співаються особливі стихи 

(не із хвалітних псалмів). Так, у неділю і в суботу Лазаря останні дві стихири 

виконуються з такими стихами: «Воскресни Господи, Боже мой, да 

вознесется рука Твоя, не забуду убогих Твоихъ до конца» і «Исповѣмся Тебѣ, 

Господи, всѣмь сердцемъ моимъ, повѣмь вся чудеса Твоя». Якщо на неділю 

припадає свято святому зі Всеношною або полієлеєм, то співаються стихири 

святого з приспівами, узятими з вечірні; 

– якщо десять – перед дев’ятою і десятою стихирами співаються 

особливі стихи з Тріоді (у деякі неділі співу Пісної Тріоді, до Вербної неділі). 

Кількість стихир визначали певні устави. Так, за Студійським уставом, 

традиційною кількістю вважалися шість хвалітних стихир, а за 

Ієрусалимськими стародавніми рукописами – чотири. У «Толковому 

Типіконі» зазначено, що при восьми хвалітних стихирах чотири з них 

називались «недільними» і чотири – «східними». 

На «Слава» співається спеціальний славник, який своїм змістом 

відповідає «утренньому» Євангелію і, відповідно, має назву «утренньої», або 

«євангельської» стихири, «стиховної утрені» або ж «утреннього самогласу». 

Автором євангельських стихир вважають імператора Лева VI Мудрого (886–

911). Їх кількість така ж, як і в утренніх Євангеліях – одинадцять. Кожна з 

них має свій глас. Перші вісім стихир співаються по порядку на вісім гласів, 
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дев’ята – виконується на п’ятий глас, десята – на шостий, одинадцята – на 

восьмий глас. Вони містяться в Октоїху і Типіконі (глава 54). 

На «І нині» співається Богородичен другого гласу «Преблагословенна 

єси Богородице Дѣво», його виконують щонеділі, окрім великих Господніх 

свят (Різдво Христове, Богоявлення, Преображіння, Воздвиження Хреста, 

Вхід Господній в Єрусалим, П’ятидесятниця), а також у суботу Лазаря і 

страсну суботу. Богородичен «Преблагословенна» супроводжується входом з 

Євангелієм. Ця традиція сягає ІХ століття, її започатковано в уставі Великої 

Константинопольської Церкви. За Синайським Канонарем (ІХ–Х століття), 

«Преблагословенна єси» була вхідним тропарем на Літургії у третій день 

Пасхи. В Євергетидському уставі та в пісенній послідовності при Симеоні 

Солунському Богородичен розміщений у такій послідовності, як і в наш час. 

Стихири «літійні» співаються у звершенні літії. О. Василій 

Михайловський у праці «Объяснение православного богослужения…» 

зазначає: «Літія – есть прилежное, усердное моленіе» [115, с. 21] і 

здійснюється у західній частині храму, майже у притворі. Це нагадує 

стародавні хресні нічні ходи вулицями і щиросердечну молитву від напастей 

і лихоліть, на яку православні відповідають багаторазовим співом «Господи, 

помилуй». 

Стихири на літії виконуються в такій послідовності: 

1) стихира храму; 

2) на «Слава і нині» стихира святому або одну із передсвята, свята чи 

Богородичен. 

Протоієрей Костянтин Нікольський у «Пособіи» зазначає, у яких 

випадках стихира храму не співається: 

1) на всі двунадесяті свята; 

2) на їх післясвята і віддання в неділю; 

3) на передсвята Різдва Христового, що припадає на неділю; 
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4) у неділю Вербну, апостола Фоми, мироносиць, святих отців (у сьому 

неділю після Пасхи) і П’ятидесятниці; у ці дні виконується тільки стихира 

свята [122, с. 233]. 

Особливістю літійних стихир є відсутність псалмового стиха. У 

богослужбовій літературі дуже мало характеристик цих піснеспівів. В 

енциклопедичних виданнях стихири на літії згадуються лише у 

класифікаціях, а послідовність виконання стихир без сакрального пояснення 

вказується у таких книгах: «Настольна книга священнослужителя» [118], 

«Пособие к изучению устава богослужения Православной Церкви» [122], 

«Богослужебных указаниях» [18] тощо. 

Крім зазначених (на «Господи воззвах», на літії, на стиховні, на 

«хвалітех», євангельських), у богослужінні виконуються стихири, які стоять 

осторонь, або така стихира, яка йде за одним стихом псалма, що не належить 

до інших псалмів. Так, стихира після 50-го псалма співається на святковій 

полієлейній утрені. На недільному Всеношному богослужінні це завжди одна 

й та ж стихира: «Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, даде нам живот 

вечный и велию милость». 

Отже, як переконує богослужбова література, настанов якої мають 

дотримуватися священнослужителі й церковні співці, а також тексти стихир і 

їх використання у певних моментах богослужіння, церковний устав чітко 

регламентував жанри. Здійснювати музикознавчий аналіз стихир слід лише 

після детального розгляду специфіки цього жанру і його використання у 

богослужіннях Православної Церкви. Так, дослідження етимології 

формулювання жанру стихири спонукало до таких висновків: 

1. У богословській літературі тлумачення стихир зосереджене переважно 

на їх сакральному змісті і його філософському підтексті. Не випадково 

трапляються характеристики стихири як радісної відповіді з християнського 

світу на слова старозавітної людини. Тобто, стихи псалмів відтворюють 

праобраз старозавітної події, а стихири – новозавітний прояв радості. 
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2. Музикознавці рідше вдаються до пояснення цього жанру. У 

більшості випадків вони вказують на особливості композиційної структури, 

визначають належність до системи осмогласся і спосіб виконання. Звичайно, 

тут рідко трапляється філософський аналіз змісту стихири, її зв’язку з 

проявами навколишнього світу. 

3. Найбільш повні визначення стихири містяться в богословській 

літературі, зокрема в церковних уставах, словниках, Типіконах, виданнях для 

священнослужителів із тлумаченням Всеношного богослужіння. 

Дослідження розвитку жанру стихири в історичному і літургійному 

аспекті переконало, що: 

1. Його зародження пов’язане з тропарями ІІІ століття, піснями Єфрема 

Сиріна, з «ваземами» абісіанських християн тощо, але найбільшого розквіту 

цей жанр досягає в епоху Середньовіччя. 

2. Авторами текстів стихир були відомі гімнографи, починаючи з часів 

раннього християнства й до сьогодення. 

3. Стихири містяться в таких богослужбових книгах, як Октоїх, Пісна і 

Цвітна Тріодь, Місячні і Святкові Мінеї та Ірмолой. 

4. Стихири поділяються на такі різновиди: 

– стихири на «Господи, воззвах»; 

– стихири на стиховні; 

– стихири на літії; 

– стихири «утрені» або «євангельські»; 

– стихири на «хвалітех». 

Проте у богословській і музикознавчій літературі часто застосовують 

скорочену класифікацію, зокрема: 

– стихири на «Господи, воззвах»; 

– стихири на стиховні; 

– стихири на «хвалітех». 
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1. Відповідно до богослужбового Уставу, кожен із зазначених циклів 

містить чотири, шість, вісім або десять стихир. 

2. Більш вичерпну інформацію про стихири на «Господи воззвах» 

містять богословські видання, у яких розкрито їх історію, кількість у 

Всеношному богослужінні, сакрально-філософський зміст, наведено уставні 

вказівки щодо їх виконання. 

3. Стихири не є звичайними піснеспівами, вони співаються в певні 

моменти Всеношного богослужіння, відповідно утворюючи «стихирну 

музично-тематичну арку», яка має богословське обґрунтування, 

урівноважують кульмінаційні зони Всеношної, утверджують тематичний 

матеріал богослужіння, сприяють його подальшому розвитку. 

У процесі дослідження охарактеризовано розгалужену систему 

жанрових підвидів стихир, що свідчить про жанрову різноманітність 

складових у православному богослужінні. 

1.2. Жанрова своєрідність піснеспівів у церковній гімнографії 

Однією з важливих проблем у дослідженні давньої сакральної монодії є 

жанрова своєрідність піснеспівів у церковній гімнографії. Оскільки термін 

«жанр» у богословській літературі не застосовують, варто звернутись до його 

визначень у музикознавстві. Музичний жанр у перекладі (із франц. genre і 

лат. Genus) означає рід, вид. Найбільш загальне визначення жанру містить 

«Музична енциклопедія»: «Жанр музичний … багатозначне поняття, що 

характеризує історично сформовані роди і види музичних творів у зв’язку з 

їх походженням і життєвим призначенням, способом і умовами (місцем) 

виконання і сприйняття, а також з особливостями змісту і форми. Поняття 

жанру є в усіх видах мистецтва, але в музиці, внаслідок специфіки її 

художніх образів, має особливе значення; воно стоїть ніби на межі категорій 

змісту і форми і надає змогу говорити про об’єктивний зміст твору, 

зважаючи на комплекс використаних виражальних засобів» [76, с. 383]. 
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Усі інші визначення, що їх запропонували різні автори, так чи так 

дотичні до енциклопедичного, зокрема у Л. Мазеля: «Музичні жанри – це 

роди і види музичних творів, що історично склались у зв’язку з різними 

типами змісту музики, з певними її життєвими призначеннями, з різними 

соціальними функціями і різними умовами її виконання і сприйняття» 

[102, с. 22]. 

Різні критерії, специфічні для певного жанру, породжують різні 

підходи до класифікації музичних творів. У музичній практиці здебільшого 

порушуються жанрові канони внаслідок еволюції творчого процесу. У 

зв’язку з цим досі не здійснено універсальної класифікації музичних жанрів, 

хоча до таких спроб не раз вдавались у своїх працях відомі теоретики 

музики: Лев Мазель і Віктор Цуккерман [102], Олександр Должанський [53], 

Арнольд Сохор [155], Євгеній Назайкінський [117], Марк Арановський [10], 

Михайло Михайлов [114], Олег Соколов [209] та ін. Їхні теоретичні концепції 

різняться критеріями, що найбільш повно враховують специфіку жанру, 

зокрема: 

1) функціональне призначення (Л. Мазель, М. Михайлов, О. Соколов); 

2) зміст (В. Цуккерман); 

3) структурно-семантичний інваріант (М. Арановський); 

4) умови виконання (А. Сохор). 

Однак у визначенні музичного жанру за цими «жанровими 

домінантами» [164] не береться до уваги цілісність культурного феномена 

цього явища. Дослідниця Ірина Тукова стверджує, що жанр як «єдина 

система» працює при підпорядкуванні параметрів чи критеріїв жанру двом 

важливим і фундаментальним рівням, а саме [164, с. 6]: 

1. Функціональному: 

– життєва функція (або соціально-культурна) – умови побутування 

конкретного жанру; 

– склад виконавців. 
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2. Семантично-композиційному: 

– жанровий зміст; 

– композиційна схема; 

– засоби музичної виразності, характерні для певного жанру. 

Найбільш важливим серед них є перший рівень: «Функціональний 

рівень репрезентує екстрамузичні жанрові властивості, пов’язує його 

безпосередньо з позамузичними факторами, що зумовили виникнення й 

побутування конкретного жанру» [164, с. 6]. У результаті можна 

спроектувати таку схему визначення жанру, основоположним і керівним 

фактором у якій буде функціональне призначення, що, своєю чергою, 

зумовлює: 

1) зміст; 

2) склад виконання; 

3) нормативно-композиційну структуру; 

4) засоби жанрової виразності на рівні жанрових ознак тематизму 

(В. Медушевський). 

Не випадково дослідниця церковної музики Ірина Шеховцова зазначає: 

«Узагальнений комплекс жанрових ознак у найбільш загальному вигляді 

може бути зведеним … до ключових проблем: проблеми форми і 

формотворення та проблеми функціонування жанру, адже саме ці дві вихідні 

позиції визначають всю систему координат, в основі якої лежить дихотомія: 

художнє, естетичне – утилітарне, практичне» [202, с. 8]. 

У дисертації за основу взято останню із зазначених схем, зокрема 

функціональне призначення жанру як його найхарактернішу властивість. 

Проте, проектуючи жанри світської традиції на жанри церковної музики, 

варто розглянути й класифікації інших дослідників. Так, Генріх Бесселер 

(Heinrich Besseler) розподіляє музику на таку, що «представляється», 
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«підноситься» (Darbietungsmusik) і «обиходну» (Umgangsmusik)2 [155, с. 293]; 

Арнольд Сохор – на музику для слухання і музику для масового виконання. 

Перший вид охоплює театральну і концертну, другий – масово-побутову і 

культово-обрядову. У межах зазначених, найбільш загальних класифікацій 

церковна музика належить до «обиходної», за Г. Бесселером, і культово-

обрядової, за А. Сохором. 

Щодо церковних жанрів, досить точне спостереження висловив 

відомий історик музики Георгій Вагнер: «Про давньоруську культову музику 

написано немало досліджень, але, на жаль, саме проблеми музичних жанрів у 

них не розглянуто» [23, с. 32]. Г. Вагнер також зазначає, що тільки Микола 

Успенський характеризує особливі поетичні жанри тропарі і кондаки, що 

виконуються в різних формах: тропарі – «на розспів», кондаки – мелодично і 

з драматичною розробкою. 

Більш повну типологію музичних форм церковних жанрів дає 

дослідниця Валентина Холопова. Зважаючи на співвідношення тексту і 

музики, вона поділяє жанри на «узагальнені» (на різні тексти) і «конкретно-

текстові» (на один визначений текст). До «узагальнених» належать: стихира, 

богородичен, догматик, антифон, тропар, кондак, ікос, степенна, блаженна, 

псалом, подобен, прокімен, сідален, славник, ектенія, причастен, 

ексапостиларій, іпакой, величання; до «конкретно-текстових» – 

«Херувимська», «Світе тихий», «Достойно є», «Милість миру» тощо, тобто 

це ті піснеспіви, що названі за початковими словами тексту. 

У дослідженнях церковної музики не вироблено універсальної системи 

класифікації церковно-співацьких жанрів. Однією з причин такої ситуації є 

тісні зв’язки між піснеспівами. В. Холопова зазначає: «…стихира і тропар 

спочатку як жанри переплітались, догматик, богородичен, блаженна, 

славник – це водночас і види стихир, блаженна – також і тропар, догматик 

може бути і богородичен тощо» [183, с. 189]. 

 
2 Besseler H. Umgangsmusik und Darbietungsmusik im 16. Jahrhundert. 1959 // Archiv 

für Musikwissenschaft. 1899–1914. Stuttgart : Franz Steiner Verlag. S. 21–43. 
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Петро Чайковський у листі до брата (Модеста Чайковського) писав: 

«У цьому океані ірмосів, кондаків, ексапостиларіїв, подобних, степенних я 

повністю розгубився і просто до божевілля іноді доходжу. І рішуче іноді не 

розумієш, де, що і коли?» [цит. за: 48, с. 29]. Слова «де, що і коли?» значною 

мірою становлять основу у визначенні як світських, так і церковних жанрів. 

До цього питання звертаються Тетяна Владишевська і Наталія 

Гуляницька. Так, Т. Владишевська вважає: «Музична класифікація всіх 

музичних жанрів давньоруського співочого мистецтва визначається 

розспівністю, промовляючим словом» [24, с. 185]. Крім того, для створення 

загальної жанрової картини вона нагадує про «найпростіший» давньоруський 

співочий жанр – «розспівне читання службових і священних книг», 

наголошуючи, що однією з ознак жанрової належності піснеспівів є спосіб їх 

виконання, а головними критеріями – місце піснеспіву в богослужінні та його 

зміст. Т. Владишевська також виділяє такий важливий принцип організації 

давньоруського співочого мистецтва, як циклічність і ансамблевість: 

«Окремий піснеспів входив у малий цикл, із малих циклів складались крупні 

частини, які створювали цілісну послідовність» [24, с. 185]. До малих циклів 

належать кондак-тропар, кондак-ікос, до великих – канон, кафізма, цикли 

стихир, що чергуються з псалмодійними приспівами. 

З Н. Гуляницькою можна сперечатись щодо її критеріїв жанрового 

розподілу, адже використання таких однотипних і суміжних понять як 

«циклічні жанри» і «жанри-ансамблі», а тим більше – «піджанри», тільки 

ускладнює їх розуміння. Дослідниця виділяє «жанри-ансамблі» і крупні 

циклічні жанри (Літургія, Всеношна), у межах яких є свій ряд піджанрів, які 

теж поділяються на більш чи менш крупні форми зі своїм функціональним 

призначенням. 

Для усунення термінологічної плутанини (жанр-ансамбль, циклічний 

жанр, піджанр тощо), запропоновано знайти прототип їх зародження і 

формування, оскільки жанр, за Борисом Шиндіним, – це категорія історична, 
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поняття, у якому «синтезовано єдність загального й одиничного, ознаки, 

притаманні багатьом епохам і поглядам» [202, с. 75–76]. Звідси, можлива 

гіпотеза: застосування у богословській літературі термінів «вид», «тип», 

«рід» до церковних піснеспівів є наслідуванням термінологічного словника 

видатних служителів, гімнографів Церкви, зокрема св. Іоанна Дамаскіна. 

Дослідник Георгій Вагнер вказує, що цей піснетворець VIII століття у 

праці «Діалектика» дає пояснення слів «рід» і «вид». За класифікацією 

св. Іоанна Дамаскіна, «рід» є найвищою ланкою ієрархії: «усе, що існує, – це 

рід». Рід поділяється на «види», які теж мають свої розгалуження. Ця 

класифікація стосується більше іконографії, проте, зауважує Олена Коляда: 

«Оскільки загалом церковне мистецтво має синтетичну природу, цілком 

правомірні паралелі й зіставлення жанрових і міжжанрових закономірностей 

у гімнографії та іконопису» [79, с. 34]. 

Є ще один важливий організуючий елемент у давній церковній музиці 

й іконографії: «Предметом зображення в жанрі є не стільки сюжет, не фігури 

самі по собі, а їх розуміння, пояснення, пов’язане з певним призначенням» 

[23, с. 101]. Відповідно, можна цілком погодитись із висновками Г. Вагнера: 

«“Види” Іоанна Дамаскіна, умовно, у робочому порядку, можемо назвати 

жанрами» [23, с. 27]. Можливо, відсутність слова «жанр» у співацьких 

термінах церковної літератури зумовлена традицією чи практикою 

використання його синонімів, адже поняття жанру більше поширене у 

світській культурі. 

Класифікацію св. Іоанна Дамаскіна можна зобразити схематично 

(схема 1.1). 
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Схема 1.1. 

Жанрова класифікація Іоанна Дамаскіна 

 

Цю схему можна спроектувати на загальну схему церковних жанрів 

(схема 1.2). 

Схема 1.2. 

Жанрова класифікація піснеспівів 
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Міжжанрові паралелі іконографії та гімнографії проступають також у 

принципах просторово-часової організації, які досліджували Ніна 

Герасимова-Персидська, Олена Коляда, Тетяна Владишевська та ін. Так, 

О. Коляда зазначає, що спільний принцип просторово-часової організації для 

іконографії та гімнографії стосується системи зворотної, або «гілчастої» 

перспективи: «Перспектива є особливим методом мислення, заснованим на 

сукупності геометричного і семантичного синтаксисів, сумуючих зорові і 

слухові враження. Таке сумування набуває просторової і часової форми <…> 

Видимі й невидимі лінії віялоподібно розходяться від людини, яка стоїть 

перед іконою чи слухає церковний спів, і так само віялоподібно сходяться до 

неї. Такі розгалуження і розміщення ліній зумовлені законом безперервного 

розширення сфери. У її середині постійно відбувається їх розщеплення; по 

суті, від кожної лінії перспективи відходять все нові лінії. У результаті кожен 

фрагмент, чи не кожна точка ікони, кожен гімнографічний жанр, і навіть 

кожна його строфа мають тенденцію перетворитись на центр самостійної 

системи перспективи або на центр самостійної жанрової групи» [79, с. 35]. 

Дослідниця пропонує класифікацію жанрів, зображену у вигляді дерева, за її 

словами: «Весь універсум руського середньовічного мистецтва графічно 

набуває вигляду дерева, що росте навпаки: коріння його кріпляться в 

небесній тверді, стовбур спускається вниз; у різні боки від стовбура ростуть 

гілки, від яких, своєю чергою, відходять усі більш дрібні гілочки і паростки. 

Подібно до нього росте й дерево гімнографії» [79, с. 43] (схема 1.3). 
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Схема 1.3. 

Класифікація церковно-співацьких жанрів О. Коляди 
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Вважаємо, що ієрархічне розташування жанрів, запропоноване у праці 

О. Коляди, найбільш влучне і точне. Проведення всебічних паралелей між 

жанрами гімнографії й іконографії спонукає до нових висновків, досить 

вагомих для цих сфер. 

Дослідження жанрів візантійської гімнографії ускладнюється тим, що 

воно здійснене не за грецькими оригіналами. Оскільки в період запозичення 

чину богослужіння з Візантії в Київській Русі піснеспіви перекладали з 

грецької на церковнослов’янську мову, відповідно, неминучими були зміни у 

віршуванні. Музична «адаптація» церковних піснеспівів на Русі часто 

впливала і на масштаби жанрів. Наприклад, кондак часів Іоанна Дамаскіна, 

близький за обсягом до віршованої поеми, перетворився на короткий 

піснеспів, стисле висловлювання. 

Стихири на ранніх етапах свого розвитку були значно коротшими 

порівняно із сучасними. Спочатку вони відігравали роль заспіву до 

псалмових стихів, тому й уподібнювались до них за обсягом. Так виникла 

назва цього жанру – стихира. 

З розвитком Уставу православного богослужіння розвивалась і 

церковна гімнографія. Новий час вимагав змін, розширювалось коло 

новозавітних свят, ушанувань пам’яті різних святих, відповідно обсяг стихир 

збільшувались. Церковні жанри поступово уподібнювались між собою як за 

характером висловлювання, так і за обсягом. Тому вирішення жанрової 

проблематики на музичному матеріалі найбільш давніх рукописів не втрачає 

значення й актуальності. Особливо важливим видається дослідження не 

тільки окремих жанрів, що дає змогу розкрити музичні особливості давньої 

монодії у конкретному піснеспіві, а й певної кількості піснеспівів, які в 

уставній послідовності певного богослужіння утворюють форми вищого 

порядку, наприклад циклічні форми. 

Форма циклу вимагає відповідних етапів музичного розгортання, 

особливих зв’язків на різних рівнях організації музичного матеріалу. Тому 
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його музикознавче дослідження за зразками церковних піснеспівів дає змогу 

розкрити особливості організації цілого у складний і надзвичайно багатий 

період давньої монодії. 

1.3. Стихири в українсько-білоруських нотолінійних Ірмолоях 

кінця XVI–XVIII століть: репертуарний склад 

Церковна музика передбачає найбільш стабільне функціонування 

співацьких жанрів у їх уставній послідовності. На відміну від музики 

світської традиції, церковна – строго витримана відповідно до канонів і догм, 

вироблених та усталених протягом її багатовікової історії. Як відомо, русько-

українська гімнографія на початковому етапі (ХІ–ХІІІ століття) формувалась 

завдяки інтенсивній перекладацькій діяльності, зразки нових служб були 

досить рідкісним явищем. Нова хвиля слов’янських перекладів на межі XIV–

XV століть вплинула на стильове оновлення української гімнографії. У XV–

XVI століттях інтенсивна церковно-співацька практика зумовила створення 

нових пісенних нотованих книг. У Росії побутували традиційні одножанрові 

книги і так звані співочі збірники (певческие сборники), записані знаменною 

нотацією, без дотримання однотипної структури. В Україні й Білорусі 

створюється універсальний нотолінійний збірник Ірмолой, який, за словами 

Юрія Ясіновського [210], становив антологію гімнографічного репертуару, 

поєднаного в одній книзі. Це не могло не вплинути на розвиток церковної 

музики і, як свідчать нотні джерела, українське гімнографічне мистецтво 

XVI–XVII століть досягає найвищого свого розвитку. 

У цей час Ірмолої поширюються не тільки у великих центрах, а й у 

братських та інших школах локальних територій, навіть за межами етнічних 

територій України й Білорусі, а починаючи з другої половини 

XVII століття, – і в Росії. До нашого часу дійшли сотні списків Ірмолоїв, 

здебільшого українського походження, окремі з низ створені на території 

Білорусі. У зведеному каталозі «Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 
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XVI–XVII століть» [210] Ю. Ясіновський зафіксував більш як 

1000 віднайдених списків Ірмолоїв. 

Відомими переписувачами українсько-білоруських Ірмолоїв, яким 

належить неоціненний внесок у розвиток і поширення церковно-співацької 

культури, були: Гаврило Головня, Іоан Демянович, Калістрат, Артемій 

Компайський, Богдан Онисимович, Орест Софронієв, Іоаким Глядкевич, 

Феодор Левицький, Леонід Хоцятовський, Йоаким Лукашевич, Григорій 

Шоломович, Василій Прокопович, Тимофій Куликович, Феодор Якубинський, 

Антоній Тараневич, Феодор Грабовецький, Іоанн Стефанович та інші. 

Оформлення рукописів нотованих книг свідчить про богословські і 

мистецькі схильності переписувачів, їхню творчість правомірно порівнювати 

з діяльністю «музиканта-практика – церковного співця, уставника чи 

канонарха монастирського кліросу, регента церковного хору, вчителя 

церковного співу й музики, редактора літургійних наспівів і творця їх 

локальних варіантів, а також маляра-декоратора й ілюстратора переписуваної 

ним півчої книги» [211, с. 287]. 

Серед переписувачів були світські особи, переважно псаломщики, 

вільнонаймані церковні співаки, регенти, і духовенство (священики, ченці). 

Про ченців згадується не у всіх рукописах. Як стверджує Юрій Ясіновський: 

«З-посеред 1152 Ірмолоїв майже чверть (258) донесли імена їх творців. 

Самих імен дещо менше – 224, оскільки окремі з них створили по декілька 

Ірмолоїв; і лише у двох випадках над створенням рукописів працювало по дві 

особи» [211, с. 288]. У деяких списках замість імені переписувача зазначено 

криптограму чи тайнопис, завдяки яким збережено його анонімність. 

У дослідженнях давньоукраїнської монодії за нотолінійними 

Ірмолоями відомості про переписувачів наводяться рідко, хоча саме завдяки 

їм створювались нові списки, кожен з яких був мав свої особливі ознаки.. 

Відповідно до своїх творчих здібностей, особливостей співочої школи і її 
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традицій переписувач часом міг збагачувати музичні тексти новими 

елементами, доповнювати монодію характерними мелодичними зворотами. 

Кожен із переписувачів мав свій творчий почерк, що виявлявся і в 

художньому оформленні Ірмолоїв: ілюстрації і художнє декорування 

доповнювались графічним оздобленням, запозиченим з інших стародруків, 

певними місцевими чи індивідуальними елементами 

Нотолінійну книгу Ірмолой періоду XVIII–XVIII століття можна 

назвати «репрезентантом культури ранньомодерної доби» [211, с. 176], У 

цьому переконує цілком своєрідний почерк письма поетичного і музичного 

текстів піснеспівів, використання оздоблювальних прикрас і значної 

кількості маргінальних заміток, незвичне розміщення тексту на сторінці, 

нарешті, зовнішній вигляд нотованої книги, який часто вражає вишуканістю 

художнього оформлення. 

Українсько-білоруські нотолінійні Ірмолої примітні не лише своїм 

зовнішнім виглядом, а й змістом. Юрій Ясіновський виділяє три структурні 

типи Ірмолойної книги, за якими розподіляється й пісенний репертуар: 

жанрово-тематичний, календарно-мінейний і гласовий. 

Жанрово-тематичний структурний тип Ірмолою репрезентує найбільш 

давній пласт церковної традиції, що побутував у великих центрах співацької 

культури, у монастирях, кафедральних соборах. В одному кодексі містяться 

різножанрові піснеспіви з різних богослужбових книг – Октоїха, Стихираря, 

Міней, Служебника, Тріоді й Ірмолога. 

Нотовані збірники створювались переважно в монастирях, де 

богослужіння тривали значно довше, а відповідно, й піснеспіви відбивали 

деякі монастирські традиції, вони були більш розлогі за обсягом. Розділи у 

цих книгах розташовані досить довільно, а піснеспіви найчастіше 

розподіляли у відповідній послідовності, за розділами: обиход-октоїх-

подобні-ірмологіон-стихирар-тріодь. 



62 

Ірмолої жанрово-тематичного типу трапляються вже в рукописах кінця 

XVI століття, одним із них є Супральський Ірмолой 1598–1601 років 

[210, с. 100–101; 213]. Його репертуар містить такі розділи і піснеспіви: 

Ірмолог на вісім гласів (охоплює майже 200 аркушів); ірмоси на Різдво 

Христове і Хрещення; деякі піснеспіви з грецькими текстами; недільні співи 

Октоїха, що включають догматики з богородичними, сідальні, співи на Бог 

Господь і степенні антифони [213, арк. 225–270 зв.]; окремі піснеспіви 

Всенощного богослужіння, Літургій Іоанна Златоустого та Передосвячених 

дарів; богородичні на вісім гласів; подобні; задостойник і кондак Пресвятій 

Богородиці; піснеспіви Великого посту і страсного тижня (стихири, трипіснець, 

канон), Воскресіння, Зішестя святого Духу, святим апостолам Петру і Павлу. 

Досить значним за обсягом є розділ стихир на Господні, Богородичні 

свята і на пам’ять святих, серед яких – Різдво Пресвятої Богородиці, 

Воздвиження Чесного Хреста, святому апостолу Іоанну Богослову, святим 

мученикам Ананію та Дмитру, святому Іоанну Златоусту, Введення 

Пресвятої Богородиці, преподобному Саві, святому Миколаю, неділя святих 

Праотців, Різдво Христове, неділя після Різдва Христового, святому Василію 

Великому, на освячення води, Хрещенню Господньому, Трьом святителям, 

Стрітенню, Преображенню Господньому та Успінню Пресвятої Богородиці 

[213, арк. 437-541]. У збірці також вміщено багато інших різножанрових 

піснеспівів на різні свята і пам’ятні спомини святих. 

Ірмолої жанрово-тематичного структурного типу набули в 

XVIІ столітті більшого поширення, але з часом їх кількість значно 

зменшилась. За словами Юрія Ясіновського: «Серед близько 700 Ірмолоїв 

XVIII ст. таких всього 10» [211, с. 118]. 

У невеликих храмах, дяківських школах тощо частіше трапляються 

Ірмолої календарно-мінейного типу, їхній зміст дещо скорочений, адже в них 

представлені лише піснеспіви до найважливіших свят чи найбільш значимих 

для певного місцевого духовного осередку. 
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Ці збірники набули значної популярності протягом кінця XVI – 

середини XVII століть передусім у західних парафіяльних осередках 

(Лемківщини, Перемильщини, Закарпаття та інших). Ірмолої складені за 

чітким структурним принципом – більшість творів репертуару, разом зі 

службами і жанрами тріодного циклу, розміщені згідно з церковним 

календарем, жанри обиходних служб і недільних осмогласних циклів 

утворюють окремі розділи. 

Репертуар Ірмолоїв календарно-мінейного типу, завдяки скороченню 

мінейних і обиходних служб, більш стислий. Найбільший за обсягом розділ 

охоплює стихири й ірмоси, а також вибрані піснеспіви Великого посту, 

пасхальних днів і Зішестя святого Духа. 

Одним із ранніх зразків нотовованої книги календарно-мінейного типу 

вважають Львівський Ірмолой кінця XVI – початку XVII століття [217]. Його 

репертуар складають піснеспіви на вісім гласів з Октоїха (воскресні 

догматики і богородичні, сідальні, степенні-антифони, канон) [217, арк. 1–

60 зв.]; вибрані стихири, канони, трипіснець до таких свят, як: Різдво 

Пресвятої Богородиці, Воздвиження Чесного Хреста, Введення Пресвятої 

Богородиці, Різдво Христове, Богоявлення, Стрітення Господнє, 

Благовіщення Пресвятої Богородиці, пам'ять святих апостолів Петра і Павла, 

свято Преображення Господнього, Успіння Богородиці [217, арк. 61–120]. У 

рукописі занотовані також піснеспіви підготовчих неділь до Великого посту, 

власне 40-денного посту, ірмоси канону Андрія Крітського, співи на 

Благовіщення Богородиці, Страсний тиждень, Воскресіння Христове, 

Вознесіння Господнє, Зішестя святого Духу [217, арк. 120 зв.–230 зв.], а 

також деякі піснеспіви Літургії (трисвятое, Херувимська пісня). 

На початку XVII століття створено Ірмолой гласового типу, у якому 

один осмогласний розділ містить вибрані (воскресні) піснеспіви Октоїха та 

ірмоси, а також деякі піснеспіви до найбільш вшанованих свят. Уже в 

середині XVII століття «гласовий» Ірмолой набув особливого поширення в 
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церковно-співацькій практиці, адже розподіл піснеспівів Октоїха за системою 

восьми гласів має свої практичні переваги в кліросному виконавстві. В 

Ірмолої традиційні частини зберігаються, зокрема: обиходний розділ, подобні 

стихири на вісім гласів, вибрані піснеспіви святкових служб календарного року. 

До нотованих книг гласового типу варто віднести Межигірський 

Ірмолой середини XVII століття [214]. E його репертуарі містяться вибрані 

піснеспіви Всеношної та Літургії [214, арк. 4–15, 457–458 зв.], розділ Октоїх-

Ірмолог, у якому представлені догматик, борогодичен, сідален, антифони, 

канон до кожного з восьми гласів [214, арк. 16-224 зв.]; розники і канон 

вечірні до свят Різдва та Хрещення Господнього [214, арк. 225–232], осмогласні 

подобні та богородичні на поховання [214, арк. 233–240]; богородичні на 

поховання на вісім гласів та ірмоси «на молебні о умиренії Церкви» 

[214, арк. 239 зв.-244]; комплекс піснеспівів (стихири, тропарі, канони, 

антифони, світильні, сідальні), пов’язаних з підготовкою та пам’ятними 

днями Великого посту, страсного тижня, Христового Воскресіння, Фоминої 

неділі та прославлення Зішестя святого Духу [214, арк. 245–337 зв.]. 

Далі значний обсяг Межигірського Ірмолою становлять стихири, 

канони, приурочені до свят: святого Симеона Столпника, святого мученика 

Захарія, чуда архистратига Михаїла, Різдва Пресвятої Богородиці, Воздвиження 

Чесного Хреста, Зачаття святого пророка і Предтечі Іоанна, святого апостола 

Іоанна Богослова, святого апостола Ананія, мученика Димитрія, святого 

Іоанна Златоуста, Введення у храм Пресвятої Богородиці, преподобного 

Сави, святого Миколая, неділі святих Праотців, неділі святих Отців, Різдва 

Христового (разом із послідовністю Царських часів перед Різдвом), неділі 

після Різдва Христового, Обрізання Господнього, святого Василія, Хрещення 

Господнє (разом з послідовністю Царських часів перед Богоявленням), 

святителів Григорія Богослова, Василія Великого і Іоанна Злоатоуста, Стрітення 

Господнього, Благовіщення Пресвятої Богородиці, святого великомученика 

Георгія, преподобного Феодосія Печерського, святого мученика Миколая, 
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Різдва Іоанна Предтечі, святих апостолів Петра і Павла, Преображення 

Господнього, Успіння Пресвятої Богородиці [214, арк. 338–455]. 

Інтенсивне поширення Ірмолоїв за гласовим структурним типом 

зумовлене не лише церковно-співацькою, а й педагогічно-просвітницькою 

практиками. За словами Юрія Ясіновського: «Уклад за гласами був 

спрямований передовсім на навчально-педагогічні завдання, де переважна 

більшість жанрів була згрупована за гласами, вивчення яких було одним з 

найважливіших методів опанування церковним співом та музичною 

грамотою» [211, с. 120]. 

Побутування різних типів Ірмолоїв свідчить про динамічний, творчий 

характер церковно-співацького середовища, у якому увиразнюються певні 

особливості: «Якщо княжа доба відзначалася активною адаптацією 

візантійської спадщини і в цьому полягав її найбільший внесок, то новий час 

демонструє розмаїття структурної організації власного оригінального 

збірника – нотолінійного Ірмологіона, що засвідчує активне життя церковної 

монодії на новому етапі її розвитку» [211, с. 121]. 

Відомо, що нотолінійні Ірмолої містили набагато менше піснеспівів, 

ніж цього вимагала богослужбова практика. У книзі нотований тільки 

необхідний репертуар до святкових богослужінь, його зразки відігравали 

роль піснеспівів-подобнів, своєрідних взірців для відтворення піснеспівів з 

інших ненотованих літургійних книг. У цьому випадку виконання на подобен 

у межах осьмогласної системи сприймається як цілком правомірне. 

У дослідженні Ірмолоїв не втрачають актуальності питання змісту і 

характеру репертуару піснеспівів протягом тривалого історичного періоду, 

що надає підстави для висновків про розвиток монодії. 

Аналіз репертуарного складу стихир здійснено на основі восьми 

нотолінійних Ірмолоїв від кінця XVI – початку XVIІ століть і до середини 

XVIІІ століття: 

1) І, 5391 – Супральський Ірмолой 1598–1601 роки [213]; 
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2) № 50 (МВ 50) – Львівський Ірмолой кінця XVI – початку 

XVIІ століть [217]; 

3) VIII 20м/184 – Межигірський Ірмолой, 1649 [214]; 

4) КПл 36 П. – 1682 р. [215]; 

5) ДА 112 Л – Ірмолой, кінець XVIІ століття [216]; 

6) ДА 96 Л – кінець XVIІ–XVIІІ століття [218]; 

7) І, 2830 – перша третина XVIІІ століття [219]; 

8) ДА П. 348 – Ірмолой, 1743 [220]. 

Ірмолої дібрані не лише за їх датуванням, а й за структурними 

ознаками. Супральський Ірмолой 1598–1601 років [213] укладений за жанрово-

тематичним принципом, Львівський Ірмолой кінця XVI – початку XVIІ століть 

[217] та Ірмолой кінця XVIІ століття [216] – за календарно-мінейним, а 

Межигірський Ірмолой 1649 року [214], Ірмолої 1682 року [215], кінця XVIІ – 

XVIІІ століття [218], першої третини XVIІІ століття [219] і 1743 року [220] – 

представляють гласовий тип рукописної книги. Джерелознавчий аналіз 

різних типів Ірмолоїв дає змогу відтворити повний обсяг їхнього 

репертуарного складу, показати особливості фіксації піснеспівів. 

Стихири, приурочені до богослужінь у недільні дні і до святкових 

служб протягом року, трапляються в кожному із наведених Ірмолоїв, у них 

містяться недільні стихири – догматики й богородичні (з недільних співів 

Октоїха). Початкові рядки недільних стихир і їх розташування в Ірмолоях 

наведено в таблиці (таблиця 1.1). 
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Таблиця 1.1. 

Недільні стихири в Ірмолоях кінця XVI – середини XVIII століть 
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1. Всемирную славу 
Догматик, 

перший глас 
225 1 16 55 Вирвано 5 5 9 

2. 
Се исполнися 

исаино проречение 

Богородичен, 

перший глас 
226 2 16 зв. 55 зв. Вирвано 6 6 10 зв. 

3. 

Прейде сѣнь 

законная 

благодать 

Догматик, 

другий глас 
231 зв. 8 зв. 47 84 2 зв. 37 38 зв. 51 

4. О чудо новѣе 
Богородичен, 

другий глас 
232 9 47 зв. 84 зв. 2 зв. Вирвано 39 51 зв. 

5. 
Како недивимся 

богомужному 

Догматик, 

третій глас 
237 зв. 15 зв. 77 115 9 зв. 64 66 88 

6. 
Безсѣмени 

от божияго духа 

Богородичен, 

третій глас 
238 зв. 16 78 зв. 116 10 зв. 65 67 89 

7. 
Иже тебе ради 

богоотец 

Догматик, 

четвертий глас 
243 зв. 22 зв. 100 142 18 85 88 114 

8. 
Подай же 

оутешение 

Богородичен, 

четвертий глас 
244 зв. 23 зв. 101 143 19 86 89 116 зв. 

9. Во чермнем мори 
Догматик, 

п’ятий глас 
250 зв. 30 зв. 138 183 27 121 116 156 

10. 
Церкви и врата 

сущи 

Богородичен, 

п’ятий глас 
251 зв. 31 зв. 139 184 27 зв. 122 116 зв. 157 

11. 
Кто тебе 

не блажит 

Догматик, 

шостий глас 
Вирвано 37 153 200 35 135 126 174 

12. 
Творець 

избавителю 

Богородичен, 

шостий глас 
256 зв. 38 154 201 зв. 35 зв. 135 зв. 126 зв. 175 

13. 
Мати убо 

познася еси 

Догматик, 

сьомий глас 
Вирвано 44 зв. 176 240 42 зв. 162 158 207 

14. 
Под кровство 

владычице 

Богородичен, 

сьомий глас 
261 45 

177-

177 зв. 
240 зв. 43 зв. 162 зв. 158 зв. 208 

15. Царю небесный 
Догматик, 

восьмий глас 
265 51 зв. 194 260 50 177 172 226 

16. Безнѣвестная Дѣво 
Богородичен, 

восьмий глас 
266 52 зв. 195 261 51 178 173 227 зв. 

Як переконують дані цієї таблиці, 16 недільних стихир на «Господи 

воззвах» трапляються в кожному Ірмолої, починаючи з кінця XVI – до 
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XVIII століття і, відповідно, становлять незмінний стихирарний репертуар 

протягом року. 

Іншу групу стихир становлять піснеспіви у чині двунадесятих свят: 

– Різдво Христове – 25 грудня (7 січня); 

– Хрещення Господнє – 6 (19) січня; 

– Стрітення Господнє – 2 (15) лютого; 

– Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня (7 квітня); 

– Вхід Господень в Єрусалим – 6 (13) квітня; 

– Пасха Христова – 10 (23) квітня; 

– Вознесіння Господнє – 19 травня (1 червня); 

– День Святої Трійці. П’ятидесятниці – 29 травня (11 червня); 

– Преображення Господнє – 6 (19) серпня; 

– Успіння Пресвятої Богородиці – 15 (28) серпня; 

– Різдво Пресвятої Богородиці – 8 (21) вересня; 

– Воздвиження Хреста Господнього – 14 (27) вересня; 

– Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада (4 грудня). 

У результаті дослідження виявлено, що кількість стихир в Ірмолоях до 

кожного зі свят неоднакова: на Вхід Господень у Єрусалим – дві стихири, а 

на Св. Трійцю і Хрещення Господнє – вісімнадцять. Отже, перелік стихир до 

двунадесятих свят за списками Ірмолоїв кінця XVI–XVIII століття виявляє 

найбільш популярні зразки піснеспівів, занотовані в українсько-білоруських 

Ірмолоях. 

У таблиці 1.2. зазначено загальну суму різнотекстових стихир на одне й 

те ж свято та їх кількість у кожному Ірмолої. 
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Таблиця 1.2. 

Святкові стихири в Ірмолоях кінця XVI – середини XVIII століття 
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1. Різдво Христове 14 4 16 5 8 4 5 4 17 

2. 
Хрещення 

Господнє 
12 3 14 7 5 5 6 – 18 

3. 
Стрітення 

Господнє 
6 – 9 2 – – 1 – 10 

4. Благовіщення – – 5 2 1 – 1 – 6 

5. Вхід Господень 1 1 2 3 – – 1 – 3 

6. Пасха Христова 8 6 6 7 – – – – 8 

7. 
Вознесіння 

Господнє 
– – – 3 – – – – 3 

8. Свята Трійця 16 5 18 5 4 5 5 5 18 

9. Преображення 7 – 5 3 4 1 4 1 8 

10. 
Успіння 

Богородиці 
6 1 9 6 5 2 4 1 10 

11. Різдво Богородиці 6 – 10 2 3 2 – – 13 

12. 
Воздвиження 

Хреста 
– – 6 4 1 – – – 6 

13. 
Введення в храм 

Богородиці 
6 – 6 2 – – 5 – 7 

Дані цієї таблиці переконують, що протягом кінця XVI–XVIII століть 

найбільш поширеним і численним був стихирарний фонд на Різдво Христове, 

Святу Трійцю (Зішестя св. Духа) та Успіння Пресвятої Богородиці. Стихир 

на інші свята було менше, а в пізніших рукописах вони майже відсутні. І 

якщо на такі свята, як на Хрещення, Преображення Господнє й Різдво 

Богородиці, кількість стихир протягом століть зменшується від п’яти до 
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однієї, то на Стрітення Господнє, Вхід Господень у Єрусалим, Пасху 

Христову, Вознесіння Господнє і Введення у храм Пресвятої Богородиці, 

починаючи з кінця XVII століття, у цих Ірмолоях не зафіксовано жодної 

стихири, окрім Ірмолоя І, 2830 – першої третини XVIІІ століття, у якому на 

свято Введення Пресвятої Богородиці міститься п’ять стихир. 

Великого значення в церковно-співацькому обігу набувають піснеспіви 

на вшанування пам’яті Святих первоверховних апостолів Петра і Павла 

(29 червня / 12 липня). Святкові стихири є в кожному рукописі XVI–

XVIII століть (таблиця 1.3). 

Таблиця 1.3. 

Святкові стихири святим апостолам Петру і Павлу 

в Ірмолоях кінця XVI – середини XVIII століть 
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пѣснями 

Стихира, 

Подобен 

другий глас 

420 зв. 93 439 зв. 394 93 зв. 239 зв. 227 зв. – 

Кими 

духовеными 

пѣснями 

Стихира, 

Подобен 

другий глас 

421 93 зв. 440 394 зв. 94 239 зв. 228 – 

Трикратово 

вопрошение 

Стихира, 

Подобен 

другий глас 

слава, 

четвертий 

глас 

422 _ 440 зв. 395 
1) 94 зв. 

2) 158 зв. 
240 228 зв. – 
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Праздник 

радостень 

Стихира, 

Подобен, 

четвертий 

глас 

– – 441 – – – – – 

Всечестный 

апостольский 

приспѣ 

праздник 

Стихира 

на хвалитех 

слава, шостий 

глас 

– – – 395 – – – – 

Стихири на вшанування пам’яті святих Симеона Столпника, святого 

мученика Захарія, архистратига Михаїла, святого апостола та євангеліста 

Іоанна Богослова, святого апостола Ананія, мученика Димитрія, святого 

Іоанна Златоустого, преподобного Савви, святого Миколая, святителів 

Григорія Богослова, Василія Великого і Іоанна Златоустого, святого 

мученика Георгія, преподобного Феодосія Печерського, святих Праотців, 

святих Отців трапляються не в усіх рукописах. Стихири до дня святкування 

пам’яті святих занотовані переважно в одному чи двох Ірмолоях, 

здебільшого в рукописах кінця XVI – середини XVII століття, а в Ірмолоях 

пізнішого часу їх майже немає. Наявність чи відсутність запису 

«всесвятських» стихир залежали й від особливостей вшанування певного 

святого у місцевих духовних осередках. 

Значний обсяг стихирарного репертуару пов’язаний із підготовкою до 

Великого посту, а отже, й до Христового Воскресіння. Ці стихири сповнені 

покаянного змісту. Цікаво, що деякі з них зосереджені не тільки в рукописах 

XVI – початку XVII, а й у списках XVIІ–XVIIІ століть. До них належать 

стихири неділь про блудного сина, мясопусної, сиропусної, другого і 

третього тижнів Великого посту. Значно більше уваги надається стихирам 
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страсного тижня, у багатьох нотолінійних рукописах трапляються стихири 

Великого Понеділка, Четверга, П’ятниці і Суботи. 

Отже, у процесі здійсненого дослідження виявлено, що стихири є 

одним з найчисленніших жанрів церковної музики. У всіх восьми зазначених 

Ірмолоях обов’язковою складовою є осьмогласні стихири з Октоїха 

(догматики і богородичні, шістнадцять стихир). Кількість у цих рукописах 

усіх інших зафіксованих святкових стихир на різні тексти сягає 248, не 

враховуючи 16 стихир із циклу Октоїха. Стихири на один і той самий текст є 

в кожному Ірмолої XVI–XVIIІ століть, серед 248 різнотекстових стихир лише 

вісім занотовані у кожному рукописі (таблиця 1.4). 

Таблиця 1.4. 

Найпопулярніші стихири в Ірмолоях кінця XVI – середини XVIII століть 
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1. 

Августу еди-

новластвующу 

Різдво 

Христове 
483 71 384 314 92 215 196 283 

2. 

Денесь 

Христос 

во Вифлееме 

Різдво 

Христове 
490 80 400 зв. 316 зв. 163 зв. 217 198 285 

3. 
Тебе 

одѣющагося 

Велика 

п’ятниця 
– 195 зв. 304 370 зв. 115 зв. 231 219 286 

4. 
Преславная 

денесе видѣша 

Зішестя 

святого 

Духа 

403 зв. 224 328 зв. 390 зв. 156 237 225 292 зв. 

5. 
Дух светии бѣ 

же присно 

Зішестя 

святого 

Духа 

404 зв. 24 зв. 329 391 156 зв. 237 зв. 225 зв. 293 зв. 

6. 

Духо свети 

свѣть 

и животь 

Зішестя 

святого 

Духа 

405 зв. 225 зв. 329 зв. 391 зв. 157 238 226 294 
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7. 

Царю 

небесныи 

утешителю 

Зішестя 

святого 

Духа 

408 зв. 228 331 зв. 392 180 зв. 238 зв. 226 зв. 295 

8. 
Богоначальным 

мановением 

Успіння 

Богоро-

диці 

535 

1) 103 зв. 

по бол-

гар. 

2) 106 по 

руську 

446 зв. 399 зв. 101 242 зв. 234 296 зв. 

Отже, вісім стихир, зазначені в останній таблиці, безперечно, 

становлять найбільш популярний і поширений стихирарний репертуар, 

зафіксований у кожному з аналізованих Ірмолоїв, це необхідний і важливий 

еталонний фонд у давній культурі монодичного співу. Інші стихири, 

починаючи з кінця XVII – початку XVIIІ століть, вилучаються з обігу 

церковно-співацької монодії, що свідчить про згасання у XVIIІ столітті 

традиції монодичного співу. 

У дослідженні здійснено каталогізацію всіх піснеспівів Межигірського 

Ірмолою, їх всього – 1433. «Каталог піснеспівів з Межигірського Ірмолою 

VIII 20м/184 (1649)» уміщено в додатку А. 

Висновки до першого розділу 

Візантійська церковна гімнографія має давню історію. До XI століття 

був уже сформований її пісенний фонд. Творцями церковно-співацьких 

жанрів були святий Афанасій Великий, Григорій Богослов, Іоанн Златоуст, 

Василій Великий, Єфрем Сирін, Роман Сладкоспівець, преподобний 

Авксентій, Іоанн Дамаскін, Кузьма Маюмський, митрополит Герман 
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Константинопольський, преподобний Феодор Студит, Андрій Крітський, 

Касія, Анатолій Солунський та багато інших. За однією версією, появу 

стихир пов’язують із діяльністю Авксентія в Константинополі на початку 

VI століття, за іншою, – вони створювалися ще у ІІ столітті і певний час мали 

назву тропарів. 

Із прийняттям християнства на Русі були запозичені всі зразки 

візантійської гімнографії. Так, 1062 року в Києво-Печерській лаврі 

запроваджений Студійський устав регламентував богослужіння. Серед 

значної кількості співацьких жанрів особливу увагу привертали стихири, це 

піснеспіви, виконувані під час важливих частин Всеношної. Вони набули 

відповідних назв: стихири на «Господи возвах», стихири на літії, стихири на 

стиховні, євангельська стихира, стихири на «хвалітех». 

Унаслідок музичної «адаптації» церковних піснеспівів на Русі часто 

змінювався їх обсяг. Так, кондак, який у часи Іоанна Дамаскіна обсягом 

майже дорівнював віршованій поемі, перетворився на короткий піснеспів, 

стисле висловлювання. Стихири на ранніх етапах свого розвитку були значно 

коротшими порівняно із сучасними їх зразками. Спочатку вони відігравали 

роль заспіву до псалмових стихів, тому і наближались до його обсягу, звідси 

й пішла назва цього жанру – стихира. 

В давній Україні й Білорусі було створено універсальний нотолінійний 

збірник Ірмолой, який, за словами Ю. Ясіновського, являв собою антологію 

гімнографічного репертуару в одній книзі. Це не могло не вплинути на 

розвиток церковної музики і, як свідчать нотні джерела, українська 

гімнографія протягом XVI–XVIII століть сягає вершини свого розвитку. 

Протягом XVII–XVIII століть Ірмолої набули значного поширення не 

тільки у великих центрах, а й у братських та інших школах локальних 

територій. Нотолінійна книга містить значну кількість різножанрових 

піснеспівів, серед яких провідне місце належить стихирам. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ  

СЛОВЕСНО-МУЗИЧНОЇ ЦІЛІСНОСТІ  МОНОДИЧНИХ 

ПІСНЕСПІВІВ  

2.1. Прийоми структурного аналізу вербального тексту монодичних 

піснеспівів 

У церковній гімнографії монодичні піснеспіви містять поетичний і 

музичний зміст. Основа їх символізму зумовлена місцем у православному 

богослужінні, тобто функціональним призначенням і просвітницькою місією. 

Проте унікальність церковних піснеспівів полягає не лише в цьому. Не 

випадково твори церковної гімнографії привертають увагу теологів, 

літературознавців і музикознавців. Різні авторські позиції дають змогу 

описати й відтворити всю повноту структури художнього тексту. 

Церковнослов’янські тексти монодичних піснеспівів можна вважати 

художніми текстами в межах церковної творчості. Дослідник Федір 

Людоговський зауважує, що, з літературознавчої точки зору, богослужбові 

тексти правомірно розглядати як церковнослов’янську (богослужбову) 

літературу [101, с. 19]. Водночас, із часто вживаних термінів – давньоруська 

література і церковнослов’янська книжність, – на його думку, найбільш 

доцільним є – церковнослов’янська (богослужбова) література. 

На створення тексту певного церковного піснеспіву на гімнографа 

впливали кілька чинників, врахування яких і формувало відповідну поетичну 

композицію. Іншими словами, в уяві піснетворця постає подія чи тема як 

об’єкт його розповіді, розуміння функціонального призначення піснеспіву, а 

отже, і його розташування в чині богослужіння і художньо-естетичне 

вираження, просвітницька спрямованість. 

Якщо брати до уваги поняття «літературно-художній твір», то його 

можна визначити як «розповідь про певну життєву подію (вигадану чи ні), 
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здійснювану від особи реального чи уявного автора, розраховану на 

естетичне враження, яка містить у собі його передумови» [37, с. 116]. 

Важливо зазначити, що на емоційну виразність художнього твору, на його 

художній рівень і естетичне сприйняття впливає точність висловлювання. 

На відміну від художніх зразків поезії і прози, обсяг яких визначає їх 

автор, жанри церковної гімнографії строго підпорядковані канонам, 

відповідно, мають певні обмеження щодо обсягу, їм притаманний стислий 

виклад, лаконічність поетичного висловлювання. Створений поетичний текст 

становить основу для його подальшого музичного відтворення в 

монодичному розспівуванні, що характеризує передусім давній культурно-

історичний період, або ж у хоровому багатоголоссі, що розвивається 

протягом останніх майже трьох століть. 

Піснеспіви з грецької перекладені церковнослов’янською, основною 

мовою православного богослужіння. Остаточну редакцію запозичених 

візантійських текстів здійснено в Києво-Печерському монастирі протягом 

1068–1074 років. У XIV столітті відбулись деякі редакційні зміни у правописі 

та орфографії. Отже, стабільність церковнослов’янської мови забезпечувала 

відтворення сакральний смисл і догматизм у послідовності звершень 

православних богослужінь і обрядів. 

Зважаючи на самоцінність поетичного тексту в церковних піснеспівах 

важливо дослідити його як художнє явище, що передбачає можливість 

застосування структурного аналізу. Структурний метод дослідження – 

найвагоміший методологічний здобуток у літературознавстві ХХ століття. 

Його відкриття зумовлене відходом гуманітарних наук від описово-

емпіричного до абстрактно-теоретичного рівня дослідження. Значну роль у 

його розвитку відіграла діяльність празького лінгвістичного гуртка (середини 

1920-х – початку 1950-х років), розквіт якої припадає на 1930-ті роки. У його 

складі працювали чеські філологи, лінгвісти Вілем Матезіус (1882–1945), 

Ян Мукаржовський (Jan Mukařovský, 1891–1975), російські вчені Микола 
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Трубецькой (1890–1938), Роман Якобсон (1896–1982), Сергій Карцевський 

(1884–1955) та ін. Наукові погляди діячів празької лінгвістичної школи 

згодом розвинули Борис Томашевський (1890–1957), Юрій Тинянов (1894–

1943), Григорій Винокур (1896–1947) та інші дослідники. 

Обґрунтовуючи поняття «мови як системи», члени празького 

лінгвістичного гуртка розвивали ідеї відомих мовознавців Фердинанда де 

Соссюра (Ferdinand de Saussure, 1857–1913) та Івана Бодуена де Куртене (Jan 

Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay, 1845–1929). Для Ф. де Соссюра 

основним в аналізі мовного матеріалу був метод антиномій із вченням про 

мову і мовлення, які протиставляються один одному. Мова і мовлення 

становлять феномени мовленнєвої діяльності. У його «Курсі загальної 

лінгвістики» (1916) розкривається сутність понять мови і мовлення, 

системності мови, її знакового характеру, синхронії та діахронії, внутрішньої 

лінгвістики загалом. 

Значний внесок у науку здійснив російський і польський мовознавець 

І. О. Бодуен де Куртене, праці якого високо цінував Ф. де Соссюр. До нього 

(І. О. Бодуена де Куртене) мови вивчались виключно за писемними 

пам’ятками, тобто за принципами історичного методу. Він доводив, що 

сутність мови полягає у мовленнєвій діяльності, тому необхідно вивчати 

живі мови і діалекти. За його вченням, спостереження за живою мовою 

правомірно вважати науковим методом, адже він «дає змогу вивчати мову 

взагалі, її життя і закони розвитку, кидає яскраве світло на її минуле, про яке 

ми не можемо мати жодного поняття, якщо маємо справу не з живими 

звуками, а з мертвими буквами, які невідомо як звучали в час їх запису» 

[98, с. 222]. Учений детально вивчав психологічний і фізіологічний аспекти 

мови, розробляв психофонетику і теорію фонетичних альтернацій. 

Уся науково-літературна творчість І. О. Бодуена де Куртене пронизана 

психологізмом. За словами вченого Льва Щерби (1880–1944), це був 

«психологізм sui generis; сам же І. О. Бодуен де Куртене підкреслював, що 
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він звертається до психологічної термінології у зв’язку з обмеженими 

можливостями сучасної науки надати іншу, і особливо наполягав на 

необхідності визнання несвідомих процесів» [208, с. 385]. Наукові положення 

видатного лінгвіста набули втілення у працях Романа Якобсона (1896–1982), 

Льва Щерби (1880–1944), Віктора Виноградова (1894–1969), Євгенія 

Поліванова (1891–1938), вплинули на наукові погляди Віктора 

Жирмунського (1891–1971), Юрія Лотмана (1922–1993) та інших учених. 

Протягом другої половини ХІХ–ХХ століть нове покоління вчених 

розширили обсяг знань у сфері лінгвістики й літературознавства, піднесли на 

якісно новий рівень проблематику досліджень, піддаючи детальному аналізу 

всі структурні і формотворчі компоненти їх об’єкта. Структурний підхід 

застосовувався в різних сферах наукового знання, зокрема для аналізу 

літературознавцями поетичного тексту, результати якого переконали в його 

доцільності й результативності. 

Для характеристики словесно-музичної цілісності давньоукраїнської 

монодії цікавим видається твердження Ернста Курта (Ernst Kurth, 1886–

1946): «Щоб зрозуміти структуру внутрішніх законів музики, необхідно 

розглянути ті психологічні процеси, які стоять за її конкретними феноменами 

і визначають їх взаємодію» [90, с. 643]. Важливо виявити усвідомлені і 

неусвідомлені чинники, що впливають на внутрішню композицію і природу 

художньої організації піснеспіву. Відштовхуючись від розуміння 

вербального тексту монодії як її першооснови, важливо дослідити його 

структурні рівні поетичного тексту в ній. 

У піснеспівах церковної гімнографії втілюється вся стихія молитви, 

вони сповнені глибокого богословського змісту і без спеціальної підготовки 

сучасній людині досить складно сприйняти їх на слух і зрозуміти всю 

сутність. Для написання богослужбових текстів гімнографи мали володіти 

мистецтвом слова, художнього вираження думки. Про своєрідність 
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особливого просвітницького тезаурусу піснетворців неодноразово йшлося у 

богословських творах, літературознавчих і музикознавчих працях. 

За словами дослідниці Олени Малаштанової: «Структура 

гімнографічного тексту всіх жанрових комплексів побудована на основі 

законів гомілетики і в тісному зв’язку з формами проповіді» [103, с. 145]. 

Відповідно, необхідно для їх розуміння і наукового дослідження враховувати 

передусім основні засади риторики і гомілетики. 

Символічність, метафоричність церковнослов’янської поетики дають 

підстави детально розглянути художні особливості лексичного складу 

піснеспівів. За словами Юрія Лотмана: «Слово в поезії “крупніше”, ніж слова 

в загальномовному тексті. Неважко помітити, що чим більш лапідарний 

текст, тим вагоміше слово, тим більшу частину цього універсуму воно 

позначає» [99, с. 86]. Особливо це важливо для розуміння змісту піснеспівів. 

Аналізуючи лексичний рівень вірша, вчений пропонує складати словник 

твору, адже систематизація слів за родовими характеристиками допомагає 

краще побачити «нехай грубі і приблизні – контури того, що становить світ, з 

погляду цього поета» [99, с. 86]. Цей метод може видатись украй 

результативним у дослідженні не лише поезії ХІХ–ХХ століть, а й поетики 

богослужбових текстів монодії. 

Створюючи церковні піснеспіви, гімнографи вдавались до 

літературних прийомів, серед яких особлива роль належала риторичним 

фігурам і тропам. За допомогою різноманітних риторичних засобів вони 

досягали монолітності поетичного тексту, посилювали виразність змісту, а 

отже, і його емоційний вплив на слухача3. Наголосимо, що риторичний 

рівень є головним у поетичному тексті церковних піснеспівів. 

Зважаючи на складність і системність поетичної структури як 

«гнучкого і складно влаштованого художнього механізму» (за Ю. Лотманом) 

 
3 Особливості використання риторичних прийомів у текстах монодичних 

піснеспівів розглянуто в підрозділі 2.2. «Риторичний аналіз поетичного тексту в 

монодичних піснеспівах», с 88. 
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[99, с. 130], втілення риторичного рівня в монодії було б неможливим без 

взаємодії інших важливих рівнів структурної організації вербального тексту. 

Оскільки поезія – це мистецтво слова, необхідно звернути увагу на нього як 

головний компонент мови. 

Своєрідність мови загалом і поетичної мови зокрема постійно 

перебуває в центрі наукового дискурсу, починаючи з кінця ХІХ століття і до 

нашого часу. Вважаємо за необхідне звернути увагу на літературознавчу 

проблематику, співзвучну дослідженню церковної поетики в монодичних 

піснеспівах. З цього погляду, особливо зацікавлюють праці Ю. Лотмана, 

В. Жирмунського, Л. Щерби, Б. Томашевського, Р. Якобсона та інших 

учених. Об’єктом структурного аналізу в них стала поезія Олександра 

Пушкіна, Федора Тютчева, Михайла Лермонтова, Миколи Некрасова, 

Олександра Блока, Володимира Маяковського, Анни Ахматової та інших 

поетів ХІХ–ХХ століть. 

Для нас важливо виявити в них логіку і послідовність розкриття думки 

дослідників, запозичити їх понятійний апарат, що видається вкрай важливим 

і актуальним для сучасної медієвістики. Зокрема, особливу увагу 

привертають такі поняття, як «мелодика вірша», «словесна інтонація», 

«словесна інструментовка», інші терміни і категорії мови, які сприяють 

розкриттю «музикальності» вірша. За словами В. Жирмунського, наспівний і 

мелодичний характер поезії ХІХ–ХХ століть залежить від конкретних 

прийомів словотворення, «від такого вибору слів, завдяки якому над логіко-

предметним смислом слова-поняття переважає його емоційне забарвлення, 

що становить організуючий принцип словосполучення. Саме емоційне 

забарвлення і пов’язане з ним затемнення логічного значення і логічного 

зв’язку слів підказує нам емоційне читання віршів, тобто ту наспівну 

декламацію, яка в епоху символізму з вимушеною необхідністю витіснила 

логічне читання» [58, с. 61]. 
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Теоретична думка про важливість такого явища, як емоційне 

забарвлення вірша, стала визрівати в літературознавстві ще на початку 

ХХ століття. Ідеться, зокрема, про відомого літературознавця Бориса 

Ейхенбаума (1886–1959), історика й теоретика літератури. Він досліджував 

внутрішнє життя слова, проблеми вірша і віршованої мови, віршову 

семантику [54, с. 14]. 1922 року в Петербурзі була опублікована його праця 

«Мелодика вірша» [54, с. 327–512], у якій на матеріалі поезій В. Жуковського 

й А. Фета, порівнюючи їх із творами О. Пушкіна, Ф. Тютчева і 

М. Лермонтова, дослідник виявляв мелодичні прийоми в ліриці. 

За словами Б. Ейхенбаума: «У ліриці пісенного типу сама пісенність є 

чимось абсолютно специфічним і абсолютно реальним, яку можна 

спостерігати і вивчати, не вдаючись до метафор» [54, с. 330]. Ліричний вірш 

може мати різний характер (описовий, оповідний, діалогічний), але від епосу 

і драми його відрізняє наявність специфічної «ліричної» інтонації, яка 

характеризується «значною різнобарвністю голосових модуляцій і наспівною 

виразністю» [54, с. 330–331]. Лірична інтонація постає організуючим 

началом композиції, вона втілюється засобами синтаксичної будови, 

підпорядковуючи різні стилістичні і фонетичні компоненти. 

Поняття «мелодика» для Бориса Ейхенбаума – це розгорнута система 

інтонування: «Під мелодикою я розумію не звучність загалом і не будь-яку 

інтонацію вірша (який завжди звучить «мелодичніше» за розмовну мову, 

тому що розвивається в плані емоційної інтонації), а лише розгорнуту 

систему інтонування, з характерними явищами інтонаційної симетрії, 

повторності, наростання, кадансування тощо» [54, с. 333]. 

Явище мелодики вірша цікаво проаналізувати й на прикладі 

давньоукраїнських монодичних піснеспівів. Церковнослов’янська мова, яка є 

лінгвістичним вираженням їх богословського змісту, і справді створює 

характерну мелодичність поетичного тексту, яку можна відчути на 

інтуїтивному рівні. Б. Ейхенбаум наголошував, що він розглядає інтонацію 
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лише як явище поетичного стилю і вивчає її композиційну роль, а не як 

явище мови, із заглибленням у її фонетичну природу. Проте, враховуючи 

деякі прогалини в розумінні теоретичних питань церковнослов’янських 

текстів монодичних піснеспівів, вважаємо за доцільне розглянути не лише 

семантику, а й фонетику богослужбового тексту. Тут важливо залучити 

наукові досягнення літературознавства і лінгвістики. 

Учені часто звертаються до понять звукової площини – фонеми, 

фонемні співвідношення4 тощо. Отже, структурний аналіз поетичного твору 

охоплює їх результати. Проте на початку нашого дослідницького розгляду 

звукової специфіки поетичної мови доцільно звернутись до наукових 

розробок видатного лінгвіста Л. Щерби. Предметом його наукових 

зацікавлень було загальне мовознавство, зокрема фонетика, він – один з 

авторів теорії фонем, вивчав різні аспекти мов (російська, слов’янські, 

французька), їх звуковий стрій, лексикографію, орфографію тощо. Учень 

І. О. Бодуена де Куртене, Л. Щерба створив теорію фонем. Він не лише 

застосовував традиційні схеми лінгвістичного аналізу сучасності (першої 

половини ХХ століття), а й вдавався до експериментальних методів 

дослідження, які підтверджували його теорії. 

За його твердженням, «…більш чи менш очевидно, що окремі звуки 

мови утворюються в результаті аналізу слів цієї мови, і що це найкоротші їх 

відрізки, відсікання, додавання і заміна яких можуть давати у цій мові інші 

слова або, принаймні, інші смислові частини слів, наприклад: якщо у слові 

парка5 (род. од.) віднімемо кінцеве а – отримаємо парк (ім. од.), віднімемо к – 

отримаємо пар, віднімемо р – отримаємо па (у танцях), віднімемо п – 

отримаємо а (сполучник) тощо. Тобто, відсікання, додавання або заміна 

одного чи кількох звуків у слові здатні кардинально змінити його значення, 

 
4 Б. В. Томашевський, Р. О. Якобсона, Ю. М. Лотман, В. М. Жирмунський та інші 

вчені другої половини ХХ століття. 
5 У цитуванні, враховуючи особливості фонемної специфіки слів, пояснювальні 

слова Л. Щерби наводимо мовою оригіналу (російською). 
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хоча звучність між різними варіантами залишається практично однаковою» 

[207, с. 17]. 

Такі спостереження Л. Щерби над специфікою мови викликають 

ідентичні уявлення про церковнослов’янські тексти в богослужінні: 

стража – стражба, селеніе – сельный, пряжмо – прямо тощо. 

– Стража – це «міра часу (в євангельський період ніч ділилась на 

чотири стражі)» [146, с. 340], це слово трапляється в такому поетичному 

фрагменті: «от стражи оутреннїя до нощи, от стражи оутреннїя да уповаеть 

ісраиль на Господа». 

– Стражба – «бдіння, увага» [146, с. 340], «оная нощь самая стражба 

Господу, яко всѣмь сыномь ісраилевымь быти въ роды ихъ». 

– Селеніе – «житло, поселення, покажи мя твое селеніе единаго духа, и 

не ктому селенїе грѣха» [146, с. 341]. 

– Сельный – польовий, дикий, «человѣкъ, яко трава дніе его, яко цвѣтъ 

сельный тако оцвѣтетъ» [146, с. 341]. 

– Пряжмо – їжа із висушених зерен, коржик, хлібець, «и подаде ей 

воозъ пряжмо, и яде и насытися» [146, с. 290]. 

– Прямо – 1) навпроти, перед обличчям, «бѣ же ту Маріа Магдалина и 

другая Маріа cѣдящѣ прямо гроба»; 2) проти, всупереч, «друзи мои и 

искреннїи мои прямо мнѣ приближишася и сташа» [146, с. 290]. 

Л. Щерба наголошує і на інших властивостях звуків, наприклад, 

залежно від їх послідовності один і той самий звук у різних словах може 

мати інший відтінок вимови. Так, він доходить висновку, що в живій мові 

використовується набагато більше звуків ніж створені для людського 

спілкування. Дослідник указує, що фонема – це «найкоротший елемент 

загальних акустичних уявлень певної мови, здатний асоціюватись у цій мові 

зі смисловими уявленнями» [208, с. 116]. 

Для доведення своїх теоретичних положень Л. Щерба використовував 

не лише традиційні, а й експериментальні методи дослідження. Один з 
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улюблених його прийомів – утворення й аналіз того, чого немає. Він є 

автором фрази «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка» 

[цит. за: 166, с. 321–329], кожне слово якої є вигаданим і не вживається в 

жодній мові. Проте є важлива деталь: незважаючи на те, що використані 

корені цих слів нічого не означають (-глок, -куздр, -штек, -будл, -бокр), 

учений додав до них звичні для рідного слуху суфікси і закінчення, які в 

результаті поєднали розрізнені фонеми в єдиний комплекс і зміст цієї фрази 

набув більш зрозумілого змісту. Її переклад учений коментує так: «Дещо 

жіночого роду одного разу зробило щось над якимось створінням чоловічого 

роду, а потім почало щось таке витворяти тривале, поступово з його 

дитинчам» [166, с. 326]. 

Незважаючи на певний сарказм умовного змісту цитати Л. Щерби, 

важливо, що, аналізуючи поетичний текст давньоукраїнських пісне співів, 

музикознавець інколи або ж через відсутність досвіду часто натрапляє на 

невідоме йому слово. Звичайно, що для його тлумачення користуємось 

працями богословського й філологічного спрямування, однак перша, 

неусвідомлена ще реакція – умовний переклад цього слова з опорою на певну 

фонемну послідовність у слові, яка викликає відповідні образні асоціації. 

Інколи вони бувають хибними. До таких можна зарахувати слова: 

вниматися, внятися (у перекладі «займатися вогнем, загорати») [146, с. 85], 

всесличный («бездоганно настроєний») [146, с. 99], напрасный («раптовий, 

різкий, крутий, суворий») [146, с. 189], ручка (глечик, золота посудина з 

манною, що зберігався у Ковчезі Заповіту; одне із найменувань Пресвятої 

Богородиці: радуйся, божественная и маннопріємная ручко) [146, с. 306], 

свиряющий (той, хто ночує під відкритим небом: ликъ свиряющихъ 

преклоняшеся) [146, с. 308] тощо. 

Дослідження текстів церковних піснеспівів вимагає особливої 

пильності. За словами Л. Щерби: «Якщо ми будемо спостерігати за 

психічними процесами в потоці почутого мовлення, то результатом найбільш 
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елементарних спостереження й аналізу буде той факт, що відомі ряди 

складних акустичних уявлень, які ми сприймаємо нами як щось єдине, 

можуть викликати в нас деякі комплекси смислових уявлень і чуттєвих 

елементів, також поєднаних в одному психічному акті» [208, с. 110]. 

Перший етап аналізу фонемного рівня організації поетичного тексту – 

це спостереження за голосними і приголосними, аналіз їх комбінацій, 

знаходження звукових повторень, виявлення інших характерних 

особливостей звукової організації. Особливий добір і розміщення голосних і 

приголосних, за В. Жирмунським, становить сферу словесної інструментовки 

[58, с. 29], яка, з нашого погляду, потребує розгляду за матеріалами не лише 

світської поезії, а й поетичних текстів давньоукраїнської монодії6. 

В організації музичного розвитку монодичних піснеспівів фонемний 

рівень організації поетичного тематизму відіграє таку ж роль, як і ладо-

інтонаційний. Як відомо, ладо-інтонаційній аналіз передбачає розкриття 

особливостей музичної мови: визначення амбітусу звукоряду, ладу, ладових 

опор тощо, тобто знаходження характерних мікроприйомів звукової 

організації. Відповідно, їх поєднання (фонемного й ладо-інтонаційного) 

поглиблено пізнати поетику монодичних пісне співів на рівні слова і музики. 

«Структура має системний характер. Співвідношення складових її елементів 

таке, що зміна будь-якого з них тягне за собою зміну всіх інших» (Клод Леві-

Строс) [цит. за: 99, с. 12]. Фонемна організація поетичного матеріалу не є 

відокремленою мовленнєвою конструкцією, її особливі конфігурації 

становлять основу метро-ритмічної структури. 

Значний внесок у дослідження поетики, стилістики вірша, зокрема 

віршового метру і ритміки, належить Віктору Жирмунському. Його праці 

відіграли важливу роль у розвитку теорії літератури ХХ століття, особливо 

«Рифма, её история и теория» (1923). Їх концептуальні положення й 

висновки доцільно застосувати у дослідженні давньоукраїнських 

 
6 Методику аналізу фонемної структури поетичного тексту та її застосування в 

давньоукраїнських монодичних піснеспівах розглянуто у підрозділі 2.3 дисертації. 
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монодичних пам’яток. Проте, якщо фонемний рівень організації поетичного 

твору явно втілений у богослужбових текстах, то метрико-ритмічний 

потребує особливих прийомів аналізу. 

Художня література охоплює твори поетичні і прозові, церковна 

гімнографія, зокрема піснеспіви, є синтетичними жанрами. Звукову природу 

богослужбових текстів філологи й музикознавці інтерпретують по-різному. 

Філологи К. Тарановський і В. Білинін визначають богослужбові тексти як 

«молитвословний вірш», К. Крумбахер – як «вірш ритмічний», М. Гаспаров – 

«молитвословний, або кондакарний вірш», О. М. Панченко – «вільний, 

безримовий вірш», О. Позднєєва – «кондакарне віршування», Л. Сазонова – 

«ритмічна проза», музикознавці В. Холопова – «рядкова проза», І. Лозова – 

«вірш “фразовик”» тощо [51, с. 360]. 

Перед дослідником церковних піснеспівів часто постає дилема – 

розглядати їх ритміку за критеріями віршування чи прозового тексту. 

Розуміючи художню сутність церковного піснеспіву як багаторівневої 

системи, вважаємо, що виявлення його характерних метро-ритмічних 

особливостей потребує аналізу риторичного і фонемного рівнів структурної 

організації твору. З одного боку, звертаємо увагу на лексику, риторичні 

конструкції поетичного тексту, а з іншого, – на мовленнєві, фонемні 

особливості церковнослов’янської мови в ньому, особливості якої 

здебільшого й дають змогу відповісти на ці запитання. 

З цього погляду, привертає увагу думка Б. Томашевського: «Кожна 

мова має свій особливий ритмічний матеріал, тому в кожній мові 

виробляється своя метрична система. Факт міжнародного обміну 

літературними традиціями може сприяти зближенню цих систем, але ніколи 

не зітре суттєвої відмінності між ними, зумовленої відмінностями самого 

матеріалу… Звідси висновок: ритмізований матеріал за своєю природою 

національний» [58, с. 364]. 
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Поетичний текст давньоукраїнських монодичних піснеспівів має 

високу художню цінність і в багатьох випадках сприяє розкриттю музичної 

специфіки монодії. Дослідження піснеспіву за критеріями багаторівневої 

системи видається найбільш доцільним. Аналіз усіх його структурних рівнів, 

що діють у поетичному і музичному вимірах, дає змогу осягнути феномен 

словесно-музичної цілісності давньоукраїнської монодії (схема 2.1). 

Схема 2.1. 

Структурні рівні організації монодичного піснеспіву 
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2.2. Риторичний аналіз поетичного тексту в монодичних 

піснеспівах 

Церковним піснеспівам належить особливе місце в музичній культурі 

XVII–XVIII століть. Дослідження давніх музичних зразків дає змогу 

охарактеризувати не лише звуковий характер монодії, а й засоби музики, 

осмислити богословську сутність церковної історії, осягнути структурно-

смислову організацію молитовних піснеспівів. 

У церковно-співацьких жанрах у нотолінійних українсько-білоруських 

Ірмолоях кінця XVI–XVIII століть закарбована історія поетичного і 

музичного текстів монодії. Кожен монодичний піснеспів, занотований у 

рукописі, має свої історичні й канонічні передумови створення, пов’язані 

передусім з комплектуванням чину Всеношної, Божественної Літургії та 

інших церковних таїнств і богослужінь. 

Порівняно з консервативною, майже незмінною формою 

богослужбового тексту піснеспівів, їх музичний супровід набуло більш 

динамічного розвитку. Це виявилось не лише в історичному переході від 

монодії до багатоголосся, а й у поступових музично-інтонаційних змінах у 

межах кожної із цих систем. Важливим завданням музикознавчого 

дослідження є науково-теоретичне обґрунтування цих процесів, зокрема 

виявлення причини появи певних музичних закономірностей. 

Риторичний рівень організації богослужбового тексту – один із 

фундаментальних у формуванні цілісного словесно-музичного полотна 

давньоукраїнської монодії і церковної музики загалом. Аналіз змісту 

поетичного тексту церковних піснеспів – це перший етап пізнання його 

композиційної структури. Детальний розгляд словосполучень, риторичних 

фігур і конструкцій, їх розміщення у творі тощо дає змогу зрозуміти 

формотворчі процеси у богослужбових текстах піснеспівів. 

Монодичні піснеспіви пронизані мелодичними поспівками, відповідно 

до часу їх появи, варіантів оновлення, можна скласти уявлення про 
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композиційну цілісність твору. Аналіз поспівкової структури є складовою 

будь-якого дослідження монодичної музики, тому інформація про поспівки 

чи музичний розвиток у межах поспівкової структури міститься майже в усіх 

наукових працях українських медієвістів (І. Чижик, О. Прилепи, О. Шевчук, 

Ю. Ясіновського, Л. Корній, О. Цалай-Якименко, О. Путятицької, 

Н. Сиротинської, М. Качмар та інших). 

Класифікацію поспівок нотолінійного Октоїха Синодального видання 

здійснила Ірина Чижик за різними критеріями поспівкового розвитку, 

розглянувши такі форми їх викладу: 

а) «повно і точно»; 

б) «у скороченій або розширеній формі»; 

в) «в усталеній джерельній версії або вільному варіанті»; 

г) «може бути використаний сегмент поспівки, її характерний, 

атрибутивний елемент». 

Крім того, дослідниця розглянула явище «синтезування поспівок». 

Вона розмежовує поспівковий і «непоспівковий мелодичний матеріал», до 

останнього відносить такі форми: 

а) «усталені в джерельних версіях підведення до тих поспівок, які не 

мають підведень у “словнику”» [В. Металлова]; 

б) «усталені в піснеспівах тропи»; 

в) складені структури; 

г) «мозаїчні структури» [193]. 

Детальний аналіз поспівкового матеріалу давньоукраїнської монодії 

здійснила в дисертаційному дослідженні Олеся Прилепа «Функції музичного 

тексту у втіленні канонічного змісту Богородичних піснеспівів у традиції 

богослужбового співу Києво-Печерської лаври (за джерелами кінця XVI – 

початку XIX століття)» [132]. За її словами: «Мелодика богослужбових 

піснеспівів є конкретною формою виразу змісту, тому, як і вербальний текст, 

вона підпорядковується історичному часові й особливостям місцевого 
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“музичного мовлення”. Однак спільною і незмінною у всіх версіях буття 

мелодики Богородичного піснеспіву є її формульна основа, яка проявляється 

в історичних і регіональних варіантах поспівкового складу піснеспіву» 

[132, с. 77]. 

Важливо наголосити, що в монодії музика озвучує сакральний текст. 

Постають логічні запитання: Що становить основу його сакральності? За 

якими принципами він організований? Чи є в ньому рушійні компоненти, які, 

з одного боку, формують самодостатній гімнографічний текст піснеспіву, а з 

іншого, – зумовлюють появу відповідної поспівкової структури в музичному 

тексті? 

Тема сакральності богослужбових текстів дуже широка і є головним 

предметом передусім теологічних дискурсів. Якщо говорити про 

гімнографію, яка охоплює піснеспіви на сакральні тексти, потрібно 

враховувати, що її формування пов’язане з теологією, гомілетикою, 

патристикою, догматикою, філологією, риторикою, поетикою, естетикою і 

музикою. Кожна із цих дисциплін відіграла свою роль у створенні 

поетичного тексту певного піснеспіву. 

У музикознавчих дослідженнях можливо й немає потреби детально 

аналізувати вербальний текст, заглиблюючись у богословську проблематику. 

Проте, розглядаючи піснеспів, зокрема монодичний, музикознавець не може 

повністю розмежувати музику і слово: перед ним постає своєрідна 

«партитура» молитви із сакральними партіями поетичного і музичного 

текстів. Кожна з цих «партій» є самодостатньою, основу кожної становить 

чітка система структурної організації твору на музичному і текстовому 

рівнях. Саме в точці їх перетину і звучить монодія. 

Зазначимо, що тексти церковної гімнографії мають притчевий, 

проповідницький характер. Повноти і довершеності їм надають риторичні 

фігури і тропи, застосовані з метою увиразнення важливої та необхідної 

богословської думки. За словами митрополита Іларіона (Алфеєва), 
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«особлива, досить відмінна від прозової, форма вираження богословських 

істин, особливий образний стрій, який сприяє не стільки емоційному 

сприйняттю віри, скільки її духовному осмисленню, – усе це збереглось у 

православному богослужінні до сьогодні» [68, с. 266]. З нашого погляду, 

риторичний аналіз вербального тексту монодичних піснеспівів є 

першочерговим для виявлення його важливих формотворчих компонентів. 

Риторичний рівень поетичного тексту і поспівковий рівень музичного діють 

в одній функціональній площині, тому розгляд їх взаємодії в монодичному 

піснеспіві є цілком правомірним. 

Співвідношення тексту і наспіву в монодії відповідно за принципами 

поетики і риторики досліджують медієвісти російської школи: Євгенія 

Буриліна [21], Ірина Шеховцова [203], Наталія Федоровська [177], Олена 

Малаштанова [103], Микола Денисов [50], Марина Казанцева [72], Ірина 

Лозова [97] і багато інших. Проте майже всі вони здійснені на матеріалах 

рукописів, зафіксованих знаменною нотацією. 

Однією з перших музикознавчих праць з проблеми взаємодії слова і 

наспіву в давньоруській монодії стало дисертаційне дослідження 

Є. Буриліної. Саме слово «риторика» та інші похідні від нього дослідниця 

практично не використовує, натомість оперує загальними поняттями щодо 

семантики слова. Проте, аналізуючи піснеспіви співацької рукописної книги 

«Обиход», вона підсумувала основні формотворчі моменти монодичного 

розвитку, які підпорядковують взаємодію слова і наспіву. Розглянемо деякі її 

положення. 

Слово, як сакраментальний фактор впливу, було для середньовічної 

людини головним елементом монодичного піснеспіву, визначало його зміст і 

структуру. Зважаючи на це, Є. Буриліна розглядає три рівні дослідження цієї 

проблеми: композиційний, що передбачає розгляд структурних елементів 

тексту і наспіву, а також зв’язку текстової і музичної композиції; образно-

смисловий рівень – вивчення міри і типу художньої відповідності слова і 
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музики; рівень виражальних засобів слова і музики (зв’язок мовленнєвої і 

музичної інтонації, вокальна декламація і типи вокальної мелодики). 

Дослідниця визначає музичні засоби, які увиразнюють образно-смисловий 

зміст тексту, типи його розспівування і критерій художності в оцінюванні 

давньоруських піснеспівів. Важливо, що джерельним матеріалом для її 

дослідження стали монодичні піснеспіви XVI–XVII століть, зафіксовані 

знаменною нотацією. Вона виділяє характерні мелодичні засоби, з 

допомогою яких увиразнюються образно-смислові акценти поетичного 

тексту, до них належать [21, с. 115]: 

1) розстановка фіт або розміщення найбільш протяжного наспіву (якщо 

фіт немає) над важливими за змістом фрагментами тексту; 

2) використання мелодичної повторності; 

3) зміна висотної сфери наспіву і зсув ладових опор; 

4) особливості композиції піснеспіву: 

а) співвідношення протяжних і більш коротких рядків; 

б) членування піснеспіву на крупні розділи; 

в) співвідношення розспівних і речитативних рядків і фрагментів рядка. 

Взаємодія текстової і музичної структур піснеспіву виявляється також 

у збігу цезур поетичного тексту із закінченням мелодичних рядків, а також у 

підкресленні цих цезур певними мелодичними кадансами і зосередження 

розспівності в кінці рядка. Є. Буриліна наголошує, що розгляд взаємодії 

тексту і наспіву на структурному рівні увиразнює провідну роль тексту, коли 

ж питання взаємодії стосується образно-смислового рівня, то в ньому 

переважає наспів. За її словами: «Саме наспів зосереджує увагу на особливо 

значимих моментах тексту, виділяючи їх мелодичними засобами; функція 

тексту на цьому рівні його взаємодії з наспівом була пасивною, він мав 

тільки створювати передумови для розкриття підтексту, які могли 

реалізуватись лише за активності наспіву» [21, с. 146]. 
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Вагомий внесок у розкриття взаємозв’язків слова і музики належить 

Н. Федоровській. У її дисертаційному дослідженні вперше розглянуто 

риторику як «систему емоційного впливу і організації тексту в руському 

співочому мистецтві» [177, с. 6]. Джерельним матеріалом риторичного 

аналізу теми покаяння стали жанри духовного вірша (з давньоруських 

співацьких рукописів XVII–XVIII століть), партесного концерту, мотету і 

хорового концерту. Дослідниця виявляє історичні етапи розвитку риторики, 

вводить в обіг поняття музично-риторичної фігури, вивчає її функціональну 

своєрідність у наспіві, роль у формі і змісті піснеспіву. 

За визначенням Н. О. Федоровської, музично-риторичні фігури – це 

«всі мелодико-графічні формули (поспівки, фіти, лиця), які виділяються з 

музичного тексту, сприяють посиленню емфатичного акценту в поетичному 

тексті і виконують у піснеспіві композиційні (формотворчі) функції» 

[177, с. 84]. У поетичному тексті творів покаянної тематики дослідниця 

виявила такі риторичні фігури, як анафора, епіфора, гомеотелевтон, 

паралелізм, риторичне звернення, тропи емфаза й метафора. 

Основні положення дисертації Н. Федоровської викладені в її 

посібнику «Знаменное и партесное пение: анализ риторических 

конструкций» (2008) [176], цінність якого становить не лише ґрунтовна 

інформація про риторику, а й додаток – глосарій риторичних і монодичних 

термінів. 

Дослідження російських медієвістів здійснені на матеріалі піснеспівів, 

зафіксованих знаменною нотацією, розгляд цієї проблематики за 

монодичними піснеспівами українсько-білоруських Ірмолоїв квадратно-

лінійної нотації видається вкрай актуальним і необхідним. У працях 

українських авторів питання поетики поетичного тексту піснеспівів 

найчастіше постає лише однією із складових у дослідженні інших аспектів 

музичного формотворення. Значну цінність для характеристики взаємодії 

тексту і музики, музично-риторичних фігур тощо становлять наукові праці 
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Ніни Герасимової-Персидської [39–42]. До риторичних явищ звертаються й 

українські медієвісти – Наталія Сиротинська [148], Марія Качмар [73] та 

інші. У більшості робіт міститься загальний коментар до образно-смислового 

змісту піснеспіву, інколи – розгляд конкретних риторичних фігур і троп, 

таких як паралелізм, метафора, гомеотелевтон, анафора, алітерація, епіфора 

тощо. 

Безумовно, що поетичний текст церковних піснеспівів у науковій 

проекції постає багаторівневою системою, а для гімнографа – це своєрідне 

художнє полотно, на якому завдяки «словесним сплетінням», фігурам думки 

і слова доноситься сутність святкової події і важливої богословської істини. 

Характеристика барвистості поетичного слова в церковній гімнографії, 

розкриття його паралелей з писемними пам’ятками давньоруської культури 

містяться у працях Сергія Аверінцева [2], Дмитра Лихачова [94], Федора 

Буслаєва [22], Ріккардо Піккіо [127] та ін. За словами Д. Лихачова, 

«…напружені пошуки емоційної виразності, прагнення до експресії 

ґрунтувалися на тому переконанні, що життя святого повинно відображати 

частку його сутності, бути написаним “подібними” словами і викликати таке 

ж благоговіння, яке викликав і він сам. Звідси нескінченні сумніви авторів і 

повні, неприхованої тривоги, пошуки виразності, експресії, адекватної 

словесної передачі сутності зображуваного» [93, с. 53]. 

У багатьох богословських і філологічних роботах ідеться про те, що 

церковна гімнографія пронизана риторичними фігурами, адже спрямованість 

цих текстів переважно дидактична. Цікаво визначити ці фігури, 

охарактеризувати їх і виявити в піснеспівах давньоукраїнської монодії, 

оскільки вони в комплексі становлять основу богослужбового тексту. 

Теоретичною базою дослідження обрано праці, у яких здійснено 

структурний і поетико-стилістичний аналіз церковнослов’янських текстів. У 

визначенні риторичних фігур за основу взято дисертаційні дослідження 

філологів Олени Осокіна [126], Федора Людоговського [101], Юлії Кашети 
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[74], протоієрея Олега Кожушного [78], Христини Ушакової [173], а також 

Наталії Федоровської [176], Ірини Шеховцової [203] та інших музикознавців. 

Залучено й підручники з теорії літератури, словники літературознавчих 

термінів, богословську літературу і посібники з церковнослов’янської мови. 

Значну допомогу в характеристиці риторичних фігур тексту надав словник 

Ольги Седакової [146], у якому пояснено загальновживані і часто не 

зрозумілі слова церковнослов’янської мови. 

У процесі аналізу церковних піснеспівів виявлено такі риторичні 

фігури, як алітерація, анафора, анадиплозис, антитеза, антистрофа, 

антиклімакс, асіндетон, гомеотелевтон, зевгма, гіпербатон, гіпозевгма, 

гіпофора, дубітація, ексергасія, елізія, епіфора, клімакс, кольцо, колон, 

оксюморон, парономазія, пізма, плеоназм, поліптот, полісіндетон, раціонація, 

рефрен, синтетон, симплока, паралелізм, тавтологія, хіазм. Зокрема, у 

монодичних стихирах виявлено такі: алітерація, анафора, анадиплозис, 

антитеза, гіпербатон, оксюморон, парономазія, плеоназм, полісіндетон. 

Визначення цих термінів і приклади їх використання в поетичних 

текстах стихир нотолінійного Ірмолоя Межигірського монастиря (1649, 

VIII20м/184) [214] розглянуто у підрозділі 3.1. 

Аналіз змісту поетичного тексту церковних піснеспівів, детальний 

розгляд словосполучень, риторичних фігур, їх розміщення у структурі 

музичного твору тощо – це перший етап у дослідженні композиційної 

структури піснеспіву й осягненні образно-смислових зв’язків слова і музики. 

2.3. Фонемний аналіз давньоукраїнської монодії 

У художньому тексті відбивається вся стихія мови в її естетичній 

функції. Цілком своєрідно функціонує мова в давніх монодичних 

піснеспівах. Перше, що привертає увагу в монодії, – це її плинність і 

наспівність, молитовний, богонатхненний, ангельський спів. Такі 

характеристики стосуються музикальності і сакральності піснеспіву. У 
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музикознавчих працях розкриваються ці звукові «переливи», точніше, 

музично-стилістичні особливості монодії. Музично-стилістичний аналіз, що 

передбачає поспівковий, ладо-інтонаційний, мелодико-ритмічний, становить 

основу дослідження звукових явищ у монодичних піснеспівах. Вважаємо, що 

емоційне враження справляє не лише музичний текст монодії, а й поетичний. 

У літературознавчих працях ХХ століття доведено правомірність і 

ефективність аналізу мелодики, музикальності поезій, формотворчих 

принципів поетики вірша, що сповнюють його емоційності, глибоко 

впливають на слухача. Подібні формотворчі особливості властиві не лише 

світській поезії, а й богослужбовим текстам церковних піснеспівів. Удаючись 

до різноманітних риторичних прийомів, гімнографи прагнули надати своїм 

творам сакрального смислу. При цьому великого значення набуває не лише 

зміст церковних текстів, а й їх емоційне забарвлення. 

Зазначимо, що звукове забарвлення богослужбових текстів у церковних 

піснеспівах часом має значно більший психологічний вплив на слухача, ніж 

їх зміст. Для сучасного слухача сутність церковнослов’янських текстів не 

завжди зрозуміла, однак їх звучання, звукове оформлення викликає в його 

свідомості певний асоціативний ряд і поняття. Тут варто нагадати про 

характерні фонемні явища, які науково охарактеризував Лев Щерба, зокрема 

його звукову цитату «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит 

бокрёнка» [цит. за: 166, с. 321–329] тощо. Отже, залучення у медієвістичну 

методологію фонемного аналізу дає змогу виявити характерну звукову 

організацію поетичного тексту, його словесну конструкцію і своєрідні 

фонемні ознаки, які визначають підсвідоме сприйняття богослужбового 

тексту загалом. 

Розгляд організації віршової композиції на фонемному рівні здійснено 

у працях Віктора Жирмунського [59], Бориса Томашевського [161], 

Володимира Іванова [71], Юрія Лотмана [99] та ін. За твердженням Юрія 

Лотмана, поетичний текст певного вірша не лише підпорядковується всім 
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правилам відповідної мови, а й містить відбиток додаткових мовних 

обмежень, а саме: «вимоги дотримуватись певних метро-ритмічних норм, 

організованості на фонологічному, рифмовому, лексичному та ідейно-

композиційному рівнях» [99, с. 35]. Структурний аналіз передбачає 

дослідження поетичного тексту на різних формотворчих рівнях, що надає 

змогу розкрити внутрішню структуру твору і природу його художньої 

організації. 

На явище «музикальності» вірша вказувало багато мовознавців, 

зокрема Ю. Лотман: «Фонологічна організація тексту утворює надмовні 

зв’язки, які набувають характеру організації смислу» [99, с. 65]. Звукова 

організація тексту – це, по суті, конструкція звучань, які спеціально 

добираються поетом. Дослідник вказує, що віршова музикальність виникає 

внаслідок того напруження, коли одні й ті ж фонеми мають різне структурне 

навантаження. Фонема, як звук мови мистецтва, має певне структурне 

значення, це не просто звук фізичної природи. Вважаємо також важливою й 

таку його думку: «Чим більше незбігів – смислових, граматичних, 

інтонаційних та інших – падають на фонеми, що збігаються, тим відчутнішим 

стає розрив між повтором на рівні фонеми і відмінністю на рівні будь-яких 

його значень, тим музикальнішим, звучнішим видається текст слухачу» 

[99, с. 66]. 

Ю. Лотман здійснює структурний аналіз поезій XVIII–XX століть [99]. 

Однак певні формотворчі процеси у вірші за парадигматичним і 

синтагматичним напрямами, які він виявив, не можна не помітити, здавалося 

б, у зовсім протилежній сфері – у церковнослов’янських текстах піснеспівів 

православного богослужіння. Доцільно розглянути методику фонемного 

аналізу Ю. Лотмана, зокрема на прикладі поезії «Ты пробуждаешься, о Байя, 
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из гробницы» (1819) [99, с. 137–143] К. Батюшкова, а також деякі його 

висновки, що стосуються фонемного рівня організації поетичного тексту7. 

Здійснюючи структурний аналіз вірша Костянтина Батюшкова, Юрій 

Лотман доводить, що в його організації переважають два рівні – 

фонологічний і метричний, а лексико-семантичний становить їх 

інтерпретацію. Основою опорної структури вірша є чотири фонеми: А – О –

 Е – И. Кожен рядок віршової композиції ґрунтується на трьох наголошених 

голосних фонемах, крім останнього рядка, у якому їх чотири. Опорну 

структуру наголошених голосних фонем «Ты пробуждаешься» наведено в 

таблиці (таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1. 

Костянтин Батюшков. «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы». 

Опорна структура наголошених голосних фонем 

№ 

з/п 
Текст 

Наголошені голосні 

фонеми 

1. Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы А – А – И 

2. При появлении Аврориных лучей, Е – О – Е 

3. Но не отдаст тебе багряная денница А – А – И 

4. Сияния протекших дней, А – Е – Е 

5. Не возвратит убежищей прохлады, И – Е – А 

6. Где нежились рои красот, Е – И – О 

7. И никогда твои порфирны колоннады А – И – А 

8. Со дна не встанут синих вод. А – А – И – О 

Ю. Лотман виявляє семантичний конфлікт у першому рядку: «по-

перше, перехід, зміна стану, по-друге, особливий перехід від сну до 

неспання. Обидва ці стани належать життю, і сам перехід від одного до 

іншого не є у звичайному зв’язку понять чимось неможливим чи 

неоднозначним» [99, с. 137]. Ідеться про перший рядок – «Ты 

пробуждаешься, о Байя, из гробницы», – у якому діють два семантичних 

 
7 Дослідник розглядає й інші важливі рівні організації поетичної композиції 

(метричний, лексико-синтаксичний), однак вони не актуальні для цього дисертаційного 

підрозділу. 
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центри – «пробудження», що налаштовує на позитивний емоційний лад, на 

жагу до життя, та «з гробниці», що символізує смерть. 

Наявність двох семантичних центрів Ю. Лотман відзначає одночасно і 

на фонологічному рівні: у першому рядку наявна опозиція двох наголошених 

голосних фонем А – И: за його словами, семантика пробудження 

закріплюється за фонемою «А», а гробниці – за «И». Далі цей фонемний 

аналіз містить такі думки: «однак строгість, навіть скупість опорної 

вокалічної8 системи тексту суперечить інтуїтивному відчуттю багатства 

звучання. Це безпосереднє відчуття відображає цікавий аспект вокалізму 

тексту» [99, с. 138]. 

Слово може складатися з однієї або кількох голосних фонем. 

Ю. Лотман пропонує розглянути у першому рядку відношення між 

наголошеними і ненаголошеними голосними. Для наочності виділяємо 

наголошені і ненаголошені голосні фонеми в першому рядку (таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2. 

Костянтин Батюшков. «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы». 

Опорна структура наголошених і ненаголошених голосних фонем 

першого рядка 

Перший рядок Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы 

Наголошені голосні фонеми А  – А  – И  

Ненаголошені та наголошені 

голосні фонеми 
ы о у Ае а о А  а и о И  ы 

Дослідник зазначає, що диференційні ознаки фонеми «А» 

активізуються в кожній з опозицій, тобто у відношенні наголошеної фонеми 

«А» до всіх ненаголошених голосних, що її оточують, і це становить реальне 

звучання змісту першого поетичного рядка. Іншими словами: «Опозиція а-и 

набуває у вірші характеру протиставлення елемента з багатим звуковим 

 
8 Ю. Лотман вживає слово «вокалической». 
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змістом елементу з бідним. Багатство, барвистість, повнота значення 

закріплюється за «а» як її структурно-семантична властивість» [99, с. 139]. 

У процесі звукозображальності беруть участь не лише голосні, а й 

приголосні фонеми. Ю. Лотман у фонемному аналізі вірша розглядає 

відношення групи голосних до приголосних, наголошуючи, що в першому 

рядку опозиція діє також на двох консонантних протиставленнях: «група “а” 

дається на фоні скупчення зімкнених9 “т-п-б-д”, що у поєднанні із “j”, 

подвоєним між двома “а” у слові “Байя”, протистоїть значно менше 

артикуляційно напруженого оточення “и”» [99, с. 139]. 

Приголосні фонеми становлять консонантну структуру композиції. Для 

наочності приголосні фонеми першого рядка вірша наведені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Костянтин Батюшков. «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы». 

Консонантна структура першого рядка 

№ з/п Текст Приголосні 

1. Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы Т прбждшс Бй з грбн 

У словах «пробуждаешься» і «гробницы» виділене протиставлення 

звукових груп «проб» – «гроб», «диференційний елемент п-г набуває 

значення відродження, життя, з одного боку, і могили, смерті, з іншого» 

[99, с. 139]. Підсумовуючи результати звукового аналізу, Ю. Лотман 

зазначає: «Перший рядок містить, таким чином, певну структурну 

суперечність: лексично він утверджує зняття протилежності між життям і 

смертю, воскресіння, а фонемно підкреслює роздільність, “неспаяність” двох 

семантико-структурних центрів» [99, с. 139]. 

Опорна структура вокалізму другого поетичного рядка ґрунтується на 

наголошених фонемах «е-о-е». Розглядаючи їх у відношенні до оточуючих 

ненаголошених голосних, дослідник відзначає, що такий набір активізує 

значно більше диференційних ознак і значно урізноманітнює голосну 

 
9 «Смычных». 
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переднього ряду змістовними зв’язками, порівняно з першим рядком. «О» 

подане на фоні: «а-и-ы», що також повно розкриває внутрішню фонологічну 

структуру [99, с. 139]. 

Структурний аналіз цього вірша містить ще кілька важливих фонемних 

деталей, які відзначив Ю. Лотман. У наступних двох рядках («Но не отдаст 

тебе багряная денница», «Сияния протекших дней…») теж міститься 

протиставлення: «сіяння зорі не є сіянням пройдених днів, а пробудження – 

не є справжнім воскресінням». Якщо у перших двох рядках «Аврорины» 

«лучи» і «гробница» протиставлені, то тут «багряная денница» зближується з 

«гробницей», підкреслюючи фонологічний паралелізм на консонантному 

рівні: «грбнц» – «бгрнц». Протиставлення закріплюється двома локальними 

опозиціями: «багряная – сияния» і «денница – дней», тут звукова палітра 

приголосних фонем максимально посилює й акцентує семантику 

наголошених голосних фонем. 

Наприкінці структурного аналізу цього вірша Ю. Лотман надає його 

формотворчу характеристику. Структура тексту сприяє створенню 

«трагічного образу втраченої краси і наголошує на неможливості її 

воскресіння». Дослідник виявляє ще одну суперечність у тексті: ідея краси і 

неможливість її воскресіння суперечать «відчуттю вічності і нездоланності 

краси», переданому багатою звуковою організацією і фонологічними 

засобами. 

За словами Ю. Лотмана: «Секрет інструментовки Батюшкова – у 

різнобарвності фонологічних засобів. Якщо при повторенні одних фонем … 

виділяється як значима, структурно відчутна одиниця сама ця фонема, то при 

поєднанні різних фонем структурно значимими стають її елементи, 

диференційні ознаки» [99, с. 143]. Фонема в різних звукових комбінаціях 

може мати різне смислове навантаження. Так, незважаючи на меланхолійний 

зміст поетичний тексту «Ты пробуждаешься», він створює відчуття 

різнобарвного і насиченого звучання. 
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Отже, першим етапом фонемного аналізу поетичного тексту є розгляд 

його складових: голосних і приголосних фонем. Голосні фонеми виконують 

функцію подовжування у словах, водночас, одна із них може увиразнювати 

акцент, відповідно вони поділяються на наголошені й ненаголошені голосні 

фонеми. Їх різноманітні конфігурації створюють відповідну мелодичність, 

музикальність поетичного тексту. 

Аналізуючи наукові дослідження Ю. Лотмана, Л. Щерби, 

В. Жирмунського та інших, доходимо висновку: щоб побачити звукову 

мелодичність словесно-поетичного тексту, потрібно в деяких моментах 

абстрагуватись від семантичного, метрико-ритмічного та інших важливих 

рівнів структурної організації твору, здійснити, по-суті, членування тексту на 

мікроелементи. Після цього необхідно дослідити фонемні зв’язки, виявити 

характерні особливості, зокрема фонемну повторюваність, здійснити аналіз 

звучності певних мікроструктур. 

У монодії фонемний рівень організації поетичного тематизму відіграє 

таку ж роль, як і ладо-інтонаційний в організації музичного тематизму 

монодичних піснеспівів. Як відомо, ладо-інтонаційній аналіз передбачає 

виявлення характерних особливостей музичної мови – амбітусу звукоряду, 

ладових опор, ладу, у якому оспівується піснеспів тощо, тобто показати 

характерні мікроприйоми звукової організації. 

За словами Ірини Чижик: «Мікроструктурний рівень аналізу дає змогу 

не лише розкрити закони й механізми мелоутворення, а й усвідомити, що 

мелодичне начало справді є самодостатнім, здатним до розгортання й 

самоорганізації. Відбиваючи у своїх внутрішніх законах загальні закони 

системотворення і зв’язків, мелодичне начало є корінною, суттєвою основою 

музики як особливого виду мистецтва і творчої діяльності і як особливої 

інформаційної і знакової системи» [194, с. 25]. 

Визначення опорності, фонемної в поетичному тексті, ладової в 

музичному, аналіз фонемних і музичних мікроструктур, знаходження 
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повторюваних елементів, сегментів тощо зближують фонемний і ладо-

інтонаційний рівні, надаючи змогу розглядати їх в одній функціональній 

площині. Олена Климентова зазначає: «Фонетична система давньої 

церковнослов’янської мови утримувала зв’язок із музично-тонічною 

манерою молитовного співу насамперед завдяки вимовлянню довгих 

голосних у наголошених і ненаголошених позиціях, адже тривалість звуку і 

тон є релевантними ознаками давньослов’янської фонетичної системи» [77, 

с. 340]. Досліджуючи мелодичний аспект поспівкового комплексу осмогласся 

нотолінійного Октоїха, І. Чижик розглядає структуру поспівки, наголошує на 

важливості її дрібніших одиниць і проводить аналогію між поспівкою і 

структурою слова: «префікс – корінь – суфікс – закінчення» [193, с. 82]. 

Відповідно, у поспівці мовленнєвий ряд постає як «підведення – ядро – 

завершальна частина – каданс» [193, с. 82]. 

Застосування фонемного аналізу в дослідженні богослужбового тексту 

монодичних піснеспівів дає змогу осягнути його звукозображальний рівень, 

окреслити поняття «мелодики», «інструментовки» поетичного тексту, якими 

так часто оперували літературознавці ХХ століття. Вважаємо за необхідне 

включати різні методи фонемного аналізу, зокрема й експериментальні. 

Розглянемо стихиру «Мойсей прообразуя», що виконується на великій 

вечірні свята Воздвиження Хреста: «Мойсей прообразуя руцѣ воздѣв на 

высоту побѣждаше аммалика мучителя крестом честным той бо вѣрным 

похвала и мучеником крѣпость апостолом удобреніе православным 

возбранниче и всѣм преподобным спасенїе тѣмже воздвизаема зрящи твар 

веселится и торжествует славящи Христа иже того растоящая собравшаго 

концем благодатїю» [214, арк. 347]. 

У цій стихирі можна аналізувати фонемний рівень організації 

тематизму, визначаючи опорну структуру наголошених і ненаголошених 

голосних фонем, консонантної структури піснеспіву, виявляючи характерні 
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особливості у фонемних мікроструктурах10, а також звертаючи увагу й на 

інші фонемні особливості. Що становить основу словесного тематизму? Так, 

у стихирі «Мойсей прообразуя» міститься 276 фонем. Їх кількість не впливає 

на результат, однак, якщо ці фонеми розсортувати, порахувати їх кількість у 

межах кожного окремого виду, то висновки будуть очевидними. У таблиці 

вміщуємо фонеми стихири, розташовуючи їх для наочності за спаданням їх 

кількісної повторюваності (таблиця 2.4). 

Таблиця 2.4. 

Стихира «Мойсей прообразуя» 

(Воздвиження Хреста, велика вечірня, арк. 347). Фонеми 

о а е с в и м р т н б п л у ѣ я д з к ы ж й ч г ш х ц ь ю 

28 23 20 18 16 16 16 16 16 11 9 9 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 

У стихирі «Мойсей прообразуя» найчастіше трапляється фонема «О», її 

кількість у піснеспіві – 28, фонеми «А» (23) – «Е» (20) і «В» (18) теж наявні в 

організації звукового матеріалу. Цікаво, що кількість фонем «в», «и», «м», 

«р», «т» у стихирі однакова (16) тощо. Отже, можна виявити базовий 

фонемний матеріал у поетичному тексті піснеспіву, а фонемні сполучення 

дадуть змогу розкрити різні прояви звучності і мелодики тематизму. 

Для дослідження давньоукраїнської монодії необхідно залучати різні 

види аналізу, щоб охарактеризувати системність всіх структурних рівнів 

поетичного і музичного текстів піснеспіву, а загалом – охарактеризувати 

феномен їх цілісності. 

 
10 Ці види аналізу застосовані до піснеспівів, які розглянуто в підрозділі 3.2. 



105 

Висновки до другого розділу 

У другій половині ХІХ–ХХ столітті вчені лінгвісти й літературознавці 

піднесли на якісно новий рівень філологічні дослідження, здійснили 

докладний аналіз всіх структурних відношень і формотворчих компонентів 

об’єкта вивчення. Важливим досягненням у літературознавстві ХХ століття 

став структурний метод, застосовуваний у різних сферах наукового знання, 

зокрема й в аналізі поетичного тексту, всіх структурних рівнів його 

композиції. Особливе наукове значення мають праці В. Жирмунського, 

Л. Щерби, Б. Томашевського, Р. Якобсона Ю. Лотмана та інших вчених. 

Об’єктом структурного аналізу вони обрали поезію О. Пушкіна, Ф. Тютчева, 

М. Лермонтова, М. Некрасова, О. Блока, А. Ахматової та інших поетів ХІХ–

ХХ століть. 

Одним із важливих досягнень мовознавства є фонемний аналіз 

поетичного тексту. Першим етапом у дослідженні фонемного рівня 

організації поетичного тексту є спостереження за голосними і приголосними, 

аналіз їх комбінацій, знаходження звукових повторів і виявлення інших 

характерних особливостей звукової організації. Особливий вибір і 

розміщення голосних і приголосних, за В. Жирмунським, становить сферу 

словесної інструментовки, яка потребує розгляду на матеріалі не лише 

світської поезії, а й поетичних текстів давньоукраїнської монодії. 
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РОЗДІЛ 3 

ВЕРБАЛЬНИЙ ТЕКСТ ЯК  ДЕТЕРМІНАНТА МУЗИЧНИХ 

ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МОНОДІЇ  

3.1. Риторичний аспект в образно-смисловій взаємодії слова 

і музики 

Гімнографи прагнули надати більшої сакральності поетичному тексту 

церковних піснеспівів. Особливу увагу привертали виразність смислу, 

емоційний вплив на слухачів, які переживали події, зображені у творі. 

Художнє напруження створювалося засобами риторики і поетики, основними 

способами словотворення у гімнографії були риторичні фігури і тропи. 

Риторичні фігури передбачають зміни усталеного порядку слів у 

синтаксичній конструкції: перестановка слів, пропуск необхідних або 

використання «зайвих», з точки зору «природного» мовлення, лексичних 

елементів. Тропи змінюють «природне» значення слів і можуть мати 

переносне значення. Досить часто тропи називають «фігурами думки», 

основна властивість яких – «стишувати» або «посилювати», а часом і зовсім 

«руйнувати» основне значення слів. 

Фігури і тропи виконують важливу роль у формотворенні церковних 

піснеспівів – наявність їх і відповідне розміщення у творі перетворюють 

прозовий текст на поетичний. Вони мають таке ж смислове навантаження, як 

і поспівки в музичному формотворенні монодії. 

Аналіз змісту поетичного тексту церковних піснеспівів, детальний 

розгляд словосполучень, риторичних фігур, їх розміщення у музичному творі 

тощо – це перший етап розгляду композиційної структури піснеспіву й 

осягнення образно-смислових зв’язків слова і музики. 

У поетичних текстах церковної гімнографії вживається більше 

тридцяти риторичних фігур, зокрема: алітерація, анафора, анадиплозис, 

антитеза, антистрофа, антиклімакс, асіндетон, гомеотелевтон, зевгма, 
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гіпербатон, гіпозевгма, гіпофора, дубітація, ексергасія, елізія, епіфора, 

клімакс, кольцо, колон, оксюморон, парономазія, пізма, плеоназм, поліптот, 

полісіндетон, раціонація, рефрен, синтетон, симплока, синтаксичний 

паралелізм, тавтологія, хіазм. 

Щоб осягнути своєрідну залежність, зіставлення і взаємодію 

поетичного тексту монодії та її музичного письма, розглянемо деякі 

риторичні фігури в текстах монодичних піснеспівів, зокрема в стихирах 

нотолінійного Межигірського Ірмолоя середини XVII століття. 

Алітерація (від лат. Ad – до, при і littera – буква) – повторення одного 

або кількох приголосних звуків у межах віршового рядка, фрази, строфи. Цей 

давній стилістичний прийом використовується «для підсилення звукової або 

інтонаційної виразності і музичності» [6]. Приклад алітерації в літературі: 

«не смѣшай словесъ своихъ съ простыми словесы, вѣди, яко Богу 

собѣседьникъ еси» [5]. 

Прийом алітерації часто застосовується в богослужбових текстах 

піснеспівів, зокрема у стихирі св. Іоану Златоустому «Труба доброгласная 

явися» (стихира на стиховні, на слава, шостий глас): 

«Труба доброгласная явися Златослове и Златоусте позлащая сердца 

вѣрных златоимѣнных ученіи пророчески бо изыде глас преданий Твоих 

преподобне отче и миру всему конца просвѣти» (Ірмолой Межигірський, 

1649) [214, арк. 358]. 

У співвідношенні з розподілом стихири на мелодичні рядки 

алітераційний прийом припадає на перші три рядки піснеспіву (таблиця 3.1). 

Таблиця 3.1. 

Стихира «Труба доброгласная». Композиційна будова 

№ 

з/п 

Стихира св. Іоану Златоустому, на стиховні, 

слава, шостий глас, арк. 358 

Поспівкова 

структура 

1. Труба доброгласная явися Златослове 1a 1b 

2. и Златоусте позлащая сердца вѣрных 2c 2a1 2d 

3. златоимѣнных ученіи пророчески бо изыде 3b1 3c1 
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№ 

з/п 

Стихира св. Іоану Златоустому, на стиховні, 

слава, шостий глас, арк. 358 

Поспівкова 

структура 

4. глас преданий Твоих преподобне отче 4d 4c1 

5. и миру всему конца просвѣти 5 

У музичній тканині стихири склад «зла» у словах «Златослове» (1b) і 

«златоимѣнных» (2c) оспіваний прохідними звуками, а у словах «позлащая» 

и «златоимѣнных» склад «зла» припадає на опорні тони двох поспівок 

(приклад 3.1). 

Приклад 3.1. 

Стихира «Труба доброгласная». Риторична фігура алітерації у поспівках 

 

Загалом, алітерація – це риторична фігура широкого спектру значень, 

оскільки вона часто означає звукові повторення загалом. Залежно від 

розміщення звукового повторення, звукова гра слів відіграє важливу роль у 

зосередженні уваги на прочитанні поетичного тексту. 

Анафора (від грец. Anaphero – виношення нагору, повторення) або 

єдинопочаток [7] – риторичний прийом повторення однакових співзвуч, слів 

чи синтаксичних конструкцій на початку колонів (віршових рядків, строф чи 

речень). 

Віршова композиція четвертого ірмосу воскресного канону восьмого 

гласу організована за допомогою саме цього риторичного прийому: 
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«Ты моя крепость, Господи, / Ты моя и сила, / Ты мой Бог, Ты мое 

радование, / не оставль недра Отча, / и нашу нищету посетив. / Тем с 

пророком Аввакумом зову Ти: / силе Твоей слава, Человеколюбче». 

Анафору містять і останні рядки стихири св. Трійці (П’ятидесятниці) 

«Духь святый бѣ же присно и есть» (стихира на літії, четвертий глас): 

«Духь святый бѣ же присно и есть и будет и начинаем ниже пресветая; 

но присно со отцем и сыном сочинен и сопричитаем животь и животворяй 

свѣть и свѣта подател сам благий и столпник благостыни о нем же отец 

познавается и сын спрославляется и от всѣх знается едина сила и едино 

сочетаніе едино покланяніе святыя Тройца» (Ірмолой Межигірський, 1649) 

[214, арк. 329] (приклад 3.2). 

Приклад 3.2. 

Стихира «Духь святый бѣ же присно и есть». 

Риторична фігура анафори у кінцевих поспівках 

 

Анафору застосовують для упорядкування розмовного ритму, а 

повторюваність слова чи фрази на початку колонів дає змогу увиразнити 

смислову інтонацію. Її використовують не лише в експозиційній частині 

піснеспіву, а й у середині віршової композиції. Прикладом такого 

композиційного розміщення є стихира «Придем и мы песньми 

божественными» на Стрітення Господнє (стихира на «Господи воззвах», 

перший глас): 

«Придем и мы пѣсньми божественными Христа усрящем и приймем 

его его же спасеніе Симеон видѣв сей есть его же Давид проповѣда сей есть 
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во пророцех глаголавый воплощейся нас дѣля и законом вѣщая тому 

поклонимся» (Ірмолой Межигірський, 1649) [214, арк. 421 зв.]. 

Композиційна структура музичного тексту цієї стихири охоплює шість 

мелодичних рядків, варіантне оновлення яких ґрунтується на шести 

мелодичних поспівках (a-b-c-d-e-f). Риторичний прийом анафори 

використано у третьому й четвертому рядках, повторюваність слів «его же» 

дає змогу структурно розмежувати й посилити стверджувальну інтонацію 

вербального тексту цього сегмента: 

«его же спасеніе Симеон видѣв сей есть»; 

«его же Давид проповѣда сей есть». 

Незважаючи на риторичний прийом анафори – точну повторюваність 

текстової синтагми «его же» – початок третього і четвертого рядків 

представлений різними мелодичними поспівками (3d, 4f). Кадансові зони цих 

рядків – «сей есть» – завершуються однаковими поспівками (3e і 4e). 

Композиційна будова і поспівкова структура стихири наведені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Стихира «Придем и мы пѣсньми божественными Христа усрящем» 

(Стрітення Господнє, арк. 421 зв.). 

Композиційна будова і поспівкова структура 

№ 

з/п 

Стрітення Господнє, стихира на «Господи воззвах», 

перший глас 1, арк. 421 зв. 

Текст стихири Поспівки 

1. Придем и мы пѣсньми божественными 1a 1b 

2. Христа усрящем и приймем его 2c 2b 

3. его же спасеніе Симеон видѣв сей есть 3d 3c 3e 

4. его же Давид проповѣда сей есть 4f 4e 

5. во пророцех глаголавый воплощейся нас дѣля 5f 5b 

6. и законом вѣщая тому поклонимся 6d 6c1 

Сутність анафори полягає в повторенні однакових слів, співзвуч на 

початку колонів. У стихирі на Стрітення Господнє «Придем и мы» – це 

початкові сегменти третього й четвертого рядків, проте явище звукової 
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повторюваності на початку колону можна помітити й далі. Початкова 

поспівка четвертого рядка на словах «его же Давид проповѣда» (4f) точно 

повторюється у п’ятому рядку «во пророцех глаголавый» (5f). Таким чином 

між рядками утворюються тематичні арки, в одному випадку завдяки збігу 

текстових синтагм, а в іншому – музичних поспівок (приклад 3.3). У цьому 

випадку дублювання поспівки виправдане, адже початкові фрази рядків – 

«его же Давид проповѣда» і «во пророцех глаголавый» практично однакові за 

змістом, утворені за допомогою риторичного прийому синонімічного 

паралелізму. 

Приклад 3.3. 

 

Стихира «Придем и мы пѣсньми божественными Христа усрящем» 

(Стрітення Господнє, арк. 421 зв.). Поспівкова будова 

 

Антитеза (грец. anticipation; лат. contrapositum) – фігура контрасту, 

різкого протиставлення понять, станів, образів в одній гімнографічній строфі. 

Починаючи з творчості Романа Сладкопівця, антитеза є одним із 

найпоширеніших прийомів у текстах гімнографії. 
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Одним з яскравих прикладів використання цієї риторичної фігури є 

антифон страсної Великої п’ятниці: «Днесь висит на древе иже на водах 

землю повесивый, венцем от терния облачается иже Ангелом Царь», в 

ложную багряницу облачается одеваяй небо облаки…» (Ірмолой 

Межигірський, 1649) [214, арк. 289 зв.]. 

Антитезу використано і в останній стихирі «на хвалітех» свята 

св. Миколая Чудотворця: 

«Вострубим во трубѣ пѣсней преклонши бо ся свыше всѣхь царице и 

мати Дѣво благословен ми вѣнчаваеть: воспѣвающе ихь царїє и князи да 

сотекутся и царици да восплещут во пѣснех царя рожшей иже смертїю 

одержимыя первѣє разрѣшити человѣколюбно благоизволившаго пастыри и 

учители добраго пастыря пречистую Матере сошедщеся восхвалим 

свѣщъникь свѣтозарный свѣтоносный облак небес пространѣйшу душевный 

же ковьчег огнезрачный владычнїй престол манно прїимну златую ручку 

нареченную слова дверь и всимь христїаном прибѣжище пѣсньми 

богогласными похваляюще сице рецѣмь полато слова сподоби смиренных 

нас небесному царствїю ничтоже бо невозможно ходатайству твоему» 

(Ірмолой Межигірський, 1649) [214, арк. 370 зв]. 

Ексергасія (з грец. – завершення, пояснення) – риторична фігура, смисл 

якої полягає у повторенні однієї думки в кількох порівняннях, які стосуються 

однієї особи; «изобилие мнений единознаменующих» [46, с. 50]. Цей прийом 

часто застосовується у стихирах і дає змогу нанизувати епітети чи 

уподібнення. 

Стихира на Благовіщення Пресвятої Богородиці (на «Господи воззвах», 

на слава, і нині, другий глас): 

«Послан бысть со небесе Гавриил архангел благовѣстити Дѣвѣ и дѣвый 

зачатіе есть и пришед в назарет помышляше в себѣ всебѣ чудеси ужасаяся 

како иже во вышних во вышних непостыжим сый от Дѣвы раждается имѣяй 

престол небо и подножие земьлю во утробѣ вомѣщается Дѣвѣ честеи нас же 
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шестокрилатии и многоочитии зрѣти немогут словом токмо сам от нея 

воплотитися благоизволи что убо стою и не глаголю девицы радуйся 

обрадованная господ с Тобою радуйся чистая Дhво радуйся невѣсто 

неневѣстная радуйся мати животу благословен плод чрева Твоего» 

[214, арк. 433 зв. – 434 зв.]. 

Стихира святому Іоанну Златоусту (на «Господи воззвах», на слава, 

шостий глас): 

«Преподобне треблаженне святый отче пастырю добрый и старѣйшаго 

пастыря Хрыстовь учениче положивый душу за овца сам и нынѣ преславне 

Іоанне Златоусте проси молитвами Твоими даровати нам велию милость» 

[214, арк. 358]. 

Стихира святому Миколаю Чудотворцю (на «Господи воззвах», на 

слава, шостий глас): 

«Святителем удобреніе отцем славо точение чудес и вѣрным 

заступника великаго сошедшеся празднолюбци пѣснеными похвалами 

воспоим: глаголюще радуйся мирский хранителю и намѣстниче честный и 

столпе неподвижимый радуйся свѣтилник всесвѣтлый иже мирьскія конца 

просвѣщая чудесы радуйся скорьбящимь божественная радости и обидимым 

теплый поборник: и нынѣ преблаженне Николае непрестай моляся Христу 

Богу о иже вѣрою и любовію чтущим Тя присно радостную и 

всепразденственную память Твою» [214, арк. 366 зв.-367 зв.]. 

Оксюморон (від грец. oxymoron – нісенітниця, дотепно-безглузде, від 

oxys – дотепний, гострий і moros – безглуздий) – це стилістична фігура, що 

полягає у зведенні слів або словосполучень, значення яких взаємовиключне, 

створюється ефект смислового парадоксу [37, с. 237]. Це сприяє відтворенню 

внутрішньої суперечливості описуваного явища чи предмета, наприклад: 

«живий труп», «бідний багач», «солодка гіркота», «вільні раби» тощо. За 

парадоксальним поєднанням слів часто криється метафора. Риторична фігура 



114 

оксюморон – одна з найпопулярніших для увиразнення мовлення в текстах 

церковних піснеспівів. 

Стихира Симеону Столпнику (на стиховні, на слава, п’ятий глас): 

«Преподобне отче добру обрѣте лѣствицу еюже возыйде на высоту: 

юже обрѣте Илія колесницу огненную: ногу убо восхода и мнѣ неостави ты 

же и по смерти столпе свои маеши: небесный человѣче земный ангеле 

свѣтило неугасаяй во вселенную Симеоне преподобне моли спастися душам 

нашим» (Ірмолой Межигірський, 1649) [214, арк. 333 зв.] (приклад 3.4). 

Приклад 3.4. 

Стихира «Преподобне отче» 

(свято св. Симеона Столпника, стихира на стиховні, слава, п’ятий глас, 

арк. 338 зв.). Риторична фігура оксюморон 

 

Фігуру оксюморон використано в перших трьох рядках стихири Різдва 

Пресвятої Богородиці (п’ятий глас): «Денесь неплодная врата отверзаются и 

дверь дѣвѣческая богоданная проходит денесь плодити благодать: 

начинается являющи мирови Божію Матер: еюже земная со небесными 

совокупляются на спасеніе душам нашим» (Ірмолой Межигірський, 1649) 

[214, арк. 342]. 

Словосполучення «неплодная врата», «дверь дѣвѣческая», «плодити 

благодать» підкреслюють парадоксальність поєднання слів, у якому за 

зовнішньою суперечністю криється метафора (приклад 3.5). 
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Приклад 3.5. 

Стихира «Денесь неплодная врата» 

(свято Різдва Пресвятої Богородиці, арк. 342). 

Риторична фігура оксюморон у 

 

Парономазія (з грец. para – біля і anomazio – називаю) – стилістична 

фігура, утворена зіставленням слів, відмінних за значенням, але подібних за 

звучанням. Використання цієї фігури надає змогу відтворити у строфі 

особливе звучання, афористичність, іноді несподівані асоціації можуть вносити 

у зміст твору додатковий смисл. У церковнослов’янських текстах 

трапляються такі вислови: «посеченный несекомаго пресече» (перша пісня 

ірмосу, восьмий глас), «радуйся, Еюже радость возсияет. Радуйся, Еюже 

клятва исчезнет» (перший ікос акафіста Благовіщення Богородиці). 

Риторична фігура парономазія використана в останній строфі стихири 

Різдва Богородиці «Денесь иже разумных» (на слава і нині, шостий глас): 

«Денесь иже разумныхь: престолех почиваяй Богь престоль свят на 

земли себѣ: проуготова утвердивый мудростію небеса: небо одушевленное 

человеколюбі еси устрои от неплодна бо корене отрасль живоносну израсти 

нам: Матерь свою иже и чудесем Бог и ненадежнымь надежда Господи слава 

Тебѣ» (Ірмолой Межигірський, 1649) [214, арк. 343 зв.]. 

У піснеспіві «Денесь иже разумных» з нотолінійного Ірмолоя у словах 

«ненадежным надежда» звучить фіта (приклад 3.6). 
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Приклад 3.6. 

Стихира «Денесь иже разумных» 

(свято Різдва Пресвятої Богородиці, арк. 343 зв. – арк. 344). 

Риторична фігура парономазія 

 

Інший приклад парономазії – фраза «невомѣстимое слово вомѣстивши» 

(приклад 3.7) зі стихири першого гласу «Денесь вѣрныи ликовствует» на 

Введення в храм Пресвятої Богородиці: 

Денесь вѣрныи ликовствует во псалмех и пѣснех Господеви поюще и 

чтуще того просвѣщенную сѣнь: о душевный ковчег невомѣстимое слово 

вомѣстивши прийводися Богови паче естства младенствующи и святител 

великий Захарїа пріемлет сію во святая яко Божіє жилище (Ірмолой 

Межигірський, 1649) [214, арк. 359 зв.]. 

Приклад 3.7 

Стихира «Денесь вѣрныи ликовствует» 

(Введення Пресвятої Богородиці, арк. 359 зв.). 

Риторична фігура парономазія 

 

Плеоназм (гр. pleonasmos – «надлишок») – фігура додавання, яка 

передбачає вживання ніби зайвого слова чи виразу, щоб посилити виразність 
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поняття, образу. Цю риторичну фігуру застосовано в багатьох церковних 

пісне співах, її містять такі вирази: «светильник света», «яко светлое солнце» 

і т. д. 

Фігуру плеоназм використано в першому рядку і в першій поспівці 

стихири «Денесь свѣта свѣтилник предпутіе творит» на свято Різдва Іоанна 

Предтечі (на «Господи воззвах», слава, шостий глас): 

«Денесь свѣта свѣтилник предпутіе творит пришествію Бога слова яко 

же бо звѣзда многосвѣтлая денесь Захарія язык свой уясни молчанію 

научився ангелу повелѣвшу подобаше сице Отцу гласа немолчаніе хранити 

произшедшу из утробы неплодныя и всего мира избавленіе благовѣствующу 

со дерзновеніем многим» (Ірмолой Межигірський, 1649) [214, арк. 438] 

(приклад 3.8). 

Приклад 3.8. 

Стихира «Денесь свѣта свѣтилник предпутіе творит» 

(Різдво Іоанна Предтечі, арк. 438). Риторична фігура плеоназм 

 

Прикладом плеоназму є слова «свѣтильник всесвѣтлый» зі стихири 

«Святителем удобреніе» святому Миколаю Чудотворцю (на «Господи 

воззвах», слава, шостий глас, Ірмолой Межигірський, 1649 

[214, арк. 366 зв.]), у слові «свѣтильник» використана фіта (приклад 3.9). 
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Приклад 3.9. 

Стихира «Святителем удобреніе» 

(свято Миколая Чудотворця, арк. 366 зв.). Риторична фігура плеоназм 

 

Анадиплозис (гр. anadiplosis; лат. reduplication; «стик») – фігура 

додавання, завдання якої – повторення кінцевого елемента одного відтинка 

мовлення на початку наступного, тобто повторення на початку колону слова 

або кількох слів, якими завершився попередній колон. Ця риторична фігура 

виконує в тексті дві основні функції: поєднує компоненти в середині строфи, 

створюючи експресію або напруження. Приклади анадиплозиса в церковній 

гімнографії: «Пойте Богу нашему пойте, пойте Цареви нашему пойте» 

(недільний прокімен, третій глас), «Воскликните Богови вся земля, воспойте, 

радуйтеся и пойте. Пойте Господеви в гуслех. В гуслех и гласе псаломсте» 

(псалом 97, 4–5). 

Анадиплозис часто фігурує і в стихирах. Так, у стихирі Богоявленню 

«Во плоти свѣтилниче Предотече Спасов» повторення подібних слів «моли 

молимтися» відбувається на стику мелодичних рядків (Ірмолой 

Межигірський, 1649) [214, арк. 3417 зв.] (приклад 3.10). 
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Приклад 3.10. 

Стихира «Во плоти свѣтилниче Предотече Спасов» 

(Богоявлення Господнє, арк. 417 зв.). Риторична фігура анадиплозис 

 

Фігуру анадиплозис використано на межі рядків у стихирі Різдва 

Пресвятої Богородиці «Денесь иже на разумныхъ», зокрема: «утвердивый 

мудростїю небеса: небо одушевленное» (стихира на «Господи воззвах», слава 

і нині, шостий глас [214, арк. 343 зв.]; приклад 3.11). 

Приклад 3.11. 

Стихира «Денесь иже на разумныхъ» 

(Різдво Пресвятої Богородиці, арк. 343 зв.). 

Риторична фігура анадиплозис 

 

Гіпербатон (гр. hyperbaton; лат. Transiectio – «розривання») – фігура 

розмежування двох або кількох слів вставними словами. За допомогою цього 

риторичного прийому увиразнюють смислові акценти у строфі. Приклад 

гіпербатона: «Простерл еси на Кресте длани Спасе, иже прострый Небо яко 

кожу, имиже обьят языки и люди, иже Твоя вольная страсти славящия» 

(ірмос канона Хресту, другий глас). Тут «Простерл еси на Кресте длани 

Спасе» і «имиже обьят языки и люди» розділяється вставкою «иже прострый 

Небо яко кожу». Контраст розриву речення посилює експресію у віршовій 

строфі. 
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Риторичну фігуру гіпербатон застосовано у стихирі неділі святих 

праотців «Прежде законна отца восхвалим»: 

«Прежде законна отца вси восхвалим денесь вѣрнїи Авраама 

боголюбца Исаака от благовѣщенїя рожденаго и Иякова и дванадесяте 

патрїархи: Давида кроткаго и Даниила желанїю пророка и трї отроки со ними 

же прославляем иже пещѣ во росу преложшая просяще оставленїя от Христа 

Бога прославляемаго во святых Его» [214, арк. 371 зв.] (приклад 3.12). 

Приклад 3.12. 

Стихира «Прежде законна отца восхвалим» 

(неділя святих Праотців, арк. 371 зв. – 372) 

Риторична фігура гіпербатон 

 

Полісиндентон (гр. polysyndeton; лат. traductio) – фігура додавання, яка 

передбачає поєднання членів речення або періоду за допомогою однакових 

сполучників. Функція полісиндентона – визначити логічну послідовність дій, 

узагальнити значну кількість деталей в одному образі й цілісності. У 

більшості піснеспівів полісиндентон містить сполучник «і», хоча в 

церковнослов’янських текстах часто трапляються і сполучники «ни», «же», 

«іже» тощо. 

Риторична фігура полісиндентон трапляється в багатьох піснеспівах. 

Так, у стихирі на хвалітех, перший глас (у середу) вжито сполучник «ни»: 

«Вас всехвальнии мученицы, ни скорбь, ни теснота, ни глад, ни гонение, 
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ниже раны, ни ярость зверей, ни меч, ниже огнь претящий разлучити от Бога 

возмогоша…». 

Риторичну фігуру полісиндентон використано у стихирі на літії 

Стрітення Господнього: 

«Испытайте писанїя яко же рече во євангелии Христос Бог наш во них 

бо обрѣтаем того раждаема и пеленами повиваема: полагаема и млеком 

питаема обрѣзанїе прїемлюща и Симеоном носима нем пѣнїем ми же 

привидѣнїем но истиною мирови явльшася ко нему же возопїим превѣчный 

Боже слава Тебѣ» (Ірмолой Межигірський, 1649) [214, арк. 422 зв.] 

(приклад 3.13). 

Приклад 3.13. 

Стихира «Испытайте писанія» (Стрітення Господнє, арк. 422 зв.). 

Риторична фігура полісиндентон 

 

У стихирах застосовані й такі риторичні фігури, як гомеотелевтон, 

синтетон, тавтологія, симплока, дубітація, гіпозевгма. Вони потребують 

подальшого дослідження. 
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3.2. Співвідношення фонемного й поспівкового рівнів монодичного 

піснеспіву 

Звукова організація поетичного тексту виконує дві функції – це головна 

складова тексту, його змісту; фонеми визначають мелодику, звучність і 

музикальність вірша. Повторення деяких фонем може посилити семантичні 

зв’язки, створити певне емоційне забарвлення і надати словесному викладу 

поетичної форми. Борис Ейхенбаум наголошував, що досить часто поезія 

впливає на слухача не стільки своїм змістом, а емоційно забарвленими 

звуками, тобто мелодикою, музикою вірша. Такі явища характерні й для 

церковних піснеспівів. Тому їх дослідження на фонемному рівні є 

актуальним. На матеріалі стихири з нотолінійного Ірмолоя можна 

продемонструвати, як засобами фонемного аналізу можна виявити 

характерну звукову організацію молитви. 

Об’єкт музикознавчого аналізу – стихира «Просветителя нашего» з 

циклу святкових стихир на «Господи воззвах» на Хрещення Господнє 

[214, арк. 413–413 зв.]. В Ірмолої Межигірського монастиря на свято 

Хрещення Господнього зафіксовано п’ять стихир на «Господи воззвах»: 

«Просветителя нашего просвѣщающаго всякаго человѣка» [214, арк. 413], 

«Избавителю нашему от раба крещщуся» [214, арк. 413 зв.], «Иерданския 

воды Тебе источника прияша» [214, арк. 413 зв.], «Спасти восхотѣв 

заблужша человека» [214, арк. 414], «Преклонил еси главу предотечи» [214, 

арк. 414 зв.]. 

Основу композиційної будови всіх хрещенських стихир «на Господи 

воззвах» становить строфічно-варіативна структура з постійним оновленням 

музичного матеріалу. Перші чотири стихири виконуються у другому гласі, 

остання – «Преклонил еси главу» – у шостому гласі. 

Шляхом поспівкового й ладо-інтонаційного аналізу виявлено, що 

перша стихира є базовою, вона містить поспівки, які повторюються або 

мають варіантні оновлення в інших трьох стихирах. Таким чином, між 
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стихирами наявні музично-інтонаційні зв’язки. Цікаво, що навіть в останній 

стихирі, яка оспівується в шостому гласі, використано кілька характерних 

поспівок другого гласу, зафіксованих у різдвяних стихирах цього Ірмолоя. 

Незважаючи на фактичну відмінність гласів, деякі стихири різдвяного і 

хрещенського циклів поспівково споріднені. 

Композиційна структура першої стихири охоплює сім мелодичних 

рядків. Розподіл поетичного тексту стихири «Просветителя нашего» на рядки 

здійснюється відповідно до його змісту, виокремлення завершених фраз, 

речень, певного аспекту думки. Композиційна структура музичного тексту 

визначається завдяки аналізу мелодичного фразування, музичного розвитку 

поспівок. Зважаючи, що монодія є озвученням поетичного тексту молитви, у 

більшості випадків мелодичний рядок збігається з часовим відрізком 

звучання віршового поетичного рядка. У такому випадку проблем з 

визначенням композиційної структури піснеспіву не виникає. 

Проте трапляється, коли мелодичний рядок охоплює лише частину 

віршового рядка або ж, навпаки, розширюється, охоплюючи ще один або 

кілька слів наступного рядка, як у стихирі «Просветителя нашего», зокрема в 

розмежуванні третього і четвертого рядків. Якщо окремо аналізувати 

поетичний текст, то розподіл буде таким: «радуется душею и трепещет» 

(третій рядок) «рукою показует его и глаголет людем» (четвертий рядок). 

Однак, розглядаючи музичний розвиток цих рядків, можемо знайти певні 

поетичні зміщення. Третій мелодичний рядок стихири складається з двох 

поспівок, у першій із них оспівуються слова «радуется душею» (поспівка 3c), 

у другій – «и трепещет рукою» (3d). Проаналізувавши метрико-ритміку 

поетичного тексту, можна зазначити, що додати слово «рукою» піснетворця 

цієї стихири спонукало відчуття словесно-метричної симетрії («ра-ду-ет-ся 

ду-ше-ю» – сім складів, «и тре-пе-щет ру-ко-ю» – сім складів). 

Отже, основу композиційної будови семи мелодичних рядків 

становлять шість основних поспівок, які мають свої варіантні повторення 
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упродовж піснеспіву. Композиційну структуру і поспівкову будову стихири 

наведено в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Стихира «Просветителя нашего». 

Композиційна структура і поспівкова будова 

С
т
р

о
ф

а
 

Р
я

д
о

к
 

Текст стихири Поспівки 

І 
1. 

Просветителя нашего / просвѣщающаго всякаго 

человѣка 
1a 1b 

2. видѣв предтеча креститися пришедша  2b 

ІІ 
3. радуется душею / и трепещет рукою  3c 3d 

4. показует его и глаголет людем  4c 4d 

ІІІ 

5. сей ет хотя избавити Израиля   5b 

6. свобождай нас изыстленія  6b2 

7. о Безгрѣшный / Христе Боже наш слава Тобѣ.   7e 7f 

Основою музично-інтонаційного формотворення є перший і третій 

рядки, які містять по дві поспівки, а також завершальний, сьомий рядок із 

двома останніми поспівками, що утворюють музичне завершення не лише в 

першій, а й у наступних трьох стихирах циклу. 

Важливу інформацію про музично-поетичні закономірності 

монодичного піснеспіву надає також ладо-інтонаційний аналіз, мета якого – 

виявити головні і побічні тони, нестійкі звуки в кожному мелодичному 

рядку. У процесі ладо-інтонаційного дослідження стихири «Просветителя 

нашего» розкрито такі особливості (приклад 3.14). Амбітус звукоряду – 

октахорд, в основі композиції – дволанкова монотонікальна гіпосистема, яка 

ґрунтується на діатонічному звукоряді. Завдяки поєднанню тонічної 

секстахордової фрігійської ланки з побічною трихордовою іонійською 

утворився гіпофрігійський лад. 
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Приклад 3.14. 

Стихира «Просветителя нашего». Ладо-інтонаційна будова 

 

Здійснивши композиційний, поспівковий і ладо-інтонаційний аналіз 

стихири, звернемо увагу на особливості поетичного тексту. Незважаючи на 

оповідний характер викладу більшості піснеспівів, вони організовані за 

строгою логікою завдяки багатьом прийомам, характерним для поетичного 

тексту. У зв’язку з цим необхідно розширити методологічну базу в 

дослідженні монодичних піснеспівів, звернувшись до сфери лінгвістики. 

У кожному рядку тексту можна виділити опорні наголошені голосні 

фонеми, які зосереджують собою голосовий центр тематизму (таблиця 3.4). 
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Таблиця 3.4. 

Стихира «Просветителя нашего». 

Опорна структура наголошених і ненаголошених фонем 

першого рядка 

Перший 

рядок 
Просветителя Нашего Просвѣщающаго Всякаго Человѣка 

Наголошені 

голосні 

фонеми 

И А А А H 

Наголошені 

й ненаголо-

шені голосні 

фонеми 

О е И е а А е о О ѣ А у  а о А а о Е о ѣ  а 

Здійснивши фонемний аналіз першого поетичного рядка стихири, 

бачимо, що наголошені склади в ньому: -ти, -на, -ща, -вся, -вѣ; відповідно, 

и–а–а–а–ѣ наголошені голосні фонеми. Їх акцентування забезпечують 

сусідні ненаголошені фонеми, спільно з якими вони утворюють опорну 

структуру поетичного тексту. Якщо вимовити цей рядок, наголошуючи 

кожне слово, то справді можна звернути увагу на певну голосову опорність, 

ці голосні фонеми утворюють звуковий фундамент поетичного рядка. 

Тут у ладо-інтонаційній будові мелодичного рядка проступають 

особливості звукової опорності монодії. У першому рядку монодії 

Просветителя нашего просвѣщающаго всякаго человѣка наголошені 

голосні фонеми и–а–а–а–ѣ озвучені побічними ладовими опорами a – g – f – 

g – c/d. Їх ладо-інтонаційний і мелодико-ритмічний аналіз дає змогу виявити 

побічні ладові опори, навколо яких узгоджується музичний розвиток. Цю 

послідовність утворюють звуки a – g – d – g – a – g – d – c. Звукова акцентуація 

в поетичному і мелодичному рядках збігається в чотирьох словах 

«Просветителя», «просвѣщающаго», «всякаго» і «человѣка», водночас у 

слові «нашего» фонемні і ладові акценти різні. Так, у «нашего» на поетичному 

фоні першої наголошеної фонеми і двох ненаголошених утверджуються дві 
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побічні ладові опори g – d з ритмічним подовженням останньої, а в 

результаті – слово розгалужується на дві акцентні опори: наголошену голосну 

фонему в першому складі й наголошену побічну ладову опору в останньому. 

Щоб виявити узгодженість фонемних і ладо-інтонаційних акцентів у 

стихирі, потрібно виділити наголошені й ненаголошені голосні в кожному 

поетичному рядку. Опорна структура голосних фонем стихири 

«Просветителя нашего» буде мати такий вигляд (таблиця 3.5). 

Таблиця 3.5. 

Стихира «Просветителя нашего». Опорна структура наголошених 

і ненаголошених голосних фонем 

Р
я

д
о
к

 

Текст стихири 

1. 

Просветителя нашего просвѣщающаго всякаго человѣка 

И А А А ѣ  

о е И е а А е о о ѣ А у а о А а о е о ѣ  а 

2. 

видѣв предтеча креститися пришедша 

И Е  И Е  

И ѣ е Е  а е И и а и Е  а 

3. 

радуется душею и трепещет рукою 

А Е  Е  О 

А у е а у Еу и е Е  е у О у  

4. 

показует его и глаголет людем 

У О О У 

о а У е е О и а О е У е 

5. 

сейет хотя избавити Израиля 

Е  А А А 

Е  е оА и А и и и А и а 

6. 

свобождай нас изыстленія 

А А Е  

о о А А и ы Е  і а 

7. 

о Безгрѣшный Христе  Боже наш слава Тобѣ  

ѣ  Е  О А ѣ  

о е ѣ  ы и Е  О е а А а о ѣ  
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Завдяки аналізу опорної структури голосних фонем (таблиця 3.5) і 

ладо-інтонаційної будови (приклад 3.14) стихири, можна відчути акцентні 

розходження в поетичному і музичному рядах. У другому рядку ці 

дисонансні явища трапляються у трьох словах: «видѣв», «предтеча», 

«креститися», у третьому рядку у двох словах – «душею» і «рукою», 

у четвертому – у «глаголет», у п’ятому – в «Израиля», у сьомому рядку 

у трьох словах – «безгрѣшный», «Боже» і «слава». 

Щоб показати зосереджені акцентні зміщення в монодичних 

піснеспівах, варто застосувати статистичний метод. За підрахунками, 

у поетичному тексті стихири «Просветителя нашего» всього 30 слів, 

11 з яких мають різні наголоси у фонемному й ладо-інтонаційному складах. 

Більшість цих «дисонантних» слів зосереджена в серединних побудовах 

мелодичних рядків і сприяє словесному сплетінню розробкового характеру. 

Сукупність всіх фонемних і ладо-інтонаційних сегментів надає 

тематизму звукової цілісності. Важливу роль у мелодичному забарвленні 

поетичного тексту відіграють також приголосні фонеми, вони утворюють 

його консонантну структуру (таблиця 3.6). 

Таблиця 3.6. 

Стихира «Просветителя нашего». Консонантна структура 

Р
я

д
о
к

 

Текст стихири 
Консонантна структура 

стихири 

1. 
Просветителя нашего / просвѣщающаго 

всякаго человѣка 

Прсвттл ншг прсвщщг 

вскг члвк 

2. видѣв предтеча креститися пришедша вдв прдтч крсттс пршдш 

3. радуется душею / и трепещет рукою рдтс дш трпщт рк 

4. показует его  и глаголет людем пкзт г глглт лд 

5. сей  ет хотя  избавити Израиля  с т хт збвт зрл 

6. свобождай нас  изыстленія свбжд нс зстлн 

7. о Безгрѣшный / Христе  Боже наш слава Тобѣ. бзгршн хрст бж нш слв тб 
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Аналіз консонантної структури дає змогу зрозуміти, завдяки яким 

фонемам досягнуто злитності, спаяності тексту. Унаслідок такого фонемного 

аналізу можна показати повторюваність окремих його елементів, віднайти 

звукові інтонаційні зв’язки між фонемами, які спільно надають словам 

співзвучності, навіть якщо вони відмінні за значенням. Детальне дослідження 

фонем піснеспіву дає змогу відчути музикальність вербального тексту. 

Крім того, комплексний структурний аналіз охоплює й метрико-

ритмічну організацію матеріалу, зокрема в стихирі на Хрещення Господнє, з 

урахуванням деяких особливостей римування. Якщо порівняти цей вид 

аналізу з мелодико-ритмічним у музиці, то виявимо збіг і незбіг поетичних і 

музичних акцентів. Тобто в тексті один наголошений склад, а розспівуватись 

може зовсім інший, ненаголошений склад. Саме така невідповідність 

акцентів породжує рух, плинність монодії. Подібні явища вже 

охарактеризовані у фонемному й ладо-інтонаційному аналізі піснеспіву. 

Розглянемо деякі музичні, риторичні і фонемні особливості в інших 

монодичних стихирах («Господу Иисусу рождшуся», «Царство Твое Христе 

Боже», «Что ти принесем Христе», «Августу единоначальствующу»). 

«Господу Иисусу рождшуся от святыя Девыца просвѣтишася всяческая 

пастиріе свиряющи и волхвом кланяющися ангелом воспѣвающим ирод 

мятяшеся Яко Бог плотію явися Спас душам наших» (Ірмолой Межигірський, 

1649) [214, арк. 382 зв.] (таблиця 3.7). 

Композиційну структуру стихири утворюють п’ять мелодичних рядків. 

Незважаючи на стислу форму стихири – всього п’ять рядків (на відміну від 

першої різдвяної стихири, у якій 16 рядків) – у піснеспіві використано кілька 

риторичних фігур і прийомів, які дають змогу скомпонувати текст як цілісну 

композицію. Отже, перші два рядки мають вступний характер. Якщо у 

попередній, першій різдвяній стихирі це був заклик до молитви («Придите 

возрадуемься Господеви»), то в цій спочатку йдеться про Різдво Христове 
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(«Господу Исусу рождшуся от Святыя Девыца») і висловлюється заклик до 

прославлення – «просвѣтишася всяческая». 

Таблиця 3.7. 

Стихира «Господу Иисусу рождшуся». Поспівкова будова 

Г
о

м
іл

е
т
и

к
а

 

Р
и

т
о

р
и

ч
н

і 

ф
о

р
м

и
 

С
т
р

о
ф

а
 

Р
я

д
о

к
 

Текст стихири Поспівки 

В
ст

у
п

 

В
ст

у
п

 

І 

1. Господу Иисусу рождшуся 1a+1b 

2. 
от Святыя Девыца просвѣтишася 

всяческая 
––– 2b1+2c 

В
и

к
л
ад

 

О
п

о
ві

д
ь 

ІІ 

3. 
пастиріе свиряющи и волхвом 

кланяющися 
––––––– 3c1+3f 

4. ангелом воспѣвающим ирод мятяшеся ––––––– 4c2+4d 

М
о
р
ал

із
о
в
ан

и
й

 

Е
п

іл
о
г 

З
ав

ер
ш

ен
н

я
 

ІІІ 5. 
Яко Бог плотію явился Спас душам 

наших 
5а1+5а2 + 5g 

Основний драматургічний акцент у цій стихирі припадає на другу 

строфу (третій і четвертий рядки), у якій названі дії з возвеличення Різдва 

Христового – «пастиріе свиряющи и волхвом кланяющися Ангелом 

воспhвающим ирод мятяшеся». Разом вони утворюють синонімічний і 

антитетичний паралелізми. Варто зазначити, що фраза «ирод мятяшеся» хоч 

і є серед синонімічних, але за своїм змістом випадає із загального емоційного 

настрою. Отже, у сьомому рядку використано прийом антитези, різкого 

протиставлення понять, образів в одній строфі («Ангелом воспѣвающим ирод 

мятяшеся»). Крім того, починаючи з кінця другого рядка і по четвертий 

завдяки прийому алітерації відбувається повторення приголосних звуків. 

Алітерація має свої підвиди, враховуючи ситуацію, що звукове повторення 

припадає на закінчення окремих слів, її можна вважати прийомом звукової 
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епіфори. Більш детальний розгляд звукових повторів здійснено у фонемному 

аналізі стихири та у її риторичному тлумаченні (таблиця 3.8). 

Таблиця 3.8. 

Стихира «Господу Иисусу рождшуся». Риторичні фігури 

С
т
р

о
ф

а
 

Р
я

д
о

к
 

Текст стихири 
Риторичні 

фігури 

І 
1. Господу Иисусу рождшуся Синонімічний 

паралелізм 

Антитетичний 

паралелізм 

Аллітерація –  

звукова епіфора 

2. от Святыя Девыца просвѣтишася всяческая 

ІІ 
3. пастиріе свиряющи и волхвом кланяющися 

4. ангелом воспѣвающим ирод мятяшеся 

ІІІ 5. Яко Бог плотію явися Спас душам наших. 

Музичну композицію монодичних піснеспівів, зокрема стихири 

правильно розглядати за поспівковою структурою. У кожному мелодичному 

рядку піснеспіву «Господу Иисусу рождшуся» є по дві поспівки, в 

останньому, п’ятому – їх три. За тематичним матеріалом вони «проростають» 

із мелодичних поспівок першої різдвяної стихири «Придите возрадуемься 

Господеви», оскільки також оспівані у другому гласі восьмигласної системи. 

Перша поспівка (1а) ідентична першій поспівці першої стихири, наступна за 

нею –1b – порівняно з матеріалом першої стихири дещо видозмінена. Якщо 

розглядати поспівки за словником протоієрея В. Металлова, то першу 

поспівку можна ідентифікувати як «подъем малый», а другу –1b – «возносец 

конечный» із поспівок восьмого гласу (№ 3). У наступному рядку також дві 

поспівки, перша «проростає» з попередньої, а інша – на новому тематичному 

матеріалі. Вони мають розробковий характер (приклад 3.15). 



132 

Приклад 3.15. 

Стихира «Господу Иисусу рождшуся». 

Поспівки першого і другого мелодичних рядків 

 

Друга строфа теж «проростає» з останньої поспівки другого рядка, при 

цьому з’являються елементи ще двох похідних поспівок першої стихири. Тут 

відіграли свою роль синонімічні текстові паралелізми, вони сприяли 

варіантному оспівуванню поспівкового матеріалу (третій, четвертий рядки; 

приклад 3. 16). 

Приклад 3.16. 

Стихира «Господу Иисусу рождшуся». 

Поспівки третього та четвертого мелодичних рядків 

 

Друга поспівка четвертого рядка (4d) міститься в реєстрі поспівок, які 

впорядкував протоієрей В. Металлов, як «Перевязки или кавычки меньшия» 

(№ 68), оспівана на слові «мятяшеся». Як і в першій стихирі, елементи 

репризності з’являються у фінальному рядку. Сакральні слова «Яко Бог» 

переймають роль фітного розспіву, але у скороченому вигляді. Можливо, це 

пов’язано з малою кількістю текстово-мелодичних рядків. 
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Прямий зв’язок із завершенням попередньої стихири має кінцева 

поспівка «Спас душам наших» (п’ятий рядок; приклад 3.17). 

Приклад 3.17. 

Стихира «Господу Иисусу рождшуся». 

Поспівки п’ятого мелодичного рядка 

 

Отже, у поспівковій структурі стихири «Господу Исусу рождшуся» у 

п’яти мелодичних рядках використано шість поспівок, три з яких повторені у 

варіантному оновленні – a, b і c. Кожен мелодичний рядок містить дві 

поспівки, перша з яких є оновленим варіантом, що звучала раніше. Отже, 

відбувається музично-інтонаційне сплетіння тканини і плавне перетікання 

музичного розвитку із залученням нового інтонаційного матеріалу 

(таблиця 3.9). 

Таблиця 3.9. 

Різдвяна стихира «Господу Иисусу рождшуся». Поспівки 

Поспівки 

1а + 1b 

 2b1 + 2c 

 3c1 + 3f 

 4c2 + 4d 

5a1 + 5a2 + 5g 

Якщо зобразити послідовність появи цих поспівок з їх поетичним 

текстом, то текстово-поспівкова композиція буде мати такий вигляд 

(cхема 3.1). 
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Схема 3.1. 

Стихира «Господу Иисусу рождшуся». Схема поспівкового розвитку 

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  

Варіантне оновлення, «проростання» музичного матеріалу відбувається 

на основі поспівок a, b і c, експонованих у перших двох мелодичних рядках. 

Поспівки 3f – «и волхвом кланяющися», 4d – «ирод мятяшеся» і 5g – «Спас 

душам наших» – побудовані на новому музичному матеріалі, однак вони вже 

звучали у першій різдвяній стихирі, тому настрій музичної спадковості 

загалом збережено. 

Більше інформації про звукове наповнення стихири надає фонемний і 

ладо-інтонаційний аналіз. Розглядаючи організацію звукової тканини на 

фонемному рівні виявляємо передусім опорну структуру наголошених фонем 

у кожному віршовому рядку (таблиця 3.10). 

Текст стихири з розмежуванням на поспівки 

Господу Иисусу рождашуся 

от Святыя Девыца просвѣтишася всяческая 

пастиріе свиряющи и волхвом кланяющися 

ангелом воспѣвающим ирод мятяшеся 

Яко Бог плотію явися Спас душам наших 
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Таблиця 3.10. 

Стихира «Господу Иисусу рождшуся». 

Опорна структура наголошених фонем 

№ 

з/п 
Текст стихири 

Наголошені голосні 

фонеми 

1. Господу Исусу рождшуся О – У – О 

2. От Святыя Девыца просвѣтишася всяческая Ы – Ы – И – А 

3. пастиріе свиряющи и волхвом кланяющися А – А – О – А 

4. Ангелом воспѣвающим ирод мятяшеся А – А – И – А 

5. Яко Бог плотію явися Спас  душам  наших. О – О – И – А – А – А  

В опорній структурі наголошених голосних фонем задіяні звуки – О – 

У – Ы – И – А. Порівняно з опорною структурою першої різдвяної стихири 

тут відсутні наголошені фонеми Е і ѣ. Незважаючи на те, що в кожному з 

другого по четвертий рядки є дві фрази із двох слів, в опорній структурі 

наголошених фонем проступає тенденція до тріадної закономірності. Так, 

наголошені фонеми Ы – Ы – И у другому рядку допомагають сприймати 

слова в цілісному звуковому потоці – «От Святыя Девыца просвѣтишася». 

Аналогічно й у наступних двох рядках тричі акцентується фонема А. Однак у 

третьому рядку цю тріаду відтіняє фонема «О» у слові «волхвом», а в 

четвертому – фонема «И» у слові «ирод». В останньому рядку повторення 

наголошеної фонеми А у словах «Спас душам наших» також сприяє одній 

інтонаційній спрямованості тексту. 

Голосні фонеми відіграють важливу роль у подовженні поетичного 

тексту. Аналіз їх співвідношення з побічними ладовими опорами в 

музичному тематизмі дає змогу виявити акцентні особливості піснеспіву. 

Опорна структура наголошених і ненаголошених голосних фонем стихири 

«Господу Исусу рождшуся» має такий вигляд (таблиця 3.11). 
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Таблиця 3.11. 

Стихира «Господу Иисусу рождшуся». 

Опорна структура наголошених і ненаголошених голосних фонем 

Рядок Текст стихири 

1. 

Господу Исусу рождшуся 

О У О 

О - о - у ИУ-у О - у-а 

2. 

От Святыя Девыца просвѣтишася всяческая 

 Ы  Ы  И  А 

О а Ы  а е - Ы-а о -ѣ И - а - а А - е - а-а 

3. 

па стиріе  сви ря ющи и волх вом  кла няющися  

А А О А 

А - и-і-е и А -у – и и о - О А а-у - и-а 

4. 

А нгелом воспѣ ва ющим  и род мя тя шеся 

А А И А 

А - е - о о - ѣ- А -у - и И-о а- А- е-а 

5. 

Яко Бог  пло тію я ви ся Спас  душа м  на ших. 

О О И  А А  А 

а-о О О - і-у аИ -а А у А  А - и 

У першому рядку «Господу Иисусу рождшуся» наголошені склади з 

голосними фонемами О – У – О озвучуються в мелодичному рядку такими 

звуками: [О]: b – a, [У]: d – c – b – c і [О]: b. Детальний ладо-інтонаційний 

аналіз поспівок переконує, що побічні ладові опори першого рядка g – c – d –

 g, як важливі ладові центри мелодичного сегменту, не збігаються з 

мелодичним супроводом наголошених складів у поетичному тексті і 

створюють додаткову плинність, мелодичне перетікання монодії. Розбіжність 

акцентів у фонемних і мелодико-ритмічних площинах виразно проступає у 

словах «Господу» і «рождшуся». 

У другому рядку стихири От Святыя Девыца просвѣтишася всяческая 

ці відмінності відсутні, наголошені склади слів у мелодичному відтворенні 
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мають відповідну подовжену ритмічну тривалість. Крім цього, наголошені 

голосні фонеми в поетичному тексті припадають на зону оспівування 

побічних ладових опор c – b – g – c – b – a, увиразнюючи акцентну 

узгодженість поетичного і музичного текстів. 

Третій і четвертий рядки стихири, які своїм музичним розвитком 

відповідають розробковому розділу композиції, містять виявлені раніше 

«дисонантні» слова, у яких поетичні і музичні сегменти вибудовуються за 

акцентами, які не збігаються в їх вертикальному одночасному зрізі. У 

другому рядку «пастыріе свиряющи и волхвом кланяющися» такими словами 

є «свиряющи» і «кланяющися». Наголошений другий склад «ря» не має 

відповідного акцентного виділення в мелодичній лінії, натомість у слові 

«свиряющи» мелодично подовжено і розспівано третій і четвертий склади. 

Розбіжність акцентів характерна і для четвертого рядка стихири «ангелом 

воспѣвающим Ирод мятяшеся». У перших трьох словах ненаголошені склади 

мають довшу тривалість і характерну монодичну розспівність. Відчувається 

певна функціональна незалежність музичного тексту від поетичного, але 

спільними для них є побічні ладові центри, наголошена голосна фонема 

збігається з озвученням побічної ладової опори. Так, у слові «ангелом» над 

наголошеним першим складом з фонемою [А]: звучить побічна ладова опора 

g, у слові «воспѣвающим» – [А]: b, «Ирод» – [И]: b. 

Останній рядок стихири «Яко Бог плотію явися Спас душам наших» за 

мелодичним поспівковим наповненням функціонально відповідає розділу 

репризи всього піснеспіву, розбіжність акцентів фонемного з мелодико-

ритмічним спостерігається лише у слові «явися», натомість весь мелодичний 

рух зосереджений на оспівуванні поетичного тексту, зосередженому навколо 

побічних ладових опор: b – g – c – b – c – d – b – a. 

Поетичний текст стихири «Господу Иисусу рождшуся» містить 22 слів. 

Розбіжність акцентів у фонемній і мелодико-ритмічній побудові піснеспіву 
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виявлено у восьми словах, більшість з яких зосереджена у розвитковому 

розділі композиції. 

У процесі фонемного аналізу мелодичності поетичного тексту 

здійснено важливі спостереження над голосними і приголосними фонемами. 

Відобразимо консонантну структуру стихири в таблиці (таблиця 3.12). 

Таблиця 3.12. 

Стихира «Господу Иисусу рождшуся». Консонантна структура 

Р
я

д
о

к
 

Текст стихири Консонантна структура 

1. Господу Иисусу рождшуся Гспд сс рждшс 

2. От Святыя Девыца просвѣтишася всяческая т Свт Двц прсвтшс всчск 

3. пастиріе свиряющи и волхвом кланяющися пстр сврщ влхвм клнщс 

4. Ангелом воспѣвающим ирод мятяшеся нглм вспвщм рд мтшс 

5. Яко Бог плотію явися Спас душам наших. к Бг плт вс Спс дшм ншх 

У перших двох рядках переважає фонема «с», у другому рядку – 

фонема «в» у різних звукових конфігураціях з фонемами «с», «т», «д» та «ц». 

У наступному рядку слова «пастиріе свиряющи» та їх консонантний 

варіант «пстр сврщ» завдяки використанню фонем «с» і «в» ще продовжують 

звукову емоцію попереднього тематичного матеріалу. Однак у ньому 

з’явилась нова шипляча фонема «щ» у словах «свиряющи» і «кланяющися», і 

незважаючи на те, що вона в ненаголошених складах, поряд з наголошеним 

складом фонема «щ» також увиразнює певний акцент у звуковому потоці. 

Шиплячі фонеми «щ» і «ш» пом’якшують закінчення словосполучень у 

четвертому рядку стихири: «ангелом воспѣвающим ирод мятяшеся». У 

фінальному рядку піснеспіву найбільш важливим видається використання 

приголосних фонем «кБг», «плт» і «Спс», які відповідають словам «яко Бог», 

«плотію», «Спас»; фонеми «в», «с» та «ш» як найбільш часто вживані в 

піснеспіві лейтфонеми, вони врівноважують звучання рядка «Яко Бог плотію 

явися Спас душам наших». 
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«Царствие Твое Христе Боже» – третя стихира різдвяного циклу на 

«Господи воззвах». Вона досить урочиста, панегірична, незважаючи на те, 

що про подію Різдва Христового в ній не згадується. Кожен рядок сповнений 

сакрального смислу: возвеличується і прославляється Христос (словами 

«царство», «владичество», «світло божества», «Дух Святий» тощо). 

У тексті піснеспіву часто трапляються синонімічні паралелізми, 

анафора. Організація дванадцяти текстових рядків відповідає трьом розділам 

гомілетики: у вступі – рядки першої строфи (перший, другий, третій рядки), 

у викладі –  другої (четвертий, п’ятий, шостий рядки) і третьої (сьомий, 

восьмий, дев’ятий рядки) строфи і нарешті розділу моралізованого епілога – 

четверта (десятий, одинадцятий, дванадцятий рядки) строфа. 

Відповідно, основу музичної організації піснеспіву становить строфічно-

варіантна структура з постійним оновленням матеріалу. Розділи гомілетики, 

текст стихири, позначення поспівок наведені у таблиці (таблиця 3.13). 

Таблиця 3.13. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». 

Композиційна будова та поспівкова структура 

Г
о
м

іл
е
т
и

к
а

 

Р
и

т
о
р

и
ч

н
і 

ф
о
р

м
и

 

С
т
р

о
ф

а
 

Р
я

д
о
к

 

Текст стихири Поспівки 

В
ст

у
п

 

В
ст

у
п

 

І 

1. Царствие Твое Христе Боже 1a + 1c 

2. Царствіе Всѣ вѣк  2a1 + 2d1 

3. 
И Владичество Твое во всяком родѣ 

и родѣ. 
–––––– 3e + 3d 

В
и

к
л

ад
 

О
п

о
в
ід

ь
 ІІ 

4. Воплотися от Духа святаго  –––––––– 4c1 

5. 
И от приснодѣвы Маріа 

вочеловѣшася: 
–– 5b + 5f 

6. 
свѣт нам возсія Христе Боже Твоим 

пришествіе 
–––––– 6c2 + 6f+6f1 

ІІІ 

7. свѣт от свѣта отче сіяние  7a2 + 7c3 

8. Всю тварѣ просвѣтил еси ––––––– 8c4 + 8f1 

9. Всяко дыханіе слави тя ––––––– 9c5 + 9d 
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Г
о

м
іл

е
т
и

к
а

 

Р
и

т
о

р
и

ч
н

і 

ф
о

р
м

и
 

С
т
р

о
ф

а
 

Р
я

д
о

к
 

Текст стихири Поспівки 
М

о
р

ал
із

о
в
ан

и
й

 
еп

іл
о

г.
 

З
ав

ер
ш

ен
н

я
 

ІV 

10. образ слави отча 10 фіта 

11. Сий прежде сый  ––––––– 11c6 

12. 
Восіявый от Девы Боже помилуй 

насѣ. 
––12b1+12 фіта+12g 

У цій різдвяній стихирі теж виражені інтонаційні зв’язки з двома 

першими стихирами, але весь музичний розвиток спрямований до насичення 

саме розробкового викладу матеріалу. Шість основних поспівок та їх 

виокремлені елементи в кожному варіантному оновленні насичені 

допоміжними і прохідними звуками, що створює характерну текучість, 

плинність і розспівність монодії. Основу першої музичної строфи становлять 

чотири поспівки (приклад 3.18). 

Приклад 3.18. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». Поспівки першої строфи 

 

Музично-інтонаційний розвиток монодії показує: рядки другої і третьої 

строф, які відповідають викладу основної думки, оспівуються на постійному 

варіантному оновленні поспівок 1с і 5f, до яких долучаються поспівки 

першого мелодичного рядка (приклад 3.19). 



141 

Приклад 3.19. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». 

Поспівки другої і третьої строфи 

 

Конструктивною одиницею музичного розвитку в цьому розділі є 

мелодична формула, зосереджена у поспівці 6с2 «свѣт нам». Вона містить 

оспівування опорного тону верхнім і нижнім допоміжними звуками і зупинку 

на нижньому опорному щаблі (приклад 3.20). 

Приклад 3.20. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». Мелодична поспівка 6с2 

 

Можна стверджувати, що цей музичний мотив став основою всіх 

варіантних поспівкових оновлень, отже, метод розгорнутого оспівування 

найбільш повно відповідає проповідницькому тону висловлювання. 
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Кульмінаційна зона музичного розвитку в стихирі припадає на 

мелодичні рядки четвертої строфи (десятий, одинадцятий, дванадцятий) так 

званого моралізуючого епілогу. Відправною точкою цих крайніх рядків є 

варіантне повторення мелодичного звороту «образ слави» (десятий рядок) у 

словах «восіявый от Девы» (дванадцятий рядок; приклади 3.21, 3.22). 

Приклад 3.21. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». 

Сегмент поспівки десятого рядка 

 

Приклад 3.22. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». 

Поспівка дванадцятого рядка 

 

Проте найбільшу кульмінацію у цій стихирі підкреслено 

використанням не однієї, а двох протяжних фіт у сакральних словах «отча» і 

«Боже» (приклади 3.23, 3.24), викликаючи у слухача і співця особливий 

молитовний душевний стан (десятий і дванадцятий рядки). 

Приклад 3.23. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». Фіта десятого рядка 
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Приклад 3.24. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». Фіта дванадцятого рядка 

 

Прямі музично-інтонаційні зв'язки з кінцевими поспівками перших 

двох стихир має фінальна поспівка (приклад 3.25), розспівана в останніх 

словах «помилуй насѣ» (12g): 

Приклад 3.25. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». 

Фінальна поспівка дванадцятого рядка 

 

Поряд із поспівковою організацією музичної тканини, варто звернути 

увагу на фонемний рівень стихири. Розглянемо опорну структуру 

наголошених фонем стихири (таблиця 3.14). 

Таблиця 3.14. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». 

Опорна структура наголошених фонем 

№ 

з/п 
Текст стихири 

Наголошені голосні 

фонеми 

1. Царствие Твое Христе Боже А – Е – Е – О 

2. Царствіе Всѣ  вѣк  А – ѣ – ѣ 

3. И Владичество Твое во всяком родѣ и родѣ. И – Е – А – О – О 

4. Воплотися от Духа святаго  И – У – А 

5. И от приснодѣвы Маріа вочеловѣшася: ѣ – І – ѣ 

6. 
свѣт нам возсія Христе Боже Твоим 

пришествіе 
ѣ – А – А – Е – О – И – Е 

7. свѣт от свѣта отче сіяние  ѣ – ѣ – О – А 
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№ 

з/п 
Текст стихири 

Наголошені голосні 

фонеми 

8. Всю тварѣ просвѣтил еси А – И – И 

9. Всяко дыханіе слави тя А – А – А – А 

10. образ слави отча О – А – О 

11. Сий прежде сый  И – Е – Ы 

12. Восіявый от Девы Боже помилуй насѣ . А – Е – О – И – А 

Перші три рядка стихири переконують, що зазначені наголошені 

голосні фонеми мають певну семантичну відповідність музичній тканині – їх 

поява відповідає оспівуванню побічних тонів ладової опори: «b – a – g – f – e». 

Важливі звукові акценти наявні як у музичному розвитку, так і в тематизмі 

поетичного тексту. Аналіз опорної структури наголошених і ненаголошених 

голосних фонем стихири вміщено в таблиці (таблиця 3.15). 

Таблиця 3.15. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». 

Опорна структура наголошених і ненаголошених голосних фонем 

№ 

з/п 
Стихира 

1. 

Царствие Твое Христе Боже 

А Е  Е  О 

А ие о Е  и Е  О е 

2. 

Царствіе Всѣ  вѣк 

А ѣ  ѣ  

а іе ѣ  ѣ  

3. 

И Владичество Твое во всяком родѣ и родѣ 

И Е  А О О 

И а И е о оЕ  о А о О ѣ и О ѣ 

4. 

Воплотися от Духа святаго 

И У А 

о о И а о У а а А о 
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№ 

з/п 
Стихира 

5. 

И от приснодѣвы Маріа вочеловѣшася 

H ѣ  І ѣ  

И о и о ѣ  ы а І а о е о ѣ  а а 

6. 

свѣт нам возсія Христе Боже Твоим пришествіе 

ѣ  А А Е  О И Е  

ѣ  А о і А и Е  О е о И и Е  іе 

7. 

свѣт от свѣта отче сіяние 

ѣ  ѣ  О А 

ѣ  о ѣ  а О е іА и е 

8. 

Всю тварѣ просвѣтил еси 

А И И 

У А ѣ о ѣ И е И 

9. 

Всяко дыханіе слави тя 

А А А А 

А о ы А іе А и А 

10. 

образ слави отча 

О А О 

О а А и О а 

11. 

Сий прежде сый 

И Е  Ы  

И Е  е Ы  

12. 

Восіявый от Девы Боже помилуй насѣ 

А Е  О И А 

о і А ы о Е  ы О е о И у А  

Отже, можна більш детально розглянути структурну організацію 

голосних фонем, які на музичному рівні беруть участь в оспівуванні тонів 

ладового звукоряду піснеспіву. Цікаво, що у піснеспіві «Царствие Твоє 

Христе Боже» акцентна розбіжність між фонемною і мелодико-ритмічною 

лініями майже відсутня. У поетичному тексті цієї різдвяної стихири 47 слів і 

лише в шести із них є вербально-музична невідповідність у подовженні 

наголошених голосних фонем, зокрема у словах «всяком» і «родѣ» третього 

мелодичного рядка «и Владичество Твое во всяком родѣ и родѣ», а в обох – 
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спільна закономірність: у фонемному рядку наголошений перший склад, а в 

музичному – ритмічно подовжений другий склад. У четвертому рядку 

«воплотися от Духа святаго» за цим же принципом виділяються слова 

«Духа» і «святаго», у яких, замість мелодико-ритмічного увиразнення 

наголошеного складу, збільшується тривалість наступного за ним 

ненаголошеного. 

Особливу увагу привертають «дисонантні» слова «Отча» з десятого 

рядка «образ слави Отча» і «Боже» з дванадцятого фінального рядка 

«восіявый от Девы Боже помилуй насѣ». У кожному з них на другому 

ненаголошеному складі використана фіта, мелодичне розспівування якої 

значно перевищує ритмічну тривалість наголошеного складу слова. 

Злитність, спаяність поетичного тексту стихири значною мірою 

досягається шляхом добору відповідних приголосних фонем, які дають змогу 

зосередитись на певних словах церковного піснеспіву. Консонантну 

структуру твору наведено в таблиці 3.16. 

Таблиця 3.16. 

Стихира «Царствие Твое Христе Боже». Консонантна структура 

№ 

з/п 
Текст стихири 

Консонантна 

структура 

1. Царствие Твое Христе Боже Црств Тв Хрст Бж 

2. Царствіе Всѣ вѣк  Црств Вс вк 

3. 
И Владичество Твое во всяком родѣ и 

родѣ. 

Влдчств Тв в вскм рд рд 

4. Воплотися от Духа святаго  Вплтс т Дх свтг 

5. И от приснодѣвы Маріа вочеловѣшася: Т прсндв Мр вчлвшс 

6. 
свѣт нам возсія Христе Боже Твоим 

пришествіе 

Свт т свт тч сн 

7. свѣт от свѣта отче сіяние  Свт т свт тч сн 

8. Всю тварѣ просвѣтил еси Вс твр прсвтл с 

9. Всяко дыханіе слави тя Вск дхн слв т 

10. образ слави отча Брз слв тч 

11. Сий прежде сый  С пржд сй 

12. Восіявый от Девы Боже помилуй насѣ. Всв т Дв Бж пмл нс 
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У результаті здійсненого фонемного, ладо-інтонаційного та мелодико-

ритмічного аналізу різдвяних стихир, зокрема стихири «Царствие Твое 

Христе Боже», виявлено, що своєрідній плинності і текучості монодії сприяє 

характерна «квантитативна (часомірна) метро-ритміка довготних наголосів» 

[186, с. 78–79], а також зміщення словесних акцентів у музичному фразуванні. 

Різдвяна стихира «Что ти принесем Христе» найбільш розспівана серед 

стихир на «Господи воззвах». У ній майже не можливо виявити прямих 

музично-інтонаційних паралелей з попередніми піснеспівами стихирного 

циклу, а також знайти їх пізнавані музичні поспівки. Водночас, починаючи з 

риторичного запитання «Что ти принесем Христе», у поетичному тексті 

містяться синонімічні паралелізми, у яких детально розвивається тема 

принесення дарів. 

Основу музичної композиції становлять дев’ять рядків, поетичний текст 

яких, а також риторичні форми і розділи гомілетики наведені у таблиці 3.17. 

Таблиця 3.17. 

Стихира «Что ти принесем Христе». Словесно-поетична композиція 

Гомілетика 

(основні 

розділи) 

Риторичні 

форми 

С
т
р

о
ф

а
 

Р
я

д
о
к

 

Текст 

Вступ Вступ І 
1. Что ти принесем Христе 

2. яко явися на земли яко человѣк нас дѣля 

Виклад Оповідь 

ІІ 
3. каждо бо тварѣ бывшия Тобою 

4. Благодареніе Тебѣ приносит 

ІІІ 

5. ангели хваленіе небеса же звѣзду  

6. волсви дареніе пастирное удивленіе 

7. земля пещеру пустыни ясли 

8. мы же Матерь Дѣву 

Моралізо-

ваний епілог 

Завер-

шення 
IV 9. превѣчный Боже помилуй насѣ. 

Цей поетичний текст витримано в ораторському стилі, що дає підстави 

стверджувати про наявність зв’язку з жанром проповіді. Розповідність 

вербального тексту передано монотонністю мелодичного руху, постійним 
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музичним оновленням. Так, за словами дослідниці Євгенії Буриліної, 

«співвідношення найдрібніших структурних одиниць піснеспіву – складу і 

знаку характеризуються більшою рухливістю і більш значними змінами. Ці 

зміни пов’язані з тенденцією – до збільшення кількості знаків на один склад 

тексту (появою або розширенням внутрішньоскладових розспівів), і зі 

змінами літературної будови складу (фонетичними редакціями тексту), 

наслідком яких став перерозподіл співочих знаків у слові, що здійснюється 

зазвичай з урахуванням наголошеності складу» [21, с. 142–143]. 

Риторичне запитання «Что ти принесем Христе» супроводжується 

розгорнутим мелодичним розвитком з «деталізованим» оспівуванням 

опорних тонів у межах розхитування інтервалу терції і кварти. Далі, у 

продовженні «яко явися на земли яко человѣк нас дѣля» (другий рядок) знову 

оспівується опора g1 і акцентується опора а1 (приклад 3.26). 

Приклад 3.26. 

Стихира «Что ти принесем Христе». Перша строфа 

 

Наступні два мелодичні рядки (третій, четвертий) досить подібні за 

типом музичного розвитку. На початку кожного з них помітний однаковий 

рух мелодичної лінії, а в кінці з’являються елементи основної «стихирної» 

поспівки 3f (приклад 3.27). 



149 

Приклад 3.27. 

Стихира «Что ти принесем Христе». 

Мелодичні поспівки третього й четвертого рядків 

 

Продовжує текстовий розділ викладу перелік дарів божественної сили 

(«ангели хваленіе небеса же звѣзду») і земних благ («волсви дареніе 

пастирное удивленіе земля пещеру пустыни ясли»). У словах «ангели 

хваленіе» музичні коливання не перевищують меж інтервалу кварти, тільки у 

фразі «небеса же звѣзду» (приклад 3.28) через гамоподібні ходи амбітус 

звукоряду розширюється до інтервалу септими (п’ятий рядок): 

Приклад 3.28. 

Стихира «Что ти принесем Христе». П’ятий мелодичний рядок 

 

У наступних мелодичних рядках (шостий, сьомий) з’являються лише 

елементи поспівок із попередніх стихир (приклад 3.29). 
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Приклад 3.29. 

Стихира «Что ти принесем Христе». 

Мелодичні поспівки шостого й сьомого мелодичних рядків 

 

Останній дар, принесений Христу – дар божественний, оспіваний у 

восьмому рядку «мы же Матерь Дѣву». У слові «мы» використано нову фіту, 

якої не було у попередніх стихирах на «Господи воззвах». Якщо музичний 

розвиток фіт у стихирах «Придите, возрадуемся Господеви» (шістнадцятий 

рядок) і «Царствие Твое Христе Боже» (десятий, дванадцятий рядки) 

монотонним звуковим коливанням не перевищував амбітусу кварти, то 

плавний поступеневий низхідний і висхідний рухи фіти стихири «Что ти 

принесем Христе» розширив мелодичні сегменти до діапазону сексти 

(приклад 3.30). 

Приклад 3.30. 

Стихира «Что ти принесем Христе». 

Фіта і поспівка восьмого мелодичного рядка 

 

Каденційній зоні моралізованого епілогу відповідає останній 

мелодичний рядок стихири «превѣчный Боже помилуй насѣ» (дев’ятий 

рядок). На відміну від фінальних рядків перших стихир, у сакральному слові 

«Боже» фіта відсутня, ритмічним подовженням залишився тільки натяк на її 
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можливе використання. Мелодичне оспівування прохання «помилуй насѣ» не 

подібне до інших і має нове мелодичне оформлення (приклад 3.31). 

Приклад 3.31. 

Стихира «Что ти принесем Христе». 

Дев’ятий мелодичний рядок стихири 

 

Розгортання музичної думки в піснеспіві «Что ти принесем Христе» з 

характерною дрібно нюансованою розспівністю спонукає до висновку, що 

цю стихиру можна віднести до більш раннього періоду розвитку 

монодичного співу, коли відбувався процес його оновлення й повторювались 

тільки окремі елементи поспівок. 

Поряд з дослідженням поспівкового формотворення піснеспіву, варто 

звернути увагу на фонемний рівень організації тематизму. Розглянемо 

опорну структуру наголошених і ненаголошених голосних фонем у стихирі 

(таблиця 3.18). 

Таблиця 3.18. 

Стихира «Что ти принесем Христе». 

Опорна структура наголошених і ненаголошених голосних фонем 

№ 

з/п 
Стихира 

1. 

Что ти принесем  Христе  

О И Е  Е  

О И и е Е  и Е  

2. 

яко явися на земли яко человѣк нас дѣля 

А И И А ѣ  А ѣ  

А о а И а а е И А о е о ѣ  А ѣ  а 

3. 

каяждо бо тварѣ бывшия Тобою 

А А Ы  О 

А а о о А ѣ Ы  иа оО у 
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№ 

з/п 
Стихира 

4. 

благодареніе Тебѣ  приносит 

Е  ѣ  О 

а о а Е  іе е ѣ  и О и 

5. 

ангели хваленіе небеса же звѣзду 

А Е  А У 

А е и а Е  іе е е А е ѣ У 

6. 

волсви дареніе пастирное удивленіе 

И Е  А Е  

о И а Е  іе А и ое у и Е  іе 

7. 

земля  пещеру пустыни ясли 

А Е  Ы  А 

е А е Е  у у Ы  и А и  

8. 

мы же Матерь Дѣву 

Ы  А ѣ  

Ы  е А е ѣ  у 

9. 

Превѣчный Боже помилуй насѣ 

ѣ  О И А 

е ѣ  ы О е о И уи А ѣ 

У першому рядку виявляємо наголошені голосні О – И – Е – Е, 

повторення останньої з них [Е] сповнює слова «принесем Христе» 

стверджувальної інтонації. Характерно, що у послідовності наголошених і 

ненаголошених голосних (О – И – и – е – Е – и – Е) трапляються повторення 

фонем [и – Е], які надають фразі «принесем Христе» інтонаційної 

спорідненості й римованості. Подібні інтонаційні явища відбуваються і в 

ладо-інтонаційній організації мелодичного рядка. Починається стихира з 

побічного тону f, який оспівується допоміжними звуками, створюючи у слові 

«Что» звукові коливання. 

У наступному зверненні «ти» переважає побічна опора g, далі у фразі 

«принесем Христе» мелодичний рух знову підпорядковується ладовим 

побічним опорам f – g, відтворюючи інтонаційні коливання. Характерно, що 

музичний розвиток першого рядка («Что ти принесем Христе») відбувається 
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з поступовим збільшенням амплітуди розспівування побічних опор: у словах 

«что» – терція, «ти» – кварта, «принесем» – секста, а в «Христе» – знову 

повертається до терції. 

Мелодична лінія другого рядка має розвитковий характер, вона 

ґрунтується на двох побічних опорах g – c із зосередженням навколо осі g. У 

поетичному тексті «Яко явися на земли яко человѣк нас дѣля» 

спостерігаються фонемні коливання як у послідовності наголошених 

голосних А – И – И – А – ѣ – А – ѣ, так і в комплексі наголошених і 

ненаголошених голосних фонем. Ці інтонаційні повторення створюють ефект 

рими. 

Звучання поетичного тексту відзначається стислістю завдяки 

зосередженню приголосних фонем. Консонантну структуру стихири 

наведено у таблиці 3.19. 

Таблиця 3.19. 

Стихира «Что ти принесем Христе». Консонантна структура 

№ 

з/п 
Текст стихири 

Консонантна 

структура 

1. Что ти принесем Христе Чт т прнсм Хрст 

2. яко явися на земли яко человѣк нас дѣля к вс н змл к члвк нс дл 

3. каяждо бо тварѣ бывшия Тобою  кжд б твр бвш тб 

4. благодареніе Тебѣ приносит  блгдрн тб прнст 

5. ангели хваленіе небеса же звѣзду нгл хвлн нбс ж звзд 

6. волсви дареніе пастирное удивленіе  влсв дрн пстрн двлн 

7. земля пещеру пустыни ясли змл пщр пстн сл 

8. мы же Матерь Дѣву м ж мтр дв 

9. Превѣчный Боже помилуй насѣ Првчн бж пмл нас 

Повторюваність приголосних [с] і [р], чергування голосних [и] і [е] у 

словах «принесем Христе» сприяють їх інтонаційній спорідненості, а 

поєднання приголосних фонем («Чт т» на початку рядка і «ст» у кінці) надає 

тексту («Что ти принесем Христе») інтонаційної завершеності. У другому 

рядку яко явися на земли яко человѣк нас дѣля повторююється п’ять фонем: 
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[к], [в], [с], [н] і [л], що також сприяє злитності тематизму. Повторення 

приголосних фонем є в кожному рядку, на початку стихири вони 

відбуваються частіше, в останніх трьох рядках – рідше, однак їх поява у 

скомпонованій дії з наголошеними і ненаголошеними голосними суттєво 

впливають на мелодичне забарвлення поетичного тексту. 

У третьому рядку («каяждо бо тварѣ бывшия Тобою») привертають 

увагу такі фонетичні особливості: дзеркальне повторення голосних фонем 

(А – а – о – о – А) надає словам «каяждо бо тварѣ» інтонаційної 

завершеності, а повторення у рядку приголосної фонеми [Б] – утворює 

фонологічний паралелізм. У цей час музичний розвиток мелодії ґрунтується 

на трьох побічних ладових опорах: a – g – f. У слові «каяждо» наголошений 

перший склад не має свого логічного відтворення у монодичній партії, 

навпаки, розспіваний останній ненаголошений склад, піднявши мелодичну 

лінію з тону f – до побічної опори а. 

У першому слові наступного рядка також є акцентна розбіжність між 

поетичною і музичною лініями, у слові «благодареніе» замість наголошеного 

складу «ре» розспівуються перші три склади, тривалість яких значно 

перевищує довготу логічного словесного акценту. 

Певна незалежність розвитку поетичної і мелодичної ліній характерна 

для п’ятого рядка, у якому перелічуються дари божественної сили: «ангели 

хваленіе небеса же звѣзду». У перших трьох словах ритмічна тривалість 

наголошених складів мінімальна, водночас музична партія ненаголошених 

складів подовжена у два-шість разів. Серед інших фонемних характеристик 

варто назвати інтонаційну узгодженість у словах «ангели хваленіе завдяки 

повторенню приголосних фонем [н] і [л]. Особливу об’єднувальну роль 

відіграє голосна фонема [е], наявна в кожному слові цього рядка. 

У п’ятому, шостому, сьомому поетичних рядках, окрім синонімічних, 

трапляються фонологічні паралелізми, вони увиразнюють перелік 

божественних і земних дарів. Завдяки огляду опорної структури 
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наголошених і ненаголошених голосних у різних словах, виявлено спільну чи 

максимально послідовність наголошених і ненаголошених, наближену до 

першого зразка, яка інтонаційно зближує їх, навіть незважаючи на різні 

приголосні сполучення в них. Наприклад, послідовність голосних е – і – е 

споріднює слова «хваленіе», «дареніе», «удивленіе», як і фонеми е – у словах 

«звѣзду», «пещеру», «Дѣву». Незважаючи на це, їх музичні партії мають різні 

мелодичні варіанти, що викликає відчуття нестійкості і надає розділу 

розробкового характеру. 

У шостому й сьомому рядках, у словах «дареніе» і «пустыни», помітна 

акцентна розбіжність, за якою ненаголошені склади більш тривалі, ніж 

наголошені. Такі ж самі ознаки властиві «Боже» і «помилуй» в останньому, 

дев’ятому мелодичному рядку. У стихирі «Что ти принесем Христе» 37 слів, 

у дев’яти з них є різні поетичні і музичні акценти. 

Завершує весь цикл різдвяних стихир на «Господи воззвах» – піснеспів 

«Августу единоначалствующу» винятково урочистого та гімнічного 

характеру. Величного й панегіричного звучання йому надає поетичний текст, 

написаний на початку ІХ століття монахинею Кассією, і музичний текст, 

пов'язаний з давньоукраїнською монодичною традицією. 

Слід зауважити, що візантійські автори схильні були наголошувати, що 

народження Христа збіглося з періодом правління Августа, цим самим 

підкреслюючи, що християнська віра й імператорська влада виникли майже 

одночасно. У таких порівняннях вони досить часто застосовували метод 

діалектичного протиставлення явищ. Цей же прийом застосовує у своїй 

гімнографічній творчості блаженна Кассія. Вона свідчить про «единоначалие 

Августа» і зникнення «многоначалия людей», зникло «многобожие идолов» і 

ми стали «единым царством божества». До того ж, двічі повторюване слово 

«написание» виявляє інше смислове протиставлення. Якщо «написание» 

кесаря є зовнішньою подією, зокрема перепис населення в період Різдва 

Христового, то «написание вѣрними вочеловечшагося Христа» є проявом 
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внутрішньої християнської радості. Не випадково ця стихира завершує цикл 

на «Господи, воззвах», вона найбільш багата духовно-славильним змістом. 

За музичним розгортанням цю стихиру можна вважати строфічно-

варіантною композицією з повторюваністю на рівні рядків і поспівок. Десять 

мелодичних рядків становлять основу композиції, для них характерна 

силабічна мелодика. У мелодичному відношенні ця стихира видається навіть 

дещо спрощеною, у ній майже не трапляються допоміжні і прохідні звуки, 

які збагачували й розвивали поспівковий тематизм у перших трьох різдвяних 

стихирах на «Господи воззвах». Структурно-композиційна будова стихири 

«Августу единоначальствующу», а також її поспівковий тематизм 

відображені в таблиці 3.20. 

Таблиця 3.20. 

Стихира «Августу единоначалствующу». Поспівкова будова 

С
т
р

о
ф

а
 

Р
я

д
о
к

 

Текст стихири Поспівки 

І 
1. Августу единоначалствующу на земли 1a + 1b 

2. много мятежное человѣчество оуставляшеся –––––– 2c + 2d 

ІІ 
3. Тобѣ воплощшуся от чистыя –––– 3b1 

4. много божное идолское проклинашеся ––––––– 4c + 4d 

ІІІ 

5. Во едино цесарство мирны грады быша –––––––– 5f + 5f 

6. 
И во едину власть божественную языцы 

вѣроваша 
––––––– 6c1 + 6f 

7. описашася людіе повеленіем кесаревим –––––––– 7c2 + 7f 

8. написахомся вѣрныи имени божественному –––––––– 8c3 + 8f 

ІV 
9. Тобѣ вочеловѣчшуся Богу нашему –––– 9b1 

10. велія милость Твоя Господи слава Тебѣ. –––––– 10d1 + 10g 

Мелодичні рядки першої строфи (перший, другий) ґрунтуються на 

чотирьох основних поспівках перших стихир (приклад 3.32). 
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Приклад 3.32. 

Стихира «Августу единоначалствующу». 

Мелодичні поспівки першої строфи 

 

За таким же принципом організовані рядки другої строфи (третій, 

четвертий; приклад 3.33). 

Приклад 3.33. 

Стихира «Августу единоначалствующу». 

Мелодичні поспівки другої строфи 

 

Отже, перша і друга строфи відіграють роль експозиційного викладу 

матеріалу, розвиток зосереджений у третій строфі, яка охоплює п’ятий, 

шостий, сьомий і восьмий рядки. Однією з характерних особливостей цієї 

частини є варіантне повторення однієї з поспівок на початку рядка і точне 

повторення поспівки каденційного плану наприкінці кожного рядка. Цим 

самим у музичному розгортанні монодії підкреслюються характерні 

діалектичні протиставлення й риторичні паралелізми (приклад 3.34). 
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Приклад 3.34. 

Стихира «Августу единоначалствующу». 

Мелодичні поспівки третьої строфи 

 

Остання строфа (дев’ятий, десятий рядки) відповідає зоні репризи – 

моралізуючому епілогу. Вона побудована на повторенні й оновленні двох 

поспівок першої строфи, до яких долучається фінальна поспівка «Господи 

слава Тебѣ» (приклад 3.35). 

Приклад 3.35. 

Стихира «Августу единоначалствующу». 

Мелодичні поспівки четвертої строфи 

 

Поряд із розглядом поспівкової структури піснеспіву, варто звернути 

увагу на мелодику поетичного тексту в ній, яка проступає на фонемному 
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рівні організації композиції. Опорну структуру наголошених і 

ненаголошених голосних фонем відтворено у таблиці 3.21. 

Таблиця 3.21. 

Стихира «Августу единоначальствующу». 

Опорна структура наголошених і ненаголошених голосних фонем 

№ 

з/п 
Стихира 

1. 

Августу единоначальствующу на земли 

А А И 

А у у е и о а А у у у а е И 

2. 

многомятежное человѣчество уставляшеся 

Е ѣ А 

о о аЕ  ое е о ѣ  е о у а А е а 

3. 

Тобѣ  воплощшуся от чистыя 

ѣ О И 

о ѣ  о О у а о И ы я 

4. 

многобожное идолское проклинашеся 

О И А 

о о О ое И о ое о и А е а 

5. 

Во едино цесарство мирны грады быша 

H Е И А Ы 

О е И о Е  а о И ы А ы Ы  а 

6. 

и во едину власть божественную языцы вѣроваша 

И А Е Ы ѣ 

и о е И у А о Е  е уу я Ы ы ѣ  о а а 

7. 

описашася людіе повеленіем кесаревим 

А У  Е Е 

о и А а а У іе о е Е  і е Е  а е и 

8. 

написахомся вѣрнии имени божественному 

А ѣ И Е 

а и А о а ѣ  ии И е и о Е  е о у 

9. 

Тобѣ  вочеловѣчшуся Богу нашему 

ѣ ѣ О А 

о ѣ  о е о ѣ  у а О у А е у 
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№ 

з/п 
Стихира 

10. 

велія милость Твоя Господи слава Тебѣ . 

Е И А О А ѣ 

Е  і а И о оА О о и А а е ѣ  

Консонантну структуру стихири, за якою виокремлено приголосні 

фонеми, наведено у таблиці 3.22. 

Таблиця 3.22. 

Стихира «Августу единоначальствующу». Консонантна структура 

№ 

з/п 
Текст стихири Консонантна структура 

1. Августу единоначалствующу на земли вгст дннчлствщ н змл 

2. Многомятежное человѣчество оуставляшеся мнгмтжн члвчств ствлшс 

3. Тобѣ воплощшуся от чистыя тб вплщшс т чстя 

4. много божное идолское проклинашеся мнг бжн длск прклншс 

5. во едино цесарство мирны грады быша в дн цсрств мрн грд бш 

6. и во едину власть божественную языцы вѣроваша в дн влст бжствнн зц врвш 

7. описашася людіе повеленіем кесаревим псшс лд пвлнм ксрвм 

8. написахомся вѣрныи имени божественному нпсхмс врн мн бжствннм 

9. Тобѣ вочеловѣчшуся Богу нашему тб вчлвчшс Бг ншм 

10. велія милость Твоя Господи слава Тебѣ. Вл млсть Тв Гспд слв Тб 

Отже, музична організація монодичного матеріалу органічно 

поєднується з багато насиченою текстовою побудовою піснеспіву, у якому, 

поряд із методом діалектичного мислення, автор стихири використовує 

прийом синтезу, а також знання канонічних книг Священного Писання 

Старого і Нового Завіту: «Стихира на “Різдво Христове” вся написана на 

основі євангельських текстів, як і деякі вирази чудових ірмосів канону 

Великої Суботи» [67, с. 201]. 

Саме ця, остання стихира «Августу единоначалствующу на земли» 

обов’язково зафіксована в нотолінійних Ірмолоях, починаючи з кінця ХVІ до 

ХVІІІ століть, і навіть початку ХІХ століття, тоді як всі перші чотири 

стихири на «Господи воззвах» містяться тільки в Супральському Ірмолої та 
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Ірмолої середини XVII століття. Це переконує, що з часом церковний 

співацький репертуар зазнав скорочення. 

Як переконує музично-інтонаційний аналіз, в Ірмолоях міститься 

найбільш спрощений варіант стихири, що ґрунтується на більш чіткому 

принципі строфічно-варіантної композиції з повторюваністю на рівні рядків і 

поспівок. У результаті, зникли ранні, більш складні зразки, іншими словами, 

інваріанти розспівного жанру стихири. 

Отже, завдяки комплексному музично-стилістичному аналізу різдвяних 

стихир на «Господи воззвах» виявлено, що релігійна основа тексту 

безпосередньо впливала на організацію музичного матеріалу монодії. 

Детальний аналіз поетичного тексту дає підстави стверджувати, що на 

композицію стихир значною мірою впливало ораторське мистецтво, зокрема 

жанр проповіді. Основні складові гомілетики і риторики формують відповідний 

тип викладу текстового і, водночас, музичного матеріалу. Тексти піснеспівів, 

збагачені різноманітними риторичними прийомами, сприяють розвитку 

музичної форми, стрижнем якої можна назвати строфічно-варіантну 

структуру з постійним оновленням музичного матеріалу. Цей принцип 

лежить в основі різдвяних стихир, інваріантом оновлення і повторення тут є 

сім основних поспівок, які з’являються вже в першій стихирі. 

Різдвяні стихири на «Господи воззвах» відрізняються стильовою 

неоднорідністю піснеспівів в Ірмолої середини ХVІІ століття. Так, у зв’язку з 

інакшим методом організації матеріалу, побудованому виключно на постійному 

оновленні окремих елементів поспівок, четверта стихира «Что Ти принесем, 

Христе» належить до зразків більш раннього періоду монодичного співу. 

Отже, різдвяні стихири на «Господи воззвах» становлять цикл не тільки 

внаслідок певного місця розташуванням у чині Всеношного богослужіння, а 

й завдяки довершено оформленому музичному матеріалу. 

Особливе значення має фонемний рівень організації піснеспіву, 

завдяки його розгляду виявлено опорну структуру наголошених і 
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ненаголошених голосних фонем, консонантну структуру, за якою 

аналізуються приголосні, а також явища фонологічного паралелізму, інших 

прийомів звукового письма. Повторюваність певної послідовності фонем у 

різних словах стихири інтонаційно зближує їх, а поетичний текст піснеспіву 

набуває римованої форми. Аналогічні явища спостерігаються і в ладо-

інтонаційній організації монодичних піснеспівів: побічні ладові опори 

мелодичних рядків, як і наголошені голосні фонеми, утворюють основу для 

подальшого розвитку музичної думки. 

3.3. Комплексний аналіз вербального і музичного текстів 

монодичного піснеспіву (на прикладі різдвяної стихири 

«Придѣте возрадуемся Господеви») 

Комплексне дослідження монодичних піснепівів з урахуванням усіх 

можливих формотворчих компонентів дає змогу виявити образно-смислову 

взаємодію слова і музики в них. На прикладі першої різдвяної стихири на 

«Господи воззвах» з нотолінійного Ірмолоя Межигірського монастиря 

розглянемо словесно-музичну цілісність давньоукраїнської монодії на 

риторичному, поспівковому, фонемному й ладо-інтонаційному рівнях 

організації композиції. 

Отже, композицію стихири «Придѣте возрадуемся Господеви» 

становлять 16 текстових рядків, що збігаються з мелодичним наповненням 

(16 мелодичних рядків). Сюжетний план стихири відповідає законам 

гомілетики. Дослідниця О. Малаштанова вказує на спорідненість воскресних 

стихир на «Господи воззвах» і жанру проповіді, що виявляється в 

застосуванні риторичних засобів виразності [103, с. 121]. Аналогічні явища 

трапляються і в поетичному тексті різдвяної стихири. 

У процесі аналізу поетичного тексту різдвяної стихири виявлено, що її 

сюжетна основа підпорядкована певним риторичним формам, які сприяють 

розкриттю богословської сутності й емоційного наповнення піснеспіву. До 
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них належать: вступ (перший, другий рядки), розповідь (третій, четвертий, 

п’ятий рядки), відступ (шостий, сьомий рядки), пояснення (восьмий, 

дев’ятий, десятий рядки), підтвердження (одинадцятий, дванадцятий рядки), 

узагальнення (тринадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий рядки) і 

завершення (шістнадцятий рядок). Для зручності кожен риторичний 

підрозділ, який вміщує кілька віршованих рядків, позначимо відповідним 

порядковим номером строфи (таблиця 3.23). 

Таблиця 3.23. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». Композиційна структура 

Гомілетика 

(основні 

розділи) 

Рито-

ричні 

форми С
т
р

о
ф

а
 

Р
я

д
о

к
 

Текст стихири 

Вступ Вступ І 
1. Придѣте возрадуемся Господеви 

2. нинѣшнюю тайну ісповѣдающе 

Виклад 

Оповідь ІІ 

3. средо градіжа стѣна разорися 

4. и пламенное оружіе плещи даеми 

5. и херувим отступает от древа жизни 

Відступ ІІІ 
6. і азь і рая пища причащаюся 

7. и негожи изгнан бых ослушанія ради  

Пояс-

нення 
ІV 

8. ибо неизмѣнен образ отечь 

9. образ, подобія приносущія 

10. Его образ рабій приемлеть 

Підтвер-

дження 
V 

11. и неискусобранія матерее прошед 

12. непреложение припети еже бо бѣ пребысть 

Узагаль-

нення 
VI 

13. Бог сый истинен 

14. 
и еже не бѣ прия человѣк быв за 

человѣколюбіе 

15. тому возопіем рождейся от Дѣви 

Моралізова-

ний епілог 

Завер-

шення 
VII 16. Боже помилуй нась. 

Під час аналізу поетичного тексту піснеспіву визначено характерні 

риторичні прийоми, послідовність і сукупність яких забезпечують повноту 

віршової композиції. Серед них – синонімічний, синтетичний і антитетичний 
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види паралелізмів, фігури антитеза, метафора, полісіндетон, гіпербатон, 

симплока, алітерація. 

Перші два текстові рядки (перша строфа) «Придѣте возрадуемся 

Господеви» (перший рядок) «нинѣшнюю тайну ісповѣдающе» (другий рядок) 

відповідають проповідницькому вступу, у якому звучить основний заклик 

до молитви і прославлення Господа, пояснюючи (ісповѣдающе11) тайну 

свята. Далі у текстовій композиції використано антитезу – прийом 

емоційного контрасту між першою і другою строфами тексту. Емоційний 

стан святкового прославлення змінюється емоційним збентеженням. 

Пояснення таємниці свята Різдва Христового відбувається за допомогою 

метафори і синтетичного паралелізму:  нанизування фраз, споріднених за 

смислом, але загалом їх перелік утворює емоційне ядро – усвідомлення 

прірви між Творцем і грішною людиною (таблиця 3.24). 

Таблиця 3.24. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Риторичні фігури другої строфи 

Риторичні 

форми 

с
т
р

о
ф

а
 

р
я

д
о
к

 

Текст стихири 
Риторичні 

фігури 

Оповідь ІІ 

3. средо градіжа стѣна разорися метафора, 

синтетичний 

паралелізм 

4. и пламенное оружіе плещи даеми 

5. и херувим отступает от древа жизни 

У межах четвертого, п’ятого, шостого і сьомого рядків поетичного 

тексту використано полісіндетон, риторичну фігуру додавання, утворену 

внаслідок повторення прийменника. У цьому випадку фонема «и» на початку 

трьох рядків дає змогу досягти стилістичного ефекту незначного затримання 

розмовного темпу, а промова кожної наступної фрази набуває більшої 

значимості. 

 
11 Слово «ісповѣдающе» тут означає «прославляючи» [див.: 146, с. 148]. 
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У третій строфі (шостий і сьомий рядки) розповідь ведеться від імені 

особи, яка пояснює, що вона приєднується до блаженств раю, з якого її 

раніше вигнано. Порівняння цих двох рядків утворює антитетичний 

паралелізм (таблиця 3.25). 

Таблиця 3.25. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Риторичні фігури третьої строфи 

Риторичні 

форми 

с
т
р

о
ф

а
 

р
я

д
о

к
 

Текст стихири 
Риторичні 

фігури 

Відступ ІІІ 
6. і азь і рая пища причащаюся антитетичний 

паралелізм 7. и негожи изгнан бых ослушанія ради 

У четвертій строфі (восьмий, дев’ятий і десятий рядки) шляхом 

нанизування синонімічних фраз пояснюється «уподібнення до божого 

образу». Лейтмотивом цих рядків є слово «образ», його звукове повторення, 

іншими словами, – алітерація, та різне синтаксичне розміщення у строфі – 

симплока – сприяють зосередженню уваги на поетичних фразах, які втілюють 

сакральну символіку, пов’язану зі словом «образ» (таблиця 3.26). 

Таблиця 3.26. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Риторичні фігури четвертої строфи 

Риторичні 

форми 

с
т
р

о
ф

а
 

р
я

д
о

к
 

Текст стихири 
Риторичні 

фігури 

Пояснення ІV 

8. ибо неизмѣнен образ отечь синонімічний 

паралелізм, 

симплока, 

аллітерація 

9. образ, подобія приносущія 

10. Его образ рабій приемлеть 

Підтвердженням «уподібнення до божого образу» є п’ята строфа 

поетичного тексту, яка містить два текстових рядки (таблиця 3.27). 



166 

Таблиця 3.27. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Поетичний текст п’ятої строфи 

Риторичні 

форми 

с
т
р

о
ф

а
 

р
я

д
о

к
 

Текст стихири 

Підтвердження V 
11. и неискусобранія матерее прошед 

12. непреложение припети еже бо бѣ пребысть 

У них ідеться про те, що «[Він] родився від матері, яка не пізнала 

шлюбу» («И неискусобранія матерее прошед» – одинадцятий рядок), і зберіг 

свою незмінну божественну природу («непреложение припети еже бо бѣ 

пребысть» – дванадцятий рядок). З першого погляду, текст цих двох рядків 

для сучасного слухача є не зовсім зв’язний і зрозумілий, він навіть дещо 

вибивається із загальної поетичної драматургії піснеспіву, та з іншого, – 

прийом нанизування слів, так зване «плетіння словес» (за Д. Лихачовим) 

створює свою звукову мелодику і ритміку поетичного висловлювання12. 

Для врівноваження емоційного сприйняття тексту стихири гімнограф 

знову вдається до антитези – контрастного протиставлення понять і образів. 

Так, шоста строфа (тринадцятий, чотирнадцятий і п’ятнадцятий рядки), що 

становить риторичний розділ узагальнення, розпочинається фразою «Бог сый 

истинен», ритмічна і фонологічна організованість якої стабілізує лексико-

семантичну складову твору. Три віршові рядки шостої строфи укладаються у 

свою мікроструктуру, тут використано риторичну фігуру гіпербатон – 

роз’єднання фраз одного смислового спрямування вставкою: відступом-

поясненням або словом іншого смислового характеру. 

У цьому випадку віршові рядки «Бог сый истинен» (тринадцятий 

рядок) і «тому возопіем рождейся от Дѣви» (п’ятнадцятий рядок), які разом 

становлять логічну побудову і виражають одну думку, а роз’єднуються 

 
12 Подібні явища розглянуто далі на прикладі метро-ритмічного і фонемного 

аналізу тексту. 



167 

вставкою «И еже не бѣ прия человѣк быв за человѣколюбіє» (чотирнадцятий 

рядок). У цьому рядку пояснюється: «[Бог] прийняв людську природу лише 

завдяки своїй любові до людини». Використаний риторичний прийом – 

смисловий відступ – виконує ритмотворчу функцію, а контраст розриву 

посилює експресію вираження думки (таблиця 3.28). 

Віршовим рядком «Боже помилуй нась» (шістнадцятий рядок, сьома 

строфа) завершується піснеспів. Після розгорнутого прославлення 

народженого Христа (перша – шоста строфи) остання строфа «Боже помилуй 

нась» у межах поетичної форми сприймається як каденційний епілог. 

Отже, аналіз поетичного тексту, зокрема риторичний, дає змогу 

виявити характерні композиційні особливості піснеспіву. Увесь прозовий 

текст можна поділити на 16 завершених текстових рядків, поєднаних у 

строфи. 

Таблиця 3.28. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Риторичні фігури шостої строфи 

Риторичні 

форми 

с
т
р

о
ф

а
 

р
я

д
о
к

 

Текст стихири 
Риторичні 

фігури 

Узагальнення VI 

13. Бог сый истинен 

Гіпербатон 14. 
и еже не бѣ прия человѣк быв 

за человѣколюбіе 

15. тому возопіем рождейся от Дѣви 

У стихирі сім таких строф, сім важливих образно-смислових 

висловлювань думки. У поетичній формі піснеспіву чергуються дворядкові і 

трирядкові строфи, широко вживаються риторичні фігури і тропи, зокрема: 

паралелізми, антитеза, метафора, симплока, аллітерація, полісіндентон, 

гіпербатон. Завдяки цим риторичним прийомам посилюється його емоційний 

вплив. 
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Отже, основними виражальними засобами в піснеспіві є риторичні 

фігури. Організація музичного матеріалу стихири збігається із зовнішньою 

структурою поетичного тексту – 16 мелодичних рядків також поєднані в сім 

мелодичних строф з таким же чергуванням дворядкових і трирядкових. 

Прототипом текстових риторичних фігур у музиці є поспівки. У першій 

різдвяній стихирі їх сім, із них шість основні (a, b, c, d, e, f), які у піснеспіві 

мають свої варіантні оновлення, й одна фінальна поспівка (g). Шість 

основних поспівок представлені в перших трьох рядках тексту 

(приклад 3.36). 

Приклад 3.36. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». Основні поспівки 

 

 

У музичному втіленні слово «Придѣте» збігається з обсягом першої 

поспівки (1a), а «возрадуемся Господеви» – другої поспівки (1b). Якщо для 

першої визначальним є цілеспрямований низхідний і висхідний рух, що 

заповнює квартовий стрибок (такий мелодичний зворот часто трапляється в 

зонах вступу багатьох піснеспівів монодії), то для другої – монотонний хід з 

коливанням, що наближає звучання до речитації тексту. 

Спогад про святкову подію у словах «нинѣшнюю тайну» 

виокремлюється у третю поспівку (2с), у якій висхідний квартовий хід 

продовжується оспівуванням слова «тайну». Нарешті, четверта поспівка (2d) 

збігається зі словом «ісповѣдающе» і відповідає зоні кадансування, як 

завершенню «вступного» риторичного розділу (приклад 3.37. 
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Приклад 3.37. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». Поспівки першої строфи 

 

Починаючи з рядків другої строфи (крім останньої, сьомої), весь 

текстовий матеріал становить зону викладу. У третьому мелодичному рядку є 

ще дві важливі поспівки (3е і 3f), які часто будуть траплятись у стихирі, 

зокрема в музичному викладі. Так, поспівка «средо градіжа стѣ(на)» 

виділяється серед інших, вона найбільш широка за діапазоном і розспівана в 

межах септими. Спочатку заповнюється нижня кварта d1–g1, далі – верхня g1–

c2, яка одразу стала зв’язкою-переходом до наступної поспівки, явно 

каденційного плану. Оспівується верхній тон c2, після чого низхідний рух 

приводить до опори g1 і кінцевої опори рядка f1. Музичні відрізки чи межі 

цих двох поспівок не збігаються з логічним словесним фразуванням, слово 

«стѣна» припадає на закінчення першої поспівки і на початок наступної за 

нею. Такий «зсув» словесного і музичного фразування характерний для 

мелодичного розвитку давньої монодії, що при варіантному оновленні дає 

змогу плавно перейти на інші музично-інтонаційні пласти, створюючи 

своєрідну текучість і плинність звучання (приклад 3.38). 

Приклад 3.38. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Поспівки третього мелодичного рядка 

 

Саме з моменту звучання цих двох поспівок розпочинається 

розробковий тип викладу музичного матеріалу. До двох поспівок (3е і 3f) 
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долучаються варіантно оновлені поспівки першої строфи, які разом 

контрапунктують текстовій риторичній ро з п о в і д і , збагаченій 

синонімічними паралелізмами у четвертому і п’ятому рядках (приклад 3.39). 

 

Приклад 3.39. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Поспівки другої строфи 

 

У поетичному тексті шостого і сьомого рядків (третьої строфи) 

застосовано риторичний прийом відступу, що посилило смислове 

навантаження: віднині людина здатна приймати трапезу раю: «і азь і рая 

пища причащаюся инегожи изгнан бых ослушанія ради». Рядки наступної, 

четвертої строфи (восьмий, дев’ятий і десятий) об’єднані прийомом 

пояснення: «ибо неизмѣнен образ отечь» (восьмий рядок). У побудові тексту 

знову відбувається чергування дворядкової і трирядкової строф; відповідно, 

організація музичного матеріалу ґрунтується на варіантному оновлені шести 

основних поспівок, які звучали у першій (дворядковій) і другій (трирядковій) 

строфах (приклад 3.40). 
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Приклад 3.40. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Поспівки третьої та четвертої строфи 

 

Продовжує розвиток сюжетної лінії у вербальному тексті риторичний 

прийом підтвердження: «и неискусобранія матерее прошед непреложение 

припети еже бо бѣ пребысть» (одинадцятий, дванадцятий рядки п’ятої 

строфи). Основу мелодичних рядків становлять два варіантні оновлення 

другої поспівки (11b2 і 12b3), знову повертається характерний речитаційний 

тип викладу на високому щаблі, що оспівується навколо двох опорних звуків 

c2 і g1 (приклад 3.41). 

Приклад 3.41. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Поспівки п’ятої строфи 

 

Наступні три текстово-мелодичні рядки (тринадцятий, чотирнадцятий, 

п’ятнадцятий) належать до предиктової зони – уже з перших слів яскраво 
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виділяється метод узагальнення: «Бог сый истинен и еже не бѣ прия человѣк 

быв за человѣколюбіє тому возопіем рождейся от Дѣви». Узагальнюється 

також варіантно оновлений виклад поспівкового матеріалу 1a, 1b, 2c i 3f 

(приклад 3.42). 

Приклад 3.42. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». Поспівки шостої строфи 

 

Кульмінацією розвитку стихири є остання, сьома строфа, яка відповідає 

у гомілетиці моралізованому епілогу: «Боже помилуй нась» (приклад 3.43). 

Приклад 3.43. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». Поспівки сьомої строфи 

 

Далі у таблиці вміщуємо всі зазначені текстові розділи, що 

безпосередньо впливають на організацію музичного матеріалу, зокрема 

постійно оновлюють поспівковий тематизм у строфічно-варіантній побудові 

(таблиця 3.29). 
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Таблиця 3.29. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Риторична та поспівкова структура 

Гоміле-

тика 

(основні 

розділи) 

Рито 

ричні 

форми 

Риторичні 

фігури 

С
т
р

о
ф

а
 

Р
я

д
о
к

 

Текст стихири Поспівки 

Вступ Вступ 
антитеза 

метафора 

синтетичний 
паралелізм 

полісіндетон 

антитетичний 
паралелізм 

аллітерація 

синонімічний 
паралелізм 

симплока 

антитеза 

гіпербатон 

І 
1. Придѣте возрадуемся Господеви 1a + 1b 

2. нинѣшнюю тайну ісповѣдающе –––––– 2c + 2d 

Виклад 

Оповідь ІІ 

3. средо градіжа стѣна разорися –––––––––––– 3e + 3f 

4. и пламенное оружіе плещи даеми ––––––– 4c + 4d1 

5. и херувим отступает от древа жизни ––––––– 5c      +     5f 

Відступ ІІІ 
6. і азь і рая пища причащаюся 6a1  + 6b1 

7. и негожи изгнан бых ослушанія ради  ––––––– 7c + 7d1 

Пояс-

нення 
ІV 

8. ибо неизмѣнен образ отечь ––––––––––––– 8e + 8f 

9. образ, подобія приносущія ––––––– 9c1 

10. Его образ рабій приемлеть ––––––– 10c2 

Підтвер-

дження 
V 

11. и неискусобранія матерее прошед ––––  11b2 

12. непреложение припети еже бо бѣ пребысть ––––  12b3 

Узагаль-
нення 

VI 

13. Бог сый истинен 13a + 13b4 

14. 
и еже не бѣ прия человѣк быв 
за человѣколюбіе 

–––––––– 14c3    +    14f 

15. тому возопіем рождейся от Дѣви ––––––––– 15c4  

Моралізо-

ваний 
епілог 

Завер-
шення 

 VII 16. Боже помилуй нась. 16 фіта    +     16g 

Риторичний і поспівковий аналіз різдвяної стихири, що передбачає 

виявлення риторичних фігур у поетичному тексті і поспівок у музичному, 

надає підстави окреслити композиційну будову піснеспіву і його словесно-

музичне наповнення. Окрім цього, важливим видається дослідження 

піснеспіву шляхом фонемного й ладо-інтонаційного аналізу тексту. Такий 

комплексний підхід підносить на новий рівень розуміння звукової організації 

давньоукраїнської монодії. 

Отже, композиційну будову Різдвяної стихири «Придѣте возрадуемся 

Господеви» становлять 16 текстових рядків, які збігаються з мелодичним 

наповненням (16 мелодичних рядків). У кожному її рядку виділяються 

наголошені голосні фонеми, які утворюють опорну «вокальну» систему 

тексту. Залежно від кількості слів у рядку, є відповідна кількість 

наголошених голосних фонем, наприклад, три слова – три фонеми. Проте 
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інколи рядок вміщує більше слів, але семантичний центр припадає лише на 

деякі з них, відповідно, кількість наголошених голосних фонем буде менша 

за кількість слів у рядку. 

Фонологічно аналізуючи перший рядок різдвяної стихири, можна 

виділити певні його особливості. Наголоси припадають на склади «дѣ» 

(«Придѣте»), «ра» («возрадуемся») і на «Гос» («Господеви»). Відповідно, 

наголошеними опорними фонемами першого рядка є звуки – «ѣ» – «А» – 

«О». Вони є основними, а багата звучність тексту досягається завдяки 

суміжності у фонемному звукоряді наголошених голосних серед 

ненаголошених (таблиця 3.30). 

Таблиця 3.30. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Опорна структура наголошених і ненаголошених фонем 

у першому рядку 

Перший рядок Придѣте Возрадуемся Господеви 

Наголошені голосні 

фонеми 
Ѣ А О 

Наголошені 

й ненаголошені голосні 

фонеми 

и ѣ  е О А уе я (а) О о е и 

Для узагальнення фонологічного рівня організації вербального тексту 

стихири необхідно проаналізувати опорні структури всіх її рядків 

(таблиці 3.31). 
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Таблиця 3.31. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Опорна структура наголошених голосних фонем 

№ 

з/п 
Стихира 

Наголошені 

голосні фонеми 

1. Придѣте возрадуемся Господеви ѣ – А – О 

2. нинѣшнюю тайну ісповѣдающе И – А – ѣ 

3. средо градіжа стѣна разорися  А – А – И 

4. И пламенное оружіе плещи даеми А – У – И – Е 

5. И херувим отступает от древа жизни И – А – Е – И 

6. і азь і рая пища причащаюся А – И – А 

7. Инегожи изгнан бых ослушанія ради О – А – А – А 

8. Ибо неизмѣнен образ отечь Е – О – Е 

9. образ, подобія приносущія О – О – У 

10. Его образ рабій приемлеть О – І – Е 

11. И неискусобранія матерее прошед  А – А – Е 

12. непреложение припети еже бо бѣ пребысть Е – Е – Ы 

13. Бог сый истинен О – Ы – И 

14. И еже не бѣ прия  человѣк быв за человѣколюбіє Е – А (Я)–ѣ – У (Ю) 

15. тому возопіем рождейся от Дѣви Е – Е – ѣ 

16. Боже помилуй нась.  О – И – А 

Отже, в опорній структурі сім голосних наголошених фонем: ѣ – А – 

О – И – Е – У – Ы. Фонема ѣ має подвійне значення, оскільки під час 

мовлення дублює звук Е, а в деяких випадках – звук И. 

У кожному рядку різдвяної стихири наявні переважно три або чотири 

(у четвертому, п’ятому, сьомому і чотирнадцятому) сильні, ударні голосні 

фонеми, опозиційні одна одній. У цій стихирі серед 16 рядків немає точного 

повторення жодної пари наголошених голосних фонем. Щоразу з’являється 

нова опорна структура словесних акцентів. 
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Важливу роль у звуковому забарвленні цієї стихири відіграє й частота 

вживання певних наголошених фонем. Здійснивши статистичний аналіз, 

можна стверджувати, що найбільш уживаними є фонеми «А» і «Е». 

Підрахунок значної кількості повторень всіх наголошених фонем можна 

звести до такого вигляду: А (15) – Е (11) – И (8) – О (8) – ѣ (4) – У (3) – Ы (2). 

Щодо мелодичності поетичного тексту, то багатство звучності не 

обмежується лише виокремленими наголошеними голосними фонемами. 

Важливим фактором є їх розташування серед ненаголошених фонем, що 

характерно подовжує звучання. Виділені наголошені і ненаголошені голосні 

фонеми в тексті стихири наведено в таблиці 3.32). 

Таблиця 3.32. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Опорна структура наголошених і ненаголошених 

голосних фонем 

№ 

з/п 
Стихира 

1. 

Придѣте возрадуемся Господеви 

ѣ  А О 

и ѣ  е о А у е а О о е и 

2. 

нинѣшнюю тайну ісповѣдающе 

и А ѣ  

и ѣ у у А у і о ѣ  а у е 

3. 

средо градіжа стѣна разорися 

А А И 

е о А і а ѣ А а о И а 

4. 

и пламенное оружіе плещи даеми 

А У И Е  

и А е ое оУ іе е И аЕ  и 

5. 

и херувим  отступает от древа жизни 

И А Е  И 

и е у И о у А е о Е  а И и 
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№ 

з/п 
Стихира 

6. 

І азь і рая пища причащаюся 

А И А 

І А і  аа И а и а А у а 

7. 

инегожи изгнан бых ослушанія ради 

О А А А 

и е О и и А ы о у А ія А и 

8. 

ибо неизмѣнен образ отечь 

Е  О Е  

и о е и ѣ Е  О а о Е  

9. 

образ, подобія приносущія 

О О У 

О а о О іа и о У іа 

10. 

Его образ рабій приемлеть 

О І Е  

Е о О а а І иЕ  е 

11. 

и неискусобранія матерее прошед  

А А Е  

и е и у о А і а А е е е о Е  

12. 

непреложение припети еже бо бѣ пребысть 

Е  Е  Ы  

е е о Е  ие и Е  и е е о ѣ е Ы  

13. 

Бог сый истинен 

О Ы  И 

О Ы  И и е 

14. 

и еже не бѣ прия человѣк быв за человѣколюбіе 

Е  А ѣ  У 

и Е е е ѣ иА е о ѣ  ы а е о ѣ о У іе 

15. 

Тому возопіем рождейся от Дѣви 

Е  Е  ѣ  

о у о оі Е  о Е  а о ѣ  и 

16. 

Боже помилуй нась. 

О И  А 

О е о И у А 
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Сконцентровану звукову зв’язність тексту утворюють також 

приголосні фонеми. Їх характерна послідовність і повторюваність надають 

різних відтінків музичному забарвленню поетичного тексту. Приголосні 

фонеми становлять консонантну структуру вірша. Якщо брати до уваги 

різдвяну стихиру, то її консонантна структура має таку будову 

(таблиця 3.33): 

Таблиця 3.33. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Консонантна структура 

№ 

з/п 
Стихира Консонантна структура 

1. Придѣте возрадуемся Господеви Прдт взрдмс гспдв 

2. нинѣшнюю тайну ісповѣдающе нншн т’н спвдщ 

3. средо градіжа стѣна разорися  срд грдж стн рзрс 

4. И пламенное оружіе плещи даеми плмнн рж плщ дм 

5. И херувим отступает от древа жизни хрвм тстпт т дрв жзн 

6. і азь і рая пища причащаюся з р пщ прчщс 

7. Инегожи изгнан бых ослушанія ради игж згнн бх слшн рд 

8. Ибо неизмѣнен образ отечь б нзмнн брз тч 

9. образ, подобія приносущія брз пдб прнсщ 

10. Его образ рабій приемлеть г брз рб’ прмлт 

11. И неискусобранія матерее прошед нсксбрн мтр пршд 

12. непреложение припети еже бо бѣ пребысть нпрлжн прпт ж бб прбст 

13. Бог сый истинен Б с’ стнн 

14. И еже не бѣ прия человѣк быв 

за человѣколюбіє 
ж н б пр члвк бв з члвклб 

15. тому возопіем рождейся от Дѣви тм взпм рждс т дв 

16. Боже помилуй нась.  Бж пмл’ нс 

Консонантна структура дає змогу досліднику виявити домінуючі 

приголосні фонеми, повторення яких у віршових рядках часто створює 

фонологічний паралелізм. Фонеми «рд», «рд», «д», виокремлені зі слів 

«Придѣте возрадуемся Господеви», надають тексту звукової злитності. У 

другому рядку таку ж роль відіграють фонеми «нншн» – «тн»; у третьому 
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рядку стихири «средо градіжа стѣна разорися» є протиставлення фонем «срд-

грдж» – «стн-рзрс»; у четвертому рядку завдяки повторенню фонем «пл» у 

словах «пламенное» і «плещи» між ними утворюється інтонаційний зв’язок, 

фонологічний паралелізм; у п’ятому рядку «И херувим отступает от древа 

жизни» в консонантній структурі утворено інтонаційну фонемну арку між 

словами «херувим» і «от древа» – «хрвм» і «тдрв». Їх контрастне звучання 

утворює повторена фонема «т» у слові «отступает от» («тстпт т»). 

Аналізуючи далі фонемні особливості, можна зауважити, що в шостому 

рядку характерної мелодичності віршу надають акцентовані голосні фонеми 

у словах «і азь і рая», а також повторення фонеми «пщ» у словах «пища 

причащаюся». Розглядаючи консонантну структуру в сьомому і восьмому 

рядках, варто звернути увагу на переважання в них фонеми «н», яка поєднує їх. 

У наступних чотирьох рядках (9–12) виражена одна думка. Крім того, 

часто повторюються фонеми «р» і «б» у різних модифікаціях – окремо й у 

фонемних сполученнях «бр» і «пр». Ці варіантні фонемні повторення 

надають поетичному тексту молитви більшої звучності, створюють ефект 

розробкового піднесення до кульмінації. Семантичний рівень організації 

поетичного тексту підтримується фонологічним: чотири віршові рядки 

поєднує спільна звукова палітра, утворена із часто повторюваних фонем. 

Сюжетною кульмінацією стихири стає «Бог сый истинен» 

(тринадцятий рядок). Аналізуючи консонантну структуру цього рядка – «Б с’ 

стнн», – помічаємо, що відсутність раніше повторюваної «р» у попередніх 

рядках та зміщення звукових акцентів на фонеми «с’с» і «нн», істотно змінює 

емоційне забарвлення поетичного тексту. Слово «Бог», безперечно, має 

найбільшу смислову вагу у висловленій думці, а «сый истинен» підтверджує це. 

Чотирнадцятий рядок тексту за своєю семантикою становить 

невеликий «ліричний» відступ – «И еже не бѣ прия человhк быв за 

человѣколюбіє». Мелодичної плинності йому надають кілька компонентів, 
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зокрема часте повторення голосної фонеми «е» – «ѣ» і дублювання 

приголосних фонем «члвкб» у словах «человѣк быв за человѣколюбіє». 

У п’ятнадцятому рядку «тому возопіем рождейся от Дѣви» виділяється 

приголосна фонема «д» у словах «рождейся» і «Дѣви», її поява саме в 

наголошених складах посилює стверджувальний характер тексту. Завершує 

стихиру шістнадцятий рядок – «Боже помилуй нась». За своїм лаконізмом він 

дещо перегукується з тринадцятим рядком – «Бог сый истинен». 

Здійснений фонемний аналіз поетичного тексту і його консонантної 

структури дає підстави стверджувати, що явища фонологічного паралелізму 

й повторюваності фонем між словами трапляються практично в кожному 

рядку стихири, окрім останнього, шістнадцятого рядка. 

Деякі сполучення фонем надають певного семантичного забарвлення: 

так, фонеми «рд», «рз» у різних варіантах створюють настрій емоційного 

піднесення, руху, а фонема «н» з «нншн», «тн», «плмнн», «нгж» тощо 

увиразнює у відповідних словах певну емоційну сталість і виваженість. Якщо 

у двох суміжних словах багаторазово повторюється одна й та сама фонема, 

то звучання між словами пом’якшується, наприклад: «нинѣшнюю тайну» 

(другий рядок), «отступает от» (п’ятий рядок), «пища причащаюся» (шостий 

рядок), «сый истинен» (тринадцятий рядок). 

Фонемний аналіз дав змогу ґрунтовно охарактеризувати звукові явища 

вербального тексту. Найбільш точним аналогом цього виду аналізу в музиці є 

ладо-інтонаційний, за допомогою якого можна розкрити різні музично-

інтонаційні зв’язки і процеси музичного розвитку. Цей вид аналізу розкриває 

зв’язки між наголошеними й ненаголошеними голосними фонемами, 

приголосними фонемами, що становлять консонантну структуру твору. У 

процесі ладо-інтонаційного дослідження монодичних піснеспівів важливо 

визначити головну і побічні ладові опори, нестійкі звуки як основу 

музичного розгортання думки. 
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Амбітус звукоряду різдвяної стихири «Придѣте возрадуемся 

Господеви» охоплює нонахорд (схема 3.2)13. Головною опорою, устоєм 

піснеспіву є фінальний звук – a. 

Схема 3.2. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». Звукоряд 

 

Схема14 ладоопорних звуків стихири відповідно до поділу на рядки має 

такий вигляд (схема 3.3). 

Схема 3.3. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Схема ладоопорних звуків 

 

Отже, найбільш частим ладо-опорним тоном стихири є звук «g», він 

фігурує в кожному мелодичному рядку стихири. Якщо розглядати кількісну 

повторюваність серед рядків, то на другому місці постає опора «b», що 

акцентується й оспівується в одинадцяти рядках піснеспіву. Усі інші, побічні 

ладові опори повторені вже з меншою частотою («с» – у семи рядках, опори 

«f», «a» і «d» – у чотирьох мелодичних рядках). Далі наведені побічні ладові 

опори стихири (таблиця 3.34). 

 
13 У схемі звукоряду стихири білими нотами позначені кінцеві ладові опори фаз. 
14 У схемі ладоопорних звуків стихири чорними нотами позначені побічні ладові 

опори, білими — кінцеві ладові опори фаз, квадратною нотою — устій. 
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Таблиця 3.34. 

Стихира «Придѣте возрадуемся Господеви». 

Таблиця ладових опор 

Рядки 

Ладові опори 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

D1 •     •     • •    • 

C •  •  • •  •   •  • •  • 

B  •  • • • •  • •   • • • • 

A       •  •      • • 

G • • • • • • • • • • • • • • • • 

F   •  •   •      •   

E                 

D                 

Незважаючи на провідну роль у піснеспіві побічної ладової опори «g», 

розвиток навколо якої практично пронизує весь музичний матеріал, 

вирішальне значення відіграє головний устій «a» – фінальна точка музичного 

розгортання. Розташовуючи всі звуки піснеспіву у формі звукоряду, можна 

чітко визначити ладову структуру. Якщо устій міститься посередині, він 

ділить звукоряд на дві ланки: вгору від тоніки – тонічну і вниз від устою – 

побічну. У цій стихирі обидві ланки мають пентахордальну структуру. 

У визначенні ладу піснеспіву головна роль належить ладовій будові 

кожній ланці. У цьому випадку тонічна ланка оспівана в локрійському ладі, а 

побічна – в еолійському. Разом вони утворюють гіполокрійський лад. 

За визначенням Георгія Вірановського [28, с. 77–79], у ладах 

монодичної основи звуки, розміщені вниз від тоніки, виконують функцію 

акустичної домінанти, а звуки вище від тоніки – роль акустичної 

субдомінанти. Відповідно, роль акустичної субдомінанти у стихирі 

виконують звуки тонічної ланки (після устою «a»), звуки побічної ланки – 

нижнього звукового щабля до устою «a» – виконують функцію акустичної 

домінанти. 



183 

Монотонікальна дволанкова гіпосистема15 різдвяної стихири діє в 

межах характерної модальної організації тематизму. Незважаючи на те, що 

устоєм піснеспіву є кінцевий звук «a», протягом усього розгортання музичної 

тканини відбувається розхитування звукових пластів у бік акустичної 

субдомінанти й акустичної домінанти. 

Результати фонемного й ладо-інтонаційного аналізу різдвяної стихири 

дають підстави для висновку, що структурні рівні організації поетичного і 

музичного текстів монодії мають спільну типологічну структуру. Явища 

опорності – це основні відправні точки як на фонемному, так і на ладо-

інтонаційному рівнях, тому таке дослідження монодичного піснеспіву цілком 

коректне і правомірне. 

У результаті здійсненого риторичного і поспівкового, фонемного й 

ладо-інтонаційного аналізу різдвяної стихири доведено цілісність її 

формотворчих компонентів. У поетичному тексті виявлені такі риторичні 

фігури, як метафора, антитеза, алітерація, полісіндетон, симплока, 

гіпербатон, синонімічний, антитетичний і синтетичний види паралелізму. 

Саме вони дають змогу структурувати піснеспів як композицію з 

чергуванням дворядкових і трирядкових строф. Музичний розвиток монодії 

передбачає поспівкову організацію музичної тканини. Шість основних 

поспівок озвучені в перших трьох рядках стихири, далі відбувається їх 

варіантне оновлення, забезпечуючи «проростання» музичної тканини. 

Фонемний аналіз стихири, поряд з ладо-інтонаційним, дає змогу осягнути 

мелодику, музичність поетичного тексту, виявити звукові акценти в 

піснеспіві. 

Отже, розширення методологічної бази дослідження монодії шляхом 

залучення риторичного, поспівкового, фонемного й ладо-інтонаційного видів 

аналізу сприяло виявленню більш широкого спектра ознак поетичного і 

музичного текстів. 

 
15 Визначення ладу й системної організації музичного матеріалу з урахуванням 

результатів наукових досліджень Х. Кушнарьова і О. Путятицької. 
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Висновки до третього розділу 

Вербальний текст монодичних піснеспівів становить смислове ядро 

давньоукраїнської монодії. Самодостатність поетичного тексту дає змогу 

розглядати його як у зв’язку з музичним розвитком, так і окремо. В 

українсько-білоруських нотолінійних Ірмолоях значна частина репертуару – 

це святкові стихири, приурочені до свят календарного року; цим і зумовлена 

їх тематична різноманітність. 

У поетичних текстах стихир переважає риторичний рівень організації 

матеріалу. Риторичні фігури становлять базовий словесний матеріал 

богословського тексту піснеспівів. До них належать: аллітерація, анафора, 

анадиплозис, антитеза, антистрофа, антитеза, антиклімакс, асіндетон, 

гомеотелевтон, зевгма, гіпербатон, гіпозевгма, гіпофора, дубітація, 

ексергасія, елізія, епіфора, клімакс, кольцо, колон, оксюморон, парономазія, 

пізма, плеоназм, поліптот, полісіндетон, раціонація, рефрен, синтетон, 

симплока, паралелізм, тавтологія, хіазм. Деякі з них були визначені і 

віднайдені у текстах святкових стихир. 

Сакральні тексти церковних піснеспівів, зокрема стихир, містять 

потужний драматургічний потенціал, який, з одного боку, формує їхню 

художню цілісність і унікальність, а з іншого – постає формотворчим 

чинником музичного розвитку, основою якого є поспівка. 

В аналізованих стихирах виявлені деякі особливості, що 

характеризують їх приналежність до однієї групи піснеспівів. У п’яти 

стихирах, що виконуються на Хрещення Господнє, виявлено кілька 

особливостей, зокрема: перші чотири стихири виконуються у другому гласі, 

остання – у шостому гласі. У результаті здійсненого поспівкового і ладо-

інтонаційного аналізу визначено, що перша стихира є базовою, вона містить 

поспівки, які повторюються або варіюються в наступних трьох стихирах. 

Таким чином, між стихирами очевидні музично-інтонаційні зв’язки. Цікаво, 

що навіть в останній стихирі, що оспівується в шостому гласі, використано 
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кілька характерних поспівок другого гласу, зафіксованих у різдвяних 

стихирах цього Ірмолоя. Незважаючи на фактичну відмінність між гласами, 

деякі стихири різдвяного і хрещенського циклів поспівково споріднені між 

собою. 

Завдяки аналізу закономірностей поетичного і музичного текстів 

стихир за риторичним, поспівковим, фонемним і ладо-інтонаційним рівнями, 

розкрито художню унікальність давньоукраїнських монодичних піснеспівів. 
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ВИСНОВКИ  

У дисертаційному дослідженні теоретично обґрунтовано й аналітично 

доведено специфіку взаємодії поетичного і музичного текстів на 

риторичному і поспівковому рівнях структурної організації піснеспіву (на 

прикладі святкових стихир з нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI–

XVIIІ століть). Здобуті результати підтвердили правильність висунутих 

теоретичних положень, а вирішені завдання дали змогу досягти визначеної 

мети і сформулювати такі висновки: 

1. Розглянуто становлення і розкрито жанрову своєрідність стихир у 

церковній гімнографії. Зазначено, що текстовий фонд піснеспівів 

візантійського богослужіння сформувався до ХІ століття. Жанр стихир 

зароджується в період розквіту східної гімнографії; за іншою версією, він 

походить від хорових приспівів, що супроводжували сольне виконання 

псалмових стихів, які до ІІ століття називали тропарями. Протягом VI–

VIII століття стихири виконувались під час усіх богослужінь. Із прийняттям 

християнства в Київській Русі зразки церковної гімнографії перейняла 

Київська митрополія завдяки болгарським перекладам із грецької мови на 

старослов’янську. Отже, розвиток жанру стихири бере початок у середині 

ХІ століття. Порівнявши різні тлумачення стихири, правомірно визначати її 

як жанр візантійської, а згодом і давньоруської гімнографії, підпорядкований 

системі осмогласся. Оскільки категорія жанру не розглядається в 

богословській літературі, немає універсальної класифікації співацьких 

жанрів церковної музики, для їх дослідження в дисертаційній роботі 

застосовані музикознавчі критерії, зокрема функціональне призначення 

жанру як його найхарактерніша ознака. Враховуючи місце стихир у чині 

Всеношної, їх розрізняють на такі: «Господи, воззвах», стихири на літії, 

стихири на стиховні, стихири утрені або «євангельські» і стихири хвалітні 

(на хвалітех). Вони врівноважують кульмінаційні зони богослужіння, 

увиразнюють богословську сутність святкової події. 
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2. Залучено прийоми структурного аналізу для збагачення методології 

комплексного дослідження. Церковнослов’янські тексти монодичних 

піснеспівів розглянуто як художні твори (Ф. Людоговський), що належать до 

богослужбової літератури. Вони набули музичного відтворення в 

монодичному розспівуванні або в хоровому багатоголоссі. Зважаючи на 

самоцінність, їх досліджено як художнє явище із застосуванням прийомів 

структурного аналізу, що набув поширення в літературознавстві ХХ століття й 

інших сферах гуманітарних знань. Враховуючи, що вербальний текст монодії 

становить її першооснову, розглянуто його структурні рівні, символічність і 

метафоричність церковнослов’янської поетики, зумовлені лексичним 

складом піснеспівів, адже слово в поезії, за Ю. Лотманом, «крупніше», ніж у 

загальномовному тексті. Цей метод результативний у дослідженні не лише 

поезії ХІХ–ХХ століть, а й поетики богослужбових текстів монодії. Здійснені 

поспівковий, ладо-інтонаційний, мелодико-ритмічний види аналізу 

піснеспівів, поряд із риторичним, фонемним, метрико-ритмічним 

дослідженням поетичного тексту, формують комплексне уявлення не лише 

про лексико-семантичну сутність твору, а й про своєрідне його звучання 

полотна, що впливає на емоційне сприйняття давньоукраїнської монодії. 

3. Охарактеризовано репертуарний склад стихир за Межигірським 

Ірмолоєм 1649 року, здійснено їх класифікацію й каталогізацію. Нотолінійна 

книга Ірмолой містить значну кількість різножанрових піснеспівів, серед 

яких стихири становлять значну частину її репертуарного складу. Унаслідок 

здійсненого джерелознавчого дослідження восьми Ірмолоїв, датування яких 

відповідає різним часовим проміжкам періоду кінця XVI–XVIII століть, 

можна стверджувати про наявність у них більше 250 різнотекстових стихир, 

до яких належать осьмогласні недільні стихири (з недільних співів Октоїха), 

стихири у чині окремих церковних обрядів, наприклад, поховання та святкові 

стихири. Останні з них приурочені до двунадесятих свят, прославляють 

святих, пам’ятні спомини у великопісні та страсний тиждень перед 
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Великоднем. У восьми розглянутих Ірмолоях виявлено 248 святкових стихир, 

які становлять репертуар піснеспівів цього жанру. У кожному з рукописів їх 

кількість нерівномірна внаслідок різних тип Ірмолоїв (жанрово-тематичний, 

календарно-мінейний та гласовий), що відповідав різним кліросним потребам 

крупних та невеликих духовних центрів – монастирів, кафедральних соборів 

та приходських храмів. У цьому контексті Межигірський Ірмолой 1649 року 

особливий, бо є співочою книгою одного з провідних духовних осередків – 

Межигірського монастиря. Він уміщує найбільше різножанрових піснеспівів. 

Не враховуючи 16 недільних осмогласних стихир і стихир на обряд 

поховання, у рукописі зафіксовано 204 святкові стихири, які приурочені до 

40 свят та пам’ятних спомин календарного року. Загальна кількість усіх 

різножанрових творів Межигірського Ірмолою – 1433 піснеспіви, здійснено 

їх каталогізацію і створено «Каталог піснеспівів з Межигірського Ірмолою 

VIII 20м/184 (1649 р.)» (додаток А), який містить увесь репертуарний фонд 

рукописної книги середини XVII століття. 

4. Здійснено риторичний і фонемний аналіз монодичних піснеспівів, 

виявлено роль риторичних фігур та фонемних конструкцій у поетичному 

тексті стихир Межигірського Ірмолою (VIII 20м/184). Тексти церковної 

гімнографії мають притчевий, проповідницький характер. Повноти і 

довершеності в увиразненні богословської думки їм надають риторичні 

фігури і тропи. Вони передбачають у синтаксичній конструкції перестановку 

слів, пропуск необхідних або використання «зайвих», з погляду 

«природного» мовлення, лексичних елементів. Тропи змінюють «природне» 

значення слів і надають їм переносного значення. Фігури і тропи виконують 

важливу роль у формотворенні церковних піснеспівів, вони мають таке ж 

смислове навантаження, як і поспівки в музичному формотворенні монодії. 

Монодичні піснеспіви містять мелодичні поспівки, що визначають 

композиційну цілісність кожного твору. Риторичний рівень поетичного 

тексту і поспівковий рівень музичного діють в одній функціональній площині, 
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тому розглядати їх взаємодію в монодичному піснеспіві цілком правомірно. 

Порівняно з майже незмінною формою богослужбового тексту, його музичне 

наповнення зазнало більш динамічного розвитку. Це виявилось не лише в 

історичному переході від монодії до багатоголосся, а й у поступових 

музично-інтонаційних змінах у межах кожної з цих систем. Розкрито цілком 

своєрідне функціонування мови в давніх монодичних піснеспівах, зокрема її 

плинність і наспівність, молитовний, богонатхненний, ангельський спів. 

Своєрідна мелодика, музикальність поезій, поетика вірша сповнюють його 

емоційності, глибоко впливаючи на слухача. Залучення в медієвістику 

методу фонемного аналізу дало змогу виявити характерну звукову 

організацію поетичного тексту, своєрідні фонемні ознаки, які впливають на 

його сприйняття. Фонемний аналіз поетичного тексту передбачає розгляд у 

ньому голосних і приголосних фонем, їх різноманітних конфігурацій, що 

надають йому відповідної мелодичності, музикальності. Розглянуто 

фонемний рівень організації тематизму, визначено опорну структуру 

наголошених і ненаголошених голосних фонем. 

5. Виконано комплексний аналіз вербального і музичного текстів 

різдвяної стихири «Придѣте возрадуемся Господеви». Комплексне 

дослідження монодичних піснепівів з урахуванням усіх можливих 

формотворчих компонентів дало змогу виявити образно-смислову взаємодію 

слова і музики в них. Зокрема, композиція стихири «Придѣте возрадуемся 

Господеви», її сюжетний план відповідають законам гомілетики. Вона 

містить риторичні фігури, які сприяють розкриттю богословської сутності й 

емоційного наповнення піснеспіву. Риторичний і поспівковий аналіз 

різдвяної стихири дав змогу виявити риторичні фігури в поетичному тексті й 

поспівки в музичному, особливості композиційної будови піснеспіву, його 

словесно-музичне наповнення. Здійснено фонемний і ладо-інтонаційний 

аналіз тексту. Узгоджена дія опорних структур наголошених і 

ненаголошених голосних фонем, консонантної структури приголосних фонем 
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у поетичному тексті разом із поспівковим формотворенням, характерними 

ладо-інтонаційними особливостями у музичному тексті, що ґрунтуються на 

головній і побічних ладових опорах, нестійких звуках, забезпечує 

музикальність і мелодичну плинність поетичного і музичного текстів 

піснеспівів. Такий комплексний підхід сприяє новому розумінню звукової 

організації давньоукраїнської монодії. 

Отже, розширення методологічної бази дослідження монодії шляхом 

залучення риторичного, поспівкового, фонемного й ладо-інтонаційного видів 

аналізу сприяло розгляду більш широкого спектра ознак поетичного і 

музичного текстів. 

У перспективі для дослідження давньоукраїнської монодії як 

багаторівневої системи необхідно розширити джерельну базу на основі 

нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI–XVIII століть. Риторичний і фонемний 

аналіз поетичного тексту, зокрема його тематизму, дасть змогу відтворити 

послідовність і переконливість утілення богословської думки, семантику 

твору, мелодизм церковнослов’янської мови як одного із чинників 

емоційного сприйняття давньоукраїнської монодії. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А. 

КАТАЛОГ ПІСНЕСПІВІВ ІЗ МЕЖИГІРСЬКОГО ІРМОЛОЮ VIII20М/184 (1649 Р.) 

№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

1.  Благослови душа моя Господа 4 
Предначенательний 

псалом 103 
Всенічне бдіння 

2.  С нами Бог разумѣите языци 5  

На Господні свята: Різдво 

Христове, Богоявлення, 

Благовіщення 

3.  Блажен муж 5 зв.  
На Всенічному бдінні, наспів 

супральський 

4.  Величаем тя живодавче Христе 6  
Надгробне у Велику Суботу 

Статія 1 

5.  Достойно есть величати тя 6  Статія 2 

6.  Роди вси пѣснь 6 зв.  Статія 3  

7.  Блажим тя вси роди Богородице 6 зв.  
На преставлення Пречистої 

Богородиці. Надгробна статія 1 

8.  Аминь. Господи помилуй 8  
Початок Літургії Іоана 

Златоустого, єктенія 

9.  Иже херувимы 8 зв.   

10.  Господи помилуй. Подай Господи 10  Благальна єктенія 

11.  Отца и сына и святаго духа 10 зв.   

12.  Милость мира 10 зв.   

13.  Господи помилуй 11 зв.   

14.  Един свят един Господь 12   
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№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

15.  Вь память вь память вѣчную 12   

16.  Неаней ита херувимы 13 Херувимська Херувимська по грецьки 

17.  Всемирную славу 16 Догматик ГЛАС 1 

18.  Се исполнися исаино прорече 16 зв. Богородичен На стиховні, слава і нині 

19.  Гроба Твоего Спасе 17 зв. Сідален, глас 1 На першому стихословії 

20.  Слава Отцу, Гавриилу провѣщав 17 зв. Богородичен Слава і нині 

21.  Матер тя Божию 18 Сідален, глас 1 На другому стихословії 

22.  Жены ко гробу приидоша 18 зв. Богородичен  

23.  Заченшая неопально  19 Антифон 1  

24.  Внегда скорбѣти ми 19 зв.   

25.  Пустынным непрестанно 19 зв.   

26.  Святому Духу честь и слава 19 зв.   

27.  Воторы Твоих вознесе 19 зв. Антифон 2  

28.  Десною ти рукою 19 зв.   

29.  Святым духом всяка твар 20   

30.  О рекших мнѣ  20 Антифон 3  

31.  Во дому давѣдовѣ 20   

32.  Святому духу честь и поклонение 20   

33.  Твоя побѣдителеная десница 20 зв. Пісня 1, Ірмос Глас 1 

34.  Пѣснь побѣдную воспоемь 20 зв.   

35.  Христос раждается славите 21   

36.  Спасе люди чудодѣя владыка 21   

37.  Воскресения день  21 зв.   

38.  Поимь вси людие 21 зв.   

39.  Преукрашенная божественно 21 зв.   
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№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

40.  Люты работы …избыв Израиль 22   

41.  Помогшему богу во египтѣ 22 зв.   

42.  Столпомь огненным 22 зв.   

43.  Воспоимь пѣснь новую 22 зв.   

44.  Божественныи прообрати… древле 23   

45.  Вонми нево и возглаголю 23 Пісня 2, Ірмос  

46.  Видите видите яко азь есмь 23 зв.   

47.  Вонми гласу моему 23 зв.   

48.  Едине вѣдый человѣческаго существа… 23 зв. Пісня 3, Ірмос  

49.  Да утвердится сердце мое 24   

50.  Превѣчному от отца 24   

51.  Прийди ко пѣнию 24 зв.   

52.  Прийдѣте питие пием новое 24 зв.   

53.  Утверди мене Христе 25   

54.  Камень его же небрегоша 25   

55.  Содѣтелная и содержащая 25   

56.  Не мудростию ни богатством 25 зв.   

57.  Утвержение ми буди Боже 25 зв.   

58.  Утверди мои умь во страхь твой 26   

59.  Утверди Господи церковь свою 26   

60.  Утверди владыко Христе 26   

61.  Гору тя благодатию божиею 26 зв. Пісня 4, Ірмос  

62.  Духом предзря пророкь 26 зв.   

63.  Жезль ис корене иесеева 27   
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№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

64.  Рода человѣча обновление 27   

65.  На божие стяжи богоглаголивый 27 зв.   

66.  Велия Таина твоего Христе 28   

67.  Рѣчи пророк и гадания 28   

68.  Слышаше древле Аввакум Христе 28 зв.   

69.  Услышах Господи слухь Твой 28 зв.   

70.  Воздвижеся слонце и луна 28 зв.   

71.  Разумѣх все могий 29   

72.  На крестѣ тя сияне свѣтило 29   

73.  Просвѣщей сиянием  29 зв. Пісня 5, Ірмос  

74.  Cвѣтлый нам восия свѣть 29 зв.   

75.  Бог сый мира отець щедроть 29 зв.   

76.  Из нощи дѣль омраченныя 30   

77.  Твой мир даждь нам 30 зв.   

78.  Божию неизреченную доброту 30 зв.   

79.  Свѣтлый нам возсия свѣт 31   

80.  Утреннюем утренюю глубоку  31   

81.  Оть нощи утренююще 31   

82.  Озари нам ум Боже 31 зв.   

83.  От нощи утренююще 31 зв.   

84.  Свѣт Твой незаходимый 32   

85.  Утренююще тя воспѣваем 32   

86.  Обыйде нас послѣденяя бездна 32 зв. Пісня 6, Ірмос  

87.  Пророка спасль еси  32 зв.   
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№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

88.  Пророку Ионѣ подобяся 32 зв.   

89.  Из утробы иону неврежденна 33   

90.  Пловына отчавому 33   

91.  Морский пучинородныи ките 33 зв.   

92.  Сниде в преисподняя страны 34   

93.  Яко иону пророка возведи 34   

94.  Отверже мя во глубину 34 зв.   

95.  Весь от страсти безмѣрных 34 зв.   

96.  Образ божественнаго креста 35   

97.  Тебе мысленую богородице 35 Пісня 7, Ірмос  

98.  Иже во пещи отроки твоя 35 зв.   

99.  Отроцы во благочестии 35 зв.   

100.  Царя всѣх любовию  36   

101.  Безстуднея рости и огню  36   

102.  Пещь спасе орошаеся 36 зв.   

103.  Отроки оть пещи избавив быв 36 зв.   

104.  Авраамстия дѣти во пещи 37   

105.  Явлейся во купинѣ законодавцу 37   

106.  Тѣлу служиты мусикийскому 37 зв.   

107.  Яко во громме из пещи 38   

108.  Проидоша яко во чертозѣ 38   

109.  Ис пламени отроки избавивый 38 зв.   

110.  Во пещи дѣти Израиля 38 зв. Пісня 8, Ірмос  

111.  Его же ужасаются ангели 39   
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№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

112.  Чуда превелия росодателная 39   

113.  Утробу неопално прообразуют 39 зв.   

114.  Пламень прохлаждают преподобныя 40   

115.  Поют тя вси ангельстии 40 зв.   

116.  Се убо нареченный святый день 40 зв.   

117.  Пѣснь ти приносит ангельскую 41   

118.  Небеса небес и вода превышшеныя 41   

119.  На синаи купину палиму 41 зв.   

120.  Во пламене огненѣ горяща 41 зв.   

121.  Царя славы и победителя 41 зв.   

122.  Чудо паче естества показа 42   

123.  Пѣснословенники во пещи 42   

124.  Руцѣ воровво вержено лвом 42 зв.   

125.  Образ чистаго рождества 42 зв. Пісня 9, Ірмос  

126.  Свѣтоносный облакь воньже всѣх 43   

127.  Таинство странное вижу 43   

128.  Подобаше намь яко безбѣдья 43 зв.   

129.  Побѣждаются естества уставы 44   

130.  Сотвори державу мышцею своею 44   

131.  Не изглаголанна дѣвыя та и на небо 44 зв.   

132.  Свитися свитися новый иерусалиме 44 зв.   

133.  Живоносный источниче 45   

134.  Тя юже видѣ Моисеи 45   

135.  Тебе видѣнную двери 45 зв.   

136.  Радуися дѣвственная похвало 45 зв.   
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№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

137.  Тебе свѣтлую свѣщу 46   

138.  Не изглаголанна дѣвыя Таина 46   

139.  О мати дѣво Богородице 46 зв.   

140.  Преиде сѣнь законная благодат 47 Догматик ГЛАС 2 

141.  О чудо новѣе 47 зв. Богородичен На стих, слава і нині 

142.  Благообразныи Иосиф со древа 48 зв. Сідален, глас 2 На першому стихословії 

143.  Слава Отцу, Вся паче смысла преславна 48 зв. Богородичен  

144.  Препрославенна еси Богородице 49   

145.  Мироносицам женам при гробѣ 49 зв. Сідален, глас 2 На другому стихословії 

146.  Законь утаившися 49 зв. Богородичен Слава і нині 

147.  На небо очи пущают сердечныи 50 Антифон 1 Степенна, глас 2 

148.  Помилуй нась согрѣших 50 зв.   

149.  Святому Духу еже царьство 50 зв.   

150.  Аще не Господ был 50 зв. Антифон 2  

151.  Субот их не предай  51   

152.  Святому духу живоначалия 51   

153.  Надѣющейся на Господа 51 Антифон 3  

154.  Во беззаконии рук своих  51 зв.   

155.  Святым духом точатся 51 зв.   

156.  Грядите людие поем пѣснь 52 Пісня 1, Ірмос Глас 2 

157.  Поем Господеви пѣснь нову 52   

158.  Во глубине потопи древле 52   

159.  Нетребну необычну 52 зв.   

160.  Моисейскую пѣснь восприимши 52 зв.   

161.  Поем Господеви во мори древле 53   

162.  Глубынѣ открыл еси дно 53   

163.  Путь морский волнуяся 53 зв.   
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№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

164.  Помощник и покровитель 53 зв.   

165.  Поем Господеви пѣснь нову 54   

166.  Непроходимо волнящееся море 54   

167.  Видите видите яко азь есмь 54 зв. Пісня 2, Ірмос  

168.  Паки и суть паки таина 54 зв.   

169.  Богь истинен и дѣла его  55   

170.  Вонемлите людие мои 55   

171.  Вонемлите людие знамение 55   

172.  Утвержение твердо и недвижимо 55 зв. Пісня 3, Ірмос  

173.  На камени мя вѣры утверди 55 зв.   

174.  Процвела есть пустыни 56   

175.  Крѣпость даяи князем нашим 56   

176.  Елицы древних изрешихомся 56   

177.  Неплоднаго ми ума плодоносна 56 зв.   

178.  Ты словесем сий Господи  56 зв.   

179.  Утверди нас собою Господи 57   

180.  Лукь сокрушися силных державою 57   

181.  Разшири уста моя 57   

182.  Пришествовав от Дѣвы  57 зв. Пісня 4, Ірмос  

183.  Пою тя слухом бо Господи 57 зв.   

184.  Услышах Господи глас Твой 58   

185.  Свѣтом блищася тайна 58   

186.  Егда приближатися лѣта 58 зв.   

187.  Иже от дѣвы твоей рождество 58 зв.   

188.  Услышах Господи слух Твоего 59   

189.  Услышах Господу слух 59   

190.  Услышах слух пришествия Твого  59   
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№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

191.  Свѣта подателю и вѣком 59 зв. Пісня 5, Ірмос  

192.  Ходотаи Богу и человѣком 59 зв.   

193.  Исус животу началник 60   

194.  Врага темна и скверненнаго 60   

195.  Угль Исаия провлеся слонце 60 зв.   

196.  Иглу душа моея Спасе мой 61   

197.  Просвѣщение во тмѣ лежащим 61   

198.  Нощи мимошедшии 61 зв.   

199.  Яко сѣнь писаннаго мрака 61 зв.   

200.  Во безднѣ грѣховныи 62 Пісня 6, Ірмос  

201.  Бездна грѣхов обыде мя 62   

202.  Глась словеси свѣтилник свѣта 62   

203.  Истинною явствовав  62 зв.   

204.  Глас глагол молбу 63   

205.  Ко Господу от кита иона 63   

206.  Во глубинѣ грѣховенеи 63 зв.   

207.  Из глубины мя возведи 63 зв.   

208.  О тѣлѣ златѣна  64 Пісня 7, Ірмос  

209.  Богопротивно веление 64   

210.  Тѣлу златому премудрыя дѣти 64 зв.   

211.  Юноша вѣрныя во пещь 64 зв.   

212.  Испали водою змиевыя 65   

213.  Херовимом подобящеся 65 зв.   

214.  Вѣтия явишася отроци 66   

215.  Иже пеща древле 66   

216.  Да преславное рождество 66 зв.   

217.  Трие отроцы во пещи 66 зв.   
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№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

218.  Купина во горѣ огнем палим 67   

219.  Во пещѣ огненну к дѣтем 67 зв. Пісня 8, Ірмос  

220.  Пещь огненна иногда 67 зв.   

221.  Во гласех ангелских на небесех 68   

222.  Тайну преславну Вавилоне 68   

223.  Свободна убо тварь познавает 68 зв.   

224.  Неизреченною мудростию 68 зв.   

225.  Древле прохлаженшаго 69   

226.  О подобии златѣ 69   

227.  Свѣтло нощи душею свѣтло 69 зв.   

228.  Устрашися отрокь 70   

229.  Веления мучителева 70 зв.   

230.  Глагол мучителев 70 зв.   

231.  Во кучинѣ Моисеи 71   

232.  Во пещи отрочестии 71 зв.   

233.  Яже прежде слонца 71 зв. Пісня 9, Ірмос  

234.  Безначальна родителя 72   

235.  Недоумѣет вся кьнязи 72 зв.   

236.  О вышше ума рождество 73   

237.  Что се твоя велия и преславная 73   

238.  Иже от бога богь слово 73 зв.   

239.  Весь еси желание весь 74   

240.  Земненно кто слыша таковая 74   

241.  Возвеличил еси Христе 74 зв.   

242.  Иже не воместимаго Бога 75   

243.  Душами чистыми 75   

244.  Иже паче естества плотию 75 зв.   
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245.  На небесах благословенная 75 зв.   

246.  Дѣвство Твоя Богородице 76   

247.  Чистую и пречистую Матер 76   

248.  Тебе мысленную 76   

249.  Како недивимося богомужному 77 Догматик ГЛАС 3 

250.  Безсѣмени от божияго духа 78 зв. Богородичен На стих 2, слава і нині 

251.  Христос от мертвых воста 79 Сідален, глас 3 На першому стихословії 

252.  Тебе ходотайцу спасению 79 зв.   

253.  Небесная любовию веселяхуся 80 Богородичен  

254.  Плотию сомерть 80 зв. Сідален, глас 3 На другому стихословії 

255.  Непостижимаго и неописаннаго  80 зв.   

256.  Плѣнь сион ты взят 81 Антифон 1 Степенна, глас 3 

257.  Во югь сѣющей слезы  81   

258.  Святым духом всяко 81 зв.   

259.  Аще не Господ созиждет 81 зв. Антифон 2  

260.  Плода чревняго духом 82   

261.  Святым духом провидится 82   

262.  Боящейся Господа 82 Антифон 3  

263.  Окрест трапезы Твоея 82 зв.   

264.  Святым духом всяко богатства 82 зв.   

265.  Предѣля ему морю жезлом 83 Пісня 1 ГЛАС 3 

266.  Иже воды древле маниеме 83   

267.  Сущу глубородителену 83 зв.   

268.  Фараоне оружие 83 зв.   

269.  Пѣсне нову воспоимо 84   

270.  Поимо Господеви 84   

271.  Дивено во слава сотвори 84 зв.   
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272.  Избавлейшаго Израиля 84 зв.   

273.  Вонми небо и землю 85 Пісня 2  

274.  Вонеми небо и возглаголю 85   

275.  Видѣте видите яко азь есми 85   

276.  Яко туча на троскот 85 зв.   

277.  Иже от несущих вся 85 зв. Пісня 3  

278.  Не плоды душебезчадная 85 зв.   

279.  Утвержение на таинодѣюще 86   

280.  Основавыи землю тверди своеи 86   

281.  Луно сокруши вражии 86   

282.  Утверди Господи сердца 86 зв.   

283.  Утверди мене Господи 86 зв.   

284.  Утвердися сердце мое 86 зв.   

285.  Положи к нам твердую любов 87 Пісня 4  

286.  Присѣнную гору аввакум 87 зв.   

287.  Покрыла есть небеса 87 зв.   

288.  Таину ти Аввакум 88   

289.  Страненну и неизреченну 88   

290.  Егда во рѣках прогнѣваешися 88 зв.   

291.  Услышах слух твои 88 зв.   

292.  Услишах Господи 88 зв.   

293.  На земли невидимый 88 зв. Пісня 5  

294.  Кто бѣ утренюю 89   

295.  Кто бѣ утренюем Христе 89   

296.  Зачало бытную тму свѣтом 89 зв.   

297.  Яко видѣ исаия 89 зв.   

298.  Свѣтом Твоим 90   
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299.  Вопиет ти Христе 90 зв.   

300.  Утренююще воспеваем 90 зв.   

301.  Твоими дайже 90 зв.   

302.  Вездна послѣдняя 91 Пісня 6  

303.  Возведи истяма Господи 91   

304.  Возопив ко Тобѣ видѣста 91 зв.   

305.  Селения Иона преисподеная  91 зв.   

306.  Иже на кончинѣ вѣком 91 зв.   

307.  Во глубину сердца морскаго 92   

308.  Глубина страстная 92   

309.  Возывахо воздыхании 92 зв.   

310.  Тебе во пещи орошеншаго 92 зв. Пісня 7  

311.  Яко же древле 93   

312.  Гордыи мучително 93   

313.  Прохлажен и пещный пламень 93 зв.   

314.  Первѣе тѣлу златому 93 зв.   

315.  Пламен прохлаждает пещныи 94   

316.  Трие отроцы воспещи 94   

317.  Жезл и огнь паче ума 94   

318.  Не постоянни огни совокуплеще 94 зв. Пісня 8  

319.  Служити живу Богу 94 зв.   

320.  Вещественна огня пламене 95   

321.  Аз безначална отца 95 зв.   

322.  Анголами немолчна 95 зв.   

323.  Вавилонская пещь 96   

324.  Сошедшаго со отроки 96   

325.  Образ ново ангелстем 96 зв.   
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326.  Иже сладкою пречистаго 96 зв. Пісня 9  

327.  В законе сѣнно писании 97   

328.  Новое чудо и боголѣпно 97 зв.   

329.  Купиною огнем прописану 97 зв.   

330.  На Синайстей горѣ 98   

331.  Благословенн Господь 98 зв.   

332.  Тебе не опали луна  99   

333.  Тебе бесмертия источниче 99   

334.  Дѣво мати чистая 99 зв.   

335.  Иже тебе ради богоотецец 100 Догматик ГЛАС 4 

336.  Подай же утѣшение 101 Богородичен На стих, слава і нині 

337.  Возрѣвше на гробный 101 зв. Сідален, глас 4 На першому стихословії 

338.  Слава Отцу…, Иже от вѣка утаенное 102   

339.  Тебе величаем Богородице 102 зв. Богородичен  

340.  Своею волею распятие 103 Сідален, глас 4 На другому стихословії 

341.  Удивися Иосиф паче 103 зв. Богородичен  

342.  От юности моея 104 Антифон 1 Степенна, глас 4 

343.  Ненавидящи Сиона 104   

344.  Святым духом всякая душа 104 зв.   

345.  Возвах Ти Господи тепле 104 зв. Антифон 2  

346.  На Господа упование 105   

347.  Святым духом точатся 105   

348.  Сердце мое к тобѣ 105 зв. Антифон 3  

349.  К матери своей якоже 105 зв.   

350.  Святым духом богословия Бога 106   

351.  Моря чермнаго пучину 106 зв. Пісня 1 ГЛАС 4 

352.  Отверзу уста моя 106 зв.   
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353.  Явишася источницы безднии 106 зв.   

354.  Лицы израилстии 107   

355.  Тростояще крѣпкии 107 зв.   

356.  Поражен Египта и фараона 107 зв.   

357.  Неизреченным велением 108   

358.  Божественным покровен бысть 108   

359.  Оружие фараоне 108 зв.   

360.  Наставльшаго древле 108 зв.   

361.  Воспою Ти Господи 109   

362.  Предѣлив пучину 109   

363.  Поем пѣснь побѣдную 109 зв.   

364.  Нѣсть ти подобен преславный 109 зв.   

365.  Поем Господеви чудному 109 зв.   

366.  Видите видите яко азь 110 Пісня 2  

367.  Видите видите  110   

368.  Дадим величие Христу 110 зв.   

369.  Дадѣм величие 110 зв.   

370.  Дадим величие Богу 110 зв.   

371.  Вонми небо и возглаголю 111   

372.  Веселится о Тебѣ церкви твоя 111 Пісня 3  

373.  Твоя пѣвца Богородице 111   

374.  Со высоты волею сонейдена 111   

375.  Не мудростию ни силою 111 зв.   

376.  Луку сывених и знаможе 111 зв.   

377.  О Господѣ Бозѣ моем 112   

378.  Яко не плоды роди языци 112   

379.  Да не хвалится хваляйся 112   
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380.  Точаще несекомый 112 зв.   

381.  Разверзе утробу 113   

382.  Утвердися сердце мое 113   

383.  Утвержая и гром зиждаяй 113 зв.   

384.  Воздвиженна тя видѣвше 113 зв. Пісня 4  

385.  Неизслѣдному божию совѣту 114   

386.  Сѣдяй во славе  114   

387.  Христос приходяи 114   

388.  Цар царем аки же 114 зв.   

389.  Услышах славное 115   

390.  Небеса добродѣтелей 115   

391.  Любве ради щедре 115 зв.   

392.  Услышав же пророк 115 зв.   

393.  Среди двою разбоинику 115 зв.   

394.  Услышах слух твои 116   

395.  Услышах слухо Твои Господи 116   

396.  Услышахо Боже 116   

397.  Твоего на земли явления 116 зв.   

398.  Се Бог наш 116 зв.   

399.  Услышах Твое Христе воистину 116 зв.   

400.  Ты ми Господи 117 Пісня 5, Ірмос  

401.  Удивишася всяческая 117   

402.  Удивишася всяческая о божествене 117 зв.   

403.  На Сион гору 117 зв.   

404.  Избавление и оцищение 118   

405.  Ныне восстану пророче 118 зв.   

406.  Просвещение Твое 118 зв.   



230 

№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

407.  Восияй ми Господи 119   

408.  Восиявыи свѣт 119   

409.  Нечестивыи неузрят 119 зв.   

410.  Част моя еси Госоподи 119 зв.   

411.  От свѣта отгнавый 120   

412.  Жалость приимѣте людие 120   

413.  Мрак разреши греха моего 120 зв.   

414.  Из нощи утренююща 120 зв.   

415.  Созедавыи нас сущия люди 120 зв.   

416.  Утро свѣтло нам посли 121   

417.  Пожру ти со гласом 121 Пісня 6  

418.  Приидох во глубыни 121   

419.  Возопиша со веселим 121 зв.   

420.  Вонегда скорбих возопи 121 зв.   

421.  Бурею греховною погружаемая 122   

422.  Божественное сей вечестное 122   

423.  Ощущение еси Христе 122 зв.   

424.  Буря мя помышлений 122 зв.   

425.  Во пучине житейстей 123   

426.  Возопил прообразуе 123   

427.  Якоже пророка 123 зв.   

428.  Вопийте триднѣвно 123 зв.   

429.  Да не погрузит мене буря 124   

430.  Во пещи авраамстии 124 Пісня 7  

431.  Непослужиша твари 124 зв.   

432.  Спасий во огнѣ авраамстеи 124 зв.   

433.  Искони безначалное слово 125   
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434.  Авраамстии древле 125   

435.  Согласно устраши 125 зв.   

436.  Глаголявый на горѣ 125 зв.   

437.  Огнь паля во пещи 126   

438.  Отеческий Боже не посрами 126   

439.  Благословен еси боже во пещи 126 зв.   

440.  Юноша три во Вавилоне 126 зв.   

441.  Тѣлу убо златому 127   

442.  Не предай же нас до конца 127   

443.  Руцѣ распростер Даниил 127 зв. Пісня 8  

444.  Отроки благочестивыя 128   

445.  Избавителю всѣх всесилне 128   

446.  Веселися Иерусалиме 128 зв.   

447.  Во огни пламени 129   

448.  Во Вавилоне отроцы 129   

449.  Иже во граде ангела 129 зв.   

450.  Радующееся по осуждении 129 зв.   

451.  Разрешаете узы 130   

452.  Слыши отроковице 130 зв.   

453.  Цесара Христа Бога 131   

454.  Всяческая владыко 131   

455.  Вся дѣла Божия 131 зв.   

456.  Распятаго плотию 132   

457.  Земле и вся яже на ней море 132   

458.  Всяческая носяй 132 зв.   

459.  Камень нерукосѣчный 132 зв. Пісня 9  

460.  Всяк земнородный 133   
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461.  Радуися Царице матерем 133   

462.  Рождество Ти нетлѣно явися 133 зв.   

463.  Бого Господь и явися нам 133 зв.   

464.  Тайна Божия Пречистая 134   

465.  Тя преславную невѣсту 134 зв.   

466.  Яко одушевленнем божием кивоте 134 зв.   

467.  Ева убо недугом ослушанием 135   

468.  Возвеличим человѣком 135   

469.  Во безыменнем Ти рождестве  135 зв.   

470.  Яко сотвори мнѣ 135 зв.   

471.  Моисей на горѣ 135 зв.   

472.  Тя не воместимаго слова 136   

473.  От земныих раждиши 136 зв.   

474.  Ты браку неискусимую 136 зв.   

475.  Сотвори державу мышцею 136 зв.   

476.  Дѣво мученице 137   

477.  Во чермене мори 138 Догматик ГЛАС 5 

478.  Церкви и врата сущи 139 Богородичен На стих, слава і нині 

479.  Крест Господен да похвалим 139 зв. Сідален, глас 5 На першому стихословії 

480.  Слава Отцу, Радуися двери Господня 140 Богородичен  

481.  Дивно чудо зачатие 140 зв.   

482.  Господь мертву наречеся 141 Сідален, глас 5 На другому стихословії 

483.  Радуися светая горо 141 зв. Богородичен  

484.  Вонегда скорбити мир давый 142 Антифон 1 Степенна, глас 5 

485.  Пустынным живот блажен есть 142   

486.  Святым духом одержася вся 142   

487.  Но горы душе воздвигнѣмося 142 зв. Антифон 2  
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488.  Десная Ти рука 142 зв.   

489.  Святому Духу благословяще рецѣм 142 зв.   

490.  О рекших мнѣ  143 Антифон 3  

491.  Во дому давыдовѣ страшная 143   

492.  Святым духом живоначално 143   

493.  Коня и всадника 143 зв. Пісня 1, Ірмос ГЛАС 5 

494.  Спасителю Богу 143 зв.   

495.  Коня и всадника 143 зв.   

496.  Земля на нюже не восия 144   

497.  Поем Господеви 144   

498.  Бог явися на земли 144 зв.   

499.  Пѣснь повѣдную принесѣмому 144 зв.   

500.  Видѣте видѣте яко аз есми Бог 145 Пісня 2  

501.  Вонми небо и возглаголю 145   

502.  Утвержеи ниначемже землю 145 Пісня 3  

503.  Над языки Бог воцарится 145 зв.   

504.  Силою пречиставо его Христа 145 зв.   

505.  Движимое сердце мое 146   

506.  Утверди нас Боже Твоею силою 146   

507.  Божественное Твое разумѣв 146 Пісня 4  

508.  Услышах силы Креста 146 зв.   

509.  Дѣла смотрения Твоего 146 зв.   

510.  Услышах Гсподи слух Твои 147   

511.  Услышах Господи из гроба 147   

512.  Услышах слух твои и убояхся 147   

513.  Одеяися свѣтом яко ризою 147 Пісня 5  

514.  Утренююще вопием 147 зв.   
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515.  Восия и Христе Боже 147 зв.   

516.  Окаянную душу мою 148   

517.  От нощи утренююще 148   

518.  Обыйде мя бездна 148 зв. Пісня 6  

519.  Волнащуся бурею душе 148 зв.   

520.  Яко же пророка от звѣри 148 зв.   

521.  От кита пророка спасл еси 148 зв.   

522.  Яко же пророка от звѣря 149   

523.  Возопих во печалих 149   

524.  Превозносѣмыи отцем Господь 149 зв. Пісня 7  

525.  Во пещи огненный пѣвца спас 149 зв.   

526.  Благословен еси Боже 149 зв.   

527.  Огня гашение отроко молитва 150   

528.  Тебе Вседѣтелю во пещи 150 Пісня 8  

529.  Из отца прежде вѣк 150 зв.   

530.  Ангелский сонмь 150 зв.   

531.  Твореца всея твари 151   

532.  Преподобнии твоя Христе отроцы 151   

533.  Орошеншаго пеща и дѣти 151   

534.  Всѣм творца и спаса 151 зв.   

535.  Исаия ликуи дѣва 151 зв. Пісня 9  

536.  Тя паче ума и словѣсѣма 152   

537.  Тя блаженную в женах 152   

538.  Яко сотвори тебѣ величия 152   

539.  Величаем Христе 152 зв.   

540.  Кто Тебе блажит Пресвятая дѣвице 153 Догматик ГЛАС 6  

541.  Творец избавителем 154  Слава і нині, глас 6 
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542.  Гробу отверсту аду 155   

543.  
Слава Отцу, Иже благословенную 

нарекий 
155 Богородичен  

544.  Богородице Дѣво моли Сына 156   

545.  Господи предстояще гробу 156 Сідален, глас 6 На другому стихословії 

546.  Преднаписует гедион зачатие 156 зв. Богородичен  

547.  На небо очи мои возвожу 157 Антифон 1 Степенна, глас 6 

548.  Помилуи нас уничиженных 157   

549.  Святым духом всяка спасенная 157   

550.  Аще не Господь был 157 зв. Антифон 2  

551.  Зубы ихь данея та будет 157 зв.   

552.  Святым духом обожение 158   

553.  Надѣющейся на Господа 158 Антифон 3  

554.  Со беззаконии рукь своих 158 зв.   

555.  Светаго Духа держава 158 зв.   

556.  Яко по суху ходив Израиль 159 Пісня 1 ГЛАС 6 

557.  Волною морскою 159   

558.  Сеченным пресѣченно 159 зв.   

559.  Чувственный фараон потоплещу 159 зв.   

560.  Помощних и покровитель бысть 160   

561.  Поем Господеви от работы 160   

562.  Видите видите 160 зв. Пісня 2  

563.  Видите видите яко аз есми Бого 160 зв.   

564.  Вонми небо и возглаголю 161   

565.  Вонми небо 161   

566.  Тобою Христе небеса 161 Пісня 3  

567.  Нѣсть свят яко же ти 161 зв.   
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568.  Утверди мене Христе 162   

569.  На недвижимом Христе  162   

570.  На твердем вѣры Твоея 162   

571.  Разширишася на враги 162   

572.  Тебе на водах 162 зв.   

573.  Господе сый всѣм 162 зв.   

574.  Утверди Господи 163   

575.  Христос мнѣ сила Бог 163 зв. Пісня 4  

576.  Удивися твои разум 163 зв.   

577.  Покрыла есть небеса 164   

578.  Иже на крестѣ Твое божественное 164   

579.  Провида пророк тайны Твоея 164   

580.  Услышах же пророк приход 164 зв.   

581.  Услышах Господи слух Твой 165   

582.  Божиим свѣтом ти блаже 165 Пісня 5  

583.  Мир мног любящим Тя 165   

584.  Восиявыи свѣт всему миру 165 зв.   

585.  Из нощи утренююща 165 зв.   

586.  Союзом любве совязуеми 166   

587.  К тобѣ утренюю милосердия 166   

588.  Богоявления Ти Христе 166 зв.   

589.  Житескаго моря воздвизема 167 Пісня 6  

590.  Бездна послѣденяя грехово 167   

591.  Возопи всѣм сердцем моим 167 зв.   

592.  Ят бысть но неудержанен 167 зв.   

593.  Китом пожерт греховным 168   

594.  Ко пловущу звѣри Иона 168   
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595.  Возывах Господи злыми 168 зв.   

596.  Хладодавцу убо пещь 168 зв. Пісня 7  

597.  Отроцы во Вавилоне 168 зв.   

598.  Неизречененое чудо 169   

599.  Согрешихом и беззаконовахом 169 зв.   

600.  Святых ти отрок 169 зв.   

601.  И пламени светым росу источи 170 Пісня 8  

602.  Ужаснися Бога и Сыне 170   

603.  По законѣ отчи преблажени 170 зв.   

604.  Светый отроцы во вавилонѣ 171   

605.  Его же вои небесныи 171 зв.   

606.  Тѣлу злобе богопротивный 171 зв.   

607.  Отрок пѣсне возслем вѣрнии 172   

608.  Прохлаждеи горящую пещь 172 зв.   

609.  Бога отца содѣтеля 172 зв.   

610.  Бога человѣком неудоб видити 173 Пісня 9  

611.  Не рыдай мене мати 173   

612.  Странствия владычня 173 зв.   

613.  Безсѣменно зачатие 174   

614.  Честнейшую херовѣмо 174 зв.   

615.  Приимшия радость ангелом 174 зв.   

616.  Мати убо познася паче естества 176 Догматик ГЛАС 7 

617.  Под кров Твои Владычице 177 
Богородичен 

великий 
На стих, слава і нині 

618.  Под кров Твой Владычице 177 зв. Богородичен малий  

619.  Знаменанну гробу живот 178 Сідален, глас 7 На першому стихословії 

620.  Слава Отцу.., Яко нашему воскресению 178 Богородичен  
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621.  Яко имущи милостивное 178 зв.   

622.  Жизнь во гробѣ возлежаше 179 Сідален, глас 7 На другому стихословії 

623.  Распеншагося нас ради Христа 179 зв.   

624.  Плѣн Сион от лести возвратив 179 зв. Антифон 1 Степенна, глас 7 

625.  Во югь сѣюще скорби 179 зв.   

626.  Святым духом источник 180   

627.  Аще не Господ созиждет дому 180 Антифон 2  

628.  Плода чревнаго светый 180 зв.   

629.  Святым духом всяческим 180 зв.   

630.  Боящейся Господа путь живота 181 Антифон 3  

631.  Окрест трапезы Твоея 181   

632.  Святым духом глубина 181 зв.   

633.  Манием Ти на земен образ 182 Пісня 1 ГЛАС 7 

634.  Во понтех покры фараона 182   

635.  Истрансшему Богу фараона 182 зв.   

636.  Сокрушеншему брани мышцею 182 зв.   

637.  Поспешествовавшаго Бога во Египте 182 зв.   

638.  Поем Господеви погружешему всю силу 183   

639.  Видите видите 183 Пісня 2  

640.  Видите видите 183   

641.  Вонми небо и возглаголю 183 зв.   

642.  В начатцех небеса всесилным 183зв. Пісня 3  

643.  Совыше силу учеником 184   

644.  Утвердися сердце мое 184 зв.   

645.  Утвердися вѣрою церкви 184 зв.   

646.  Утвержеи небеса словом 184 зв.   

647.  Отча нѣдра не оставлей сошед 185 Пісня 4  
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648.  Смотряи пророк 185   

649.  Покрыла есть небеса Христе 185   

650.  Услышах слух Твои 185 зв.   

651.  Услышах Господи слух Твои 185 зв.   

652.  Плотное пришествие Твое 185 зв.   

653.  Небеса покрыла есть 186   

654.  Нощь не свѣтла невѣрним вѣреным 186 Пісня 5  

655.  Нощь не свѣтла невѣрным 186   

656.  Тебѣ утренюю и тобѣ вопию 186   

657.  Утренююще Христе 186 зв.   

658.  Отгнавыи нощь страстную 186 зв.   

659.  Утренюет духом ко Тебѣ Христе 186 зв.   

660.  Страха ради Твоего 187   

661.  Господи Боже мои из нощи 187   

662.  Плавающаго во молве 187 зв. Пісня 6  

663.  Возопих Господи 188   

664.  Иона ис чрева адова вопияше 188   

665.  Во глубину греховеную 188   

666.  Во пещи сущи халдеи 188 зв. Пісня 7  

667.  Иже в пещь огнену вовержени 188 зв.   

668.  Пеще горящу прохладило еси 189   

669.  Пеще отроцы огнепалну 189   

670.  Пещных отрок неприкоснуся 189 зв.   

671.  Неопална огнем 189 зв. Пісня 8  

672.  Отроцы зовяху во пещи 190   

673.  Пещным отроком уподобляшеся 190   

674.  Ангелом немолчно вовышене 190 зв.   
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675.  Единаго безначаленаго 190 зв.   

676.  Воистину сущаго Бога 191   

677.  Страшнаго херовѣмоме и суднаго 191   

678.  Сущим во пещи отроком 191   

679.  Радуися невѣсто свѣтая мати 191 зв. Пісня 9  

680.  Нетления искушения 192   

681.  Вышше обычая матер 192   

682.  Тебе чистую матер 192 зв.   

683.  Препѣтая небес превышния 192 зв.   

684.  Безсѣмена божества зачатие 193    

685.  Мати Богу и Дѣва рождающи 193   

686.  Царе небесный за человѣколюбие 194 Догматик ГЛАС 8 

687.  Безневѣстеная Дѣво 195 Богородичен На стих, слава і нині 

688.  Воскресл еси измертвых 195 зв. Сідален, глас 8 На першому стихословії 

689.  Слава Отцу, Иже нас дѣля рождейся 196 Богородичен  

690.  Радуйся яже от ангела радость 196 зв.   

691.  Чловѣци Спасе гроб Твой 196 зв. Сідален, глас 8 На другому стихословії 

692.  О тебѣ радуется обрадованная 197   

693.  Оть юности моея 197 зв. Антифон 1 Степенна, глас 8 

694.  Ненавидящий Сиона да будут 198   

695.  Святым духом еже житии 198   

696.  Возвах Ти Господи вонми 198 Антифон 2  

697.  На Господа имѣяй надежду 198 зв.   

698.  Святому Духу богословия 198 зв.   

699.  Сердце мое стахом Твоим 199 Антифон 3  

700.  Во матер свою воземляй 199   

701.  Святым духом всяк кто 199   
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702.  Се кол добро и кол красно 199 зв. Антифон 4  

703.  Ризы его иже крины селныя 200   

704.  Святому духу во немже пребывание 200   

705.  Вооружена фараона погрузи 200 зв. Пісня 1 ГЛАС 8 

706.  Воду прошед яко по суху 200 зв.   

707.  Креста начертав Моисей 200 зв.   

708.  Истрясшаго во мори мучителество 201   

709.  Сокрушеншему брани мышцею 201 зв.   

710.  Посѣченый несекомаго пресѣче 201 зв.   

711.  Пѣсне возслем людие 202   

712.  Поем пѣснь Богу 202   

713.  Море огустевая погрузи 202 зв.   

714.  Поем Господеви проведшему люди 203   

715.  Поем господеви вси людие 203   

716.  Израиля от работы избавил еси 203 зв.   

717.  Видите видите 203 зв. Пісня 2  

718.  Видите видите 204   

719.  Видите видите 204   

720.  Вонми небо и возглаголю 204 зв.   

721.  Вонми небо 204 зв.   

722.  Отвержеи небеса во началетцех 205  Пісня 3  

723.  Ты еси утвержение 205   

724.  Небесному кругу верхотвореча 205 зв.   

725.  Жезл во образе Таины 206   

726.  Утвердися сердце мое 206   

727.  Утвержение мое Спасе 206 зв.   

728.  Нѣста святая ко Господе 206 зв.   
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729.  Утвержени небеса слово 207   

730.  Утвержен рукою своею 207   

731.  Утверди наш ум и сердца 207 зв.   

732.  Ты ми Христе Господи 207 зв. Пісня 4  

733.  Услышах Господи смотрения 208   

734.  Пророк Аввакум мысленныма 208   

735.  Возсѣдый на коня 208 зв.   

736.  Услышах Господи слухо  209   

737.  Таину Ти пророк 209   

738.  Услышахо слух силы Твоея 209 зв.   

739.  Из горы пресѣнныя слово пророк 209 зв.   

740.  Ис плоти Твоея луча 209 зв.   

741.  Вскую мя отригну от лица 210 Пісня 5  

742.  Просвети нас повелением 210   

743.  Утренююще вопием ти 210 зв.   

744.  От нощи неведения 210 зв.   

745.  Мрак душа моея оторжени свѣтодавече 211   

746.  О треблаженное древо на немеже 211   

747.  Утренюет дух мой 211 зв.   

748.  От нощи невидения богоразумие 211 зв.   

749.  Страстныя мя мглы 212   

750.  Господи Боже наш 212   

751.  Молитву пролию 212 зв. Пісня 6  

752.  Оцысты ми спасе много бо беззакония 212 зв.   

753.  Водну звѣрю во утробѣ 213   

754.  Ризу ми подаиже свѣтлу 213 зв.   

755.  Иону вопите Господи 213 зв.   
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756.  Яко же пророка избави 214   

757.  Бездна греховная 214   

758.  Яко воды морския человѣком 213 зв.   

759.  К могущему спасти мя 214 зв.   

760.  Одержима мя приимы 215   

761.  Из чрева адова вопль мой 215   

762.  Божия схождения 215 зв. Пісня 7  

763.  Иже от людей дошедшее отроци 215 зв.   

764.  Безумна заповѣд мучителя 216   

765.  Иже халдейская пещь 216   

766.  На поли молебнем иногда 216 зв.   

767.  Дѣти еврейския во пещи 217   

768.  Халдейская пещь огнем 217   

769.  Основавыи землю воначатцех 217 зв.   

770.  Ангелом отроки 217 зв.   

771.  Дѣти благочестивыя 217 зв.   

772.  Отроки вопещи прохлаждеи 218   

773.  Седмерицею пещь халдеи 218 Пісня 8  

774.  Победители врачу и пламене 218 зв.   

775.  Благословѣте дѣти Троицы 218 зв.   

776.  Нечестия органы 219   

777.  Покрывая и водами пребысть 219   

778.  Проявленаго на горѣ свете 219 зв.   

779.  Мусикийским органом согласящим 219 зв.   

780.  Царя небесенаго егоже поют вои 220   

781.  Ангели небеса не престоле 220   

782.  Богозрачныя дѣти во пещи 220   
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783.  Из отца прежде вѣко рожденаго 220 зв.   

784.  Безначаленаго цесаря славы 220 зв.   

785.  Преподобныи Твои отроцы 220 зв.   

786.  Воистину Богородицу 221 Пісня 9  

787.  Удивися убо о сем небо 221   

788.  Чужде есть матерем Дhво 221 зв.   

789.  Устрашися весь слух 221 зв.   

790.  Снѣди ради древняя горо 222   

791.  Благословен Господь Бог 222 зв.   

792.  Не видимыи зрак божественный 222 зв.   

793.  Тя Богородице матер свѣта  222 зв.   

794.  Тя браку неискусимую матерее 223   

795.  Возвеличим Тя Матерее 223   

796.  Возвеличим Тя пренепорочную 223   

797.  Проявленаго на горѣ 223 зв.   

798.  Чистую и славную 223 зв.   

799.  Таин еси Богородице рай 223 зв.   

800.  Ты небесѣ и земли ходатая 224   

801.  Воспитанная восвестих светая 224   

802.  Устава преде естества 224 зв.   

803.  Господь сый всѣм и зиждитель Богь 225 Пісня 1 
Розники Різдва Христового, 

глас 6,  

804.  Союзом любве совязуеми 225   

805.  Странствия владычня и безсмертно 225 зв.   

806.  Кто бѣ утреннюю милосердия 225 зв.   

807.  Тѣло злобѣны богопротивныи 226   

808.  Волною морскою 226 зв. Пісня 1 На вечірні Різдва 
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Христового, глас 6 

809.  Тебе на водах повѣшеншаго 227 Пісня 3  

810.  Иже от Дѣвы божественное 227 Пісня 4  

811.  Богоявления Ти Христе 227 Пісня 5  

812.  Ят быст но неудержанен 227 зв. Пісня 6  

813.  Неизречененное чудо 228 Пісня 7  

814.  Ужаснися бояися небо 228 Пісня 8  

815.  Несумнися о мнѣ Мати 228 зв. Пісня 9  

816.  К Тебѣ утреннюю милосердия 228 зв.  
Розники Богоявленню 

Господньому 

817.  Тѣлу злобѣ богопротивнаго 229   

818.  Господь сый всѣм 229 зв.   

819.  Союзом любве совязуеми 230   

820.  Странствия владычня 230   

821.  Волною морскою 230 зв. Пісня 1 
На вечірні Хрещення 

Господнього, глас 6 

822.  Тебе на водах повѣше 230 зв. Пісня 3  

823.  Иже даже до раба твое 230 зв. Пісня 4  

824.  Богоявления Ти Христе 231 Пісня 5  

825.  Ят быст но неудержанен 231 Пісня 6  

826.  Неизречененное чудо 231 зв. Пісня 7  

827.  Ужаснися бояися небо 232 Пісня 8  

828.  Несумнися о мнѣ Мати 232 Пісня 9  

829.  Небесныи чином радование 233  
Подобники на осмогласие, 

глас 1 

830.  Прехвалныи мученицы 233   

831.  Егда от древа тя мертва 233 зв.  Глас 2 
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832.  Доме ефрантов и граде святый 234  Глас 2 

833.  Велия креста Твоего Господи 234  Глас 3 

834.  Яко добля мученицех 234  Глас 4 

835.  Дал еси знамение боящимся 234 зв.   

836.  Хотѣх слезами оцисти Ти 234 зв.   

837.  Званыи совыше а не ото человѣк 235   

838.  Радуися живоносныи кресте 235 зв.  Глас 5 

839.  Преподобне отче 236   

840.  Ангелеския предо идуте силы 236 зв.   

841.  Все упование на небесех 237  Глас 6 

842.  Третий день воскресе еси 237   

843.  Не начаемая жития ради 237 зв.   

844.  Кто ти Спасе ризу раздра 237 зв.   

845.  Не ктому возбраннемы есмы 238  Глас 7 

846.  О преславное чудо животворяй 238 зв.  Глас 8 

847.  Что вас наречем 238 зв.   

848.  Господи аще и на судищи преста 239   

849.  Мученицы Господни вся 239   

850.  Грѣшных молитва прием 239 зв. 
Богородичен, 

глас 1 

Сии бог. на 8 глас, на пров. 

мирском 

851.  Все упование мое 239 зв. 
Богородичен, 

глас 2 
 

852.  Свята чиста первопохвало 239 зв. 
Богородичен, 

глас 3 
 

853.  Избави насо ото бѣд 239 зв. 
Богородичен, 

глас 4 
 

854.  Тебѣ ся молим 240 Богородичен,  
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глас 5 

855.  Бога ис Тебе воплощах разумѣ 240 
Богородичен, 

глас 6 
 

856.  Умири молитвами 240 
Богородичен, 

глас 7 
 

857.  Чистая Дѣво слову двери 240 
Богородичен, 

глас 8 
 

858.  Коня в всадника вовербий во море 240 зв. Пісня 1, Ірмос 
Ірмоси на молебні о умиренії 

Церкви 

859.  Разширишася уста наша 241 Пісня 3, Ірмос  

860.  Не во рѣках Господи 241 зв. Пісня 4, Ірмос  

861.  Вь печали наше помянухом 241 зв. Пісня 5, Ірмос  

862.  Внегда ищезати есть от нас 242 Пісня 6, Ірмос  

863.  Согрѣшихом и безаконовахом 242 зв. Пісня 7, Ірмос  

864.  Вь пещи заключенных отроков 243 Пісня 8, Ірмос  

865.  Нынѣ и до вѣка вси ради 243 Пісня 9, Ірмос  

866.  Отеческаго дара расточихь 245 Стихира 
Неділя Блудного сина, сл. 

Глас 6 

867.  На рѣце вавилонстей 245 зв.  Після полієлею НП  

868.  Множество содѣянных ми зол 245 зв. Стихира Поісля 50 псалма 

869.  Отче благий удалихся от Тебе 246 Стихира На хвалітех, сл. Глас 6 

870.  Егда поставятся престоли 246 зв. стихира 
Неділя Мясопусна, веч., сл. і 

н., Глас 8 

871.  Сѣде Адам прямо рая 247 зв. Стихира 
В суботу Сиропусну, сл. 

Глас 6 

872.  Приспѣ время духовныхь 248 Стихира На хвалітех, сл. Глас 6 

873.  Покаяние отверзи ми двери 248 зв.  Після 50 псалма, сл. Глас 8, 
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в нед. веч. Сиропусну 

874.  На спасенную стезю настави 249  І нині, Глас 8 

875.  Не отврати лица твоего 249 зв.  
Прокімен Глас 8, в неділю 

Сиропусну веч. 

876.  Дал еси достояние 249 зв.   

877.  Господи иже пресвятый 249 зв. Тропар 
Поются в пост. веч., Час 3, 

Глас 6 

878.  Иже во шестый день 250 Тропар Час 6, Глас 2 

879.  Иже во девятый час 250 зв. Тропар Час 9, Глас 8 

880.  Помяни нас Господи егда прийдеши 250 зв.  Сие поем на 1м. 

881.  Да ся исправит молитва моя 250 зв.  На Преждеосвященній службі 

882.  Ныне силы небесныя 251 зв.  Замість херувимської пісні 

883.  Вкусите и видѣте яко благ 252  Причастен 

884.  Благословлю Господа 252 зв.  Другий… 

885.  Возбранной воеводѣ 252 зв. Кондак 
Кондак Пресвятої Богородиці, 

в суб. похвалную 

886.  Возбранной воеводѣ 253 зв. Кондак Сербське 

887.  Возбранной воеводѣ 254 зв. Кондак Болгарське 

888.  О Тебѣ радуется 255 зв.  
На Лит. Вас. Вел., замість 

Достойно 

889.  Во темнѣмь грѣховныхь ходящим 256 зв.  
В нед. 2 Вел. поста, на 

хвалітех сл., Глас 6 

890.  Пособивый Господи 257  
В нед. Крест. на хвалітех, сл. 

Глас 4 

891.  Из уст младенец 257 зв. Пісня 1 
Канон на Нед. Вьехание 

Г-дне, Глас 4 

892.  Хвалу церкви преподобных 258   
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893.  Жертвеца четверодневна 258 Пісня 3  

894.  Воспойте людие боголѣпено 258 зв.   

895.  Да каплют веселие 258 зв. Пісня 4  

896.  Крѣпостию царствуя во вѣки 259   

897.  Падию измѣривый выйне бо дланию 259   

898.  Иже бо вышних сидяи 259 зв. Пісня 5  

899.  Сионе горо светая 259 зв.   

900.  Подойми Израилю Божие царство 260 Пісня 6  

901.  Разрешенны своя совязанныя сионе 260   

902.  Кланяющеся людие 260 зв. Пісня 7  

903.  Неискусозлобное множество 260 зв.   

904.  Со ваияим тя Христе 260 зв.   

905.  На юно жребя возсѣдый царествуяй 261 Пісня 8  

906.  Бог Твой радуйся Сионе 261   

907.  Оскудевает божественных 261 зв.   

908.  Языцы почто шатаетеся 262 Пісня 9  

909.  Сей Бог наш емуже никтоже 262   

910.  Соблазны стезя что близ вы положите 262 зв.   

911.  Денесь благодать светаго духа 262 зв. Стихира Веч. в Лазареву, Сл., Глас 6 

912.  Денесь благодать 263  Другой, по болг. 

913.  Явишася источницы 263 зв. Пісня 1 
Канон на Нед. Вьех. Госп, 

поболг. Глас 4 

914.  Из уст младенец 263 зв.   

915.  Хвалу церкви преподобных 264   

916.  Точащы несѣком повелением 264 Пісня 3  

917.  Воспойте людие боголѣпно 264   

918.  Христось грядый явѣ Бог 264 зв. Пісня 4  
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919.  Да каплют облаци 264 зв.   

920.  Крѣпостию царствуя во вѣки 265   

921.  Падию измѣривый 265   

922.  На Сион гору возыйде 265 Пісня 5  

923.  Иже бо вышних сидяи 265 зв.   

924.  Сионе божий горо светая 265 зв.   

925.  Возопиша со веселием 265 зв. Пісня 6  

926.  Подойми Израилю 266   

927.  Разрешенны своя ученики 266   

928.  Спасый во огни авраамския 266 Пісня 7  

929.  Кланяющеся людие 266   

930.  Неискусозлобное множество 266 зв.   

931.  Со ваияим тя Христе 266 зв.   

932.  Веселися Иерусалиме 266 зв. Пісня 8  

933.  На жребя младо всѣ царествуяй 267   

934.  Бог Твой радуйся Сионе 267   

935.  Оскудевает божественных 267   

936.  Богь Господь и явися нам 267 зв. Пісня 9  

937.  Языцы почто шатаетеся 267 зв.   

938.  Се Бог наш емуже никтоже 268   

939.  Соблазны стезя что близ вы положите 268   

940.  Се жених грядет во полунощи 268  Тропарь, в Понеділок Великий 

941.  Вторую Еву египтяныно 258 зв.  В Пон. Вел., веч., с л. і н., Глас 8 

942.  Егда славный ученицы 269  
Тропарь, Глас 8, в св. Великий 

Четвер 

943.  Вечери твоей тайнѣ 269 зв.  
Замість Херувимської 

у Великий Четвер 
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944.  Князи людстии собрашася 270 Антифон 1 Страсті Христові, Глас 8 

945.  Слово безаконно 270 зв.   

946.  Чувствия наша чиста 270 зв.   

947.  Сына яко агнца видящи 271   

948.  Дѣвою родила еси 271 зв.   

949.  Тече глаголя июда 271 зв. Антифон 2, глас 6  

950.  Милостию Богови да послужим 272   

951.  Яко ущедри ти Адама 272 зв.   

952.  Его же ради Дѣво 272 зв.   

953.  Лазарева ради вистания 273 Антифон 3, глас 2  

954.  На вечери Ти Христе 273   

955.  Иону вопрошеншу Тя Господи 273   

956.  На умовении Ти Христе 273 зв.   

957.  Бдѣте и молѣтеся 273 зв.   

958.  На тридесяте сребреник Господи 273 зв.   

959.  Рыдающи Христе 273 зв.   

960.  Спаси от бед рабы своя 274   

961.  Денес июда оставляет 274 Антифон 4, глас 5  

962.  Денес июда отлучается 274 зв.   

963.  Братолюдие сотажим 275   

964.  Христо убииство неправедное 275 зв.   

965.  Радуися от нас чистая 275 зв.   

966.  Ученик учителев совѣщеваше 276 Антифон 5, глас 6  

967.  Денес глаголаше зиждителеву 276 зв.   

968.  Денес зерещи творца 276 зв.   

969.  Неизреченно послѣже 277   

970.  Денес бдите 277 Антифон 6, глас 7  
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971.  Денесь на кресте июдеи 277 зв.   

972.  Господи на муку волную 278 зв.   

973.  Господи свѣдущи рождейшия 279    

974.  Умири молитвами Богородице 279 зв.   

975.  Умѣшим те безаконныком 279 зв. Антифон 7, глас 8  

976.  Третицею отвержеся 280   

977.  Естества уставы прешедши 280 зв.   

978.  Кровь Твои Богородице 280 зв.   

979.  Реци Тебе законении 281 Антифон 8, глас 2  

980.  Да распнется вопияху 281   

981.  Распинаема зрящи 281 зв.   

982.  Непроходимая двери Таино 282   

983.  Поставиша тридесят сребреник 282 Антифон 9, глас 3  

984.  Вѣдяша во ад мою желчь 282 зв.   

985.  Ужасашеся видящи чистая 282 зв.   

986.  Свята чиста первопохвало 282 зв.   

987.  Одеяися свѣтом 283 Антифон 10, глас 6  

988.  Ученик отовержеся 283   

989.  Безстрасти рожешися 283 зв.   

990.  Иже радосте от ангела 283 зв.   

991.  За блага иже сотвори Христе 283 зв. Антифон 11, глас 6  

992.  О предании недоволни быша 284   

993.  На земля егда потрясе 284   

994.  Животу подателю 284 зв.   

995.  Едино чаде и единосущне 284 зв.   

996.  Си глаголете Господ июдей 285 Антифон 12, глас 8  

997.  Денесь церковная завѣса 285 зв.   
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998.  Законно положненици израилевы 285 зв.   

999.  Безаконенующе и мои едина чекустодѣя 286 зв.   

1000.  Ты еси Богородице оружие 287   

1001.  Соборище людеиское Пилата 287 зв. Антифон 13, глас 6  

1002.  Его же вся ужасаются 287 зв.   

1003.  Давыи закон и пророки 288    

1004.  Видящи тя распинаема Христе 288   

1005.  Господи иже разбоинико 288 зв. Антифон 14, глас 8  

1006.  Мал глас испусти разбоиник 288 зв.   

1007.  Не малу болезнѣ имущы чистая 289   

1008.  Радуися присно животный 289   

1009.  Денесь висит на древе 289 зв. Антифон 15, глас 6  

1010.  Покланяемося страстем Твои 290   

1011.  Не яко июдеи празденуеще 290 зв.   

1012.  Крест Твои Господи 290 зв.   

1013.  Свѣтило сый разума 291   

1014.  Преславную Христову матер 291   

1015.  Древа ради Адам рая 291 зв.  Блажена страстний, глас 4 

1016.  Закону творца от ученик 291 зв.   

1017.  Богоубиец собор жидов июдей язык 292   

1018.  Живоноснаго ти ребра 292 зв.   

1019.  Распятся мене ради 293   

1020.  Рукописание наше на крестѣ 293   

1021.  Распинаему Ти Христе вся твар 293 зв.   

1022.  Возшед на крест 294   

1023.  Отца и Сына и Духа Светаго 294   

1024.  Кадилницу злату ковчег 294 зв.   
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1025.  Омывшено сии предочистившися 295 Пісня 5 
Трипеснец, в той же Пяток 

Великий, глас 6 

1026.  Видите рече друзи 295 зв.   

1027.  От очию учеником 295 зв. Пісня 8  

1028.  Сквернена слова никакоже 296   

1029.  Глубины мудрости Божия 296 зв.   

1030.  Исповѣдаеши Симоне 296 зв.   

1031.  Лукавныхь соборище 297 Пісня 9  

1032.  Законь неразумѣюще 297   

1033.  Языкомь дающаго жизнь 297 зв.   

1034.  Обыйдоша мя ко пси мнози 297 зв.   

1035.  Разбойника раю единым часѣ 297 зв. Светилен Глас 6 

1036.  Двѣ лукавѣ сотвори перворожденный 298 Стихира На хвалітех, глас 3 

1037.  Кождый од святыя плоти 298 зв. Стихира  

1038.  Распеншу ти я Христе 299 Стихира  

1039.  Плещи свои водах на раны 299 зв. Стихира Сл. Глас 6 

1040.  Совлекоша з мене ризы моя 299 зв. Стихира І нині, той же 

1041.  Яко овча на заколение приведеся 300 Тропар, глас 8 
Часи Царські, в Пяток 

Великий 

1042.  Страха ради июдейска 300 зв.   

1043.  Прежде честнаго Ти креста 301 Глас 5  

1044.  Влеком ко кресту сице вопияше 301 зв. Глас 5  

1045.  Прийдѣте христоноснии людие 302 Час 6, Глас 8  

1046.  Ужас вѣ виѣти небу и земли 302 зв. Час 9, Глас 7  

1047.  Егда на крестѣ пригвоздиша 303 Глас 2  

1048.  Тебе одеющагося 304 Стихира В Пяток Великий, болгарський 

1049.  Господи Боже мои исхожденое 305 Пісня 1 Канон в св. Велику Суботу, 
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глас 6, 

1050.  Горѣ тя на престолѣ идолѣ 305 зв.   

1051.  Да твоея славы исполниши 305 зв.   

1052.  Образы погребения показал еси 306 Пісня 3  

1053.  Простерл еси длани 306   

1054.  Гробом и печатию 306 зв.   

1055.  Седмыи день денесе осветил еси 306 зв. Пісня 4  

1056.  Силою лучшаго и одолѣвшу 307   

1057.  Ад слове стрет тя огорчися 307   

1058.  Обновляеши земныя зиждителю 307 Пісня 5  

1059.  Смертию смертеное погребение 307 зв.   

1060.  Из небрачныя прошед прободенное 307 зв.   

1061.  Биен бысть но неразделися слове 308 Пісня 6  

1062.  Человѣк убицствено 308 зв.   

1063.  Царствует но не вѣчнует 308 зв.   

1064.  Уязвен быст ад сердца 309 Пісня 7  

1065.  Бога гробова бѣ восприимо 309   

1066.  Законом умершия 309 зв.   

1067.  Един беяще еже во аде 309 зв.   

1068.  Разрушися пречистыи храм 310 Пісня 8  

1069.  Преста дерзост учеником 310   

1070.  О чудес но бых о благости 310 зв.   

1071.  Постраннеи ти рожестве 310 зв.   

1072.  Во странней ти рождей болезни 310 зв. Пісня 9  

1073.  Земля покрывает мя 311   

1074.  Да радуетеся тваре 311   

1075.  Прийдѣте ублажим Иосифа 311 зв. Стихира Св. Велика Субота, по 
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славосл. вел., сл. і нині, глас 5 

1076.  Вечерняя наша молитвы 313 зв. Стихира 
В неділю вечір. Воскресіння 

Христове, глас 1 

1077.  Обыйдѣте людие сион 313 зв. Стихира  

1078.  Прийдѣте людие поем 314 Стихира І нині, глас 8 

1079.  Денесь ад стеня вопиет 314 Стихира  

1080.  Денесь ад стоне вопіет разрушися 314 зв. Стихира  

1081.  Денесь ад стоне вопіет 315 Стихира  

1082.  Днешній тайно великій 315 зв. Стихира Слава, глас 6 

1083.  Воскресни Боже суди земли 316  
В Суботу Велику, на Літургії 

замість Аллилуйя 

1084.  Да молчит всяка плоть 316  Пісня Херувимська 

1085.  Очистим чувствія и узрим 318 Пісня 1 
Канон на Воскресіння 

Христове, глас 1 

1086.  Небеса убо достойно 318   

1087.  Ныне вся исполнишася 318 Пісня 3  

1088.  Вчера спогребох Ти ся Христе 318 зв.   

1089.  Предвариша утро яже о Марии 318 зв. Іпакой Глас 4 

1090.  Мужески убо пол 319 Пісня 4  

1091.  Яко единолѣтный агнец 319   

1092.  Богоотец убо Давид 319   

1093.  Бесчисленное твое милосердие 319 зв. Пісня 5  

1094.  Приступим свѣтоноснии 319 зв.   

1095.  Сохранив цѣла знамения 319 зв. Пісня 6  

1096.  Спасе мои живот 320   

1097.  Воскрес Иисус от гроба 320 Кондак Глас 8, аще поєм на глас 6 

1098.  Жены смиром богомудрыя 320 Пісня 7  
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1099.  Яко воистину свещенна 320 зв.   

1100.  Смерти празднуем 320 зв.   

1101.  Прийдѣте новаго винограда 320 зв. Пісня 8  

1102.  Возведи окрест очи свои 321   

1103.  Отче вседержителю слово 321   

1104.  О божественнаго о любезнаго 321 зв. Пісня 9  

1105.  О Пасха велия освященная 321 зв.   

1106.  Пасха свещенная нам денес 322 1 стихира Пасха, глас 5, на хвалітех 

1107.  Прийдѣте от видения жены 322 2 стихира  

1108.  Мироносицы жены 322 зв. 3 стихира  

1109.  Пасха красная 322 зв. 4 стихира  

1110.  Воскресения ден просветимся 323  Слава і нині, глас 5 

1111.  Христос воскресе из мертвых 323 зв.   

1112.  И на дарова живот вечный 323 зв.   

1113.  Человѣколюбче веліе и преславное 324  Стихира 
У Неділю Фомину, сл. і нині, 

глас 5 

1114.  Утешителя имущее по отцу 324 зв. Стихира 
Сошествіє Св. Духа, на мал. 

вечірні глас 6 

1115.  Пятидесятецѣ празднуемо 324 зв. Стихира 
На вел. вечірні на Господи 

воззвах, глас 4 

1116.  Языки инородными  325 Стихира  

1117.  Веся подает дух святый 325 Стихира  

1118.  Во пророцех возвѣстил еси 325 зв. Стихира Глас 2 

1119.  Видѣхом свѣт истинный 325 зв. Стихира  

1120.  Во дворѣхо твоихо воспою 326 Стихира  

1121.  Во дворѣхо твоих Господи 326  Стихира  

1122.  Троицу единосущную 326 Стихира  
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1123.  Прийдѣте людие трисоставному 326 зв. Стихира Слава і нині, глас 8 

1124.  Прийдѣте людие трисоставному 327 зв. Стихира По болгарськи 

1125.  Преславная денес видѣша 328 зв. Стихира На літії, глас 4 

1126.  Дух светии бѣ же присно 329 Стихира  

1127.  Дух светыи свѣто и живото 329 зв. Стихира  

1128.  Егда дѣха твоего послал еси 330 Стихира Слава і нині, глас 8 

1129.  Не разумѣющея языци 331 Стихира На стиховні, самогласні, глас 6 

1130.  Господи светаго духа нашествие 331 Стихира  

1131.  Царю небесныи утешителю 331 зв. Стихира  

1132.  Языци иногда размесишася 332 Стихира Слава і нині, глас 8 

1133.  Духовеныи источник пришед 332 зв. Сідален, глас 4 На утрені на перв. стих. 

1134.  Слава, Духовная благодат пришедши 333 Сідален, глас 8 На 2 каф. 

1135.  Слава, Спасови рачителие радости 333 зв.   

1136.  Словом якоже древле 334 Пісня 1 Канон 

1137.  Закономо древле проповеданное 334   

1138.  Иже божественаго духа пришедоша 334 Пісня 3  

1139.  Празника вѣрнии и преполовление 334 зв. Сідален, глас 4  

1140.  Иже во пророцехо глаголавыи 335 Пісня 4  

1141.  Знамение божества нося 335   

1142.  Нашедшая сила денесе сия дух 335 Пісня 5  

1143.  Духа Твоего на всяку плоть 335 зв. Пісня 6  

1144.  Вѣрующим божественная величия 335 зв. Пісня 7  

1145.  Нераздеяно естество православно 335 зв.   

1146.  Животну свыше бурну носиму 336 Пісня 8  

1147.  Яко не касаеши превосходящи 336   

1148.  Палящеи древле огнене 336 зв. Пісня 9  

1149.  Закона естества кромѣ 336 зв.   
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1150.  Божественная благодать  338 Стихира 
Св. Симеона Столпника, сл. 

глас 6 

1151.  Преподобне отче добру обрѣте 338 зв. Стихира На стих., сл., глас 5 

1152.  От корени благаго благий 338 зв. Стихира На хвал., сл., глас 2 

1153.  Иже неизреченною мудростию 339 Стихира І нині, глас 8 

1154.  Святителство законно 339 зв. Стихира 
Св. мученика Захарія, сл., 

глас 6 

1155.  Сорадутемя с нами вся 340 Стихира 
Чудо архистратига Михаїла, 

сл., глас 6 

1156.  Идеже осиняет благодат твоя 340 зв. Стихира На хвалітех, сл., глас 5 

1157.  Аще божиим повелением 341 зв. Стихира 
На Різдво Богородиці, сл. 

глас 5 

1158.  Денесь неплодная врата 342 Стихира  

1159.  Денесь прекрасныя радости 342 зв. Стихира  

1160.  Денесь неплоды Анна 343 Стихира  

1161.  Денесь иже на разумныхь 343 зв. Стихира Сл. і нині, глас 6 

1162.  Сій день Господень веселитеся 344 Стихира На літії, сл. і нині, глас 6 

1163.  Прийдѣте вси вhрнии 344 зв. Стихира На стих., сл. і нині, глас 8 

1164.  О дивное чудо источник жизни 345 зв. Стихира На хвал., глас 1 

1165.  О дивное чудо из неплод 346 Стихира  

1166.  Столп цѣломудрія одушевлен 346 Стихира  

1167.  Крест воздвижаем на нем вознесенному 346 зв. Стихира 
Воздвиження Креста, на вел. 

веч. Глас 6 

1168.  Моисей прообразуя руцѣ 347 Стихира  

1169.  Кресте пресвятый Тебе обстоят 347 зв. Стихира  

1170.  Прийдѣте вси языцы благословенному 347 зв. Стихира По стих, сл. і нині, глас 2 

1171.  Его же древле Моисей 348 зв. Стихира На стихов., сл. і нині, глас 8 
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1172.  Денесь происходит Крест 349 Стихира На хвал., сл. і нині, глас 6 

1173.  Денесь от неплодную боку плод 349 зв. Стихира 
Зач-е Св. Прор. и Предт. 

Іоанна, сл. глас 6 

1174.  Сына Громова основаніе 350 зв. Стихира 
Св. ап. Іоанна Богослова, сл. 

глас 2 

1175.  Апостоле Христов евангелисте 351 зв. Стихира На стих., сл. і нині, глас 6 

1176.  Богослове юнотов учениче 352 Стихира Після 50 псалма, глас 2 

1177.  Евангелисте Иоанне равно ангелом 352 Стихира На хвалітех, слава глас 8 

1178.  Азь дѣво святая Богородице 352 зв. Стихира І нині, глас той же 

1179.  Учениче спасов старѣц 352 зв. Стихира 
Св. ап. Ананія, на стиховні, 

слава глас 8 

1180.  Радуйтеся со нами 353 Богородичен І нині 

1181.  Оставив земная последовал еси Христу 354 Стихира На літії, слава глас 2 

1182.  Помысль очистившей ум со ангели 354 зв. Стихира І нині, глас той же 

1183.  Денесь созивает нас страстотерпца 355 Стихира муч. Димитрія, слава, глас 6 

1184.  Имяше Божественная твоя душа 356 Стихира на стиховні, глас 8 

1185.  Радуйся и веселися мати божия 357 Богородичен І нині 

1186.  Бесконечена есть святых благодать 357 зв. Стихира на хвалітех, слава глас 8 

1187.  Преподобне преблаженне 358 Стихира 
Св. Іоанна Златоустого, слава, 

глас 6 

1188.  Труба доброгласнная явися 358 Стихира на стиховні, слава глас 6 

1189.  Златыми словеси и богогласними учении 358 зв. Стихира на хвалітех, слава глас 8 

1190.  Денесѣ вѣрнии ликовствуемо 359 зв. Стихира 
Введення в храм Пресвятої 

Богородиці, глас 1 

1191.  Денесе церкви одушевленная 359 зв. Стихира -//- 

1192.  Ты пророком проповедание 360 Стихира -//- 

1193.  По рождении твоем Богоневесто 360 зв. Стихира слава і нині, глас 8 
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1194.  Денесь соборы верных сошедшеся 361 Стихира слава і нині, глас 6 

1195.  Денесе во церков приводится 362 Стихира на хвалітех, слава і нині, глас 2 

1196.  Саво Богомудре ангелом равностоятелю 362 зв. Стихира Преп. Савви, глас 5 

1197.  Саво Богомудре воздержания 363 Стихира -//- 

1198.  Саво Богомудре добродѣтели 363 зв. Стихира -//- 

1199.  Иже по образу соблюдох 364 Стихира Слава, глас 6 

1200.  Инок моножества наставника 364 зв. Стихира І нині глас 8 

1201.  Преподобне отче во всю землю 365 Стихира на хвалітех, глас 6 

1202.  Кими похвальными вѣньцы венчаем 365 зв. Стихира Св. Николая, глас 2 

1203.  Кими пѣснеми и пѣнии похвалим  366 Стихира -//- 

1204.  Кими пророческими пѣснеми похвалим  366 зв. Стихира -//- 

1205.  Светителем удобрение 366 зв. Стихира Слава, глас 6 

1206.  Благи рабе вѣрным дѣлателю 367 зв. Стихира На літії, слава глас 6 

1207.  Послан бысть со небеса 368 Стихира І нині, глас той же 

1208.  Человѣче божии  369 Стихира На стиховні, слава глас 6 

1209.  Вострубим во трубѣ пѣснех 369 зв. Стихира На хвалітех, слава глас 5 

1210.  Вострубим во трубѣ пѣснех 370 зв. Стихира І нині, глас той же 

1211.  Прежде законна отца вси восхвалим 371 зв. Стихира 
Неділя св. Праотцев, слава, 

глас 6 

1212.  Придѣте всѣ вѣрно торжествуем 372 Стихира На хвалітех, слава, глас 7 

1213.  Даниил муж желанию каменне 372 зв. Стихира Неділя св. Отців, слава, глас 6 

1214.  Вертепе украсися Агница 373 Стихира І нині, глас той же 

1215.  Радуитеся пророци честнии  373 зв. Стихира На стих., слава і нині, глас 2 

1216.  Се время приближися спасения 374 Стихира І нині, глас 2 

1217.  
Закоиных ученій собор еже в плоти 

явится 
374 зв. Стихира На хваліте, глас 8 

1218.  Вифлееме уготовися благоукраситеся 375 Час 1 Послідовність Царських часів 
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перед Різдвом Христовим  

1219.  Ныне пророческое прорицание 375 зв.  Глас 3 

1220.  Си глаголет Иосиф ко Девицы 376  Глас 8 

1221.  Сей Бог нашь невомѣнится 376 зв. Час 3 Глас 6 

1222.  Прежде рождества Твоего 377 зв.  Глас 8 

1223.  Иосифе рецы нам 378   

1224.  Прийдѣте вѣрнии возмѣмся 378 Час 6 Глас 1 

1225.  Слыши небо и вознушай земле 379  Глас 4 

1226.  Прийдѣте христоноснии людіе 379  Глас 5 

1227.  Дивляшеся Ирод вѣдя волфовь 380 Час 9 Глас 7 

1228.  Егда Иосиф к девицы 380  Глас 2 

1229.  Денесь раждается от Дѣвы 381  Глас 6 

1230.  Прийдѣте возрадуемся Господеви 382 Стихира 
Різдво Христове, на вечерні, 

глас 2 

1231.  Господу Иисусу рождшуся 382 зв. Стихира -//- 

1232.  Царствие твое Христе 383 Стихира -//- 

1233.  Что ти принесем Христе 383 зв. Стихира -//- 

1234.  Августу единоначальствующу 384 Стихира Слава і нині, глас 2 

1235.  Волсви персти царие 384 зв. Стихира На літії слава глас 5 

1236.  Ликуют ангели вси на небесех 385 Стихира На літії, і нині глас 6 

1237.  Веселися Иерусалиме 385 зв. Стихира На стиховні, глас 4 

1238.  Во вертеп вселися еси Христе 386 зв. Стихира І нині, глас 4 

1239.  Во яслех нас ради безсловесных 386 зв.  Сідален глас 1, на перв. стих. 

1240.  Превѣчнаго и непостыжимаго 387  Сідален, глас 3, на втор. стих. 

1241.  Прийдѣте видим вѣрнии 387 зв.  Сідален, глас 4, після полієлею 

1242.  Всяческая денесь радости 388 зв.   

1243.  Слава во вышних Богу 388 зв. Стихира Після 50 псалму, сл. і нині, 
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глас 6 

1244.  Истлевша преступлением 389 Пісня 1 
Канон Різдва Христового, 

глас 1 

1245.  Видѣв зиждитель гиблема 389   

1246.  Мудрость слово Божие 389   

1247.  Изнесе чрево священное слово 389 зв.   

1248.  Показа звѣзда яже прежде солнеца 389 зв.   

1249.  Иже духервения причащся 390 Пісня 3  

1250.  Сообразен верному умалению 390   

1251.  Вифлеоме веселися княземь 390 зв.   

1252.  
Из невѣсты Пречистыя пребогатое 

рожество 
390 зв.   

1253.  Высотою церуствуя небеси 391   

1254.  Его же древле прорече 391 Пісня 4  

1255.  Волхвы древле Валаама 391   

1256.  Яко на руко во чревѣ Дѣвы 391 зв.   

1257.  Равен произыде человѣком 391 зв.   

1258.  Языцы древле тлею 392   

1259.  От корени израстивши 392   

1260.  В рабех кесаревым повелением 392 зв. Пісня 5  

1261.  Седѣвая яко же древле 392 зв.   

1262.  Лютую враждую же к нам 393   

1263.  Людие видѣвша древле 393   

1264.  Прийде воплощейся Христос Бог 393 Пісня 6  

1265.  Юно из Адама отроча 393 зв.   

1266.  Иже бѣ и сперва яко Богу 393 зв.   

1267.  Грядет нас ради от аврааммих чресль 394   
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1268.  Дѣвая денесь 394 Кондак  

1269.  И парфении имеронтон 394 зв. Кондак По грецьки 

1270.  Пастырие свѣряюще 394 зв. Пісня 7  

1271.  Вне злату со словом ангел 395   

1272.  Глагол сто сей рекоша 395   

1273.  Слуги бо неистовно попаля 395 зв.   

1274.  Помощниче Христе человѣком 395 зв.   

1275.  Злѣ неудержано возвышаемый 396   

1276.  Влечете вавилоня дщи 396 Пісня 8  

1277.  Органы уклонишася 396   

1278.  Користь вавилоня царства 396 зв.   

1279.  Пагубы убѣжавши особижитися 396 зв.   

1280.  Грядеши прельщенныя 397   

1281.  Ужасно точение зряще 397 Пісня 9  

1282.  Новорожденное волфом глаголющим 397 зв.   

1283.  Испыта ирод лѣто звѣзды 397 зв.   

1284.  Образы несвѣтлы и сѣни приведений 397 зв.   

1285.  Желание послуше и Божие 398   

1286.  Посѣтил ны есть свыше Спась 398  Светил, глас той же 

1287.  Веселитеся праведнии небеса 398 зв. Стихира 
На хвалітех, на Різдво 

Христове, глас 4 

1288.  Богородице дѣво рождшия спаса 398 зв. Стихира -//- 

1289.  Придѣте восхвалим матер 399 Стихира -//- 

1290.  Отец благоизволи есть 399 зв. Стихира -//- 

1291.  Егда время еже на земли пришествия 399 зв. Стихира Слава, глас 6 

1292.  Денесь Христос во Вифлееме 400 зв. Стихира І нині глас ? 

1293.  Преславеное таинство 401 Стихира Неділя після Різдва 
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Христового, на вечірні, слава 

глас 8 

1294.  Господи во вифлиом пришел еси 401 Стихира -//- 

1295.  Како изреку великое таинство 401 зв. Стихира -//- 

1296.  Во вифлиомь сотекошася 402 Стихира Слава і нині, глас 8 

1297.  Денесе невидимое естество 402 зв. Стихира На хвалітех, і нині глас 6 

1298.  Памят свѣтла и пресвѣтля 403 Стихира 
Неділя після Різдва 

Христового, і нині глас 6 

1299.  Светителем памят и князем 403 зв. Стихира На стиховні, глас 6 

1300.  Крово и огнекурение 403 зв. Стихира На хвалітех, слава глас 8 

1301.  Сходаи спасо ко роду человеческому 404 Стихира 
Обрізання Господнє, Св. 

Василія, глас 8 

1302.  Непостидѣся преблагий Бог плотскими 404 зв. Стихира І нині 

1303.  Иже благодать чудес 405 Стихира На стиховні, глас 6 

1304.  Излияся благодать 405 Стихира Після 50 псалма, глас 6 

1305.  Денесь водные освящаются 405 Час 1 
Послідовність Царських часів 

перед Богоявленням, глас 8 

1306.  Яко человѣк на рѣку прийде 406   

1307.  Прямо гласу вопіющаго 406 зв.   

1308.  Пред отечева и крестителева пророка 407 зв. Час 3  

1309.  Троица Бог наш себе нам денесь 408   

1310.  Приходяй плотію ко Иордану 408 зв.  Глас 5 

1311.  Си глаголет Господь ко Иоанну 409 Час 6 Глас 8 

1312.  Денесь пѣсньненое пророчество 410  Глас 6 

1313.  Что возвращаются Твоя струя 410 зв.  Глас 5 

1314.  Ужас бѣ видѣти небу и земли 411 Час 9 Глас 7 

1315.  Егда ко нему идуща 411 зв.  Глас 2 
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1316.  Руку Твою прикоснувшуся 412   

1317.  Просвѣтится нашего просвѣщающаго 413 Стихира 
Просвещенною, на веч., глас 2, 

самоглас. 

1318.  Избавителю нашему от раба крещишуся 413 зв. Стихира  

1319.  Иерданскія воды 413 зв. Стихира  

1320.  Спасти восхотѣв заблужша 414 Стихира  

1321.  Преклонил еси главу 414 зв. Стихира Сл. і нині, глас 6 

1322.  Еже от Дhвы вы слонце видяй 414 зв. Стихира На стих., сл. і нині, глас 6 

1323.  Бог слово явися плотию 415 Стихира Після 50 псалма 

1324.  Свѣт от свѣта восія мирови 415 Стихира На хвалітех, глас 1 

1325.  Како тя Христе раби владыку 415 зв. Стихира На хвалітех, глас 1 

1326.  Ты во Иордане крестивося 415 зв. Стихира На хвалітех, глас 1 

1327.  Водами иорданскими одевая 416 Стихира Слава, глас 6 

1328.  Денесь Христось на Иердан пришед 416 Стихира І нині, глас 2 

1329.  Воспоем вѣрнии 417 Стихира Слава і нині, глас 6 

1330.  Во плоти светилниче 417 зв. Стихира Глас 6 

1331.  Яко Христос рачител 418 Стихира На стиховні, слава, глас 4 

1332.  Придѣте уподобимся мудрым дѣвам 418 зв. Стихира І нині 

1333.  Человѣци божіи вернии 419 зв. Стихира 

Св. Григорія Богослова, 

Василія Великого, Іоанна 

Златоустого 

1334.  Блази и рабѣ вѣрении дѣлателие 419 зв. Стихира На хвалітех, слава, глас 6 

1335.  Бодрый язык твои ко поучению 419 зв. Стихира Св. Григорію, слава, глас 8 

1336.  Сердца вѣрных землю дѣлал еси 420 Стихира На стиховні, слава, глас 8 

1337.  Глаголи Симеоне 420 зв. Стихира 
Стрітения Господнє, 

на великій вечірні 

1338.  Прими Симеоне егоже 421 Стихира -//- 
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1339.  Приидѣмо мы пѣснеми 421 зв. Стихира -//- 

1340.  Денесе иже даевлем Моисей 421 зв. Стихира -//- 

1341.  Да отоверзется денесь 422 Стихира Слава і нині, глас 6 

1342.  Испытаите писания 422 зв. Стихира На літії, слава, глас 5 

1343.  Ветхий деньми младенствовавый плотию 423 Стихира І нині 

1344.  Иже на херувимех носимый 423 Стихира На стиховні, слава, глас 8 

1345.  Да каплют воду облаци слонце 424 Пісня 1 
Канон на Срітення Господнє, 

глас 3 

1346.  Крѣпитеся руцѣ Сионѣ 424 зв.   

1347.  Разумом простерта небеса 424 зв.   

1348.  Младоумен бывша прелестию 425 Пісня 3  

1349.  Перворожден изь отца 425   

1350.  Земли изчадіе 425   

1351.  Радуйся Симеоне 425 зв. Пісня 4  

1352.  На него же уповал еси 425 зв.   

1353.  Видѣв Симеон слово 426   

1354.  Разумѣв божественный старец 426 Пісня 5  

1355.  Преклонися старец 425 зв.   

1356.  Очищается Исаия от серавима 425 зв.   

1357.  Сионе ты камен 427 Пісня 6  

1358.  И вѣстьно нося начертаніе 427   

1359.  Сыну вышняго 427 зв.   

1360.  Адаму показатися иду во адѣ 427 зв. Пісня 7  

1361.  Рода земна избавляя 428   

1362.  И твое сердце нетлѣнная 428   

1363.  Людие израилевы 428 зв. Пісня 8  

1364.  Симион вопияше прерѣкаемое 428    



268 

№ з/п Текст рядка Аркуш Жанр Свято, примітки 

1365.  Иже древним новорожденное 429 Пісня 9  

1366.  Воздал ми еси вопияше 429   

1367.  Священнолѣпно исповѣдашася 429 зв.   

1368.  Богородице Дѣво упование 430 Приспіви на 9 пісні  

1369.  Богоносе Симеоне прийди 430   

1370.  Обеймлет рукама старец 430   

1371.  Не старец мене держит 430   

1372.  Клѣще таинственная 430 зв.   

1373.  Девица Мария просвѣти мою руку 431   

1374.  Иже на руку старческую 431 зв. Стихира На хвалітех, сл. і нині, глас 6 

1375.  Совѣт превѣчный открывся 431 зв. Стихира Благовіщення, глас 6 

1376.  Являеши ми ся яко человѣк 432 Стихира -//- 

1377.  Богь идеже хощет побеждается 432 зв. Стихира -//- 

1378.  Послан бысть со небесе 433 Стихира 
Слава, і нині, глас 2, 

по болгарськи 

1379.  Архангельский глас 434 зв. Приспів На Благовіщення 

1380.  Благовѣствуй земле радость 434 зв. 
2-й приспів після 9 

пісні 
-//- 

1381.  Еже от вѣка таинство 435 Стихира На хвалітех, слава і нині, глас 2 

1382.  Достойно име прежне еси воине 435 зв. Стихира Св. вмч. Георгія, слава, глас 6 

1383.  Разумнаго адамаста 436 Стихира На стиховні, глас 4 

1384.  Придѣте вси сотецhмся 436 зв. Стихира 
Преп. Феодосія Печерського, 

слава, глас 8 

1385.  Наслѣдниче Божий сопричастниче 437 зв. Стихира 
Св. муч. Николаю, після 50 

псалма, глас6 

1386.  Денесь свѣтла свѣтильник 438 Стихира 
Різдво Іоанна Предтечи, 

слава, глас 6 
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1387.  Исаия ангел пророка 438 Стихира На стиховні, слава, глас 8 

1388.  Звѣзда звѣзды предотеча 439 Стихира На хвалітех, слава, глас 6 

1389.  Кими похвалными 439 Стихира Св. Петра і Павла, глас 2 

1390.  Кими пѣсненными 439 зв. Стихира  

1391.  Кими духовными пѣснми 440 Стихира  

1392.  Трикраты вопрошение 440 зв. Стихира Сл., глас 4 

1393.  Праздник радостень восія 441 Стихира  

1394.  Прообразуя воскресение 441 зв. Стихира 
Преображення, сл. і нині, 

глас 6 

1395.  Придѣте возыйдем на гору 442 зв. Стихира На літії, слава, глас 5 

1396.  Закону и пророком  443 Стихира І нині, глас 5 

1397.  Петру, Иону, Иакову 443 зв. Стихира 
На стиховні, слава і нині, 

глас 6 

1398.  Поят Христос Петра и Якова 444 зв. Стихира На хвалітех, слава і нині, глас 6 

1399.  О дивнное чудо источник жизни 445 Стихира 
Успіння Пресвятої 

Богородиці, глас1 

1400.  Дивны Твоя тайны Богородице 445 зв. Стихира -//- 

1401.  Твое славят успение власти 446 Стихира -//- 

1402.  Богоначальным мановениемь 446 зв. Стихира Слава і нині, глас 1 

1403.  Превышняя же небесныя силы 446 зв. Стихира  

1404.  Премирное же прехождаху 446 зв. Стихира  

1405.  Возмѣте врата и сию прекрасну 447 Стихира  

1406.  Тоя бо ради всемощтное земным Спасе 447 Стихира  

1407.  Тѣмь Пречисая Богородице 447 зв. Стихира  

1408.  Новыя люди Твоя 447 зв. Стихира  

1409.  Егда изыде Богородице Дhво 448 Стихира На стиховні, сл. і нині, глас 4 

1410.  Всечестный лик 449 зв. Седален На 1 стихосл., глас 1 
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1411.  В рождествѣ твоем зачатие 449 зв. Сідален На 2 стихосл., глас 3 

1412.  Возопій Давыде что сей праздникь 450 Сідален Після полієлею, глас 4 

1413.  Егда преставление Пречистаго 450 зв. Стихира Після 50 псалма, глас 6 

1414.  Да провождают невещественный 451 Пісня 1 
Канон Успіння Пресвятої 

Богоодиці, глас 1 

1415.  Побѣднии почести возята 451 зв.   

1416.  Жену мертвенну паче естества 451 зв. Пісня 3  

1417.  Пости же руци досадитеся 452   

1418.  Видите людие и чудитеся 452 Пісня 4  

1419.  Жизни присносущныя 452 зв.   

1420.  Водяшася двери небесныя 452 зв.   

1421.  Яко на облацѣ Дhво 453 Пісня 5  

1422.  Трубы богопріемный 453   

1423.  Дает ти яже превыше естества 453 зв. Пісня 6  

1424.  Воистину яко свѣтея свѣтилник 453 зв.   

1425.  Богодѣланныя скрижали Моисеом 454 Пісня 7  

1426.  Во кимвалех усты чистыми 454 зв.   

1427.  Богомудрыи собрашася 454   

1428.  Глаголы послѣдоваху божественному 454 Пісня 8  

1429.  Яко да воздѣвше руци исходиши 454 зв.   

1430.  Дивляхуся ангелския силы 455 Пісня 9  

1431.  Опрята лик апостолский 455   

1432.  На безсмертное Твое Успение 455 зв. Стихира На хвалітех, сл. і нині, глас 6 

1433.  Милость мира…  457–458 зв.  
Піснеспіви Літургії (виписані 

не повністю) 
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