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ПЕРЕДМОВА 
Духовна пісня в українській культурі є знаковим жанром. Найви-

щого розквіту вона досягла в добу бароко, коли було сформовано поту-
жну національну духовно-пісенну традицію, що живила культуру не 
лише українську, а й сусідніх держав. Усвідомлення значення духовної 
пісні в культуротворчому процесі сьогодні підкріплюється ґрунтовними 
студіями українських і зарубіжних вчених, публікацією текстів і музики 
духовних пісень, виконавською практикою. Після виходу численних 
наукових праць джерелознавчого, текстологічного, культурологічного, 
філологічного, літургічного, фольклористичного, мистецтвознавчого 
напрямів настав час підсумувати здобутки в цій царині та визначити пе-
рспективи подальших досліджень. 

У монографії духовну пісенність розглянуто крізь призму категорії 
«нової сакральності» як базової для християнської музики Нового часу. Са-
кральне в добу, що ознаменована активними секуляризаційними проце-
сами, має інші вияви й оперує відмінними від Середньовіччя категорія-
ми. «Нова сакральність» передбачає посилення антропоцентричного 
компонента, що не могло не відбитися на естетиці, жанрах, формах, зміс-
ті богослужбових творів. Духовні пісні як складова церковної та позацер-
ковної культури Нового часу органічно входять у сакральний простір бо-
гослужіння і сакралізований простір повсякденного буття християнина. 

Церковний та позацерковний виміри духовно-пісенної традиції як 
репрезентанта сакрального знайшли відбиття у структурі книги з пісен-
ним репертуаром – канціоналах та пісенниках, де зібрано твори, при-
значені для храмового та приватного виконання. Співаник з духовними 
піснями як цілісна книга у своєрідний спосіб віддзеркалює християнсь-
кий універсум Нового часу, який не є монолітним, оскільки акумулює 
церковні традиції різних християнських конфесій і національних шкіл. 

Сакральний компонент духовної пісенності унаочнюється і через 
інтертекстуальні зв’язки з церковною гімнографією та біблійними текс-
тами. Уривки зі Св. Письма й церковних піснеспівів, що потрапляли до 
текстів барокових духовних пісень, виконували роль маркерів сакраль-
ного. З часом традиція включення до пісенних творів фрагментів кано-
нічних текстів або алюзій на них зникає, проте тяглість традиції зберіга-
ється: попри відсутність прямих цитат, біблійні та гімнографічні тексти 
залишаються відправною точкою для піснетворців. 

У монографії предметом дослідження є східнослов’янська духовна 
пісенність. Термін «східнослов’янська» в контексті дослідження потре-
бує пояснення: його вживання не має на меті підкреслення єдності 
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державної, національної, мовної тощо. Йдеться передусім про єдність 
ґенези східнослов’янського духовно-пісенного репертуару. До часів піз-
нього Відродження на українсько-білоруських теренах Речі Посполитої 
та землях Московської держави єдиною християнською конфесією було 
православ’я, тому духовна пісенність книжного походження на цих зем-
лях розвивалася іншим шляхом, ніж в католицьких та протестантських 
країнах. Кожна зі східнослов’янських національних духовно-пісенних 
традицій пройшла свій унікальний шлях, рухаючись від середньовічної 
моделі культури, репрезентованої православ’ям, до новочасної, специ-
фічною рисою якої є багатоконфесійність. У роботі усі три традиції роз-
глядаються як єдність у контексті взаємодії двох конфесій – західної ка-
толицької та східної православної, де остання репрезентує те підґрунтя, 
на основі якого формувалися українська, білоруська та російська духов-
но-пісенні традиції. Окрім ґенези, важливу роль відігравали і культурні 
контакти: у XVII – XVIII ст. частина духовно-пісенного репертуару була 
відома і на українсько-білоруських землях Речі Посполитої, і в Москов-
ській державі. Втім, відмінностей у кожній національній традиції було 
більше, ніж спільних рис, а найбільшу подібність репертуару спостері-
гаємо у барокову добу, що було пов’язано з сильними українсько-
білоруськими впливами в Московській державі у другій половині 
XVII ст. Нетотожність трьох національних духовно-пісенних традицій 
підкреслено в останньому розділі роботи, де окремо висвітлено істори-
чний розвиток кожної з них від зародження до сьогодення. Зазначимо, 
що пріоритет надається українській традиції, усі інші розглядаються у 
проекції на українську з метою підкреслення її відмінностей від інших. 

Джерельною базою дослідження стали рукописні пісенники XVII – 
XIX ст., що зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бі-
бліотеки України ім. В. І. Вернадського (Київ), Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України (Київ), Львівської 
національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (Львів), Бібліотеки 
Академії наук Росії (Санкт-Петербург), Російської національної бібліо-
теки (Санкт-Петербург), видання текстів барокових духовних пісень, 
здійснених В. Гнатюком, М. Грушевським, Ю. Яворським, О. Гнатюк, 
П. Женюхом, В. Нойманном, Д. Штерном, а також текстів та мелодій ду-
ховно-пісенних творів, підготовлених музикознавцями О. Васильєвою, 
О. Дольською, Л. Івченко, Л. Сидорович. Духовну пісенність XIХ – 
XXІ ст. досліджено на основі не лише рукописної традиції, а й друкова-
них видань різних християнських конфесій, що виходили в Україні, Бі-
лорусі, Росії, а також у країнах Європи та Америки, де мешкали пред-
ставники діаспори. Окрім того, матеріалом дослідження стали давні й 
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сучасні піснеспіви у виконанні церковних колективів різних християн-
ських конфесій, розміщені на офіційних сторінках парафій та у мережі 
на каналі YouTube. Вивчення нинішнього етапу духовно-пісенної тра-
диції доповнювалося спостереженням над сучасною церковною прак-
тикою. Окрім українських, російських, білоруських рукописів та друків, 
у дослідженні використано польські, чеські, словацькі, хорватські, угор-
ські, німецькі, американські рукописні й друковані канціонали та пі-
сенники XV – XXІ ст., що репрезентують католицьку та протестантську 
духовно-пісенні традиції. 

Книга є другою роботою автора, у центрі уваги якої – східно-
слов’янська духовно-пісенна традиція. Перша монографія «Західноєвро-
пейська духовна пісня на східнослов’янських землях у ХVІІ – ХІХ сто-
літтях» була присвячена питанню західноєвропейських впливів на схід-
нослов’янську духовно-пісенну традицію. У першій роботі було здійс-
нено не лише системний огляд запозичених духовних пісень із західно-
європейського репертуару та окреслено основні способи їх адаптації до 
східнослов’янської духовно-пісенної традиції, а й змальована широка 
історична панорама міжконфесійних стосунків у ХVІ – ХІХ ст., на тлі 
яких стає зрозумілим особливості залучення, трансформації та функціо-
нування європейських духовно-пісенних творів на східнослов’янських 
землях. Саме тому в новій монографії ми не торкаємося питань запози-
ченого репертуару, а переклади іноземних пісень згадуються лише у 
контексті загальних процесів творення національних духовно-пісенних 
традицій. У дослідженні менше уваги приділено й історичному тлу, а 
історичні події згадуються лише принагідно, у випадках, коли необхід-
не пояснення причин появи нових церковних практик, зміни тематики 
пісень тощо. Історичний аспект більше розкритий в останньому розділі 
книги, де розглянуто основні етапи становлення та розвитку духовної 
пісенності України, Білорусі, Росії від витоків до сучасного функціону-
вання в культурі. 

Висловлюю слова щирої вдячності моїм рецензентам – доктору 
мистецтвознавства, професору Н. О. Герасимовій-Персидській за під-
тримку моїх наукових ідей, доктору мистецтвознавства, професору 
І. Я. Зінків за уважне ставлення до тексту монографії, доктору філософ-
ських наук, професору В. А. Личковаху за цінні поради і пропозиції. 

Складаю слова подяки ректору Національної академії керівних ка-
дрів культури і мистецтв, доктору філософії, професору В. Г. Чернецю та 
доктору мистецтвознавства, професору В. Д. Шульгіній за можливість ре-
алізації мого творчого потенціалу та підтримку моїх наукових пошуків. 
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Щиро дякую вченим, які тією чи іншою мірою сприяли моїм науко-
вим студіям, а саме: кандидату мистецтвознавства, доценту О. Ю. Шевчук 
(Київ), доктору мистецтвознавства, професору Ю. Є. Медведику (Львів), 
доктору мистецтвознавства, професору О. В. Дадіомовій (Мінськ), канди-
дату мистецтвознавства, доценту Т. В. Ліхач (Мінськ), кандидату мистецт-
вознавства, доценту Л. Ф. Баранкевич (Мінськ), доктору мистецтвознавст-
ва, професору Н. Ю. Плотніковій (Москва), кандидату мистецтвознавства, 
доценту О. М. Соколовій (Москва), кандидату філологічних наук, стар-
шому науковому співробітнику А. О. Костіну (Санкт-Петербург), доктору 
філологічних наук, члену-кореспонденту РАН С. І. Ніколаєву (Санкт-
Петербург). 
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РОЗДІЛ 1 
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКА ДУХОВНА ПІСЕННІСТЬ 

У ПРОСТОРІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

1.1. Ґенеза східнослов’янської духовної пісенності 

Історію східнослов’янської духовної пісенності вчені традиційно 
розпочинають від барокової доби, пов’язуючи її появу з посиленням за-
хідноєвропейських впливів, унаслідок чого було сформовано пісенний 
репертуар, заснований на силабічному віршуванні та бароковій музич-
ній стилістиці. Ця теза є абсолютно слушною, однак не дає відповіді на 
питання: чому в західноєвропейській культурі до початку барокової до-
би було сформовано розвинуту духовно-пісенну традицію, що прийшла 
на українсько-білоруські, а згодом російські землі, в той час як на схід-
нослов’янських, які також належать до європейської pax christiana, ана-
логічна традиція була відсутня, а тому виникла потреба наслідувати та 
адаптувати пісенні форми, запозичені із Західної Європи. Для відповіді 
на нього потрібно зазирнути у глибину століть та з’ясувати, чому на схі-
днослов’янських теренах не було сформовано духовно-пісенної тради-
ції, аналогічної європейській. 

Основна причина відсутності у Середньовіччі та у добу Відро-
дження на східнослов’янських землях жанру духовної пісні була 
пов’язана з конфесійним чинником. У католицьких країнах пісенні (або 
близькі до них за формою) твори духовного змісту почали фіксуватися з 
появою сучасної нотації, тобто з ХІ ст., хоча існували вони й раніше, як, 
наприклад, строфічні амвросіанські гімни. Піснеспіви строфічної фор-
ми, у яких текст виконувався на ту саму мелодію, мали різні назви, але 
були, по суті, духовними піснями. Серед католицьких жанрів, близьких 
до пісенного, історично першим був кондукт, який репрезентує церков-
не мистецтво Франції ХІІ – ХІІІ ст. Характерною особливістю кондуктів 
є силабічний склад, строфічна форма та латинський текст. Зазвичай 
створювалися дво- або триголосні кондукти, однак одноголосні також 
не були рідкістю. В Італії у ХІІІ – ХVІ ст. був поширений жанр лауди – 
одноголосної, а згодом багатоголосної духовної пісні переважно силабі-
чного складу італійською або латинською мовою. В Іспанії та Португалії 
у ХІІІ – ХІV ст. був популярним жанр кантіги – одноголосної духовної 
пісні галісійсько-португальською мовою. Ці твори призначалися перед-
усім для духовних зібрань, приватних молитов, але могли також звучати 
у церквах під час молебнів та процесій, входити у склад літургічних 
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драм, згодом містерій. Аналогічні пісенні твори духовного змісту були 
поширені й у інших країнах католицької Європи. 

Підкреслимо ще один важливий момент, властивий західноєвро-
пейській духовній пісенності – її зв’язок з церковними відправами. Спів 
духовних пісень у католицьких храмах у Середньовіччі не був заборо-
нений, втім, він не був регламентований. Нагадаємо, що в літургічній 
практиці Середньовіччя неабияке значення мали неписані звичаї та ус-
на традиція, тому церковне богослужіння, окрім Св. Літургії, включало 
процесію, проповідь або пополудневий молебень. Усе це разом було по-
вною недільною літургією. Таким чином, «літургічне значення мали не 
тільки дії, приписані для священиків або кліру, чи ті, які вони викону-
вали на основі неписаних звичаїв, але й ті, що під час літургії виконував 
народ» [222, с. 21]. 

Окрім літургії, пісні духовного змісту могли виконуватися на різ-
них за типом церковних молебнях, що супроводжували відповідні обря-
ди. Наприклад, у ХІІІ ст. піснеспів з вечірнього богослужіння «Salve 
Regina» співали з додатковими рядками [113, с. 488], а обряд виставлен-
ня Св. Дарів супроводжувався євхаристичними піснями, антифонами та 
респонсоріями, що звучали під час процесії у храмі [113, с. 489]. У Сере-
дньовіччі виникають і популярні молитовні народні практики, з яких 
було сформовано збережені дотепер обряди (Хресна дорога, виставлен-
ня Св. Дарів, вервиця (розарій)), які також супроводжувалися співом пі-
сень. Утім, ці пісні записувалися рідко, бо більшість парафіян були не-
письменними і виконували їх напам’ять. 

Пісні проникали у літургію поступово. Так, починаючи з ХІV ст., у 
Польщі пісні польською мовою звучали як продовження співу «Алілуя» 
під час великодньої процесії, чергуючись зі строфами латинських пі-
сень. Імовірно, що «невдовзі після появи великодніх пісень польські ду-
ховні пісні почали виконуватися під час інших літургічних процесій. 
Окрім процесій, народ співав польські духовні пісні також під час 
Св. Літургії, у літургії Божого Слова (пісні на проповідь) вже у ХІV ст.» 
[222, с. 22]. 

Звернімо увагу також на те, що західноєвропейська духовна пісня 
генетично була пов’язана з григоріанської монодією. Дослідник польсь-
кої духовної пісенності А. Зола зазначає, що на Заході у Середньовіччі 
народ, який не брав участі в богослужбовому співі, вслуховувався у зву-
чання григоріанських мелодій і підсвідомо занурювався в їх особливу 
ауру. Багато мелодичних фраз із хоральних мелодій протягом століть 
збереглося в людській пам’яті, при цьому вони зазнали трансформації, 
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взаємно перемішуючись, тому сьогодні важко встановити конкретне хора-
льне першоджерело середньовічної або ренесансної пісні [242, с. 47]. 

Отже, західноєвропейська духовна пісня має давнє коріння, що ся-
гає доби Середньовіччя, і позначена розмаїттям функцій – від приватно-
го молитовного співу до богослужбового. Зв’язок європейської пісенно-
сті з богослужінням був не лише зовнішнім (пісні виконувалися у 
зв’язку з літургічними відправами), а й внутрішнім (середньовічні та ре-
несансні духовні пісні були близькими до гімнографічних зразків). 

На східнослов’янських теренах, що належали до pax orthodoxa, у 
силу обрядової відмінності та інших шляхів розвитку літургічного бого-
слов’я, аналогічних процесів ми не спостерігаємо. Поява молебнів, про-
цесій, співу пісень на літургії на християнському Заході пояснюється 
зменшенням активної участі народу в богослужбовому співі через про-
цес клерикалізації літургії. У середньовічній церковній відправі голо-
вною, а часто й єдиною фігурою на богослужінні був священик, а хрис-
тиянська громада – пасивним спостерігачем. Через клерикалізацію бо-
гослужіння спів мирян поступово перемістився з літургічного на інші 
відправи. Завдяки записам до нас дійшли пісенні твори, що були 
пов’язані з народними церковними практиками. 

На українських, білоруських, російських землях, що входили до пра-
вославного світу, клерикалізація літургії, характерна для середньовічної 
культури, також мала місце, однак вона не привела до появи такої кілько-
сті народних молебнів та інших молитовних практик, як на християнсь-
кому Заході. Відповідно, духовна пісенність на східнослов’янських землях 
розвивалася іншим шляхом, мала інші форми та функції. 

На противагу до європейських країн, де зафіксовано величезну кі-
лькість середньовічних духовно-пісенних творів, східнослов’янські пра-
вославні пісні духовного змісту доби Середньовіччя дійшли до нас не 
через книжну, а фольклорну традицію. В науковій літературі ці твори 
відомі як духовні стихи (духовні вірші). 

Російська дослідниця Н. Федоровська, спираючись на праці ХІХ – 
ХХ ст., передусім Ф. Буслаєва та Г. Федотова, зазначає, що творцями та 
розповсюджувачами духовних стихів були люди книжної культури – 
каліки перехожі. Це була своєрідна соціальна група, до якої входили 
ченці, священики та інші люди, близькі до церкви, прочани до святих 
місць, основною метою якої було проповідництво християнства. Необ-
хідність місіонерства була пов’язана з малою кількістю храмів та свяще-
ників, які могли проводити богослужіння, і основна місія проповідниц-
тва християнства лягала на плечі місіонерів. Для більш доступного ви-
кладу основ християнської віри каліки перехожі, які були обізнані з 



Ґенеза східнослов’янської духовної пісенності 
 

 11 

християнською літературою, створили піснеспіви, що пізніше були на-
звані духовними стихами. Згодом вони виконували функцію підтримки 
християнства серед мирян. Духовні стихи спочатку виконували свяще-
ники та інші люди, близькі до церкви, згодом їх міг співати будь-хто 
[200, с. 23–24]. 

Утім, проповідництво християнства в народі – це була лише одна з 
функцій духовних стихів. М. Грушевський зазначає, що вони могли зву-
чати за трапезами, у тому числі за участю духівництва з нагоди різних 
свят, що було типовою практикою на першому етапі християнізації сус-
пільства. П’яні трапези відбувалися навіть в монастирях і церквах, а «не-
стримне пиячення покривалось на них співанням побожних пісень і ба-
лаканнями на побожні теми, що надавали йому вигляд побожної, кори-
сної “будуючої” розривки» [28, с. 180]. М. Грушевський також зауважує, 
що на становлення духовного стиха вплинув дружинний епос. Творці 
духовно-пісенної творчості «свідомо складали і популяризували співан-
ки та співомовки, перекладаючи в ритмічні форми церковні повісті, 
чтенія і легенди, а щоб витримати конкуренцію з творами епіки дру-
жинної і народної, використовували зчаста ті ж самі поетичні засоби, 
котрими орудували складачі епопей дружинних» [28, с. 179]. Вчений 
підсумовує, зазначаючи, що «прототипи нинішніх духовних стихів, пра-
вдоподібно, були сучасниками прототипів нинішніх билин і разом з 
ними служили для окраси старих пирів, не тільки різних церковних 
оказій, паломницьких подорожей тощо» [28, с. 181]. Тож підкреслимо, 
що духовні стихи, поширені й у народі, і в вищих верствах суспільства, 
які виникли як твори книжного походження, дійшли до нас лише у фо-
льклоризованих варіантах, що принципово різнить західноєвропейську 
та східнослов’янську духовно-пісенні традиції. 

Ми маємо лише один нефольклорний зразок середньовічного ду-
ховно-пісенного твору, що походить зі східнослов’янських, а конкретно 
білоруських теренів. Цим твором є знаменита «Богородиця» («Bogurod-
zica»), відома у польському науковому просторі як перша польська пісня 
духовного змісту, що зберегла не лише текст, а й мелодію. 
Л. Костюковець акцентує увагу на білоруській ґенезі цього твору. До-
слідниця нагадує, що цей твір співали білоруські полки Великого кня-
зівства Литовського перед початком Грюнвальдської битви 1410 р. Піс-
ня була записана кирилицею у двох рукописних литовських статутах 
XVІ ст. [105, с. 8–9]. Саме кириличний запис твору дає підстави атрибу-
тувати його не як польський, а білоруський. Пісня «Богородиця» є авте-
нтичним зразком ранньої східнослов’янської книжної духовної пісенно-
сті, що дійшов до нас. За призначенням цей твір є молитвою, що співа-
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лася перед боєм. Можна припустити, що аналогічні твори існували і в 
українському лицарсько-феодальному середовищі. Це питання ставить 
український музикознавець І. Кузьмінський (розвідки дослідника готу-
ються до друку), який аргументовано доводить східнослов’янське похо-
дження твору, спираючись на традиції, що існували у Київській Русі, 
Галицько-Волинському князівстві та Великому князівстві Литовському. 
На жаль, ці твори не збереглися, бо не мали письмової фіксації, а потім 
були витиснуті з репертуару новими. «Богородиця» збереглася лише за-
вдяки ранній польській версії. Відзначимо музичну мову твору, інтона-
ції якої є близькими як григоріанській, так і староукраїнській (старобі-
лоруській) монодії, що свідчить про можливий зв’язок середньовічних 
східнослов’янських духовних пісень з православною церковною гімног-
рафією, подібно до західноєвропейської духовно-пісенної традиції, що 
спиралася на григоріанський хорал. «Богородиця» є унікальним зразком 
духовної пісенності православної традиції часів українсько-
білоруського Середньовіччя зі світського середовища, який, попри кон-
фесійні відмінності, свідчить про спорідненість процесів розвитку духо-
вної пісенності у Західній та Східній Європі. 

Вкажемо на інші зразки нелітургічних творів духовного змісту, які, 
на відміну від «Богородиці», побутували в монастирському середовищі. 
У Московській державі XV – XVI ст. формується жанр стихів покаянних, 
що спирався на тексти богослужбових книг, а тому за формою і змістом 
вони були близькі до гімнографічних зразків. Мелодії покаянних стихів 
також зазнали впливів церковної гімнографії: вони записувалися крюко-
вою нотацією і були розспівані за гласами. Стихи покаянні не співалися 
на богослужінні, але були частиною монастирського побуту. І хоча цей 
жанр не належав до пісенного, Ю. Кєлдиш уважає їх попередниками 
російської книжної духовної пісні [82, с. 224–225]. 

Щодо традиції позацерковного співу у міському та сільському се-
редовищі на кшталт європейських (спів на церковних процесіях, про-
щах, приватні молитовні практики), то вона могла в тій чи іншій формі 
існувати в містах або селах, але інформація про неї, а також пісенний 
репертуар, до нас не дійшли. 

У підсумку зазначимо, що на східнослов’янських землях існувала 
розвинена духовна пісенність, але вона була інша, відмінна від європей-
ської. Серед основних її рис назвемо: 

1) оригінальні пісенні твори доби Середньовіччя, що мали книжне 
походження (за винятком стихів покаянних, які, однак, не є піснями), 
не записувалися і функціонували як усна традиція, до нас вони дійшли 
у вигляді фольклорних творів; 
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2) середньовічна духовна пісня на східнослов’янських теренах, на 
противагу до західноєвропейської, не мала розвинутих поліфонічних 
форм; 

3) духовна пісня не мислилася у контексті літургічної відправи: 
зовнішня подібність духовних стихів до церковної гімнографії не роби-
ла їх богослужбовими творами; народні побожні практики у православ-
ному середовищі, ймовірно, існували, але не мали форм, подібних до 
європейських. 

Відсутність власної духовно-пісенної традиції на кшталт європей-
ської не означала, що на українсько-білоруських землях у Середньовіччі 
та у добу Відродження не були відомі духовні пісні європейської тра-
диції. Швидкість адаптації нових пісенних форм пояснюється знайомст-
вом українців і білорусів з європейською музичною практикою, яка стає 
актуальною в добу Ренесансу. Католицька літургічна традиція та григо-
ріанський спів були відомі в Київській Русі ще з часів Середньовіччя, 
підтвердженням чому є свідчення латинського архієпископа Брунона 
Кверфуртського, який перебував при дворі Володимира Великого1. У 
польському м. Старий Сонч, що знаходиться на етнічних українських 
(лемківських) територіях, у бібліотеці монастиря кларисок у 70-х рр. 
ХХ ст. було знайдено два багатоголосних твори – органум та кондукт, 
що належали найсучаснішій школі того часу – паризькій Нотр-Дам [86, 
с. 45]. У добу Відродження багато українців зробили внесок у культуру 
Речі Посполитої. Серед них вагомою фігурою був Себастьян з Фельшти-
на, якого називали Roxolanus z Felsztyna. Цей видатний музикант є ав-
тором теоретичних трактатів, вчителем відомих композиторів Вацлава з 
Шамотул та Мартина зі Львова (Леополіта) [101, с. 62]. Серед численних 
українсько-польських музикантів, Себастьян з Фельштина, на думку 
А. Калениченка, був ближчий до української культури, ніж до польсь-
кої [86, с. 48]. Окрім композиторської творчості, зв’язки з європейською 
музичною традицією йшли через побутову музику, зокрема виконавство 
на популярних у той час інструментах, серед яких лідером була лютня. 
Відомо, що українські музиканти були виконавцями на лютні в польсь-
ких придворних капелах [101, с. 63]. 

У білоруській культурі ми бачимо аналогічні процеси. О. Дадіо-
мова називає низку композиторів різного походження, які працювали у 
Білорусі у XVІ – XVІI ст. Серед них – Ципріан Базилік та Вацлав з Шамо-
тул, які працювали у князя Миколи Радзивілла Чорного у Вільні. Войцех 
Длугорай був придворним лютністом короля Стефана Баторія і певний 

                                                
1 Детальніше про це див. статтю В. Карцовника [88]. 
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час служив при дворі у Гродно. Гродненською капелою керував співак і 
композитор Кшиштоф Клабан, який написав для неї багато творів. Вілен-
ський період у своїй творчості мали композитори і лютністи Діомед Като 
і Валентин Бакфарк [34, с. 51–57]. У цей час на теренах Білорусі друку-
ються перші протестантські польськомовні канціонали, що стали перед-
вісниками народження нового білоруського репертуару. 

Отже, українські та білоруські землі, що входили до Великого кня-
зівства Литовського, а згодом Речі Посполитої, були тісно пов’язані з єв-
ропейською музичною традицією. Однак через конфесійну відмінність 
ці зв’язки більше виявлялися у музиці світський, в той час як розвиток 
релігійної музики (до якої ми долучаємо й духовну пісенність), що роз-
вивалася на базі православної церковної традиції, йшов іншим шляхом і 
мало перетинався зі своїм європейськими аналогами. Картина змінилася 
в добу бароко, коли внаслідок релігійної боротьби у Європі в українсь-
кій та білоруській культурі набула актуальності європейська теологічна 
та філософська думка, поезія, музика тощо. Це інспірувало появу пісен-
ності нового типу, що спиралася на силабічний тип віршування та баро-
кові засоби музичної виразності. Якщо пізньоренесансні та ранньобаро-
кові європейські пісенні твори в історії розвитку європейської духовної 
пісні були лише завершенням чергового етапу і початком нового, то для 
східнослов’янської духовної пісенності вони були тим вихідним пунк-
том, від якого розпочався розвиток власної традиції. Таким чином, на 
зламі XVІ – XVІI ст. відбулося включення українсько-білоруської духо-
вно-пісенної традиції до загальноєвропейської. Майже через століття до 
неї долучилася і російська. Попри відмінності усіх трьох національних 
гілок духовної пісенності, їх єднало те, що вони не мали духовно-
пісенної традиції, подібної до європейської, а тому формували пісенний 
репертуар на основі готових моделей, що прийшли з Європи, адаптуючи 
їх до власної традиції. 

Важливим питанням, пов’язаним з ґенезою східнослов’янської ду-
ховної пісенності, є питання термінології. В науці цей пісенний шар тра-
диційно визначають як кантова культура, а жанри, які її репрезентують – 
як канти і псальми, де канти є творами світського змісту, псальми – духо-
вного. Однак жанрові дефініції, що вже усталились у музичній науці, не 
вповні відображають усі деталі процесу становлення та розвитку пісен-
ності нового типу на східнослов’янських теренах, що нерідко зазнача-
ють дослідники духовно-пісенної традиції. Так, Ю. Медведик обирає 
більш загальний термін «пісня», хоча іноді використовує термін «кант», 
даючи два жанрові визначення – пісня (кант). Такий підхід є виправда-
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ним, коли йдеться про ті самі твори, записані як канти у XVІI ст. (три-
голосно) і як пісні у XVІIІ – ХІХ ст. (одноголосно). 

Тож зупинимося на термінологічних питаннях більш детально. 
Почнемо з дефініції «кант», оскільки вона є базовою для позначення 
стильових трансформацій у пісенному жанрі доби бароко. Зазначимо, 
що ця дефініція до кінця ХІХ ст. ніколи не використовувалася як жан-
рова атрибуція духовних пісень. Кантами називалися лише світські піс-
ні. Тільки наприкінці ХІХ ст. пісенні твори духовного змісту почали 
окреслювати як канти або духовні канти. Так, назва книги А. Ізраїлева 
«Псалмы или духовные канты Святителя Димитрія, Митрополита Рос-
товскаго» (1891) [81] використовує термін «духовні канти». У виданні 
П. Демуцького «Ліра і її мотиви» (1903)1 автор визначає низку пісень з 
лірницького репертуару як канти. 

Звернімо увагу також на той факт, що в пісенниках українського та 
білоруського походження XVІІІ ст. (більш ранні не збереглися) і пізні-
ших часів ми не знайдемо термін «кант» на позначення світських пісень, 
тоді як у російських джерелах останні визначаються саме як канти. За-
значимо однак, що термін «кант» прийшов до Росії саме через українсь-
ко-білоруські землі. Слово «кант» ми знаходимо, наприклад, у творі Со-
фронія Почаського «Ευχαριστηριον, албо вдячность» (1632). Поет вживає 
слово «кант» у п’ятій частині, присвяченій музиці [197, с. 245]: 

Хоч то некгдись строфував філософ убогий 
Діокгенес музиков, кгди цноти дороги 
Занедбавши, на лютнях кант модерували 
І стройне в обичаях нестройних співали. 

Слово «кант», на нашу думку, у вірші Софронія Почаського вжито 
як синонім співу (до речі, з негативною конотацією) в супроводі музич-
ного інструменту (лютні) і не має відношення до барокового пісенного 
жанру, популярного на східнослов’янських землях у XVІІ – XVІІІ ст. 
Цей текст не є однозначним і беззаперечним свідоцтвом того, що бага-
тоголосні пісні світського змісту у XVІІ ст. на українсько-білоруських 
землях називалися саме так. 

Термін «кант» у XVІІ ст. використовувався як музичний компо-
нент у шкільній драмі. Л. Корній висловлює припущення, що він похо-
дить саме зі шкільної драми доби бароко. У Східній Європі номери шкі-
льних драм називалися «кантами», у Західній – позначалися латинським 
терміном «cantus» [100, с. 314]. Отже, і тут не йдеться про назву жанру, а 
лише про спів, у даному випадку – в театральній виставі. О. Шевчук 
                                                

1 Див. жанрові дефініції творів у виданні [36]. 
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уважає, що термін «кант» може бути пов’язаний з польськими «кантич-
ками» (kantyczky, kantyky) [207, с. 484]. На нашу думку, попри генетич-
ну спорідненість назв, ця дефініція не є першоджерелом терміну «кант». 

Отже, якщо подивитися на використання терміну «кант» у 
XVІІ ст., то очевидним стає, що він не був визначенням жанру, а лише 
означав спів (лат. «cantus» – пісня, спів). Саме так, мабуть, його розуміли 
у XVІІ ст. українські та білоруські книжники. Наприклад, у «Мусікійсь-
кій граматиці» Миколи Дилецького на позначення пісенних творів 
уживається дефініція «пісня» («пѣснь»). Натомість у російських пісен-
никах XVІІІ – XІХ ст. пісні світського змісту вже позначаються як канти, 
що свідчить про набуття терміном жанрового статусу. Напевно, час 
швидкого поширення терміну розпочався у добу Петра І, коли почина-
ють створюватися панегіричні та віватні канти1. 

Широке використання терміну в Росії не означає, що в Україні ця 
назва не вживалася. Так, Михайло Козачинський, один із видатних діячів 
Києво-Могилянської академії, з нагоди відвідин Києва російською імпе-
ратрицею Єлизаветою написав панегіричний «Кант в тріумфальних киє-
вопечерських воротах» (1744), надрукований у лаврській друкарні. Тако-
го роду твори були поширені серед викладачів Києво-Могилянської ака-
демії [145, с. 119–120]. Знаменно, що жанрова дефініція «кант» у творі 
М. Козачинського, використана українськими поетами, має чіткі коно-
тації з російською культурною традицією, хоча це не усвідомлювали 
самі митці XVІІІ ст., бо цей термін у XVІІ ст. був вживаний в культур-
ному просторі України, щоправда, з дещо іншим змістом. Штучність як 
самих творів, так і жанрової дефініції «кант», не вплинули на подаль-
ший розвиток української духовно-пісенної традиції. Втім, в українсь-
кій художній літературі ХІХ ст. ми знаходимо аналогічну жанрову дефі-
ніцію, щоправда не кант, а кантик. У російськомовному романі 
Г. Квітки-Основ’яненка «Пан Халявський» головний герой виконує кі-
лька пісенних творів, які автор називає кантиками: «Уж я мучение злое 
терплю для ради того, кого верно люблю», «Рассуждал я предовольно, 
кто в свете всех счастливей?», «Где, где, ах, где укрыться? О, грозный 
день! лютейший час!», «Владычица души моей, познай колико страстен 

                                                
1 В українському музикознавстві вже висловлювалася думка щодо зв’язку те-

рміну «кант» з російською духовно-пісенною традицією. Ю. Медведик зазначає, що 
слово «кант» не вживається в українських рукописах і стародруках, а термін «духо-
вний кант» виникає під російським впливом [144, с. 67]. Втім, вчений детально не 
розглядає це питання, обмежуючись лише принагідними спостереженнями. 
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мой дух несчастен» [92, с. 108–109]1. Трансформація терміну «кант» та 
жанрові визначення світських пісень у Лівобережній Україні XVІІІ – 
ХІХ ст. можуть стати предметом подальших досліджень, однак варто 
пам’ятати, що дефініція «кант» відсутня в українсько-білоруських руко-
писах на означення світських пісень. 

Паралельно з терміном «кант» у музикознавстві традиційно вжи-
вають термін «псальма», яким позначаються пісенні твори духовного 
змісту, що використовують ті самі засоби музичної виразності, що й у 
канті. Зазначимо, що ця дефініція є широко вживаною як в українсько-
білоруських, так і російських рукописних пісенниках. Нагадаємо, що 
термін «псальма» в українському культурному просторі має два значен-
ня: барокова духовна пісня та жанр лірницької традиції ХІХ – початку 
ХХ ст. Спільність терміну свідчить про спадкоємність традиції, закладе-
ної бароковою духовною піснею, яка з часом стала частиною лірницько-
го репертуару. 

Якщо повернутися до термінологічної пари «кант – псальма», то зі-
ставлення цих жанрових визначень ми не побачимо в українських ру-
кописах, принаймні у тих, що дійшли до нашого часу. Натомість ця пара 
часто представлена в російських рукописних пісенниках, що містять і 
духовні, і світські твори. Так, у змісті новгородського рукопису 50–70-
х рр. XVІІІ ст. [303], що міститься на початку пісенника, ми можемо по-
бачити визначення світських пісенних творів як кантів («Реестр кан-
там») і духовних – як псальм («Реестр ψалмам»). Отже, термінологічна 
пара «кант – псальма» закріпилася в російській пісенній традиції. В 
українській термінологія була іншою. 

Розглянемо оригінальні терміни, якими позначалися духовні пісні 
в українських рукописах кінця XVІІ – першої половини XVІІІ ст. Най-
поширенішими серед них були дефініції «пісня» («пѣснь») та «псальма» 
(«ψалма», «ψальма»)2. Однак трапляються й інші, більшість із яких апе-
лює до грецьких та латинських назв. Доволі поширеним був термін 
«пѣнїє», який зафіксовано у трьох рукописах: «Пѣнїє в Неделю Мытаря 

                                                
1 На прохання російського літературознавця С. Ніколаєва ми здійснили 

спробу атрибуції названих письменником пісенних творів. Наразі про них можна 
сказати, що якщо ці твори не є авторською вигадкою (в романі йдеться про те, що 
герой співав відомі кантики), то вони (згідно з російськими інципітами) не репре-
зентують українську пісенну традицію, а є типовими зразками російських кантів 
або романсів сентиментального змісту. 

2 Про етимологію слова, зокрема зв’язок зі словом Псалтир як книгою та му-
зичним інструментом, у т. ч. в українській інструментальній музичній традиції, 
див. монографію І. Зінків [53]. 
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и Фарїсея» [302, арк. 2], «Пѣния о Рождествѣ» [256, арк. 12], «Пѣние о 
святом Пророку Иліи» [268, арк. 23]. У тих самих рукописах використа-
но й інші жанрові дефініції духовних пісень: «єпѣзодїон» («Єпѣзодїон на 
Покров Пресвятой Богородици» [302, арк. 56 зв.], «Єпѣзодия на Воскре-
сение Христово» [256, арк. 48 зв.], «Єпѣзодія Святаго Отца Николая» 
[268, арк. 22 зв.]), «трен» («Пѣснь или трен Іисусу Христу» [302, арк. 66], 
«Трен о страстех Христовых» [256, арк. 44], «Трен о преданію і смерти и 
страсти Ісуса Христа» [268, арк. 25]), «аплявз» («апплявз», «апплавз») 
(«Аплявз на Празнїк Рождества Пресвятой Богородици» [302, арк. 92 зв.], 
«Апплявз на Благовѣщеніє Пресвятой Богородици» [256, арк. 27], «Апп-
лавз на Воведеніє в Церков Пресвятой Богородици» [268, арк. 17]). 

Також у цих трьох рукописах можна знайти й інші назви пісенних 
творів. Серед них: «хвала» або «похвала» («Хвала святым безсребником 
Козмѣ и Даміану» [256, арк. 4 – 7], «Похвала святому отцу Ніколаю» [268, 
арк. 21 – 21 зв.] та ін.), «танец» («Танец смертелный» [302, арк. 201], піс-
ня знаходиться серед творів покаянного змісту), «вѣват» («Пѣснь Албо 
Вѣват Пѣяцкѣй» [302, арк. 165], цим терміном позначено твір світського 
змісту, записаний серед духовних пісень). 

Інші визначення ми знаходимо у тилицькому рукописному пісен-
нику [299]. Серед них: «гімн» та «hymnus» («Гимн на Богоявленїє» [299, 
арк. 22], «Hymnus De Passione Christi Salvatoris Nostri» [299, арк. 29]), 
«cantio» («Nativitatis Christi Cantionum summa facit» [299, арк. 23], «Cantio 
nova De B(eata) V(irgine) M(aria)» [299, арк. 71 зв.]), «lamentum» («Lamen-
tum Beatissimae V(irginis) M(ariae) Dolorosae [299, арк. 28]), «плач» 
(«Плач Пресвятыя Богородицы и Приснодѣвы Марии» [299, арк. 31 зв.]), 
«pean» («Incipiunt Peanes Festiuitatiles Sanctorum Dei» [299, арк. 7], «Pean 
pro Festiuitate Sanctorum Apostilorum Petri et Pauli» [299, арк. 133]). 

Псалтирні пісні позначалися терміном «ψалом» або «ψалом Давы-
дов» (у рукописах [302] та [299]), таким чином вони відмежовувалися від 
непсалтирних пісень, що позначалися терміном «ψалма». 

Щодо жанрових визначень «лямент» та «трен», то вони використо-
вувалися у бароковій літературі («Лямент дому князів Острозьких» 
Д. Наливайка (1603), «Герби і трени при гробі й труні яснопревелебного 
Його милості пана, отця та пастиря Сильвестра Косова…» анонімного 
автора (1658), ін.). Термін «епізодіон» походить з театральної практики і, 
можливо, був пов’язаний зі шкільною драмою. Жанрові дефініції «hym-
nus» і «cantio» мають інше джерело. В західноєвропейській літургічній 
традиції гімни – твори строфічної форми, що входили до офіція; термі-
ном «cantio» у XV – XVІ ст. у католицьких канціоналах позначалися піс-
ні. Тож українська барокова духовна пісенність у назвах пісенних творів 
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використовувала термінологію і барокової поезії, і католицької літургі-
чної гімнографії. 

Згодом назви духовних пісень уніфікувалися, і в рукописах другої 
половини XVІІІ ст. ([300]; [301], ін.) використовується термін «пѣснь», 
іноді «ψалма» («ψальма»). Пісня («пѣснь») як жанрове визначення музи-
чно-поетичних творів було закріплено видавцями «Богогласника». 

Думка про те, що в російській традиції було лише одне визначен-
ня щодо пісень духовного змісту, а саме «псальма» («ψалма», «ψальма»), є 
хибною, їх також було багато. Наприклад, наприкінці XVІІ ст. пісні ду-
ховного змісту позначалися як «ψалом»1. Втім, з часом пісню духовного 
змісту стали позначати як «ψалма» («ψальма»). Очевидно, що назва утво-
рилася з неправильної форми однини від множини «ψалмы» («ψалмы» – 
«ψалма» замість правильної «ψалмы» – «ψалом»). Чи було утворено «не-
правильну» версію в Росії незалежно від України – сказати важко. У 
ранніх російських пісенниках (кінець XVІІ ст.) твори духовного змісту 
позначалися як «ψалом», в той час як в українських рукописах першої 
половини XVІІІ ст. терміном «ψалом» позначалися лише псалтирні піс-
ні, а інші духовні пісні – «ψалма». У російських рукописах XVІІІ – 
ХІХ ст., де позначалися не окремі пісенні твори, а їх групи (у змісті), те-
рмін зазвичай уживався у множині («ψалмы», «реестр ψалмам» тощо) і 
надзвичайно рідко – в однині (у рукописах старообрядців, де часто піс-
ням передувало жанрове визначення). 

У російських рукописах XVІІ – ХІХ ст., окрім зазначених («ψалом», 
«ψалма»), ми знаходимо й інші. У старообрядницьких рукописах часто 
вживані дефініції «стих» («Стих на Рождество Христово», [307, арк. 61], 
«плач» («Плачь трїех отрок роспѣтыи рифмосложнѣ», [307, арк. 53]). Те-
рмін «пісня» («пѣснь») уживана вкрай рідко: наприклад, його ми знахо-
димо як жанрове визначення у десяти біблійних піснях (наприклад, 
«Пѣснь А Моѵсїєва», [317, 150 зв.], («Пѣснь Д Молитва Аввакума проро-
ка», [317, 153 зв.], які є доповненням псалтирного циклу («Римований 
Псалтир») Симеона Полоцького – Василя Титова; інших випадків вико-
ристання терміну «пѣснь» у російських рукописах не зафіксовано. 

Таким чином, базовим терміном для російської книжної пісні ду-
ховного змісту XVІІ – ХІХ ст. є термін «псальма». Також відзначимо ва-
жливість для російської традиції терміну «стих», який має не лише фо-
льклорне, а й книжне (наприклад, квазігімнографічні «стихи покаянні» 

                                                
1 Див. позначення жанру з нумерацією (ψалом є, ψалом ς) перед кожним тво-

ром [145, с. 315]. У пізніших рукописних пісенниках перед творами жанрове позна-
чення зазвичай відсутнє. 
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XV ст.) коріння1. Сучасні дослідники російської духовно-пісенної (фо-
льклорної та старообрядницької) традиції вживають термін «духовний 
стих» як синонім автентичного «стих». Нагадаємо, що в українській тра-
диції напівфольклорні твори книжного походження позначалися термі-
ном «псальма», в Росії – терміном «стих» («духовний стих»). Базовим те-
рміном духовної пісенності книжного типу для українсько-білоруської 
традиції є термін «пісня» («пѣснь»), який зафіксовано у численних ру-
кописах та закріплено видавцями «Богогласника». Термін «ψалма», що 
побутував у XVІІ – XVІІІ ст. як альтернативний, у ХІХ ст. остаточно став 
визначенням фольклорного різновиду книжної пісні. 

Отже, базові терміни щодо позначення духовної (і світської) пісні 
в українсько-білоруській та російській традиціях мають відмінності, ін-
коли доволі суттєві. Для того, щоб знайти оптимальне рішення щодо те-
рмінології, звернімося до філологічних праць. Серед філологів пошире-
ним є термін «книжна пісня», його, приміром, використовує дослідник 
російської барокової духовної пісенності О. Позднєєв [166, с. 427]. 
Польська україністка О. Гнатюк уживає назву «духовна пісня» [25]. 
Обидва терміни не є автентичними, але вони у різний спосіб описують 
явища, підкреслюючи той чи інший аспект (книжне походження або 
духовний зміст творів). 

Очевидно, пара «кант – псальма» як духовний та світський різно-
види книжної пісні найбільш коректно описує російську духовно-
пісенну традицію, оскільки базується на термінології, яка є зафіксова-
ною у російських джерелах. Щодо фольклорної течії духовно-пісенних 
творів, то для російської традиції найбільш прийнятним є термін «духо-
вний стих», який хоча і є штучним утворенням, та базується на автенти-
чному терміні «стих». Для української традиції базовим терміном є «пі-
сня» («пѣснь»), причому як для творів духовного, так і світського змісту. 
Тому для уніфікації термінології, що має бути вкоріненою в національ-
ній традиції, базовий термін «пісня» просто варто доповнити позначен-
ням щодо змісту – «духовна пісня» або «світська пісня». Формально ці 
терміни не є автентичними, так само, як і широко вживаний термін «ду-
ховний стих», однак вони є більш точно відображають реалії української 
пісенної традиції. Якщо підкреслювати специфіку бароко у духовно-
пісенній традиції, можливе вживання терміну «барокова духовна пісня» 
як такого, що найкоректніше описує українську духовну пісенність ба-
рокової доби, відзначаючи її стильові параметри (триголосся, силабічне 

                                                
1 Дефініцію «стих» буде детально розглянуто в підрозділі, присвяченому вза-

ємозв’язкам книжної та фольклорної пісенності. 
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віршування тощо) й одночасно включає її у широкий контекст духовно-
пісенної традиції, що розвивається і в побарокову добу. Також цілком 
коректним буде термін «кантове багатоголосся» або «кантовий тип бага-
тоголосся» як стильова ознака. Стосовно терміну «псальма», то він вже 
остаточно закріпився за фольклоризованим пісенним репертуаром кни-
жного походження, а тому не може стати базовим для українсько-
білоруської духовної пісенності. Термін «кант» на позначення українсь-
кої світської пісні може існувати, оскільки також був уживаним в украї-
нсько-білоруських землях, однак він не має бути базовим для опису 
української пісенної традиції, оскільки не був центральним у її жанро-
вих дефініціях, про що свідчать рукописні джерела, як західно-, так і 
східноукраїнські, які суттєво різнилися за змістом та формою, але ре-
презентували єдину національну пісенну традицію. 

1.2. Духовна пісенність у сакральному просторі богослужіння

Категорія сакрального від кінця ХІХ ст. привертає увагу багатьох 
гуманітаріїв – антропологів, соціологів, релігієзнавців, філософів та ін. 
Важливими для розуміння сакрального стали роботи видатних учених 
кінця ХІХ – ХХ ст. – Р. Отто [160], Е. Дюркгейма [37], М. Еліаде [42], 
К. Леві-Строса [118], які заклали підвалини вивчення феномену сакра-
льного в сучасній гуманітаристиці. 

Одним із перспективних напрямів дослідження сакрального сьо-
годні є філософські, естетичні, культурологічні розвідки, у яких сакра-
льне розглядається у його взаємозв’язках з мистецтвом. У сучасній укра-
їнській науці питання сакрального мистецтва в естетичному та культу-
рологічному аспектах розглядаються в роботах В. Шелюто [208], І. Федя 
[201], П. Герчанівської [23], А. Лещенко [119]. 

В. Шелюто у своїх дослідженнях привертає увагу до категорії сак-
рального, зазначаючи, що в радянській та пострадянській науці сакра-
льне трактувалося як ірраціональний первень, а тому його вважали мало 
придатним для наукового пізнання. Вчений наголошує на тому, що ес-
тетика як наука дає можливість розглядати сакральне в науковому дис-
курсі [208, с. 28]. Автор висвітлює історичний розвиток категорії сакра-
льного у її естетичних вимірах від Античності до постмодерну, розглядає 
її крізь призму часово-просторовості, мови, символу, міфу, ставить пи-
тання десакралізації в добу постмодернізму. У дослідженні В. Шелюто 
відзначимо характеристику взаємозв’язків сакрального й естетичного в 
добу Середньовіччя та Нового часу, що є важливим для розуміння спе-
цифіки сакрального мистецтва Нового та Новітнього часу. 
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У роботі І. Федя, присвяченій трансцендентальним та культуроло-
гічним вимірам української ікони, сакральне розглянуте як співвідно-
шення догматичного та естетичного, загальнолюдського й національно-
го. Вчений зазначає, що естетичні засади іконопису базуються на право-
славному богослов’ї, зокрема на постановах VII Вселенського Собору, 
що відбувся у 787 р. у Нікеї, де питання вшанування ікон було вирішено 
не в догматичній, а філософсько-естетичній дискусії. Соборні отці від-
значили комеморативну, дидактичну, психологічну та догматичну фун-
кції ікони, що дало підстави «уявляти ікону як свідчення догмату Бого-
втілення й теоретично обґрунтовувати панівне становище ікони серед 
інших видів сакрального мистецтва. Головними аргументами на користь 
шанування ікон були психологічні, а вже потім догматичні» [201, с. 8]. 
Причини відмови від іконографічного архетипу у ХІХ ст. дослідник по-
яснює тим, що останній не мав достатньої догматичної аргументації. Це 
викликало зникнення з іконографічних технологій філософсько-
естетичного первня (його було замінено адміністративним тиском) і 
швидку секуляризацію релігійного мистецтва [201, с. 24]. І. Федь розді-
ляє два аспекти існування ікони – загальнолюдський (канонічний) та 
етнонаціональний, поєднання яких набуває парадигмальних рис, де, з 
одного боку, приглушується тілесність зображення, а з іншого боку, во-
но набуває рис етномоделі [201, с. 8]. Отже, вчений виділяє дві кореля-
тивні пари «догматичне – естетичне» та «загальнолюдське – національ-
не», вказуючи на основні параметри функціонування сакрального мис-
тецтва як у давнину, так і в наш час. 

П. Герчанівська у роботі, присвяченій народній художній релігій-
ній культурі, наголошує на тому, що в її центрі перебуває сакральне мис-
тецтво, що «проектує та об’єктивує чуттєвий та надчуттєвий світ, відтво-
рюючи його образно-символічними засобами» [23, с. 91]. У роботі з куль-
турологічних позицій автор показує зв’язок народної християнської архі-
тектури та живопису у взаємодії сакрального, естетичного і народного. 

У дисертації А. Лещенко [119] розглянуто коеволюційно-резо-
нансний контекст християнського сакрального мистецтва. У роботі зосе-
реджено увагу не лише на естетичному, а й психологічному сприйнятті 
людиною сакрального. Дослідниця зазначає, що «специфіка християнсь-
кого сакрального мистецтва як соціокультурного феномену коеволюцій-
ного значення проявляється в ефекті рефлексивного уподобання вірую-
чим привабливих (консонантних) ознак сакрального сенсу художнього 
образу з наступною трансформацією власної поведінки відповідно до 
християнського способу життя» [119, с. 24]. За допомогою закодованого 
символу, що є змістом християнського сакрального мистецтва, відбува-
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ється поєднання двох сенсів – божественного (сакрального) та людсько-
го. У процесі розкодування смислу творів сакрального мистецтва у лю-
дини спрацьовує механізм інтеріоризації, що «дозволяє їй відчувати пси-
хологічний ефект безпосередньої присутності образу святого чи нуміно-
зне почуття як переживання Божественної таємниці та на цьому підґрун-
ті духовно єднатись із ним і приймати ідеї християнства» [119, с. 25]. 

Отже, сучасні культурологічні та філософсько-естетичні праці, 
присвячені сакральному мистецтву, наголошують на взаємозв’язку есте-
тичного та сакрального, розглядають сакральне мистецтво як співвід-
ношення всезагального та національного, ставлять питання рецепції са-
крального мистецтва людиною. 

Донедавна термін «сакральна музика» доволі рідко вживався в му-
зикознавчих працях. Значно частіше дефініція «сакральне мистецтво» як 
означення церковної архітектури та живопису використовувалася у ро-
ботах дослідників образотворчого мистецтва та архітектури (роботи 
Р. Одрехівського [157], Н. Урсу [199], О. Козубської [97], ін.). Термін 
«сакральна монодія» є широко вживаним серед українських медієвістів – 
Н. Сиротинської [187], Ю. Ясіновського [221] та інших представників 
Львівської медієвістичної школи, в яких монодійний богослужбовий 
спів XVI – XVIII ст. розглядається як сакральний компонент богослу-
жіння східного обряду. Термін «сакральний» сьогодні вживають і для 
характеристики багатоголосних музичних композицій. Так, Л. Пархо-
менко в монографії, присвяченій творчості К. Стеценка, розділ, присвя-
ченій аналізу богослужбових творів композитора, називає «Сакральні 
композиції» [164, с. 150]. Втім, у цих роботах категорія сакрального не 
стає предметом дослідження, а сакральність композицій постулюється 
як даність: музика є сакральною, оскільки вона написана на сакральні 
тексти і є частиною літургії як сакральної дії. 

Останнє десятиліття музикознавці все частіше звертаються до те-
рміну «сакральне» у своїх розвідках, намагаючись дати його інтерпре-
тацію відповідно до предмету дослідження. Композитор і музикозна-
вець О. Мануляк у роботі, присвяченій сакральній творчості львівсь-
ких композиторів [125], деталізує поняття сакрального і пропонує нові 
дефініції на його основі: «квазісакральна/квазілітургійна музика», «па-
расакральна музика», «позасакральна музика», «сакральна нелітургійна 
музика», «сакральна літургійна музика», створюючи власну типологію 
релігійної музики. 

У дослідженнях А. Єфіменко з історії літургічної музики католи-
цької традиції ([43]; [46]; [48]) категорію сакрального розглянуто з пози-
цій католицького богослов’я та спроектовано на творчість сучасних 
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композиторів, для яких «сувора канонічність, регламентованість і риту-
альна основа, притаманна середньовічній монодії та раннім формам ба-
гатоголосся, стали у ХХ ст. джерелом розуміння та втілення сакрального 
первня» [43, с. 164]. 

Питання методології вивчення сакральної музики православної 
традиції ставить у своїх роботах білоруська дослідниця Л. Густова [31], 
яка виділяє історичний, літургічний, сотеріологічний, позитивістський, 
ієротопічний методи, наголошуючи, що останній передбачає виділення 
як ключової категорії поняття сакрального простору, який є принципо-
во відмінним від буденного. Дослідниця вважає, що одним із способів 
його створення є православне богослужіння з розвинутою драматургією 
звука, світла, запаху. 

Сьогодні вчені, звертаючись до поняття сакрального, розширюють 
його семантичне поле, виходячи за межі власне богослужбової практи-
ки та екстраполюючи його на явища світські, секулярні. Саме у такому 
розумінні трактує архетип сакрального М. Северинова, розглядаючи йо-
го на прикладі інструментальної музики (Другий [179] та Третій [178] 
концерти для фортепіано М. Скорика). Однак більшість дослідників 
поняття сакрального розглядають у контексті християнського мистецт-
ва, що пов’язане з храмом і богослужінням, де у сакральному просторі й 
часі відбувається містична зустріч людини з Творцем. 

На сьогодні в українській музикознавчій науці є спроби визначен-
ня категорії сакрального на теоретичному рівні: відзначимо вже названу 
роботу О. Мануляка [125], невелику, але змістовну працю С. Шипа 
[210], музично-літургічні розвідки А. Єфіменко ([44]; [47]), в яких здійс-
нено спробу теоретичного обґрунтування категорії сакрального в кон-
тексті богослужбових традицій християнського Сходу та Заходу, а та-
кож працю автора цієї роботи [71], де розглянуто зміст дефініції «сакра-
льне» у дослідженнях сучасних українських музикознавців. 

Розмірковуючи про сакральне у християнському мистецтві, треба 
звернути увагу на той момент, що часто оминається у працях естетично-
го, культурологічного, мистецтвознавчого спрямування, де увагу скон-
центровано на мистецькій складовій сакрального мистецтва, а, отже, са-
кральне розглядається крізь призму естетичних категорій. При цьому 
забувається головна засада християнського мистецтва – його трансцен-
дентальний вимір. У богословській праці М. Кунцлера [113] зазначено, 
що християнська літургія має діалогічний характер, що реалізується у 
двох вимірах – катабатичному (Бог сходить до людини) і анабатичному 
(людина підіймається до Бога), де Бог виявляє себе у катабазисі, а лю-
дина – в анабазисі. Трансцендентне в християнському мистецтві, перед-
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усім у літургії, пов’язане з катабатичним виміром, який є незримим і не 
відображається в чуттєвих формах у художніх творах, а тому не підлягає 
мистецтвознавчому аналізу. Трансцендентний вимір літургії як акт бо-
госпілкування є умоглядним, а тому є предметом рефлексій не мистецт-
вознавців, а теологів. Дослідники християнського мистецтва, навіть ура-
ховуючи його, акцентують увагу передусім на художніх формах, що ре-
презентують духовні інтенції митця-християнина – архітектора, скульп-
тора, живописця, музиканта, який за допомогою чуттєвих образів мис-
тецьких творів виражає себе в трансцендентному акті літургії в анаба-
тичній інтенції – прагненні людини до Бога. 

Таким чином, питання сакрального у християнському мистецтві, 
зокрема літургії, можна розглядати в різних площинах. Якщо брати лі-
тургію як містеріальний акт, де людина зустрічається з Трансцендент-
ним, то мистецький компонент тут узагалі може не відігравати жодної 
ролі, бо ця зустріч не залежить від будь-яких умовностей, зокрема від 
естетичних якостей храму, в якому відбувається богослужіння та музи-
ки, що в ньому звучить. Однак практика показує, що нехтування мисте-
цьким компонентом у релігійній сфері не завжди приводить до позити-
вних наслідків, оскільки поза увагою залишається чуттєва сфера – одна з 
найважливіших у складовій людського єства. Тому церковне мистецтво 
постійно перебувало в центрі богословських дискусій, ним, як важли-
вим компонентом у проповіді та поширенні християнства, завжди опі-
кувалася церковна влада. 

У мистецтвознавчих розвідках йдеться, передусім, про мистецький 
компонент сакрального – сакральний простір храму, сакральну храмову 
музику. Естетична складова є важливою у богоспілкуванні, де істини 
християнської віри в художніх образах передаються через слова, звуки, 
лінії, фарби. Саме тому сакральне в християнському мистецтві й літургії 
найчастіше трактується саме як мистецький компонент, який за допо-
могою художніх засобів відтворює сюжети зі Святого Письма як повча-
льні, напучувані та анагогічні (живопис, скульптура), впорядковує хра-
мовий простір, де відбувається богослужіння (архітектура), створює мо-
литовний стан (музика). Живопис, скульптура, музика стають сакраль-
ними відповідно до свого призначення – сприяти комунікації людини 
як частини церковної спільноти з Трансцендентним. Засоби мистецтва є 
допоміжними в цій комунікації, але надзвичайно важливими з огляду 
на роль чуттєвості у релігійному культі. 

У Новий час, як і в давнину, релігійна комунікація залишається 
основним призначенням сакрального мистецтва. При цьому естетичні 
критерії зазнають радикальних змін, набуваючи рис світського мистецт-
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ва, що дає підстави розглядати цей процес як секуляризаційний. Та 
оскільки йдеться лише про зміну мистецьких форм, а не змісту, немає 
підстав уважати використання засобів виразності світського мистецтва у 
церковному ознакою його секуляризації. Церковне мистецтво не стає 
мирським, світським, а набуває рис антропоцентричності й спрямову-
ється не лише на Трансцендентне, а й на людину. Тому ми пропонуємо 
сакральне мистецтво Нового часу розглядати як новий тип сакральності, 
надаючи цьому явищу дефініцію «нова сакральність». 

Зазначимо, що термін «нова сакральність» вже існує в музикознав-
стві. У російській науці він уживається для характеристики творів релі-
гійної тематики композиторів останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. 
(В. Мартинов, А. Пярт, Г. Уствольська, ін.). Російська дослідниця Н. Ва-
сильєва у дисертації «Творчість Галини Уствольської в аспекті “нової 
сакральності”» [14] з’ясовує витоки та окреслює межі поняття «нової са-
кральності», інтерпретуючи його на прикладі творчості композиторки. 
Дослідниця окреслює основні етапи звернення композиторів у радянсь-
кі часи до сакральної тематики. У 60–70-х рр. ХХ ст. більшість митців 
сакральне трактували як вічне, позачасове, етично-стійке, тобто як сим-
вол духовного, а не церковного. Перша хвиля нового релігійного руху 
припадає на 70–80-ті рр. (С. Губайдуліна, А. Шнітке, Н. Каретніков, 
А. Пярт, ін.), коли християнська тематика ще була офіційно забороне-
ною. Сакральний елемент, який не міг бути виявленим через слово або 
програму, відтворювався у світських музичних жанрах, що наділялися 
релігійним смислом через приховану програмність, а також унаочнюва-
вся шляхом нової інтерпретації категорій часу й простору, завдяки чому 
посилювалися медитативні риси музики. 80–90-ті рр. позначені другою 
хвилею нового релігійного руху, визначальною рисою якого стали пря-
мі релігійні алюзії у програмі та звернення до релігійних текстів; у са-
мих творах зменшується семантизація музичного компоненту [14, с. 7–
9]. Творчість Г. Уствольської, на думку Н. Васильєвої, інтерпретує сак-
ральне не у традиційних (церковних) категоріях канонічності (у цьому 
сенсі її музика є зразком аканонічності). Композиторка має свій внутрі-
шній стильовий канон, що спирається на релігійну ідею, коріння якого 
сягають канону сакрального – зокрема, містить такі музичні елементи, 
як архетипна повторність, деіндивідуалізація тематизму. Однак незва-
жаючи на неоканонічні установки, її творчість є глибоко індивідуаль-
ною за стилем, а сакральне є авторською інтерпретацією позачасових 
цінностей [14, с. 20–22]. 

О. Осецька у дисертації «Священне слово у музиці А. Пярта» [159] 
відзначає, що стиль tintinnabuli, який з 1976 р. є провідним у творчості 
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композитора, «зіграв для нього роль своєрідного релігійного постулату, 
згідно з яким встановлюється особливий таємний зв’язок між митцем та 
Творцем, і вся концепція творчості стає безперервним актом богослужін-
ня, спілкування з Богом» [159, с. 3]. Дослідниця вказує, що стиль 
tintinnabuli ознаменував та навіть випередив сплеск нової релігійної хвилі 
у радянській музиці – так званої «нової сакральності» [159, с. 7]. На думку 
О. Осецької, стиль tintinnabuli цілком відповідає вимогам канонічної тво-
рчості [159, с. 14], оскільки його витоками є григоріанський хорал; він 
корелюється також з різними західноєвропейськими стильовими систе-
мами Середньовіччя, Ренесансу, бароко [159, с. 19–20]. Обираючи стиль 
tintinnabuli, композитор прагне до преображення всесвіту в дусі право-
славної ідеї синергізму, до набуття цілісності і повноти смислу [159, с. 23]. 

Отже, використовуючи термін «нова сакральність» у зв’язку зі зве-
рненням композиторів останньої третини ХХ ст. до релігійної тематики, 
радянські та пострадянські музикознавці апелюють передусім до музи-
чного стилю. «Нова сакральність» музики В. Мартинова, А. Пярта, Г. Уст-
вольської, інших композиторів полягає у свідомому звертанні до засобів 
виразності музики Середньовіччя, Ренесансу, бароко, зокрема повтор-
ності, атематичності, використанні риторичних фігур, що дає сумарний 
ефект статичності та медитативності, внутрішньої стриманості й глибо-
кої зосередженості. Деякі митці (А. Батагов, Х. Гурецький, М. Корн-
дорф, В. Мартинов, А. Пярт, Д. Терзакіс) поєднували медитативність ви-
словлювання з мінімалістичною технікою, виявивши риси спорідненості 
мінімалізму з прийомами богослужбового співу доби Середньовіччя, то-
му їхню техніку часто окреслюють як «сакральний мінімалізм» [181]. 

Однак варто зазначити, що музика Г. Уствольської, А. Пярта та ін-
ших митців, які у своїй творчості використовують «сакральний мініма-
лізм», має концертне, а не богослужбове призначення, а «сакральна» 
стилістика, хоча й підкреслює глибоку релігійність їх авторів, лише імі-
тує в музичній тканині твору сакральний час і простір богослужіння. 
Саме тому термін «нова сакральність», що використовується для харак-
теристики творчості радянських та пострадянських (російських та з ко-
лишніх республік СРСР) композиторів 70–90-х рр. ХХ ст., на нашу дум-
ку, має метафоричний характер, якщо трактувати сакральне не у розши-
реному, а у класичному розумінні, де воно є атрибутом спілкування 
людини як члена християнської спільноти з Трансцендентним. «Нова 
сакральність» музики кінця ХХ ст. є суто художнім явищем, самодостат-
нім у мистецькому відношенні, і не є складовою релігійної комунікації, 
що лежить в основі сакрального мистецтва. 
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У музикознавстві існує й інший погляд на нову сакральність, що ба-
зується на засадах музично-літургічної науки. А. Єфіменко, вивчаючи 
католицьку богослужбову музику ХІХ – ХХ ст. і розробляючи питання 
сучасного розуміння сакрального у творчості композиторів ХХ ст., оперує 
дефініціями «нова літургійна музика» [45], «нова церковна музика» [46], 
близькими за значенням до «нової сакральності». Дослідниця розглядає 
оновлення богослужбової музики як у площині модернізації стилю цер-
ковних композиторів, так і під кутом зору включення нових за стилем 
музичних творів у синкретичну сакральну дію, якою є літургія. Аналізу-
ючи динаміку поглядів А. Єфіменко, зазначимо, що музично-літургічний 
чинник з часом посідає більше місце у її роботах, присвячених вивченню 
літургічної музики ХХ ст.1. Не використовуючи термін «нова сакраль-
ність», дослідниця ставить питання характеристики специфічних рис су-
часної західноєвропейської богослужбової музики, що передбачають га-
рмонійне поєднання нової музичної мови із сакральністю богослужбових 
творів у трансцендентному акті християнської літургії. 

Отже, у сучасному музикознавстві ми бачимо диференціацію під-
ходів до вивчення богослужбової музики (музично-літургічний та му-
зикознавчий) для творів, призначених для церковних відправ, та музи-
ки, що лише наслідує зовнішні форми богослужбових жанрів. Цей поділ 
дозволить розмежувати два типи музичних творів, написаних у ХХ ст., 
що відтворюють принципи «нової сакральності». Перший тип орієнто-
ваний на концертне виконання, де сакральне інтерпретується як худо-
жньо-естетичний, а не релігійний феномен, попри глибоку релігійність 
їх авторів. Характерною рисою таких творів є використання канонічних 
літургічних текстів та до середньовічно-ренесансного або барокового 
музичного стилю. Найчастіше саме музичний стиль стає основним мар-
кером «нової сакральності». Другий тип музичних творів призначено 
для літургії як сакрального акту богослужіння і є її невід’ємною части-
ною, а новизна («нова сакральність») полягає в оновленні засобів музич-
ної виразності, які церковний композитор використовує у своїй творчо-
сті задля того, щоб богослужбова музика відповідала запитам часу. Ці 
твори не призначені для концертного виконання (низка творів пізніше 
виконувалася і на концертах), а показником сакральності для них є бо-
гослужбова функція, оскільки їх основне призначення – сприяти релі-
гійному акту комунікації людини з Трансцендентним. 

Та незважаючи на різницю в підходах музикознавців щодо розроб-
ки основних критеріїв сакральності музики та «нової сакральності» зок-
                                                

1 Див. монографію [44] та одну з останніх статей [47] дослідниці. 
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рема, можна виділити ряд позицій, які є спільними для всіх науковців. 
По-перше, усі дослідники акцентують увагу на особистості митця та йо-
го розумінні церковного канону, на співвідношенні канонічного й не-
канонічного (індивідуального) у музичному творі; по-друге, ставлять 
питання щодо відмінностей у розумінні сакрального і канонічного у 
східній та західній християнських традиціях; по-третє, наголошують на 
автономності слова й музики в композиціях сакрального змісту; по-
четверте, прямо чи непрямо звертають увагу на можливість чи немож-
ливість богослужбового виконання аналізованих творів, трактуючи сак-
ральне як індивідуальне волевиявлення або особливість стилетворення 
автора чи приналежність творів до синкретичного трансцендентного 
акту, яким є християнське богослужіння. Відповідно, усі ці компоненти 
повинні стати засадничими при вирішенні питання специфіки відтво-
рення сакрального у творах, які призначені для богослужіння або лише 
наслідують літургічні форми. Спільність позицій вказує на те, що між 
двома типами творів як мистецькими артефактами немає нездоланої 
межі, і той самий твір може мати сакральний вимір як частина синкре-
тичної дії, а може бути самодостатнім художнім твором, який засобами 
музики відтворює сакральний стиль музики Середньовіччя і Ренесансу. 

Оскільки сучасні вчені розглядають музичний твір і як автономну 
та самодостатню художню одиницю, і як частину літургічної сакральної 
дії (що вплинуло на подвійне трактування терміну «нова сакральність»), 
пропонуємо розширити зміст цього поняття, причому не лише функці-
онально, а й хронологічно. Дефініція «нова сакральність» традиційно 
вживається для характеристики музики останньої третини ХХ ст., однак, 
на нашу думку, сучасний етап розвитку богослужбової музики лише 
продовжує ті процеси, що почалися у Новий час. Ми вважаємо доціль-
ним збільшити хронологічні межі музики, яку можна охарактеризувати 
як «нову сакральну», розширивши їх до усього періоду, який ми назива-
ємо Новим часом. Витоки «нової сакральності» музики ХХ ст. – і літур-
гічної, і концертної – сягають корінням доби Ренесансу, що відкрила 
новий – антропоцентричний – вимір храмової музики, який заклав під-
ґрунтя інтерпретації богослужбових жанрів як концертних. Тож зазна-
чимо, що термін «нова сакральність» може використовуватися не лише 
метафорично, а й у прямому значенні, інтерпретуючи сакральне як акт 
богоспілкування під час літургії, у якій, починаючи з XVII ст., зростає 
вага індивідуального первня, передусім у її мистецькому компоненті. 

Визначимо та охарактеризуємо основні риси нової сакральності як 
базової категорії для європейської богослужбової музики Нового часу, 
розуміючи її як частину літургії – інтегрального синкретичного акту бо-
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госпілкування. Філософ В. Шелюто зазначає, що у Новий час сакральне, 
яке у добу Середньовіччя становило єдине ціле з художнім завдяки фун-
кціонуванню у межах церковного канону, втрачає свій онтологічний ста-
тус і завдяки деканонізації отримує можливість індивідуальної інтерпре-
тації митцем. Унаслідок трансмутації сакрального в естетичне стає мож-
ливим існування сакрального символу як феномену мистецтва і утворен-
ня нової – художньої – цілісності, що має певну автономність, а не лише 
акомпанує канонічній формі [208, с. 24]. Вчений підкреслює, що в Новий 
час посилюється антропоцентричний первень церковного мистецтва, 
внаслідок чого у ньому автономізуються сакральне та естетичне. 

Антропоцентричний вимір «нової сакральності», у тому числі рух 
у бік деканонізації (з точки зору середньовічного розуміння канону), на 
нашу думку, виявляється в таких аспектах: 1) використанні в літургічній 
практиці національних мов; 2) спрощенні музичної мови богослужбових 
творів для їх виконання церковною громадою; 3) зростанні ролі громади 
як суб’єкта літургії; 4) автономності сакрального та художнього компо-
нентів літургії, розумінні митця як суб’єкта літургії, що представляє це-
рковну громаду; 5) функціональній інтерпретації сакрального, зокрема 
розмежуванні трьох рівнів сакральних дій – літургічного, паралітургіч-
ного, позалітургічного – з точки зору їх включення у трансцендентний 
акт літургії. 

Зазначимо, що всі визначені компоненти перебувають між собою у 
тісному зв’язку. Так, наприклад, використання національних мов та 
спрощення музичної мови пов’язані зі збільшенням активності 
(суб’єктності) мирян, які внаслідок розвитку різних літургічних рухів 
поступово стали брати більш активну участь у літургії. Автономність 
сакрального та художнього поступово диференціює три рівні сакраль-
ного – літургічний, паралітургічний і позалітургічний, де перші два є 
репрезентантами сакрального як частини синкретичної літургічної дії, 
третій символізує зв’язок сакрального (храмового) та світського (поза-
храмового). Музичний стиль не належить до базових ознак «нової сак-
ральності», оскільки це природний чинник еволюції музичного мистец-
тва, який не може не відображатися у богослужбовій музиці. Підтвер-
дженням цієї думки є музика різних стилів на сакральні латинські літу-
ргічні тексти у XVII – ХІХ ст. у творах, що призначені для богослужін-
ня. При цьому музичний стиль може слугувати додатковим чинником, 
особливо у тих випадках, коли в рамках богослужбової музики розме-
жовуються поняття «старий церковний стиль» та «новий церковний 
стиль», де новий має виразні ознаки антропоцентричних тенденцій у 



Духовна пісенність у сакральному просторі богослужіння 
 

 31 

богослужбовій музиці. Охарактеризуємо та обґрунтуємо значущість ко-
жного з базових компонентів. 

1. Мовний компонент як ознака «нової сакральності» богослужбо-
вої музики Нового часу, на нашу думку, є центральним. Середньовічне 
канонічне мистецтво розглядало богослужбову мову як один із атрибу-
тів сакрального, справедливо вважаючи, що вона має бути піднесеною 
та одухотвореною і підносити людину над усім земним. Саме тому «пе-
реклад іншою мовою сакрального тексту не дає можливості його адеква-
тного сприйняття з релігійної точки зору» [208, с. 24]. Антропоцентрич-
ні тенденції, що розпочалися у добу Відродження, докорінно змінили 
ставлення до сакральної мови у богослужінні. Протестантське богослу-
жіння відразу відправлялося національними мовами; щодо католицько-
го, то офіційною мовою до ІІ Ватиканського Собору (1962–1965) була 
латинська, однак на практиці ще з часів Середньовіччя у проповідях та 
піснеспівах вже використовуються національні мови, хоча останні офі-
ційно стали вважатися богослужбовими творами лише після ІІ Ватикан-
ського Собору. Отже, у західному християнському світі у Новий час ми 
бачимо поступовий відхід у богослужінні від сакральної латинської до 
несакральних національних мов. У католицькому богослужінні цей 
процес відбувався повільніше, у протестантському – швидше й радика-
льніше. Аналогічні процеси ми спостерігаємо і в східно-християнських 
церквах: греко-католики у XVII – XVIIІ ст. у паралітургічних служіннях 
широко використовували книжну українську (білоруську) мову, у XVIIІ 
–ХІХ ст. у церковних піснях все більше трапляються елементи живої 
розмовної мови, а на початку ХХ ст. відбувається остаточний перехід на 
сучасну літературну мову. Щодо православної традиції, то у храмових 
відправах деяких національних церков дотепер вживаною є сакральна 
церковнослов’янська мова, в той же час як у інших богослужіння від-
правляються вже сучасними мовами. 

Аналізуючи динаміку поступового відходу від сакральних мов до 
сучасних, наголосимо, що це не є десакралізацією богослужіння, попри 
те, що з точки зору східно-християнської богословської думки, яка на 
сьогодні у багатьох питаннях залишається у середньовічній парадигмі, це 
є свідченням десакралізації. Тому ряд православних церков продовжує 
використовувати церковнослов’янську як єдину богослужбову, тоді як у 
більшості церков різних конфесій богослужіння відправляються сучас-
ними мовами. Враховуючи те, що мова є релігійною комунікацією між 
Трансцендентним і людиною як членом церковної громади, сучасна мо-
ва сприяє цій комунікації, в той час як малозрозуміла для більшості лю-
дей сакральна має менший комунікативний потенціал. Утім, релігійна 
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комунікація не завжди є вербальною, тому однозначно сказати, сприяє 
сакральна, але малозрозуміла сучасній людині, мова комунікації з Транс-
цендентним чи ні, неможливо. Проте, поза сумнівом, можна зробити ви-
сновок, що відхід від сакральної мови у богослужінні є однією з найваж-
ливіших ознак «нової сакральності» богослужбової музики Нового часу. 

2. Другою ознакою «нової сакральності» вважаємо спрощення му-
зичної мови богослужбових творів для їх виконання усією церковною 
громадою. Зазначимо, що тут не йдеться про стиль літургічної музики, а 
відзначається той факт, що у рамках панівного стилю обираються най-
простіші засоби виразності й найпростіші жанри. Наведемо приклад ра-
дикального спрощення кальвіністами своєї богослужбової музики: ре-
комендований для кальвіністських відправ «Женевський Псалтир» 
(1562) є одноголосним переспівом усіх 150 псалмів у найпростішій – пі-
сенній – формі. Щодо католицької традиції, то сьогодні в більшості 
храмів основним видом богослужбової музики є пісня, яка внаслідок 
реформ ІІ Ватиканського Собору отримала статус літургічної музики. 
Великі музичні форми у храмовому богослужінні сьогодні використо-
вуються рідко. Аналогічні, хоча й не тотожні процеси відбуваються і в 
східно-християнських церквах – греко-католицькій та православній. За-
значимо, що лише у греко-католиків у храмових відправах уживаються 
найпростіші пісенні форми, що доповнюють канонічні піснеспіви, у 
православному богослужінні пісні не використовуються, однак музич-
ний стиль канонічних піснеспівів сьогодні є максимально спрощеним, 
якщо йдеться про буденне богослужіння, а не святкове. 

3. Зростання ролі громади як суб’єкта літургії є також важливою 
ознакою «нової сакральності». На противагу католицькій літургії Серед-
ньовіччя, де головною фігурою був священик, а церковна громада лише 
пасивним її учасником, у Новий час і, особливо, після ІІ Ватикан-ського 
Собору значно зростає роль мирян у церковних відправах. Активність 
церковної громади, на перший погляд, прямо не впливає на богослуж-
бову музику, проте поняття «participatio actuosa», що передбачає активну 
і свідому участь мирян у літургічній відправі та церковному співі, без-
посередньо впливає на вибір богослужбової мови (відхід від сакральної 
мови, пріоритетність національних мов) і сприяє спрощенню літургіч-
ної музики. У протестантських церквах від самого початку всі її члени 
брали активну участь у богослужінні, стосовно ж православної літургі-
чної практики, то наразі в церковних осередках провідним є середньо-
вічний погляд на роль церковної громади, яка є пасивним спостерігачем 
сакральної дії – літургії, що відправляється священиком, хоча низка це-
рковних ієрархів сьогодні заохочує усіх брати участь у загальному співі. 
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У греко-католицькій традиції активна участь громади виявляється через 
паралітургічний спів духовних пісень. 

4. Автономність сакрального та художнього компонентів літургії 
передбачає їх залежність від місцевих традицій та творчої волі митця, 
який є суб'єктом літургії. Для богослужбової музики важливим є як її 
сакральний, трансцендентний вимір, так і мистецький. Сакральність 
пов’язана з мистецьким компонентом як «чуттєво пізнавана естетична 
форма вираження християнського вчення через божественну хвалу, ша-
ну і подяку» [47, с. 198], а музична складова, хоча й відображає божест-
венну досконалість і красу, є автономною [47, с. 199]. Автономність сак-
рального та мистецького, що є важливою для вирішення художніх за-
вдань, дає простір творчій волі митця, при цьому вона не повинна супе-
речити літургічним принципам єдності християнської спільноти в її 
відданні шани Богові. Автономність цих двох компонентів, на нашу ду-
мку, є ознакою «нової сакральності» богослужбової музики Нового Часу. 

5. Сакральність богослужбової музики Нового часу має функціо-
нальний характер. Сакральною її робить богослужбова функція – вклю-
чення у храмовий простір як засіб комунікації між людиною і Трансце-
ндентним. Відповідно, інші характеристики (текстові, музичні) мають 
підпорядковане значення у її визначенні як сакральної. У Новий час 
відбулося остаточне розмежування трьох рівнів сакральних дій – літур-
гічного, паралітургічного і позалітургічного – під оглядом їх залучення 
у трансцендентний акт літургії. Це привело до розмежування трьох ти-
пів релігійної музики – літургічної, паралітургічної та позалітургічної. 
На нашу думку, також варто виокремити квазілітургічний вид музики, 
що написана на літургічні (канонічні) тексти або стилізована під серед-
ньовічно-ренесансну «сакральну», але має концертне призначення. 
Остання не належить до сакральної музики у класичному розумінні, 
однак дуже часто розглядається у контексті богослужбових жанрів1. 

Зазначимо, що функціональне розуміння сакральності приховує у 
собі небезпеку розриву між літургічно-обрядовою і естетичною функція-
ми. У Середньовіччі й пізніше автономізація мистецького компоненту ча-
сто перетворювала богослужіння на духовний концерт – мистецьку, а не 
літургічну акцію. Сьогодні спостерігаємо протилежне явище: мистецький 
компонент відходить на другий план, часто через неможливість матеріа-
льно утримувати високофаховий мистецький колектив, а тому відбуваєть-
ся зниження художнього рівня богослужбової музики. Останнє, однак, не 

                                                
1 Більш детально про це див. [71]. 
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порушує основний літургічний принцип – підпорядкування музики літу-
ргічній дії, а тому вона формально залишається сакральною. 

«Нова сакральність» як ознака богослужбової музики Нового часу 
визначена трансформаціями внутрішніх (богослужбовий текст і музика) 
та зовнішніх (автономність сакрального і художнього, активна участь 
громади, функціональний підхід у визначенні сакрального) чинників. 
Усі вони видозмінили зовнішній вигляд богослужбової музики Нового 
часу (як східно-, так і західно-християнської), спосіб її відтворення у са-
кральній літургічній дії і навіть інспірували появу квазісакральних мис-
тецьких творів. 

Функціональна інтерпретація богослужбової музики Нового часу 
дозволила залучати до церковних відправ будь-які музичні жанри, які у 
Середньовіччі не вважалися літургічними. Серед жанрів, що посіли ва-
жливе місце у богослужінні у Новий час, виділимо духовну пісню. За-
значимо, що в дослідженнях богослужбової музики, передусім католи-
цької, жанр духовної пісні розглядається вкрай рідко. Якщо говорити 
про музичну складову богослужіння Римо-католицької Церкви в її істо-
ричному розвитку, то монодичні григоріанські піснеспіви, як і багато-
голосні вокальні або вокально-інструментальні твори, що стали окрасою 
католицької літургії, не були єдиними її музичними компонентами. 
Класичні зразки літургічної музики Римсько-католицької Церкви (меси 
Г. де Машо, О. Лассо, Дж. Палестрини, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Ф. Шу-
берта, А. Брукнера) були написані для урочистих богослужінь («missa 
solemnis»), що відправлялися в кафедральних соборах найбільших куль-
турних центрів Європи. Наприклад, у XVIII ст. урочиста меса з хором та 
оркестром, виконувалася «рідко і була зазвичай приурочена до особливо 
значущих подій у житті держави (народження спадкоємця, коронація 
монарха, закінчення війни, призначення нового церковного ієрарха)» 
[95, с. 125]. У невеликих міських і сільських храмах в будні дні відправ-
лялася коротка (низька) меса «missa brevis (bassa)», в якій більшість мо-
литов не співалося, а читалося [95, с. 125]. Відповідно, при служінні ни-
зької меси у храмі звучала більш скромна музика. У монастирській 
практиці головною музичною складовою літургії й після виникнення 
багатоголосся залишався григоріанський хорал. У невеликих міських і 
сільських парафіях, починаючи з XIV ст., на богослужіннях все частіше 
звучали духовні пісні – спершу латинською, а потім національними мо-
вами, що виконувалися усією громадою. Щодо протестантської музики, 
то в ній також, окрім жанрів мес, пасіонів, антемів (лютеранська та анг-
ліканська традиції), духовна пісня посідала важливе місце. Лютерансь-
кий хорал, духовні пісні кальвіністів, що виконувалися на богослужін-
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нях, дали потужний поштовх для розвитку європейської літургічної ду-
ховної пісенності. На нашу думку, духовна пісня й дотепер недостатньо 
усвідомлена як самостійний жанр літургічний жанр. 

Якщо у протестантській традиції спів пісень національними мова-
ми був пов’язаний із засадами протестантського вчення (використання 
на богослужінні зрозумілої мови, активна участь мирян у літургії), то в 
католицькій, де до ІІ Ватиканського Собору офіційною мовою була ла-
тинська, включення до богослужіння творів національними мовами ви-
магало обґрунтування. Підставою співу на літургії пісень латинською, а 
потім національними мовами стало розмежування двох понять – літур-
гічних дій («actiones liturgicae»), які потребували апробації апостольсь-
кої кафедри, та побожних практик («pia exercitia»), що вимагали лише 
затвердження місцевого єпископа [225, с. 289]. Останні не записувалися 
в літургічних книгах і не мали прямого стосунку до літургії в дотриде-
нтському й посттридентському1 її розумінні. Отже, спів духовних пісень 
під час богослужіння розглядався як різновид побожних практик («pia 
exercitia»), що не належать власне до літургічних дій («actiones 
liturgicae»). Можливість виконання духовних пісень на католицькому 
богослужінні спричинило активне їх залучення до церковного служін-
ня, і вони, починаючи з пізнього Середньовіччя, швидко увійшли та за-
кріпилися в католицькій богослужбовій практиці. Згодом спів духовних 
пісень був перейнятий протестантами. Таким чином, духовна пісенність 
є повноцінним богослужбовим жанром у католицькій та протестантсь-
кій традиціях. У греко-католиків вона теж є складовою богослужіння як 
паралітургічний жанр, і лише у православній традиції духовна пісня не 
належить до числа богослужбових піснеспівів. 

Оскільки духовна пісня майже в усіх конфесіях виступає як бого-
службовий жанр, тому її доцільно розглядати у контексті сакрального. 
Як складова богослужіння духовна пісня остаточно формується у Новий 
час, тому вона є яскравим репрезентантом «нової сакральності». Східно-
слов’янська духовно-пісенна традиція, попри її відмінність від загаль-
ноєвропейської, має яскраві риси сакральності Нового часу, у чому ми 
можемо пересвідчитися, якщо проаналізуємо її основні засади. 

Щодо мовного чинника, то духовна пісенність у XVІІ – XVІІІ ст. 
використовувала дві мови – церковнослов’янську та книжну українську 
(білоруську). Зазначимо, що в монастирській традиції найчастіше пере-
вагу надавали сакральній церковнослов’янській, оскільки монахи схід-

                                                
1 Періоди, точкою відліку яких є Тридентський Собор (1545–1562), на якому 

було проведено літургічну реформу Католицької Церкви. 
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ного обряду обох конфесій при створенні або редагуванні пісенних тво-
рів орієнтувалися на східно-християнський тип мислення з превалю-
ванням зовнішніх атрибутів сакрального. Тому серед пісень було багато 
творів, написаних церковнослов’янською мовою, а їх тексти були про-
низані цитатами зі Св. Письма та церковної гімнографії. У піснях, які 
поширювали прості миряни, переважала книжна українська (білорусь-
ка) мова, що репрезентувала новий – західний – тип сакральності. На-
прикінці ХІХ ст. за сприяння і підтримки отців-василіан у Галичині ак-
тивізувалася діяльність піснетворців. Упродовж першої третини ХХ ст. 
було створено новий репертуар церковного призначення, прикметною 
рисою якого була опора на сучасну українську мову. Аналогічні проце-
си ми бачимо і в російській пісенності, яка упродовж XVІІ – XІХ ст. змі-
нює церковнослов’янську мову на російську. Отже, розвиток східно-
слов’янської духовної пісенності йшов за західною моделлю, де основ-
ним типом репрезентації сакрального стає сакральність Нового часу. 

Розвиток музичної мови в духовно-пісенній творчості йшов відпо-
відно до історичних стилів – від барокового до сучасного. Стильова бли-
зькість духовних та світських пісень (танцювальна ритміка, пісенно-
романсові інтонації) не свідчать про її десакралізацію, а є маркером «но-
вої сакральності», що відкриває шлях новим музичним стилям, аж до 
сучасного естрадного. Стосовно релігійної комунікації у випадках ви-
користання розважальної музики у молитовних і навіть церковних від-
правах, то її прихильники керуються аргументацією, що саме ця музика 
допомагає сучасній, особливо молодій людині молитися. У цьому кон-
тексті духовна пісенність у вимірах «нової сакральності» є відкритою 
системою, що функціонує не лише у межах церковної, а й популярної 
культури, про що детально йтиметься у відповідному розділі роботи. 

Духовна пісня є тим жанром, де найяскравіше виражена така важ-
лива риса «нової сакральності» як роль громади у богослужінні. Саме 
духовна пісня як найбільш простий жанр стала символом народного 
християнського співу. У греко-католиків вона є додатком до богослу-
жіння, у православних – релігійним співом громади без зв’язку з літур-
гічною відправою. В останньому випадку спів духовних пісень був ви-
раженням молитовної інтенції не індивіда, а церковної громади, хоча і 
поза літургічною відправою. 

Автономність сакрального та художнього компонентів виражена в 
музиці і текстах духовно-пісенних творів та тісно пов’язана з функціо-
нальним розумінням богослужбової музики, на якому зупинимося 
більш детально. Духовна пісня як складова богослужіння на східно-
слов’янських землях представлена в греко-католицькій церковній прак-
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тиці. Оскільки вона не замінила богослужбові піснеспіви, а лише їх до-
повнювала, її, як репрезентанта сакрального, варто розглядати в кон-
тексті паралітургіки. 

Зазначимо, що терміни «паралітургіка» і «паралітургічний» («пара-
літургійний») активно використовуються в пострадянському музикознав-
стві, при цьому єдиної думки щодо їх змісту дотепер немає. Вкажемо на 
основні підходи до визначення поняття «паралітургіка» в українській і 
зарубіжній науці. Окреслення твору як паралітургічного залежить від то-
го, з яких позицій автор підходить до дослідження релігійної музики 
християнської традиції – церковного чи нецерковного музиканта, бо 
останній недостатньо відчуває різницю між храмовим та позахарамовим 
(концертним) виконанням твору. Розуміння паралітургіки є невід’ємним 
і від конфесійного чинника. Дослідники католицької (у тому числі й 
греко-католицької) та православної музики по-різному інтерпретують 
паралітургіку, базуючись на традиціях своєї конфесії. Спільним в обох 
підходах є характеристика такого роду творів як неканонічних, однак 
ознаки неканонічності в науковців різняться; відмінними є й позиції що-
до можливості використання паралітургічних творів на богослужінні. 

Український дослідник О. Трохановський розділяє музику на літу-
ргічну та паралітургічну, зазначаючи, що остання, хоча й інспірована ре-
лігійною тематикою, не має стосунку до богослужіння, на відміну від му-
зики літургічної [192, с. 243–244]. Російський дослідник В. Пономарьов 
уважає, що паралітургічними є твори, що спираються на літургічний 
жанр (використовують літургічний текст, форми літургічної композиції, 
передають «дух» літургічної музики), одночасно у них є певна невідпові-
дність канону (використання інструментів у музичних інтерпретаціях 
православних піснеспівів, перекладах текстів сучасною мовою) [169]. 
Українсько-німецька дослідниця А. Єфіменко вважає, що паралітургічна 
музика функціонує у церковній концертній практиці і не призначена для 
богослужіння, але вона «наближається до відтворення літургічної ситуа-
ції на рівні семантики, поза обов’язковою для підвиду літургічної музики 
прикладною значущістю та “прив’язкою” до контексту богослужбового 
ритуалу» [44, с. 54]. Паралітургічність цих творів полягає, на думку до-
слідників, у їх зовнішній подібності до літургії – музично-стильової (ме-
дитативність музичної мови), структурної (цикл із канонічних частин лі-
тургії або меси), текстової (канонічні тексти). Отже, названі дослідники 
паралітургічною вважають музику, що має зовнішню подібність до літур-
гічної, але через певні невідповідності під час богослужіння звучати не 
може і призначена для концертного виконання. 
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Інший підхід до визначення паралітургіки представлений у пра-
цях дослідників церковної музики, які розуміють її в контексті церков-
ного богослужіння. І. Гарднер уважає паралітургічними твори, які не 
мають канонічних текстів, але допущені у богослужіння як додаткові 
частини під час відповідних обрядів, коли їх тривалість передбачає спів; 
при цьому текст піснеспіву не міститься в уставі. Такими піснеспівами 
учений вважає, наприклад, духовні концерти [20, с. 211], визначаючи їх 
як паралітургічні. Дослідник білоруської музичної традиції Г. де Пікар-
да у своїй роботі термін «паралітургічний» вживає стосовно духовних 
пісень, які співалися під час «тихої» літургії, введеної уніатими [165, 
с. 29]. У функціональному ключі трактують паралітургіку дослідники 
сучасної богослужбової музики О. Клокун [94]) та українсько-
білоруської духовної пісенності (Г. Роте [235], Д. Штерн [213], 
І. Матійчин [131]): у цих роботах вказано на зв’язок піснеспіву або пісні, 
текст яких не є канонічним, з літургією. Як правило, ці піснеспіви та пі-
сні долучалися до частин богослужіння, де обрядова складова передба-
чала більш тривалий спів – вхід, причастя, процесії тощо. Таким чином, 
паралітургічними є піснеспіви, що звучать на богослужінні, але не вхо-
дять до числа канонічних. 

Отже, Г. Роте, Д. Штерн, І. Матійчин, а також автор цієї книги1 роз-
глядають духовні пісні у зв’язку з храмовими відправами, визначаючи їх 
як паралітургічні. Ю. Медведик у своїх працях також уживає термін «па-
ралітургічний» («паралітургійний») як ознаку духовних пісень2, однак 
трактує його як синонім позабогослужбового співу3, не диференціюючи 
позалітургічну та паралітургічну пісенність як два різних явища. У статті 
П. Женюха 1997 р. [246] термінологічно ототожнено поняття «позалітур-
гічна пісня» та «паралітургічна пісня». Автор зокрема говорить, що «духо-
вні набожні пісні є паралітургічними (нелітургічними) і за своєю функ-
цією нехрамовими творами» [246, с. 76]. При цьому дослідник коректно 
описує використання духовних пісень у богослужінні у греко-католиків 
Закарпаття, вказуючи, що паралітургічні пісні виконувалися «перед ка-
занням, після казання, під час різних процесій, церковних відправ і свят» 
[246, с. 74]. У статті 2014 р. П. Женюх повертається до питання параліту-
ргіки. Він зазначає, що паралітургічна пісня не є богослужбовим (літур-
                                                

1 Див. [54]; [67]; [68]; [75], ін. 
2 Див. назви публікацій вченого ([135]; [136]; [138]; [142], ін.). 
3 Ю. Медведик у своїх роботах зазвичай не коментує значення цього терміну, 

однак у монографії подає його тлумачення, зазначаючи, що духовна пісня – це «па-
ралітургійний, тобто позацерковний за своїм змістом та спрямуванням жанр» [145, 
с. 227]. 
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гічним) співом в обрядовому просторі візантійської традиції, при цьому 
вона є тісно пов’язана з літургічним середовищем [244, с. 167]; за формою 
вона нагадує народну пісню, яка є вельми далекою від канонічних текс-
тів [244, с. 168]. П. Женюх вже не ототожнює терміни «позалітургічний» 
та «паралітургічний», хоча й зазначає, що паралітургічна пісня не є літур-
гічним співом. Утім, дане твердження є цілком коректним, бо і за фор-
мою, і за змістом духовна пісня дійсно є нетотожною літургічним співам 
візантійської церковної традиції. Підкреслюючи, що паралітургічна піс-
ня не належить до літургічних піснеспівів, П. Женюх акцентує увагу на 
нетотожності форм, а не функцій церковної гімнографії та духовної піс-
ні. Остання, попри її відмінність від канонічних богослужбових пісне-
співів, у той чи інших спосіб могла долучатися до літургії як їх допов-
нення. Отже, вчений, використовуючи термін «паралітургічний», трактує 
його як такий, що має стосунок до церковних відправ. 

Оскільки питання паралітургіки є непростими, а у дослідників 
немає єдності у трактуванні цього терміну, спробуємо окреслити це 
явище, максимально наблизивши його до богослужбових практик різ-
них християнських конфесій. Паралітургіка у православній, католиць-
ких (західного та східного обрядів) та деяких протестантських церквах – 
це обряди, молитви або піснеспіви храмового вжитку, які не є літургіч-
ними через некодифікованість їх текстів у богослужбових книгах. Серед 
ознак паралітургічності: а) храмовий ужиток, б) зв’язок з літургічними 
відправами, в) тексти, не записані у богослужбових книгах і не регламе-
нтовані уставом. Паралітургічними ми вважаємо такі явища: 

1) Обряди, молитви або піснеспіви, що виконуються під час бого-
служіння (наприклад, під час прийняття причастя, до і після проповіді), 
але які не можна віднести до власне літургічних обрядів, молитов або пі-
снеспівів. Наприклад, у православній практиці до паралітургічних пісне-
співів належать хорові концерти, у греко-католицькій – пісні, що вико-
нуються на причастя. У тих випадках, коли піснеспів замінює службові 
тексти обряду, а не лише доповнює їх, він стає літургічним. Саме так лі-
тургічної функції набули паралітургічні піснеспіви, у тому числі й пісні, 
в римо-католицькій традиції, коли вони почали замінювати канонічні 
латинські піснеспіви у зв’язку з поширенням у Середньовіччі відправ 
приватних літургій, де священик сам повністю вичитував усі тексти мо-
литов і літургічних піснеспівів за вівтарем. Відповідно, пісні, що співали-
ся народом, фактично замінили канонічний гімнографічний репертуар. 
Сьогодні літургічність римо-католицької музики визначається її зв’язком 
з літургією [222, с. 24], тобто її функціональним призначенням. 
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2) Обряди, молитви або піснеспіви, що виконуються до і після бо-
гослужіння, а також інших церковних відправ, наприклад, утрені або 
вечірні. У католицькій церковній практиці до паралітургічних відправ 
належать обряд виставлення Св. Дарів, травневі літанії до Діви Марії, 
які відправляють відразу ж після літургії, великодні пасії, що викону-
ються в церквах після літургії Великої П’ятниці. 

3) Обряди, молитви або піснеспіви, що виконуються у храмі відо-
кремлено від богослужіння. До таких видів паралітургічних відправ на-
лежать, наприклад, католицький обряд Хресної дороги, що відправля-
ється по п’ятницях у великопісний період відокремлено від літургічно-
го богослужіння. 

Описані типи повністю охоплюють усі можливі випадки викорис-
тання піснеспівів на неканонічні тексти у храмових діях. Відзначимо, що в 
більшості протестантських церков (за винятком лютеранської та англікан-
ської) паралітургічні обряди, молитви або піснеспіви відсутні, оскільки у 
них не існує поняття канонічних піснеспівів, і, відповідно, всі піснеспіви є 
літургічними. В римо-католицькій та греко-католицькій1 традиціях пара-
літургічні обряди, молитви або піснеспіви є широко вживаними. Відмін-
ність обох католицьких традицій полягає в тому, що в першій паралітургі-
чні пісні ще з часів Середньовіччя частково або повністю замінювали лі-
тургічні піснеспіви, у другій – лише доповнювали їх. У православній тра-
диції паралітургічні практики були нечастими, серед них – духовні кон-
церти під час причастя, спів пісень у деяких храмових відправах на тери-
торіях, де свого часу були поширені греко-католицькі пісенні практики. 

Греко-католицький паралітургічний спів є найбільш яскравим ре-
презентантом «нової сакральності» у східнослов’янській духовно-
пісенній традиції. Функціональний компонент у ньому виражений че-
рез включення пісень у літургічний простір, що знайшло відображення 
у записах та друках пісень у співаниках (структурування пісенника та 

                                                
1 У роботі термін «греко-католицький» використовується як узагальнений 

щодо позначення традиції українських католиків східного обряду, а також як та-
кий, що описує історичний етап її розвитку (в Австро-Угорщині від 1774 р.). Інші 
назви Греко-католицької Церкви (згідно даних на офіційному сайті): Унійна Церк-
ва (від 1596 р.), Українська Католицька Церква візантійського обряду (від 1912 р. у 
виданні «Annuario Pontificio»), Українська Католицька Церква (від 1960 р. для Цер-
кви української діаспори та СРСР), Київська Католицька Церква (від 1999 р.) [196]. 
У роботі також враховується термінологія, запропонована сучасними істориками, 
зокрема працею Н. Яковенко «Нариси історії середньовічної та ранньомодерної 
України», в якій вжито терміни «Унійна Церква», «унійний обряд», «унійна ієрар-
хія», однак залишено традиційне визначення «уніат» («уніят») [220]. 



Духовна пісенність у сакральному просторі богослужіння 
 

 41 

відповідні вказівки щодо виконання пісенних творів). Д. Штерн зазна-
чає, що з другої чверті XVIІ ст. в білоруських уніатів практикується спів 
побожних пісень у зв’язку з літургією, подібно до церковних практик 
Римо-католицької Церкви. Про це свідчать ремарки на рукописних ірмо-
лоях та інших богослужбових книгах східного обряду, де серед гімногра-
фічних піснеспівів містяться побожні пісні, іноді з поясненнями щодо їх 
виконання [213, с. 326]. Рукописний Супрасльський богогласник (середи-
на XVIІІ ст., Західна Білорусь) [225], на його думку, мав функцію літургі-
чної книги. Вчений висловлює припущення, що в Супрасльському мо-
настирі спробували замінити літургію східного обряду західною, оскільки 
«трудно собі уявити, яку функцію повинна виповнити побожна пісня у 
богослужбі грецького обряду, котра й без того складається виключно із 
співу» [213, с. 327]. На українських землях паралітургічний спів закрі-
пився лише у XVІIІ ст., однак до його кінця він став дуже поширеним, а 
тому потребував кодифікації, яку було здійснено у почаївському «Бого-
гласнику» (1790–1791). 

Розглянемо процес формування паралітургічного духовно-
пісенного репертуару на прикладі пісень євхаристичного змісту, при-
значених для співу на свято Тіла Христового, а також інших євхаристи-
чних побожних практик. Євхаристичні пісні для розкриття специфіки 
формування паралітургічного репертуару є надзвичайно показовими, 
оскільки це свято західно-християнського церковного календаря було 
новим для східно-християнської літургічної практики, а євхаристична 
побожність на Християнському Сході не мала історичного підґрунтя1. 

У Католицькій Церкві свято Тіла Христового (Festum sanctissimi 
corporis Domini nostri Jesu Christi) набуває загально-церковного характе-
ру у 1264 р. Центральним елементом свята була процесія зі Св. Дарами, 
театралізовані форми якої в епоху після Тридентського Собору (1545–
1563) стали своєрідною формою самопрезентації Католицької Церкви, 
одним із завдань якої було приваблення християн інших конфесій [113, 
с. 562]. Свято Тіла Христового значною мірою сприяло розвитку позалі-
тургічного євхаристичного благочестя, однією з найбільш поширених 
форм якого стала практика поклоніння Св. Дарам. Традиційно цей об-
ряд починався з виставлення освяченого хліба (гостії) у дароносиці (мо-
нстранції) на вівтарі храму, потім лунав ряд молитов, які безмовно чита-
лися громадою або вимовлялися священнослужителем. Завершувався 

                                                
1 Про євхаристичні літургічні піснеспіви в унійній традиції див. роботу фін-

ської дослідниці М. Такала-Рощенко [241]. 
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обряд благословенням священика віруючих дароносицею. Перед виста-
вленням Св. Дарів і після нього виконувалися спеціальні піснеспіви. 

Унійна Церква після Замойського Синоду 1720 р. уводить до свого 
календаря свято Тіла Христового [122, с. 13]. Втім, традиція євхаристич-
них процесій у католиків східного обряду існувала з середини XVII ст. 
Спершу деякі з уніатів «захоплювалися латинськими процесіями зі Свя-
тими Дарами і брали в них участь. Згодом перенесення Дарів було за-
проваджене як складова частина тих традиційних походів, під час яких 
колись несли тільки Євангеліє та хрест» [32, с. 50]. 

Незважаючи на давність унійних євхаристичних практик, спеціа-
льні твори євхаристичної тематики в українсько-білоруському параліту-
ргічному репертуарі виникли не відразу, їх кількість збільшувалася по-
ступово. Далеко не всі рукописи XVIII ст. містять пісні, призначені на 
святкову євхаристичну процесію або ж для супроводу обряду виставлен-
ня Св. Дарів. Євхаристичні пісні, приміром, відсутні в Супрасльському 
богогласнику. Немає їх і в рукописному співанику Даміана Левицького, 
переписаного в Галичині й датованого 1739–1740 рр. [302]. У Тилицько-
му співанику 30-х рр. XVIII ст. [299] є дві євхаристичні пісні: «Святый, 
святый, святый, наде вшистких святый» [299, арк. 23 зв.], яка записана 
іншим почерком, ніж пісні, що її оточують, з приміткою «Пѣснь о Святом 
Сакраментѣ», та «Твоя честь хвала» (переклад польського твору «Twoja 
cześć, chwała») [299, арк. 57–57 зв.], також з приміткою «Ad Sanctissimum 
Sacramentum». Оскільки пісні записані в різних частинах збірника і у різ-
ний час, це свідчить про відсутність у 30-х рр. XVIII ст. спеціальної руб-
рики, присвяченої євхаристичним пісням, незважаючи на поширеність 
вже у той час євхаристичних практик на галицьких землях. У галицько-
му пісеннику Івана Олесницького (1789) пісня «Тебѣ честь, хвалу» згаду-
ється як процесійна, що виконуваласт на свято Божого Тіла («Процессія 
или пѣніє Божому Тѣлу» [256, арк. 56 – 57 зв.]1. 

У галицькому пісеннику кінця XVIII ст. [268] вміщено вже п’ять 
творів євхаристичної тематики, згрупованих разом. Важливими є примі-
тки щодо місця їх виконання: Пѣніє о божественных Тайнах в θ четвер-
ток по Воскресенію «Иде, иде Бог правдивый» [268, арк. 28]; Тон в свя-
тым Тайнам «Пред так велкым сакраментом» [268, арк. 28 – 28 зв.]; Тон г 
о пречистых Тайнах, сіє поется входячы во церков «О Христе Царю еди-
ный» [268, арк. 28 зв.]; Сіє пеніє поется пред литургією. Пренаисвятій-
шый сакрамент выставуется и презентуется «О спасителная жертва» 

                                                
1 У цьому ж пісеннику є ще один зразок паралітургічних латинських молитов – 

літанія («Лѣтанїя до Пресвятой Богородици» [256, арк. 89 зв. – 90 зв.]. 
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[268, арк. 28 зв.]; Тон д о пречистых Тайнах Христовых «Ісусе (д) покар-
ме небесный» [268, арк. 29]. 

У почаївському «Богогласнику» (1790–1791) [253] євхаристичні 
твори увійшли до розділу Господських пісень. У першому виданні «Бо-
гогласника» ми знаходимо всього два євхаристичних твори: «Твоя честь 
слава» (№ 66) та «Воспоймо Творцу всякія твары» (№ 67), що виконують-
ся на одну мелодію. У львівському виданні «Богогласника» (1850) [254] 
євхаристичних пісень вже чотири: «Твоя честь слава» (№ 70) і «Воспой-
мо Творцу всякія твары» (№ 71), «Яже в небѣ» (№ 72), «Niebo, ziemia, 
świat i morze» (№ 73). Збільшення кількості євхаристичних пісень у гре-
ко-католицьких виданнях «Богогласника», а згодом у пісенниках, що 
видавалися монахами-василіанами наприкінці ХIX – початку ХХ ст. (но-
вовасиліанські пісні), свідчить про постійне поповнення паралітургіч-
ного репертуару творами євхаристичного змісту. У нововасилінському 
репертуарі їх вже сімнадцять [325, с. 402]. 

Стосовно інших християнських конфесій, які були на східно-
слов’янських землях, то функціональність у них виявлялася в інший 
спосіб, ніж в греко-католицькій пісенності. У православній традиції ду-
ховна пісня функціонує як позалітургічний жанр, у протестантській та 
римо-католицькій – як літургічний. 

Східнослов’янська духовна пісня як репрезентант «нової сакраль-
ності» є відкритою системою. З одного боку, вона є частиною церковної 
культури в її храмовому та нехрамовому вимірі й служить засобом релі-
гійної комунікації між людиною та Богом. З іншого боку, антропоцент-
ричний вектор «нової сакральності» підсилює індивідуалістичний чин-
ник у церковному мистецтві, одним із наслідків якого є не лише ускла-
днення мови богослужбових творів, пов’язаних зі збільшенням ролі ми-
тця, а й її спрощення внаслідок переорієнтації адресата церковного ми-
стецтва, яким є пересічний мирянин, що бере активну участь у літургії. 
Останній є ключовою фігурою, оскільки у його виконанні пісні набува-
ють різних функцій – літургічної і паралітургічної (у храмі) та позаліту-
ргічної (поза храмом). Позахрамове виконання відкриває шлях до фоль-
клоризації духовних пісень, де сакральне функціонує в іншій спосіб, 
ніж в церковній культурі. Церковне мистецтво, репрезентоване духов-
ними піснями, що орієнтоване на пересічного мирянина, видозмінює 
свої художні пріоритети і набуває рис, що дозволяє розглядати його у 
контексті популярної культури. При цьому сакральний вимір церков-
них духовних пісень залишається незмінним. 

У підсумку визначимо риси сакральності в східнослов’янській ду-
ховно-пісенній традиції: 



Розділ 1. Східнослов’янська духовна пісенність у просторі християнської культури 

 

 44 

1) східнослов’янська духовна пісенність формувалася у загально-
європейській парадигмі «нової сакральності», основними рисами якої є 
використання в літургічній практиці національних мов, спрощення му-
зичної мови богослужбових творів, зростання ролі громади як суб’єкта 
літургії, автономність сакрального та мистецького компонентів церков-
ного богослужіння, функціональна інтерпретація сакрального через 
розмежування трьох рівнів сакральних дій – літургічного, паралітургіч-
ного, позалітургічного; 

2) сакральний компонент у східнослов’янській духовній пісенності 
представлений на усіх рівнях: літургічному (римо-католицька та протес-
тантська пісенність), паралітургічному (греко-католицька пісенність), 
позалітургічному (православна пісенність). 

1.3. Духовна пісня книжного походження і фольклор

Вивчення східнослов’янської духовної пісенності церковного та по-
зацерковного призначення у її зв’язках з фольклором має багатовекторне 
спрямування. Серед найбільш перспективних напрямів виділимо такі: 
взаємодія канонічного та апокрифічного елементів у фольклорних текс-
тах, поєднання християнського та язичницького компонентів в обрядо-
вому фольклорі, рецепція духовно-пісенного шару книжної традиції у 
фольклорних текстах, розмежування фольклору та християнської пісен-
ної творчості напівусної форм трансляції, усні й напівусні форми хрис-
тиянської пісенності у різних конфесіях, дохристиянське та християнсь-
ке, обрядове та побутове розуміння сакрального у фольклоризованих пі-
снях книжного походження. Окрім того, важливими є питання терміно-
логії, якою оперують фольклористи і дослідники пісенності книжної 
традиції, зокрема її точність та однозначність щодо досліджуваних явищ. 

У контексті нашої роботи центральним питанням є вплив книж-
ної християнської пісенності Нового часу на фольклорну традицію від 
бароко до сучасності. Відповідно, не буде розглядатися християнський 
фольклор епічної традиції, що сягає корінням доби Середньовіччя, то-
му що, по-перше, це виходить за хронологічні межі дослідження, по-
друге, відсутні його книжні прототипи. Якщо в барокову та постбаро-
кову добу ми маємо і книжний пісенний шар, і фольклорний, а тому 
можемо робити висновки щодо трансформації книжної пісенності у 
фольклорі, то середньовічні пісні християнської тематики представле-
ні лише фольклорними зразками, за винятком білоруської «Богороди-
ці» та російських стихів покаянних (творів, які не є піснями). Можна 
дослідити вплив біблійної, богослужбової, агіографічної, апокрифічної 



Духовна пісня книжного походження і фольклор 
 

 45 

літератури на східнослов’янську християнську пісенність доби Серед-
ньовіччя та Ренесансу, яка збереглася завдяки фольклорній традиції, 
однак зробити порівняльний аналіз книжних пісень та їх фольклорних 
варіантів цього періоду неможливо через відсутність зафіксованих пі-
сенних творів книжного походження. 

Зазначимо ще кілька зон взаємодії фольклору та християнських 
книжних, у тому числі й пісенних, текстів. У фольклор можуть потрап-
ляти найбільш знакові гімнографічні тексти. Серед робіт, у яких розгля-
даються ці питання, відзначимо дисертацію російської дослідниці 
К. Жимульової, присвячену зв’язкам православних та фольклорних спі-
вацьких традицій [50], де на прикладі сибірського регіону детально 
проаналізовано текстові та мелодичні трансформації різдвяних (тропарі, 
кондак) та великодніх (великодній тропар) піснеспівів, а також трисвя-
того. Аналогічні випадки є і в українській традиції: у сучасному зібран-
ні церковних та народних колядок на початку книги вміщено три цер-
ковних піснеспіви, що побутують у фольклорній традиції закарпатсько-
го регіону: ірмос першої пісні канону «Христос раждається», кондак «Ді-
ва днесь», тропар «Рождество Твоє, Христе Боже наш» [278, с. 6-7]. У цих 
творах збережено церковнослов’янські канонічні тексти, які вимовля-
ються відповідно до норм української мови. Щодо мелодій, то вони ма-
ють монодійну основу, але за інтонаціями наближені до пісенного жан-
ру, наскільки це можливо в текстах непісенних форм. Випадки фольк-
лоризації церковної гімнографії не є такими вже рідкісними, однак кі-
лькість піснеспівів, що потрапили безпосередньо у фольклор, є обмеже-
ною, бо фольклоризуватися можуть лише найбільш популярні піснеспі-
ви, що мають знаковий характер. Зазвичай гімнографічні тексти могли 
потрапити у фольклор лише через пісенний жанр, а не безпосередньо з 
церковної традиції. 

У східнослов’янській фольклорній традиції є пісенні жанри, корін-
ня яких сягає дохристиянських часів, однак у текстах пісень є пізніші 
християнські нашарування. Такими творами є народні колядки та воло-
чебні пісні, які за походженням належать до календарно-обрядового ци-
клу, однак пов’язані і з християнськими святами. Народні колядки, на-
приклад, співалися у час святкування християнського Різдва, але, по суті, 
виконували функції давніх язичницьких обрядів, зокрема обходу дворів 
під час сакрального періоду – завершення старого та початку нового со-
нячного року. З часом у народних колядках, як зазначає Є. Єфремов, що 
мали архаїчні тексти та давні музичні форми, змінюється музичний 
стиль, наближаючись до церковного, розбудовується загальна компози-
ція, а зміни у тексті свідчать про переорієнтацію на християнський зміст 
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обряду, у якому «замість коротко скандованого поганського вигуку “Ой 
дай Боже!” чи магічно-сугестивних мелоритмічних повторів “Щедрий 
вечір, добрий вечір…” виникають довгі словесні фрази “Свят, вечір, свят, 
святе Василє!”, “Радуйся-возрадуйся, земле –/ Син Божий народився” то-
що [49, с. 54–55]. Втім, такі твори не є християнськими, бо християнсь-
кий компонент у них є лише зовнішнім елементом. Сакральний вимір 
цих пісень залишається дохристиянським та магічно орієнтованим, адре-
сатом їх є не Бог, а людина. Від народних колядок треба відрізняти цер-
ковні колядки, частина яких теж перейшла у фольклор, однак зберегла 
форми книжної поезії та церковну догматику. 

У білоруському та російському фольклорі був поширений жанр 
волочебних пісень, що виконувалися у великодній період. У них хрис-
тиянський компонент містив лише приспів («Христос воскресе на весь 
свет!», «Христос воскрес, Сын Божий!», ін.), іноді у піснях могли трапля-
тися згадки про християнські свята, апостолів, пророка Іллю тощо. Зміст 
волочебних пісень детально охарактеризовано у дослідженні 
С. Латишевої, яка відзначає їх зв’язок з іншими піснями весняного цик-
лу. Дослідниця вважає, що спів волочебних пісень не обмежувався лише 
великоднім обходом дворів, а охоплював більш значний часовий період: 
вони фактично виконували функцію маркерів початку та кінця велико-
днього періоду. На основі вивчених матеріалів С. Латишева констатує, 
що великодній обхід був своєрідною репрезентацією прибуття духів 
предків, а характер виконання волочебних пісень свідчить про те, що 
вони мали яскраво виражену магічну функцію [117, с. 10–12]. Волочебні 
пісні є і в українському фольклорі: вони зафіксовані у Чернігівській та 
Сумській областях України [117, с. 21], а також збереглися у Західному 
Поліссі з назвами рогульки [116, с. 199] або рогульчаті [93, с. 16]. До во-
лочебних примикають фольклоризовані великодні пісні християнського 
змісту, які, подібно до церковних колядок, мають книжне походження, 
але перейшли у фольклор1. 

Відзначимо ще один важливий момент щодо питань взаємодії хри-
стиянської книжної пісенності та фольклору, який стосується змісту 
поняття «релігійний фольклор» в українській та європейській науці. Те-
рмін «релігійний фольклор» на Заході є широко вживаним, зокрема у 
польській музикології. Яскравими представниками польської релігійної 
фольклористики є Б. Бартковський та А. Зола, праці яких сформували 
підґрунтя вивчення релігійної пісенності у живій церковній традиції. 

                                                
1 У білоруській традиції це так звана «васольна» пісня, про яку більш деталь-

но буде сказано в розділі, присвяченому білоруській пісенності. 
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Якщо українська наука в більшості випадків під релігійним фольклором 
розуміє твори побутового призначення, так чи інакше пов’язані з хрис-
тиянською тематикою (колядки, волочебні, поховальні тощо), а також 
фольклоризовані книжні пісні (лірницькі псальми), тобто твори, які не 
призначалися для виконання в храмі, то у польській музикології під ре-
лігійним фольклором розуміють пісні церковного призначення, надру-
ковані у церковних пісенниках і апробовані церковною владою, але які, 
окрім письмової, мають і усну форму побутування, оскільки з року в рік 
виконуються на церковні свята, і усі прихожани, особливо ті, що меш-
кають у селах, їх знають напам’ять, навіть якщо пісня є дуже розлогою. 
Ці пісні часто мають регіональні варіанти, що характерно для фолькло-
рної традиції, і це відображено в церковних виданнях, де позначається, з 
якого регіону походить мелодія, як, наприклад, у відомому пісеннику 
Я. Седлецького [350]. Релігійний фольклор, представлений піснями це-
рковного призначення, має яскраво виражений сакральний вимір зі 
спрямуванням «людина – Трансцендентне», що характерно і для храмо-
вих сакральних піснеспівів. Їх обрядова функція є тотожна церковній 
(якщо пісні звучать на богослужінні), якщо вони виконуються в обрядах 
поза храмом, то все одно в них відсутнє магічне спрямування, що харак-
терне для дохристиянського обрядового фольклору. 

Релігійний фольклор церковного призначення (такі твори ми 
окреслюємо як фольклорні релігійні церковні пісні) в Україні є серед 
представників національних меншин, що сповідують католицизм. У 
2001 р. ми взяли інтерв’ю у колишньої мешканки польського села Федо-
рівка Поліського району Київської області (нині село знаходиться в чо-
рнобильській зоні) Марії Олександрівни Вітківської (Цудинович) 
1937 р. н., що зараз проживає у м. Бориспіль Київської обл., яка засвід-
чила поєднання у побуті мешканців села двох традицій – польської та 
української. Польське село Федорівка було засноване приблизно у 
1800 р. У ХІХ ст. там переважали польські звичаї, у ХХ ст., за радянської 
влади – українські. Пані Марія зберегла спогади про функціонування у 
побуті польських церковних пісень. Після війни, коли костьол у селі 
було зачинено, мати ходила до храму в інше село за сорок кілометрів, а 
діти вчили польські пісні, що співалися у костьолі, вдома: мелодії за-
пам’ятовували на слух, користуючись рукописними пісенниками з текс-
тами. Тексти та мелодії пісень, що співалися вдома, мало чим відрізня-
лися від того, що звучало у костьолі. Переписані співаники після смерті 
передавалися іншим родинам. Мати знала напам’ять весь церковний ка-
лендар, і уся родина відмічала неділю та усі свята за християнським 
звичаєм: важливе місце у святкуванні посідали молитви та спів релігій-
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них пісень. Щодо власне народних звичаїв (гуляння, ворожба тощо), то 
у польському селі вони були вагомою частиною життя, але у ХХ ст. во-
ни були суто українськими. Розповідь Марії Вітківської є яскравим 
свідченням функціонування фольклорних релігійних церковних пісень 
в католицькому середовищі: усі твори мають церковний характер і кни-
жне походження, передаються і усно, і письмово, характер передачі 
пов’язаний із життєвими обставинами. 

Розуміння релігійного фольклору як церковного є і в українській 
традиції: ряд греко-католицьких пісенників початку ХХ ст. мають назви 
«Збірник церковно-народних пісень», «Пісні церковні з різних авторів і 
народних напівів», «Співаник церковно-народний» (див. [132]), втім, ця 
традиція не є загальноукраїнською. В греко-католицькому середовищі 
функціонування пісень було близьким до римо-католицького, однак у 
побуті функціонували й пісні більш давнього шару, у тому числі й об-
рядово-релігійного, який характерний для усієї України. Оскільки в 
українській науці фольклорні релігійні церковні пісні не стали 
предметом вивчення, ми також їх спеціально не розглядаємо. Однак рі-
зниця базових понять обов’язково має враховуватися при дослідженні 
взаємодії церковного і фольклорного компонентів у творах різнонаціо-
нальної та різноконфесійної традиції. 

Католицький релігійний фольклор, що має одночасно письмову і 
усну форму й тісно пов’язаний з богослужбовою відправою, у чомусь ду-
же близький до церковної практики старообрядців. У дослідженнях ро-
сійських вчених, що вивчають старообрядницьку традицію, щодо пісен-
ного жанру використовується термін «духовний стих», яким у старообря-
дців позначаються не фольклорні твори (на відміну від православного 
духовного стиха), а книжні пісні, що співаються і на богослужінні, і в ін-
ших релігійних потребах. У старообрядців ми натрапляємо на книжні 
барокові твори XVII – XVIIІ ст., які не зазнали серйозних видозмін, на 
противагу до тих самих пісень в лірницькій традиції. Отже, старообряд-
ницька пісенність не є фольклором у традиційному розумінні, а близька 
за функцією до католицької пісенності. Це відмічає і дослідник бароко-
вої пісенності Д. Штерн, говорячи, що в старообрядницькій церковній 
практиці духовний стих наближається за функцією до богослужбових пі-
снеспівів [213, с. 323]. Провести межу між фольклорною і нефольклор-
ною традицією у старообрядців важко, особливо якщо тлумачити релі-
гійний фольклор і у вузькому (фольклоризація християнських текстів з 
додаванням елементів язичницького світогляду), і широкому значенні 
(напівусне побутування християнських текстів в церковній та позацерко-
вній обрядовій практиці зі збереженням церковної догматики). Тож ми 
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розглядатимемо духовно-пісенну традицію старообрядців у контексті 
російської духовної пісенності і як книжний жанр, і як фольклорний. 

Зупинимося на питанні трансформації текстів і мелодій книжних 
пісень у фольклорній традиції. У виданні «Колядки» (2002) [278] зібрано 
фольклоризовані варіанти більше ста найвідоміших українських церко-
вних колядок практично з усіх регіонів країни. Розглянемо більш дета-
льно 5 пісень, уперше надрукованих у «Богогласнику», що дозволяє спо-
стерігати зміни не лише у текстах, а й у мелодіях пісенних творів. Дві 
пісні, представлені у збірці, є чи не найпопулярнішими українськими 
колядками, які відомі й за межами України та є частиною церковної 
культури й фольклору інших народів – «Небо и земля нынѣ торжеству-
ют» («Богогласник», № 5), «Нова радость стала» («Богогласник», № 22). 

Найбільшу кількість фольклорних зразків у збірці представлено у 
пісні «Нова радость стала» – 7, в усіх них один інципіт («Нова радість 
стала»), який відображає сучасну літературну норму української мови, а 
не староукраїнської, поданої у «Богогласнику». Відповідно, тексти всіх 
фольклорних варіантів також відповідають нормам літературної мови, 
зберігаючи подекуди церковнослов’янізми («владар», «звізда»). Кожен 
фольклорний варіант має різну кількість строф, але жодна версія не 
включає строфу, де йде згадка про царя Давида («Давід вигравает, в гус-
ли ударяет…»). У цілому всі варіанти притримуються богогласникового 
тексту, при цьому в усіх них є більші або менші відмінності. У варіанті 
№ 4, що побутує на Івано-Франківщині, є нові строфи, що переводять 
пісню в розряд дитячого фольклору («Ми, маленькі діти, як ту зірку 
взріли, / Наші серця втішилися, а очі зраділи»). Завершується пісня він-
шуванням, що промовляється [278, с. 12]. Низка фольклорних варіантів 
пісні закінчується побажанням щастя господарям дому, що характерно 
для народних, а не для церковних колядок. Тому жоден фольклорний 
варіант, представлений у збірці «Колядки», не використовує останню 
богогласникову строфу («В мірѣ проводити, Тебѣ угодити / Из Тобою 
Створителем во вѣк вѣков жити»), а завершується передостанньою, де у 
християнській колядці збережено (що, до речі, є доволі рідкісним випа-
дком у церковних виданнях) традиційні побажання господарям («Про-
симо Тя Царю, Небесный Владарю, / Даруй лѣта щасливїє сему Госпо-
дарю»), або ж додає розширені варіанти побажань («На довгії літа і бла-
гая літа, / На многая і благая, на многая літа», варіант під № 6 (Закарпат-
тя) [278, с. 13]). Щодо мелодій, то 5 з них спираються на богогласнико-
вий варіант, зберігаючи його основні мелодичні контури та ритміку. 
Стосовно інших двох, що походять із Закарпаття (№ 6–7 [278, с. 13–14]), 
то вони різняться від богогласникового: обидва варіанти зберігають ри-
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тміку твору, але мають іншу мелодію. Мелодія у № 6 має широкі стриб-
ки, які відсутні у бароковій, що має малий діапазон; також суттєвою 
відмінністю є зміна ладу з мажорного на мінорний. Щодо № 7, то він та-
кож є мажорним, але мелодичні контури мелодії подібні до богоглас-
никової: цей варіант виник як перегармонізація оригінальної версії, де 
третій ступінь мінорного ладу трактується як перший ступінь мажору. 

Підсумовуючи аналіз фольклорних варіантів богогласникової піс-
ні «Нова радость стала», відзначимо основні моменти, що будуть харак-
терні для інших фольклоризованих пісень книжної традиції: 

1) тексти фольклоризованих варіантів пісень зазвичай зберігають 
церковнослов’янізми, яких багато в барокових творах; зміни в текстах, 
написаних книжною українською мовою, йдуть у бік посилення й за-
кріплення лексичних та фонетичних норм сучасної української мови; 

2) з твору викидаються строфи, які є штучними для народного сві-
тосприйняття або тісно не пов’язані з основним змістом твору, як, на-
приклад, строфа про царя Давида, що випадає з оповіді про події Різдва; 

3) збільшення народного і зменшення церковного (книжного) 
компонента; в аналізованій пісні це проявилося у закінченні твору по-
бажаннями господарям дому, тоді як богогласниковий варіант завер-
шення виводить текст пісні у сакральний вимір, де пріоритетом є не зе-
мні блага, а вічне життя зі Спасителем у небі; 

4) мелодичні варіанти пісень є різноманітними; варіативність ме-
лодій має різні ступені відмінностей – від невеликих видозмін до суттє-
вої трансформації, в тому числі зміни ладу. 

Пісня «Небо и земля нынѣ торжествуют» («Богогласник», № 5) у 
збірці представлена лише одним варіантом – «Небо і земля нині торжес-
твують» (№ 1 (Закарпаття) [278, с. 38]). Текст пісні скорочено до трьох 
строф з оригінальних семи, з оповіді вилучено усю сюжетну лінію різд-
вяних подій. Але найбільш цікавою є трансформація третьої строфи бо-
гогласникового оригіналу, теологічний зміст якої виявився надто скла-
дним для пересічного вірянина, тому її було видозмінено. При зміні 
текст втратив первісний смисл (у лівій колонці подано оригінальний 
варіант тексту, у правій – фольклоризований): 

 
Слово Отчее, слово Отчее 
взяло на ся тѣло, 
В темностех земных, в темностех земных 
солнце засвѣтило. 

Слава Отчея, слава Отчея 
стала на все село, 
Всенощне й земне, всенощне й земне 
сонце засвітило. 
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«Затемнення» змісту в текстах церковних пісень рукописної тра-
диції – явище нерідке1. Очевидно, що воно є ще більш поширеним у їх 
фольклоризованих варіантах. Але оскільки духовні пісні книжного по-
ходження, що перейшли у фольклор, фіксуються не так часто, тому во-
ни не стають предметом аналізу. 

Мелодія пісні «Небо і земля нині торжествують» в цілому зберегла 
загальні контури оригіналу, найбільші видозміни відбулися у приспіві, 
де втрачено важливу для цього твору ритмічну повторність, яка надає їй 
енергійності; зміни є і в мелодиці пісенного твору. 

Популярними у фольклорній традиції є й інші богогласникові пі-
сні – «Видѣ Бог, видѣ Створитель» («Богогласник», № 6), «Дивная нови-
на» («Богогласник», № 16а), «Нова радость свѣту ся з’явила» («Богоглас-
ник», № 19а). У збірці «Колядки» надруковано 3 варіанти богогласнико-
вої пісні «Видѣ Бог, видѣ Створитель»: «Видить же Бог, видит Творець» 
(№ 6 [278, с. 76]), «Ой бачить Бог, бачить Вседержитель» (№ 14 [278, 
с. 83]), «Ой видит Бог, Ой видит Бог» (№ 15 [278, с. 84], усі з Київщини). 
Вже на рівні інципітів ми бачимо, що тексти пісні зазнали видозміни, 
причому у варіанті № 14 використано українське слово («бачить»), а не 
церковнослов’янське («видѣ»). Наголосимо, що у цьому творі текст і ме-
лодія пісні зазнали найбільших трансформацій: окрім зменшення обсягу 
пісні, було змінено не лише строфу, яка у «Богогласнику» є розлогою (6 
рядків), а й сам текст пісні. Фольклорні варіанти – це не варіанти богог-
ласникової пісні, а самостійні твори, написані за мотивами оригіналу, 
вихідним пунктом яких стали два перші рядки пісні. У нових текстах 
збережено основні події твору (Благовіщення як передісторія наро-
дження Христа, народження Ісуса, побиття Іродом немовлят), але текст 
пісні, окрім інципітних рядків, є абсолютно іншим. Те ж саме стосується 
й музичної складової: усі три варіанти подають різні мелодії, жодна з 
яких не має нічого спільного з богогласниковою. 

Варіант тієї ж пісні «Видів Бог, видів Творець», поданий І. Хлантою 
у виданні, що містить фольклорні релігійні церковні пісні Закарпаття 
[319, с. 62-64], на відміну від пісенних творів з Київщини, подає україні-
зований і дещо видозмінений текст богогласникової пісні зі збереженням 
форми строфи, щоправда, з абсолютно іншою мелодією. Збереження саме 
богогласникового тексту, а не створення нового на основі інципіту, від-
повідає практиці функціонування фольклорних релігійних церковних 

                                                
1 Цікаві приклади наведено у статті І. Грималовського [26], який аналізує ни-

зку подібних випадків. 
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пісень, що використовувалися у храмових відправах і характерні для ка-
толицького, у тому числі греко-католицького середовища. 

Пісня «Дивная новина» («Богогласник», № 16а) у збірці «Колядки» 
представлена одним варіантом, що походить з Тернопільщини (№ 15 
[278, с. 33]. Як і в попередній пісні, у тексті збережено усі її строфи; 
теологічно складні рядки з використанням церковнослов’янської лекси-
ки передані точно, видозміни стосуються лише вимови тексту, який, 
зберігаючи середньовічну та барокову лексику, вимовляється згідно з 
нормами сучасної української мови. Текстові зміни незначні і стосують-
ся передусім порядку слів. Вкажемо лише на один цікавий момент: у 
четвертій строфі замість оригінального «на руках тримает, так Ему 
спѣвает» використано демінутив «на ручках тримає і Йому співає», який 
вписується в загальний зміст колядки-колисанки. У мелодії є невеликі 
зміни (розширення діапазону, більша мелодична розспівність), але зага-
лом текст пісні збережено точно, що не так часто ми бачимо у фолькло-
ризованих варіантах книжних пісень, але цілком характерно для като-
лицьких фольклорних релігійних церковних пісенних творів. 

Богогласникова пісня «Новая радость свѣту ся з’явила» (№ 19а) 
представлена одним фольклорним варіантом – «Новая радость світу ся 
з’явила» (№ 1 [278, с. 10]. У цьому твори, як і в попередньому, видозміне-
но оригінальний богогласниковий текст, незмінною залишилася лише 
його перша строфа. Текст пісні суттєво скорочено, він завершується тра-
диційним для народних колядок віншуванням господарів. Щодо музич-
ної складової пісні, то вона частково збережена (перша фраза, наприклад, 
точно зберегла мелодію твору), але у цілому вона доволі суттєво відріз-
няється від оригінальної через повтор першої фрази, чого не було в «Бо-
гогласнику»; тим самим було порушено оригінальну ритміку твору. 

Підсумовуючи зазначимо, що у процесі фольклоризації книжних 
церковних пісень у текстах та мелодіях відбуваються зміни, які можуть 
бути доволі незначними (українська мовна редакція старовинного текс-
ту, невеликі текстові та мелодичні видозміни), так і суттєвими (ство-
рення нового тексту на основі інципітної строфи, скорочення тексту, 
його видозміна, у тому числі «затемнення» змісту через нерозуміння 
складних текстів, інтерпретація церковного тексту як побутового, пере-
інтонування або створення нових мелодій). Усі ці видозміни залежать 
від багатьох чинників – індивідуальних, конфесіональних, регіональ-
них, але усі варіанти є свідченням актуальності давніх пісень, у яких 
кожен знаходить те, що йому близько. 

У білоруському фольклорі також збереглося багато давніх колядок, 
про що можна пересвідчитися, ознайомившись з фольклоризованими ва-
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ріантами книжних пісень світського та духовного змісту, у додатку до 
монографії Л. Костюковець «Фольклоризация канта» [107, с. 100–177]. У 
каталозі вміщено дані про 831 пісенний твір книжного походження, пе-
реважно духовного змісту, що перейшли у фольклор, які були записані в 
експедиціях з 70-х рр. ХХ ст. до сьогодні. Серед пісень – твори духовного 
змісту від бароко до ХХ ст. Враховуючи широту представленого реперту-
ару, зосередимося на богогласникових піснях різдвяного циклу. У поча-
ївському «Богогласнику» (1790–1791) міститься 18 різдвяних пісень, се-
ред них – 7 польською мовою. У каталозі Л. Костюковець серед описів 
фольклоризованих колядок – 12 богогласникових. У білоруському фоль-
клорі деякі колядки набули меншого поширення, тому у каталозі є лише 
один варіант тексту, серед них: «Весела свѣту новина» («Богогласник», 
№ 3) – «Весела свету новына» (№ 129); «Видѣ Бог, видѣ Створитель» («Бо-
гогласник», № 6) – «Відіт Бог, відіт творец» (№ 131); «Цвѣте мысленній 
днесь ся родит» («Богогласник», № 7) – «Цвет мысленный днесь радзися» 
(№ 756); «Вселенная веселися, Бог от Дѣвы днесь родися» («Богогласник», 
№ 9) – «Вселенная, веселіся» (№ 158); «Дар нынѣ пребогатый» («Богоглас-
ник», № 18а) – «Дар ныне пребогатый» (№ 238). 

Є колядки, які зафіксовані у 2–5 варіантах: «Предвѣчный родил ся 
под лѣти» («Богогласник», № 17а) – «Предвечной родівся, под леты» 
(№ 573), «Предвечной у летах родывса» (№ 574), «Предвічны родывся 
под леты» (№ 575), ін.; «Новая радость свѣту ся з’явила» («Богогласник», 
№ 19а) – «Новая радость свету ся з’явілась» (№ 473), «Новая рада свету ся 
з’явіла» (№ 476), «Новая рада свету заявіла» (№ 474), ін.; «Возсіявый над 
солнце во вертепѣ нынѣ» («Богогласник», № 21) – «Восія нам солнце вэ-
село в вертепе» (№ 142), ін.; «Нынѣ Адаме возвеселися» («Богогласник», 
№ 24) – «Ныне, Адаме, возвеселіся» (№ 487), «Ныне, Одаме, возвеселіся» 
(№ 489), ін. 

І, нарешті, є три богогласникові пісні, які мають велику кількість 
зафіксованих варіантів: «Небо и земля нынѣ торжествуют» («Богоглас-
ник», № 5) – «Небо і земля ныне таржествуюць» (№ 413), «Небо і земля 
ныне таржествуюць» (№ 413), «Небо і зэмля» (№ 430), ін.; «Дивная нови-
на, нынѣ Панна Сына» («Богогласник», № 16а) – «Дзівная навіна» 
(№ 245), «Дівная новіна» (№ 252), «Дывная новина, породыла Сына» 
(№ 272), «Новая навіна, ныне Пана Сына» (№ 469), «Новая навіна, ныне 
Дзева Сына» (№ 470), «Новая навіна, родзіт Дзева Сына» (№ 471), ін.; 
«Нова радость стала» («Богогласник», № 22) – «Нова радасць стала, яка 
не бывала» (№ 439), «Нова радасць стала, яко в небі хвала» (№ 442), ін. 

Оскільки у каталозі наведено тільки назви-інципіти, а в тексті до-
слідження більше уваги приділено світським, а не духовним пісням, ми 
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робимо деякі висновки, базуючись лише на описах пісень та інципітах. 
Втім, ці дані також дають багато інформації для міркування. Відзначимо 
більшу кількість боголасникових пісень у білоруському фольклорі, ніж 
в українському (ми базуємося на записах у книзі «Колядки»). Можливо, 
це пов’язано з різними завданнями публікацій: у книзі «Фольклоризация 
канта» акцент зроблено на барокових піснях, хоча там є доволі багато 
творів більш пізнього часу, тоді як у збірці «Колядки» більше уваги при-
ділено актуальному репертуару, а тому там зафіксовано більше нових 
пісень, ніж давніх. Як показують дослідження, богогласникові різдвяні 
твори в українському репертуарі й досі не втратили своєї актуальності. 
Так, наприклад, Г. Місько зазначає, що на Тернопільщині у репертуарі 
збереглося 10 пісень з «Богогласника», серед них найбільш поширеними 
є «Нова радість стала», «Небо і земля нині торжествують», «Нова радість 
світу ся з’явила», «Дивная новина», «Ой видить Бог, видить Творець» та 
ін. [148, с. 111]. Але цілком можливо, що в білоруському репертуарі ба-
рокові пісні є більш актуальними, бо в Україні у ХІХ – ХХ ст. з’явилося 
багато нових церковних колядок, які витіснили більшість старих. 

Звернемо увагу ще на один момент: богогласникові пісні у білору-
ському репертуарі, які зафіксовані у невеликій кількості варіантів, по-
ходять з територій Берестейщини та Гомельщини, тобто там, де вагоме 
місце посідає українське населення. Це можна побачити і у варіантах 
інципітів, де яскраво виражена українська вимова: «Весела свѣту нови-
на» – «Весела свету новына» (біл. «навіна»); «Предвѣчный родил ся под 
лѣти» – «Предвічны родывся под леты» (давня літера «ѣ» в інципіті чи-
тається як українське «і» у слові «предвічны»), українське «родывся» за-
мість білоруського «нарадзіўся»). 

На жаль, у нас немає системного інципітного каталогу, де були б 
зафіксовані фольклорні варіанти українських книжних пісень, щоб ро-
бити ґрунтовні висновки. Частково це пов’язано з тим, що пісні релігій-
ного змісту в радянські часи не досліджувалися, хоча збиралися й фік-
сувалися поряд з іншими фольклорними творами. Однак у Білорусі за-
вдяки ентузіазму Л. Костюковець, яка була дослідницею і барокової пі-
сенності, і фольклору, цей шар системно фіксувався з 1970-х рр., завдя-
ки чому ми маємо значну кількість описаних та каталогізованих зразків 
книжних пісень, що перейшли у фольклор. 

На рівні інципітів важко визначити «затемнення» змісту у фольк-
лорних варіантах книжних пісенних творів, однак серед названих вище 
пісень також є відходи від оригінального тексту з певною зміною смислу: 
«Предвѣчный родил ся под лѣти» – «Предвечной у летах родывса», «Но-
вая радость свѣту ся з’явила» – «Новая рада свету ся з’явіла» та «Новая ра-
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да свету заявіла»; також у фольклорних текстах ми знаходимо тавтологію 
(«нова новина»), використану для підсилення важливості смислу («Новая 
навіна, ныне Пана Сына» замість «Дивная новина, нынѣ Панна Сына»). 

В обох виданнях є зібраний матеріал, однак відсутні відомості що-
до того, коли і як він виконувався. В електронному архіві українського 
фольклору [41] представлено твори різних жанрів, у тому числі й пісні 
зимового циклу, до яких входять колядки. На жаль, серед богогласни-
кових пісень представлена лише одна («Виді, Боже, видь твориц, за що 
мир погибає», с. Кривиця, Трипутнянська сільрада, Дубровицький ра-
йон, Рівненська обл.), хоча, як вже було зазначено, їх побутує значно бі-
льше. В описах щодо функціонування більшості пісень позначено об-
ставину виконання: колядування (звізда, ходити зі звіздою, мала коляда, 
велика коляда). Таким чином, у поле зору дослідників потрапляють пі-
сні, що є частиною обрядів, які мають не скоріше народне, ніж церковне 
походження, відповідно, в них превалює сакральність магічного типу, 
попри християнський зміст текстів1. Такі твори нами визначаються як 
фольклорні релігійні обрядові пісні. Останні найчастіше стають пред-
метом дослідження українських науковців, у той час як релігійний фо-
льклор у його церковному вимірі (пісні, що співаються народом у храмі) 
або книжні пісні церковного походження, що фольклоризувалися, на 
жаль, не збираються і не досліджуються через упереджене ставлення до 
них. Винятком є лише лірницька традиція. Доволі рідкісним явищем є 
висвітлення питань функціонування церковних колядок у народному 
середовищі, що ми бачили у розвідці Г. Місько. 

Завершуючи розгляд функціонування богогласникових пісень (на 
прикладі творів різдвяного циклу) в українському та білоруському фо-
льклорі, зазначимо, що ці питання є надзвичайно цікавими та важливи-
ми для розуміння і народного світосприйняття, і для визначення націо-
нального чинника у рецепції давнього релігійного репертуару, спільно-
го для кількох народів. 

Важливим шаром у фольклорі, де значне місце посідають релігійні 
твори, що мають книжне походження, є лірницька традиція. В україн-
ській науці її досліджувала О. Богданова [7], у білоруському – 
Л. Баранкевич [3]. Їх праці, окрім теоретичних питань, містять деталь-
                                                

1 Питання поєднання в піснях різдвяного циклу (колядках) християнських та 
дохристиянських елементів може стати предметом спеціального дослідження. Се-
ред перспективних напрямів – взаємодія архаїчних слов’янських символічних 
структур, серед яких числова символіка, символіка світла (про символічні структу-
ри у народних колядках див. монографію Н. Ковальчук [96, с. 13–14]), з традицій-
ною християнською символікою. 
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ний показ текстових та мелодичних трансформацій у книжних піснях, у 
тому числі й релігійних. У фольклористичних працях О. Сироїд ([185]; 
[186]) через розгляд особливостей трансформації текстів і мелодій кни-
жних релігійних пісень у фольклорному середовищі, зокрема й лірни-
цькій традиції, охарактеризовано специфіку народного сприйняття 
євангельських подій та засад християнського віровчення. 

Фольклоризовані зразки книжної пісні представлені у праці 
П. Демуцького «Ліра і її мотиви» (1903), яка нещодавно перевидана з пе-
редмовою О. Богданової та Ю. Медведика, інципітарієм текстів та при-
мітками Ю. Медведика [36]. Ми акцентуємо увагу на кількох моментах 
щодо специфіки переходу книжних пісень у фольклор, які вважаємо 
важливими. Як слушно зауважує Ю. Медведик, з 52 творів зі збірки 
П. Демуцького 26 відомі з «Богогласника» або інших рукописних збірок, 
що передували його виданню, а структура видання «Ліра і її мотиви» з 
поділом на господські, богородичні, на честь святих, релігійно-
моралізаторські пісні близька до богогласникової. Тому вчений називає 
збірку П. Демуцького лірницьким «Богогласником» [36, с. 41]. 

Тексти, що пов’язані із сакральною сферою, займають половину 
збірки П. Демуцького, і укладач йде за усталеною практикою видавців 
«Богогласника» (1790–1791). Зазначимо, що такий поділ є доволі рідкіс-
ним для видань, що містять фольклорні твори, оскільки фольклорна 
традиція є за природою язичницькою (давній шар обрядових пісень) або 
світською (історичні, ліричні пісні тощо). Винятком є лише традиція лі-
рників, у якій християнський компонент має особливе значення: пісен-
ні твори для виконання старці підбирали відповідно до свят церковного 
календаря. Як зазначає В. Кушпет, «“Пречиста” співається з Спасівки (в 
серпні) – цілу осінь, до Пилипівки (в листопаді), а дальше її не можна 
співати. Тоді співають “Миколая”, “Варвару”, “Ісусе мій прелюбезний”» 
[114, с. 219–220]. Отже, пісенні твори лірників у виконавській практиці 
були пов’язані з календарем, але не з народним (язичницьким), що відо-
бражав природні цикли, а церковним, де сакральним компонентом ви-
ступає не природне, а надприродне. Таким чином, церковно-літур-
гічний календар, який впорядковував лірницьку пісенність у її побуту-
ванні, дав поштовх П. Демуцькому спиратися на традиції упорядкуван-
ня церковних пісенників, а не збірок фольклорних творів. 

Відкривається збірка кількома страсними піснями (№ 1–5), далі 
йде пісня на Великдень, потім пісні на передпісні тижні (№№ 7–8), сла-
вильні і благальні до Ісуса (№№ 9–12), на Водохреща (№ 13), на Хресто-
воздвиження (№ 14), до Марії Магдалини (№ 15). Далі йдуть кілька бо-
рогодичних пісень (№ 16–19), пісні до святих (№ 20–38), твори покаян-
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ного характеру (№№ 39–52). Тематичні групи з «Богогласника» предста-
влені у збірці «Ліра і її мотиви» неповно: відсутні різдвяні пісні, твори 
до деяких богородичних свят тощо, оскільки не усі пісенні твори духо-
вного змісту могли органічно увійти до лірницького репертуару, який 
мав покаянно-моралізаторський характер. Тому найменше подібна до 
«Богогласника» початкова частина збірки (господський цикл пісень), де 
вагому частину посідали твори різдвяного циклу, усі інші (богородичні, 
до святих, покаянні) більш точно відповідають богогласниковій струк-
турі. Отже, при укладанні збірки лірницьких псальм П. Демуцький орі-
єнтувався на останню як універсальну для пісень духовного змісту укра-
їнської традиції, однак подекуди відходив від неї, зважаючи на специ-
фіку зібраного фольклорного матеріалу. 

Цікавими є приклади фольклорного побутування книжних церко-
вних пісень в лірницькому репертуарі з точки зору мовного компонента. 
Нагадаємо, що українсько-білоруські духовні пісні книжного похо-
дження використовували дві мови – модернізовану церковнослов’ян-
ську і книжну українську. Обидві мови були штучними, літературними, 
однак друга була значно ближчою до живої української. У виданні 
П. Демуцького представлені пісні, написані обома мовами: № 10 «Іисусе 
мой прелюбезный, сердцю сладосте!» (пор. «Іисусе прелюбезный, серд-
цу сладосте», «Богогласник», № 242) – церковнослов’янською, № 47 «Ла-
кнющый свите» (пор. «Лакнущій свѣте», «Богогласник», № 214) – книж-
ною українською. Відзначимо, що в першому випадку текст твору суттє-
во не змінився, як і його мова, лише вимова наближена до норм живої 
української мови. У другому є скорочення та видозміни тексту, що є ва-
жливим атрибутом фольклоризації, при цьому зміст пісні збережено. В 
обох випадках видозмінено музичну складову пісенного твору: нові ме-
лодії різняться від богогласникових, в них яскраво виражена імпровіза-
ційність, характерна для кобзарсько-лірницької традиції. 

Лірницьку традицію ми відносимо до фольклорних релігійних 
побутових пісень, які, з одного боку, тяжіють до сакральної сфери, з ін-
шого, є частиною побуту. Вони вже відірвані від язичницького обрядо-
вого контексту, однак у їхніх текстах подекуди трапляються і язичниць-
кі, і апокрифічні елементи. 

У російській традиції основним фольклорним жанром, що має хри-
стиянський зміст, є духовні стихи. Звернімо увагу та той факт, що термін 
«духовний стих» використовується для позначення не лише фольклор-
них жанрів. Російська вчена Н. Федоровська подає універсальну класифі-
кацію російських духовних стихів згідно з соціокультурними умовами їх 
побутування і виділяє «фольклорні (православно-офіційні) духовні сти-
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хи, які складають найбільш численну групу творів з переважно усним 
виконанням в середовищі калік перехожих, селян, а потім і міського на-
селення, що сповідують офіційне православ’я. Церковні (православно-
офіційні) духовні стихи, спочатку призначені для виконання в церков-
ному побуті, потім через рукописи поширювалися в середовищі освіче-
них росіян. Старообрядницько-сектантські духовні стихи, зобов’язані 
своїм існуванням середовищу, в якому вони були створені» [200, с. 8]. 
Отже, терміном «духовий стих» позначалися і фольклорні пісенні твори, і 
позацерковні піснеспіви, що належать до народної літератури християн-
ської тематики. Втім, межа між фольклорною традицією та християнсь-
кою народною книжною літературою часто є доволі умовною. 

Нагадаємо також, що термін «духовний стих» не є автентичним, він 
був запропонований російськими дослідниками у 50-х рр. ХІХ ст. [151, 
с. 125]. Оригінальним терміном на позначення пісенних творів духовно-
го змісту є термін «стихи». Російська дослідниця Н. Мурашова стосовно 
духовного стиха у старообрядницькій культурі зауважує, що дефініція 
«стих» підкреслює не музичний, а поетичний компонент. Вона зазначає, 
що «виконавцям духовного стиха важливо підкреслити, що це не пісня, 
народжена мирської культурою, а інший вид художньої творчості. Його 
функціонування найчастіше обумовлено сакральними подіями (церков-
ними святами, постами, погребально-поминальними обрядами тощо) 
<...> пісні і стихи в старообрядницькому середовищі є культурними опо-
зиціями, одна з яких репрезентує світ профанний, а друга – сакральний» 
[152, с. 235]. У православній традиції, як зазначає К. Жимульова, духовні 
стихи слугували «провідниками» християнського світогляду в обрядовій 
практиці, передусім у поховальній. Дослідниця наголошує на поєднанні 
у них двох первнів – церковного та народного, зазначаючи, що «підвище-
на увага до етичного первня, повчальність, дидактичність духовних сти-
хів також, ймовірно, багато в чому зумовлені християнським віровчен-
ням, разом з тим, у розумінні праведності й гріха, відображеному в сти-
хах, є й суто народні риси» [50, с. 22–23]. 

У науковому середовищі дефініція «духовний стих» не є однознач-
ною, і сьогодні вчені її інтерпретують у різний спосіб. У широкому розу-
мінні, як зазначає Н. Мурашова, на основі спільних рис (релігійний зміст, 
функціонування за межами церковного обряду, присутність у репертуарі 
тих самих виконавців) термін «духовний стих» «об’єднує народні епічні 
та ліричні стихи, покаянну лірику, релігійні канти та псальми, старооб-
рядницькі пам’ятки, сектантські розспівці, духовну поезію книжного по-
ходження, сучасну авторську духовну піснетворчість, а також різдвяні 
колядки, христослав’я, волочебні пісні та ін.»; у вузькому розумінні духо-
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вними стихами вважаються «лише зразки фольклорного походження, що 
сформувалися під впливом епічної стилістики» [151, с. 124]. Серед нау-
ковців є й компромісний погляд на жанр духовного стиха. Він поєднує 
фольклорні зразки старшої епічної і пізньої ліричної традицій, а також 
монастирські покаянні стихи книжного походження, що дозволяє долу-
чити до духовних стихів канти і псальми, які репрезентують наступний 
етап розвитку книжної позалітургичної традиції духовної піснетворчості 
[151, с. 124–125]. Саме у такому значенні використовує термін «духовний 
стих» білоруська дослідниця Л. Баранкевич [3], яка відносить до них як 
давні фольклорні зразки, так і більш пізню за часом створення лірницьку 
традицію (псальмовий репертуар), використовуючи як узагальнення те-
рмін «духовний стих» для поєднання позацерковних фольклорних творів 
старої і нової традицій, включаючи також побутову лірику – канти і 
псальми, що перейшли у фольклор. 

Отже, в російському (і білоруському) музикознавстві усі пісенні 
жанри християнського змісту визначаються як духовні стихи1, у тому 
числі твори фольклорні та нефольклорні. Натомість в українській тра-
диції О. Богданова будує концепцію християнської духовної лірики фо-
льклорної традиції на основі базового терміну «пісня». Дослідниця ви-
значає, що псальма, яка є основною жанровою дефініцією в лірницько-
му репертуарі, є фольклоризованим різновидом духовної пісні [6, 
с. 327]. Таким чином, не лише у книжній, а й у фольклорній традиції 
термін «пісня» визначається як базовий для української пісенності. В 
російській традиції термін «пісня» щодо духовних стихів вживався 
вкрай рідко, його, наприклад, використовує дослідниця старообрядців 
Саратовської області О. Сверлова на позначення пізнього шару духов-
них стихів, які зазнали впливів ліричної пісні та романсу [117, с. 15]. 

Враховуючи широку розробленість у російському музикознавстві 
тематики, пов’язаної з духовними стихами, розглянемо лише питання, 
що стосуються призначення пісень (духовних стихів), яке є важливим 

                                                
1 Традицію називати духовні пісні стихами науковці іноді переносять і на пі-

сенні твори неправославної традиції. Так, російська дослідниця О. Носова у статті, 
присвяченій німецькій духовній пісні протестантської та католицької традицій 
[156], зазначає, що предметом її аналізу є німецький духовний стих. У самій розві-
дці паралельно вживаються терміни «духовний стих» та «духовна пісня». Врахову-
ючи те, що в німецькій термінології такого роду твори мають назву «Lied» («пісня»), 
термін «духовний стих» є некоректним. Для нас однак важливо, що дефініція «ду-
ховний стих» є настільки значимою для російської науки, що дослідники автома-
тично її вживають і для характеристики пісенних жанрів інших національних й 
конфесійних традицій, хоча ця назва для останніх є невластивою. 
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для розуміння сакрального компонента духовної пісенності та його 
спрямованості. К. Жимульова зазначає, що «виконання духовних стихів 
у російській фольклорній традиції, як правило, було приурочене до пе-
вних календарних періодів – переважно до постів, а також до деяких 
святкових днів» [50, с. 22]. У цьому є певна подібність до української лі-
рницької традиції, де виконання псальм також була тісно пов’язана з 
церковним календарем. Втім, сакральність у християнському розумінні 
у православних нерідко пов’язувалася з дохристиянською, магічною за 
своєю природою. Так, наприклад, зафіксовано використання духовних 
стихів у функції замовлянь [50, с. 23]. Щодо старообрядницької тради-
ції, то в ній в залежності від типу общини, духовні стихи виконувалися 
у різних випадках, що детально описує у розвідці О. Воронцова. Вони 
звучали на календарні свята (Різдво, Водохреща, Великдень), їх також 
співали за роботою, на весіллях. У деяких старообрядців (пилипівці) не 
було прийнято співати духовні стихи на поминках. Дослідниця також 
підкреслює, що у старообрядців були обмеження щодо співу світських 
пісень: від повної заборони (пилипівці) до відмови від співу у період 
посту; отже, духовний стих у старообрядців заміщував традиційні фоль-
клорні жанри. Також О. Воронцова вказує на повну заборону жіночого 
співу у шихалів («бабьино пение как змеиное шипение»). Тому «спів ду-
ховних стихів аж до теперішнього часу залишається єдиним освяченим 
традицією і допустимим для жінок видом співу у шихалів-пилипівців» 
[18, с. 44–46]. Отже, у старообрядницьких общинах ми бачимо не лише 
сакральність церковного типу Нового часу, а й сакральність, характерну 
для Середньовіччя. 

Зробимо короткий підсумок щодо специфіки взаємодії християн-
ської книжної та фольклорної пісенності: 

1) книжна духовна пісня є репрезентантом сакральності християн-
ського типу, у фольклорному середовищі вона може або його зберігати 
(«фольклорна релігійна церковна пісня», «фольклорна релігійна побуто-
ва пісня»), або поєднувати риси сакральності християнського та дохрис-
тиянського (язичницького) типів («фольклорна релігійна обрядова піс-
ня», «фольклорна релігійна побутова пісня»); до фольклорної релігійної 
обрядової пісні також належать обрядові пісні некнижного походження 
(народні колядки, волочебні), в яких християнський компонент є ре-
зультатом пізніших нашарувань; 

2) фольклоризації зазнають тексти книжних духовних пісень через 
осучаснення сакральної книжної мови, скорочення та спрощення важ-
ких для розуміння текстів, варіативність інципітів найбільш популяр-
них пісень; 
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3) у процесі фольклоризації книжних пісенних творів у фольклор-
них релігійних обрядових (колядки, поховальні духовні стихи) та фоль-
клорних релігійних побутових піснях (лірницькі псальми) відбуваються 
значні мелодичні видозміни або пісні взагалі отримують нові мелодії; 
фольклорні релігійні церковні пісні за рідкими винятками зберігають 
оригінальні мелодії, які в процесі побутування зазнають незначних ви-
дозмін; також вони мають регіональні мелодичні варіанти. 

1.4. Духовна пісенність у вимірах популярної культури

Духовну пісенність традиційно розглядають як складову духовної 
(церковної) культури або фольклору і майже ніколи – у контексті попу-
лярної культури, хоча, наприклад, загальновизнаними є тези, висловлені 
у працях М. Грінченка [27], О. Кошиця [110], Б. Кудрика [111], 
Т. Ліванової [120], Л. Івченко [79], Т. Шеффер [209], Л. Корній [101] та ін. 
щодо барокових духовних та світських пісенних творів як репрезентантів 
міської побутової музичної культури. Ю. Медведик відносить духовну 
пісню до т. зв. «середнього» бароко, що функціонує між «високим» та 
«низьким» [146, с. 2]. Дослідники російського духовного стиха 
(Н. Мурашова [151], О. Сверлова [177], ін.) окремо виділяють його пізній 
шар, позначений яскраво вираженим пісенно-романсовим характером, 
характерним для міської культури того часу. Отже, вчені, які вивчають 
духовно-пісенну традицію, так чи інакше оперують категоріями, 
пов’язаними з популярною культурою, особливо при характеристиці му-
зичного стиля пісенних творів. При цьому однак відсутні праці, у яких 
духовна пісенність розглядалася у контексті розвитку популярної куль-
тури не лише крізь призму музичного стилю, а як соціокультурне явище. 

Термін «популярна культура є сьогодні доволі широко вживаним, 
однак за частотою використання він поступається терміну «масова куль-
тура». Популярна культура зазвичай інтерпретується як масова, а обидва 
терміни вважаються синонімами, хоча це явища далеко не тотожні. Тра-
диційно в науковій та навчальній літературі культура поділяється на 
народну, елітарну та масову, як, приміром, у підручнику А. Костіної 
[103], яка розглядає ці три поняття у соціокультурному вимірі як такі, 
що взаємодоповнюють один одного. Поділ культури на три типи у 70-х 
рр. ХХ ст. запропонував професор соціології Колумбійського універси-
тету Г. Генс, який виділив високу або елітарну культуру (high, elite), на-
родну культуру (folk) та масову, низьку (mass, low) або популярну 
(popular) культуру [5, с. 88]. Популярна культура не потрапляє в класи-
чну тріаду «елітарна – народна – масова», її не виділяють як окремий 
тип. Звернемо однак увагу на те, що популярна культура є більш широ-
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ким поняттям і позначає явища, що характеризують культуру з моменту 
виникнення перших цивілізацій. Масова ж культура, яка почала форму-
ватися у другій половині ХІХ ст., «виступає як особливий спосіб осво-
єння дійсності й адаптації до неї, що виникає на тій стадії розвитку, ко-
ли формується масове індустріальне суспільство» [103, с. 42]. 

В англомовній літературі поняття масова і популярна часто отото-
жнюються, в українській науці у працях культурологічного напряму 
надається перевага терміну «масова культура», у музикознавчих роботах 
вживаються обидва з невеликим пріоритетом дефініції «популярна 
культура». У невеликій розвідці Р. Безуглої [5], яка розглядає дефініції 
«масова культура» та «популярна культура» в зарубіжній науці, здійсне-
но спробу їх розмежування. Дослідниця відзначає, що популярна куль-
тура історично передує масовій і розвивається інакше, ніж професійна, 
оскільки звертається не до фахівців, а до пересічного індивіда. Популя-
рність однак не свідчить про спрощеність і належність до масової куль-
тури, бо популярними можуть бути явища і елітарної, і народної куль-
тури. У мистецтві «популярність (мається на увазі природна розповсю-
дженість, а не сформована ззовні, зокрема за допомогою засобів масової 
комунікації) може бути викликана цікавим сюжетом, подібністю до ре-
альності, характерністю ситуацій, які описуються, типовістю персона-
жів, здатністю викликати співчуття та прагнення з ними ідентифікува-
ти, в музиці – опорою на актуальний “інтонаційний фонд” (Б. Асаф’єв)» 
[5, с. 88]. Важливою у Р. Безуглої відзначимо тезу про природну розпо-
всюдженість, характерну для популярної культури, яка є нетотожною 
тиражуванню як засобу поширення у масовій культурі. Це є однією з 
прикметних рис популярної культури, хоча вона також не є вільною від 
способів розповсюдження та промоції, зокрема через засоби масової ко-
мунікації, характерні для масової культури. Однак популярна культура 
є культурою для всіх – і для еліти, і для народу, в той час як масова орі-
єнтована на пересічного читача/слухача і не призначена для еліти (тво-
рча еліта, щоправда, може включати у свої твори елементи мас-
культури як символи, які обігруються у творі). 

Зазвичай в популярній, як і масовій культурі, дослідники підкрес-
люють її зв’язок з дозвіллєвою діяльністю та вказують на розважальну 
функцію як засадничу [104, с. 213], що не є зовсім коректним, оскільки 
популярність того чи іншого твору не залежить від того, чи служить він 
розвагою, чи ні. Тож якщо розуміти популярну культуру як відкриту 
для усіх, просту й доступну, але не спрощену, внаслідок чого вона на-
буває поширення як у народі, так і серед культурних еліт, а до популяр-
них зараховувати не лише твори розважального, а й повчального, патрі-
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отичного, виховного змісту, тоді жанр духовної пісні можна вважати ре-
презентантом не лише церковної та народної, а й популярної культури. 
Популярність пісенних творів не протирічить їх сакральності1, особливо 
в Новий час, де посилено антропоцентричний вимір церковних творів. 

Розгляд духовної пісні як явища популярної культури відбувати-
меться у трьох аспектах – соціокультурному, текстовому та музично-
стильовому. 

Соціокультурний вимір духовної пісенності як явища популярної 
культури виявляється через її проповідницьку та конфесійно-полемічну 
функцію, які використовуються для поширення християнського вчення 
або вчення своєї конфесії. Нагадаємо, що такий спосіб є дуже давнім: у 
перші віки християнства музичний компонент відігравав важливу роль 
у розповсюдженні християнського віровчення; зазначимо, що й супро-
тивники християнства поширювали свої доктрини через музику. Таким 
чином, і християни, і їх опоненти розповсюджували свої вчення за до-
помогою простих та доступних народу пісенних творів. З появою проте-
стантизму у XVI ст. спосіб поширення власного віровчення через пісен-
ні твори, у тому числі написаними представниками інших конфесій, 
знову стає актуальним. Лютерани використовували католицьку гімног-
рафію та пісенність для формування власного репертуару: так, в основу 
знаменитого піснеспіву М. Лютера «Nun komm, der Heiden Heiland» бу-
ло покладено гімн Св. Амвросія Медіоланського «Intende qui regis 
Israel», більш відомий як «Veni redemptor gentium» (за текстом другої 
строфи, яка з часом стала першою). Так само діячі контрреформації ви-
користовували відомі протестантські пісні, створюючи для них нові ка-
толицькі тексти. Конфесійна переорієнтація пісенних творів, що відбу-
валася часто і без зміни тексту, коли зміст твору не суперечив церковній 
доктрині, мала місце лише тоді, коли твір був популярним у народі че-
рез зрозумілий і ясний текст та яскраву виразну мелодію. 

Окрім проповідницької, у соціокультурному плані важливою була 
й виховна (катехизаційна) функція. Ю. Медведик у розвідці, присвяче-
ній вивченню теологічно-катехизаційній спрямованості богогласнико-
вих пісень, зазначає, що за допомогою пісень вірянам доносилися дог-
матичні істини та моральні настанови, а розповіді про життя Ісуса Хри-
ста повинні були стати для мирянина моделлю християнського життя. 
Духовна пісня через переказ подій, що містяться у Св. Письмі та церко-

                                                
1 Сьогодні українські дослідники ставлять питання зв’язку сакральної та ма-

сової культури, однак вони розглядають їх крізь призму естетизації та сакралізації 
повсякденності, які є альтернативою девіталізації людини і суспільства [51, с. 126]. 
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вній традиції, якнайкраще допомагала формувати основні засади хрис-
тиянської віри та моралі [143, с. 182–183]. Для цього складні богослов-
ські істини мають подавалися коротко, просто й ясно, щоб їх зміст був 
зрозумілим кожному християнину. При цьому поетична досконалість 
деяких пісенних творів, глибокий зміст, виражений у простих словах, 
робить їх улюбленими не лише серед простих мирян, а й церковних і 
культурних еліт. Церковні ієрархи, у тому числі й православні (Димит-
рій Ростовський (Данило Туптало), Єпифаній Славинецький, Феофан 
Прокопович, ін.) є авторами духовно-пісенних творів, що співалися і 
простими мирянами, і церковною елітою. У ХХ – ХХІ ст. барокові духо-
вні пісні стають джерелом натхнення композиторів. Так, у 20-х рр. ХХ ст. 
до популярних духовно-пісенних творів зверталися О. Кошиць, 
М. Леонтович, К. Стеценко та ін., які робили їх хорові обробки; у ХХІ ст. – 
В. Степурко (кантата «Українські канти XVII ст. (за Димитрієм Савичем-
Тупталом)»1. 

У добу постмодернізму важливу роль в популярній та масовій 
культурі відіграє промоційна функція, хоча її витоки сягають корінням 
доби Ренесансу. Швидке розповсюдження у XVI ст. протестантських 
вчень було пов’язано з появою книгодрукування і новими можливостя-
ми для поширення своїх релігійних поглядів. У цей час друкуються чи-
сленні канціонали з піснями, сприяючи розповсюдженню протестант-
ських доктрин. У XVІI ст. католицька Контрреформація також пропагує 
свої вчення за допомогою друкованих канціоналів та пісенників. Голо-
вним промоційним компонентом друкованих видань були тексти пі-
сень, призначені для поширення тієї чи іншої доктрини, музика як час-
тина промоції відігравала важливу, але допоміжну функцію, як засіб 
трансляції релігійних текстів. 

Важливою віхою у популяризації богослужбових пісенних творів 
став вихід «Богогласника», який закріпив в Україні вже апробовану на 
християнському Заході традицію друкованих церковних пісенників, 
тим самим популяризувавши католицьку складову в українській куль-
турі. Як зазначають православні дослідники останньої третини ХІХ ст. 
І. Котович, Н. Мирович, А. Хойнацький та ін., цей крок популяризації 
був вдалий, а тому вони пропонували створювати та поширювати право-
славні видання «Богогласника», де відомі пісні транслювали не католи-
цьку, а православну доктрину, що згодом було зроблено. У православ-
них виданнях «Богогласника» важливо відмітити вилучення суто като-
лицьких пісень з репертуару. Таким чином було зроблено крок до їх де-
                                                

1 Про цей твір див. [70]. 
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популяризації. Остання, як і популяризація, є елементом промоції. Де-
популяризація є не лише засобом вилучення популярних творів іншої 
конфесії з репертуару, вона можлива і в рамках однієї конфесії, коли не-
обхідно деактулізувати твір недостатньо високого художнього рівня. 

Сьогодні способи промоції змінилися, й актуальними стають елек-
тронні (текстові та музичні) видання, розміщення музичних творів на 
сторінках своїх парафій та на каналах YouTube, завдяки чому пісенні 
твори поширюються надзвичайно швидко. Також відбувається активний 
міжконфесійний обмін пісенним репертуаром. Та коли пісенні твори 
перестають бути предметом конфесійної боротьби, на перший план ви-
ходить їх музична складова, і саме музичний компонент нині стає чіль-
ним у популяризації християнського вчення. 

Текстовий компонент духовної пісенності також репрезентує її як 
явище популярної культури. Серед філологічних розвідок, присвячених 
українській бароковій рукописній традиції, відзначимо роботу 
Л. Копаниці, яка розглядає світську лірику з рукописних пісенників 
XVII – XVIIІ ст. як популярну або «третю літературу». Дослідниця за-
значає, що «у слов’янському фольклорно-літературному середовищі з 
XVI – XVII ст. поряд з традиційними фольклором й “елітарною” літера-
турою створювалась масова або популярна література, основною відмін-
ністю якої від народної словесності була переважно не усна, а писемна, 
рукописна форма побутування» [99, с. 84]. Не з усіма спостереженнями і 
висновками дослідниці можна погодитися, оскільки вони стосуються 
передусім світської, а не духовної пісенності. Так, Л. Копаниця зазначає, 
що творці пісень володіли технікою віршування, що передавалася за 
традицією, і не були знайомі з теорією літератури; а творцями пісень 
були «представники нижчих прошарків міського населення: <…> студе-
нти і випускники академії, часом і викладачі академії, “мандровані дя-
ки”, люди середнього і низького церковного сану, канцеляристи» [99, 
с. 85]. Щодо світської пісенності, то це положення є правильним, бо 
світські тексти не призначалися для друку і функціонували лише в рам-
ках рукописної традиції. Духовна пісенність натомість мала два види 
трансляції – рукописний та друкований, де останній передбачав 
обов’язкове редагування текстів відповідно мовних та літературних 
норм, при цьому і друкована, і рукописна духовна пісня призначалися 
для пересічного християнина. Також серед авторів духовно-пісенних 
творів були не лише представники середнього та низького церковного 
сану, але й церковні ієрархи (Димитрій Ростовський, Єпифаній Слави-
нецький, Феофан Прокопович), які мали ґрунтовну освіту і були автора-
ми духовно-пісенних творів, що набули широкої популярності у XVII – 
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XVIII, а деякі навіть і в ХІХ ст. Отже, відсутність у духовно-пісенних 
творах майстерного літературного віршування не може стати ознакою 
приналежності їх до популярної літератури. При цьому цілком слуш-
ною і для світської, і для церковної пісенності є теза щодо переваги 
«прагматичних цілей тексту над естетичною функцією художнього тво-
ру» [99, с. 85]. Функціональний компонент, на нашу думку, є маркером 
популярної літератури, до якої входить і духовна пісенність, основні 
соціокультурні функції якої були описані вище. І попри те, що 
Л. Копаниця аналізує лише світську барокову рукописну пісенність, ва-
жливим є розгляд рукописної пісенної традиції у контексті популярної 
літератури, оскільки наразі в літературознавстві немає праць, присвяче-
них вивченню духовних пісень як її репрезентантів. 

Текст пісенного твору складається зі змістовного та мовного ком-
понентів, і обидва є важливими для трансляції основного меседжу тво-
ру. Зазначимо, що популярність як засіб промоції в текстах духовно-
пісенних творів тісно пов’язана з їх проповідницькою (конфесійно-
полемічною) та виховною (катехизаційною) функціями. Основним за-
вданням духовних пісень було простою й доступною мовою донести до 
слухача основні положення християнського вчення в інтерпретації від-
повідної конфесії. Не менш важливим було вплинути на почуття прос-
тих мирян, тому в текстах пісень органічно поєднувалися теоретико-
догматична (виклад істин віри) або історична (опис євангельських подій 
або життя святих) складова з риторичною, яка мала на меті емоційно 
вплинути на слухача. Зазначимо, що ті ж самі риси можна знайти і у 
«високій» літературі релігійного змісту, однак у популярній літературі 
вони є основою, «форматом», відхід від якого може зробити твір незро-
зумілим широкому загалові, а, отже, знизити його популярність та про-
моційну функцію. 

На відміну від «високої» літератури, духовно-пісенні твори менш на-
сичені складними метафорами, алегоріями, епітетами, порівняннями, си-
мволами. З іншого боку, в текстах пісень є багато цитат зі Св. Письма та 
церковної гімнографії, чимало алюзій на літургічні тексти, також значна 
кількість творів містять акровірші з іменем автора. Втім, у духовних піснях 
переважно використано цитати та алюзії на загальновідомі тексти (серед 
найбільш популярних – «Честнѣйшую херувім и славнѣйшую без сравне-
нія серафім», «Слава во вишніх Богу» тощо). Риси популярної літератури у 
духовних піснях також виявляються у роботі за готовими моделями, серед 
яких назвемо написання текстів за подібними інципітами («Небо и земля 
нынѣ торжествуют» та «Небо и земля нынѣ ликовствует», «Нова радость 
стала» і «Новая радость свѣту ся з’явила», «Царю Хрісте незлобивый» і 
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«Хрісте Царю справедливый» тощо), туди ж додамо текстові контрафакту-
ри, які часто пов’язані з використанням тих самих мелодій. 

Розглянемо особливості популярної літератури на прикладі текс-
тів духовно-пісенних творів догматичної та історичної тематики. Най-
більш концентровано церковна догматика зосереджена в катехизацій-
них піснях, серед яких однією з найпопулярніших була «Тройця Бог 
Отець, Бог Син, Бог Дух Святий» («Troyca Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch 
Swiaty»), приписувана Т. Щуровському1, що широко використовувалася 
на василіанських місіях для поглиблення релігійних знань вірян. У тек-
сті пісні2 подано відомості про основу християнського (у даному випад-
ку – католицького) вчення: Триєдність Бога, сотеріологічний вимір зе-
много шляху Ісуса Христа, 10 Божих та 5 церковних заповідей, 7 таїнств, 
важливість спасіння у Римській Церкві, Страшний суд, милосердя Боже 
для грішника, що розкаюється. Власне теологічна частина займає більшу 
частину тексту, істини віри подаються у вигляді коротких, чітких, лег-
ких для запам’ятання (у тому числі завдяки віршованій формі) форму-
лювань (шоста строфа пісні, текст за [237, с. 195]): 

Трете: недѣлю в побожности святкуй, 
Четверте: отца, матку, старшых шануй, 
Пяте: не убый, шесте: не чужолож, 
Сє(д)мое: не крадь, осме: не свѣдчь на лож. 

Розкриття догмату про Страшний суд є найбільш великою за обся-
гом (строфи 15–22) та найемоційнішою частиною пісні, яка за допомогою 
антитез (строфи 19–22) мала здійснити найбільший вплив на слухача 
(шістнадцята та дев’ятнадцята строфи пісні, текст за [237, с. 196–197]): 

Задрижить земля о(т) ангелской трубы, 
Грѣшник з душею с тѣлом дойдет згубы. 
Той день остатнїй небес страсет силы, 
Отворит гроби, о(т)слонит могилы. 
Розлучат мужа о(т) власной жоны, 
Одно до пекла, друге до короны. 
Также и дочку о(т) матки розлучат, 
Една в роскоши, другу злыи мучат. 

                                                
1 Щодо авторства твору див. дослідження О. Шкурган [237], яка зазначає, що 

Т. Щуровський не є автором твору, а сама пісня є перекладом з польської. 
2 Див. польський оригінал, український текст у кириличному записі та записі 

латинкою у статті О. Шкурган [237, с. 192–200]. 
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Завершується пісня закликом грішника до покаяння, що знімає 
емоційну напругу, яка була у попередніх строфах. 

Отже, пісня має яскраво виражену катехитично-повчальну спря-
мованість, яка досягається простими засобами: переліком основних 
правд віри, описом, що чекає того, хто не живе не згідно з цими істина-
ми, закликом до покаяння. Ясна, проста, наглядна оповідь робить цей 
твір зрозумілим кожному. Нагадаємо, що жанр катехізису є коротким 
викладом істин віри, тобто це свого роду популярний теологічний трак-
тат, призначений для мирян, тому й катехитична пісня, яка є віршова-
ним різновидом катехізису, має усі ознаки популярної літератури. За-
значимо, що ознаки останньої тісно пов’язані з її призначенням (функ-
цією), усе інше – віршування, стиль, мова – витікають з цього. 

Виховна (катехизаційна) функція є важливою складовою пісень з ка-
лендарного циклу, де розповідається про події з життя Христа, Богородиці 
або святих. Основна задача пісень – не просто викласти зміст євангельсь-
ких або житійних подій, але дати можливість їх людині пережити. У різд-
вяних піснях, окрім власне догматичної частини, важливе місце посідає 
емоційна. Особливо яскраво вона виражена у т. зв. колядках-колисанках, 
де йде звертання до Ісуса-немовляти, що спить. Пісні-колисанки 
з’явилися в добу бароко в Європі1, в Україні вони також набули поширен-
ня, серед них найбільш популярною є «Спи, Ісусе, спи». У піснях пасійно-
го циклу йде оповідь про страждання та смерть Ісуса Христа, що не просто 
нагадує події з життя Ісуса, а закликає до покаяння та співстраждання Ісу-
сові. Текст пісень сполучає простоту та ясність оповіді з емоційністю ви-
кладу, чи це пестливі звернення до немовляти Ісуса, чи скорботний на-
стрій, що супроводжує опис подій страждань та смерті Христа. 

Мова духовно-пісенних творів орієнтована на оновлення лексики, 
ніж на збереження архаїчної, в той час як друковані видання тяжіють до 
збереження давньої лексики. Прагнення до більшої зрозумілості попу-
лярної літератури, до якої належить і духовна пісенність, сприяє при-
скоренню еволюції мовного компонента, яка відбувається швидше, ніж 
у «високій» літературі. У зв’язку з цим наведемо спостереження літера-
турознавця І. Грималовського, який висловив цікаву думку щодо ролі 
співаної поезії в історії літератури і розвитку літературної мови. Зокрема 
він зазначає, що народження сучасної літературної української мови мо-
гло датуватися не 1798 роком – появою «Енеїди» І. Котляревського, а се-
рединою XVIII ст., якби усі духовні пісні XVIII ст. було надруковано, 
оскільки в них була широко представлена не тільки церковно-
                                                

1 Про це див. [229]. 
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слов’янська та староукраїнська, а й українська сучасна літературна мова, 
яка на той момент вже була повністю сформована [26, с. 163]. Якщо дру-
ки, зокрема «Богогласник», також орієнтуючись на простого мирянина, 
зберігали архаїчну (церковнослов’янську та староукраїнську) мову, то 
рукописна духовна пісня поступово торувала шлях сучасній. 

Музична складова духовної пісенності також дає підстави розгля-
дати її в контексті популярної музичної культури. У добу бароко зрос-
тає роль світського елемента в духовній пісенності європейських країн. 
На східнослов’янських землях пісенність наслідує європейські зразки, і 
духовна пісня, подібно до світської, у стильовому відношенні наближа-
ється до побутової музики, використовуючи пісенні й танцювальні еле-
менти. Це положення неодноразово постулюється в музикознавчих пра-
цях. Л. Корній зазначає такі риси канта як регулярна метрика, куплетна 
форма і зауважує, що кант був найпоширенішим жанром міської побу-
тової культури [101, с. 73]. Л. Костюковець неодноразово наголошує на 
тому, що «канти – твори побутової культури, яка займає проміжне по-
ложення між професійною та народною» [106, с. 14]. Аналогічну думку 
щодо текстів рукописних пісень висловила Л. Копаниця [99, с. 84]. За-
значимо, що Л. Корній та Л. Костюковець характеризують пісенну тра-
дицію (духовну і світську) як побутову, а не популярну, тим самим під-
креслюючи широке розповсюдження пісенності нового типу у побуті, 
тоді як Л. Копаниця визначає цей шар як популярну літературу. Обидві 
характеристики пісенної традиції як популярної та побутової не проти-
річать одна одній, оскільки характеризують явище з різних позицій (ви-
користання у побуті та широка розповсюдженість). Однак зазначимо, 
що стосовно духовно-пісенної традиції більш коректним є термін «по-
пулярна культура», оскільки духовна пісня, на противагу до світської, 
звучить не лише в побуті. Також дефініція «популярна культура» є ши-
ршою і більш точно відображає специфіку духовно-пісенного шару, 
оскільки включає соціокультурний аспект, методи поширення (промо-
ція), особливості текстового та музичного компонентів. 

Стильова еволюція духовної пісенності тісно пов’язана зі світсь-
кою, що підтверджує тезу про приналежність першої до популярної 
культури. Л. Костюковець визначає основні ритмоформули кантових 
творів, серед них: «ритмоінтонації ходи в основному і модифікованому 
вигляді, ритмоінтонації й ритмоформули західноєвропейських танців 
павани, сери, мазурки, вокального полонезу, (а також полонезний ритм 
із продовженням), ходзоного, менуету, вольти, гальярди та ін.» [106, 
с. 22]. Ці ритмоформули є не лише у світських пісенних творах, а й у 
духовних піснях, що дослідниця демонструє на прикладі різдвяних пі-
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сень [108]. У другій половині XVIII ст. в музиці широко використову-
ється галантний та класицистичний стилі, які знайшли відображення в 
російських духовних піснях («Хвалу Всевышнему Владыкѣ потщися дух 
мой возсылать» на вірші М. Ломоносова, «Среди самых юных лѣт вяну я 
как нѣжный цвѣт» анонімного автора, ін.)1. Т. Шеффер зазначає, що ду-
ховна пісня М. Андрієвського «Ах! Смотри, кто жив на преждный мой 
вѣк» з «Богогласника» (№ 133) «є не чим іншим, як справжнім менуетом, 
мабуть, цей танець став для автора своєрідним символом минулого світ-
ського життя» [209, с. 223]. Як вказує дослідниця нововасиліанської пі-
сенності І. Матійчин, у новому духовно-пісенному репертуарі, що фор-
мується з кінця ХІХ ст., є твори з танцювальною метро-ритмічною осно-
вою; нерідкими були пісні з яскраво вираженими романсовими інтона-
ціями. На її думку, «використання ритмоформул та мелодичних зворо-
тів, властивих світській музиці, зокрема народно-танцювальній, сприяло 
популяризації духовних пісень» [130, с. 13–14]. 

Дослідники російського духовного стиха ХІХ – ХХ ст. відмічають 
вплив на нього жанрів міської пісні та романсу. Н. Мурашова відокрем-
лює від духовного стиха духовні романси, які виконуються і в монасти-
рях, і світськими виконавцями, а також поширюються за допомогою за-
собів масової комунікації. При цьому вона відзначає спорідненість обох 
жанрів, а підставою розмежування стає саме стильова відмінність [151, 
с. 126]. М. Казанцева, у розвідці, присвяченій традиціям духовних стихів 
на Уралі, щодо традиції старообрядців уральських заводських центрів, 
вказує на поєднання міської та сільської пісенності, а також звороти ін-
струментальних награвань [85, с. 252]. У ХХІ ст. духовна пісенність ши-
роко використовує бардівський стиль, а також стиль сучасної розважа-
льної музики у т. зв. «молодіжних» піснях, які широко побутують у всіх 
християнських конфесіях. 

Вплив світської музики на духовну характеризує не лише Новий 
час, а й усю історію християнської музики. Як зазначає дослідник хрис-
тиянської музичної традиції Е. Вілсон-Діксон, «в усі часи аргументом на 
користь включення елементів світської музики у богослужіння, почи-
наючи від Амвросія й Лютера до Вільяма Бута, є те, що з часом світські 
асоціації, пов’язані з цією музикою, будуть забуті» [195, с. 383]. Історія 
християнської музики має багато прикладів залучення світських пісень 
до церковної практики, хоча церковна влада завжди намагалася змен-

                                                
1 Класицистичний стиль в духовно-пісенній творчості розглянуто в статті ав-

тора «Класицизм як музичний стиль східнослов’янської духовної пісенності другої 
половини XVIII – початку ХІХ століття», що готується до друку. 
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шити цей уплив. Сьогодні, коли т. зв. «молодіжна» духовна пісня, що 
широко використовує засоби виразності популярної музики, постає пи-
тання, наскільки коректним є таке поєднання. 

У сучасній церковній музиці в Європі й Америці час від часу від-
буваються експерименти щодо новітніх засобів виразності. Згадаємо 
широко відому літургічну відправу за участю рок-музикантів – т. зв. 
«металеву месу», що супроводжувала у 2006 р. богослужіння в лютеран-
ській церкві м. Темппеліаукіо (Фінляндія). Е. Вілсон-Діксон наводить 
приклад відправи англіканської рейв-меси, що відбулася в 1994 р. у со-
борі Грейс в Сан-Франциско. Її музичний супровід складався з «техно-
музики, латинських піснеспівів, мультимедіа-шоу, тай-чи, безмовної 
медитації і рейв-танцівників, на головах яких були надягнені шоломи 
для віртуальної реальності» [195, с. 382]. Рейв-меса викликала широку 
дискусію у пресі, думки щодо неї розділилися. Е. Вілсон-Діксон наво-
дить кілька відгуків, серед яких є й схвальні, і різко негативні. Серед ар-
гументів «за» висловлювалася теза про те, що людині іноді важко визна-
чити, яка музика має бути інструментом богослужіння, серед аргумен-
тів «проти» – не кожна нова музична форма є коректною, і в рейв-месі 
«християнство було оточено бездумними елементами язичництва, мані-
пуляційними образами та екологічною істерією» [195, с. 383]. 

Отже, культивування стилю популярної музики у християнських 
піснеспівах, до яких належить і духовна пісня, є поширеним явищем, 
хоча завжди викликає дискусію. Сучасний музичний стиль, з одного 
боку, сприяє її популярності, особливо у молоді, з іншого, потенційно 
загрожує втратити основну функцію духовної музики – молитовну. 

Підсумуємо особливості духовної пісенності як репрезентанта по-
пулярної культури: 

1) духовна пісня є найпростішим жанром християнської музики, а 
тому є найбільш ефективним засобом поширення християнського вчення; 

2) підставою розгляду духовної пісенності як складової популяр-
ної культури є проповідницька (конфесійно-полемічна), виховна (кате-
хизаційна), промоційна функції, що стають її маркерами; текстова та му-
зина складові витікають з функцій, які ці пісні виконують у соціумі; 

3) головною метою популяризації духовно-пісенного твору є доне-
сення його змісту (саме тому текстів духовних пісень завжди є більше, 
ніж мелодій), а музичний компонент виступає засобом популяризації; 

4) духовно-пісенні твори можуть бути предметом популяризації та 
депопуляризації: популяризація може бути природною (пісня увійшла у 
церковний побут і функціонує у житті громади) і промоційною (попу-
лярність пісень підтримується через їх друк); депопуляризація пісенних 



Розділ 1. Східнослов’янська духовна пісенність у просторі християнської культури 

 

 72 

творів також буває природою (пісня втрачає актуальність у церковній 
громаді через відміну тих чи інших церковних свят, молитовних прак-
тик або через архаїчність музичного стилю) та промоційною (через не-
достатньо високий художній рівень твору або його богословську чи 
конфесійну невідповідність вона виключається з друків); 

5) популярність духовних пісень тісно пов’язана з їх відповідністю 
«формату», що передбачає: а) поєднання викладу основного змісту з ри-
торичними прийомами з метою посилення емоційного впливу на слу-
хача, б) використання простих мовних та літературних засобів (метафор, 
порівнянь, символів, алюзій тощо), які не відволікають слухача від осно-
вного меседжа твору, в) роботу за готовими моделями (створення пісень 
на інципіт, текстові контрафактури); 

6) музичний компонент сприяє популяризації духовних пісень за-
вдяки простоті музичної мови творів та орієнтації на сучасний музичний 
стиль; історично духовна пісня була тісно пов’язана зі світською, викори-
стовуючи її потенціал для популяризації релігійних пісенних творів; іг-
норування анабатичного виміру релігійної музики сприяє популярності 
пісенного твору, однак за рахунок втрати його основної функції.
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РОЗДІЛ 2 
СТРУКТУРА ЗБІРНИКІВ ДУХОВНИХ ПІСЕНЬ 

ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ САКРАЛЬНОГО 
УНІВЕРСУМУ НОВОГО ЧАСУ: 

КОНФЕСІЙНИЙ ВИМІР 
Вплив західноєвропейської (передусім центральноєвропейської) 

духовно-пісенної традиції на східнослов’янську є особливо наочним у 
двох площинах – репертуарній (запозичення пісенних творів) та струк-
турній (формування пісенників як окремої книги, аналогічної канціо-
налу). Запозичення європейських пісенних творів тією чи іншою мірою 
були предметом дослідження філологів М. Возняка, В. Гнатюка, М. Гру-
шевського, В. Перетца, І. Франка, С. Щеглової, Ю. Яворського, О. Позд-
нєєва, О. Гнатюк, П. Женюха, В. Нойманна, Д. Штерна, музикознавців 
Ю. Кєлдиша, О. Васильєвої, Л. Івченко, Л. Корній, Л. Костюковець, 
Ю. Медведика. Нами було здійснене спеціальне дослідження, присвя-
чене вивченню шляхів рецепції західноєвропейської духовно-пісенної 
традиції у східнослов’янському репертуарі [67]. На сьогодні проблема-
тика репертуарних зв’язків центральноєвропейської та східно-
слов’янської духовної пісенності є достатньо розробленою, хоча і потре-
бує подальших досліджень, особливо джерелознавчого та текстологіч-
ного характеру. 

Значно менше уваги приділяється питанням зв’язків європейської 
та східнослов’янської духовно-пісенної традиції на рівні кодифікації ре-
пертуару у відповідних книгах – канціоналах та пісенниках. Зазначимо, 
подібність структури католицьких канціоналів та східнослов’янських пі-
сенників, особливо унійної традиції, нерідко вказувалася вченими: 
С. Щеглова відзначає спорідненість будови «Богогласника» (1790–1791) і 
тогочасних католицьких польських пісенників [216, с. 58–60]. У роботі 
І. Матійчин розглянуто систематизацію нововасиліанського духовно-
пісенного репертуару та його кодифікацію у виданні «Церковні пісні» 
(1926), де відзначено особливості структури співаника [130]. У дослі-
дженнях автора цієї монографії підіймалися питання структурування 
українських пісенників XVII – XVIII ст. у контексті їх спорідненості з єв-
ропейськими (передусім католицькими) канціоналами ([62]; [63]; [69]). 

До питання структурування українських рукописних співаників 
неодноразово звертався Ю. Медведик, розглядаючи їх у контексті будо-
ви почаївського «Богогласника». Основні положення вченого є такими: 



Розділ 2. Структура збірників духовних пісень як віддзеркалення 
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на українських теренах у XVIII ст. були відомі два типи пісенників – 
мішаного типу (східноукраїнські землі) та календарно-тематичного ти-
пу (західноукраїнські землі). Останній почав формуватися в 30-х рр. 
XVIII ст. і орієнтувався на структуру православних церковних книг і ка-
толицьких канціоналів, у яких пісні групувалися за церковним кален-
дарем. В останній чверті XVIII ст. в рукописах був поширений ще один 
тип пісенника – з календарним принципом структурування, однак з ви-
ходом «Богогласника» рукописні збірники наслідують саме його струк-
туру. В основу почаївського «Богогласника» (1790–1791) було покладено 
календарно-тематичний принцип, започаткований в лемківських пісен-
никах, з яких було взято раціональне зерно [145, с. 94–105]. Спостере-
ження вченого є вірними, однак висновки є неповними, що викликало 
необхідність звернутися до теми структурування пісенників більш дета-
льно. Відзначимо кілька моментів в концепції Ю. Медведика, які потре-
бують уточнення або доповнення. 

По-перше, має бути удосконалений термінологічний апарат. Зазна-
чимо, що в процесі дослідження в роботах вченого термінологія вироб-
лялася поступово: в розвідці 2000 р. Ю. Медведик щодо структури пісен-
ників вживає терміни «тематично-календарний» та «змішаний» [140, 
с. 53], тоді як в монографії, яка є підсумковою працею – «календарно-
тематичний» та «мішаний» [145, с. 103–104]. Термін «календарно-
тематичний», на нашу думку, є більш коректним, оскільки точніше хара-
ктеризує специфіку цього типу книги. Ю. Медведик також не диферен-
ціює поняття «тип» та «принцип»: у його працях ми читаємо про «кален-
дарно-тематичний принцип» [145, с. 103] і «календарно-тематичний тип» 
[145, с. 105], «календарний принцип» і «календарний тип» [145, с. 102], 
«мішаний тип» [145, с. 103]. Вочевидь, для вченого терміни «тип» та 
«принцип» є синонімами, хоча він слушно не вживає терміну «мішаний 
принцип» як такий, що є беззмістовним. Утім, «тип» і «принцип» є нето-
тожними поняттями, навіть у вузькому контексті, коли йдеться про стру-
ктурування лемківських пісенників та «Богогласника». Якщо брати більш 
широкий історичний та географічний контекст, то необхідно розмежува-
ти ці поняття. 

Зазначимо, що існують загальні та спеціальні принципи упорядку-
вання пісенників з духовними піснями. Дослідниця новоєрусалимської 
духовно-пісенної традиції О. Васильєва зазначає, що є два універсальні 
принципи організації пісенного репертуару – алфавітний та тематич-
ний, якими користуються при упорядкуванні великої кількості текстів 
[13, с. 121–122]. Щодо календарного принципу, то він вже не є універса-
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льним, оскільки використовується в співаниках з духовно-пісенними 
творами, що у своїй структурі орієнтуються на літургічні книги католи-
цької або православної традицій. Також наголосимо, що календарно-
тематичного принципу організації репертуару не існує, а пісенник ка-
лендарно-тематичного типу поєднує два принципи – календарний і те-
матичний. Пісенники можуть бути упорядковані і за одним принципом 
– календарним, тематичним або алфавітним. Окрім того, аналіз співа-
ників усіх християнських конфесій XVI – ХХІ ст. показав, що можна ви-
окремити ще два принципи. Вони також не є універсальними і відобра-
жають специфіку організації духовно-пісенного репертуару російської 
православної традиції XVIІ ст. (символічний) та протестантської ХХ – 
ХХІ ст. (віртуальний). Детально їх буде розглянуто у відповідних розді-
лах. Зазначимо лише, що два останніх є надбудовою (принцип вищого 
порядку) над класичними, а саме алфавітним та тематичним. У нашому 
дослідженні також запропоновано термін «пісенник комплексного ти-
пу», який передбачає поєднання різних принципів організації співаць-
кої книги, які використано відповідно до головної мети – створення 
універсального пісенника, що призначався для церковних (сакральний 
вимір) та позацерковних (сакралізований вимір) потреб християнина. 
Пісенники комплексного типу є в усіх конфесіях, окрім православної, їх 
структура відповідає традиціям, що склалися в кожній з них. 

Повертаючись до досліджень Ю. Медведика, також варто зазначи-
ти, що «мішаний тип» пісенника не є однорідним, а зовнішня хаотич-
ність може приховувати в собі елементи протоструктурування. В руко-
писних пісенниках XVIІ – XVІIІ ст. є не лише алфавітний принцип ор-
ганізації, характерний для російської традиції, про який вчений неод-
норазово згадує у своїх працях, а й інші, виявлення яких потребує більш 
детального розгляду. 

Також Ю. Медведик, характеризуючи структуру «Богогласника», 
зазначає, що її укладачами було використано західногалицький (лемків-
ський) досвід укладання пісенників. Рукописні збірники Лемківщини 
«відображають такі світоглядні принципи компонування співаників, 
при яких традиції національні, що йшли, передовсім, від греко-
візантійської гімнографії та традиції укладання паралітургійних співа-
ників нашими західними сусідами, змикаються в єдине ціле для досяг-
нення гармонійно збалансованого збірника на основі “календарно-
тематичного” структурування. Репрезентують західноукраїнські руко-
писні співаники й ідеологію багатомовності та конфесійної толерантно-
сті» [145, с. 104]. На нашу думку, світоглядні принципи та занурення у 
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власну культурну традицію були також важливими і для жителів інших 
регіонів України. Українці центральних та східних регіонів були знайо-
мі із західною духовою пісенністю (і, відповідно, з канціоналами), яку в 
останню третину XVIІ ст. разом з білорусами перенесли до Московської 
держави. Православні українці, у тому числі архімандрит Чернігівсько-
го Єлецького монастиря Іоаннікій Галятовський, писали пісні польсь-
кою мовою. Однак календарно-тематичний тип пісенника виникає ли-
ше на Західній Україні. Отже, причиною його появи були не світогляд-
ні принципи, ідеологія багатомовності та конфесійної толерантності. 
Формування пісенника з календарно-тематичною структурою було тіс-
но пов’язане з поширенням паралітургічних практик в Унійній Церкві, 
які передбачали включення пісень до сакральних літургічних дій. Саме 
це і лише це стало причиною наслідування структури західноєвропей-
ських католицьких канціоналів у західноукраїнських пісенниках. 

Отже, нижче буде розглянуто кілька важливих питань, серед яких 
центральним стане характеристика особливостей структурування євро-
пейських католицьких і протестантських канціоналів та пісенників XV – 
ХХІ ст. для подальшого порівняння з рукописними співаниками україн-
сько-білоруської (православної, унійної) і російської (православної) 
традицій XVII – XIX ст. та сучасними друкованими виданнями усіх хри-
стиянських конфесій. Також буде наголошено на релігійних, соціокуль-
турних та національних особливостях розвитку кожної з конфесій, що 
відбилося на структурі пісенників. 

2.1. Будова західноєвропейських канціоналів і пісенників: 
історична ретроспекція

Літургічний календар як принцип організації сакрального часу 
лежить в основі богослужбових книг усіх християнських конфесій. У 
католицьких градуалах і антифонаріях богослужбові піснеспіви на ру-
хомі (Proprium de tempore) і нерухомі (Proprium de sanctis) свята упоря-
дковувалися згідно з церковним календарем. Календарний принцип ор-
ганізації богослужбових книг католицької традиції зберігся у традицій-
них протестантських церквах (лютеранській, англіканській). Православ-
ні й унійні ірмологіони в організації піснеспівів спираються на кален-
дарно-мінейний принцип. 

Календарний принцип виявився настільки універсальним, що йо-
го було використано при упорядкуванні збірок духовних пісень – кан-
ціоналів і пісенників. Становлення канціоналів як збірників духовних 
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пісень літургічного та паралітургічного призначення відбувається у ка-
толицькому та протестантському середовищі у Західній Європі, пізніше 
такого типу збірки поширюються і на східнослов’янських землях. 

Якщо в літургічних книгах календарний принцип організації піс-
неспівів був провідним, оскільки уособлював сакральний час, то канці-
онали й пісенники, призначені для світських, поступово розширювали 
свою тематику і включали, окрім богослужбових, піснеспіви та молитви, 
що освячували побут (ранкові та вечірні молитви, пісні-прохання про 
хорошу погоду та врожай тощо). Тому при усій подібності будова літур-
гічних книг та канціоналів (пісенників) ніколи не була тотожною: піс-
неспіви богослужбових книг були виключно літургічними, в той час як 
канціонали містили усі три типи піснеспівів – літургічні, паралітургічні 
та позалітургічні. У канціоналах (пісенниках) для мирян поєднувалися 
твори сакрального (церковного) призначення і твори, що сакралізували 
побут християнина. Розглянемо еволюцію європейських канціоналів 
(пісенників) як поступовий процес формування книги, яка охоплює усі 
сторони християнського життя мирянина. 

Формування католицьких канціоналів з духовними піснями тісно 
пов’язане з книгою «Cantionale ecclesiasticum» («Церковний канціонал»), 
яка увійшла у вжиток, починаючи з XV ст. Специфічна риса церковного 
канціоналу – поєднання у книзі літургічного призначення вибраних пі-
снеспівів із градуалів і антифонаріїв з духовними піснями (cantiones) ла-
тинською або національними мовами. Среди ранніх католицьких канці-
оналів зазначимо краківський рукописный канціонал XV ст. «Cantionale 
ecclesiasticum complectens omnia quibus ex praescripto et approbatione 
synodorum provincialium ecclesia Polonia utitur» («Церковний канціонал, 
який містить все, що використовується в польській церкві згідно з при-
писом і схваленням місцевих синодів») [134, c. 316]. 

Церковний канціонал, на відміну від градуалів і антифонаріїв, не 
мав чіткої репертуарної регламентації. Як приклад наведемо кілька зра-
зків1 з центральноєвропейського регіону. 

Один із найдавніших і повних католицьких церковних книг, де міс-
тяться духовні пісні, є т. зв. «Franusův kancionál» («Cantionale Franus») 
[334], який переписав у чеському м. Градец-Кралове (Hradec Králové) 
1505 р. мешканець міста Ян Фран. Це доволі розлогий рукопис (367 сторі-
нок), у якому містяться піснеспіви ординарія (Kyriale) і пропрія (Graduale) 

                                                
1 Більшість канціоналів є католицькими, але серед чеських є низка гуситсь-

ких, які за формою практично ідентичні католицьким і можуть розглядатися у кон-
тексті еволюції канціоналів католицької, а не протестантської традиції. 
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меси, співані зразки символу віри (Patriamina, Creda seu Symbola), зібрання 
секвенцій (Sequentiale), піснеспіви офіція (Antiphonale). Окремий розділ 
рукопису становить зібрання духовних пісень (Cantionale); також пісні 
містяться в розділі «Missae Rorate in adventu Domini», які чергуються в 
богослужбовими піснеспівами Kyrie, Alelluia, секвенціями. Розташування 
піснеспівів у частинах Kyriale, Graduale, Sequentiale, Cantionale йде за це-
рковним календарем: вони мають розділи Proprium de tempore (адвенто-
вий, різдвяний, великодній, звичайний періоди) і Proprium de sanctis 
(нерухомі свята церковного календаря). Структура частини Cantionale як 
окремого розділу канціонала Я. Франа є подібною до літургічних частин 
книги, з яких вона перейняла принцип організації репертуару. Отже, ду-
ховні пісні завдяки включенню у канціонали стали одним із жанрів, що 
репрезентував сакральний час християнського богослужіння. 

Невеличкий (84 сторінки) рукописний чеський католицький кан-
ціонал XVI ст. [340] поєднує гімнарій (Liber hymnarius) і канціонал 
(Cantionale). Піснеспіви гімнарія упорядковано згідно з церковним ка-
лендарем і включають частини Proprium de tempore (адвентовий, різд-
вяний, великопісний, великодній, звичайний періоди) та Proprium de 
sanctis (пісні до окремих святих і загальні піснеспіви святим). Пісні ж 
канціоналу, які становлять більшу частину рукопису, призначені лише 
до одного літургічного періоду – Адвента. Це можна пояснити тим, що, 
ймовірно, це лише частина рукопису, далі могли бути записані пісні на 
інші частини літургічного року. Цікавим є той факт, що велика кількість 
пісень адвентового розділу (більше 80 пісень) не є упорядкованими. 
Єдиний організаційний принцип, який, до речі, витримано лише част-
ково, проте багаторазово – алфавітний: низка пісень (до 10-15) упоряд-
кована за абеткою, потім алфавітний принцип порушується, але згодом 
поновлюється, і так кілька разів. 

Отже, у канціоналах першого типу духовні пісні відокремлені від 
інших літургічних піснеспівів у спеціальний розділ (Cantionale), який 
структуровано за літургічним календарем, подібно до інших розділів 
цих книг. Такий тип церковних канціоналів був розповсюджений у ре-
несансну добу і відображав перехідний етап (від середньовічного до су-
часного) репрезентації сакрального. 

Окрім того, у церковній практиці були богослужбові книги з ду-
ховними піснями, де останні не були виокремлені у спеціальний розділ, 
а розміщалися разом з іншими літургічними піснеспівами. У цих книгах 
загальне структурування відбувалося не за жанрами, а службами. Такі 
книги увійшли у церковну практику у передбарокову і барокову добу. У 
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них можемо знайти наочне підтвердження традиції використання духо-
вних пісень у католицькій літургії, а саме їх виконання поряд з тради-
ційними літургічними піснеспівами або їх парафразами. Літургічні ци-
кли, що включали й духовні пісні, також організовані за літургічним ка-
лендарем. Серед подібних книг назвемо чеський канціонал XVIІ ст. 
[328]. Як різновид канціонала другого типу були поширені й канціона-
ли, призначені на окремий період літургічного року, серед яких най-
більш популярними були адвентові роратні для спеціальних ранкових 
вотивних служб до Богородиці, що відправлялися у адвентові будні. Се-
ред роратних канціоналів назвемо ранньобароковий польський канціо-
нал «Parthenomelica albo Pienia nabożne o Pannie Najświętszej» (1613) Ва-
лентія Бартошевського (Walenty Bartoszewski) [346] і чеський роратний 
канціонал 1620 р. [327]. У чеському канціоналі роратні служби відокре-
млені від пісень, які зібрані у спеціальний розділ. У польському кілька 
пісень входить до літургічного циклу, чергуючись з частинами ордина-
рія і пропрія, у другій половині збірки записано лише пісні. 

Таким чином, канціонал другого типу представляв наступний 
етап формування книги, в якій, по-перше, збільшується вага церковних 
пісень, по-друге, пісні фіксуються у контексті церковного богослужін-
ня, замінюючи або доповнюючи канонічні піснеспіви. Ці рукописи та 
видання свідчать про поступове включення колишніх неканонічних (з 
точки зору церковних приписів) піснеспівів у богослужіння і функціо-
нальне прирівняння їх до літургічних, що є ознакою нового розуміння 
сакральності, характерне для Нового часу. 

У ренесансну та ранньобарокову добу ще було мало католицьких 
канціоналів, які містили лише духовні пісні. Найчастіше в окремих роз-
ділах були розміщені й інші піснеспіви, хоча духовні пісні у цих книгах 
посідали значене місце. Однак саме початок XVІI ст. ознаменувався по-
явою канціонала як особливої книги з піснями для богослужбових по-
треб, у якій вже були відсутні канонічні літургічні піснеспіви. Втім, ка-
нціонали, у яких поєднувалися традиційні латинські піснеспіви і духо-
вні пісні, ще тривалий час продовжували використовуватися у католи-
цькій літургічній практиці. До таких типів канціоналів належить 
«Cantionale Catholicum Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aítatos» («Католиць-
кий канціонал: старі та нові угорські побожні церковні піснеспіви»), 
складений та підготовлений до друку трансільванським францисканцем 
Яношем Кайоні (János Kájoni) у 1676 р. [329] і який неодноразово вида-
вався пізніше аж до ХХ ст. (1719, 1805–1806, 1921), який містив і григо-
ріанські піснеспіви, і духовні пісні угорською мовою. 
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Однак найбільшого поширення набули католицькі канціонали 
третього типу, у яких друкувалися духовні пісні (до пісенних творів та-
кож ми долучаємо й пісенні парафрази частин ординарів меси). Цей тип 
пісенника остаточно сформувався у середині XVIІ ст., набувши форму, 
яка є актуальною й донині. Як зразок канціоналів третього типу наведе-
мо угорське видання «Cantus catholici» (1651) (упорядник – Бенедикт 
Соллоші (Benedek Szöllősi) та його словацьку версію з тією ж назвою 
(перше видання вийшло у 1655 р., друге – у 1700 р.). 

В угорському виданні «Cantus catholici» [330] твори розташовані 
таким чином: пісні на Адвент, Різдво, Великий піст, Великдень, Возне-
сіння, Зіслання Святого Духа, на свято Пресвятої Євхаристії; пісні до 
Богородиці та святих; псалтирні та біблійні пісні; літанії, пісні покаян-
ного змісту, в т. ч. за померлих. У словацькому виданні «Cantus catholici» 
[331] структурування є подібним, хоча має й певні відмінності. Канціо-
нал має більш деталізовану структуру, зокрема щодо творів, упорядко-
ваних згідно з літургічним роком (пісні на Адвент, Різдво, Новий рік, 
Трьох царів, Великий піст, Великдень, Вознесіння, Зіслання Святого 
Духа, Трійцю, на свято Пресвятої Євхаристії). Після пісень на свята лі-
тургічного року йдуть твори до Богородиці та святих (пісень до святих 
усього дві, на відміну від угорського видання, що містить цілу низку 
творів). До наступного розділу Pysne obecne включено віршовані пара-
фрази ординарія меси, пісні до і після проповіді, псалтирні пісні, різні 
пісні прославного, покаянного або благального змісту. Окремо рубри-
ковано ранкові та вечірні, катехитичні пісні, антифони. 

Серед новацій канціоналу «Cantus catholici», як й інших видань, 
що виходять у той самий час, відзначимо появу спеціальної групи бого-
родичних пісень, які до того окремо не виділялися: у ренесансну і ран-
ньобарокову добу пісні до богородичних свят в канціоналах, як у анти-
фонаріях і гра дуалах, входили до частини Proprium de sanctis разом з 
піснеспівами до святих. Також важливими новаціями стала поява у збір-
ках псалтирних і принагідних (ранкових, вечірніх, катехитичних тощо) 
пісень, які прямо не пов’язані з літургічним календарем, а тому були 
відсутні в ренесансних і ранньобарокових канціоналах. 

З точки зору організації репертуару цікавими є авторські канціона-
ли, як, наприклад, канціонали чеха Адама Вацлава Міхни (Adam Václav 
Michna) – «Česká mariánská muzika» (1647) [332] і «Svatoroční muzika» 



Будова західноєвропейських канціоналів і пісенників: історична ретроспекція 
 

 81 

(1661) [351], у яких текст і музика повністю належить укладачу1. «Česká 
mariánská muzika» (66 творів) автором поділена на три розділи. У першо-
му містяться пісні, організовані за принципом Proprium de tempore: на 
Різдво (O narození Pána Krista), до Святого Імені Ісуса (O Kristu Pánu a 
jeho svatém jménu), на Великий піст (Postní, aneb o umučení Páně), Велик-
день (Velikonoční), Вознесіння (O Vstoupení Páně), Зішестя Святого Духа 
(Svatodušní), Святу Трійцю (O svaté Trojici), свято Божого Тіла (O Božím 
těle). У другому розділі – богородичні пісні на Стрітення (O Očišťování 
Panny Marie), Благовіщення (O Zvěstování), страждання Богородиці під 
хрестом (O bolestné Panně Mariji), Відвідування Марією Єлизавети (O 
Navštívení Panny Marie), Успіння (O Nanebevzetí Panny Marie), Різдво Бо-
городицы (O Narození Panny Marie), Уведення до храму (O Obětování 
Panny Marie), Заручення (O Zasnoubení Rodičky Boží), загальні про Бого-
родицю і до Богородиці (Obecné o Matce Boží a k Matce Boží). Третя час-
тина канціонала А. Міхни – про помираючих та померлих побожних 
християн (O umírajících a zemřelých pobožných křesťanův). 

Канціонал «Svatoroční muzika» (118 творів) містить пісні на усі 
свята літургічного року, починаючи від Адвента. На відміну від збірки 
«Česká mariánská muzika», вона не має поділу на тематичні цикли (гос-
подські пісні, богородичні пісні, до святих). Більшість творів канціона-
ла – пісні до святих (O svatém Štěpánu, O svatém Janu Evanjelistovi, O 
svaté panně Dorotě, O svaté Zuzanně z Starého zákonaíseň, O svatém 
Matěji apoštolu тощо), які чергуються (згідно з церковним календарем) 
з піснями про події з життя Ісуса і Марії (O narození Pána Krista, O 
Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného, Slavné Syna Božího vzkříšení, 
Zvěstování blahoslavené Panny Marie, O Nanebevzetí blahoslavené Panny 
Marie тощо). Завершується цикл «Svatoroční muzika» піснями за помер-
лих (Vzdychání duše v očistci, Rozmlouvání duše živé s duši v očistci 
zůstávající, Za mrtvé k Panně Mariji тощо). 

Авторські канціонали використовують календарно-тематичний тип 
структури, що вже закріпився у католицькій церковній практиці. «Česká 
mariánská muzika» більше нагадує упорядкування традиційних канціона-

                                                
1 Авторські пісні у канціоналах ми знаходимо і в XVI ст., наприклад, у невели-

чкому чеському збірнику (обсяг 220 сторінок) [339], який містить лише духовні пісні 
(cantiones), упорядковані за церковним календарем. Особливість цього канціоналу – 
окреме розташування пісень, що належать одному автору, які відносяться до 
Proprium de tempore і охоплюють період від Адвенту до свята Св. Трійці (Cantiones 
euangelicae de incarnatione domini autore m. venceslao nikolai de vodniano, арк. 9 –
 78 зв.). Також авторські пісні є в частині Proprium de sanctis (Cantiones de sanctis et 
primo sancto ioanne baptista autore venceslao nicolaide vodniano, арк. 183 зв. – 203). 
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лів, ніж «Svatoroční muzika», однак усі вони у той чи інший спосіб відо-
бражають структуру, що у Середньовіччі сформувалася в літургічних 
книгах і у середньобарокову добу остаточно закріпилася в канціоналах. 

Зазначимо основні ознаки центральноєвропейського канціонала, 
що остаточно сформувався у середині XVIІ ст. 

1) Канціонали, на відміну від літургічних книг, мають менш рег-
ламентовану будову. Укладач збірки пісень сам обирає репертуар (він 
може виступати автором усієї збірки або її частини), а також визначає 
принципи його розташування. Канціонал структурується за церковним 
календарем, однак у ньому передбачено варіативність у розташуванні 
розділів. 

2) Серед специфічних рис канціоналів – виділення окремої групи 
богородичних пісень, якої не було в добу Ренесансу, де усі пісні на бо-
городичні свята, що входили до Proprium de sanctis, подібно до серед-
ньовічних градуалів та антифонаріїв, містилися разом з піснеспівами на 
честь святих. 

3) Канціонали містили пісні, що звучали під час частин пропрія 
меси, пісенні й непісенні парафрази частин меси з текстами ординарія, 
паралітургічні та позалітурігчні молебні й відправи. 

4) У ранніх канціоналах рідко записувалися пісні на різні випадки, 
і усі пісенні твори так чи інакше були пов’язані з подіями, відображе-
ними у церковному календарі. Окремим розділом у канціоналах іноді 
могли бути покаянні пісні, які генетично пов’язані зі службами за поме-
рлих (pro defunctis), а також пісні у різних потребах, що походять з поза-
богослужбових молитовних практик, які давні канціонали іноді містили 
як додатки. У канціоналах середини XVIІ ст. вагому частину пісенного 
репертуару становлять пісні некалендарної групи – покаянні, прославні, 
благальні, принагідні тощо, ґенеза яких сягає літургічних (відправи pro 
defunctis) або позабогослужбових молитовних практик. 

Отже, у католицьких канціоналах, починаючи з середини XVIІ ст., 
йде закріплення основних принципів організації репертуару (за церков-
ним календарем) і основних розділів, до яких входять пісні, що ілюст-
рують події з життя, смерті і воскресіння Ісуса Христа (1), життя Бого-
родиці (2), пісні до святих (3), інші пісні, не пов’язані з літургічною 
практикою, але які охоплюють усі інші сторони людського буття – жит-
тя і смерть, покаяння, прославлення, побутові потреби (4). Окрім пісень, 
до канціоналів входили й непісенні твори, зокрема перефразовані час-
тини ординарія меси та літанії (5), що уможливлювало використання 
канціонала на богослужінні, різного роду молебнях і у побуті. Отже, у 
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середині XVIІ ст. загалом було сформовано канціонал (пісенник) ком-
плексного типу, який, відповідно до засад «нової сакральності», мав ан-
тропоцентричне спрямування та охоплював усі сторони людського бут-
тя – і сакральний вимір богослужіння, і формально позасакральний, але 
сакралізований простір повсякденного життя. 

Католицькі канціонали з духовними піснями стали однією з 
найуживаніших богослужбових книг католицької Європи, призначених 
для мирян. Їх значення є надзвичайно важливим у контексті становлен-
ня духовно-пісенного репертуару національними мовами, що набуває 
актуальності в Новий час і особливо у добу романтизму. Новий етап 
розвитку католицьких пісенників1 припадає на ХІХ ст., коли вони оста-
точно отримують завершену форму, яка є актуальною і понині.  

Польським класичним пісенником, на який орієнтуються усі сучас-
ні католицькі видання, є «Śpiewnik kościelny» (Краків, 1838), упорядкова-
ний Мартином Міхалом Мьодушевським (Michał Marcin Mioduszewski) 
[344]. У його першій частині міститься пісні на церковний рік, куди 
включено твори на Адвент, Різдво, Великий піст, Великдень, Зелені свята, 
до Божого Тіла, Богородиці, святих, пісні на різні випадки, пісні за помер-
лих. У другій частині вміщено польські варіанти частин ординарія меси та 
вечірні, а також різні паралітургічні і позалітургічні молебні (суплікації, 
літанії, вервиці, молитовні годинки). У додатку, що вийшов у 1841 р., нові 
твори було впорядковано за тим самим принципом. 

На основі пісенника «Śpiewnik kościelny» М. Мьодушевського Ян 
Седлецький (Jan Siedlecki) уклав новий пісенник «Śpiewniczek zawiera-
jący pieśni kościelne» (Краків, 1876; перші 11 видань мали саме таку назву, 
нині він друкується під титулом «Śpiewnik kościelny»), який до сьогодні 
має не один десяток перевидань [350]. Його структура є більш деталізо-
ваною, ніж у пісеннику М. Мьодушевського. Розпочинається збірник пі-
снями на церковний рік (твори на Адвент, Різдво (різдвяні пісні поділя-
ються на церковні та домашні), Великий піст, Великдень, Вознесіння, Зе-
лені свята, Трійцю, на честь Св. Євхаристії, до серця Ісуса); далі йдуть 
розділи з піснями до Богородиці, до святих, пісні на різні випадки та за 
померлих. Друга половина збірки містить польські варіанти частин ор-
динарія меси (пісенні та непісенні) та інші співи на літургію, піснеспіви 
                                                

1 Назва «канціонал» щодо книги з духовними піснями поступово виходить з 
ужитку. Канціоналами у XVІIІ – ХХ ст. називали переважно книги мішаного типу, 
що містили латинські піснеспіви з градуала й антифонарія та духовні пісні латин-
ською та національними мовами; до таких канціоналів належить, окрім вже згада-
ного угорського «Cantionale Catholicum Régi, és Uj, Deák, és Magyar Aítatos» (Чікшо-
мьо, 1676), хорватський «Cithara octochorda» (Загреб, 1757) [333]. 
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нестрофічної форми до інших літургічних та паралітургічних молебнів 
(суплікації, вечірні, літанії). У додатках вміщено нові пісні різної темати-
ки. Для зручності користування, пісні в кожному розділі розташовано в 
алфавітному порядку, чого не було у виданні М. Мьодушевського. 

Сучасний «Śpiewnik kościelny» (Катовіце, 2005) [352] має деякі від-
мінності від видання Я. Седлецького. Він розпочинається, наприклад, не 
піснями, розташованими згідно з церковним календарем, а польськими 
піснями до літургії (pieśni mszalne), після яких вже йдуть традиційний 
розділ пісень на усі свята календарного року, пісні до Богородиці, до 
святих тощо, піснеспіви меси та інших молебнів. Традиційно у кожному 
розділі пісенні твори йдуть за абеткою. Окремим розділом виділено по-
залітургічні співи, до яких віднесено т. зв. «молодіжні» пісні, тобто пі-
сенні твори полегшеного стилю, популярні серед молоді. Поява такого 
роду пісень у збірках, що мають дозвіл церковної влади, є ознакою нашо-
го часу; включення є спробою окреслити їх статус, оскільки вони є попу-
лярними серед молоді і часто звучать на богослужіннях. 

Отже, у Польщі, починаючи з середини ХІХ ст. і донині, актуаль-
ним є тип церковного пісенника з усталеною структурою, яка включає 
пісні, що виконуються протягом церковного року і пов’язані з головни-
ми подіями з життя Ісуса Христа, пісні до Богородиці та святих, а також 
пісні різного змісту та інші літургічні й паралітургічні піснеспіви стро-
фічної або нестрофічної будови, що звучать на літургії або інших церко-
вних відправах, а також поза богослужінням, наприклад, на цвинтарі. 
Варіативність структурування є незначною і стосується лише деталей, 
наприклад більшої деталізації щодо груп пісенних творів або ж порядку 
розташування окремих частин у виданні. 

Сучасний німецький пісенник «Gotteslob» [335], що видавався 
спочатку у Східній Німеччині (перше видання було здійснене у 1975 р.). 
і нині має численні перевидання (нова редакція вийшла у світ у 2013 р.), 
є книгою універсального типу, призначеною і для богослужіння, і для 
інших церковних потреб. Вона має 5 великих розділів: особисті молитви 
(Persönliche Gebete), християнське життя у таїнствах (Christliches Leben 
aus den Sakramenten), життя спільноти протягом церковного року (Das 
Leben der Gemeinde im Kirchenjahr), спілкування святих (Gemeinschaft 
der Heiligen), служба слова, літургія годин, молитви (Wortgottesdienst, 
Stundengebet, Andacht). Якщо перші два розділи мають лише тексти мо-
литов, то третій і четвертий включають значну кількість пісенних тво-
рів. Третій розділ містить піснеспіви, що виконуються протягом церко-
вного року (Адвент, Різдво, Великий Піст тощо), прославні та молитовні 
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пісні узагальненого змісту (усі зазначені твори використовуються як му-
зичний компонент частин пропрія), піснеспіви ординарія меси (латин-
ські, німецькі прозаїчні та віршовані). У четвертому розділі записано пі-
сні до Богородиці та святих. Стосовно п’ятого розділу, то до нього 
включено переважно піснеспіви псалмодичного складу, що входять у 
добове коло богослужінь, у ньому лише невелика кількість духовних пі-
сень. Збірник «Gotteslob» має дещо інше структурування у порівнянні з 
польськими виданнями, оскільки фактично поєднує дві книги – моли-
товник та церковний пісенник, але при цьому в «співаній» частині має 
практично ті самі розділи, що й польські видання, бо саме ця структура, 
апробована часом, показала свою життєздатність. 

Таким чином, сучасні католицькі пісенники є пісенниками ком-
плексного типу; вони спираються структурний тип, що сформувався в 
західно- та центральноєвропейських католицьких канціоналах у сере-
дині XVIІ ст. Серед найважливіших новацій XVIІІ – ХХ ст.: деталізація 
рубрик в межах загальної структури, розміщення піснеспівів в межах 
однієї тематичної групи за абеткою. Додамо також, що сучасні пісенни-
ки набули статусу літургічних книг і є основним джерелом музичного 
матеріалу для церковних відправ мирян1. 

У сучасних католицьких літургічних виданнях основний масив 
музичних творів складають пісенні жанри, що звучать під час змінних 
частин богослужіння (пропрія) і тематично пов’язані з літургічними ро-
ком. Також у них представлені частини ординарія (у пісенних та непі-
сенних формах) і різні паралітургічні молебні, що дозволяє використо-
вувати пісенники у будь-яких потребах – на богослужінні, інших церко-
вних відправах, приватних молитвах. 

Протестантські канціонали почали формуватись у XVI ст., з по-
явою протестантизму2. Протягом наступних п’яти століть книги з пісне-
співами до протестантських богослужінь набули різних форм, що було 
пов’язане з великою кількістю протестантських деномінацій, які суттєво 
різнилися доктринально, ще не могло не вплинути на форму та зміст 
канціоналів. Ми не зупинятимемося детально на кожній конфесії, однак 

                                                
1 Сучасна католицька літургічна практика передбачає варіативність музичної 

складової у церковних відправах. У монастирському вжитку використовуються 
традиційні літургічні книги, композиції великої форми звучать у європейських ка-
федральних соборах під час недільних відправ. Найуживанішими книгами для що-
денних церковних католицьких відправ сьогодні є збірки духовних пісень. 

2 Як вже зазначалося, у XV ст. існували й протопротестантські (гуситські) ка-
нціонали, але за формою вони були близькими до католицьких і репрезентували 
середньовічний тип церковно-літургічної книги. 
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спробуємо визначити найбільш типові зразки канціоналів та інших книг 
для молитовних потреб різних протестантських громад. 

Перші протестантські канціонали спиралися на традиції, що були 
апробовані в католицькій церковній практиці, при цьому однак в них 
вносили відповідні зміни. У чеському канціоналі «Písně chval božských», 
укладеному Яном Рохом (Jan Roh) у Празі 1541 р. (канціонал репрезентує 
традицію «чеських братів»)1, пісні поділено на три тематичні групи. Пе-
рший розділ включає твори, що оповідають про події земного життя Ісуса 
Христа, починаючи з очікування його народження (Адвент) і до Зіслання 
Св. Духа; розділ завершують пісні прославного характеру. До другої гру-
пи входять твори, важливі для духовного життя, центральне місце в яких 
посідає тематики християнських таїнств (пісні про церкву, священиків, 
Слово Боже, покаяння, вечерю Господню, подружжя, духовне життя). 
Третя частина канціонала містить пісні на різні потреби, зокрема пісні 
катехитичного змісту щодо істин віри, пісні у потребах немічних, пісні 
на обряд поховання та про Судний день, ранкові та вечірні пісні-
молитви, пісні до і після споживання їжі, пісні про різні побожні речі. 

Близьким до канціоналу Яна Роха за змістом, але структурно дещо 
відмінним, є канціонал «Písně duchovní evangelistské» Яна Благослава 
(Jan Blahoslav), виданий у Моравії у м. Іванчіце (Ivančice) у 1564 р., який 
також репрезентує практику чеських братів. На відміну від першого, він 
має два, а не три, розділи. У першому вміщено пісні про земне життя 
Ісуса Христа (менш деталізовано, ніж у канціоналі Яна Роха); у перший 
розділ також входять пісні, присвячені християнським таїнствам. Дру-
гий розділ містить пісні катехитичного змісту, присвячені питанням ві-
ри, пісні про заповіді Божі, спокусу та християнське мучеництво, пісен-
ні твори на різні години дня й ночі та у різних потребах. 

Словацький лютеранський канціонал «Cithara sanctorum», укладений 
Юраєм Трановським (Juraj Tranovský) (Левоча (Levoča), 1636)2, поділявся 
на три розділи. У першому містилися пісні на різні періоди літургічного 
року, пов’язані із земним життя Ісуса Христа (Адвент, Різдво, Новий рік, 
Великий піст, Великдень, Вознесіння, Зішестя Святого Духа, Трійця), 
другий розділ включає пісні, пов’язані з церковним богослужінням, та-
їнствами та церковними обрядами; у третьому розділі зібрано твори мо-

                                                
1 Детальний опис усіх пісенних творів канціонала Яна Роха, а також канціо-

нала Яна Благослава, здійснено у роботі К. Смекалової [238, с. 31–78]. 
2 Збірник аналізуємо за виданням [224]. 
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литовного та катехитичного змісту, а також пісні, які освячують христи-
янський побут (ранкові, вечірні, благословення їжі тощо) [224, с. 64–65]. 

Протестантська традиція пісенних переспівів біблійних псалмів 
інспірувала появу окремої книги – повного пісенного Псалтиря. Серед 
перших зразків назвемо знаменитий «Женевський Псалтир» (1562), текс-
ти якого належать перу Клемана Маро і Теодора де Без, що були покла-
дені на музику Луї Буржуа. Ця форма співацької книги породила багато 
наслідувань в усій Європі, і не лише протестантській, а й католицькій та 
православній. Зазначимо, що формально повний пісенний Псалтир не 
був канціоналом у його класичному розумінні, оскільки в основу його 
будови не було покладено традиційний для такого типу книг календар-
ний або тематичний принцип. Повний пісенний Псалтир наслідує зміст 
біблійного Псалтиря, де відсутнє упорядкування за тематичними гру-
пами на рівні цілого циклу. Але це не означає, що видавці збірок не вра-
ховували момент практичного використання цих книг на богослужінні. 
Твори з пісенного Псалтиря в протестантській церковній практиці ви-
конувалися у тісному зв’язку з конкретними церковними святами, про 
що свідчить передмова («Die Psalmen im Kirchenjahr») до «Беккерівсько-
го псалтиря» («Becker Psalter») Г. Шютца (1628, 1661), в якій детально 
розписано день або свято, коли треба співати той чи інший псалом [336, 
с. ХІІІ–XІV]. Зазначимо, що протестантські повні пісенні Псалтирі від-
кривають шлях новому принципу впорядкування пісенних книг для бо-
гослужіння у ХХ ст., коли пісні у книзі взагалі йдуть у вільному поряд-
ку, натомість наприкінці подано тематичний індекс усіх творів, де мож-
на знайти пісні до будь-якого свята. 

Підсумуємо деякі спостереження щодо тематики та упорядкуван-
ня протестантських канціоналів у XVI – XVІI ст. У цей період виокрем-
люються три основні тематичні групи пісень: народження, життя, 
смерть, воскресіння, вознесіння Ісуса Христа і зіслання ним Св. Духа (1), 
церковні таїнства й обряди (2), християнське життя у його ідеалах та 
практичній площині (3). Зазначимо, що усі три тематичні групи є й у 
католицьких канціоналах, однак у протестантських відсутні традиційні 
для католиків групи пісень до Богородиці та святих1. Визначені темати-
чні групи стали основою подальшої еволюції протестантських музично-
літургічних книг. Різновидом протестантських канціоналів були повні 
пісенні Псалтирі, що базувалися на переспівах текстів Св. Письма. Їх те-

                                                
1 Деякі канціонали містять кілька пісенних творів до Богородиці і святих, але 

у цих творах вони розглядаються як зразки християнських чеснот, а не як заступ-
ники людей перед Богом. 
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матика не охоплювала усієї повноти церковного та побутового життя 
християнина, однак ці твори мали велику цінність через узагальненість 
змісту і богонатхненність першоджерел; також цей тип пісенника пе-
редбачив появу нового способу впорядкування текстів за допомогою 
тематичного індексу. Зазначимо, що протестантські канціонали XVІI ст. 
(окрім повного Псалтиря), як і тогочасні католицькі, були зразками пі-
сенників комплексного типу відповідно до потреб свої конфесії. 

Упродовж XVIІІ – ХХ ст. у протестантських країнах було видано 
величезну кількість видань протестантських музично-літургічних книг1. 
Оскільки раніше було розглянуто літургічно-співацькі книги традицій-
них протестантських деномінацій (чеські брати, лютерани), зупинимося 
на баптистській традиції, яка сьогодні є найбільш поширеною. Найчас-
тіше у гімналах використовується тематичний спосіб упорядкування 
репертуару. Як типовий зразок наведемо американський гімнал «Lift Up 
Your Hearts: Psalms, Hymns, and Spiritual Songs» (Гренд-Репідс, Мічіган, 
2013) [343]. Перший розділ – «Історія створення і відкуплення» («The 
Story of Creation and Redemption») – містить пісні на свята християнсь-
кого року (очікування приходу месії у Старому Заповіті, земний шлях 
Ісуса Христа, пісні про шлях віри, очікування другого пришестя Ісуса 
Христа). Другий розділ – «Поклоніння Триєдиному Богу» («Worshiping 
the Triune God») – присвячений різним аспектам християнського життя 
(покликання, молитва, поклоніння, слухання Господнього слова, спові-
дання віри, таїнства тощо). Цей гімнал є репрезентативним зразком бо-
гослужбових книг нових протестантських церков. 

У баптистських виданнях трапляється й вільне розташування пі-
сенних творів. Відсутність зовнішнього структурування (твори у пісен-
нику йдуть у довільному порядку), на нашу думку, генетично походить 
із традицій друків повних пісенних Псалтирів у XVI ст., де, відповідно 
до біблійного першоджерела, відсутнє групування творів за темами. Як 
зразок такого типу збірок наведемо американське видання «Hymns of 
Praise. The Hymnal of the True Jesus Church» (Гарден Гроув, Каліфорнія, 
1993) [337], де взагалі відсутня будь-яка рубрикація, однак наприкінці 
книги, окрім алфавітного покажчика пісень, є тематичний («Topical 
Index of Hymns»), де усі пісні згруповано за 42 тематичними групами 
(«Боже заступництво і турбота» («God’s Protection and Care»), «Істинна 
церква» («The True Church»), «Наша любов до Господа» («Our Love to the 
Lord»), «Друге пришестя Христа» («The Second Coming of Christ») тощо); 

                                                
1 Сьогодні найпоширенішою назвою таких книг є гімнал або зібрання гімнів. 
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у кожній тематичній групі пісні розташовано за абеткою. Окрім того, у 
збірці є алфавітний покажчик усіх пісень. Цей принцип структурування 
ми окреслимо як віртуальний, оскільки у книзі пісні йдуть у довільному 
порядку, а тематичне впорядкування здійснюється у змісті, за допомо-
гою якого кожен християнин або християнська громада обирають твори 
відповідної тематики. 

Підсумуємо основні ознаки протестантських книг для богослуж-
бового співу XVI – ХХІ ст. 

1) Для протестантських літургічних видань характерним є 
а) продовження традицій упорядкування, апробованих в католицьких 
пісенниках, з певними видозмінами відповідно до свого віровчення 
(лютеранські, чеські братські); б) відхід від католицької моделі структу-
рування зі збереженням календарного принципу упорядкування групи 
пісень, що оповідають про земний шлях Ісуса Христа; в) повна відмова 
від традиційної моделі, заміна тематичної структури покажчиком (бап-
тистські, п’ятидесятницькі, видання нових харизматичних церков). 

2) Відсутність у музично-літургічних книгах протестантів будь-
яких деномінацій богородичних пісень та пісень до святих, що склада-
ють важливу частину католицьких канціоналів. 

3) Поява нових тематичних груп пісень, важливих для протестант-
ського віровчення (любов Божа, віра, надія, Боже провидіння, Божа бла-
годать тощо). 

4) Тісний зв’язок зі Св. Письмом, звідти актуальність і культиву-
вання псалтирних пісень, які у XVI – XVIІ ст. були одним із найпопуля-
рніших жанрів протестантської піснетворчості, породивши особливий 
тип книги – повний пісенний Псалтир. 

Багатство форм європейських канціоналів не могло не вплинути 
на розмаїття пісенників, що побутували на східнослов’янських теренах. 
З одного боку, структура українських, білоруських і російських рукопи-
сних та друкованих співаників орієнтувалася на апробовані у Європі 
форми, з іншого – відмінність конфесійного середовища зумовило появу 
оригінальних, часом унікальних типів збірників, у яких відобразилася 
специфіка побутування духовних пісень на східнослов’янських теренах. 

2.2. Організація репертуару в пісенниках православної традиції

На східнослов’янських землях знайомство з європейським духов-
но-пісенним репертуаром і канціоналами, в яких були записані пісні, 
почалося у другій половині XVI ст. Найбільш ранні збережені записи 
українських духовних пісень належать до XVІI ст., при цьому форму-
вання рукописного пісенника як спеціальної книги припадає на період 
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50–60-ті рр. XVІI ст. [145, с. 80]. На жаль, найдавніші українські рукопи-
си з піснями не дійшли до нашого часу, тому про структуру українських 
пісенників XVІI ст. ми можемо говорити на основі поодиноких джерел. 
Більше матеріалу дійшло з першої половини XVІІI ст., де можна спосте-
рігати формування двох гілок української пісенності – паралітургічної 
та позалітургічної. Першу детально буде розглянуто у наступному роз-
ділі, наразі зосередимося на позалітургічній гілці, яка культивувалася у 
православному середовищі. 

Збереглося лише кілька пісенників кінця XVІI – початку XVІІI ст. 
православної традиції, серед яких три знаходяться у Львівській націона-
льній науковій бібліотеці імені В. Стефаника (ф. А. Петрушевича, 
№№ 135, 169, 233, останній рукопис є нотованим)1. Характерною рисою 
структури православних пісенників є вільне розташування творів у збір-
ці. Як зразок розглянемо два пісенники: співаник Леонтія та Павла Гри-
невича з Галичини [273] та Захарія Дзюбаревича з Полтавщини [308]. 

Перший пісенник2 має двох переписувачів – Леонтія та Павла 
Гриневича, що відобразилося на його структурі. У першій частині, пе-
реписаній Леонтієм, яка займає 59 сторінок, структура є надзвичайно 
хаотичною: пісні духовного і світського змісту чергуються без усілякої 
системи. Наприклад, після кількох світських пісень йдуть дві духовні, 
призначені до абсолютно різних свят церковного календаря – на Усі-
чення голови Св. Івана Предтечі та пісня про побиття немовлят [273, 
арк. 11 зв. – 14]. Упродовж збірки світські пісні чергуються з духовними, 
ближче до кінця першої частини духовних стає більше, однак їх зміст і 
порядок й надалі є вельми строкатим. У середині, наприклад, йде пісня 
до Св. Миколая, потім повчального змісту, далі пісня на Благовіщення, 
дві пісні благального та повчального змісту, ще одна пісня до 
Св. Миколая, пісня до Богородиці тощо 273, арк. 43 зв. – 49 зв.]. У пер-
шій частині збірки є лише один міні-цикл з 5 богородичних пісень, з 
яких перша – до свята Успіння, інші чотири прославного та благального 
змісту [273, арк. 39 – 43 зв.]. Важливо, що перші чотири автор свідомо 
поєднує у цикл («пісня друга», «пісня третя»). Але це єдиний випадок у 
першій частині збірки. 

                                                
1 Ю. Медведик уточнює датування усіх трьох збірок: № 135 (перша частина – 

1719 р., друга – 1727 р.), № 169 (кінець XVІI ст. або до 1709 р.), «№ 233 (перша час-
тина – кінець XVІI ст., друга – середина XVІIІ ст. [145, с. 81–82]. 

2 Усі тексти пісень збірника № 135 опубліковано М. Грушевським [29]. 
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Друга частина, переписана Павлом Гриневичем, є дещо відмін-
ною. По-перше, там відсутні світські пісні. Пісні згруповано у доволі 
розлогі цикли, які вже важко назвати міні-циклами, оскільки у деяких з 
них значна кількість творів (два цикли богородичних пісень по 4 твори, 
цикл великопісних пісень з 6 творів, цикл різдвяних пісень – 11 творів; 
два останні визначаються переписувачем саме як цикли, перед ними 
стоїть вказівка, що це початок великопісних [273, арк. 66 зв.] та різдвя-
них пісень [273, арк. 74]). Щодо другої половини збірки, то вона відріз-
няється від класичних православних співаників, оскільки містить два 
розлогих і свідомо виділених тематичних циклів пісень, що більш хара-
ктерно для унійних пісенників з календарно-тематичною організацією 
репертуару. Втім, це не є дивним, оскільки друга частина переписана в 
Галичині у 1727 р., коли календарно-тематичний тип пісенника стає 
провідним. Для православних пісенників більш типовою є саме перша 
частина співаника. 

Ненотований пісенник Захарія Дзюбаревича1 (1728–1730, датуван-
ня за [145, с. 83]) містить переважно духовні пісні. Його укладач 
З. Дзюбаревич походив із Поділля або південно-східної Галичини, але 
свій рукопис уклав на Полтавщині, перебуваючи на території Гадяцько-
го полку [145, с. 85]. У пісеннику З. Дзюбаревича половина творів нале-
жить до церковних свят – господських (різдвяні, на Богоявлення, вели-
копісні, великодні, на Вознесіння, на Преображення), богородичних (до 
Різдва Богородиці, на Покров), до святих Василя, Миколая, Івана Бого-
слова, Івана Хрестителя, Параскеви та ін. У збірнику більшість пісень не 
згруповані тематично, а розкидані по усій збірці. Однак у пісеннику є 
два міні-цикли (4 та 3 пісні) з різдвяними піснями [308, арк. 49 – 54 та 77 – 
80 зв.], цикл богородичних пісень (4 пісні) [308, арк. 42 зв. – 47 зв.], є 
випадки поєднання двох пісень однієї тематики – пісні страстям Хрис-
товим [308, арк. 31 – 32 зв.; арк. 101 зв. – 103]. Від російських пісенників 
того часу ця збірка відрізняється значною кількістю пісень календарно-
го циклу, від української паралітургічної, формування якої відбувалося 
у той самий час – відсутністю системності в організації пісень, пов’я-
заних з церковним календарем. Не можна пояснити безсистемність ор-
ганізації лише тим, що у збірки було кілька переписувачів, бо, як ми ба-
чили в попередньому співанику, кожен з переписувачів притримується 
певного принципу організації репертуару. Безсистемність як система є 
характерною рисою цієї збірки. Пісенник З. Дзюбаревича є показовим 
щодо рукописних співаників, які побутували на східноукраїнських зем-

                                                
1 Опис пісень збірки див. у [158, с. 89–93]. 
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лях, стосовно репертуару і способу його упорядкування. Одночасно він 
репрезентує (разом зі співаником Леонтія та Павла Гриневича, а також 
іншими галицькими збірниками кінця XVІI – початку XVІIІ ст.) струк-
турний тип українського православного пісенника XVІI – XVІIІ ст. 

Щодо еволюції українського православного пісенника, то перша 
половина співаника Леонтія та Павла Гриневича репрезентує перший 
етап її формування, що характеризується вільною структурою без будь-
якої системи; збірник Захарія Дзюбаревича представляє другий (основ-
ний) тип українського православного пісенника (до появи православних 
видань «Богогласника»), особливістю якого є тематичні міні-цикли (2–5 
творів), при цьому на рівні усієї збірки систематизація репертуару відсу-
тня1. Перший тип пісенника ми визначаємо як безсистемний, другий – 
протокалендарний, у якому є елементи структурування репертуару за 
церковним календарем. 

Українська православна духовно-пісенна традиція другої полови-
ни XVІIІ ст. представлена рукописами, що репрезентують східноукраїн-
ський регіон, серед яких багато переписано на Слобожанщині. Зі сло-
божанських пісенників кінця XVІІI ст. назвемо передусім ненотований 
співаник куп’янського підканцеляриста С. Піпнавкіна, що нині зберіга-
ється у Російському державному архіві давніх актів (ф. Основний, 
№ 996), який охарактеризовано у розвідці Ю. Медведика [137]. На жаль, 
ця збірка має усього 12 аркушів, де записано 13 українських та російсь-
ких духовних і світських пісень, тому важко говорити про якісь специ-
фічні риси упорядкування збірки. У пісеннику немає традиційних для 
українських рукописів господських пісень, щодо богородичних, то вони 
представлені іконославильними піснями (міні-цикл з 2-х творів до міс-
цевих ікон Богородиці – Охтирської та Каплунівської, що розпочинають 
збірку), пісні до святих репрезентовані 3-ма творами, з яких 2 також 
утворюють міні-цикл з 2-х пісень (до св. Стефана та св. Миколая, третя 
пісня до св. Миколая завершує збірку). Вказані твори перемежовуються 
з покаянними, морально-повчальними та світськими піснями. Пісенник 
С. Піпнавкіна, попри невеликий обсяг, яскраво репрезентує риси украї-
нського співаника православної традиції. 

                                                
1 Ю. Медведик визначає усі пісенники некалендарної (вільної) структури як 

«мішані» [145, с. 103]. Вчений не диференціює співаники з вільною структурою, яка 
не була однорідною і також зазнала еволюції. Окрім того, між українськими та ро-
сійськими рукописними пісенниками XVІІI ст. «мішаного» типу є суттєва різниця, 
тому вони потребують додаткової диференціації. 
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До слобожанських пісенників зачисляють (див. [145, с. 84]) неното-
ваний збірник з Бібліотеки Академії наук Росії [313]1, переписаний також 
наприкінці XVІІI ст. У цьому збірнику є кілька рис, що споріднюють йо-
го з російською традицією (початковий реєстр пісенних творів, поетичні 
переспіви псалмів М. Ломоносова), однак вагома частина репертуару, що 
належить до пісень календарного циклу, вказує на українське походжен-
ня збірки, а кілька пісень із «Саду божественных пѣсней» Г. Сковороди є 
додатковим свідченням того, що рукопис є слобожанським. Порівнюючи 
цю збірку з пісенником З. Дзюбаревича, який було переписано на 60 ро-
ків раніше, ми бачимо стійкі риси східноукраїнських пісенників право-
славної традиції, а саме: вагому роль пісень до християнських свят (гос-
подських, богородичних, на честь святих), іконославильні пісні. Пісні 
упорядковано не згідно з церковним календарем, а вільно, при цьому є 
кілька тематичних міні-груп (3 пісні до ікон Богородиці [313, арк. 8 зв. – 
11]; 2 пісні до Св. Миколая [313, арк. 19 зв. – 20]. 

Стосовно слобожанської традиції як репрезентанта східноукраїнсь-
кої православної духовної пісенності та значення в ній духовних пісень 
до календарних свят, то її в унікальний спосіб відтворив Г. Сковороди у 
циклі «Сад божественных пѣсней, прозябшїй из зерн Священного Писа-
нїя» (1757) [188]. І. Юдкін, а раніше Д. Чижевський, розглядали цикл 
Г. Cковороди у контексті української духовної пісенності. І. Юдкін за-
значає, що «Сковороду можна розглядати як попередника творців коди-
фікованого зібрання українських духовних пісень – славетного “Богогла-
сника”, що вийшов у Почаєві через сорок років після початку роботи 
Сковороди над “Садом”» [217, с. 11]. Насправді, це не зовсім так, хоча спі-
льні риси є в обох зібраннях пісень. Прямого впливу Г. Cковороди як ав-
тора «Саду божественных пѣсней» на укладання «Богогласника» немає, 
оскільки останній репрезентує паралітургічну гілку з орієнтацією на це-
рковну практику, в той час як «Сад» Г. Сковороди – твір позабогослужбо-
вий. Тим не менше, Г. Cковорода на початку збірки цілком свідомо вико-
ристовує календарний принцип укладання репертуару: на початку цик-
лу йдуть твори на Різдво (4-та і 5-та пісні), Водохреща (6-та пісня), Ве-
ликдень (7-ма та 8-ма пісні), до Святого Духа (9-та пісня). Однак далі 
зміст пісень і структура циклу абсолютно не пов’язані з церковним кале-
ндарем, тому скоріше варто розглядати цикл «Сад божественных пѣсней» 
не як прообраз «Богогласника», а в контексті східноукраїнської правосла-
вної духовно-пісенної традиції другої половини XVІІI ст., де пісні до це-
рковних свят утворюють міні-цикли, однак календарний принцип орга-

                                                
1 Опис пісень збірки див. у [158, с. 173–177]. 
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нізації пісенних творів на рівні усієї збірки відсутній. Твір Г. Сковороди 
можна розглядати як зразок авторських канціоналів, яких було багато в 
Європі у XVІІ – XVІІI ст., навіть попри те, що у ньому не було записано 
мелодій пісенних творів. Втім, це також типово для української традиції, 
бо більшість пісенників XVІІI ст. містили лише тексти пісень. 

Варто пояснити значну кількість духовних пісень до церковних 
свят в українському позабогослужбовому репертуарі при відсутності їх 
упорядкування в єдиний цикл. Велика кількість пісень до церковних 
свят пов’язана з побожними практиками, популярними серед українсь-
ких православних, серед яких – прощі до святих місць, процесії та моле-
бні. Пісні до церковних свят також використовувалися і в театральних 
виставах, як, наприклад, різдвяні псальми-колядки у вертепах. Отже, ре-
лігійні практики українських християн створили ґрунт для культиву-
вання пісень на церковні свята. При цьому впорядкування пісенників за 
церковним календарем не було важливим для православних віруючих, 
оскільки позабогослужбове використання пісень не потребувало втру-
чання церковної влади в процес створення, редагування та розповсю-
дження духовно-пісенного репертуару. Тому його систематизацію та 
друк було здійснено монахами-василіанами у «Богогласнику», які відре-
дагували духовно-пісенні твори та впорядкували репертуар, що призна-
чався не лише для позацерковного співу, а й для виконання у храмі на 
богослужіннях. Попри те, що «Богогласник» було упорядковано та вида-
но представниками Унійної Церкви, а його структура відтворювала тра-
диції католицьких канціоналів, він дуже органічно увійшов до українсь-
кої православної духовно-пісенної традиції і репрезентував третій тип 
українських православних пісенників – календарно-тематичний. Зна-
менно, що православні видання, що з’явилися наприкінці ХІХ ст., не змі-
нювали загальну структуру книги, яка виявилася дуже вдалою, а лише 
вилучили пісні на окремі католицькі свята (до Св. Євхаристії господсько-
го циклу, на свято Співстраждання Богородиці богородичного циклу) та 
католицьких святих (Св. Йосафата Кунцевича), а також пісні польською 
та латинською мовами з усіх розділів. Втім, уважати православні рукопи-
сні та друковані пісенники, де відсутні пісні літургічного (паралітургіч-
ного) призначення, збірками комплексного типу немає підстав, оскільки 
вони не охоплюють усі сфери життя християнина, а лише його побут. 

У ХХ ст. українська духовно-пісенна православна традиція продо-
вжує свій розвиток, спираючись на надбання попередніх століть, у тому 
числі й на способи структурування пісенних творів. Цікавими під цим 
оглядом є православні пісенники української діаспори. Україномовне 
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видання «Дяківській курс. Збірник церковних пісень» (Вінніпег, Канада, 
1954) [269] містить традиційні українські піснеспіви вечірні, утрені та до 
різних обрядів. Наприкінці збірки вміщено 10 пісень, що згруповані те-
матично – 3 до Богородиці (2 пісні та піснеспів «Під твою милість»), 1 – 
до Св. Трійці, по 2 пісні прославного характеру, пасійного та велико-
днього змісту. Зазначимо, що тематика пісень є типовою для української 
духовно-пісенної традиції, як і угрупування творів у міні-цикли, при 
цьому порядок розташування тематичних груп лише частково відтворює 
послідовність церковних свят. Відзначимо також поєднання у блоці пі-
сень і піснеспівів нестрофічної форми, що є характерним для традиції 
української православної діаспори. 

Другим виданням української православної діаспори є англомов-
ний співаник «Hymns of the Eastern Orthodox Church» (США, 1966) [338], 
де, як і в попередньому, поєднано українські церковні піснеспіви та піс-
ні, при цьому пісенні твори кількісно переважать. Чергування піснеспівів 
обох типів вказує на використання пісень у літургії, подібно до греко-
католицької практики, тим самим відрізняючись від православної тради-
ції на материковій Україні. Щодо упорядкування творів, то вони поєдна-
ні у тематичні блоки – після низки найуживаніших літургічних піснеспі-
вів йдуть пісні прославного характеру, пісні пасійного змісту, гімн Трійці 
та Св. Духу, пісні до Богородиці, великодні, різдвяні пісні (останні ре-
презентовані найбільшою кількістю творів). Як і в попередній збірці, по-
рядок тематичних груп мало відповідає церковному календарю. 

Щодо традиції друку духовних пісень, то лише вивчення більшої 
кількості збірок дасть нам можливість відтворити повну картину україн-
ської православної духовно-пісенної традиції діаспори. Наразі можемо 
лише констатувати, що вона більшою мірою орієнтувалася на православні 
традиції західноукраїнського регіону, де була поширена практика пара-
літургічного співу, започаткована греко-католиками. Про це свідчить тип 
пісенників, де поєднано канонічні церковні піснеспіви з духовними піс-
нями. Відмінність від греко-католицької традиції полягає в тому, що 
останні друкували пісні переважно в окремих збірках; також відмінною 
рисою є відмова від упорядкування пісень до церковних свят за літургіч-
ним календарем, який відтворювався лише частково і дуже непослідовно. 
У цілому можна підсумувати, що у діаспорі було винайдено та апробова-
но тип пісенника, у якому органічно поєднувалися канонічні піснеспіви 
та пісенні твори, створюючи варіант універсального пісенника, якими є 
католицькі та протестантські пісенники комплексного типу. 

Після отримання незалежності в Україні було відновлено релігій-
не життя, що призвело до відродження традицій співу духовних пісень 



Розділ 2. Структура збірників духовних пісень як віддзеркалення 
сакрального універсуму Нового часу: конфесійний вимір 

 

 96 

і, відповідно, поновлення едиційної практики. Найбільша кількість пра-
вославних пісенників сьогодні видається на Волині, де не було втрачено 
традиції співу духовних пісень. Серед сучасних православних збірок на-
звемо два пісенника Олександра Каліщука «Дзвонять в церкві дзвони» 
(2000) та «Подарунок душі» (2001), в яких митець виступає не лише 
композитором, а й автором більшості текстів. Збірник «Дзвонять в церкві 
дзвони» [275], що містить 42 твори різного змісту (пісні до Господа, Бого-
родиці, святих, хвалебні, покаянні, до церковних свят), не поділяється на 
розділи. Порядок творів у збірці є вільним, і у цьому відношенні він на-
гадує рукописні пісенники, що репрезентують перший етап формування 
української православної пісенної збірки XVІІ – XVІІI ст., у яких був від-
сутній будь-який принцип структурування репертуару. Другий пісенник 
«Подарунок душі» [276] має чотири розділи – «Жий, як Христос заповів» 
(15 пісень), «Віра, надія, любов» (16 пісень), «До Бога рученьки складаю» 
(15 пісень), «За Україну молюсь» (15 пісень). Попри назви, більш типові 
для протестантських видань, у другому та третьому розділах переважа-
ють твори, характерні для православних співаників – пісні до Ісуса, Бого-
родиці, святих та на церковні свята. У першому розділі зібрано пісні про-
славного характеру, у четвертому – не лише пісні патріотичного змісту, а 
й великодні та різдвяні. Навіть стислий опис змісту пісенника свідчить, 
що розташування пісень у збірці є несистемним: пісні до тих самих свят 
(Різдво, Великдень) записувалися у різних розділах. При цьому в кожно-
му з чотирьох великих розділів є тематичні міні-групи з 2-4 пісень (різд-
вяні, великодні, богородичні, до святих). Спосіб організації репертуару у 
збірці «Подарунок душі» нагадує українські співаники XVІІI ст., що ре-
презентують другий етап розвитку православної пісенності, де твори до 
церковних свят, Ісуса, Богородиці та святих поєднувалися тематично у 
міні-групи, хоча і без будь-якої системи на рівні цілої збірки. Отже, пі-
сенники О. Каліщука, створені у православному середовищі, організова-
но у той самий спосіб, як це було кілька століть тому. Навряд чи автор 
робив це свідомо, однак на рівні структури обох збірок він відтворив два 
основні типи українських православних пісенників XVІІ – XVІІI ст. – 
безсистемний та протокалендарний, для яких були характерні саме такі 
способи упорядкування репертуару. 

Серед сучасних православних видань назвемо невеликий за обся-
гом ненотований волинський «Богогласник» (2007) [252], схвалений міс-
цевою церковною владою. Попри назву, цей збірник має мало спільного з 
почаївським «Богогласником». У чотирьох розділах пісенника («Коляд-
ки», «Щедрівки», «Церковні пісні» і «Псалми заупокійні») зібрано твори 
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відповідної тематики українською та російською мовами, при цьому все-
редині перших двох розділів як допоміжний було використано алфавіт-
ний принцип, витриманий, щоправда, не послідовно. Найменш регламе-
нтований є розділ «Церковні пісні», в якому містяться твори до інших 
свят церковного календаря – господських, богородичних, до святих, мо-
литовні; у ньому відсутній алфавітний принцип упорядкування, а також 
будь-який інший. Серед творів найменше представлені пісні до святих – 
їх всього дві (до Миколая та Івана Хрестителя). Знаменною є назва тре-
тього розділу – «Церковні пісні», більш притаманна греко-католицькій 
традиції кінця ХІХ – початку ХХ ст., що свідчить про можливість викори-
стання пісень на богослужінні. Попри значні відмінності у репертуарі і 
лише часткове відтворення структури, сучасний волинський «Богоглас-
ник» базується на організаційних засадах почаївського і репрезентує тре-
тій тип українського православного пісенника – календарно-тематичний. 
Показовою є й назва збірки, яка апелює до почаївського видання як пер-
шоджерела: це особливо важливо, враховуючи той факт, що саме на Во-
лині наприкінці XVІІI ст. вийшов перший «Богогласник». 

Утім, далеко не всі сучасні православні видання, що мають назву 
«Богогласник», спираються на едиційну традицію, започатковану у По-
чаєві наприкінці XVІІI ст. Сучасний «Почаевский богогласник» (2004) 
[292], виданий Почаївською Свято-Успенською Лаврою, у назві апелює 
до історичного видання, однак має ще менше спільного з останнім, ніж 
скромний волинський пісенник. По-перше, у збірці усі пісні подано 
лише російською мовою, навіть ті, що мають українське походження, 
по-друге, вона призначена для хорового виконання, де усі твори запи-
сані у вигляді партитури (2–5 голосів на 1 або 2 нотоносцях), що харак-
терно для російської, а не української традиції. Щодо структури, то во-
на взагалі не має жодного стосунку до почаївського видання кінця 
XVІІI ст. Усі 70 пісенних творів не поділено на розділи, хоча частина з 
них поєднана у тематичні групи. Перші 15 пісень – богородичного зміс-
ту, у тому числі до храмових реліквій почаївської святині. Далі йдуть 
пісні різної тематики – покаянні, молитовні, до Христа, славильні та по-
вчальні, заупокійні, при цьому пісні до святих узагалі відсутні; пісенні 
твори кількох тематичних груп поєднані у міні-цикли (покаянні, до 
Христа, заупокійні), інші «розкидані» по всій збірці. У цілому «Почаевс-
кий богогласник» за всіма ознаками, у тому числі й структурною, а не 
лише мовною та музичною, скоріше можна віднести до російської тра-
диції, ніж української. Відмова від пісенника календарно-тематичного 
типу, а також від групи пісень до святих є тим більше парадоксальною, 
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що сучасна російська традиція тяжіє до апробованого у «Богогласнику» 
структурування, групуючи пісні відповідно до його чотирьох розділів. 

Підсумуємо основні риси організації репертуару в пісенниках, що 
репрезентують українську православну духовно-пісенну традицію. 

1) У православній гілці української духовно-пісенної традиції не 
було створено еталонного пісенника, однак саме в ній було закладено 
підвалини для кодифікації духовно-пісенного корпусу, зокрема: а) було 
сформовано репертуар, що складався з пісень до господських й богоро-
дичних свят, свят пам’яті святих та пісень покаянного, благального, мо-
литовного, славильного змісту; б) відбулося первісне групування пісень 
у співаниках за змістом у міні-цикли з подальшою перспективою офор-
млення у великі цикли, структуровані за церковним календарем (прото-
календарний тип пісенника). 

2) Для української православної пісенності було характерно вико-
ристання найкращих іноконфесійних надбань з відповідною корекцією 
стосовно до власних потреб, що проявилося у численних православних 
перевиданнях греко-католицького почаївського «Богогласника» зі збе-
реженням традиційної структури, що сформувалася на католицькому 
ґрунті, а також у використанні загальних принципів структурування 
при відході від класичної богогласникової структури. 

3) У ХХ ст. відбулося підхоплення традицій православного співу 
духовних пісень в українській діаспорі, що призвело до виникнення но-
вого типу пісенника, де в одному виданні друкувалися традиційні ка-
нонічні піснеспіви з пісенними творами, що наближало його до католи-
цьких та протестантських пісенників комплексного типу; при цьому 
групування в них пісенних творів нагадувало скоріше ранню українську 
православну традицію, що склалася на початку XVІII ст., з вільним роз-
ташуванням пісень різних тематичних груп, ніж тип пісенника з упоря-
дкованою структурою. 

Російська духовно-пісенна традиція, що розвивалася паралельно з 
українською і частково під її впливом, до ХХ ст. була виключно позабо-
гослужбовою і репрезентована двома основними конфесіями – право-
славною та старообрядницькою. Початковий етап її розвитку, на відміну 
від української традиції, задокументований більш детально: на сього-
днішній день до нас дійшла низка рукописів останньої третини XVII ст., 
які нині зберігаються у бібліотеках та музеях Москви та Петербурга. 
Перші російські рукописні пісенники демонструють хаотичність та без-
системність розташування пісенних творів. Серед пісенників, у яких 
відсутній будь-який принцип упорядкування, назвемо один з найвідо-
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міших рукописів того часу, що зберігається в Російській національній 
бібліотеці (ф. Погодіна, № 1974 [295]), який містить переважно польсь-
кий репертуар, транслітерований кирилицею1. Проте вже на першому 
етапі формування російської духовно-пісенної традиції ми бачимо 
спробу упорядкування пісенних творів, яку було здійснено у Новоєру-
салимському монастирі – одному з найпотужніших та прогресивних це-
рковних осередків Московської держави. 

Серед тих, хто не просто звернув увагу на специфіку організації 
новоєрусалимського пісенного репертуару, а й подав власну інтерпре-
тацію підходу укладачів пісенників до їх структурування, назвемо пе-
тербурзьку дослідницю О. Васильєву. Вона зазначає, що два універсаль-
ні принципи організації репертуару – алфавітний та тематичний – не 
завжди відображають загальний задум пісенних циклів або процес їх 
створення [13, с. 121–122]. О. Васильєва вказує на смислове та символіч-
не, а не лише формальне упорядкування творів у пісенниках. Пісні у 
рукописах новоєрусалимської традиції є чітко організованими: 200 тво-
рів поділено на дві частини по 100; перші сто, у свою чергу, поділяють-
ся на дві частини по 50 пісень, з яких перша включає два цикли – «Мі-
сяцеслов» і «Алфавіт». Дослідниця вказує, що «перша група текстів – 
дванадцять псалмів, кожен з яких збирає імена святих, які поминаються 
протягом місяця (Місяцеслов), друга група – цикл із 37 псалмів, кожна 
частина якого відповідає літері алфавіту, а за числом літер, на які не 
знайдено слово для початку псалма, складено додаток – Алфавіт (у ру-
кописі цикли не мають назв, вони введені заради зручності опису й ана-
лізу)» [13, с. 122]. Обидва цикли «з точки зору музичного компоненту 
<…> є великими циклічними формами» [10, с. 269]. Наступні 50 творів – 
це польські пісні, записані кирилицею, які стилістично контрастують 
циклам «Місяцеслов» і «Алфавіт» [13, с. 123]. Цей контраст, на думку до-
слідниці, має символічний характер – «Місяцеслов» і «Алфавіт» є своє-
рідною відповіддю на виклик «нової, привабливої, але не своєї поезії» 
[10, с. 269]. О. Васильєва подає ще одну інтерпретацію обох циклів, за-
значаючи, що у пісенних «місячних мінеях» святих (цикл «Місяцеслов») 
стверджувалося уявлення про єдине тіло Церкви [13, с. 122], а «Алфавіт» 
було задумано як своєрідний універсум православного Передання [10, 
с. 269]. Отже, цей принцип упорядкування ми окреслюємо як символі-
чний, де алфавітний та тематичний принципи підпорядковані порядку 
більш високого рівня, який хоча й носив умоглядний характер, проте 
був, безумовно, важливий для тих, хто його закладав. 
                                                

1 Нині польські тексти рукопису з коментарями видано у книзі [228]. 
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Друга половина рукопису (100 творів) містить пісні, розташовані за 
алфавітом, у якому зібрано «групи текстів, що є спільними за різними ха-
рактеристиками» [10, с. 269], тобто пісні різної тематики, які згруповано 
за невеликими тематичними групами1 (наприклад, за біблійною книгою 
Пісня над піснями, псалтирні, історичні, до святинь тощо [10, с. 270–
271]). Описана дослідницею структура найбільш точно відтворена у ру-
кописі з РНБ (ф. Титова, № 4172 [310]), в іншому рукописі (ф. Погодіна, 
№ 426 [294]) вона дещо змінена [13, с. 122]. Цей принцип упорядкування 
також можна побачити і в інших рукописних пісенниках, наприклад, у 
рукописі з ДІМ [293]2, у якому початкова частина не збереглася (до 
№ 39), проте у подальшій частині є усі структурні ознаки, вказані 
О. Васильєвою, що свідчить про свідоме культивування цієї структури, 
тим самим підтверджуючи гіпотезу петербурзької дослідниці. 

О. Васильєва зазначає, що формування єдиного за змістом циклу 
пісень не було завершене у зв’язку із засланням патріарха Никона. По-
вністю було закінчено лише цикли «Місяцеслов» і «Алфавіт», працю ж 
над пісенним циклом за біблійною книгою Пісня над піснями було обі-
рвано [12, с. 448]. 

На жаль, символічний принцип так і залишився лише однією зі 
спроб створити оригінальну структуру православного пісенника, оскі-
льки не знайшов продовження в російській духовно-пісенній традиції. 
Відсутність тяглості традиції між школою новоєрусалимських піснетво-
рців і російською духовною пісенністю XVIII – XIX ст. можна пояснити 
не тільки зміною епох та стильових орієнтирів, а й умоглядністю самого 
підходу до упорядкування репертуару, який був більш органічним для 
Середньовіччя, ніж для Нового часу. Подальша переорієнтація пісенної 
творчості з церковного у секулярний бік (урочисті та панегіричні канти) 

                                                
1 Тематичні групи в російських пісенниках XVII ст. навряд чи можна вважати 

точними аналогами українських протокалендарних форм угрупування пісенного 
репертуару, хоча коріння в обох випадках сягає традиції, започаткованої в католи-
цьких канціоналах. Відмінність ґенези стане очевидною вже у XVIII ст., коли в 
українсько-білоруській традиції закріпилися пісенники протокалендарного та ка-
лендарно-тематичного типів, тоді як у російській у XVIII ст. структурування пі-
сенників було абсолютно безсистемним. Також гіпотетично протокалендарні пер-
шовзірці російських пісенників XVII ст. можна пояснити їх українсько-біло-
руською ґенезою, де такий тип пісенника у XVII ст. вже міг існувати. Тож організа-
ція пісенного репертуару в російських рукописах кінця XVII ст. непрямо свідчить 
про українське або білоруське походження їх переписувачів. 

2 Рукопис опубліковано у виданні [239]. 
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спричинилася до деактуалізації традицій новоєрусалимської школи у 
подальшому розвитку російської духовно-пісенної традиції. Однак в іс-
торії православної духовної пісні творчість новоєрусалимських пісне-
творців залишилася першою і єдиною втіленою спробою створення ори-
гінальної структури православного пісенника. 

Ще одним різновидом угрупування пісень у збірці став цикл Си-
меона Полоцького – Василя Титова «Римований Псалтир» («Рифмотвор-
ная Псалтирь»), текст якої було написано у 1680 р., а музику – у 1682–
1686 рр. Цей цикл наслідував традиції європейських повних пісенних 
Псалтирів, що культивувалися у протестантському середовищі. Однак за 
зразок було взято «Давидів Псалтир» («Psałterz Dawidów») Я. Коханов-
ського (1579) – твір, який репрезентував ренесансну гуманістичну, а не 
церковно-конфесійну традицію. Подібно до свого прототипу, цикл 
«Римований Псалтир» також мав надконфесійний характер, хоча й фун-
кціонував у православному середовищі. Втім, «Римований Псалтир» як 
музичний цикл видано так і не було, на відміну від поетичного, а тому у 
XVIIІ – ХІХ ст., як зазначає дослідниця цього твору Л. Сидорович, з ча-
сом тексти окремих псалмів відокремилися від музики В. Титова та фу-
нкціонували у XVIII – першій чверті XIX ст. як самостійні нециклічні 
твори з новими мелодіями [182, с. 33]. Таким чином, хоча у російській 
традиції було представлено жанр повного пісенного Псалтиря, він не 
став поширеним через відсутність відповідного конфесійного середо-
вища. «Римований Псалтир» залишився унікальним у своєму роді тво-
ром, так само, як і його прототип – твір Я. Кохановського. 

Відзначимо також оригінальні структурні розділи в російських пі-
сенниках, яких немає в українській традиції. Вже йшлося про цикл «Мі-
сяцеслов», який містив 12 пісень, у яких згадуються імена всіх святих, 
що припадають на цей місяць. Зазначимо, що місяцеслови є не лише в 
новоєрусалимських рукописах. «Місяцеслов» доповнює псалтирний 
цикл Симеона Полоцького. Російські місяцеслови були своєрідними, 
хоча й далекими аналогами українських пісенників календарного типу, 
вони виникли раніше, однак вже у XVIIІ ст. виходять з ужитку. Другим 
оригінальним структурним розділом російських пісенників був цикл 10 
біблійних пісень, створених на основі першоджерел жанру канону1. Він 
є оригінальним опусом Симеона Полоцького і записаний разом із «Мі-
сяцесловом» після псалтирного циклу. На тексти «Місяцеслова» і циклу 
біблійних пісень В. Титов також створив музику. 
                                                

1 Про цей цикл див. у розділі роботи, присвяченій псалтирним і біблійним 
пісням. 
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Отже, в останній третині XVII ст. існували кілька способів упоряд-
ковування великого за обсягом корпусу пісень, що часто поєднувалися – 
алфавітний, тематичний, символічний, при цьому найбільш наочним у 
рукописах був саме алфавітний принцип. Символічний вже у XVII ст.  
вийшов з ужитку, тематичний як головний (групування пісенних творів 
у міні-цикли за тематикою) та алфавітний як допоміжний (покажчик пі-
сень за алфавітом, що виконував функцію змісту) стали єдиними прин-
ципами упорядкування російських пісенників у XVIIІ – ХІХ ст. Апробо-
ваний часом і практикою календарно-тематичний тип пісенника, що 
став провідним для католицьких канціоналів і вплинув на подальший 
розвиток усієї європейської, а не лише католицької, духовно-пісенної 
традиції, на російському ґрунті так і не сформувався, оскільки позабого-
службове призначення пісень не змогло утворити відповідні умови для 
виникнення та закріплення календарного принципу упорядкування ре-
пертуару, який генетично був пов’язаний з богослужбовими книгами. 

Ми особисто переглянули та ознайомилися з описами кількох де-
сятків російських рукописних пісенників XVIIІ – ХІХ ст. У більшості 
випадків пісні записувалися без будь-якої системи, хоча значна кіль-
кість рукописів мала покажчик пісень (алфавітний або ж за змістом), 
який дозволяв швидко відшукати той чи інший твір. Зупинимося на кі-
лькох зразках, які є репрезентативними для російської традиції. Серед 
збірок виділимо нотований рукопис середини XVIIІ ст., що нині збері-
гається в Україні [298]. У рукописі зібрано світські й духовні пісні, 
останні містяться лише у другій половині збірки; у блоці духовних пі-
сень є й кілька світських, зокрема пісні на уславлення імператриці Єли-
завети. У цій збірці відсутнє будь-яке тематичне упорядкування пісен-
них творів. Духовні пісні у другій половині рукопису розташовано так: 
псалтирна пісня (переспів 45-го псалма авторства Симеона Полоцького), 
пісня на Преображення, пісня морально-повчального змісту, пісня різд-
вяного циклу про побиття немовлят, пісня великопісного циклу про 
страждання Богородиці під хрестом, різдвяна пісня, псалтирна пісня 
(переспів 136-го псалма) (усі вони перемежовуються віватними кантами 
на честь Єлизавети), пісня морально-повчального змісту, псалтирна піс-
ня (переспів 148-го псалма), дві різдвяні пісні, пісня на Благовіщення, 
богородична пісня, пісня до Ісуса Христа, псалтирна пісня (переспів 37-
го псалма авторства Димитрія Ростовського), різдвяна пісня, морально-
повчальна пісня, пісня на честь Св. Миколая, великодня пісня, пісня на 
честь Св. Іллі, пісня прославного змісту (останні пісні перемішані зі 
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світськими пісенними творами). Усі духовні пісні записні один почер-
ком, тобто переписувачем збірки була одна особа (у рукописі є сторінки 
з іншими почерками, але вони є лише на порожніх аркушах і не впли-
вають на загальне структурування пісенника. 

Цікавим є той факт, що у цьому пісеннику багато творів українсь-
кого походження («Вси языцы всих стран лицы» [298, арк. 53 зв. – 54], 
«Їисусе мой прелюбезный» [298, арк. 57 зв. – 58], «Шедше трие цари» [298, 
арк. 60 зв. – 61], «Ты еси Іисусе, ты моя радосте» [298, арк. 63 зв. – 64], «А 
кто, кто Николая любит» [298, арк. 69 зв. – 70) та ін.], російський репер-
туар представлено творами новоєрусалимської традиції («Уже тя лишаю-
ся, сладкое чадо» [298, арк. 49 зв. – 50] та «Римованим Псалтирем» Поло-
цького – Титова («Бог нам сила прибѣжище» [298, арк. 41 зв. – 42]. Велика 
кількість українських пісень, і не лише духовних, свідчить про їх попу-
лярність у російському репертуарі середини XVIIІ ст., проте цей рукопис 
однозначно репрезентує російську традицію, свідченням чому є не лише 
російські пісні, невідомі в Україні, а також порядок їх запису у пісеннику 
(твори розташовано безсистемно, відсутні тематичні міні-групи). 

Ненотований рукописний пісенник, переписаний у 50-70-х рр. 
XVIIІ ст. у Новгороді [303], що містить твори духовного й світського 
змісту, вирізняється красивим та каліграфічним почерком, яким пере-
писано весь рукопис. Розпочинається він переліком пісень («Реестр 
ψалмам» та «Реестр кантам»), за допомогою якого можна знайти той чи 
інший твір. Проте усередині кожного з двох розділів розташування тво-
рів є безсистемним. Перераховувати усі пісні у даному випадку є недо-
цільним, бо існує детальний, хоча і небездоганний опис джерела1. Зро-
бимо лише кілька зауважень щодо розташування пісень у першій групі. 
Дві третини творів збірки – пісні морально-повчального або покаянного 
змісту (про нещасливу долю, смерть, суєтність мирського життя тощо), 
у які вкраплені поодинокі твори, присвячені подіям з життя Ісуса Хрис-
та (Різдво, Хрещення, Цвітну неділю, Преображення), Богородиці (Плач 
Богородиці) або ж пісні святим (Василю, Іоанну Златоусту, Іоанну 
Предтечі)2. Уміщення пісень зазначеної тематики у корпус морально-
повчальний також є несистемним: різдвяні пісні записуються кілька ра-
зів протягом усього збірника, кілька разів у різних частинах збірки вмі-
щено плач Богородиці, пісні до святих також розкидані по всьому руко-
пису. Зазначимо, що у даному випадку йдеться про одну зі збірок, яка 
вирізняється надзвичайною охайністю оформлення. Це означає, що пе-
                                                

1 Опис пісень збірки див. у [158, с. 120–128]. 
2 Серед пісень багато українського походження. 
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реписувач дуже ретельно підходив до її укладання, і підбір та система-
тизація репертуару відображає світоглядні позиції автора, який не пере-
ймається тим, що у збірці повністю відсутнє таке поняття як тематичне 
групування пісень, не кажучи вже про використання календарного або 
тематичного принципів їх систематизації. 

Отже, ми бачимо, що відсутність чіткої структури упорядкування 
творів у рукописних пісенниках російської традиції не залежало від то-
го, скільки було переписувачів рукопису. Пісенник у російській позабо-
гослужбовій традиції не був зібранням пісень для усіх потреб християн-
ського життя – церковного й позацерковного, подібно до європейських 
канціоналів, а був лише збіркою, де записано улюблені пісні для задо-
волення духовних потреб (домашній позахрамовий спів), а тому їхній 
зміст не був ніким та нічим регламентований, лише індивідуальними 
смаками та уподобаннями переписувача. Цим російські пісенники сут-
тєво відрізнялися від українських православної традиції, в яких уже на 
початку XVIIІ ст. можна спостерігати риси протокалендарного типу з 
тематичними міні-групами пісень до церковних свят.  

У ХІХ ст. в російській рукописній традиції вже можна відшукати 
пісенники, де твори поєднуються у тематичні групи, що утворюють міні-
цикли. Як приклад наведемо нотований збірник з м. Ростова (1838), що 
нині зберігається у РДБ і в оцифрованому вигляді представлений в ме-
режі інтернет [311]. Його упорядкування ми також не можемо назвати 
системним, проте пісні різної тематики у ньому не розпорошені по всій 
збірці, а поєднані у кілька тематичних міні-груп. Ці групи іноді безпосе-
редньо переходять одна в іншу, іноді перемежовуються піснями світсь-
кими або морально-повчального змісту. Відкривається пісенник творами 
до Ісуса Христа, більшість яких належить перу Димитрія Ростовського, 
що пов’язано з місцем укладання збірки («Имам аз своего Їисуса моего» 
[311, арк. 4], «Їисусе мой прелюбезный сердцу сладосте» [311, арк. 4 зв. – 
5], «Похвалу принесу сладкому Їисусу» [311, арк. 5 зв. – 6), «Христе мой 
Боже Їисусе сладчайшїй» [311, арк. 6 зв. – 7], «Превзыдох мѣру о! мой 
вѣчный Боже» [311, арк. 7 зв. – 8], «Ты мой Бог Їисусе ты моя радосте» 
[311, арк. 8 зв. – 9]. Далі йдуть кілька тематичних груп пісень, серед яких 
пісні до Богородиці, пісні до святих, у т. ч. Димитрію та Авраамію Рос-
товським, різдвяні пісні, псалтирні пісні, пісні на Вербну неділю, Велик-
день, П’ятидесятницю та Трійцю, псалтирні пісні, різдвяні пісні. У кож-
ній групі мінімум 2 пісні, найчастіше – 4–5. Загалом розташування творів 
не можна назвати системним, особливо враховуючи той факт, що між 
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цими групами були пісні-«вкраплення» іншого змісту, однак у певних 
випадках доволі чітко можна побачити риси календарного принципу 
упорядкування пісенних творів, особливо там, де містяться пісні перед-
великоднього та великоднього періоду. Пояснити вплив календарного та 
тематичного принципів можна церковним середовищем, де був перепи-
саний пісенник (його переписувачем був «города Ростова Николаевской, 
что на Подозерьѣ, церкви священник Іоанн Федоров сын Лебѣдев» [311, 
арк. 3]). Отже, у російській духовно-пісенній традиції у ХІХ ст. представ-
лений протокалендарний тип пісенника. 

Календарно-тематичний тип пісенника у Російській імперії 
з’явився лише наприкінці ХІХ ст. у зв’язку із виходом православних ви-
дань «Богогласника», що зберігали або незначною мірою видозмінювали 
його оригінальну структуру, що не могло не свідчити про актуальність 
католицького упорядкування пісенних творів для православних христи-
ян. Сьогодні ми спостерігаємо спробу оновити католицький календар-
ний принцип і зробити його більш православним. Показовим у цьому 
відношенні є нове видання «Богогласника» (Москва, 2002) [251], яке 
спирається на петербурзьке видання 1900 р. У ньому упорядковано пі-
сенний репертуар за календарним та тематичним принципами, однак за 
основу взято православний церковний календар. «Богогласник» 2002 р. 
відкривається піснею на Різдво Богородиці – свято, що розпочинає літу-
ргічний рік за східно-християнським календарем. Пісні господського, 
богородичного циклів й до святих йдуть в одному розділі згідно з цер-
ковним календарем, іноді порушуючи його порядок: пісні на Преобра-
ження та Успіння вміщені після пісень на Благовіщення і до передпіс-
них. Трансформація «Богогласника» 2002 р. та його наближення до пра-
вославного церковного календаря свідчить про прагнення надати пі-
сеннику інший, відмінний від католицького прототипу, вигляд, і вод-
ночас про те, що сформована в католицькому церковному середовищі 
структура є найоптимальнішою, і навіть трансформації, що відбулися у 
«Богогласнику» 2002 р., вказують про потенційну продуктивність орга-
нізації пісенника за календарним принципом. Зазначимо, що викорис-
тання останнього не вплинуло на статус духовних пісень: у повній назві 
пісенника підкреслено, що пісні є позабогослужбовими. 

Стосовно інших сучасних російських православних пісенників, то 
їх вивчення може стати окремою темою для дослідження. Наведемо 
лише один зразок типової, за нашими спостереженнями, збірки духов-
них пісень. Ненотований російський пісенник «Духовные песни» (Лю-
бінський Омської обл., 2014) [267] не має розподілу пісень за розділами, 
однак весь репертуар поділено на кілька тематичних груп: пісні до Бога 
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молитовного, покаянного та прославного змісту, до Богородиці, до свя-
тих, морально-повчального змісту. Як ми бачимо, загальний порядок пі-
сенних творів дуже нагадує той, що є у «Богогласнику». Проте є одна 
суттєва відмінність – у чотирьох великих тематичних групах відсутні 
твори до церковних свят, у своїй більшості пісні не приурочені до подій 
з життя Ісуса Христа й Богородиці. Наприклад, серед пісень першої те-
матичної групи немає творів до Різдва або Великодня, проте є дві пісні 
про хресну смерть Ісуса Христа, які, однак, трактовано не у контексті 
прив’язки до конкретного дня церковного календаря, а як нагадування 
людині про її відкуплення через страждання та смерть Спасителя, тобто 
у морально-етичному ключі. 

Узагальненість змісту духовних пісень – одна з ключових рис ро-
сійської духовно-пісенної традиції, яка трактувала пісні передусім як 
різновид індивідуальної молитовної практики. Навіть у контексті співу 
усієї громади ці твори не вважалися складовою богослужбової музики. 
Якщо загальне упорядкування пісенника і нагадує структуру українсь-
кого «Богогласника», то внутрішнє наповнення кожного розділу є типо-
вим для російської традиції. Втім, структурування пісень за великими 
тематичними групами, на нашу думку, є свідченням поступового вклю-
чення духовних пісень у контекст церковного співу, принаймні як його 
підготовчий етап. 

Показовим під оглдяом відтворення національних російських тра-
дицій є оригінальний пісенник «Избранные псалмы в современном пе-
реводе с нотным приложеним» (Москва, 1999) [274], які належать перу 
поета А. Лучника і покладені на музику автором текстів разом із 
В. Смирновим. Цей твір безпосередньо відсилає нас до традиції «Римо-
ваного Псалтиря» Симеона Полоцького – Василя Титова, хоча у даному 
випадку йдеться не про повний пісенний Псалтир, а лише про вибрані 
псалми. Твір опубліковано за благословенням московського патріарха 
Олексія ІІ, отже, він має апробацію церковної влади, хоча й не призна-
чений для богослужіння. Під оглядом структури видання має дві час-
тини, де у першій надруковано поетичні переспіви обраних псалмів (57 
текстів), у другій – тексти з мелодіями (39 творів); усі псалми розташо-
вані у порядку біблійного першоджерел. Зазначимо, що подібних цик-
лів у сучасній православній українській традиції немає, що черговий раз 
доводить нетотожність української та російської духовно-пісенних тра-
дицій, які мають різну історію, що лише час від часу перетиналася. 
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Ще однією відмінністю російської духовно-пісенної традиції від 
української є її старообрядницька гілка, де основним жанром є духов-
ний стих. Вже зазначалося, що духовний стих старообрядців не нале-
жить до фольклорних жанрів, також він не є чисто позабогослужбовим 
жанром, бо духовні стихи могли включатися і в богослужіння. 

Структурування збірок старообрядницьких духовних стихів, як і 
сучасних російських православних пісенників, також може стати пред-
метом спеціального дослідження. Стосовно старообрядницької тради-
ції, то ми лише висловимо кілька спостережень щодо варіантів розташу-
вання творів у цих збірках1. У рукописах кінця XVIІІ ст. взагалі відсутнє 
структурування за календарним принципом, а у самих збірниках пере-
важають тематика морально-повчальна та покаянна (особливо популяр-
ними є стихи Іоасафа царевича Індійського). Один зі способів циклізації 
творів у зібранні – розташування згідно гласів: саме так організовано 
збірку кінця XVIІІ ст. [306], де основний масив піснеспівів упорядкова-
но за 8 гласами (цикл відкриває напис «Стихи покаянны же прибавоч-
ны. На осмь гласов» [306, арк. 72]). 

У збірках старообрядницьких духовних стихів ХІХ ст. більшої ваги 
набувають барокові пісні (більшість з них має українське походження), 
які, на відміну від збірок з православного середовища, записувалися крю-
ковою нотацією. Зміна репертуару в рукописах, починаючи з 10-х рр. 
ХІХ ст., привела до того, що пісні до християнських свят почали запису-
вати за календарним принципом (протокалендарний тип). Так, у рукопи-
сі початку ХІХ ст. [307] є два міні-цикли пісень, приурочені до церков-
них свят: на початку рукопису йдуть стихи та псальми до Великодня, Рі-
здва, Богоявлення, Преображення [307, арк. 1 – 19 зв.], у середині – стихи 
та псальми до Великодня, Різдва, в’їзду Господнього до Єрусалиму [307, 
арк. 57 зв. – 65 зв.]. У рукописі 10-х рр. ХІХ ст. [305] цикл пісень до кале-
ндарних свят лише один і записаний на початку рукопису, проте він міс-
тить більшу кількість творів: стихи та псальми на свята Різдва Христово-
го, Богоявлення, Введення та Успіння Богородиці, в’їзду Господнього до 
Єрусалиму та Великдень [305, арк. 32 зв. – 98 зв.]. Рукопис першої чверті 
ХІХ ст. [304] також містить на початку низку пісень календарного циклу: 
стихи та псальми на свята Введення Богородиці, Різдва Христового, Бо-
гоявлення, в’їзду Господнього до Єрусалиму, Великдень, Вознесіння, 
П’ятидесятницю [304, арк. 1 – 45]. В останньому рукописі календарний 
принцип виражено найбільш послідовно (твори йдуть відповідно до 
                                                

1 Висновки базуються на виданні [158], де міститься опис більше 20-ти старо-
обрядницьких (нотованих крюковим письмом та ненотованих) рукописних збірок. 
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хронології свят у церковному році), в той час як у попередніх збірках мі-
ні-цикли духовних стихів та псальм на церковні свята розташовані більш 
вільно. Зазначимо однак, що далеко не кожен старообрядницький руко-
пис того часу й пізніше мав цикл пісень календарного типу. 

Інтерес до організації пісенних творів за календарним принципом 
і у православних, і в старообрядців навряд чи можна пояснити впливом 
богогласникової традиції, хоча повністю її вплив – скоріше опосередко-
ваний, ніж безпосередній – виключити також неможливо. Тут можна 
говорити скоріше про процес природного структурування, коли пісні 
однієї тематики записували разом. В українському православному репе-
ртуарі цей процес розпочався наприкінці XVІI ст. – на початку XVІІI ст., 
у російському – на початку ХІХ ст. Процес природного структурування 
пісенних творів, приурочених до церковного календаря, свідчить зок-
рема про поступове або хоча б про потенційне залучення духовних пі-
сень до богослужбового співу. 

Підсумуємо основні риси організації репертуару в російській ду-
ховно-пісенній традиції. 

1) Російська духовна пісенність репрезентована до ХХ ст. двома ос-
новними конфесіями – православною та старообрядницькою. Вона куль-
тивувала лише один тип духовно-пісенних творів – позалітургічний. Пі-
сні призначалися для домашнього співу, а також для позахрамових моли-
товних практик мирян, що не могло не позначитися на тематиці творів і, 
відповідно, на способі їх розташування у пісенниках. Найбільша кіль-
кість пісень припадає на твори морально-повчального змісту, а також 
споріднені за змістом молитовні, благальні, покаянні тощо; значно менше 
було пісень до Богородиці, святих, церковних свят. Однорідність змісту 
не потребувала групування пісенних творів в окремі розділи, а тому в бі-
льшості рукописних пісенників російської традиції порядок пісень не 
був регламентованим. Для практичного користування на початку руко-
пису створювався реєстр пісень – алфавітний або посторінковий. 

2) Окрім вільного, в російських пісенниках застосовувалися й інші 
типи організації репертуару – алфавітний і тематичний, які в різний 
спосіб слугували засобом упорядкування матеріалу. Втім, обидва прин-
ципи як загальні та абстрактні не сприяли формуванню пісенника як 
єдиної книги, якою був пісенник комплексного типу. Алфавітний та 
тематичний принципи організації репертуару в рукописних пісенниках 
виконували функцію зовнішнього, але не сутнісного упорядкування. 
Єдиним принципом, який тяжів до розуміння пісенника як цілісності, 
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не лише практичної, а й смислової, був символічний, запропонований 
ченцями Новоєрусалимського монастиря, однак через свою складність, 
а також у зв’язку з подальшими секулярними процесами цей оригіналь-
ний, але умоглядний спосіб організації пісенного репертуару не знай-
шов свого продовження. 

3) Для російської пісенності найбільш близьким з європейських 
виявився тип пісенника, культивований у протестантському середови-
щі, а саме повний пісенний Псалтир. Втім, не маючи відповідного кон-
фесійного ґрунту, він у російській традиції не закріпився, і лише на-
прикінці ХХ ст. пісенний Псалтир стає актуальним у зв’язку з оновлен-
ням традиції перекладу псалмів. 

4) Відсутність зв’язку пісень з богослужінням не створило переду-
мов формування в російській духовно-пісенній традиції найбільш про-
дуктивного типу пісенника – комплексного, в якому важливе місце по-
сідає група пісень до церковних свят, впорядкована за календарним та 
тематичним принципами. Останній в російській традиції використову-
вався дуже обмежено: упорядкування невеликої кількості пісень за кале-
ндарним принципом (протокалендарний тип пісенника) можна побачи-
ти лише в незначній масі усієї рукописної спадщини, цей принцип ніко-
ли не використовувався послідовно і до того ж став уживатися пізно – у 
ХІХ ст. Інтерес до календарно-тематичного типу пісенника пов’язаний 
із збільшенням ваги пісень до церковних свят, що не було типовим для 
російської духовно-пісенної традиції, яка віддавала перевагу морально-
повчальним творам; пісні, приурочені до дат церковного календаря, бу-
ли більш вживаними у священицькому та старообрядницькому середо-
вищі. Використання календарно-тематичного типу пісенника також 
може свідчити про етап зародження форм паралітургічного співу. 

Попри зовнішню подібність структури українських та російських 
пісенників позабогослужбового призначення, упорядкування репертуару 
в них свідчить про відмінність обох традицій. Вільне й нерегламентоване 
розташування пісень є найбільш типовим способом розміщення творів у 
збірках православної традиції на ранньому етапі її формування, що хара-
ктерно і для української, і для російської традицій. Однак вже у XVІІI ст. 
на українських землях у православному середовищі формується пісенник 
протокалендарного типу, де пісні до церковних свят представлені у міні-
циклах, чого не спостерігаємо в російських пісенниках того ж періоду. 
Після закріплення у XVІІI ст. в паралітургічній (греко-католицькій) гілці 
української традиції пісенника комплексного типу, де репертуар органі-
зовано за календарним і тематичним принципами, цей тип пісенника 
згодом поширюється і в православному середовищі, вплинувши на розви-
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ток православної української духовної пісенності. В російській традиції 
календарний принцип упорядкування використовувався дуже обмежено 
і лише з ХІХ ст., натомість у ній виникла специфічна форма упорядку-
вання пісенників, в основі якої було покладено символічний принцип (у 
новоєрусалимській монастирській спільноті), яка була унікальною і не 
мала аналогів у Західній Європі. І в українській, і в російській православ-
ній традиції, попри використання пісенників з календарним та тематич-
ним принципами організації репертуару, створених під впливом «Богог-
ласника», відсутній пісенник комплексного типу, який би містив пісні, 
призначені для богослужіння, разом з пісенними творами, що освячують 
християнське життя у позахрамовому просторі. 

2.3. Структурування греко-католицьких співаників

В українському унійному церковному середовищі, починаючи з 
30-х рр. XVIIІ ст., набуває актуальності пісенник, призначений не лише 
для приватних молитовних практик та різного роду публічних молеб-
нів, процесій та прощ, а й для використання на богослужінні (духовні 
пісні як доповнення канонічних літургічних піснеспівів) та різноманіт-
них храмових відправах. Паралітургічне виконання духовних пісень 
сприяло формуванню співаника, що орієнтувався на європейські канці-
онали та пісенники з календарно-тематичною структурою. 

Свідченням паралітургічного виконання пісень стали видозміни у 
структурі рукописних співаників. Ю. Медведик, проаналізувавши вели-
ку кількість українських рукописних пісенників, констатує, що у захід-
ноукраїнських пісенниках з 30-х рр. XVIIІ ст. структурування репертуа-
ру відбувається на основі календарно-тематичного принципу [145, 
с. 90]. Зазначимо ще один момент, показовий для західноукраїнської ду-
ховно-пісенної традиції, який є очевидним, проте не до кінця усвідом-
леним: після початку використання у пісенниках календарного прин-
ципу організації репертуару в них вже ніколи не використовувалися ін-
ші (у православній традиції від її початку дотепер ми постійно бачимо 
варіативність структурування пісенників, про що йшлося у попере-
дньому параграфі), що є не лише свідченням оптимальності даного під-
ходу при упорядкуванні пісенних творів, а й свідченням безпосередньо-
го зв’язку між паралітургічним призначенням духовних пісень та вико-
ристанням у співаниках календарно-тематичної структури. Останню те-
зу підтверджує і той факт, що на східних та центральних українських 
землях пісенники календарно-тематичного типу не були відомі, оскіль-
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ки не було підстав для їх появи через відсутність у православному сере-
довищі практики паралітургічного співу духовних пісень, принаймні у 
формах, культивованих Унійною Церквою. 

Також звернемо увагу на той факт, що описаний в попередньому па-
раграфі східноукраїнський пісенник З. Дзюбаревича (30-ті рр. XVIIІ ст.) з 
деякими елементами упорядкування (протокалендарний тип), був пе-
реписаний практично одночасно із першими західноукраїнськими збір-
ками, у яких було використано календарно-тематичну структуру. І як-
що протягом наступних п’ятдесяти років західноукраїнські пісенники 
календарно-тематичного типу невпинно еволюціонували, про ще дета-
льно йтиметься нижче, то ті зразки рукописних пісенників кінця 
XVIIІ ст., що дійшли до нас зі східноукраїнських земель (їх огляд було 
здійснено у попередньому параграфі), свідчать про відсутність еволю-
ційної динаміки в пошуках більш оптимальної форми упорядкування 
духовно-пісенного репертуару. Це пояснюється тим, що співаники фун-
кціонували у православному середовищі і не були безпосередньо 
пов’язані з паралітургічними практиками. 

Звернемо увагу і на такий момент: при формуванні у XVIІ ст. спо-
чатку українського та білоруського, згодом російського православного 
духовно-пісенного репертуару авторам та переписувачам були відомі 
європейські (передусім католицькі) канціонали та пісенники, звідки во-
ни черпали частину репертуару, проте жодного разу не було запозичено 
їхню структуру, навіть більше – в російській новоєрусалимській тради-
ції було здійснено спробу виробити власний принцип організації духо-
вно-пісенного репертуару. Лише у зв’язку з поширенням в унійній цер-
ковній практиці паралітургічного співу духовних пісень з’явилася по-
треба у наслідуванні не лише західних текстових і музичних форм пі-
сенних творів, а й співацьких книг, у яких вони були записані. 

Процес формування українського1 пісенника, в основу якого було 
покладено календарний принцип організації репертуару, йшов доволі 
повільно. Це було пов’язано з тим, що українська, як і білоруська унійна 
церковна практика базувалися на традиціях богослужіння візантійсько-
го обряду і мала інший історичний шлях. Було важливо органічно по-
єднати музично-літургічні форми східного обряду з традицією співу 
духовних пісень на богослужінні, що виникла в католицькій церковно-
                                                

1 Ми говоримо саме про українські співаники, бо остаточне формування пі-
сенника, в основі якого лежав календарний принцип організації репертуару (поча-
ївський «Богогласник»), відбулося саме на українських землях – на Волині, проте 
вагому роль у його формуванні зіграла й білоруська духовно-пісенна традиція, про 
що буде сказано нижче. 
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літургічній практиці. Саме тому процес формування пісенника на осно-
ві календарно-тематичної структури йшов не так швидко, як міг би, і на 
різних етапах виникали різноманітні форми упорядкування пісенних 
творів, у яких кристалізувався тип співаника з базовими календарним і 
тематичним принципами організації пісенного репертуару. 

Уточнимо, що маємо на увазі під календарним і тематичним прин-
ципами. Тематичний принцип організації передбачав групування пісень 
спільної тематики (покаянні пісні, похоронні пісні та ін.), календарний – 
створення циклу пісень, організаційним компонентом якого був церков-
ний календар (пісні на Різдво, Великий піст, великодній період та ін.). 
Останній найчастіше був представлений не в «чистому» вигляді, а у по-
єднанні з тематичним (календарно-тематичний тип співаника), тобто 
розташовував не окремі твори, а тематичні групи пісень за календарним 
принципом. Якщо тематичний принцип був представлений у пісенниках 
православної традиції, то календарний (у тому числі з календарно-
тематичною організацією репертуару) – лише в унійній, і лише згодом 
під впливом останньої використовувався в православних друках. 

Серед рукописних пісенників 30-40-х рр. XVIIІ ст. з календарно-
тематичною організацією репертуару, що дійшли до нас, є зразки захід-
но-галицької (Тилицький пісенник [299], Кам’янський богогласник 
[277], пісенник Даміяна Левицького [302]), закарпатської (Нижньо-Тва-
розький пісенник [320]) та білоруської (Супрасльський богогласник 
[225]) традиції. Мала кількість джерел не дозволяє констатувати прин-
ципову відмінність регіональних традицій на початковому етапі форму-
вання паралітургічного пісенника, яка стала більш виразною пізніше. 
Розглянемо ці рукописні пісенники більш детально під кутом зору по-
шуків організації репертуару відповідно до церковного календаря. 

Тилицький пісенник (1730-х рр.) із західної Галичини (с. Тилич 
Новосондецького повіту, нині Польща), який також в літературі відомий 
як пісенник Якуба Хованця [299], має такі групи пісень (зазначено фак-
тичний зміст творів, що не завжди збігається із заголовками переписува-
ча): псалтирні пісні; пісні на господські свята (Різдво, Богоявлення, Ве-
ликий піст, Великдень); пісні різного змісту (розпочинаються піснями до 
Ісуса, далі йдуть покаянні, про смерть та Страшний суд), серед яких та-
кож є кілька пісень календарного циклу, зокрема пісні до Св. Євхаристії 
(Ad Sanctissimum Sacramentum) «Твоя честь, хвала» [299, арк. 57 – 57 зв.], 
до Св. Духа (Ad Sanctissimum ac Vivificum Spiritum) «Царю Небесный и 
Утѣшителю» [299, арк. 59 зв. – 60 зв.], на Хрестовоздвиження (Ad Sanctis-
simam ac Vivificam Domini Jesu Christi Crucem) «О треблаженное древо» 
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[299, арк. 65 зв. – 66 зв.], на Вербну неділю «Днесь благодать нас собира-
ет» [299, арк. 74]; богородичні пісні молитовного, благального, прослав-
ного характеру, пісні до найбільш шанованих богородичних ікон, серед 
яких є й кілька календарних, зокрема пісня на Благовіщення (Pro Festo 
Annuntiationis) «Tam przy łące przy zieloney» [299, арк. 84 – 84 зв.], після 
якої йдуть кілька небогородичних пісень, на Успіння (Pro Festo 
Assumptionis ejus) «Архангели з неба пришли до Богородици» [299, 
арк. 93 – 94 зв.], на Різдво Богородиці (Pro Festo Nativitatis) «Радуйтеся, вси 
людіє, Дѣва ся раждает» [299, арк. 105 зв. – 107 зв.], на Благовіщення (Pro 
Festo Annuntiationis ejus) «Послан бысть Архангел Гаврїил» [299, арк. 108 – 
109 зв.], на Успіння (Pro Festo Assumptionis) «O przedziwna Królowa, Tyś w 
słońce przybrana» [299, арк. 114 зв. – 115]; пісні до святих (до свята Різдва 
Івана Хрестителя (2 твори), Луки, Димитрія, Козьми та Даміана, арханге-
ла Михаїла, Варвари, Миколая (4 твори), апостолів Петра і Павла, Петра); 
наприкінці збірки записано кілька світських пісень. 

У пісеннику є також твори, записані іншим почерком, які йдуть 
всупереч його структурі: наприклад, євхаристична пісня (Пѣснь о Свя-
том Сакраментѣ) «Святый, святый, святый, наде вшистких святый» [299, 
арк. 23 зв.], розміщена між піснями різдвяного циклу і великопісними 
на колись порожній сторінці, після великопісних пісень йдуть два варі-
анти (польський та український) пісні про польську державу (O Koronie 
Polskiey, О Коронѣ Полской) «Hej Polska Korona miła» та «Ей, Полска 
Корона мила» [299, арк. 35 зв. – 36], однак найчастіше такі пісні допису-
валися до відповідних тематичних груп. 

Таким чином, у збірці є чотири великі (господські, покаянні, бого-
родичні, до святих) та дві невеликі (псалтирні, світські) тематичні групи. 
Календарний принцип найбільш послідовно виявлено у циклі господсь-
ких пісень у період від Різдва до Великодня, інші пісні циклу господсь-
ких свят (Св. Євхаристії, Св. Духа, Хрестовоздвиження, Вербна неділя) 
розкидано між піснями покаянної тематики; пісні до богородичних свят 
та пам’ятних днів святих розміщено поза хронологією: наприклад, пісень 
на богородичні свята усього 5, з них по 2 твори на Благовіщення та Ус-
піння, які розкидано між богородичними піснями, не прив’язаними до 
конкретних свят. Також зазначимо розташування творів покаянного зміс-
ту між господськими та богородичними піснями, що є доволі нетиповим 
щодо загальної логіки упорядкування співаників. У Тилицькому рукопи-
сному пісеннику, який є одним із ранніх зразків використання календар-
но-тематичної структури, ми бачимо, що його було вжито цілком свідо-
мо, хоча не послідовно і не у всіх тематичних групах. Однак навіть і в та-
кому вигляді цілком очевидним є цілеспрямоване прагнення укладача 
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наслідувати католицькі європейські зразки для упорядкування пісенника 
паралітургічного призначення. 

Рукописний пісенник, відомий у науковій літературі як 
Кам’янський богогласник (с. Кам’яна Грибівського повіту, нині Польща, 
1734 р.) [277]1, розпочинається великим циклом богородичних пісень2. 
На початку збірки йдуть пісні до богородичних свят, починаючи від свя-
та Різдва Богородиці, яке відкриває літургічний рік за східним календа-
рем, далі слідують пісні на свята Покрови, Введення у храм, Зачаття Бо-
городиці, Благовіщення, Покладення Ризи Богородиці, Успіння, Покла-
дення чесного Пояса Богородиці, що повністю відповідає хронології свят 
у східному церковному календарі. Після пісенних творів, приурочених 
до свят, йдуть пісні до Богородиці загального змісту, в тому числі й іко-
нославильні. 

Наступний розділ пісенника містить пісні до господських свят та 
пам’ятних днів святих, який також розпочинається від вересня (свято 
Воздвиження Чесного Хреста) і завершується святом Усічення голови 
Івана Хрестителя, що припадає на 29 серпня (цикл пісень, на жаль, є не-
повним, оскільки в рукописі відсутні сторінки). Якщо богородичний 
розділ має календарно-тематичну (міні-групи пісень до кожного свята) і 
тематичну структуру (богородичні пісні загального змісту), то другий – 
календарну, де на кожне свято є лише по одній (рідко 2, на найбільш 
популярні свята – до 4-х) пісні. Календарний принцип пізніше стане 
популярним у закарпатському регіоні. 

Третій розділ збірки, визначений переписувачем як компендіум, 
містить пісенні твори на великопісний (чотиридесятниця) та велико-
дній період (п’ятидесятниця). Ця частина збірки є типовим зразком ка-
лендарно-тематичної структури пісенника. 

Кам’янський богогласник переписаний одночасно з Тилицьким 
співаником, однак демонструє, на відміну від останнього, послідовне 
використання календарного та тематичного принципів укладання пі-
сенників. Зазначимо, що перші два розділи Кам’янського богогласника 
за тематикою відповідають Proprium de sanctis (нерухомі свята) католи-
цьких літургічних книг, в той час як третій – Proprium de tempore (ру-
хомі свята). Відповідно до традиції укладання європейських канціоналів 
та пісенників у частині Proprium de sanctis, де відокремилися два розді-

                                                
1 Опис пісень збірки див. у [204]. 
2 Рукопис зберігся не повністю, стосовно дискусій щодо його структури див. 

монографію Ю. Медведика [145, с. 92–93]. 
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ли – до богородичних свят та пам’ятних днів святим, у Кам’янському 
богогласнику окремо йдуть пісні до Богородиці і до святих. Відмінність 
від структури традиційного католицького пісенника в українському ру-
кописі полягає в а) інверсійному порядку розділів (традиційно спочатку 
має бути Proprium de tempore, потім – Proprium de sanctis); б) Proprium 
de tempore представлений лише передвеликодньо-великоднім пері-
одом, тоді як він має включати і свята адвентово-різдвяного циклу; в) у 
пісеннику використано східний, а не західний церковний календар, при 
цьому до свят вже долучено суто католицькі – Св. Євхаристії (Божого 
Тіла), Співстраждання Богородиці. 

Рукописний пісенник Даміана Левицького (с. Крампна Ясельсько-
го повіту, нині Польща, 1739–1740 р.) [302] зберігся не повністю1. З усіх 
ранніх унійних збірок він є найменш структурованим. Розпочинається 
пісенник циклом передвеликопісних пісень, наприкінці якого записано 
одну великодню пісню; далі йдуть два поспіль цикли великопісних пі-
сень; потім – великодні пісні. Зазначимо, що цикл великодніх пісень є 
дуже невеликий, і після кількох творів йдуть пісні на господські свята 
(В’їзд Ісуса до Єрусалиму, Різдво), до святих (до Св. Іллі, Св. Івана Хрес-
тителя тощо), богородичні (на свято Покрови і загального змісту), при 
цьому їх порядок запису є абсолютно вільним. Далі у рукопису розмі-
щено невеликий цикл псалтирних пісень (3 твори), після яких записано 
кілька пісень різного змісту (з календарного циклу – пісня на Вознесін-
ня). Наступний блок містить пісні на богородичні свята (Благовіщення, 
Різдво Богородиці, Зачаття Богородиці, Введення у храм, Покрова, Ус-
піння) і пісні до Богородиці загального змісту. Подальше розташування 
пісень є безсистемним, де чергуються богородичні пісні (до свят і зага-
льного змісту), пісні до святих (Димитрію, Луці, Варварі, Миколаю), рі-
здвяні пісні, твори морально-повчального та есхатологічного змісту; се-
ред пісень навіть є російський віват. Однак, попри недостатню систем-
ність на рівні цілої збірки2, пісенник має чітко виражені риси календар-
но-тематичної структури. Значна кількість пісенних творів групується 

                                                
1 У пісеннику відсутні перші 90 сторінок, тому частину його змісту можна 

реконструювати лише гіпотетично. Ю. Медведик цілком слушно зауважує, що на 
початку збірки найімовірніше були записані пісні на Різдво, Богоявлення, Стрітен-
ня [145, с. 97], оскільки далі йдуть пісні великопісної тематики. 

2 Ми не згодні з думкою Ю. Медведика щодо того, що співаник Даміана Ле-
вицького своїми тематичними рубриками є найбільш подібний до почаївського 
«Богогласника» [145, с. 97]. Рубрики, представлені у дослідженні вченого [145, 
с. 96], дійсно демонструють подібність до богогласникових, але вони є вибіркови-
ми і не відображають реальний зміст пісенника. 
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циклами, іноді доволі розлогими, послідовність груп пісень часто йде за 
церковним календарем (великопісні та великодні пісні), є цикл пісень 
до богородичних свят, однак їх запис не вповні відповідає хронології. 
Це той приклад, який яскраво демонструє відмінність несистемності 
позалітургічного та паралітургічного пісенника. У першому випадку 
безсистемність є системою, а елементи системності є на рівні емпірич-
них знахідок, у другому – системність проглядає навіть у хаотичності 
упорядкування репертуару, бо вона є набором систем, а не елементів. 

Нижньо-Тварозький співаник середини 30-х рр. XVIII ст. [320]1 
репрезентує закарпатську традицію. Він має яскраві риси календарно-
тематичної структури, витриманої, як і в більшості рукописів 30-х рр., 
не зовсім послідовно. На початку збірника (у рукопису відсутні почат-
кові сторінки) йдуть богородичні пісні загального змісту, потім низка 
різдвяних, богоявленських та пасійних пісень. Подальша частина руко-
пису відходить від тематичної та календарно-тематичної структури і 
містить пісні до господських і богородичних свят, пісні до святих, за-
писаних без жодної системи. Завершується збірка циклом пісень мора-
льно-повчального та есхатологічного змісту. Додатком виглядають піс-
ні на Різдво, до Богородиці і святим. 

Таким чином, усі чотири західноукраїнські пісенники репрезен-
тують календарний та тематичний принципи упорядкування репертуа-
ру, однак лише один з них (Кам’янський богогласник) використовує їх 
послідовно. Духовно-пісенні твори у співаниках паралітургічного при-
значення за змістом поділялися на пісні до календарних свят (господсь-
ких, богородичних, до святих) та загального змісту (до Христа, Богоро-
диці, повчальні, покаянні, есхатологічні тощо). 

Рукописний Супрасльський богогласник, переписаний у Супра-
сльському василіанському монастирі (Західна Білорусь, нині Польща) у 
середині XVIIІ ст.2 також репрезентує одну з пошукових форм організа-
ції паралітургічного пісенника на східнослов’янських землях. У Супра-
сльському богогласнику ми бачимо свідомо та послідовно використану 
календарно-тематичну структуру. Перша половина збірки – пісні на го-
сподські свята, що йдуть за церковним календарем (різдвяні, на Богояв-
лення, про Страшний суд (тематика пісень відображає зміст читань та 
співів передвеликопісних тижнів), великопісні, великодні, до Св. Духа, 
до Св. Трійці, на Преображення, на Хрестовоздвиження). У наступному 

                                                
1 Опис пісень збірки див. у [139, с. 365–369]. 
2 Див. видання рукопису [225]. 
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блоці зібрано пісні богородичного циклу, яких удвічі менше, ніж пісень 
господського циклу: спочатку йдуть чотири твори до богородичних 
свят (Різдво Богородиці, Зачаття, Введення, Благовіщення), далі цикл 
богородичних пісень продовжується («Пѣсни Пресвятѣй Богородицѣ из 
древних пѣснописцев…»), він включає міні-цикли пісень до богородич-
них свят (Різдво Богородиці, Покрова, Стрітення, Благовіщення, Успін-
ня), а завершується богородичними піснями загального змісту та пісня-
ми до найбільш шанованих ікон. Третій великий блок містить пісні до 
святих, яких удвічі менше, ніж богородичних, їх розташування йде за 
церковним календарем, хоча й не зовсім послідовно. Завершується ру-
копис низкою невеликих за обсягом циклів пісенних творів різного змі-
сту (псалтирні пісні, нові пісні до Богородиці та святих, пісні та молеб-
ні, перекладені з латинської мови). 

У Супрасльському богогласнику відзначимо чітке виокремлення 
трьох груп пісень календарного циклу (до господських і богородичних 
свят та у дні пам’яті святих), а також запис у пісенниках творів, не пов’я-
заних з церковним календарем (покаянні, повчальні тощо). Серед специ-
фічних рис пісенника – відсутність окремого розділу покаянних, молито-
вних, благальних, прославних пісень, які в католицьких канціоналах та пі-
сенниках зазвичай містилися наприкінці видань (цю традицію згодом пе-
рейняв почаївський «Богогласник»), пісні різного змісту наприкінці Суп-
расльського богогласника є скоріше додатком, ніж спеціальним розділом. 
При цьому рукопис містить значний за обсягом корпус покаянних пісень 
(«Гимн о страшном судѣ» та цикл з 28-ми творами «Пѣсни духовныя о 
страшном судѣ»), однак його розташовано у календарній частині як пе-
редвеликопісні. Нагадаємо, що у почаївському «Богогласнику» є 6 перед-
великопісних пісень, однак за тематикою вони належать до циклу вели-
копісних творів. Зазначимо також малу кількість творів до суто специфіч-
них католицьких свят (відсутні, наприклад, пісні на свята Св. Євхаристії та 
Співстраждання Богородиці), хоча католицький елемент у збірці предста-
влений достатньо широко (переклад-переспів церковнослов’янською мо-
вою католицького молебна «Officium parvum Conceptionis Immaculatae 
Beatae Mariae Virginis», а також низки латинських гімнів, у тому числі 
знаменитої секвенції «Dies irae»). Наразі важко відповісти на питання, чи 
структура Супрасльського богогласника є специфічною для білоруської 
рукописної традиції або ж традиції, що культивувалася в українсько-
білоруських монастирях, бо для цього потрібно дослідити хоча б кілька 
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білоруських пісенних збірок (парафіяльних та монастирських)1, однак він 
у будь-якому випадку є черговою віхою у становленні пісенника, який ві-
дображав актуальну практику паралітургічного співу і, як наслідок, орієн-
тувався на католицькі канціонали та пісенники. 

У 50–80-ті рр. XVIIІ ст. продовжувався пошук оптимальної струк-
тури паралітургічного пісенника. До 50-х рр. пісенники календарно-
тематичного типу на рівні елементів (Тилицький пісенник, співаник 
Даміана Левицького) та у більш-менш цілісному вигляді (Кам’янський 
та Супрасльський богогласники) вже були сформовані. Як зазначає 
Ю. Медведик, починаючи з останньої третини XVIIІ ст. набуває попу-
лярності інший тип пісенника, де домінує календарний принцип2. Такі 
пісенники були більш поширені на Закарпатті, ніж у Західній Галичині, 
і містили мінімальну кількість пісень тієї чи іншої тематики [145, 
с. 102]. Пояснимо, що в пісенниках календарного типу твори не поєдну-
валися в тематичні групи (наприклад, пісні на господські свята, богоро-
дичні свята тощо), а розміщувалися згідно з церковним календарем (на 
кшталт місяцеслова), при цьому кожне свято передбачало запис лише 
однієї (на найбільші свята – дві-три, іноді більше) пісні, які йшли строго 
хронологічно за числами й місяцями, починаючи від Різдва (за західним 
церковним календарем) або з вересня (за східним церковним календа-
рем). На думку Ю. Медведика, календарний принцип є більш динаміч-
ним, оскільки кількість пісень на кожне свято є мінімальною [145, 
с. 102]. Зазначимо, що календарний тип пісенника не був оригінальним 
винаходом українських уніатів, його коріння також лежать у європейсь-
кій католицькій традиції. Подібний тип укладу ми бачили, наприклад, 
в авторському чеському канціоналі Адама Вацлава Міхни «Svatoroční 
muzika» (1661), в якому пісні на господські й богородичні свята та 
пам’ятні дні святих чергуються, але суворо хронологічно, більшості свят 
церковного календаря присвячено лише одну пісню. 

Ю. Медведик вказує, що календарний тип пісенника остаточно 
сформувався наприкінці XVIIІ ст., тобто в той час, коли вийшов з друку 
почаївський «Богогласник», після чого рукописні пісенники наслідува-
ли почаївське видання. В Закарпатті однак календарний тип був попу-
                                                

1 Це питання є проблемним, оскільки власне білоруські джерела духовно-
пісенної традиції XVIII ст., тобто такі, що переписані на білоруських теренах, на 
сьогодні не відомі науці. Чимало рукописів було знищено у ХІХ – ХХ ст. Втім, не 
виключено, що з часом можуть бути знайдені інші рукописні пісенники, які дозво-
лять доповнити наші знання про білоруську духовно-пісенну традицію. 

2 Його елементи ми бачили в Кам’янському богогласнику 1734 р. 
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лярний до початку ХХ ст. [145, с. 102]. Ймовірно, в практичній площині 
пісенники календарного типу були зручнішими, однак більш перспек-
тивним з точки зору церковної книги (саме так трактували пісенники 
ченці-василіани) був календарно-тематичний тип організації репертуа-
ру, оскільки він базувався на структурних принципах, апробованих про-
тягом століть у європейській католицькій практиці. Також календарно-
тематичний тип співаника ставав підґрунтям пісенника комплексного 
типу, де пісні до церковних свят сусідили з пісенними творами на усі 
випадки життя, тоді як «чистий» календарний тип цього не передбачав. 
Втім, пісенники календарного типу в «чистому» вигляді траплялися рі-
дко, найчастіше вони доповнювалися групами пісень різної тематики. 

Почаївський «Богогласник» (1790–1791) остаточно закріпив кален-
дарно-тематичну структуру паралітургічного пісенника. Видавці поді-
лили репертуар на чотири великі групи пісень, де перші три (господсь-
кі, богородичні, до святих) структуровано за церковним календарем, а 
четверта частина містила пісні покаянного або молитовно-благального 
змісту, що не відносяться до календарного циклу. У «Богогласнику» та-
кож було закріплено свята в кожній з груп, які до того могли варіювати-
ся. Наприклад, христо-богородичне свято Стрітення у Супрасльскому 
богогласнику входило до циклу богородичних, у почаївському виданні 
воно остаточно закріпилося серед свят господського циклу. 

Господський цикл «Богогласника» включає пісні на Різдво, Богоя-
влення, Стрітення, передвеликопісні неділі (блудного сина, м’ясопусна, 
сиропусна), Великий піст, Великдень, Вознесіння, Зіслання Св. Духа, 
Св. Трійці, Св. Євхаристії, Преображення, Хрестовоздвиження. Завер-
шують перший розділ пісні до найбільш шанованих образів Ісуса Хрис-
та, псалтирна пісня та пісня про Боже провидіння. Другий розділ міс-
тить пісні на богородичні свята: Різдво Богородиці, Покрова, Введення у 
храм, Непорочне Зачаття Богородиці, Благовіщення, Співстраждання 
Богородиці, Покладення Ризи Богородиці, Успіння, а завершують роз-
діл пісні до богородичних чудотворних ікон. Третій розділ – пісні до 
святих – упорядковано за церковним календарем, починаючи від верес-
ня (східно-християнська традиція). Більшість святих є у східному та за-
хідному церковному календарях, єдиним католицьким (унійним) свя-
тим, пісню до якого містив «Богогласник» – Св. Йосафат Кунцевич, день 
пам’яті якого припадає на 12 (25) листопада. Четвертий – некалендар-
ний – розділ містить пісні покаянного, молитовного, благоговійного 
змісту. У цьому розділі пісні також згруповано тематично: пісні «о суєтѣ 
міра» та «прелести міра», «покаянныя», «в различных потребах», «о смер-
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ти», «о прочих послѣдных вещех», завершують збірку дві пісні «воздыха-
телная» (назви підрозділів відображено у колонтитулах видання)1. 

Стосовно структури почаївського «Богогласника», то вона є чіткою 
та продуманою, і спирається як на досвід укладання європейських като-
лицьких канціоналів, так і на традицію укладання паралітургічних 
українських та білоруських пісенників. Від багатьох рукописних пісен-
ників паралітургічного призначення «Богогласник» відрізняється вклю-
ченням до відповідних розділів календарно-тематичної частини суто 
католицьких свят (розрізнення свят Зіслання Св. Духа (П’ятидесятниці) 
і Св. Трійці, включення до церковного календаря свят Св. Євхаристії, 
Співстраждання Богородиці, дня пам’яті Св. Йосафата Кунцевича). Що-
до розташування пісень у кожній тематичній групі зазначимо, що хро-
нологічний принцип у них витримано послідовно, при цьому однак у 
господських піснях в основу річного циклу покладено західний кален-
дар (від Різдва до Хрестовоздвиження), у богородичних піснях та піснях 
до святих – східний, який розпочинається з вересня2. 

Почаївський «Богогласник» цілком коректно вважати пісенником 
комплексного типу, подібно до барокових католицьких канціоналів та 
пісенників, хоча він не тотожний з ними. Знаменно однак, що це ви-
дання є унійним, тобто католицьким за своєю конфесійною приналеж-
ністю. У «Богогласнику» ченцями-василіанами було переосмислено на 
національній основі католицький досвід, що вдало поєднав у ньому за-
хідну та східну літургічні традиції. 

Едиційна традиція, закладена «Богогласником», знайшла продов-
ження у різних регіональних виданнях ХІХ – початку ХХ ст. Серед дру-
кованих закарпатських ненотованих пісенників відзначимо «Пѣсенник 
или собраніе пѣсней, поемых во дни праздников…» (Унгвар, 1913 [296]). 
Збірка має апробацію церковної влади і призначена для греко-католиків 
Мукачівської єпархії. За змістом пісень вона є близькою до «Богоглас-
ника», відрізняючись від нього способом групування пісень (календар-
ний тип). На початку збірки вміщено доволі розлогу статтю, присвячену 
традиціям церковного співу. В ній ідеться також і про традицію викори-
                                                

1 Тут подаємо лише церковнослов’янські назви, тоді як у «Богогласнику» в 
колонтитулах йде рубрикація мовою тієї пісні, яка записана на сторінці (польсь-
кою, латинською). 

2 Щодо рукописної традиції, то пісенники і календарного, і календарно-
тематичного типу використовували два типи календарів – східний та західний. 
Принципи вибору календаря в регіональній та часовій проекції потребують спеці-
ального дослідження. 
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стання пісень у літургії. Відкривають збірку пісні календарного циклу. 
Їх упорядкування є традиційним для закарпатського регіону з пріорите-
тним календарним принципом: пісні господського, богородичного цик-
лів та пам’ятні дати святих йдуть за календарем без поділу на тематичні 
групи. Свята впорядковані не за західним календарем, що розпочинаєть-
ся Різдвом або Новим роком, а східним, у якому перше свято – Різдво 
Богородиці, що випадає на 8 (21) вересня. Серед свят також немає спе-
цифічно католицьких (свято Св. Євхаристії, Співстраждання Богородиці 
та ін.), тож зовні їх перелік нагадує скоріше православний, ніж католи-
цький. Після циклу календарних пісень йдуть пісні до Ісуса (усього 2 
твори), далі – значний за обсягом блок пісень до Богородиці молитовно-
го характеру. Завершує збірку цикл похоронних пісень1, а останній твір 
у співанику – пісня до Св. Трійці. 

Близьким до попереднього видання є друкована ненотована збірка 
«Пѣснословец или новое собраніе церковных пѣсней» (Львів, 1909) 
[297], видана Ставропігійським інститутом у Львові. У збірці, окрім пі-
сень, записано тропарі та кондаки свят, а також інші піснеспіви, які роз-
міщено на початку й наприкінці збірки. На поєднання текстів каноніч-
них піснеспівів з церковними піснями ми натрапляли у виданнях «Бого-
гласника» ХІХ ст., ця практика, як бачимо, перейшла і до інших пісен-
ників. Збірка «Пѣснословец или новое собраніе церковных пѣсней» має 
деякі відмінності у структурі у порівнянні з закарпатським виданням: 
вона розпочинається різдвяними піснями, далі розташовано пісні кале-
ндарного циклу за закарпатською традицією. У львівському виданні, на 
відміну від унгварського (ужгородського), взято католицький календар-
ний цикл, і пісні розпочинаються від свята Св. Стефана, яке відзнача-
ється 26 грудня, у наступний день після Різдва. Таким чином, календа-
рна частина є органічним продовженням циклу різдвяних пісень, які 
йому передують. Серед свят також є суто католицькі (окремо йдуть піс-
ні до свята П’ятидесятниці та Св. Трійці, є свято Св. Євхаристії). У тре-
тій частині збірки вміщено пісні різного змісту: молитовні до Богороди-
ці та до найбільш шанованих богородичних ікон, віронавчального та 
покаянного змісту, пісні про смерть та Страшний суд. У цілому збірка за 
змістом нагадує «Богогласник», принципово відрізняючись від неї роз-
ділом з піснями календарного циклу, а також друком наприкінці збірки 
текстів канонічних піснеспівів та молебнів на різні свята. 

                                                
1 У закарпатській традиції були популярні пісенники з похоронними пісня-

ми, цей оригінальний тип співаника був невідомий в інших українських регіонах 
[189, с. 131]. 
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Обидві збірки відзначені певною традиційністю репертуару та арха-
їчністю мови, проте у них ми бачимо спроби оновлення богогласникової 
структури, яка у даних виданнях виражалася у відході від класичної кале-
ндарно-тематичної моделі до регіонально-специфічної календарної. Ін-
шими видозмінами стали модифікація церковного календаря з католиць-
кого на православний, додання канонічних піснеспівів до пісенника тощо. 
Проте ці видозміни не були суттєвими, бо у той чи інший спосіб були 
представлені в рукописах та друках ХІХ ст., а оновлення й закріплення 
нової структури пісенників відбулося пізніше, у 20-ті рр. ХХ ст. 

Новий етап розвитку української паралітургічної пісенності, як за-
значає автор ґрунтовного дослідження з історії нововасиліянської пісен-
ності І. Матійчин [130], розпочався наприкінці ХІХ ст. і був пов’язаний з 
діяльністю василіан в Галичині. Відповідаючи на духовні та культурні 
запити тогочасного суспільства, ченці Василіанського Чину не лише по-
пуляризували традиційний український духовно-пісенний репертуар, а 
й заохочували усіх віруючих до створення нових пісенних творів, які піс-
ля редагування видавалися у численних збірках і поширювалися всією 
Галичиною. Подібно до того, як у свій час ченці-василіани стояли коло 
витоків друкованих нотних пісенників, створивши наприкінці XVIIІ ст. 
найбільшу антологію церковних пісень – почаївський «Богогласник», що 
став зразком для укладання пісенників протягом наступного століття, так 
само наприкінці ХІХ ст. вони спричинилися до оновлення української 
духовно-пісенної традиції, і не лише у літературній та музичній складо-
вій пісенних творів, а й у структурній [130, с. 6–7]. 

І. Матійчин у роботі приділяє увагу як текстовим та музичним 
особливостям духовно-пісенних творів, так і структурі пісенних збірок. 
Дослідниця зокрема зазначає, що за основу авторських пісенників з но-
вими творами, що почали активно друкувалися та пропагуватися васи-
ліанами, було взято перевірену часом рубрикацію «Богогласника», в яку 
вносилися відповідні зміни. Зокрема, було відокремлено в спеціальну 
збірку різдвяні пісні, створено нові тематичні розділи та підрозділи. За-
вершення першого етапу1 розвитку нововасиліанської пісенності було 
ознаменовано друком нотованих збірок «Коляди» (Жовква, 1925) та «Це-
рковні пісні» (Жовква, 1926), де було остаточно закріплено зміни у 
структурі пісенника. Різдвяні пісні друкувалися в окремій збірці «Коля-
ди», у пісеннику «Церковні пісні» «з’являються нові розділи (Пісні під 

                                                
1 Другий етап розвитку нововасіланської пісенності не було завершено через 

початок Другої світової війна та радянську окупацію [130, с. 12–13]. 
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час читаної Служби Божої та Пісні різні) і підрозділи (Пісні до Ісусово-
го серця, Пісні до Сотворителя), а також змінюється кількісне співвід-
ношення основних розділів: значно зріс корпус Пісень до Діви Марії та 
зменшився блок Пісень до Святих. Пісні покаяльно-моралізаторські, 
втративши окремий розділ, все ж присутні у збірках, розпорошившись 
по різних частинах, що, до речі, траплялося і в Богогласнику (підрозділ 
Великопостних пісень)» [130, с. 9–10]. 

Збірка «Церковні пісні»1 репрезентує оновлений варіант пісенника 
комплексного типу. Охарактеризуємо її більш детально у контексті роз-
витку української паралітургічної та європейської пісенності. Виділен-
ня творів різдвяного циклу в окрему книгу є типовим для європейської 
католицької пісенності, про що свідчать польські видання ХІХ та ХХ ст., 
у яких зібрано церковні (kolędy koścelne) та домашні (kolędy domowe, 
pastorałki) різдвяні пісні2, однак при цьому в пісенниках комплексного 
типу завжди був цикл різдвяних пісень, хоча й менший за обсягом. У 
цьому контексті українська традиція є унікальною, бо відсутність у пі-
сеннику комплексного типу такого важливого розділу є нетиповою для 
європейської церковної практики. Втім, у католицьких пісенниках від-
сутність різдвяних пісень є абсолютно неможливою, оскільки вони на-
лежать не до першої, а до другої групи календарного циклу, оскільки 
йдуть за адвентовими піснями. 

Для більш детального аналізу збірки «Церковні пісні» наведемо її 
рубрикацію. Перший великий блок «Пісні на свята Господні» містить пі-
сні на Новий рік, Богоявлення, Стрітення, передпісні тижні (неділя блу-
дного сина, неділя м’ясопусна), Великий піст, Воскресіння, Вознесіння, 
до Св. Духа, Трійці, євхаристичні, до Серця Ісусового, на Преображення, 
на свято Хрестовоздвиження. Після пісень до календарних свят йдуть пі-
сні до Ісуса прославного характеру і пісні до Сотворителя; останній цикл 
містить твори, що співаються у різних потребах (ранкові та вечірні моли-
тви, молитва про погоду, молитва за Вітчизну тощо). Щодо циклу пісень 
до календарних свят, то відмітимо такі моменти: а) серед пісень є твори 
на свята східного церковного календаря, зокрема передпісні неділі (були 
представлені в «Богогласнику»), що відсутні у католицьких пісенниках, 
хоча аналогічний літургічний період був і в західному календарі, проте 
спеціальні піснеспіви на ці дати знаходилися лише у літургічних книгах – 
градуалах та антифонаріях). У збірці представлено також пісні на свята, 

                                                
1 Аналізуємо пісенник за перевиданням 1996 р. [325]. 
2 Таким виданням є, наприклад, зібрання різдвяних пісень «Kantyczki z 

nutami» (Краків, 1911) [342]. 
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які є у східному і західному календарях (Преображення, Хрестовоздви-
ження), але в католицьких пісенниках вони містяться не в календарному 
циклі, що охоплює зазвичай період від Адвента до Трійці (іноді туди 
входили твори до свят Св. Євхаристії та Серця Ісуса), а до принагідних 
пісень, оскільки ці два свята хронологічно віддалені від інших. Вклю-
чення їх до пісень господського циклу йде від традицій, закладених 
укладачами «Богогласника». Стосовно пісень до Сотворителя, у якому ва-
гоме місце посідають пісні на різні життєві потреби, то тут також бачимо 
відмінність від класичних католицьких пісенників, оскільки ці твори за-
звичай ідуть після пісень, пов’язаних з календарним циклом, тобто після 
богородичних та до святих. 

Наступні два блоки – богородичний та до святих – є аналогічним 
до почаївського «Богогласника». Богородичний цикл має два типи тво-
рів – до богородичних свят (Різдво, Покрова, Введення у храм, Непоро-
чне Зачаття, Благовіщення, Співстраждання, Успіння) та молитовні до 
Богородиці, у тому числі іконославильні. Зазначимо, що порядок бого-
родичних свят є подібний до богогласникового; він відображає традиції 
як східного, так і західного церковного календаря. Щодо пісень до свя-
тих, то у структурі новацій немає, проте варто зазначити, що уперше 
з’являються пісні до українських святих – Св. Володимира та Св. Ольги. 

Далі у співанику йде розділ «Пісні під час Служби Божої», який 
фактично калькує польські «Pieśni mszalne», що також йдуть після пісень 
календарного циклу. Як і в польських пісенниках, так і збірнику «Церко-
вні пісні», назва розділу не вказує на те, що на літургії мають співатися 
лише ці пісні, а пісні календарного циклу виконуються деінде, але не на 
літургії. У римо-католицькій традиції, починаючи з середини XVIIІ ст. і 
до 20-х рр. ХІХ ст., під час літургії замість латинських співів ordinarium i 
proprium missae, співалися пісні (na Introit, na Gloria, na Gradual, na Credo 
тощо) [222, с. 23]. Під час кожної частини служби звучали 1-2 строфи на 
одну мелодію; окрім того, замість окремих частин могли співатися пісні з 
календарного циклу. Коли «pieśni mszalne» вийшли з ужитку, на бого-
служінні звучали або твори до відповідних церковних свят, або до конк-
ретних обрядів, і саме такий підхід до співу пісень у літургії було закріп-
лено реформами ІІ Ватиканського Собору (1962–1965). У греко-като-
лицькій церковній практиці пісні на Службу Божу виконуються у зв’язку 
з піснеспівами з незмінними текстами (як правило, після них), а також 
під час деяких обрядів, передусім на причастя. 

Подальший блок – «Пісні різні» – включає твори різноманітного 
змісту – хвалебні, молитовні, благальні, але найбільша кількість творів 
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про останні речі та похоронні. Завершує збірку «Додаток новіших пі-
сень» з 31-м пісенним твором, упорядкування яких у скороченому ви-
гляді повторює попередню структуру. Пісні різного змісту наприкінці 
збірки та додаток з новими творами є також типовим явищем для євро-
пейських католицьких пісенників. Зазначимо також, що у кожній тема-
тичній групі пісні записано за абеткою, що відрізняє його від «Богоглас-
ника», і вказує на модернізацію структури пісенників згідно з тогочас-
ною католицькою практикою. 

Отже, пісенник «Церковні пісні» у розвитку української паралітур-
гічної пісенності є черговою віхою, що знаменує оновлення та закріп-
лення структури пісенника комплексного типу, який є найпоширенішим 
у католицьких країнах Європи. З точки зору рубрикації він тяжіє до пі-
сенників з деталізацією кожного структурного розділу та підрозділу (та-
ким римо-католицьким пісенником є, наприклад, збірка Я. Седлецького). 
При цьому рубрикація відображає і специфіку східно-християнської лі-
тургічної традиції, і особливості греко-католицького церковного співу, в 
тому числі паралітургічного, і українські національні традиції. 

Традиція друку збірок духовних пісень у ХХ ст. була розвинута у 
західній діаспорі, яка стала особливо актуальною після окупації СРСР 
усіх українських земель. Детальне вивчення греко-католицьких пісенни-
ків діаспори може стати предметом окремого дослідження; наразі ми 
охарактеризуємо лише кілька видань. У невеликому ненотованому пі-
сеннику «Коляды и другіи найбольше употребляемыи церковныи пѣсни» 
(Нью-Йорк, 1928) [279] не зазначено його конфесійну приналежність (у 
виданні відсутня апробація церковної влади), втім, дефініція у назві збір-
ки («церковні пісні») відсилає до оновленої греко-католицької традиції. 
На початку пісенника містяться твори на Різдво (коляди), потім йдуть пі-
сні на церковні свята, розташовані згідно з церковним календарем із чер-
гуванням господських та богородичних свят (Богоявлення, Великий піст, 
Благовіщення Богородиці, Вхід до Єрусалиму, Воскресіння, Вознесіння, 
Трійця, Преображення, Успіння Богородиці, Воздвиження Св. Хреста), 
завершують збірку одна пісня до святих (до Св. Миколая) та чотири до 
Богородиці прославного змісту. Пісні в кожній тематичній групі розта-
шовано не за абеткою. Поєднання в одній групі свята господського та бо-
городичного циклів є типовим для пісенників календарного типу, оче-
видно, видавець І. Борух орієнтувався саме на них. 

Більш детально зупинимося на нотованому пісеннику 
«Grekokatolicki Duchovňi Pisňi» (Пряшів, Чехословаччина, 1969) [345]. 
Особливістю цієї збірки є запис українських пісень латинкою, причому 
згідно зі словацькою орфографією, що є специфічною рисою закарпатсь-
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кого регіону. Щодо структури пісенника «Grekokatolicki Duchovňi Pisňi», 
то її рубрикація поєднує календарно-тематичний (нововасиліанської ре-
дакції) та календарний типи збірки: перший розділ містить пісні, що спі-
ваються під час літургії (нововасиліанська традиція); другий – твори на 
усі господські, богородичні свята та пам’ятні дні святих, починаючи від 
Нового року і до дня Св. Стефана (календарний принцип закарпатської 
традиції); наступні п’ять розділів містять твори до серця Ісусового, бого-
родичні, великопісні, різдвяні та різні пісні (нововасиліанська традиція, 
що виявляється у т. ч. у виділенні різдвяних пісень в окрему групу, хоча і 
не в окрему збірку). У пісеннику «Grekokatolicki Duchovňi Pisňi», який є 
пісенником комплексного типу, здійснено спробу поєднати обидва типи 
структурування пісенного репертуару – класичну богогласникову і ново-
василіанську із традиційною закарпатською, проте цей спосіб упорядку-
вання пісень у подальшому так і не став загальнонаціональним. Зазначи-
мо також, що, на відміну від нововасиліанської збірки «Церковні пісні», у 
пісеннику «Grekokatolicki Duchovňi Pisňi» у кожній підгрупі та групі, по-
дібно до більшості рукописних і друкованих закарпатських видань, пісні 
розташовано не за абеткою, а у вільному порядку. 

Відновлення друку греко-католицьких пісенників відбулося після 
отримання Україною Незалежності. Було перевидано пісенник «Церко-
вні пісні» [325], почали виходити нові пісенники, що орієнтувалися на 
збереження репертуару класичного нововасиліанського видання, так і 
ті, що пропонували нові пісенні твори. 

Передусім відзначимо авторські збірки духовних пісень, в яких 
створюється новий духовно-пісенний репертуар. Традиція авторських 
збірок набула актуальності в часи оновлення духовно-пісенного репер-
туару отцями-василіанами. І. Матійчин називає та описує авторські збі-
рки, що виходили у період з кінця ХІХ до 30-х рр. ХХ ст. Так, отець 
В. Стех є автором низки збірок: «Вінець набожних пісней» (Жовква, 
1900), «Народно-церковні пісні» у двох випусках (Жовква, 1902, 1904), 
«Ангельський хор» у двох випусках (Жовква, 1909, 1910), «Літургічні 
мелодії» (Жовква, 1928). Частина репертуару цих збірок, як зазначає до-
слідниця, не належать о. В. Стеху, а є гармонізаціями відомих пісень. 
Отець І. Дуцько є автором збірки «Півець. Збірник нових церковно-
народних пісень», яка вийшла в складі «Книжечок місійних» (1906, ч. 3–
4). Автором 22 збірок, що виходили протягом першої третини ХХ ст., є 
отець Й. Кишакевич [132, с. 136–138]. Робота багатьох піснетворців увін-
чалася виданням співаника «Церковні пісні» (1926), у якому було коди-
фіковано новостворений репертуар: з великої кількості пісень було об-
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рано найкращі, і значна їх частина свого часу була надрукована в авто-
рських збірках. В них також йшли пошуки щодо удосконалення струк-
тури пісенників [130, с. 10]. 

Після відновлення діяльності Греко-католицької Церкви у видав-
ництвах починають активно виходити книги літургічного призначення, 
у тому числі авторські пісенні збірки. У видавництві «Місіонер» у 10-х 
рр. ХХІ ст. виходить низка музичних видань: «Припадаю до тебе, мій 
Христе» Галини Мартинюк, «Вічне в любові», «Йосафата», «Тебе, Спаси-
телю, вітаєм», «Пісню слави заспіваймо» Мирона Дацка на вірші отця-
василіанина Василя Богдана Мендруня. Збірка «Тебе, Спасителю, віта-
єм» (Жовква, 2011) М. Дацка [266] продовжує греко-католицькі едиційні 
традиції, в яких пісенні твори поділялися на кілька великих тематичних 
груп, де одна чи більше були укладені згідно з церковним календарем. 
25 творів збірки «Тебе, Спасителю, вітаєм», записаних у вигляді хорових 
партитур на 3-х нотоносцях, хоча й не поділено на окремі групи, однак 
розташовано згідно календарно-тематичної структури: спочатку йдуть 
пісні до господських свят, далі – богородичних, потім – пісні до святих. 
Збірка Г. Мартинюк «Припадаю до тебе, мій Христе» (2010) на тексти 
М. Бабінської, О. Кіс, І. Білінської, О. Мартинюк, Х. Чіпак [282] також 
продовжує едиційну практику василіан – у виданні твори згруповано у 
п’ять розділів: господські пісні, богородичні пісні, пісні до літургії, піс-
ні на Господські свята, пісні до святих. Таким чином, у сучасних авто-
рських греко-католицьких збірках, що представляють новий духовно-
пісенний репертуар, збережено едиційні традиції, апробовані греко-
католиками протягом століть. 

Серед нових греко-католицьких видань назвемо два, у яких струк-
тура є відмінною від співаника «Церковні пісні». У невеликій ненотова-
ній збірці «Церковні пісні (нові)» (Львів, 2012) [324] усі пісні зібрано у два 
великих розділи «Пісні до Ісуса Христа» та «Пісні до Діви Марії», після 
яких уміщено невеликий додаток. У пісеннику, окрім нових, є й класич-
ні греко-католицькі церковні пісні з традиційною тематикою. Спрощен-
ня структури співаника пов’язано з тим, що головною метою укладачів 
було дати віруючим новий репертуар, який був би доповненням до кла-
сичного, тобто цей пісенник було задумано як свого роду додаток до збі-
рки «Церковні пісні», а тому в ньому немає усіх структурних розділів. 

Більш масштабною за обсягом є нотована збірка «Господь моя піс-
ня» (Львів, 2003) [263], яка значною мірою базувалися на виданні «Цер-
ковні пісні», однак при цьому у структурі збірки є зміни, іноді суттєві. 
Зупинимося на цьому виданні більш детально. Пісенник має дві части-
ни подібної структури, де у першій містяться класичні пісні, у другій – 
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молодіжні. Зазначимо, що у пісенниках з літургічними піснями друк 
популярних серед молоді творів є поширеним явищем, зокрема в като-
лицьких країнах. Публікація нових пісень як додаток разом зі старими 
також є традиційною для греко-католиків. Принципово новим у збірці 
«Господь моя пісня» є стиль нових пісенних творів, який різко відрізняє 
їх від традиційних, в той час як раніше і «старі», й «нові» пісні були бли-
зькими за стилем і різнилися лише часом написання. Також у пісеннику 
«Господь моя пісня» молодіжні пісні за обсягом посідають таке ж саме 
місце, як і традиційні, тобто вони не є додатком, а повноцінною части-
ною збірки, що трапляється нечасто. 

Щодо видозмін у структурі, то на початку першої («традиційної») 
частини замість календарних пісень йдуть дві групи творів, які у збірці 
«Церковні пісні» були вміщені після календарного циклу господських 
свят. Це розділи «Пісні до Бога Отця» і «Пісні до Ісуса Христа». У пер-
шій групі переважає репертуар пісень до Сотворителя з видання «Цер-
ковні пісні», у якому вагоме місце посідають твори, що виконуються у 
різних потребах. Стосовно другої, то у ній містяться переважно пісні не 
з розділу «Пісні до Ісуса Христа» зі збірки «Церковні пісні», а євхаристи-
чні пісні з того ж самого видання. У розділі «Пісні на свята Господські» 
у цілому збережено репертуар та структуру видання «Церковні пісні» 
(окрім євхаристичних пісень, які, як вже було зазначено, перемістилися 
до розділу «Пісні до Ісуса Христа»). Щодо циклу богородичних пісень, 
то у ньому також загалом збережено структуру та репертуар збірки «Це-
рковні пісні». Однак при цьому було перейменовано підрозділ «На Не-
порочне Зачаття Пресвятої Діви Марії» (у збірці «Церковні пісні») «На 
Зачаття Пресвятої Богородиці», що суттєво під оглядом церковної дог-
матики Католицької та Православної Церков. Також вилучено групу пі-
сень «На Співстраждання Пресвятої Діви Марії», яка була у виданні 
«Церковні пісні», оскільки це свято є суто католицьким. Група пісень до 
святих була доповнена новими творами (долучено пісні пам’яті видат-
них церковних діячів ХХ ст. митрополита Андрея Шептицького та пат-
ріарха Йосипа Сліпого). Пісні до ангела-охоронця було винесено напе-
ред, перед піснями до святих. Завершують перший розділ пісні на весіл-
ля та похорони. Групу пісень до Служби Божої, яка була у збірці «Цер-
ковні пісні», з видання «Господь моя пісня» вилучено. Щодо другої час-
тини, то вже було зазначено, що там дублюється структура першої («Пі-
сні до Бога Отця», «Пісні до Ісуса Христа», пісні календарного циклу, 
богородичні, до святих), однак останні розділи є новими – «Пісні біб-
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лійної тематики», «Пісні про покликання», «Пісні про спільноту», «Піс-
ні-молитви», «Пісні для дітей». 

Вилучення пісенних циклів та окремих творів не є новим явищем 
у церковній практиці – подібне ми бачили і у європейських виданнях, і 
в українських, зокрема у православних виданнях «Богогласника». У збі-
рнику «Господь моя пісня» також послідовно вилучено весь специфіч-
ний католицький елемент, що має нівелювати відмінності між католи-
цизмом та православ’ям і відкриває можливість користуватися пісенни-
ком православних віруючих, у яких, як ми вже пересвідчилися, була 
відсутня системна традиція видавництва духовно-пісенних творів. У 
збірці є також групи пісень, що є ближчими до протестантської тради-
ції, особливо у другій частині збірки; вельми показовими є і перші два 
розділи пісень – «Пісні до Бога Отця» і «Пісні до Ісуса Христа», які ніко-
ли не розпочинали католицькі збірники. Друга половина співаника, що 
містить пісні «полегшеного» стилю, популярного серед християнської 
молоді, наближає її до протестантських видань. 

Зазначимо, що видозміни у структурі пісенника «Господь моя піс-
ня» були зроблені свідомо, про що було зазначено у статусі видання 
(збірник не має апробації церковної влади, а пісні не є церковними, про 
що свідчить підзаголовок «Збірник релігійних пісень»). Формально цей 
співаник відповідає усім критеріям пісенника комплексного типу (усі 
відповідні розділи є у першій частині), при цьому у збірці свідомо ніве-
льовано його конфесійну визначеність (мета видання співаника – зібра-
ти в одній книзі духовні пісні, якими могли користуватися українські 
християни усіх конфесій), а тому у ньому є переплелися католицькі, 
православні і протестантські риси, при цьому основа є католицькою, бо 
структурною моделлю слугувала збірка «Церковні пісні». У цьому кон-
тексті можемо говорити не про католицький або протестантський, а 
міжконфесійний (екуменічний) пісенник комплексного типу, який, 
зберігаючи католицьку основу, заради більшої функціональності репре-
зентує й інші конфесії, що знайшло відображення у його структурі. 

Підсумуємо основні риси організації репертуару в українських ду-
ховно-пісенниках паралітургічного призначення. 

1) Паралітургічний спів в українських та білоруських унійних це-
рковних осередках у XVIІ – XVIIІ ст. сприяв появі пісенника, який оріє-
нтувався на структуру католицьких канціоналів. 

2) В результаті еволюції структури паралітургічного пісенника бу-
ло сформовано два його типи – календарно-тематичний (Галичина, Во-
линь) та календарний (Закарпаття). Обидва сягають корінням католиць-
кої традиції структурування канціоналів та пісенників, однак календар-
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но-тематична структура виявилася більш універсальною, оскільки була 
потенційно відкритою для формування пісенника комплексного типу, 
саме тому її було покладено в основу першої антології українських ду-
ховних пісень – почаївського «Богогласника». 

3) Українська едиційна традиція пісенників була тісно пов’язана з 
паралітургічним співом; видання духовно-пісенних творів прирівнюва-
лися до книг церковного типу, але призначених для мирян. Унійні 
(греко-католицькі) видання орієнтувалися на католицькі зразки пісен-
ників комплексного типу, які були адаптовані для потреб католиків схі-
дного обряду. 

4) Формування пісенника комплексного типу відбувалося в два 
етапи: кінцевим результатом першого став вихід «Богогласника» (1790–
1791), який структурно був близький до католицьких канціоналів XVIІ 
– XVIIІ ст.; другий – нововасиліанський – етап завершився друком збір-
ки «Церковні пісні» (1926), яка за структурою відповідала католицьким 
пісенникам ХІХ – початку ХХ ст. 

5) На сучасному етапі греко-католицька пісенність відроджує 
едиційні традиції початку ХХ ст., серед новацій у структуруванні пісен-
ників відзначимо співаники екуменічної спрямованості, створені на ос-
нові греко-католицьких видань, зі зменшенням католицького компоне-
нта та зростання ролі протестантського. 

2.4. Будова римо-католицьких і протестантських пісенників

Європейські католицькі та протестантські збірки з духовними піс-
нями були відомі на східнослов’янських землях з другої половини 
XVІ ст., а то й раніше. Ці видання використовувалися католики й протес-
танти, що жили на теренах Речі Посполитої та Московської держави. У 
XVІ – ХІХ ст. католицька та протестантська духовна пісенність слугувала 
джерелом формування духовно-пісенного репертуару українських, біло-
руських, російських православних та уніатів. Римо-католики та протес-
танти, що мешкали на східнослов’янських землях, за рідким винятком, 
репрезентували іноземну традицію і не були включені в загальний про-
цес культуротворення. Безумовно, католицька та протестантська культу-
ра також впливали на розвиток східнослов’янської пісенності, особливо 
польська традиція, що в XVІ – ХІХ ст. була потужним підживлювачем 
української та білоруської пісенності. Однак у процесі формування наці-
онального духовно-пісенного репертуару чільними були православна та 
унійна (греко-католицька) конфесії: у XVІІІ – ХІХ ст. не могло бути укра-
їномовного римо-католицького чи російськомовного протестантського 
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духовно-пісенного репертуару. У ХХ ст. картина змінюється, і нетради-
ційні для цих теренів християнські конфесії, які раніше репрезентували 
національні меншини, включаються в загальнонаціональний процес піс-
нетворення. Відповідно, виникає потреба у літературі катехитичного змі-
сту, літургічних книгах, збірках для богослужбового співу, написаних 
мовою чільної нації, а не національних меншин. 

Формування римо-католицького репертуару на пострадянському 
просторі припадає на період, коли внаслідок літургічної реформи 
ІІ Ватиканського Собору (1962–1965) було дозволено відправляти бого-
служіння не латинською, а національними мовами. Також Собором було 
визначено, що головним критерієм відповідності літургії її сутності є по-
вна, свідома та активна участь у ній всієї церковної громади, а не лише 
священика. Наслідком цих змін стало повсюдне поширення церковного 
співу усіх мирян, який замінив спів професійного церковного хору, що 
призвело до корінної трансформації римо-католицької богослужбової 
музики. У країнах, де католицизм є традиційною конфесією, за основу 
нового літургічного репертуару було взято апробовані часом пісні наці-
ональними мовами, які ще з XVІ ст. звучали на богослужінні, але до се-
редини ХХ ст. не мали офіційного статусу літургічних. Піснеспіви оно-
вленої католицької літургії також були відомі у СРСР до 90-х рр. ХХ ст. 
у національних меншинах, де виконувалися польською, німецькою або 
іншими мовами, і саме ці пісенні твори стали підґрунтям нового україн-
ського, білоруського та російського римо-католицького репертуару, що 
почав активно розвиватися з 90-х рр. ХХ ст. 

В Україні перші збірки почали друкуватися з початку 1990-х рр. Це 
були пісенники з текстами найбільш уживаних творів, укладені у різних 
парафіях України для власних потреб. Місцева церковна влада надавала 
їм статус видань для внутрішнього користування. Перед укладачами сто-
яло завдання передусім створити пісенний репертуар українською мо-
вою, їх найменше цікавили питання упорядкування збірок, позаяк апро-
бована століттями структура пісенника комплексного типу потребувала 
лише наповнення піснеспівами та піснями, які б відповідали критеріям 
літургічної музики, визначеним документами ІІ Ватиканського Собору. 
Втім, перші українські видання також не були позбавлені креативності у 
вирішенні питань організації пісенного репертуару в збірках. 

Формування українського римо-католицького репертуару у біль-
шій частині українських регіонів відбувалося під значним впливом 
польського. Першими збірками, якими користувалися українські римо-
католики у добу Незалежності, були польські пісенники. Часто популя-
рні католицькі пісні просто перекладалися українською (у регіонах з 
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домінуванням російської мови – російською). Однією зі збірок, де засві-
дчено подібну практику – нотований «Церковний співаник» (Чернівці, 
2002) [323], основний репертуар якого складають перекладені пісні з 
популярного пісенника Я. Седлецького [350]. Стосовно структури пі-
сенника, то в одинадцяти розділах зібрано твори до церковних свят та 
періодів літургічного року (Адвент, Різдво, Великий піст, Великдень, 
Вознесіння, Зіслання Св. Духа, Св. Трійці, Серця Ісуса, Христа-Царя), 
євхаристичні та богородичні пісні. У додатку вміщено кілька традицій-
них та молодіжних українських пісень, а також пісні, написані уклада-
чем збірки. Цей пісенник не є літургічною книгою комплексного типу, 
бо у ньому відсутні й частини ординарія меси, молебні, пісні до усіх 
свят, у тому числі не для церковного вжитку. Однак він цілком відпові-
дає поставленим завданням зберегти традиції духовного співу старшого 
покоління католиків для молоді, одночасно оновивши її через переклад 
українською мовою. Більш вузькі завдання обмежили репертуар найу-
живанішими творами, а саме: а) піснями до головних церковних свят лі-
тургічного календаря; б) євхаристичними піснями, що є однією з най-
поширеніших груп творів у пісенниках через розвинений католицький 
культ Св. Євхаристії; в) піснями до Богородиці загального змісту, без 
прив’язки до церковних свят. 

Утім, більшість українських римо-католицьких пісенників орієн-
товані на книгу комплексного типу. У виданні «Християнський пісен-
ник» (Познань-Гнівань, 1995) [322] на початку збірника йдуть малий ка-
техізис, тексти літургії, молебнів та молитов. Щодо пісенної частини, то 
вона розпочинається піснями на свята та періоди літургічного року (Ад-
вент, Різдво, Великий піст, Великдень, Зіслання Св. Духа), далі йде ве-
лика група євхаристичних пісень, що належать до річного кола бого-
служінь (свято Св. Євхаристії відзначається у четвер після Св. Трійці). У 
цьому пісеннику євхаристичні пісні є цілком самостійною групою, що 
може виконуватися упродовж року, особливо у звичайний період, під 
час обряду причастя. Після євхаристичних йдуть богородичні пісні, пі-
сні до святих, похоронні (усього 2 твори) і найчисленніша група пісень 
різного змісту, передусім прославного. Таким чином, цей збірник, що 
відрізняється стильовою строкатістю (у збірку вміщено як класичні, так 
і сучасні «молодіжні» пісні) та некласичною формою запису іншомов-
них текстів (польські й латинські пісні транслітеровано кирилицею), 
орієнтований на універсальну структуру, яку має пісенник комплексно-
го типу. Втім, при першому знайомстві це не є очевидним, оскільки у 
змісті лише молитовно-катехитична частина записана згідно порядку їх 
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розташування у збірці, а загальний список усіх пісень подано за абет-
кою, що не дає уявлення про загальну структуру збірки. 

Ненотований «Парафіяльний пісенник» (Київ, 1999) [284] має стру-
ктуру, максимально наближену до пісенника комплексного типу. Розпо-
чинається він текстом літургії, далі йдуть пісні на свята та періоди літур-
гічного року (Адвент, Різдво, Великий піст, Вербну неділю, Великдень, 
Вознесіння, Зіслання Св. Духа, свято Серця Ісуса); євхаристичні пісні та 
пісні на принесення дарів, які у даному контексті інтерпретовано не як 
твори річного кола богослужінь до свята Св. Євхаристії, а як пісні на 
конкретні моменти богослужіння, що можуть виконуватися протягом 
звичайного періоду літургічного року; пісні подяки і прославлення; піс-
ні, що виконуються протягом року; гімни; пісні до Богородиці і святих; 
пісні за померлих. Другу частину збірки розпочинають «Інші пісні», де 
записано твори, що характеризують даний церковний осередок, опікува-
ний францисканцями. Він орієнтований на молодіжне душепастирство, а 
тому у збірці є багато францисканських пісень, паломницьких пісень, 
канонів (невеликих творів у формі канону, що прийшли з осередку з 
м. Тезе (Франція), які є популярними у всьому католицькому світі), пі-
сень різного змісту; завершують цю частину дві групи популярних світ-
ських пісень – українських і російських. Їх включення у пісенник було 
викликано практикою співу в паломництвах та на інших молодіжних зі-
браннях не лише духовних, а й світських пісень; втім, у другому виданні 
їх вже було вилучено. Додамо також, що для зручності користування 
всередині кожної групи пісні розташовано за абеткою, подібно до класи-
чного польського пісенника Я. Седлецького. Наприкінці збірки вміщено 
популярні молебні, що виконуються протягом року. Упорядкування пі-
сень у збірнику «Парафіяльний пісенник» виявилося дуже вдалим, і че-
рез кілька років його було перевидано (Київ, 2006) [285]. Загальне впоря-
дкування у збірці залишилося без змін, було лише вилучено та додано 
кілька пісенних груп, зокрема прибрано світські пісні, змінено розташу-
вання груп пісень подяки і прославлення та пісень, що виконуються про-
тягом року. Після церковних гімнів додано шлюбні пісні та пісні на свята 
й урочистості (Богоявлення, святої Родини, Новий рік). 

Розглянуті вище католицькі пісенники є більшою чи меншою мі-
рою наближені до книги універсального типу. При цьому відсутність 
нот не дає їм можливість стати повноцінним виданням, оскільки лише 
нотовані частини ординарія меси та інших непісенних форм роблять 
його насправді універсальним. Першим українським виданням, що 
отримало статус літургічного, став пісенник «Літургійні співи» (Київ, 
1998) [280]. Відповідаючи його призначенню, на початку та наприкінці 
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збірки містилися акламації та співані частини богослужіння нестрофіч-
ної форми, латинські григоріанські піснеспіви й літанії. Церковні пісні 
містилися у середині збірки і включали твори на Адвент, Різдво, Вели-
кий піст, Вербну неділю, Великдень, Вознесіння, до Св. Духа, до Найс-
вятішого Серця Ісуса, євхаристичні, богородичні та святим, пісні, що 
виконуються протягом року, гімни, пісні за померлих. У межах кожної 
групи пісні розміщено за абеткою. Такий тип збірника вже можна було 
б уважати пісенником універсального типу, якби не одне «але». Вимоги 
до якості духовних пісень у літургічній збірці значно обмежили кіль-
кість пісенних творів, що не давало можливості користуватися лише 
ним. Саме тому в українських католицьких парафіях продовжують ви-
ходити різні збірки з духовними піснями, частину з яких було описано 
вище. У 2001 р. у Києві виходить збірка «Вгору серця» [258], яка є роз-
ширеним виданням пісенника «Літургійні співи». Включення до нього 
більшої кількості пісень, переважно «молодіжних» полегшеного музич-
ного стилю, не дозволило цьому виданню зберегти статус літургічного. 
При цьому структурування збірки, попри деяку непослідовність розта-
шування розділів, відповідає усім критеріям пісенника комплексного 
типу. Співаник «Вгору серця» відкривається піснями на основні свята та 
періоди літургічного року (Адвент, Різдво та свята різдвяного періоду, 
Великий піст, Великий тиждень, Великдень, Вознесіння, Зіслання 
Св. Духа, Св. Трійці, свято Найсвятішого Серця Ісуса), далі йдуть євха-
ристичні пісні, пісні до Ісуса, пісні на приготування дарів, пісні хвали і 
подяки, пісні, що виконуються протягом року, богородичні пісні зага-
льного змісту і до богородичних свят, пісні до святих, пісні до обрядів 
хрещення, вінчання, поховання та пісні за померлих. В останній частині 
збірки розміщено молебні, гімни, принагідні пісні, утреня та вечірня за 
померлих, літургічні піснеспіви нестрофічної форми. Розташування пі-
сень у кожній групі традиційно йде за абеткою. Велика кількість творів, 
у тому числі духовних пісень, попри усі недоліки, зробила цю збірку 
популярною у католицькому середовищі, а тому вживаною і донині. 

Відсутність українських католицьких пісенників, що мають апро-
бацію церковної влади, спричинила подальші пошуки церковних музи-
кантів у царині музично-літургічних книг. У Луцьку виходять збірки 
«Співаймо Господу» (2014) [318] та «Requiem aeternam» (2015) [349], у 
яких зібрано та гармонізовано переважно літургічні співи непісенних 
форм. Строфічні твори посідають лише незначну частину збірок, при 
цьому вони трактуються не як пісні, а як гімни. Лише у 2016 р. виходить 
збірка «Psallite Deo» [348], у якій зібрано пісні для літургічного виконан-
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ня. На жаль, це зібрання є кроком назад у порівнянні зі співаником «Вго-
ру серця». Хоча формально видання має більшість розділів, необхідних 
для пісенників комплексного типу, якість музичного матеріалу (у збір-
ник зібрано усі пісні українською мовою, якими користуються в парафі-
ях, без якісного відбору) та відсутність важливого для католицьких ви-
дань змісту з тематичною та літургічною рубрикацією (у книзі є лише 
алфавітний покажчик пісень, як у протестантських виданнях) знижують 
літургічну вартісність цього видання. Видавці справедливо вважають йо-
го експериментальним, але й досі в Україні відсутній пісенник комплек-
сного типу літургічного призначення, який би мав апробацію церковної 
влади. Найбільш досконалим під оглдяом рубрикації є видання «Вгору 
серця», де на українському матеріалі відтворено загальні принципи упо-
рядкування римо-католицьких пісенників комплексного типу. 

Процес становлення римо-католицького репертуару, що відбував-
ся в Україні, був подібний на всьому пострадянському просторі. Розви-
ток католицької пісенності в азіатській частині Росії присвячено моно-
графічне дослідження Ю. Фіденко [202], у якому авторка аналізує музи-
чний репертуар католицьких приходів цього регіону, починаючи від 
1990-хх рр. дотепер. Основний акцент у монографії приділено музич-
ному компоненту католицького богослужіння, щодо структури пісен-
ників, то їм присвячено лише невеличкий параграф. Утім, подані там 
відомості яскраво репрезентують процес укладання перших збірок і да-
ють уявлення щодо їхньої структури. 

Однією з перших католицьких збірок на теренах азіатської части-
ни Росії був пісенник «Прославим Господа» початку 1990-х рр., приве-
зений священиками з Казахстану, що використовувався на богослужінні 
омської громади. У цьому пісеннику біло зібрано 241 піснеспів, у якому 
ноти були записані вручну, а текст набрано на друкарці. Пісенник міс-
тив традиційний для католицьких видань репертуар, а саме «головні пе-
ріоди літургічного року (Адвент, Різдво, Великий Піст, Великдень, Свя-
тий Дух), піснеспіви прослави та подяки, надії та прохання, основні 
етапи літургії, на честь Ісуса Христа і Марії» [202, с. 68–69]. 

Нотований збірник «Мы» (1994–1995) парафії Св. Якова у Півден-
но-Сахалінську містить 82 твори, записані від руки. У пісеннику «після 
співів меси наведено пісні на честь Ісуса і Марії, а потім популярні ве-
ликодні та різдвяні гімни. Завершується випуск кількома корейськими 
піснеспівами з підрядковими ієрогліфами і транскрипцією російськими 
літерами» [202, с. 70]. 

Дослідниця розповідає історію виникнення збірки «Величит душа 
моя Господа» з м. Владивосток: біля її витоків лежать аркуші з піснеспі-
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вами, роздруковані у 1992 р. священиками для перших вірян. У 1994 р. 
вийшло перше видання збірки (40 творів), у 1998 р. – друге (більше 130 
творів). На жаль, у монографії не зазначено основні структурні розділи 
пісенника, однак вказано, що це видання було ретельно відредаговане і 
широко вживане у парафіях азіатської частини Росії [202, с. 69–70]. На 
основі цих даних ми можемо зробити висновок, що воно мало усі або бі-
льшість компонентів пісенника комплексного типу. 

Першим зразком російського католицького пісенника, що здобув 
не локальне, а загальнонаціональне значення, стала збірка «Сборник це-
рковных песнопений» (Рим-Люблин, 1994) [314]. Це видання було пер-
шою спробою систематизації російських католицьких піснеспівів. Воно 
носило пошуковий характер, що засвідчили подальші видання, куди не 
увійшла доволі велика частина розміщених у ньому пісень та піснеспі-
вів. Збірник відкривається піснеспівами до літургії, далі йде гімнарій 
(розділ, куди вміщено переклади російською мовою латинських гімнів – 
творів строфічної форми, що традиційно виконуються у богослужіннях 
добового кола). У третій, найбільшій за обсягом частині розміщено ду-
ховні пісні та гімни: спочатку йдуть пісні до свят та основних періодів 
літургічного року (Адвент, Різдво, Великий піст, Вербна неділя, Вели-
кий Четвер, Велика П’ятниця, Велика Субота, Великдень, Вознесіння, 
Зіслання Св. Духа, Св. Трійця), далі вміщено пісні на честь Ісуса Христа, 
євхаристичні, богородичні, пісні на честь ангелів, святих та мучеників, 
літанії, ранкові та вечірні молитви, пісні до обрядів хрещення, вінчання, 
поховання, пісні за померлих. В останній частині збірки вміщено моло-
діжні пісні. Упорядкування пісень в середині кожного розділу є віль-
ним, лише «молодіжні» пісні розташовано за абеткою. 

Видання «Сборник церковных песнопений» формально відповідає 
багатьом критеріям пісенника комплексного типу, проте навіть у струк-
турі, а не лише у самих піснеспівах, є кілька штучних елементів, що сві-
дчать про інтелектуальний, а не літургічно-практичний підхід до його 
укладання. Абсолютно штучним розділом є гімнарій, у якому зібрано 
російські переклади латинських гімнів з офіція (богослужіння добового 
кола) з оригінальними григоріанськими мелодіями. Також некоректним 
є розміщення пісень до Ісуса Христа перед євхаристичними, бо вони 
відмежовуються від церковного календаря (нагадаємо, що свято 
Св. Євхаристії йде після свята Св. Трійці), чого ніколи не було у пісен-
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никах із традиційних католицьких країн1. Репрезентована в російській 
збірці послідовність розташування тематичних груп пісень відбилася і 
на українських пісенниках, зокрема на виданнях «Парафіяльний пісен-
ник» та «Вгору серця», укладачі яких були знайомі з російським видан-
ням. Разом з тим, у збірці цілком слушно було відокремлено класичний 
репертуар від молодіжного, чого не вдалося уникнути укладачам пісен-
ника «Вгору серця», що вийшов значно пізніше. 

Недоліки збірки «Сборник церковных песнопений» було врахова-
но у виданні «Воспойте Господу» (Москва, 2005) [261] – першому росій-
ському пісеннику, що мав офіційну апробацію церковної влади як літу-
ргічний. У цій книзі було зібрано усі піснеспіви, більша частина яких є 
пісенними творами, необхідними для використання на літургії, паралі-
тургічних відправах та інших обрядах. У виданні було враховано досвід 
збірки «Сборник церковных песнопений», зокрема було узято багато пі-
снеспівів та збережено багато рубрик. Пісенник розпочинається незмін-
ними піснеспівами ординарія, потім йдуть піснеспіви та духовні пісні 
до свят та основних періодів літургічного року (Адвент, Різдво (у розділі 
є також твори на інші свята різдвяного циклу), Великий піст (укладача-
ми виділяються усі особливі дні цього періоду до Великоднього Три-
дення), Великоднє Тридення, великодній період (Великдень, Вознесін-
ня, Зіслання Св. Духа, звичайний час), далі слідують євхаристичні піс-
неспіви, піснеспіви на честь Богородиці, на честь ангелів та святих, за-
вершують збірку твори до таїнств хрещення та шлюбу, до обрядів по-
клоніння Св. Дарам та Хресної дороги, літанії, заупокійні обряди. Мо-
лодіжні пісні не увійшли до збірки «Воспойте Господу». Твори, що вхо-
дили до гімнарію, уміщено у відповідні розділи свят річного кола. 

Уклад пісенника відповідає усім критеріям літургічної збірки й 
охоплює усі сфери церковного життя християнина. Втім, він дещо відрі-
зняється від класичних католицьких пісенників: у ньому проглядається 
тенденція дослівного слідування церковному календарю, як записано в 
літургічних книгах, якими користуються священики, в той час як у пі-
сенниках, орієнтованих на простих мирян, розташування пісень до кон-
кретних свят є більш спрощеним. Так, у класичних католицьких видан-
нях, зокрема в пісеннику Я. Седлецького, після пісень на свята 
Св. Трійці, що входить до великоднього циклу, йдуть пісні на свята 
Св. Євхаристії, Найсвятішого Серця Ісуса, хоча формально вони нале-

                                                
1 Див. пісенник Я. Седлецького [350], у якому пісні на свято Св. Євхаристії 

передують пісням до свята Найсвятішого Серця Ісуса Христа, відповідно до хроно-
логічної послідовності церковних свят. 
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жать до звичайного літургічного періоду і повинні б міститися в розділі 
з піснями, що співаються протягом року. У російському пісеннику їх 
винесено до розділу «Звичайний час», що формально відповідає церков-
ному календарю, проте суперечить усталеним католицьким традиціям. 
Також дещо штучним виглядає виділення обрядів виставлення 
Св. Дарів та Хресної дороги в окремі рубрики, бо зазвичай вони долуче-
ні до інших літургічних обрядів (процесії на Вербну неділю, Великдень, 
свято Св. Євхаристії та ін.) та побожних практик (вервиця, «Ангел Гос-
подень», гіркі жалі тощо). 

Цікавим є упорядкування піснеспівів у межах кожної тематичної 
групи: на початку розділу містяться переклади латинських піснеспівів, 
покладених на григоріанські мелодії, далі йдуть пісенні твори, при 
цьому твори у кожній з підгруп розташовано за абеткою. Цим укладачі 
збірок хотіли розмежувати канонічні (згідно з тридентським розумінням 
літургічності, тобто до постанов ІІ Ватиканського Собору) і неканонічні 
(тобто колишні паралітургічні) піснеспіви. Таке розташування є нетипо-
вим для католицьких пісенників, оскільки і григоріанські, і пісенні тво-
ри у католицьких країнах вже давно стали єдиним музично-літургічним 
цілим. Це свідчить про молодість російської католицької традиції, у 
якій протягом століть не відбувався загальноєвропейський процес пле-
кання пісенних творів, призначених для літургічного виконання. 

Якщо різниця між українським та російським римо-католицьким 
духовно-пісенним репертуаром є суттєвою, оскільки вона була тісно 
пов’язана з історичним розвитком кожної з традицій1, то ці відмінності 
найменше відбилися на структурі пісенників, які в процесі формування 
орієнтувалися на усталені та апробовані часом європейські зразки, а то-
му швидко набули класичних форм католицького пісенника комплекс-
ного типу. 

Отже, на пострадянському просторі було достатньо швидко ство-
рено католицький пісенник комплексного типу, у якому зібрано пісне-
співи й пісні для літургічних потреб та паралітургічних і позалітургіч-
них молитовних практик. Це стало можливим завдяки орієнтації на єв-
ропейські зразки, які треба було лише «наповнити» національним духо-
вно-пісенним репертуаром. Експерименти зі структуруванням пісенни-
ків на початковому етапі були пов’язані з прагненням відображати реа-
льну літургічну практику католицьких приходів та хибними уявлення-
ми укладачів перших пісенників про літургічний спів. Нинішня форма 

                                                
1 Про це детальніше у статті автора [65]. 
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католицьких пісенників є відображенням стану усвідомлення музично-
го компоненту католицького церковного співу в контексті власних на-
ціональних традицій, вона є, на нашу думку, проміжною і буде у пода-
льшому допрацьовуватися. 

Формування оновленої протестантської традиції на теренах Росій-
ської імперії, куди входила більша частина українських та білоруських 
земель, припадає на початок ХХ ст. Біля витоків російської баптистської 
пісенності стояв засновник Всеросійського союзу євангельських христи-
ян Іван Проханов, творець та перекладач сотень духовних пісень. Він 
був автором та укладачем збірок «Гусли», «Песни християнина», «Тим-
паны», «Кимвалы», «Заря жизни», «Свирель Давида», «Песни первых 
христиан», «Новые напевы», «Песни Анны», «Песни глубины», «Песни 
союза», «Божьи песни», з яких дві останні не було завершено. Як зазна-
чає їх автор у своїх спогадах, кожна з книг була присвячена різним ас-
пектам християнського життя: наприклад, книга «Песни первых хрис-
тиан» написана під кутом зору первісного християнства; твори з книги 
«Песни Анны» були призначені для жінок (пісні написано у пам’ять 
дружини, яка померла у 1919 р.); у книзі «Божьи песни» описано Божі 
атрибути та ставлення до Нього людської душі; у збірці «Песни союза» 
зібрано твори з різних церков Росії, у яких відображено специфічні риси 
різних національних традицій [171, с. 140–142]. На основі цих книг 
І. Проханов у 1927–1928 р. видав збірку «Десятисборник», до першого 
тому якої увійшла збірка «Гусли», другий – «Песни християнина», «Ти-
мпаны», «Кимвалы», «Новые напевы», третій – «Песни первых христи-
ан», «Заря жизни», «Свирель Давида», «Песни Анны», «Песни глубины». 
Усі пісенні твори у збірках надруковано у вигляді партитур. 

Збірка «Гусли», перше видання якої вийшло 1902 р., у складі «Де-
сятисборника» [264], мала 13 розділів («Любов Божа і Його велич», «За-
клик до віри і нового життя», «Моління і прохання», «Хвала і подяки», 
«Перші кроки віри», «Почуття віри», «Світ Божий і християнська ра-
дість», «Шлях віри», «Плоди і подвиги віри», «Сподівання віри», «Пісні 
на різні випадки християнського життя», «Дитячі пісні», «Різні пісне 
співи»), а також додатки. Якщо перші десять розділів мають реальне 
групування, то останні три – віртуальне, тобто вони згруповані тематич-
но лише у змісті. Серед віртуальних розділів важливим є одинадцятий – 
«Пісні на різні випадки християнського життя», що містить пісні на 
християнські свята (Різдво, Великдень, Вознесіння, Новий рік), на освя-
чення часу (ранкові гімни, вечірні гімни, трапезні гімни), церковні таїн-
ства (хрещення, хлібопереломлення, шлюб, смерть та поховання). Окрім 
тематичного, видання має й абетковий покажчик. Отже, «Гусли» є зраз-
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ковим виданням протестантського пісенника комплексного типу. Його 
особливістю є поєднання реального та віртуального тематичного групу-
вання пісень, що трапляється вкрай рідко. Інші дев’ять збірників 
І. Проханова є тематичними і не належать до видань комплексного ти-
пу, саме тому вони мають лише алфавітний покажчик. 

У СРСР баптистська церква переслідувалася чи не найбільше, і 
протягом тривалого часу не було підготовлено до друку жодної збірки. 
Лише у 1978 р. було випущено зібрання піснеспівів «Песнь Возрожде-
ния», яка пізніше неодноразово перевидавалася. Трохи раніше, у 1971 р., 
було видано нотований збірник «Песни христиан» (Том 1) [288, с. 3]. 

Після розпаду СРСР було відновлено друк баптистських видань, і 
на початку ХХІ ст. було видано оновленні пісенники з тими самим на-
звами. У 2002 р. виходять ненотована збірка «Песнь Возрождения» [290] 
та її нотований варіант «Песни христиан» (Том 1), що містили 800 пі-
сенних творів1, у яких для зручності користування було використано 
єдину нумерацію. У численних перевиданнях ненотованої збірки 
«Песнь Возрождения» кількість творів поступово збільшувалося («Песнь 
Возрождения 2000» «Песнь Возрождения 2500» «Песнь Возрождения 
2800» «Песнь Возрождения 3300» та ін.) і нині сягнуло 5000 («Песнь Воз-
рождения 5000»). Щодо збірки «Песни христиан», то її було перевидано 
у 2009 р. [288] з невеликими видозмінами, при цьому кількість творів 
залишилася незмінною. 

Охарактеризуємо збірку «Песнь Возрождения» та її нотований ва-
ріант «Песни христиан» (Том 1) як видання, яке є зразком баптистського 
пісенника комплексного типу, на який так чи інакше орієнтуються усі 
інші. У виданнях пісенні твори зібрано у 30 тематичних груп, що значно 
більше, ніж в «Гуслях» І. Проханова. Наведемо їх усі, оскільки вони є 
типовими для баптистських пісенників: «Перед початком зборів», «Мо-
литовні», «Божа любов і велич», «Хвала і подяка», «Християнська ра-
дість», «Віра та сподівання», «Слідування за Христом», «Про Біблію», 
«Про Церкву», «Заклик до праці», «Заклик до покаяння», «Для новонаве-
рнених», «На хрещення», «На переломлення хліба», «Страждання і 
                                                

1 У нових протестантських церквах використовуються два типи пісенників: 
перший тип, у якому містяться гімни, записані у вигляді партитури на двох нотоно-
сцях – для професійного хору, другий тип (з текстами пісень) – для загального співу 
усіх прихожан. У пісенниках для загального співу записувалися лише твори строфі-
чної форми (пісні), у виданнях для хору – хорові твори строфічної (гімни) та на-
скрізної (хорові концерти) форми, співвідношення творів обох типів у збірках могло 
варіюватися від однакової їх кількості до повної відсутності хорових концертів. 
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смерть Христа», «На висвячення [священиків]», «На шлюб», «Християн-
ська родина», «На поховання», «Небесні обителі», «Втіха і підбадьорення 
скорботним, в’язням і стражденним з волі Божої», «Різдво Христове», 
«На Новий рік», «Воскресіння Христове», «Про Дух Святий», «Жнивар-
ські», «Друге пришестя Христа», «Різні християнські свята», «Привіталь-
ні та прощальні», «Наприкінці зборів». 

Отже, баптистські збірки мають три великих тематичних блоки пі-
снеспівів, що охоплюють усі сфери християнського життя і 1) пов’язані 
безпосередньо з проведенням богослужіння (пісні на початок та кінець 
богослужіння, пісні на календарні та інші свята); 2) мають сакральний 
вимір через освячення людини у церковних таїнствах та обрядах (хре-
щення, шлюб, священство тощо); є 3) творами, що стверджують основні 
постулати віри, є актуальними для людини у повсякденному житті і є її 
відповіддю на Божу любов (пісні по Біблію, Церкву, віру, покаяння, пра-
ця тощо). Твори третьої групи можуть виконуватися на богослужінні і 
поза ним, в залежності від змісту пісень та від конкретних потреб вірян. 

Відзначимо превалювання у збірках пісенних творів третьої тема-
тичної групи, що є характерною рисою усіх протестантських пісенників, 
у яких переважає репертуар віронавчального та морально-етичного змі-
сту. Також характерною його рисою є наявність вузькоконфесійних 
груп пісень, зокрема пісні на свято жнив та про друге пришестя Ісуса 
Христа. У пісеннику «Песни христиан», як в інших баптистських видан-
нях, відсутні традиційні для католицьких та православних пісенників 
богородичні пісні та пісні до святих, місце яких посіли твори іншої те-
матики, актуальної для протестантського віровчення. Стосовно загаль-
ної структури пісенника, відзначимо системність її укладу: пісні на по-
чатку богослужіння розпочинають збірку, прикінцеві її завершують, 
утворюючи своєрідну арку, яка має, окрім практичного, й символічний 
зміст (початок і кінець богослужіння співвідносяться з початком і кін-
цем збірки, що символізує повноту людського буття у її церковному та 
нецерковному вимірах). У виданні збільшено вагу пісень прославного та 
повчального змісту, відповідно, значно менше місця посідають піснеспі-
ви календарного циклу, оскільки для баптистів у богослужінні важли-
вішим є акцент на християнському житті кожного члена спільноти, а не 
на відтворенні життєвого шляху Ісуса Христа. Саме тому пісні календа-
рного циклу розміщено у другій половині збірки, а їхня кількість є не-
великою у порівнянні з іншими групами пісень; до того ж пісні пасій-
ного змісту знаходяться не серед творів, приурочених до календарних 
свят, а серед пісень до церковних таїнств та обрядів (страждання і 
смерть Ісуса Христа розглядаються у контексті обряду переломлення 
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хліба). Також, подібно до сучасних європейських та американських збі-
рок, у виданнях «Песнь Возрождения» та «Песни христиан» відсутній 
розділ із псалтирними піснями, які під час формування протестантсько-
го репертуару посідали важливе місце. Це є суголосним сучасній церко-
вній практиці на лише баптистів, а й інших протестантських течій. 

У подальших перевиданнях збірки «Песнь Возрождения», у тому чи-
слі українських та білоруських, загальний принцип упорядкування прин-
ципово не змінювався, оскільки він відповідав і сучасним європейським та 
американським зразкам, і потребам російської баптистської церкви. 

Українські баптистські збірки почали укладатися трохи пізніше, 
ніж пісенники І. Проханова. Під оглядом змісту та структури перших 
українських баптистських пісенників, що вийшли у 1920–30-х рр. у 
(«Пісні паломника», «Арфа», «Рідні мелодії», «Голос Сіону», «Арфа Сіо-
ну», ін.)1, то ми лише маємо відомості при ці видання, а тому проаналі-
зувати принципи їх упорядкування наразі не можемо. 

Продовження розвитку української протестантської духовно-
пісенної традиції у повоєнну добу відбувається у діаспорі, де важливе мі-
сце посідає нотована збірка «Євангельський співаник Відродження» (Чи-
каго, США, 1954) [271]. Ця збірка є пісенником комплексного типу, поді-
бно до розглянутої вище «Песнь Возрождения». Рубрикація видання 
«Євангельський співаник Відродження» є більш деталізованою: 726 тво-
рів розподілено на 54 тематичних розділи, при цьому тематичні групи 
вказано лише у змісті. У самій збірці усі твори йдуть відповідно до них, 
однак наочного поділу у вигляді заголовків в збірці немає; в кожній те-
матичній групі пісні розташовані довільно. Порядок тематичних груп ба-
гато у чому є подібним до російського видання: перша та остання група – 
пісні на початок та закінчення богослужіння; переважна більшість пісень 
присвячена питанням віровчення та стосункам Бога і людини (розділи 
«Спаситель і спасіння», «Пастир і вівці», «Церква», «Божий провід», «Божа 
охорона», «Небо», «Вічність», ін.), християнським чеснотам («Самовідда-
ча», «Спокій і злагода», «Життя за вірою», «Радість і потіха», ін.). Є групи 
пісень, присвячені церковним таїнствам та обрядам («Хрищення», «По-
свячення молитовного диму», «Весільні», «Похоронні»). Пісень до церко-
вного календаря небагато (загальнохристиянські свята («Різдво Христо-
ве», «Великодні») та баптистські («Свято жнив»)), і, на відміну від пісен-
ника «Песнь Возрождения», вони не утворюють окремі тематичні групи, 

                                                
1 Більше інформації про ці збірки див. у вступі до пісенника «Євангельський 

співаник відродження» [271], а також у четвертому розділі роботи. 
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а розкидані по всій збірці. У пісеннику є не лише гімни строфічної фор-
ми, а й наскрізної (хорові концерти)1; вони окремо не виділяються, чер-
гуючись зі строфічними гімнами, оскільки головний принцип групуван-
ня творів – тематичний, а не музично-жанровий2. 

Однією зі знакових фігур української протестантської (баптистсь-
кої) традиції ХХ ст. був Сергій Бичковський (1913 – 1998) – автор більш 
ніж 500 хорових творів, написаних у польській (від початку регентської 
діяльності на рідній Волині, яка у той час входила до складу Польщі), 
німецький та канадський періоди свого життя. С. Бичковський є укла-
дачем численних збірок (багато з них є самвидавом і надруковані за до-
помогою гектографу та літографу), де він виступає автором музики, на-
писаної на власні вірші та вірші своїх братів по вірі, а також на тексти зі 
Св. Письма: «Джерело духовних пісень» (1933), «Зоря» (Варшава, Поль-
ща, 1936), «Пісні пробудження» (Варшава, Польща, 1941; доповнене ви-
дання – 1943), «Мелодії скитальця» (Німеччина, 1947), «Рідна пісня на 
чужині» (Німеччина, 1948), «Нові пісні» (Торонто, Канада, 1953), трича-
стинний співаник «Пісні ласки» (Торонто, Канада, перший том без вка-
зівки року видання, 1969, 1977), співаник «Пісні спасених» (Львів, 1992), 
який є четвертою частиною видання «Пісні ласки» [8]; [98]. 

Пісенником комплексного типу є збірка «Рідна пісня на чужині» 
(1948) [250], де С. Бичковський виступає передусім як укладач, а також і 
автор багатьох творів. Тематика пісень збірки є типовою для протестант-
ських видань, а тому подібною до розглянутого раніше збірника «Єванге-
льський співаник Відродження» (пісні віронавчальні, прославні, молито-
вні, до свят та обрядів тощо), однак між цими виданнями є одна суттєва 
різниця. Якщо у «Євангельському співанику Відродження» порядок за-
значених у змісті тематичних груп є реальним, то у співанику «Рідна піс-
ня на чужині» використано віртуальний принцип упорядкування: при 
довільному порядку розташування творів збірки у змісті вони згруповані 
тематично. При цьому й назви тематичних груп, і твори у межах кожної 
тематичної групи розташовано за абеткою. У збірці також є й абетковий 
покажчик. У пісенниках «Пісні ласки» (друга [248] та третя [249] збірки, 
що вийшли у 1969 та 1977 рр.), які містять відповідно 31 та 46 пісень, 
твори також розташовані у вільному порядку, а наприкінці збірки у змісті 
їх згруповано за алфавітом з позначенням відповідної сторінки. Тематич-
ний покажчик відсутній, це пов’язано передусім з малою кількістю пі-
                                                

1 Хорові концерти ми знаходимо в збірках І. Проханова, але вони не увійшли 
до збірки «Песни христиан», де усі твори – строфічної форми. 

2 Жанрова атрибуція творів зі вказівкою на виконавський склад є в збірці «Гу-
сли» І. Проханова. 
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сень. Збірки «Пісні ласки» не є пісенником комплексного типу, оскільки 
їх основне завдання – ознайомлення з новим репертуаром. 

Серед сучасних авторських українських видань вкажемо на збірку 
«Звуки благодаті» (Луцьк, 2005) [260] Дмитра Воєводи – автора, що писав 
композиції для євангельських християн у радянські часи. Збірка має 66 
хорових творів, серед яких значне місце посідають пісні-гімни, більшість 
текстів з яких написано автором музики. Структура збірки (вільний по-
рядок творів та алфавітний покажчик наприкінці) та стилістка музичних 
композицій є близькими до творів С. Бичковського. Як і більшість авто-
рських видань, ця збірка не є пісенником комплексного типу. 

Ще до проголошення Україною незалежності наприкінці 1980-х 
рр. відновилося видання баптистських пісенників, одним з яких стала 
«Євангельська пісня» (Київ, 1988) [270]. У цьому виданні було зібрано 
багато пісенних творів з видань діаспори, які мали стати основою репер-
туару для баптистських громад, які щойно почали відновлювати свою 
діяльність. У збірці міститься 388 хорових партитур (гімнів та хорових 
концертів), які розподілено на 20 тематичних груп. Після двох перших 
(«Хвала і подяка», «Велич і любов Божа») йде блок пісень до християн-
ських свят, у тому числі суто баптистських, та періодів церковного року 
(«Різдво», «Новий рік», «Страждання Христа», «Воскресіння Христа», «На 
свято Трійці», «На свято Жнив», «На свято Єднання»); з пісень до таїнств 
є лише група «Весільні». Друга половина видання відкривається пісня-
ми на початок зібрання і завершується на кінець зібрання. Між ними – 
пісні віронавчального змісту, молитовні, прославні, благальні та у різ-
них потребах («Молитовні», «Сімейно-молитовні», «Християнське жит-
тя», «Пробудження, спасіння, віра», «Небесні оселі», «Вітальні і проща-
льні», «Різні», «Посвячення молитовного дому»). Пісні всередині кожної 
групи розташовані у вільному порядку. Збірник «Євангельська пісня» є 
першим, на той момент експериментальним виданням, однак він, безу-
мовно, є пісенником комплексного типу. Попри слідування традиціям, 
його упорядкування є не зовсім типовим для інших протестантських 
видань: розташування пісень календарного циклу єдиними блоком у 
першій половині пісенника є більш характерним для католицьких, а не 
баптистських друків. 

У 1997 р. у Києві виходить збірка «Євангельські пісні» [272], що 
налічує 521 хоровий твір, яка суттєво різниться від попередньої, хоча й 
містить частину її репертуару. «Євангельські пісні», як і попереднє ви-
дання, також є пісенником комплексного типу, а його структура з усіх 
розглянутих видань, на нашу думку, є найбільш логічною та послідов-
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ною. У пісеннику 13 великих тематичних груп, з яких три мають під-
групи. Перші три групи («Хвала і поклоніння», «Велич і любов Божа», 
«Молитовні») мають вступний характер, одночасно вони є квінтесенці-
єю баптистського віровчення; наступні три групи є вираженням основ-
них віх богослужіння, центром якого є проголошення Слова Божого 
(«Початок богослужіння», «Боже Слово», «Закінчення богослужіння»). 
Сьома група («Ісус Христос») поділяється на 7 тематичних груп, що по-
дають основні віхи земного життя Ісуса Христа та есхатологічний вимір 
місії («Народження», «Життя і служіння», «Страждання», «Спасіння та 
відкуплення», «Воскресіння», «Вознесіння», «Другий прихід»). Зазначи-
мо, що цей розділ не ідентичний аналогічним у католицьких пісенни-
ках, оскільки основний акцент тут зроблено не на подіях, а їх значенні в 
житті людини. Восьмий розділ («Дух Святий») є невеликий за обсягом, 
натомість наступний («Життя Церкви») містить велику кількість пісен-
них творів, які згруповано у 14 тематичних груп, серед яких є пісні на 
різні таїнства й обряди, деякі свята («Церква», «Хрищення», «Рукопокла-
дання», «Посвячення дому молитви», «Молитва за Україну», «Символі 
віри», «Вінчання», «Сімейно-молитовні», «Дитячі», «Вітальні і прощаль-
ні», «Новий рік», «Свято жнив», «Заклик до праці», «Місіонерські»). На-
ступні чотири розділи належать не до життя общини, а охоплюють різні 
аспекти індивідуального життя християнина (розділи «Заклик до пока-
яння», «Християнське життя» (підрозділи «Посвячення», «Господь – до-
брий пастир», «Слідування за Господом», «Божа вірність, охорона»), 
«Християнська радість», «Небесні оселі». Запропонований укладачами 
розподіл пісенних творів яскраво демонструє сутнісні риси пісенника 
комплексного типу, у якому охоплено усі можливі вияви (інтелектуаль-
ний, чуттєвий) людської природи у її ставленні до Бога у колективному 
(церковно-общинному) та індивідуальному вимірах. 

На відміну від баптистів, які серед інших протестантських громад 
посідають чільне місце на пострадянському просторі, лютерани є значно 
менш чисельною конфесією, яка до 90-х рр. ХХ ст. була конфесією німе-
цької національної меншини. Національна складова лютеранських гро-
мад змінилася з часів розпаду СРСР, коли до лютеранської конфесії при-
єдналося чимало віруючих, що не належали до жодної церкви, які себе 
знайшли саме у лютеранстві. Цей чинник спонукав до створення музич-
но-літургічної книги з піснеспівами для нових вірян, що не розуміли ні-
мецьку мову. Після пробного видання у Петербурзі у 2007 р. виходить 
нотована збірка «Сборник песнопений Евангелическо-лютеранской Цер-
кви» [309], призначена для задоволення потреб лютеранських громад на 
усьому пострадянському просторі. Це видання є пісенником комплекс-
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ного типу, де зібрано не лише піснеспіви на літургію, а й молитви, кате-
хізис, відомості про авторів творів, представлених у збірці. 

Зазначимо, що лютеранські пісенники частково споріднені з като-
лицькими, особливо у календарній частині з деталізацією церковних 
свят (від Адвента до Св. Трійці), а також у розділі з незмінними пісне-
співами літургії (ординарій), які залишилися від католицької меси. Од-
нак у цілому тематика лютеранських збірок є протестантською, що 
знайшло відображення у структурі пісенників. Видання «Сборник пес-
нопений Евангелическо-лютеранской Церкви» має такі розділи: після 
вступного розділу недільних піснеспівів йдуть пісні на церковні свята 
та періоди літургічного року (Адвент, Різдво, Новий рік, Великий піст, 
Великдень, Вознесіння, Зіслання Св. Духа, Св. Трійця, кінець церковно-
го року), потім розташовано пісні до церковних таїнств та обрядів (хре-
щення, причастя, конфірмація, висвячення священиків, шлюб), далі 
йдуть пісні різноманітної тематики, пов’язані з різними аспектами хрис-
тиянського життя («Творіння та насущний хліб», «Ранкові піснеспіви», 
«Вечірні піснеспіви», «Навернення та покаяння», «Церква та спілкування 
святих», «Віра та виправдання», «Освячення та слідування за Христом», 
«Хрест та розрада», «Смерть та вічне життя», «Хвала і подяка», завершу-
ють збірку літургічні піснеспіви нестрофічної форми (ординарій) та пі-
снеспіви Тезе, популярні і серед католиків, і серед протестантів. 

Отже, російський лютеранський пісенник комплексного типу від-
повідає усім критеріям такого роду видань і відображає специфіку лю-
теранської конфесії, яка зберегла у богослужінні багато елементів като-
лицької літургії, що відбилося у структурі пісенника. З іншого боку, у 
структурі лютеранської збірки також є багато тематичних розділів, які 
споріднюють його з іншими протестантськими конфесіями, відобража-
ючи основні положення протестантського віровчення. 

На жаль, на сьогоднішній день відсутнє аналогічне видання для 
українських лютеран, що відправляють богослужіння українською мо-
вою, яким доводиться задовольнятися іншими пісенниками. Зазначимо 
однак, що в українській лютеранській традиції у ХХ ст. був прецедент 
видання україномовної нотованої збірки пісень «Український євангель-
ський співаник» (Станіславів, 1933) [321]. Це видання не є типовим пі-
сенником комплексного типу, бо містить, за рідким винятком, лише пі-
сенні твори, хоча тематично охоплює усі сфери духовного життя хрис-
тиянина. Структура збірки, що налічує чотири великих розділи, є типо-
вою для лютеранських видань. Розпочинають збірку вступні пісні, в 
яких сконцентровано основні постулати лютеранського віровчення. У 
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першому розділі («Церковний рік») зібрано твори до свят та періодів лі-
тургічного року (Різдво, Новий рік, Богоявлення, Великий піст, Велик-
день, Вознесіння, Зіслання Св. Духа, Св. Трійця), другий розділ («Церк-
ва») охоплює тематику християнських таїнств (хрещення, покаянні, 
причастя, шлюб), а також містить пісні до Бога та Ісуса Христа прослав-
ного характеру. У третьому розділі («Місія») містяться пісні, що розпові-
дають про християнські чесноти (віра, надія, любов) та пісні подяки, 
хвали та прохання, четвертий розділ («Послідні справи») охоплює тема-
тику смерті. Завершують збірник пісні-гімни, у тому числі знаменитий 
«Боже великий, єдиний, нам Україну храни». 

У підсумку зазначимо, що баптистські пісенники з національним 
репертуаром у Російській імперії з’явилися на початку ХХ ст. і насліду-
вали структуру європейських та американських видань. Після тривалої 
перерви у розвитку пісенної традиції унаслідок переслідування протес-
тантів у СРСР, коли пісенність розвивалася у підпіллі або за межами 
країни у діаспорі, у 1990-х рр. баптистську традицію церковного співу 
було відновлено. Швидке створення нових баптистських пісенників 
комплексного типу стало можливим завдяки багатому репертуару, ство-
реному у 1910–1920-х рр. у Росії та 1930–1940-х рр. в українській діас-
порі, а також наявності усталених форм пісенників, апробованих у цер-
ковній практиці Європи та Америки. Щодо лютеранської пісенності, то 
її кодифікація у пісеннику комплексного типу відбулася за схемою, 
аналогічною тій, що була у римо-католицькій традиції. 

Отже, структурні компоненти у сучасних католицьких та протес-
тантських пісенниках на пострадянському просторі аналогічні європей-
ським та американським зразкам, на які орієнтувалися укладачі перших 
збірок. Деякі відмінності в структуруванні відображають специфіку на-
ціональної практики, де ці конфесії не є чільними, а тому адаптація за-
позиченого та створення нового пісенного матеріалу, а також структу-
рування музично-літургічних книг відбувається дещо повільніше. На 
сьогоднішній день можна сказати, що на пострадянському просторі у 
цілому завершено кодифікацію пісенного матеріалу в католицькій та 
протестантських церквах. Це сталося завдяки друкам пісенників ком-
плексного типу практично у кожній із названих конфесій, які відзначи-
ли черговий рубіжний етап розвитку власної духовно-пісенної традиції. 
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РОЗДІЛ 3  
БІБЛІЙНІ ТА ГІМНОГРАФІЧНІ ТЕКСТИ 

У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІЙ ДУХОВНО-
ПІСЕННІЙ ТРАДИЦІЇ  

3.1. Псалтирні та біблійні пісні 

3.1.1. Псалтирні пісні в західноєвропейській традиції: 
історичний дискурс 

Псалтир є важливою складовою східно-християнської і західно-
християнської гімнографії. Окрім того, тексти Псалтиря також покла-
дено в основу духовних пісень літургічного, паралітургічного та позалі-
тургічного призначення в католицькій, православній і протестантських 
церквах. «Псалмами» й «псальмами» у барокову добу у східнослов’ян-
ській традиції називали духовні пісні книжного походження, згодом 
«псальмами» – духовні пісні фольклорного побутування, що увійшли до 
лірницького репертуару з книжної традиції. Тексти біблійних псалмів є 
вагомим компонентом гімнографії у східно-християнській і західно-
християнській традиціях, натомість роль псалтирної поезії в церковній 
літургічній і паралітургічній практиках на християнському Сході й За-
ході є різною. Традиція поетичного переспіву Псалтиря найбільше про-
явилася в ренесансній Європі, а в церковному вжитку закріпилася у ре-
формованих (протестантських) церквах. Практика віршованого переспі-
ву псалмів, поширена на християнському Заході, стала потужним імпу-
льсом розвитку псалтирної поезії на східнослов’янських землях: поети-
чні віршовані тексти Псалтиря стали вагомою складовою східно-
слов’янської церковної, а згодом – й світської культури. Для висвітлен-
ня місця псалтирних пісень у східнослов’янській церковній традиції, 
окреслення спільних і відмінних рис їхнього функціонування на хрис-
тиянському Сході й Заході доцільно визначити, по-перше, особливості 
використання текстів псалмів у західно-християнській церковній гімно-
графії та, по-друге, поетичних переспівів Псалтиря у літургічній і пара-
літургічній церковних практиках католиків і протестантів Західної та 
Центральної Європи ХVІ – ХІХ ст. 

У латинському богослужінні, починаючи із Середньовіччя, псал-
ми використовували у текстах літургії (меси) та добового кола богослу-
жінь (офіція). У піснеспівах меси більшість текстів співаних частин про-
прія (інтроїт, градуал, оферторій тощо) є рядками з віршів псалмів; текс-
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ти псалмових віршів покладено в основу як співаних (антифони й рес-
понсорії), так і псалмодійних (верси) частин. Зазвичай, у кожному піс-
неспіві використовували два вірші псалма: один в антифоні або респон-
сорії та один у версі. У піснеспівах офіція у всіх богослужіннях добово-
го кола звучали повні тексти псалмів: дев’ять на нічному служінні, 
п’ять – на вечірні, три – на малих денних годинах тощо. Псалми офіція у 
Середньовіччі псалмодували згідно з восьма церковними тонами. 

У звичайний період на богослужіннях добового кола повністю 
озвучувався весь Псалтир (cursus ferialis), однак унаслідок реформи цер-
ковного календаря у посттридентську добу (остання третина XVI ст.) 
було визначено низку таких псалмів, які постійно звучали на урочистих 
вечірнях (недільні псалми: № 1091, 110, 111, 112, 113; псалми на Богоро-
дичні свята: № 109, 112, 121, 126, 147, на апостольські свята: № 109, 110, 
111, 112, 116 та ін., разом 14 святкових псалмів: 109, 110, 111, 112, 113, 
115, 116, 121, 126, 127, 129, 131, 138, 147), що в барокову добу призвело 
до відходу від традиції cursus ferialis. Зазвичай, у великих храмах компо-
зитори ренесансної та барокової доби використовували в текстах свят-
кових псалмів поліфонічні прийоми [226, с. 178–179]. 

У католицькій літургічній практиці тексти псалмів офіція та меси 
звучали латинською мовою. Однак у добу Просвітництва в літургічній 
практиці використовували й переспіви псалмів, зокрема в так званих 
«німецьких месах» («Deutsche Мesse») і особливо в «німецьких вечернях» 
(«Deutsche Vesper»), що набули популярності в Австрії з другої полови-
ни ХVІІІ до першої третини ХІХ ст. У німецьких месах і вечернях тра-
диційні тексти ординарія та пропрія меси та інших відправ замінювали-
ся їх німецькими парафразами, серед яких є й повні тексти псалмів. На-
приклад, Йозеф Оневальд (1781–1856) використав у «Німецькій вечірні» 
віршовані парафрази трьох псалмів; при цьому автор тексту вечірні не 
звернувся до класичних урочистих псалмів на церковні свята, а зробив 
вільний парафраз псалтирної поезії прославного характеру [162, с. 139–
140]2. Отже, тексти поетичних переспівів Псалтиря іноді потрапляли в 

                                                
1 У розділі нумерація псалмів буде подаватися у такий спосіб: коли йдеться 

про західну традицію або цитуються західноєвропейські автори та джерела, вико-
ристано латинську нумерацію, що спирається на масоретський єврейський текст 
(М). Коли йдеться про східнослов’янську традицію, то нумерацію псалмів подано 
за грецьким текстом (Септуагінтою (LXX)). Якщо порівнюються східна та західна 
традиції, то використано подвійну нумерацію, де першою йде грецька, другою (у 
дужках) – латинська. 

2 Дивись оригінальний текст «Німецькій вечірні» Йозефа Оневальда та його 
переклад українською мовою у [162, с. 196–205]. 
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католицьку літургічну практику, однак найчастіше їх використовували 
в паралітургічних відправах і позалітургічних практиках – у громадсь-
ких і приватних молебнях. 

Сплеск інтересу до псалтирної поезії спостерігається за доби Від-
родження в контексті гуманістичних тенденцій розвитку європейської 
культури, а також у зв’язку з поширенням протестантського руху з його 
ідеєю актуалізації Св. Письма, до числа книг якого входить Псалтир. 
Слід, однак, зазначити, що, попри те, що традиція поетичного переспіву 
Псалтиря здебільшого асоціюється з європейською практикою доби 
Відродження, перші зразки його поетичних парафраз відомі ще 
з перших століть християнства, причому авторство належить гімногра-
фам з християнського Сходу. Так, за свідченням Єфрема Сирина, гнос-
тик Бардесан (Вардесан, Бар-Дайшан) написав сірійською мовою цикл зі 
150 псалмів, до яких він створив мелодії. Цей твір кінця ІІ – початку 
ІІІ ст. до нас не дійшов, але вплинув на становлення християнської гім-
нографії [35, с. 149–150]. У ІV ст. грецький єпископ Аполлінарій Лаоди-
кійський здійснив повний переклад Псалтиря грецькою мовою1, вико-
риставши гомерівський гекзаметр [35, с. 144]. Ймовірно, цей твір також 
міг сприяти становленню християнської гімнографії, подібно до того, 
як вергілієві та горацієві строфи лягли в основу гімнів Амвросія Медіо-
ланського. Отже, віршовані переспіви Псалтиря національними мовами 
в європейській культурі мають давню традицію, проте в добу Відро-
дження псалтирна поезія актуалізувалася в нових текстових і музичних 
формах, вплинувши на церковну культуру Нового часу. 

Поетичні переспіви Псалтиря набули поширення в Західній Євро-
пі, починаючи з XVI ст., особливо в протестантському середовищі. Од-
нією з вагомих причин їхнього інтересу до текстів Псалтиря стала опора 
на Біблію як єдине джерело Божественного Одкровення і відкидання 
ними церковної традиції. Таким чином, орієнтація протестантів на 
Св. Письмо наново актуалізувала тексти Псалтиря як джерело богослу-
жбових піснеспівів. На відміну від літургічного використання псалмів в 
усталеній католицькій традиції, де вони чергувалися з іншими піснеспі-
вами й молитвами, протестанти віддали перевагу «чистому» Псалтирю. 
Саме тому повні переклади усього Псалтиря й поширення псалтирної 
поезії характерні передусім для протестантського середовища. 

                                                
1 На Заході твір Аполлінарія було надруковано повністю лише в добу Відро-

дження (1552), його видав видатний французький філолог Адріан Турнеб (1512–
1565), автор багатьох перекладів стародавніх авторів. 
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Окремі віршовані переспіви національними мовами текстів Псал-
тиря протестанти почали видавати вже у своїх перших канціоналах: лю-
теранський «Ерфуртський Енхірідіон» (1524) містив переспів 11-го пса-
лма німецькою мовою. Німецький текст належав Мартіну Лютеру, як, 
найімовірніше, і мелодія. 

Одним з найпопулярніших видань стає виданий у 1562 р. «Женев-
ський Псалтир». Згідно з кальвіністськими поглядами на церковне мис-
тецтво, автори «Женевського Псалтиря» використовували мінімальні за-
соби виразності, відмовляючись від багатоголосся. Утім, широка попу-
лярність збірника інспірувала появу численних багатоголосних обробок 
його мелодій, з яких найвідомішими є чотириголосні твори Клода Гуді-
меля (1565). Їх автор пропонував виконувати вдома, а не в церкві, позаяк 
згідно з доктриною кальвіністів, на богослужінні не могла звучати бага-
тоголосна музика. «Женевський псалтир» користувався популярністю 
не лише у Швейцарії: у 1632 р. у Лондоні вийшов переклад «All the 
French Psalm Tunes with English Words» [326], де на мелодії «Женевсь-
кого Псалтиря» було покладено англійський текст. 

Якщо кальвіністська традиція не передбачала використання бага-
тоголосся в церковних служіннях, то лютеранська церква дозволяла ви-
користання багатоголосних творів під час літургії. Серед видатних лю-
теранських поетичних псалтирних циклів зі 150 псалмів назвемо «Бек-
керівский псалтир» (1628, 1661) Генріха Шютца (назву він отримав за 
прізвищем автора текстів – Корнелія Беккера), де всі псалми подано в 
чотириголосному акордовому викладі [336]. 

Окрім цілих псалтирних циклів, у протестантських канціоналах 
завжди були представлені й поетичні переспіви окремих псалмів. 
У словацькій лютеранській збірці «Cithara sanctorum» (1636) є низка 
псалтирних пісень (№ 1131 – псалом 102 (103), № 115 – псалом 150, ін.), 
частина з яких – словацькі переклади німецькомовних псалтирних пі-
сень, що належать перу М. Лютера. 

У католицькій церковній практиці також використовуються псал-
тирні пісні. Проте вони посідають значно менше місця в пісенниках і 
канціоналах. Причин тут, як мінімум, дві. По-перше, католицька літур-
гічна практика використання псалмів у літургії і в офіції залишилася не-
змінною, отже, псалтирні тексти широко представлені в католицькому 
богослужінні. По-друге, значно менша кількість псалтирних пісень у 
католицьких пісенниках і канціоналах та практична відсутність повного 

                                                
1 Нумерацію пісень подано за виданням [224]. 
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пісенного Псалтиря1 пов’язана з їх змістовим наповненням та відмінніс-
тю від протестантських. Ми вже зазначили, що у католицьких пісенни-
ках вагоме місце посіли пісні до Богородиці і святих, які, унаслідок ви-
дозмін у протестантських доктринах, відсутні в канціоналах реформо-
ваних церков. Саме цим, а не лише перевагами біблійних текстів як ос-
нови богослужбового співу у протестантів, на нашу думку, пояснюється 
вагомий відсоток псалтирних пісень у протестантських канціоналах і 
значно менша їхня кількість у католицьких пісенниках. 

Наприклад, у словацькій католицькій збірці «Cantus сatholici» 
(1655) є лише тринадцять псалтирних пісень (№ 168–180), що утворюють 
окремий розділ у другій половині збірки, після пісень до проповіді та 
перед піснями загального змісту (Pysne Obecne), в той час як збірка налі-
чує більше 200 пісенних творів2. В угорському канціоналі «Cantus 
сatholici» (1651) [330], на який спиралися словацькі видання 1655 р. та 
1700 р. [331]3 та з якого перенесено частину репертуару, псалтирні пісні 
також утворюють окремий розділ, але він міститься у середині пісенни-
ка, після пісень до святих і перед літаніями. Усього в угорському «Cantus 
сatholici» одинадцять псалтирних пісенних текстів (6-й, 31-й, 37-й, 50-й, 
101-й, 129-й, 142-й, 41-й, 22-й (один текст з двома варіантами мелодії), 
148-й); цикл псалтирних пісень завершується кантиком (біблійною піс-
нею) Трьох юнаків (Cantucum Trium puerorum) з книги пророка Даниї-
ла). З цих псалмів усього шість надруковані з мелодіями, усі інші мають 
вказівки, на яку мелодію їх треба співати (усі мелодії вміщені в циклі 
псалтирних пісень). Цікавим є той факт, що жодна з цих мелодій не 
представлена у словацькій збірці «Cantus сatholici», натоміть і тексти 
псалтирних пісень, і їх мелодії є в словацькому протестантському видан-
ні «Cithara sanctorum»4. Отже, у католицькій традиції у пісенниках 
XVII ст. зазвичай містилися пісні на поетичні переклади Псалтиря, що 
були зібрані разом у окремий підрозділ, деякі псалтирні пісні могли бути 
взяті з протестантських канціоналів. Однак вага псалтирних пісень у ка-
толицьких канціоналах була невеликою (близько десяти творів), що 
складало дуже незначний відсоток від усього репертуару. 
                                                

1 За рідкими винятками, до яких належить, наприклад, «Давидів псалтир» 
(«Psałterz Dawidów» Яна Кохановського (1579), покладений на музику Миколаєм 
Гомулкою (1580). 

2 Кількість творів та нумерацію пісень подано за виданням [224]. 
3 Словацькі видання «Cantus сatholici» 1655 р. та 1700 р. різнилися між собою, 

однак цикл псалтирних пісень залишився незмінним. 
4 Див. примітки до псалтирниіх пісень у виданні [224, с. 326–330]. 
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Кожна європейська країна, як католицька, так і протестантська, має 
тривалу традицію створення псалтирних пісень національними мовами, 
яка починається перекладами, а потім – парафразами книги Псалтир. У 
дослідженнях Р. Петкевича ([231]; [232]) детально розглянуто польські 
католицькі та протестантські біблійні видання 1518–1638 рр. з історич-
ним екскурсом у пізньосередньовічну добу. Вчений окремо розглядає 
польські видання Псалтиря як одну з найбільш популярних біблійних 
книг, де характеризує різні види видань псалтирних текстів. 

Серед поетичних переспівів Псалтиря Р. Петкевич називає «Псал-
тир Давида» («Psałterz Dawida», 1558) Яна Любельчика. Цей твір є типо-
во протестантським, що був свідомо спрямований на поширення прак-
тики інтерпретації текстів Псалтиря в дусі Реформації. Твір 
Я. Любельчика було призначено не лише для читання, а й для співу, 
отже, він мав і нотний текст [232, с. 147–150]. 

Серед польських віршованих переспівів Псалтиря «Давидів Псал-
тир» («Psałterz Dawidów», 1579) Яна Кохановського посідає особливе міс-
це. Цей твір написано віруючою людиною, яка була водночас й ренесан-
сним гуманістом, закоханим у давню літературу. Переклад Я. Коханов-
ського є високохудожнім зразком вбирання псалтирних текстів у шати 
античної поезії, написаних національною (польською) мовою. Автор пе-
рекладу був знайомий з європейськими невіршованими й віршованими 
парафразами Псалтиря, а також зі зразками польських псалтирних пара-
фраз. Утім, останні було використано в малій кількості, вони скоріше на-
дихали автора до власних творчих пошуків. Збірник Я. Кохановського 
був дуже популярним і витримав протягом наступних століть 28 видань. 
Попри високохудожній текст, цей твір дещо «випадає» з богослужбової 
практики, оскільки не має тих обов’язкових частин Псалтиря, котрі ви-
конують функцію молитовника – у ньому відсутні звичні на ті часи ко-
ментарі для пояснення складних місць, а є лише віршовані тексти псал-
мів. Також жодне з цих 28 видань не містить мелодій, що було характер-
но для численних протестантських псалтирних канціоналів. Знаменитий 
збірник Миколая Гомулки «Мелодії на польський псалтир» («Melodiae nа 
Psalterz polski», 1580) містив лише перші строфи текстів Я. Коханов-
ського. Саме тому твір М. Гомулки не став таким популярним, бо його 
виконання вимагало користування одночасно двома книгами [232, 
с. 161–163]. Звернемо увагу на той момент, що, крім нетипової форми, що 
базувалася на зразках античної поезії і значно відрізнялася від аналогіч-
них творів, «Давидів Псалтир» Я. Кохановського, формально наслідуючи 
зразки протестантських Псалтирів, був написаний і функціонував у като-
лицькому середовищі. Відповідно й видання М. Гомулки не переслідува-



Розділ 3. Біблійні та гімнографічні тексти у східнослов’янській 
духовно-пісенній традиції 

 

 154 

ло богослужбових цілей і тому з’явилося з «неповними» текстами, що бу-
ло абсолютно неможливим у протестантському середовищі з його конце-
нтрацією на проголошенні Слова Божого. 

У католицькій практиці тексти псалмів – переклади й поетичні 
переспіви – широко використовувалися в народних молебнях, параліту-
ргічних практиках, богослужіннях офіція, що їх відправляли народною 
мовою. Так, у ХІХ ст. в Польщі була поширена практика відправ як літу-
ргії, так і офіція народною мовою. Польська вечірня з пісенника 
М. Мьодушевського включає псалми № 109, 110, 111, 112, 116 на апос-
тольські свята [344, с. 336–340]. Текст псалмів не є віршованим і розспі-
вується на псалмові тони, подібні до григоріанських модусів. У цьому 
пісеннику вміщено також окремі псалтирні пісні, які виконують на різні 
потреби. Так, парафраза на покутний 130 псалом «De profundis» – «Z 
głębi mojego serca głos wydany» (ХІХ ст.) входить до циклу пісень за по-
мерлих [344, с. 286]. 

Доволі багато псалтирних текстів є в пісеннику ХІХ ст., укладено-
му Антонієм Янушем і двічі (1857, 1858) виданому в Сілезії [347], дета-
льно описаному Е. Польочком [233]. У пісеннику псалми часто є обо-
в’язковим елементом різних таїнств (наприклад, під час таїнства пока-
яння виконується 102-й і сім покаянних псалмів) і молитовних прохань 
(прохання про дощ – псалом 146-й, під час хвороб і мору – 6-й, під час 
війни – 45-й тощо). Також у пісеннику представлено співи на утрені 
(«Nabożeństwo przy Jutrzni»), що називаються «псалмами» (і виконують 
їхню функцію), але які є радше пісенною поезією за псалмовими зразка-
ми [233, с. 112]. 

Отже, псалтирна поезія й псалтирні пісні представлені в європей-
ських католицькій і протестантській традиціях дуже широко, що відо-
бражає конфесійне розмаїття європейського культурного простору та 
широкі можливості функціонування у ньому псалтирної поезії. Ренеса-
нсна і постренесансна європейська традиція виокремила такі види ре-
цепції текстів книги Псалтир національними мовами: 

1) Повний віршований переклад Псалтиря, виконаний національ-
ними мовами. Повні псалтирні цикли стали важливою складовою про-
тестантського репертуару, для католицької традиції вони є менш харак-
терними, оскільки псалми не є основою католицького літургічного ре-
пертуару. 

2) Окремі псалтирні пісні, уміщені в різних частинах канціоналів і 
пісенників відповідно до їхньої тематики (прославні, покаянні тощо). 
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Невеликі цикли псалтирних пісень були популярні у католицькій і про-
тестантській церковних практиках. 

3) Невіршовані тексти псалмів національними мовами у літургіч-
них і паралітургічних католицьких практиках. 

Другий вид є найбільш універсальним, оскільки не залежав від 
конфесійних церковних практик, а тому став провідним для східно-
слов’янської духовної пісенності. 

3.1.2. Псалтирні пісенні парафрази у східнослов’янському 
духовно-пісенному репертуарі

В українському музикознавстві окремих праць, присвячених пі-
сенним переспівам Псалтиря, немає, про псалтирні пісні є лише пооди-
нокі згадки вчених. Так, Ю. Медведик вказує на пісенні псалтирні па-
рафрази у рукописних пісенниках і «Богогласнику» [145, с. 98–99]. Се-
ред філологічних праць назвемо публікації пісенних текстів XVIIІ ст. з 
коментарями, здійснені польською україністкою О. Гнатюк [4] та німе-
цьким славістом Д. Штерном [225], у яких дослідники зазначають пісні, 
що є віршованими переспівами Псалтиря. 

Російська псалтирна пісенність як компонент музичної культури 
також допоки не стала предметом спеціального вивчення, хоча деякі її 
сторінки неодноразово були предметом наукових студій. Петербурзька 
дослідниця О. Васильєва, яка ґрунтовно вивчала псалтирні пісні в ново-
єрусалимському репертуарі останньої третини XVII ст., систематизувала 
пісенний репертуар, створений на основі текстів Псалтиря, розпороше-
ний по різних пісенниках [12]. У дисертації білоруської вченої Л. Сидо-
рович [182] детально досліджено «Римований псалтир» Симеона Поло-
цького (1680) у його музичних втіленнях – від Василя Титова до аноні-
мних російських авторів ХІХ ст. На сьогоднішній день відсутні роботи, 
у яких проаналізовано російські псалтирні пісні XVIІI ст., написані на 
вірші М. Ломоносова, М. Хераскова, О. Сумарокова, немає й музикозна-
вчих праць, у яких простежено історичний розвиток російських псалти-
рних пісенних парафраз від XVIІI ст. до сучасності, попри те, що росій-
ські поетичні переспіви Псалтиря неодноразово ставали предметом до-
слідження російських літературознавців. 

Музикознавці свої наукові розвідки часто доповнюють публікаці-
ями пісенних творів. Так, О. Васильєва у статті про псалтирну пісен-
ність Новоєрусалимського монастиря друкує низку російських та поль-
ських псалтирних псалмів [12]. Л. Сидорович у монографічному дослі-
дженні [183] публікує тексти «Римованого Псалтиря» Симеона Полоць-
кого з мелодіями Василя Титова. У нотному виданні російських кантів 
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XVIІІ ст., здійсненному В. Копиловою, опубліковано псалтирні пісні 
(канти) на вірші М. Ломоносова, В. Тредіаковського, О. Сумарокова, на-
прикінці якого є примітки щодо цих творів [80]. 

Усі зазначені праці розглядають ранній та середній період (XVIІ – 
XVIIІ ст.) розвитку східнослов’янської духовної пісенності, пізній пері-
од (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) досліджений вченими значно менше. 
На сьогоднішній день відсутні праці, у яких розглядається сучасна 
псалтирна пісенність; немає спеціальних розвідок, присвячених псалти-
рним пісням у східнослов’янській духовно-пісенній традиції від її поча-
тку дотепер. 

Історично першими на східнослов’янських землях духовні пісні 
нового типу з’явилися в другій половині XVI ст. в протестантському се-
редовищі, серед яких значне місце належало псалтирним парафразам. 
Білоруський дослідник О. Солодухін вказує, що виданий на білорусь-
ких теренах Несвіжський канціонал («Katechizm albo krótkie w jedno 
miejsce zebranie wiary. Psalmy i pieśni») 1563 р. містив 110 пісень та 54 
псалма польською мовою, а доповнення до цього видання, датоване 
1564 р. – 5 псалмів та 8 пісень. Як зазначає автор, не вдаючись у деталь-
ний аналіз його європейських першоджерел, ряд мелодій псалмів з Не-
свіжського канціоналу було взято з Женевського Псалтиря 1562 р., зок-
рема мелодію 23-го псалма Несвіжського канціоналу – з 47-го псалма 
Женевського Псалтиря, 135-го псалма – зі 107-го (з невеликими зміна-
ми), 128-го псалма – з 100-го (мелодію також використано також у 131-
мй та 142-мй псалмах Женевського Псалтиря) псалма [176, с. 12–13]. 
Несвіжський канціонал, а також й інші протестантські пісенники, вида-
ні в другій половині XVI ст., у яких є пісні на тексти псалмів, свідчать 
про значущість псалтирної пісенності у розвитку протестантського ре-
пертуару на білоруських землях, її зв’язок із загальноєвропейською тра-
дицією, а також про специфіку білоруської протестантської пісенності 
того періоду, яка є виключно польськомовною.  

Що стосується української традиції, то з протестантського репер-
туару до нашого часу дійшли лише звістки про рукописний пісенник 
кінця XVI ст., що знаходився в Познанській бібліотеці, у якому було за-
писано близько п’ятдесяти духовних пісень [145, с. 76]. Оскільки цей 
рукопис не зберігся, то зараз ми можемо тільки припускати, чи були се-
ред цих пісень псалтирні. Якщо ж вони там були, що цілком ймовірно, 
можна було б говорити про те, що протестантська традиція зіграла пев-
ну роль у розвитку української духовної пісенності, у тому числі через 
трансляцію популярного в протестантському середовищі жанру псалти-
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рної пісні. Про це можна казати з великою часткою ймовірності й тому, 
що збереглися свідчення, які непрямо підтверджують традицію поетич-
них перекладів Псалтиря книжною українською мовою в середині 
XVII ст. М. Возняк наводить зразок пісенної псалтирної поезії – віршо-
вану парафразу 42-го псалма староукраїнською мовою, записану латин-
кою, що збереглася в актовій книзі міського житомирського суду від 
1635 р. Цей текст, на думку літературознавця, побічно свідчить про іс-
нування українського віршованого перекладу Псалтиря або хоча б об-
раних псалмів [16, с. 590]. Найімовірніше, можна говорити скоріше про 
окремі зразки псалтирних пісень, ніж про поетично-пісенні парафрази 
всього Псалтиря, хоча не виключена можливість останнього, інші текс-
ти українських псалтирних пісень XVII ст. можливо доведеться шукати 
в джерелах, які не мають відношення ні до музики, ні до літератури. 

Починаючи з 50–60 рр. XVIІ ст. духовні пісні почали записуватися 
у спеціальних рукописних співаниках, однак, на жаль, ці книги не дій-
шли до нашого часу, а тому ми не можемо достеменно знати про кіль-
кість українських псалтирних пісень у другій половині XVIІ ст. та сту-
пінь їх популярності. Про українські псалтирні пісні ми можемо гово-
рити, лише спираючись на російські джерела XVIІ ст., які зберегли час-
тину українського репертуару. Звертаючись до шару псалтирної пісен-
ності Московської держави, ми повинні пам’ятати, що її традиція є від-
мінною від українсько-білоруської, хоча остання була вихідною точкою 
для московської. У випадках з піснями XVIІ ст., що збереглися у росій-
ських джерелах, ми можемо говорити про те, що це саме українські тво-
ри лише тоді, коли вони мають виразні українські риси або ж представ-
лені в українському репертуарі XVІIІ ст., оскільки, як показав порівня-
льний аналіз обох традицій, духовні пісні XVIІ – XVIІІ ст., що мають ро-
сійське походження, в український репертуар не потрапили1. Так, псал-
тирні пісні XVIІ ст. з Московської держави (новоєрусалимська традиція, 
«Римований Псалтир» Симеона Полоцького – Василя Титова) в україн-
ських пісенниках XVIІІ – XІХ ст. відсутні. 

Серед псалтирних пісень XVIІ ст. беззаперечно українське похо-
дження мають твори «Тебѣ ся, Господи, всѣм сердцем исповѣм» (анонімний 
переспів 9-го псалма), «Господи мой, ярость Твою не покажи надо мною» 
(переспів 37-го псалма, що приписується Димитрію Ростовському [198, 
с. 182–183]), «На Тя, Господи, всегда уповаю» (анонімний переспів 70-го 
                                                

1 Ю. Медведик зазначає, що «майже не існувало такої практики, при якій би 
музично-поетичні кантові тексти з репертуарів російських співаників проникали в 
українські збірники <…> репертуари рукописних та друкованих співаників тому 
свідчення» [139, с. 363]. 
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псалма), які ми знаходимо як в російських рукописних пісенниках кінця 
XVIІ ст., так і в українських і білоруських рукописах XVIІІ – XІХ ст. 

Традиція створення псалтирних пісень на українсько-білоруських 
землях у XVIІІ ст. не була потужною: віршовані парафрази Псалтиря не 
посіли значного місця в українському духовно-пісенному репертуарі. У 
тих нечисленних рукописних співаниках першої половини XVIII ст., що 
репрезентують унійну духовну пісенність, однією з особливостей якої є 
календарний принцип в організації пісенного репертуару, виявлено не-
великі цикли псалтирних пісень – від 3-4 до 10, які розміщувалися пе-
реважно у розділах, безпосередньо не пов’язаних із церковним календа-
рем (початок або кінець пісенника, рідше у середині). Кількість пісень 
на віршовані псалтирні тексти часто була меншою, ніж це було декларо-
вано переписувачами: наприклад, Тилицький співаник, переписаний на 
Лемківщині (нині Польща) у 30-х рр. XVIIІ ст., на початку рукопису мі-
стить, як зазначено, тексти 10 псалтирних пісень, із яких лише 9 є вір-
шованими переспівами псалмів церковнослов’янською та староукраїн-
ською мовами: «Глаголы моя, Господи мой, внуши» (переспів 5-го псал-
ма), «Тебѣ ся, Господи, всѣм сердцем исповѣм» (переспів 9-го псалма), 
«Доколѣ, Пане, человѣк утрапленый» (переспів 12-го псалма), «Господи, 
ярость Твою не покажи надо мною» (переспів 37-го псалма), «Блажен, 
иже ока своєго не отврати от нищаго» (переспів 40-го псалма), «Во не-
винности моей, Боже, суди мя» (переспів 42-го псалма), «На тя, Господи, 
надѣюся» (переспів 70-го псалма), «Боже, пришли языци в достоянїє» 
(переспів 78-го псалма), «Коль возлюбленна села Твоя, Пане» (переспів 
83-го псалма) [299, арк. 1 зв. – 6]. Останній твір «Царю небесный, златым 
вѣнцем славы» позначено як Псалом Давыдов Reliquus [299, арк. 6 зв. – 
7], хоча цей твір не є поетичним переспівом Псалтиря. 

Кілька з цих псалтирних пісень містить і пісенник Даміана Леви-
цького (Лемківщина, 1739–1740), які записано у середині збірки як неве-
ликий цикл: «Глаголы моя, Господи мой, внуши» [302, арк. 79 – 79 зв.]; 
«Доколѣ, Пане, человѣк утрапленый» [302, арк. 79 зв. – 80 зв.]; «Коль воз-
любленна села Твоя, Пане» [302, арк. 80 зв. – 81 зв.]. Також у збірці окре-
мо записано ще один псалом: «В невинности моей, Боже мой, суди мя» 
(тон «Тебѣ ся, Госпоже, всѣм сердцем исповѣм») [302, арк. 166 – 166 зв.]. 
Як бачимо, що всі ці чотири псалми були записані в Тилицькому пісен-
нику. У богогласнику Іоанна Олесницького є текстовий варіант переспі-
ву 83-го псалма «Кол(ь) возлюбленна села Твоя, Боже» [256, арк. 60 зв. – 
61 зв.], де в цілому оригінальний текст збережено і навіть доповнено, але 
видозмінено риму (Пане – стане на Боже – може). Отже, в українському 
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духовно-пісенному репертуарі у першій половині XVIIІ ст. було відомо 
до 10 псалтирних пісень, які були доволі популярними. 

Західнобілоруський рукописний пісенник середини XVIIІ ст. (Су-
прасльський богогласник), що репрезентує споріднену до української 
традицію, в останній частині має розділ «Пѣсни от псалмов», де записа-
но 10 творів (див. №№ 176–185 за виданням рукопису [255, с. 700–716]), 
з яких тільки 3 є віршованими переспівами Псалтиря церковно-
слов’янською та староукраїнською (старобілоруською) мовами: № 181 
«Тебѣ ся, Господи, всѣм сердцем исповѣм» (переспів 9-го псалма), № 182 
«На тя, Господи, всегда уповаю» (переспів 70-го псалма), № 185 «Коль 
возлюбленна села Твоя, Пане» (переспів 83-го псалма). Твори «Господь 
Бог Адама сотворив рукама» (№ 176), «Ты єси Їсусе, ты моя радости» 
(№ 180), «Похвалу принесу сладкому Їсусу» (№ 183), «Їсусе, покарме не-
бесный» (№ 184) не належать до псалтирних пісень; пісню № 177 «До-
колѣ уме пернатый, доколѣ будеш литати», початок якої наслідує, на 
думку Д. Штерна, 12-й псалом [255, с. 703], також не є віршованою 
псалтирною парафразою; пісню № 179 «Надѣя моя в найвышшаго Пана» 
можна віднести до т. зв. квазі-псалтирної поезії, тобто до вільних пара-
фраз за мотивами книги Псалтир; пісня № 178 «Кто крѣпко на Бога упо-
вая» Феофана Прокоповича, яку дослідники також пов’язують з псалти-
рною поезією (серед першоджерел називають 27-й, 89-й, 90-й, 111-й, 
124-й псалми [153, с. 304–305]) насправді є не поетичним переспівом 
псалтирних текстів, а християнізованою парафразою (parodia christiana) 
оди Горація (ІІІ, 3) «Justum et tenacem propositi virum»1. 

Усього дві псалтирні пісні (церковнослов’янською мовою) увійш-
ли до друкованого почаївського «Богогласника» (1790–1791), що налічує 
250 творів: № 34 «На рѣках сѣдохом горка Вавилона» (переспів 136-го 
псалма) та № 77 «Хвалите Господа со небес» (переспів 148-го псалма, 
твір позначено як «пѣснь псаломническая»). 

В український духовно-пісенний репертуар, як уже зазначалося, ду-
же рідко потрапляли російські духовні пісні. Серед винятків – згаданий у 
попередньому розділі слобожанський пісенник кінця XVIIІ ст. [313], в 
якому є доволі вагомий відсоток російських пісень, у тому числі і псалтир 
них. Серед них три псалтирних пісні М. Ломоносова (переспіви 14-го, 26-
го, 145-го псалмів), анонімна парафраза 136-го псалма «На рѣках сидяще 
горко Вавилона» та переспів 36-го псалма «Не ревнуй лукавых доле», що 
належить перу І. Белявського2. Усі твори розташовано в різних частинах 

                                                
1 Детальніше про першоджерело пісні див. у статті С. Ніколаєва [153]. 
2 Останній твір подано за [158, с. 174]. 
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збірки і єдиного циклу не утворюють. Утім, запис псалтирних пісенних 
парафраз у східноукраїнських пісенниках не свідчить про проникнення 
російських духовних пісень в український репертуар, а відображає регіо-
нальну традицію, де сполучалися риси української й російської. 

Щодо псалтирної пісенності Лівобережжя кінця XVIII – ХІХ ст. у 
цілому, то в нас наразі мало даних, щоб робити остаточні висновки. 
Треба однак зазначити, що у цьому регіоні, де провідною християнсь-
кою конфесією було православ’я, пісенники календарного типу були 
невідомі, а, отже, кількість псалтирних пісень у них могла бути біль-
шою, однак лише в тому випадку, коли українська пісенність зазнала б 
сильного впливу російської, як у розглянутому вище слобожанському 
пісеннику; найімовірніше, що в інших українських співаниках псалтир-
них пісень було мало або вони були взагалі відсутні. 

Відзначимо особливості функціонування псалтирних пісень на 
українсько-білоруських землях у період XVII – XVIIІ ст.: 

1) поміркований інтерес до пісенних псалтирних парафраз, про що 
свідчить незначна кількість пісенних творів, написаних на основі текс-
тів Псалтиря; відсутність повних віршованих псалтирних циклів, подіб-
них до «Римованого Псалтиря» Симеона Полоцького – Василя Титова; 

2) інтерконфесійність псалтирних пісень, що виявляється у функ-
ціонуванні тих самих пісенних творів у православному та унійному се-
редовищі; 

3) варіативність у виборі мови: у пісенниках представлено зразки 
поетичних перекладів псалмів староукраїнською і церковно-
слов’янською мовами; 

4) яскраво виражені типологічні відмінності функціонування пі-
сенних віршованих псалтирних парафраз в українсько-білоруській та ро-
сійській традиціях: попри те, що українська-білоруська псалтирна пісен-
ність вплинула на розвиток російської (завдяки останній було збережено 
найдавніші записи українських (білоруських) пісенних парафраз псал-
мів), російські псалтирні пісні не увійшли до українсько-білоруського 
репертуару; для українсько-білоруської духовно-пісенної традиції харак-
терно поступове зменшення кількості псалтирних пісень, на противагу 
російській, де віршовані переспіви псалмів були популярними до ХХ ст.; 

5) відокремлення псалтирних пісень від решти творів, упорядко-
ваних за церковним календарем. 

Якщо у XVIIІ ст. в українсько-білоруській традиції псалтирних пі-
сень було небагато, то у ХІХ ст. вони практично повністю вийшли з 
ужитку. Вибірковий перегляд рукописних пісенників з унійного сере-
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довища Галичини та Закарпаття (близько 50-ти рукописів), переписаних 
упродовж ХІХ ст., та кількох друкованих видань початку ХХ ст. з тих 
самих регіонів виявив відсутність у них псалтирних пісень. Втім, поде-
куди псалтирні пісні потрапляли до рукописів та друків. Серед нечис-
ленних рукописних зразків відзначимо запис у закарпатських пісенни-
ках ХІХ ст., переписаних І. Югасевичем, творів «Надѣя моя в найвыш-
шаго Пана» (пісня, яку ми відносимо до квазі-псалтирної поезії) та 
«Тебѣ ся, Господи, всѣм сердцем исповѣм» (переспів 9-го псалма) [225, 
с. 706, 709]. Серед друкованих видань, де є поодинокі записи псалтир-
них пісень – галицька збірка «Пѣснословец или новое собраніе церков-
ных пѣсней» (1909), де двічі розміщено богогласникову пісню «Хвалите 
Господа со небес» (№ 77, переспів 148-го псалма), які різняться тексто-
вою редакцією та підзаголовком: пісня «Хвалите Господа з небес» з бого-
гласниковим приписом «пѣснь псаломническая» [297, с. 304–306] та 
«Хвалите Господа со небес» з видозміненим богогласниковим приписом 
«пѣснь псаломская» [297, с. 372–374]. Зазначимо, що в обох варіантах 
строфа пісні є незмінною (очевидно й мелодія, бо збірка є ненотова-
ною), обидва тексти точно передають зміст богогласникової пісні, однак 
другий варіант є більш віддалений від оригіналу, у ньому церковно-
слов’янський текст частково русифікований. Обидві вони знаходяться у 
розділі пісень різного змісту, перша – ближче до початку, друга – на-
прикінці розділу. Однак у цілому включення псалтирних пісень до за-
хідноукраїнських збірок ХІХ – на початку ХХ ст. трапляється нечасто. 

Отже, попри популярність псалтирної поезії на католицькому та 
протестантському Заході, розквіт якої припадає на XVI – XVII ст., у 
XVIII – ХІХ ст. вона йде на спад, але не зникає до нинішнього дня. В 
українській духовно-пісенній традиції паралітургічного призначення 
кінця XVIII – ХІХ ст. немає псалтирних пісень як окремої тематичної 
групи. 

Констатуючи майже повну відсутність псалтирних пісень в украї-
нських рукописних та друкованих співаниках ХІХ ст., відзначимо пара-
доксальність цього факту, адже у ХІХ ст. посилюється зацікавлення 
українських поетів-романтиків псалтирними текстами1 – віршовані па-
рафрази Псалтиря створювали Т. Шевченко, П. Куліш, М. Максимович, 
Леся Українка, І. Франко та ін. Однак ці твори не увійшли до українсь-
кої духовно-пісенної традиції, зокрема її паралітургічної гілки. У захід-
                                                

1 Українська традиція не знає класицистичних переспівів текстів Псалтиря, 
оскільки в українській літературі доби класицизму відсутні жанри високого стилю; 
саме тому українські псалтирні парафрази представлені творами доби бароко та 
романтизму. 
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ноукраїнських рукописах протягом усього ХІХ ст. продовжував транс-
люватися репертуар, створений у період до кінця XVIII ст., що викорис-
товував церковнослов’янську та староукраїнську мови. Інтерес до украї-
нських переспівів Псалтиря романтичної доби як текстової основи ду-
ховних пісень ми побачимо вже на початку ХХІ ст. 

Попри недостатню зацікавленність українських піснетворців ХІХ – 
початку ХХ ст. псалтирною поезією, не можна говорити, що книга Псал-
тир була неактуальною для українських християн. Церковнослов’янські 
тексти Псалтиря, які у середньовічну добу лягли в основу окремих жан-
рів церковної монодії, у добу бароко – партесних та хорових концертів, 
продовжували надихати митців і у ХХ ст. Втім, хорові композиції на по-
етичні псалтирні парафрази в українській музиці вони з’явилися лише у 
першій половині ХХ ст. (твори М. Лисенка, Л. Ревуцького). 

Оновлення української духовно-пісенної традиції тісно пов’язано із 
нововасиліанською піснетворчістю (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.), 
завдяки якій закріплюється новий літературний та музичний стиль духо-
вних пісень. Продовжуючи українську традицію попередніх століть, но-
вовасиліанські автори нечасто зверталися до текстів Псалтиря. У співа-
нику «Церковні пісні» (1926)1 з 328 творів всього 4 псалтирні пісні: № 138 
«Відізвись, мій Боже» (переспів 4-го псалму, автор о. В. Стех), № 141 «Во-
знесу Тебе, мій Боже» (переспів 144-го псалму, автор о. В. Стех), № 149 
«Помилуй мя, мій Боже» (переспів 50-го псалму, автор о. В. Матюк), а та-
кож український переклад відомого гімну «Як же Ти Славний, Боже, в 
Сіоні» (№ 153, переспів 47-го псалма, що належить перу М. Хераскова, 
покладений на музику Д. Бортнянським). 

Усі зазначені вище твори наслідують українську романтичну тра-
дицію переспіву псалмів, у якій передається їх загальний зміст та акцен-
тується увага на найбільш важливих моментах. Музичний стиль псалти-
рних пісень, як і вся нововасиліанська пісенність, є яскравим втіленням 
пісенно-романсової лінії галицького романтизму. Щодо розташування 
псалтирних пісень у виданні «Церковні пісні», то вони, маючи узагаль-
нений зміст і не залежачи безпосередньо від церковного календаря, 
входять до групи пісень до Сотворителя. 

ХХ століття ознаменоване бурхливим розвитком української про-
тестантської пісенності. Попри очікуваний інтерес до пісенних пара-
фраз псалмів, культивованих у XVI ст. саме протестантами, у їх сучас-
ному репертуарі ми знаходимо надзвичайно мало псалтирних пісень. На 

                                                
1 Подаємо дані за перевиданням [325]. 
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жаль, нині нам недоступні для аналізу україномовні баптистські збірки 
першої третини ХХ ст., тому ми обмежимося аналізом пісенників, вида-
них з 1930-х рр., у тому числі в діаспорі. У лютеранському «Українсько-
му євангельському співанику» (Станіславів, 1933) [321] з 248 пісенних 
творів лише 4 є псалтирними піснями. Вони містяться у розділі «Місія» 
(підрозділи «Віра» і «Хвала»), що йде після циклу пісень, упорядкованих 
за церковним календарем: № 196 «Підношу в гору очі мої» (переспів 
120-го псалма), № 198 «Бог пастир мій! Все матиму» (переспів 22-го пса-
лма), № 199 «Як олень спрагнений в степу біжить до джерельця» (пере-
спів 41-го псалма) та український переклад відомого гімну «Як Славний 
Господь на Сіоні» (№ 216), який є, як вже було зазначено, поетичним 
переспівом М. Хераскова 47-го псалма. Останній твір, подібно до пісні 
«Як же Ти Славний, Боже, в Сіоні» з нововасиліанського пісенника, збе-
рігає мелодію Д. Бортнянського, але має інший переклад. Усі псалтирні 
пісні з «Українського євангельського співаника», подібно до нововасилі-
анської збірки, перекладено сучасною українською літературною мо-
вою. Хоча ці твори не є, на нашу думку, художньо досконалими, вони 
продовжують і традицію романтичного переспіву псалмів, і більш дав-
ню традицію барокової пісенної поезії, менш довершену з поетичного 
погляду, але вживану в побуті українських вірян і літургічній практиці 
Греко-католицької Церкви. Стосовно авторства текстів псалтирних пі-
сень та їхніх мелодій (окрім гімну «Як Славний Господь на Сіоні»), то, 
ймовірно, вони належать перу лютеранського пастора Теодора Ярчука, 
який є укладачем збірки і який, відповідно, міг бути автором або пере-
кладачем багатьох пісень. 

Небагато псалтирних пісень і в українських баптистських видан-
нях діаспори 1950-х рр. Серед численних нотованих видань розглянемо 
два – «Голос Євангелії» (самвидав, Саскатун, Канада, 1958) [262] та 
«Євангельський співаник Відродження» (друк, Чикаго, США, 1954) 
[271]. У першому виданні, яке містить 50 творів, 7 написано на тексти з 
Псалтиря, та лише 2 з них – твори строфічної форми на віршовані текс-
ти (№ 2 «Тебе я славлю, Спасе мій», вільний переспів 9-го псалма та 
№ 45 «Благослови душе моя Господа», переспів 103-го псалма), решта є 
хоровими концертами (№№ 2, 5, 19, 31, 49) – творами наскрізної форми з 
розвиненою поліфонічною фактурою, написаними на адаптовані для 
співу українські тексти книги Псалтир. У виданні «Євангельський спі-
ваник Відродження» з 726 творів лише 4 псалтирні парафрази: № 96 
«Який же славний Бог в Сіоні», український переклад парафрази 47-го 
псалма М. Хераскова (переклад відмінний від тих, що містяться у збір-
ках «Церковні пісні» та «Український євангельський співаник»); № 404 
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«Як олень спрагнений біжить», переспів 41-го псалма; № 429 «Бог – Пас-
тир мій», переспів 22-го псалма; № 560 «Міцна твердиня – Бог за нас», 
переспів гімну М. Лютера «Ein feste Burg ist unser Gott» (збережено ори-
гінальну мелодію гімну), написаного на основі 45-го псалма; у збірці 
немає жодного концерту на тексти псалмів. 

Обидві збірки є репрезентативними для української протестантсь-
кої пісенності ХХ ст. і свідчать про те, що попри багатовікову традицію 
співу віршованих псалтирних парафраз, у ХХ ст. кількість псалтирних 
пісень у протестантському репертуарі різних деномінацій значно змен-
шується. Це можна пояснити появою нових (непсалтирних) пісень, які 
створювалися протягом століть і зменшили вагу творів, що безпосеред-
ньо базувалися на Св. Письмі. 

Звертання українських митців до псалтирної поезії активізувалося 
після скасування заборони на відправу релігійних культів на початку 
1990-х рр. На сьогоднішній день українські композитори написали чи-
мало творів різних жанрів на тексти Псалтиря, але більшість з них, на 
відміну від давніх часів, призначені вже для концертного, а не богослу-
жбового виконання. Серед хорових композицій сучасних українських 
митців на псалтирні тексти переважають твори, написані на оригіналь-
ну псалтирну поезію в українському перекладі (твори Г. Гаврилець, 
Є. Станковича, В. Степурка, ін.), а також на віршовані переспіви Псал-
тиря, передусім Т. Шевченка (твори В. Гайдука, М. Кузана, О. Яковчука, 
ін.). Щодо сучасних пісенних переспівів Псалтиря, то у нечисленних 
виданнях духовних пісень у православному середовищі псалтирні пісні 
відсутні. У греко-католицькому репертуарі є невелика кількість псалти-
рних пісень, зокрема твори із перевиданого нововасиліанського співа-
ника «Церковні пісні», а також т. зв. «молодіжні» пісні, що прийшли з 
протестантського середовища, про які йтиметься нижче. 

Сучасна римо-католицька традиція також звертається до псалтир-
них текстів, адаптуючи їх до власної літургічної традиції. Так, співаник 
«Вгору серця» [258] містить 602 твори, з яких близько 10% – непісенні 
форми, традиційно прив’язані до відповідних обрядів (частини літургії, 
молебні тощо)1. Серед усі пісень співаника «Вгору серця» лише 9 спи-

                                                
1 У цих частинах богослужіння також використовуються тексти псалмів (ори-

гінальна псалтирна поезія в українському перекладі), зокрема у месі (респонсорний 
псалом після першого читання Св. Письма), на утрені та вечірні. Ці твори ми не 
включаємо у загальну кількість і не аналізуємо, оскільки вони відокремлені від 
традиційного пісенного репертуару, що має факультативне місце в літургії, тоді як 
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раються на псалтирні тексти1, які вміщено у розділи позакалендарного 
циклу («Хвала і подяка», «Протягом року», «Гімни»). Серед творів можна 
виділити кілька типів псалтирних пісень, перший з яких – твори з тра-
диційним віршованим перекладом. У числі традиційних пісенних тво-
рів на віршовані тексти псалмів – один переклад з польської (№ 284 
«Боже, змилуйся над нами», переспів 66-го псалма) і два твори з музи-
кою укладача збірки К. Бабенко, написані на тексти віршованих пере-
кладів Псалтиря, зроблених Т. Шевченком (№ 336 «Блажен той муж», 
переспів 1-го псалма) і П. Кулішем (№ 352 «Вознесу Тебе, мій Боже», пе-
респів 144-го псалма). Відзначимо, що останні два тексти є більш попу-
лярними серед творців хорової музики, ніж серед авторів, що працюють 
у духовно-пісенному жанрі. Серед перспектив розвитку української ду-
ховної пісенності – написання музичних творів саме на псалтирні текс-
ти українських поетів-романтиків, оскільки вони мають високу худож-
ню та релігійну цінність. 

Три твори належать до другого типу пісень, відхиляються від кла-
сичних пісенних форм: два твори (№ 282 «Благослови, душе моя, Бога» 
(переспів 103-го псалма) та № 365 («Земля пустельна і безводна», переспів 
62-го псалма, обидві запозичені з російського пісенника «Сборник цер-
ковных песнопений» [314]) мають приспів, що нехарактерно для церков-
них пісень до ХХ ст.; пісня № 317 «Радісний Богу гімн співаймо» (пере-
спів 148-го псалма, текст рефрену не з Псалтиря) має т. зв. референну 
форму, особливістю якої є короткий рефрен, що починає й завершує твір, 
а також співається між куплетами. У піснях рефренного типу найяскра-
вішим музичним елементом є сам рефрен, в той час як строфи викону-
ються речитативом (псалмодіюються), що дає можливість зосередитися 
на тексті твору. Зазначимо, що цей тип пісень став особливо популярним 
у католицькому середовищі після реформ ІІ Ватиканського Собору 
(1962–1965), оскільки дозволяє використовувати біблійні та ранньохрис-
тиянські тексти у близькому до оригіналу вигляді, чим пояснюється 
впровадження музичних форм, де важливе місце посідає речитація. 

                                                                                                                                                            
місцезнаходження перших є чітко визначеним. По-друге, вони мають традиційно 
непісенні форми, які не є предметом нашого дослідження. 

1 Редактори збірки вказують меншу кількість творів, ми налічуємо 9 псалти-
рних пісень, не враховуючи квазі-псалтирних. Критерієм визначення пісні як псал-
тирної тут і далі є використання у ній значної за обсягом частини псалтирного тек-
сту, яскравого інципітного або ж іншого рядка псалма, що відсилає до конкретних 
псалтирних текстів, а також наявність вказівки редакторів збірника щодо псалмово-
го першоджерела твору. 
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Третій тип пісень – однострофні твори «полегшеного» музичного 
стилю (т. зв. «молодіжні» пісні)1, текст яких узято лише один, проте яск-
равий рядок (у нашому випадку – з книги Псалтир). Таких пісень у збі-
рці «Вгору серця» є 3 (№ 396 «Ось день настав, що нам дав Господь», пе-
респів 117-го псалма (вірш 24); № 422 «Я взиваю до тебе», переспів 129-
го псалма; № 425 «Як ніжна лань прагне до водних потоків», переспів 
41-го псалма). Кількість «молодіжних» псалтирних пісень може бути 
збільшена, якщо трактувати деякі квазі-псалтирні пісні (твори з тексто-
вими алюзіями на вірші псалмів) як псалтирні. Зазначимо, що ці пісні 
потрапили в католицький репертуар з протестантського, вони широко 
використовуються на молодіжних службах і у греко-католиків, можли-
во, вони відомі і у православному середовищі.  

Стосовно баптистської традиції (на сьогоднішній день сучасний 
український лютеранський пісенник відсутній), то вона також рідко 
звертається до жанру псалтирної пісні. У одному з перших українських 
сучасних баптистських збірників «Євангельська пісня» [270], призначе-
ному для професійного хору, а не общинного співу, що з’явився друком 
ще до часів Незалежності (Київ, 1988) і багато у чому спирався на репер-
туар, культивований у діаспорі, ми спостерігаємо таку картину: з 388 
хорових творів (строфічної та нестрофічної форми) близько 20 написано 
на українські тексти Псалтиря, однак більшість з них – хорові концерти, 
у яких використано повністю текст псалма чи його фрагменти (напри-
клад, № 157 «Як лань бажає до потоків води» (41-й псалом), № 198 «Під-
ношу до гір очі мої» (120-й псалом), № 208 «З глибини я взиваю» (129-й 
псалом), ін.). Лише 4 твори написано на віршовані парафрази псалмів, у 
яких композитори використовували строфічну форму: № 41 «Куди від 
Духа я Твого піду?» (переспів окремих віршів 138-го псалма, автор 
Д. Воєвода); № 160 «Як стежиною лісною до струмка біжить олень» (пе-
респів 41-го псалма, автори – І. Проханов та К. Інкіс); № 364 «Куди піду 
від Духа я Твого, де скриюсь від Твого обличчя?» (переспів окремих ві-
ршів 138-го псалма, автор В. Крейман) і вже неодноразово нами згадува-
ний український текст парафрази 47-го псалма М. Хераскова – 
Д. Бортнянського (№ 4 «Великий наш Господь в Сіоні») у перекладі, що 
не наслідує жоден з українських пісенників, згаданих вище2. Псалтирні 
                                                

1 «Молодіжні» пісні не відносяться до богослужбового репертуару, але оскі-
льки видання «Вгору серця» не має статусу літургічного пісенника, там є твори і 
літургічного призначення, і пісні для молодіжних молитовних зібрань, прощ тощо. 

2 Гімн «Коль славен наш Господь в Сионе» М. Хераскова – Д. Бортнянського 
був надзвичайно популярним у російських рукописах ХІХ ст., але ніколи не трап-
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твори – пісні та концерти – містяться у розділах поза календарним цик-
лом («Хвала і подяка», «Велич і любов Божа», «На початок зібрання», ін.). 

У новому баптистському виданні «Євангельські Пісні» (Київ, 1997) 
[272] суттєво змінився репертуар, при цьому відбулося його спрощення, 
зокрема було вилучено хорові концерти, а тому більшість творів у новій 
збірці є гімнами, написаними у строфічній формі. Лише 2 твори на тек-
сти з Псалтиря зі збірки 1988 р. «Євангельська пісня» потрапив до ново-
го видання – український переспів парафрази 47-го псалма М. Хе-
раскова з музикою Д. Бортнянського «Як Славний наш Господь в Сіоні» 
(№ 29), у якому майже повністю збережено текст попереднього видання, 
лише видозмінено кілька фраз, у тому числі й інципітну, наближаючи її 
до оригіналу, та пісня (переспів 41-го псалма) № 124 «Як стежиною ліс-
ною до струмка біжить олень» (І. Проханов – К. Інкіс). Усього з 521 тво-
ру збірки лише 4 пісні пов’язані з Псалтирем: «Як Славний наш Господь 
в Сіоні» (№ 29); 2 твори, що є переспівами 41-го псалма: № 112 «Як олень 
спрагнений в степу біжить до джерела»1 та вже згадувана пісня «Як сте-
жиною лісною до струмка біжить олень» (№ 124, І. Проханов – К. Інкіс), 
у якій з псалтирного першоджерела залишився лише перший, проте 
знаковий рядок; № 382 «Могутня в нас твердиня – Бог», що є переспівом 
лютерового гімну «Ein feste Burg ist unser Gott», написаного на основі 
45-го псалма. Як і у виданні 1988 р., пісні на псалтирні тексти містяться 
у розділах поза календарним циклом («Велич і любов Божа», «Початок 
богослужіння», «Боже слово», «Християнське життя). 

Отже, для української псалтирної пісенності ХІХ – початку ХХІ ст. 
характерні такі риси: 

1) незначна кількість псалтирних пісень або ж їх повна відсут-
ність; 

2) окремішність української романтичної поезії, у якій культиву-
вався жанр віршованих парафраз псалмів, від духовної пісенності 
ХІХ ст., яка надавала перевагу творам, написаним у минулі століття; у 
ХХ ст. романтична поетична школа через оновлений жанр віршованих 
псалтирних парафраз стає зразком для творців церковних пісень усіх 

                                                                                                                                                            
лявся в українських рукописних пісенниках. Натомість в українських друках пер-
шої половини ХХ ст., а також в сучасних протестантських та католицьких виданнях 
він є популярним, тоді як у російських пісенниках кінця ХХ – початку ХХІ ст. його 
подибуємо украй рідко. 

1 У творі використано частину тексту (першу та початок другої строфи) 
№ 199 з лютеранського «Українського євангельського співаника», а мелодію та іншу 
частину тексту (останню строфу) взято зі збірника «Євангельський співаник Відро-
дження» (№ 404, «Як олень спрагнений біжить»). 
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християнських конфесій, які у своїй творчості використовували засади 
поетичного переспіву псалмів, апробовані та закріплені українськими 
поетами-романтиками; 

3) уповільнена рецепція новацій, що відбувалися у світській музи-
чно-поетичній творчості: у духовно-пісенній творчості ХІХ ст., у тому 
числі і у псалтирних пісенних парафразах, переважали твори церковно-
слов’янською та староукраїнською мовами з музичною бароково-
класицистською складовою, написані у попередні віки; у ХХ ст. відбув-
ся остаточний перехід на сучасну українську літературну мову, музич-
ний стиль пісень ХХ ст. зорієнтований переважно на романтичну тра-
дицію, наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. набуває популярності «полег-
шений» музичний стиль; 

4) розширення конфесійної складової української псалтирної пі-
сенності, що пов’язано з появою протестантських та римо-католицьких 
співаників, у яких також є пісні, написані на віршовані парафрази з 
Псалтиря; при цьому спостерігаємо окремішність пісенної традиції ко-
жної з конфесій, що призвело до існування різних варіантів поетичних 
переспівів тих самих псалмів або перекладів запозичених псалтирних 
пісень; винятком є т. зв. «молодіжні» пісні протестантського походжен-
ня, однак відсоток псалтирних пісень там є незначним, а більшість «мо-
лодіжних» пісень варто кваліфікувати як квазі-псалтирні; 

5) тексти та мелодії псалтирях пісень походять зі свого конфесій-
ного середовища і належать перу церковних поетів/музикантів, викори-
стання класичних віршованих псалтирних парафраз українських поетів 
(Т. Шевченко, П. Куліш) є скоріше винятком, ніж правилом; 

6) неактуальність псалтирних пісенних парафраз для православної 
традиції, мала актуальність для католицької (східного та західного об-
ряду) та протестантської духовної пісенності; це виглядає парадоксаль-
ним, особливо для протестантської традиції, яка у XVI – XVII ст. широко 
культивувала жанр пісенних парафраз псалмів, однак сучасні американ-
ські та європейські протестантські пісенники також містять надзвичай-
но мало псалтирних пісень, що пояснюється еволюцією протестантсько-
го репертуару, в якому за п’ять століть сформувалася власна традиція та 
власні критерії щодо актуальних текстів богослужбових піснеспівів; 

7) відокремлення псалтирних пісень від решти творів, упорядко-
ваних за церковним календарем у пісенниках календарного типу (гре-
ко-католицькі та римо-католицькі пісенники); розташування їх серед 
інших пісень тематичних груп (прославні, благальні, покаянні) у проте-
стантських пісенниках. 
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Під впливом польської та українсько-білоруської духовної пісенно-
сті у Московській державі з кінця XVIІ ст. починають створюватися пі-
сенні парафрази Псалтиря. Зразком для наслідування став «Давидів 
Псалтир» («Psałterz Dawidów») Я. Кохановського (1579) – твір, що був 
надзвичайно популярним у Речі Посполитій, а згодом у Московії. 
О. Позднєєв зазначає, що у російських пісенниках останньої третини 
XVII ст. збереглося одинадцять польських псалтирних пісень з «Давидо-
ва Псалтиря» Я. Кохановського, записаних кириличною транслітерацією, 
а саме 27-й, 31-й, 42-й, 48-й, 54-й, 58-й, 78-й, 90-й, 126-й, 136-й, 141-й 1 
псалми [167, с. 335]. Цей список треба доповнити й псалмом 21(22) «Boże, 
czemuś mię, czemuś mię, mój wieczny», не зазначеним дослідником, тож 
число псалтирних текстів Я. Кохановського у російських рукописах при 
подальших дослідженнях може збільшитися. Втім, ця кількість є доволі 
невеликою відносно значного за обсягом твору польського поета, що 
включає сто п’ятдесят текстів. Також зазначимо, що до російських руко-
писів не потрапили інші псалтирні пісні, які були поширені у Польщі у 
XVI – XVII ст., тоді як тексти Я. Кохановського, хоч і у невеликій кілько-
сті, були доволі популярними у Московській державі. 

Найбільшу кількість псалтирних пісень на тексти «Давидова Псал-
тиря» Я. Кохановського ми знаходимо у вже згадуваному рукописі з РНБ 
[295]. Цей рукописний пісенник є цікавий тим, що, за рідким винятком, 
його пісні написані польською мовою і записані в рукописах за допомо-
гою кириличної транслітерації. Тексти Я. Кохановського становлять ли-
ше незначну частку репертуару пісенника – їх усього вісім: 78 (79) 
«Pohańcy, o Boże żywy, wojują Twój kraj właściwy» («Поганцы о Боже жи-
вый воюіо твой край власцивы» [295, арк. 37 зв. – 38]); 21 (22) «Boże, 
czemuś mię, czemuś mię, mój wieczny» («Боже чемусмѣ чемусмѣ мой веч-
ны» [295, арк. 53 зв. – 54]); 126 (127) «Jeśli domu sam Pan nie zbuduje» («Ес-
ли сам пан дому незбудуе» [295, арк. 59]); 27 (28) «Królu niebieski, zdrowie 
dusze mojej» («Кролю нѣбески здровѣ душу моѣй» [295, арк. 71 зв.] (без 
мелодії)); 42 (43) «Niewinność, Panie, moję przyjmi w obronę swoję» 
(«Нѣвинносць Панѣ мое прзийми в оброне свое» [295, арк. 98 зв. – 99]); 
90 (91) «Kto się w opiekę poda Panu swemu» («Кто сѣ в опѣкѣ пода пану 
свему» [295, арк. 99 зв. – 100]); 136 (137) «Siedząc po niskich brzegach 
babilońskiej wody» («Сѣдзіонц по ниских брзегах бабыліоньскѣй води» 

                                                
1 Нумерацію О. Позднєєв подав за слов’янською або грецькою Біблією, у «Да-

видовому Псалтирі» Я. Кохановського, який використовує латинську (єврейську) 
нумерацію, це, відповідно, 28-й, 32-й, 43-й, 49-й, 55-й, 59-й, 79-й, 91-й, 127-й, 137-й, 
142-й псалми. 
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[295, арк. 100 зв. – 101]); 48 (49) «Słuchaj, co żywo, wszytki ziemskie kraje» 
(«Слухай цо живо вшискѣ зѣмскѣ крае» [295, арк. 102 зв. – 103]). Зазначи-
мо, що псалтирні пісні на тексти Я. Кохановського у цьому рукописі роз-
кидані по всьому збірнику і не утворюють спеціальної тематичної групи, 
хоча чотири останні пісенні псалми все ж таки можна окреслити як міні-
цикл пісень на тексти псалмів. 

Варто зупинитися на польськомовному репертуарі та його значенні 
в розвитку пісенності Московської держави. Транслітерації польських пі-
сень не вповні коректно передають вимову польських слів, унаслідок чо-
го може скластися враження, що зміст пісень був незрозумілий не тільки 
тим, хто їх співав, а й тим, хто переписував ці пісні. Саме ця причина бу-
ла озвучена Симеоном Полоцьким у його передмові до «Римованого 
Псалтиря», де він намагався через свій переклад польські псалтирні пісні 
замінити слов’янськими для того, щоби ті, хто співає, розумно хвалили 
Господа [82, с. 244]. Особливості написання польських пісень кирилицею 
дослідниця новоєрусалимської поетичної школи О. Васильєва пояснює 
специфікою так званої «польщини кресової» – діалекту, який культивував 
кириличну транскрипцію польської мови, якою у свій час користувався 
А. Міцкевич [12, с. 450]. Утім, з цим твердженням повністю погодитися 
не можна, позаяк саме поняття «польських кресів» походить з ХІХ ст. і 
пов’язане з романтичними концепціями інтерпретації ролі польської 
культури на західних українських та білоруських землях. Польську ки-
рилицю також пробував впроваджувати царський уряд Російської імперії 
у другій половині ХІХ ст., в рамках цього проекту було надруковано бук-
варі для сільських шкіл та деякі інші видання1. Та все ж О. Васильєва час-
тково має рацію щодо специфіки польської мови на східних від Польщі 
землях: вимова етнічних поляків, що нині проживають в Україні та Литві 
й спілкуються між собою польською мовою, показує відмінності класич-
ної вимови та «східної», що близька до представленої в російських руко-
писах кінця XVII ст. 

Культивування польської пісенності в останню третину XVII ст. 
пов’язане з особливим статусом польської мови у Московській державі. 
Як зазначає дослідник польської літератури та культури у Росії 
С. Ніколаєв, у цей час було зроблено багато перекладів з польської мо-
ви, що належали до усіх сфер діяльності – літератури, історіографії, 
ужиткової літератури, а також творів релігійного змісту. До останніх 
належали «Kazania przygodne...» (1610), написані на основі промов ідео-
                                                

1 Про це більш детально див. [184]. 
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лога польської контрреформації Петра Скарги, Псалтир Авраамія Фірсо-
ва 1683 р., перекладений або редагований за польськими виданнями, 
Псалтир, що належав Симону Азар’їну, зі вкладеним записом 1665 р., 
написаний трьома мовами – церковнослов’янською, грецькою й польсь-
кою, де кожною з них поперемінно записувався один рядок, а також ба-
гато інших творів. Патріарший дяк П. Семенніков у 1659 р. додає до 
слов’яно-латинського словника Єпифанія Славинецького й Арсенія Са-
танівського польську частину, скориставшись відомим у той час латин-
сько-польським словником Григорія Кнапського. У 1670 р. Симеон По-
лоцький укладає великий польсько-російський словник. 

Наприкінці XVII ст. польська мова представлена у всіх сферах ду-
ховного та культурного життя Московської держави. Цар Федір Олексі-
йович, учень Симеона Полоцького, з іноземних мов знав саме польську. 
Значення польської мови було вагомим навіть на початку XVIІI ст. Так, 
віршований «Епінікіон» Феофана Прокоповича, був надрукований у 
1709 р. трьома мовами – російською, латинською й польською. Втім, 
ставлення до польської культури у Московській державі було неодно-
значним: полеміка щодо латинської та польської вченості не вщухала 
вродовж усього періоду інтересу до польської вченості, і лише різкий 
поворот Петра І від польської моделі культурного розвитку до західно-
європейської (голландської), яка, на його думку, була більш прогресив-
ною, остаточно маргіналізував статус польської мови, що була до того 
символом культури, поряд із латинською та грецькою, і протягом пер-
шої третини XVIIІ ст. вона повністю зникає з ужитку [154, с. 132–138]. У 
цьому контексті можна говорити про те, що передмова до «Римованого 
Псалтиря», написана Симеоном Полоцьким, мала скоріше промоційний 
характер і не цілком відповідала реальному стану речей щодо недостат-
нього розуміння московською публікою або хоча б її частиною польсь-
ких текстів псалтирних пісень. Недостатньо правильна з точки зору 
класичної польської вимови фонетична транслітерація польської мови в 
рукописах посилює враження нерозуміння текстів, однак тиражування 
пісень саме польською мовою, навіть після перекладів частини польсь-
комовного репертуару, говорить про особливе ставлення до польських 
пісень, які сприймалися московською культурною елітою не лише як 
музичний, а й текстово-музичний твір. 

Також зазначимо, що мелодії, які використано з текстами 
Я. Кохановського, не збігаються з мелодіями М. Гомулки, написаними у 
XVI ст. На цей факт у свій час звернув увагу Ю. Кєлдиш, який одним з 
перших з музикознавців досліджував шар польських пісень у російських 
рукописах. Вчений вказує, що чотириголосні псалми у хоральному 



Розділ 3. Біблійні та гімнографічні тексти у східнослов’янській 
духовно-пісенній традиції 

 

 172 

складі з незначними елементами поліфонії потребували певної підгото-
вки для виконавців, тому пізніше до віршів Я. Кохановського стали під-
бирати більш просту музику, і деякі з цих варіантів потрапили до росій-
ських рукописних пісенних збірок [82, с. 245]. Ми не можемо повністю 
погодитися з думкою вченого щодо причин зміни музичного компонен-
ту до поезій Я. Кохановського, які звучали у XVII ст. Як зазначено у до-
слідженні Р. Петкевича, твори поета і музиканта функціонували авто-
номно через особливості друку музики М. Гомулки до «Давидова Псал-
тиря» Я. Кохановського, а саме незручність користування цим виданням 
(спів пісень потребував використання двох книг – з текстом і музикою), 
а не через складність музики композитора. Також музика XVI та XVII ст. 
сильно різнилася стилістично, що також інспірувало появу нових музи-
чних версій популярних текстів, які більше відповідали естетиці бароко. 
І, напевно, не варто говорити про підбір музики, оскільки у XVII ст. мо-
гли спеціально писатися нові мелодії для псалтирних пісень на тексти 
Я. Кохановського, хоча, безумовно, не виключено, що в низці творів ви-
користовувалися вже відомі мелодії. 

Псалтирну пісенність новоєрусалимської традиції доволі детально 
охарактеризувала О. Васильєва [12]. Найбільшу кількість псалтирних пі-
сень у XVIІ ст. було створено в Новоєрусалимському монастирі, пісен-
ний репертуар якого налічував, як зазначає дослідниця, не менше 25 пі-
сенних псалтирних парафраз церковнослов’янською мовою (переспіви 
10-го, 27-го, 31-го, 40-го, 42-го, 45-го, 48-го, 59-го, 64-го, 66-го, 70-го, 
74-го (два твори), 78-го, 119-го, 120-го, 12-го (два твори), 126-го, 129-го, 
132-го, 136-го, 140-го (два твори), 148-го псалмів [12, с. 454–457]. 

О. Васильєва також зазначає, що в рукописах новоєрусалимського ко-
ла записано п’ять псалтирних текстів Я. Кохановського [12, с. 456]. Наведе-
мо їх за найбільш «класичним» рукописом новоєрусалимської школи: 
31(32) «Szczęśliwy, komu grzechy odpuszczono» («Щенсливы кому ґрзехи од-
пущоно» [310, арк. 61 зв.]); 90(91) «Kto się w opiekę poda Panu swemu» («Кто 
сѣ во пѣкѣ пода пану свему» [310, арк. 66 зв. – 67]); 42(43) «Niewinność, 
Panie, moję przyjmi w obronę swoję» (Нѣвинносць панѣ моѣ прзими во броне 
своѣ» [310, арк. 77 зв. – 78]); 54(55) «Obrońca uciśnionych, Boże litościwy» 
(«Обронцо уциснiоных Боже литосцивый» [310, арк. 81 зв. – 82]); 141(142) 
«Pana wołam, Pana proszę» («Пана волам пана проше» [310, арк. 87 зв. – 88]). 

О. Васильєва зазначає, що тексти більшості псалмів, що отримали 
пісенні форми, окремими віршами або повністю входять у літургію або 
інші богослужіння добового кола [12, с. 450], відзначає назву псалтир-
них пісень як «псалтирних псалмів» (саме так позначено ці твори у де-
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яких рукописах) [12, с. 448], вказує на тяглість традиції псалтирної пі-
сенної поезії, що продовжувалася і у XVIII ст. При цьому корпус псал-
тирних пісень постійно оновлювався, змінюючись відповідно до сти-
льових уподобань [12, с. 449]. Авторка констатує стилістичну неоднорі-
дність псалтирних пісень з новоєрусалимського осередку, серед яких 
були твори простої пісенної форми і доволі складні триголосні парти-
тури з імітаційними розділами [12, с. 450–451]. О. Васильєва коротко ха-
рактеризує авторські парафрази псалтирних текстів, зокрема твори архі-
мандрита Германа та Василя Титова [12, с. 451], відзначає специфіку 
польських псалтирних текстів у новоєрусалимських рукописах [12, 
с. 449–450]. У полі зору дослідниці постійно перебувають питання текс-
тових і мелодичних змін у псалтирних піснях, їх стилістичні особливос-
ті. Як висновок О. Васильєва резюмує, що псалтирні пісні є найбільш 
мобільною групою пісень, що дозволяє прослідкувати специфіку ново-
єрусалимської школи пісенної поезії, висвітлити питання її зв’язку з 
традиціями польських кантик, показати специфіку відтворення особис-
тісного первня у духовно-поетичній творчості, окреслити різні можли-
вості співвідношення музичного й поетичного компонентів тексту, вка-
зати на перспективи двох стильових шарів – барокового та класицисти-
чного у подальшому розвитку російської духовної пісенності [12, с. 453–
454]. Також авторка показує на прикладі інших біблійних текстів спе-
цифіку поетичної піснетворчості новоєрусалимських піснетворців. Вона 
зазначає, що «новоєрусалимські піснетворці прагнули зберегти біблій-
ний текст дослівно, послідовність мотивів, повтори і перегук образів, 
складну граматику. Вони дозволяли собі додавати тільки нейтральні 
зв’язки, деякі пояснювальні конструкції, причому мета цих операцій 
була не в роз’ясненні тексту, а в конструкції строфи» [11, с. 132]. 

Специфіка роботи з текстами Св. Письма, описана О. Васильєвою, 
вказує на середньовічне розуміння сакрального авторами новоєруса-
лимської школи, важливим маркером якого стало використання сакра-
льної мови та максимальне збереження канонічного текста у пісенних 
творах. Продемонструємо це на прикладі фрагментів двох церковно-
слов’янських текстів з новоєрусалимського корпусу пісень, зіставляючи 
його з церковнослов’янським Псалтирем: 

«Аще Господь дому не созиждет» 
Аще Господь дому не созиждет, 
Всуе трудяй зиждай его будет, 
Аще Господь нѣсть града хранящи, 
Всуе его устрещи мнят бдящїи. 

Псалом 126 
Аще не Господь созиждет дом, 
всуе трудишася зиждущїи. 
Аще не Господь сохранит град, 
всуе бдѣ стрегій. 
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Всуе вам есть утренневати, 
И болѣзни хлѣб горести вкушати. 
Востаните прочее сѣдящїи, 
Возлюбленных его сонм видящи. 

[310, арк. 94 зв. – 95] 

Всуе вам есть утреневати, 
востанете по сѣдѣнїи, 
ядущїи хлѣб болезни, 
егда даст возлюбленным Своим сон. 

«Внегда аз скорбѣх» 

Внегда аз скорбѣх, ко Господу возвах, 
И услыша мя, егда Его призвах. 
Душу избави мою, о Господи, 
От неправедных устен ю соблюди. 

<........> 
Стрѣлы силнаго силне изощренны, 
И пустынными угльми разженны. 
Увы яко мнѣ мое пришелствїе 
Есть удаленны в мое отшествїе. 
Вселихся с селы много кидарскими, 
Пришелствова бо душами странными. 

[310, арк. 108] 

Псалом 119 

Ко Господу, внегда скорбѣти ми, 
воззвах, и услыша мя. 
Господи, избави душу мою 
от устен неправедных. 

<........> 
Стрѣлы сильнаго изощрены, 
со угльми пустынными. 
Увы мнѣ, яко пришелствїе 
мое продолжися, 
вселихся с селенїи Кидарскими: 
много пришелствова душа моя. 

Обидва наведені тексти є репрезентативними для новоєрусалим-
ського корпусу псалтирних пісень. Автори намагаються зберегти церко-
внослов’янську лексику псалмів, деякі рядки майже збігаються з церко-
внослов’янським текстом. Іноді автори замінюють порядок слів або де-
які граматичні форми, додають вставки, найчастіше заради рими, що 
розширюють біблійний текст. Зазначимо, що не усі псалтирні пісні з 
новоєрусалимського корпусу чітко слідують за текстами біблійних пса-
лмів, однак у цілому відчутним є дбайливе ставлення до них піснетвор-
ців, що щоденно чули тексти псалмів на богослужіннях. Автори пісен-
них парафраз зберегли мову та високий стиль поезії відповідно до сере-
дньовічного розуміння сакрального, щодо музичного компоненту, то 
використання барокової стилістики наближало ці твори до «нової сак-
ральності». Новоєрусалимські псалтирні пісні, які намагалися відтвори-
ти високий стиль сакральних текстів, а в музиці спиралися на новітні 
музичні тенденції, не мали історичної перспективи. Вони є завершаль-
ним етапом старої традиції. 
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Упорядкування більшості пісень в новоєрусалимських збірках йде за 
алфавітним принципом, однак у межах творів, що розпочиналися однією 
літерою, могли виникати невеликі міні-цикли. Таких міні-циклів у руко-
писі з РНБ [310] три: перший «Боже языцы прїидоша» [310, арк. 99 зв. – 
100), «Блаженн им же грѣси отпустишася» [310, арк. 100 зв. – 101), «Боже 
отринул еси всѣх нас низложивши» [310, арк. 101 зв. – 102); другий «Бла-
жен иже ока своего» [310, арк. 107 зв.), «Внегда аз скорбѣх ко Господу воз-
вах» [310, арк. 108), «Вси Господа восхвалите» [310, арк. 109 зв. – 110); тре-
тій «Вси языцы руками плещите» [310, арк. 114 зв. – 115), «Возведох очи 
моя в горы твоя» [310, арк. 115 зв. – 116), «Господь пасет мя сам злачнѣ» 
[310, арк. 116 зв. – 117), «Господи возвах к тебѣ из глубины» [310, 
арк. 117 зв. – 118), «Господи возвах к тебѣ услыши мя» [310, арк. 118 зв. – 
119). Зазначимо, що групування творів в міні-циклах подано за алфавіт-
ним принципом, а не змістовним (славильні, покаянні, благальні псал-
ми), тим самим відрізняючись від європейської церковної практики. 

Висока концентрація псалтирних пісень наближає рукописні пі-
сенники Новоєрусалимського монастиря до протестантських канціона-
лів, при цьому текстові прообрази пісень були швидше католицькі, серед 
яких – псалтирні пісні на тексти Я. Кохановського. Відмінність обох тра-
дицій полягає і в тому, що новоєрусалимська і протестантська традиції 
різнилися у функціональному призначенні пісень: лише позабогослуж-
бове у першому випадку, богослужбове і позабогослужбове – у другому. 
Спорідненість обох традицій – в опорі на біблійну поезію, зокрема книгу 
Псалтир, що особливо актуально для протестантської поезії. У ченців 
Новоєрусалимського монастиря не було інтенцій слідувати протестант-
ській традиції, йдеться передусім про типологічну близькість – сакральні 
біблійні тексти, як це було колись зроблено першими прихильниками 
Реформації, виходять із сакрального храмового простору назовні, стають 
частиною побуту – спочатку чернечого, а потім – мирського. У чомусь 
традиція актуалізації біблійних текстів через їх пісенні парафрази 
XVIІ ст. аналогічна російським покаянним стихам XV – XVI ст., що були 
популярним жанром в монастирях Московської держави. Покаянні сти-
хи, за формою і змістом близькі до гімнографічних зразків, не використо-
вувалися в богослужінні, але були частиною монастирського побуту. За-
значимо також, що покаянним стихам, крім псалтирних пісень, можна 
знайти ще один, типологічно навіть більш близький аналог у європейсь-
кій традиції протестантського (а точніше, протопротестансткого) типу – 
гуситські піснеспіви XIV – XV ст. Вони виконувалися національними і 
латинською мовами, а за формою були настільки близькими до католи-
цьких, що при побіжному погляді обидві традиції досить складно відріз-
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нити. Зовнішні форми піснеспівів і структура літургічних книг гуситів не 
зазнала змін, і цим гуситська традиція XIV – XV ст. різниться від протес-
тантської XVI ст., де було збережено лише невелику частину католиць-
кого репертуару, який обов’язково було перекладено з латинської мови, а 
також суттєво, а інколи й докорінно було перестуктуровано католицькі 
літургічні книги. 

Проводячи аналогію співів і літургічних книг гуситів XIV – XV ст. 
і протестантів XVI ст. з традиціями покаянного стиха XV – XVІ ст. та 
співаної поезії XVII ст. Московської держави, відзначимо не тільки ти-
пологічну близькість обох пар (співи гуситів – православні покаянні 
стихи, псалтирна пісенність протестантів – псалтирна пісенність право-
славних ченців), але також і етапність в освоєнні нових форм, що відпо-
відають двом типам культури: середньовічній (гуситська пісенність і 
покаянні стихи) – ренесансній та постренесансній (протестантська і 
православна пісенність, в т. ч. і псалтирна). Втім, кожна традиція, як і 
кожна епоха, попри аналогії й паралелі, мають своє неповторне облич-
чя. У дослідженні духовної пісенності у контексті культури Нового часу 
протестантська традиція, що інспірувала появу релігійної комунікації 
нового типу, сконцентрувавши увагу на антропоцентричному вимірі 
релігійності, не могла не вплинути на духовну пісенність інших хрис-
тиянських конфесій. У випадку з новоєрусалимською традицією анало-
гії є більш прямими саме через вагому роль псалтирної пісенності. 

Культивування псалтирної пісенності у новоєрусалимських руко-
писних пісенниках пояснюється передусім їх монастирським похо-
дженням. Репертуар співаників призначався для келійних молитов, при 
цьому першоджерелом він мав біблійну та гімнографічну поезію, що 
складала основу богослужбових піснеспівів. Доволі легкій адаптації те-
кстів із Псалтиря сприяла й церковнослов’янська мова – мова церковної 
гімнографії, яка у Московській державі, на відміну від українсько-
білоруських земель Речі Посполитої, була єдиною мовою книжних пі-
сень. Однак псалтирні пісні були популярними і в XVІII, і в ХІХ ст., що 
пояснити монастирським середовищем вже неможливо. Не треба також 
забувати, що низка псалтирних пісенних парафраз у російському репер-
туарі цього періоду мали безсумнівно українське (можливо, білоруське) 
походження, про що йшлося у відповідній частині роботи. 

Традицію поетичних переспівів Псалтиря закріплює «Римований 
Псалтир» («Рифмотворная Псалтирь») Симеона Полоцького (1680), по-
кладений на музику В. Титовим (1682–1686). Останній твір є єдиним зра-
зком повного поетичного перекладу Псалтиря на східнослов’янських те-
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ренах і репрезентує російську традицію, попри те, що Симеон Полоць-
кий був білорусом за походженням1 та отримав освіту у Києво-
Могилянській академії. Окрім територіальних меж поширення «Римова-
ного Псалтиря», однією з ознак приналежності до російської традиції ми 
вбачаємо інституціональну підтримку такого типу творів. Так, на с. 6 од-
ного з ранніх рукописів «Римованого Псалтиря» є дарчий напис: «пресве-
тлы дщери пресветлаго царя, многих царств и княжеств государя, благо-
верныя велия царевны премудры Софии Алексеевны» от «Василия дьяка 
певчего Титова, раба их всесмиреннаго, 7195 (от Сотворения мира) (1687) 
(от Рождества Христова), месяца марта дня» [182, с. 14]. Втім, «Римований 
Псалтир» попри інституціональну підтримку як цілісний твір не набув 
поширення, оскільки в практично одноконфесійній православній Мос-
ковській державі та Російській імперії не було відповідного (протестант-
ського або католицького) середовища, де такі твори були затребувані. 
При цьому окремі пісні з «Римованого Псалтиря» з музикою В. Титова 
або анонімних російських авторів, за свідченням Л. Сидорович, були по-
пулярні й на початку ХІХ ст. на російських теренах [182, с. 25–26]. 

В українському репертуарі новоєрусалимські псалтирні пісні та 
«Римований Псалтир» не були відомі широкому загалу. Ці твори не за-
писані в жодному українському рукописі XVIІІ ст., не увійшли вони й 
до «Богогласника», хоча не виключено, що цикл був відомий окремим 
особам. На українському ґрунті у XVIІ ст. не було створено потужної 
традиції поетичних переспівів Псалтиря, аналогічної вищезгаданим, що 
було пов’язано з відмінністю культурних традицій, соціальних запитів 
та політичної ситуації. Як вже зазначалося, в українсько-білоруському 
духовно-пісенному репертуарі протягом XVIІІ – ХІХ ст. йшло поступове 
зменшення кількості псалтирних пісень. 

Іншу картину ми бачимо у російському духовно-пісенному репер-
туарі. Псалтирні пісні, що мали узагальнений зміст різних молитовних 
інтенцій – благальний, прославний, покаянний – якнайбільше відпові-
дали запитам суспільства, а тому складали вагому частину змісту руко-
писних пісенників. Практично у кожному другому російському пісен-
нику XVIІІ – ХІХ ст., православному чи старообрядницькому, було за-
писано одну чи більше (до 10) псалтирних пісень (у середньому у руко-
писах їх містилося по 3-5, тобто кількість сягала до 10-15 % загального 
                                                

1 Л. Сидорович відзначає білорусизми у тексті «Римованого Псалтиря» [182, 
с. 21]. Також перспективним може бути вивчення творчості поета як представника 
білоруської діаспори в Росії, подібно до того, як творчість М. Березовського, 
Д. Бортнянського та інших митців сьогодні розглядається у контексті української 
діаспори Росії (про це див. у [206]). 
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репертуару збірника). У Росії, де не було сформовано календарно-
тематичний тип пісенника, тематика творів, пов’язана з церковним ка-
лендарем, обмежувалася піснями до деяких господських свят, до Бого-
родиці та найбільш шанованих святих і концентрувалася передусім на 
творах покаянного, прославного, повчального змісту, тому запит на пі-
сенні переспіви псалтирних текстів існував до початку ХХ ст. З плином 
часу змінювалися поетичні та музично-стильові пріоритети пісенних 
творів, при цьому найкращі зразки поетичних парафраз Псалтиря баро-
кової доби протягом XVIІІ – ХІХ ст. також збереглися у репертуарі. Ро-
сійські барокові псалтирні пісні у пісенниках XVIІІ – ХІХ ст. представ-
лені передусім низкою псалмів на тексти Симеона Полоцького, часто з 
музикою побарокової доби, а новоєрусалимські пісенні псалми практи-
чно повністю вийшли з ужитку. 

У другій половині XVIІІ ст. в Росії спостерігається новий сплеск ін-
тересу до поетичних переспівів Псалтиря. У 1740–1770-ті рр. повні по-
етичні псалтирні цикли створюють В. Тредіаковський та О. Сумароков, 
переспіви окремих псалмів здійснюють М. Ломоносов, М. Херасков та ін. 
Низка псалтирних пісень, створених у цей період, увійшли в російський 
духовно-пісенний репертуар і були популярними тривалий час. 

В. Тредіаковський у 1753 р. завершив повний поетичний переклад 
Псалтиря («Псалтирь или книга псалмов блаженного пророка и царя Да-
вида преложенных лирическими стихами и умноженных пророческими 
песньми от Василья Тредиаковского») і мав намір його опублікувати. Ав-
тор у своєму перекладі орієнтувався на «Римований Псалтир»: передмова 
до поетичного циклу у В. Тредіаковського побудована так само, як у Си-
меона Полоцького. У ній автор повідомляє про задум, вказує причини 
написання і розповідає про спосіб перекладу псалмів [194, с. 57]. 
В. Тредіаковський також бажав, щоб його твір було надруковано кирили-
чним шрифтом, яким у той час друкували церковні книги, усвідомлюю-
чи свій твір як духовний, а не світський [211, с. 34]. Подібно до Симеона 
Полоцького, В. Тредіаковський бажав, щоб його твори не лише читалися, 
а й співалися, і навіть хотів сам написати музику, проте висловив поба-
жання, щоб це зробив інший, хто має музичне обдарування [194, с. 58]. 
На жаль, лише окремі парафрази на 1-й, 6-й, 18-й, 42-й, 51-й, 68-й, 111-й, 
136-й, 139-й, 143-й псалми було надруковано в другому томі «Сочинений 
и переводов как стихами так и прозою Василья Тредиаковского» у 1752 р. 
[194, с. 57], а повний цикл так і не побачив світ. Отже, попри інтенцію 
автора як духовного вчителя, який прагнув наново відкрити читачеві 
текст Псалтиря, новаторський характер поетичного твору, в якому яскра-
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во виявлено класицистичні риси, та намір поширення псалтирної поезії 
через спів, поетичні парафрази Псалтиря В. Тредіаковського не стали по-
пулярними серед читачів, окрім знаменитої парафрази 143-го псалма 
«Крепкий, чудный, безконечный», надрукованої анонімно у 1744 р. разом 
з переспівами того самого псалма, що належали перу М. Ломоносова та 
О. Сумарокова [80, с. 75]. Інші псалтирні поетичні тексти не увійшли до 
російського духовно-пісенного репертуару. 

Перші поетичні парафрази О. Сумарокова з’являються у 1750-х рр. 
(окрім переспіву 143-го псалма 1743 р.). Згодом поет продовжив роботу 
над псалтирною поезією у 1769 р., а в 1773 р. вирішив видати раніше на-
друковані й нові псалми. Усі псалтирні парафрази поета були видані у 
1774 р. у книгах «Стихотворения духовные» и «Дополнения к духовным 
стихотворениям» [1, с. 7–8]. 

Попри поетичний талант О. Сумарокова та вихід з друку псалтир-
ного циклу, його переспіви Псалтиря не увійшли до російського духов-
но-пісенного репертуару, окрім парафраз 143-го («Благословен Творец 
вселенны») [80, с. 76] та 37-го («Бессмертный тварей обладатель») псал-
мів. Останній текст записаний у кількох старообрядницьких рукописах 
крюковою нотацією, в православних пісенниках він не зафіксований. 
Отже, в Росії у 1740–1770 рр. було створено два повних поетичних пере-
співи Псалтиря, однак з обох циклів лише три поетичних твори увійшли 
до пісенного репертуару. 

Інша доля спіткала поетичні парафрази Псалтиря, створені 
М. Ломоносовим. Поет так і не здійснив свій задум написати повний 
поетичний псалтирний цикл. М. Ломоносов у період з 1743 по 1751 рр. 
переклав віршами лише 1-й, 14-й, 26-й, 34-й, 70-й, 103-й, 143-й, 145-й 
псалми, з яких усі були надруковані, окрім 103-го, текст якого зберігся 
лише в рукописах. Та усі опубліковані поетичні тексти М. Ломоносова 
увійшли до російського духовно-пісенного репертуару: аналіз рукописів 
показав, що більш популярними були парафрази 1-го, 14-го та 145-го 
псалмів, менш поширеними – 26-го, 34-го, 70-го та 143-го1. Найбільш 
ранні рукописи з текстами віршованих переспівів Псалтиря, що належа-
ли перу М. Ломоносова, датовані 50–70 рр. XVIІІ ст., їх перші нотні за-
писи відносяться до 60-х рр. XVIІІ ст. Отже, тексти поета відразу ж піс-
ля публікації стали популярними та увійшли до російського духовно-
пісенного репертуару. Якщо поезія М. Ломоносова є зразком класицис-
тичного стилю, то музика деяких псалмів (наприклад, переспів 14-го 

                                                
1 На псалтирні тексти М. Ломоносова створювалися і партесні концерти. Про 

інтерпретацію текстів поета в партесній творчості див. статтю О. Шуміліної [214]. 
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псалма «Господи, кто обитает в свѣтлом домѣ выше звѣзд») має як баро-
кові, так і класицистичні риси; є й твори, що мають яскраво виражені 
риси класицистичного стилю (наприклад, переспів 145-го псалма «Хва-
лу Всевышнему Владыкѣ потщися дух мой возсылать»). В українському 
репертуарі пісні на тексти М. Ломоносова відсутні, винятком є згаданий 
раніше слобожанський пісенник кінця XVІІI ст. [313], в якому містяться 
поетичні переспіви 14-го, 26-го, 145-го псалмів. 

Не можна оминути популярний у російських пісенниках твір 
М. Хераскова – Д. Бортнянського «Коль славен наш Господь в Сионѣ», 
який є переспівом 47-го псалма. Цей твір не так часто представлений в 
рукописах, як пісні-псалми М. Ломоносова або Симеона Полоцького, 
однак його записи не є рідкісними. 

У російських пісенниках найбільшу кількість поетичних версій має 
136-й псалом, який репрезентовано текстами новоєрусалимської традиції 
(«На рѣках Вавилонских ту сѣдохом купно») та Симеона Полоцького («На 
рѣках Вавилонских сѣдяше плакахом»), створеними у XVIІ ст., та текста-
ми анонімних авторів середини XVIІІ ст.: «Егда от Вавилона плен бывши 
из Сиона» [312, арк. 74 зв. – 76]; варіант тексту – «Егда от Вавилона пѣснь 
бывши їз Сїона», [298, арк. 55 зв. – 56], «На рѣках сѣдяще горка Вавилона» 
[303, арк. 54 зв. – 55]. З усіх названих перекладів XVIІІ – ХІХ ст. продов-
жували переписувати два: «На рѣках Вавилонских сѣдяше плакахом» Си-
меона Полоцького, на який натрапляємо, щоправда, лише у старообряд-
ницьких рукописах зі зміненим інципітом («На рѣце Вавилонстѣй 
сѣдяше плакахом») та хибною атрибуцією («Плачь трїех отрок роспѣтыи 
рифмосложнѣ» [307, арк. 53 – 54 зв.] та анонімний «На рѣках сѣдяще гор-
ка Вавилона»). Зазначимо, що останній твір є варіантом богогласникової 
пісні «На рѣках сѣдохом горка Вавилона» (№ 34), яка, відповідно, була ві-
дома і в українському, і російському репертуарі. 

Псалтирні пісні XVIІ – XVIІІ ст. увійшли й до друкованих видань: 
у збірці «Духовные и торжественные псалмы, собранные в пользу люби-
телей оных московским купцом Яковом Добрыниным» (Москва, 1799) 
надруковано переспіви псалмів Симеона Полоцького, Феофана Проко-
повича та М. Ломоносова [155, с. 228]. Псалтирні пісні, що репрезенту-
ють російський репертуар XVIІІ – ХІХ ст., було створено у період кінця 
XVIІ – другої третини XVIІІ ст. Псалтирні парафрази, написані російсь-
кими поетами останньої третини XVIІІ – початку ХІХ ст. (Г. Державін, 
І. Крилов, ін.), не увійшли до нього, продовжуючи функціонувати лише 
як поетичні твори. 
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Вже зазначалося, що псалтирні пісні переписувалися в російських 
рукописах до початку ХХ ст. Наведемо їх зі згадуваного рукопису 1838 р., 
переписаного у м. Ростов [311]. У ньому поетичні парафрази з Псалтиря 
розміщені досить компактно в середині збірки. Вони утворюють кілька 
міні-циклів: «Коль славен наш Господь в Сионѣ» (переспів 47-го псалма 
(М. Херасков) [311, арк. 25 – 26]); «Хвалу Всевышнему Владыкѣ потщися 
дух мой возсылать» (переспів 145-го псалма (М. Ломоносов) [311, 
арк. 36 зв. – 37]); «Господи, кто обитает в свѣтлом домѣ выше звѣзд» (пе-
респів 14-го псалма (М. Ломоносов) [311, арк. 37 зв. – 38]); «Господем па-
сом бываю оскудѣнїя мнѣ нѣт» (переспів 22-го псалма невідомого автора) 
[311, арк. 43 зв. – 44]); «Сильне в злобѣ, что блажиши» (переспів 51-го 
псалма (Симеон Полоцкий) [311, арк. 44 зв. – 45]); «Суди обидящих, Зиж-
дитель, и от борющися со мной» (переспів 34-го псалма (М. Ломоносов) 
[311, арк. 45 зв. – 47]); «Суди ми, Боже, прю да разсудиши» (переспів 42-
го псалма (Симеон Полоцький) [311, арк. 49 зв. – 50]); «Господи мой, 
ярость твою не покажи надо мною» (переспів 37-го псалма (Димитрий 
Ростовський) [311, арк. 50 зв. – 51]), «Пѣсни новый составляйте, Господе-
ви воспѣвайте» (переспів 95-го псалма (Симеон Полоцкий) [311, 
арк. 67 зв. – 68]); «Гласом моим к Богу возвах» (переспів 141-го псалма 
(Симеон Полоцкий) [311, арк. 69 зв. – 70]). Даний рукопис показовий в 
тому сенсі, що в ньому псалтирні пісні представлені і бароковим, і кла-
сицистичним репертуаром. 

Після Жовтневого перевороту 1917 р. у Російській імперії й атеїс-
тичною державною політикою СРСР розвиток російської пісенності 
(православної та старообрядницької) фактично був перерваний. Та з кі-
нця ХІХ ст. в Росії розпочинає формуватися нова гілка духовної пісен-
ності – протестантська, творцем якої був І. Проханов. З 10 проханівських 
збірок, що складають його «Десятисборник» (1927–1928), лише 3 містять 
псалтирні тексти, з них 2 – псалтирні пісні. Збірка «Гусли» [264], в якій 
зібрано 511 творів (543 мелодії), редактор-упорядник зазначає 10 творів 
як псалтирні пісні: № 13 «Пастырь мой, Господь всесильный» (переспів 
22-го псалма, зроблений І. Прохановим, автора мелодії не вказано); № 25 
«По всей земле царствует слава Твоя» (переспів 8-го псалма, автора слів 
не вказано, автор мелодії – E. Gebhardt); № 28 «Земля трепещет и свер-
кая» (переспів 49-го та 50-го псалмів, автора слів не вказано, автор мело-
дії – P. Skene); № 30 «Господне все, что жизнь имеет» (переспів 23-го 
псалма, автора слів не вказано, автор мелодії – Edwin Edwards); № 32 
«Возвел я мысленные взоры» (переспів 120-го псалма, авторів слів і му-
зики не вказано); № 267 «Ты мне Отец, а не Судья!» (переспів 25-го пса-
лма, авторів слів і музики не вказано); № 274 «Храни меня, о, Бог Всеси-
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льный» (переспів 15-го псалма, зроблений І. Прохановим, автор мелодії – 
E. J. Hopkins); № 348 «Кто может пребывать в небесном жилище» (пере-
спів 14-го псалма, зроблений І. Прохановим, автор мелодії – М. Франк); 
№ 356 «Блажен, кто мудрости высокой» (переспів 1-го псалма, автора 
слів не вказано, автор мелодії – Є. Горін); № 429 «Как хорошо и как при-
ятно» (переспів 132-го псалма, зроблений І. Прохановим, автор мелодії – 
В. Кніпкамп). Окрім того, у збірці є 3 твори, що створені на основі псал-
тирних текстів, хоча їхнє першоджерело у збірці не вказано: це твір 
М. Хераскова – Д. Бортнянського «Коль славен наш Господь в Сионе» 
(№ 168, переспів 47-го псалма); пісня «Господь – убежище, покров» 
(№ 244), яка є російським перекладом знаменитого гімну М. Лютера 
«Ein feste Burg ist unser Gott», створеного на основі 45-го псалма; пісня 
«О, как возлюблены селения Твои!» (№ 234, переспів 83-го псалма, авто-
рів слів і музики не вказано). Серед непісенних форм у збірці «Гусли», 
де використано текст Псалтиря – № 493 «Хвалите Бога во святыне Его!», 
у якій збережено оригінальний текст синодального перекладу Біблії. 

Серед 10-ти псалтирних пісень, зазначених укладачем збірки, 4 
написані на вірші російських поетів, до текстів яких було внесено зміни: 
№ 28 «Земля трепещет и сверкая» є переспівом 49-го та 50-го псалмів, 
що належить О. Хомякову (вірш «По прочтении псалма», оригінальний 
інципіт – «Земля трепещет; по эфиру катится гром из края в край»); № 32 
«Возвел я мысленные взоры» є переспівом 120-го псалма, що належить 
перу Г. Державіна; № 267 «Ты мне Отец, а не Судья!» є видозміненим 
переспівом 25-го псалма, написаний Н. Шатровим (оригінальний інци-
піт – «Восстань, Отец, и будь судья!»), № 356 «Блажен, кто мудрости вы-
сокой» – скорочений та видозмінений переспів М. Язикова 1-го псалма. 

Збірка «Новые напевы» [283], що складається з 75 пісень, у змісті 
упорядником позначено 4 твори на псалтирні тексти (№ 6 «Господня 
земля», № 11 «Живущий под покровом Всевышнего», № 25 «Господь есть 
мой свет», № 75 «Воспойте песню радостно»), однак ці композиції не є 
псалтирними піснями, а хоровими концертами на тексти окремих псал-
мів, що зумовлено специфікою цього видання. Збірка «Песни христиа-
нина» (102 твори) [289] має лише одну псалтирну пісню – № 10 «Хвалите 
Бога во святыне» (автор тексту – І. Проханов). 

Отже, новостворений російський протестантський репертуар має 
дуже малий відсоток псалтирних пісень (у збірці «Гусли» їх трохи біль-
ше 2%, у більшості книг вони взагалі відсутні) попри те, що псалтирні 
пісні у XVI – XVIІ ст. культивували передусім у протестантському сере-
довищі. Серед псалтирних пісенних творів, що увійшли до російського 
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баптистського репертуару – переклади іноземних псалтирних пісень, 
здійснені І. Прохановим, та адаптовані до баптистського вчення твори 
російських поетів кінця XVIІІ – ХІХ ст. При цьому в багатьох піснях збі-
рників багато алюзій на тексти Псалтиря, однак ці твори не можна вва-
жати псалтирними піснями, бо їхні тексти мають мало спільного з пер-
шоджерелом. Попри дуже малий відсоток псалтирних пісень зв’язок зі 
Св. Письмом, важливий для протестантів, унаочнюється завдяки епіг-
рафам до кожного твору, які є цитатами з Псалтиря та інших біблійних 
книг. Отже, новостворений російський протестантський репертуар від-
кидає майже увесь потужний шар російської поезії з численними по-
етичними парафразами псалтирних текстів, створюючи нову традицію, 
що спирається передусім на іноземні пісенні зразки. 

Відновлення співу духовних пісень у Росії почалося після розпаду 
СРСР, коли усі християнські конфесії розпочали оновлення музичного, 
у тому числі пісенного, репертуару. Майже за 30 років, що минули після 
розпаду СРСР, у Росії було видано чимало православних пісенників. 
Аналіз доступних нам видань дозволив дійти висновку, що псалтирні 
пісні украй рідко потрапляють до сучасних православних пісенних ви-
дань, і поява навіть однієї псалтирної пісні у збірці є радше винятком, 
ніж правилом. Аналогічну картину ми бачимо в рукописній православ-
ній та старообрядницький традиції, яка сьогодні детально вивчається 
російськими вченими. У численних публікаціях з текстами рукописних 
співаників ХХ ст. обох православних конфесій псалтирні пісні відсутні. 
Тематичний блок, пов’язаний з піснями молитовного, благального, про-
славного характеру, що раніше заповнювався поетичними парафразами 
книги Псалтир, нині представлений новими творами, що спираються на 
стиль романтичної поезії, при цьому переписувачі та автори пісень 
оминають стилістично близький поетичний доробок російських поетів 
ХІХ ст., які неодноразово переспівували поезії Псалтиря. 

Дещо іншу картину ми бачимо в російській католицькій музично-
літургічній традиції, репрезентованій двома великими збірками – експе-
риментальним виданням «Сборник церковных песнопений» (1994) [314] і 
літургічним «Воспойте Господу» (2005) [261]. У першій збірці міститься 
373 твори, з них приблизно 10% репертуару – непісенні форми, 
прив’язані до обрядів, у яких широко використовуються тексти псалмів у 
синодальному перекладі. Серед творів, що виконуються на літургії, але 
прив’язані не до обряду, а до літургічного року – 17 композицій на текс-
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ти Псалтиря1, з яких 9 використовують оригінальні псалми у синодаль-
ному перекладі, доповнюючи їх невеликим рефреном. За формою вони 
подібні до літургічних псалмів, єдине, що їх відрізняє від останніх – при-
лучення до тексту одного псалма і можливість використання в різних ча-
стинах обряду, а не лише між читанням Св. Письма. 2 твори є експери-
ментальними – перший має строфічну форму, музикою якого є неметри-
зований знаменний розспів (№ 158 «Хвалите Господа с небес», вільний 
переспів 148-го псалма), другий – наскрізну з квазіповтором музичного 
матеріалу (№ 279 «Благо есть восхвалять Тебя, Боже», неритмізований пе-
респів 91-го псалма), що дозволяє розспівати текст псалма в синодально-
му перекладі без значних текстових змін2. Відповідно, усі ці твори, як і 
літургічні псалми, не є зразками пісенної псалтирної поезії. 

Таким чином, у пісеннику «Сборник церковных песнопений» є 
лише 6 творів, які можна вважати псалтирними піснями. Серед них – пі-
сня «Блажен тот, кто себя вручает» (№ 160), що є віршованим переспівом 
145-го псалма М. Ломоносова, у якому використано неповний текст тво-
ру (3-тя, 4-та, 6-та та 7-ма строфи). У цій колись дуже популярній в ро-
сійському православному репертуарі пісні не збережено оригінальну ме-
лодію з яскравими класицистичними рисами, а текст озвучено за допомо-
гою європейської мелодії ХVІІ ст. Інші п’ять творів написані сучасними 
католицькими авторами: № 281 «Благослови, душа моя, Бога» (переспів 
103-го псалма, текст – А. Куліченко, музика – паризька збірка «Он воск-
рес!»); № 288 «Боже, Тебя ищу» (переспів 62-го псалма, текст і музика – 
Г. Гсель); № 296 «Воспой, о земля» (переспів 95-го псалма, текст – 
А. Куліченко, музика – паризька збірка «Он воскрес!»); № 338 «Пастырь 
мой» (переспів 22-го псалма, текст – Є. Перегудова, музика – А. Кулі-
ченко); № 373 «Я зову Тебя, Боже» (переспів 129-го псалма, текст і музи-
ка – Г. Гсель). В музичному плані вони спираються на сучасний стиль, 
близький до популярного. У цих творах також є певні відмінності від 
класичних псалтирних пісень: перша – наявність приспіву, друга – від-
сутність рими (в усіх творах, окрім № 338), що дозволяє використовува-
ти текст, близький до біблійних зразків. У цілому кількісний відсоток 
псалтирних пісень у згаданому виданні є меншим, ніж 2 %, при цьому 
                                                

1 В обох російських збірках у всіх випадках зазначено першоджерело (номер 
псалма і у деяких випадках вірші). 

2 Цей підхід дещо нагадує описану вище новоєрусалимську традицію 
ХVІІ ст., коли оригінальні біблійні та псалтирні фрагменти за допомогою переста-
новки або додавання слів перероблялися у пісенні силабічні тексти, що мало відрі-
знялися від оригіналу. 
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загальна кількість псалтирних текстів є вагомою, але за рахунок викори-
стання у піснеспівах, прилучених безпосередньо до обрядів, книги 
Псалтир у синодальному перекладі. 

Щодо стосується збірки «Воспойте Господу», то в ній розміщено 
334 твори, з яких приблизно 20% є обрядовими, що удвічі більше, ніж у 
попередній. Це пов’язано із літургічним призначенням пісенника. У ка-
лендарній частині 22 твори на тексти псалмів, з яких 14 – оригінальні 
тексти псалмів у синодальному перекладі з рефреном, які не є псалтир-
ними піснями. 

Із 8-ми творів, що є псалтирними піснями, з попереднього видання 
використано лише 2 – «Блажен тот, кто себя вручает» (№ 182) та «Боже, 
Тебя ищу» (з новою назвою «Земля пустынна и безводна», № 103). Решта 
пісень – нові твори, серед яких № 95 «Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей» (переспів 50-го псалма, автора тексту не зазначено, музи-
ка – К. Ізранова); № 157 «Вознесся в небо» (переспів 46-го псалма, автора 
тексту не зазначено, музика – Є. Коско, текст рефрену має прив’язку до 
свята Вознесіння); № 189 «Господь! Кто может пребывать» (переспів 14-го 
псалма, автора тексту не зазначено, музика – німецька мелодія ХVІІ ст.); 
№ 190 «Господь – мой пастырь» (переспів 22-го псалма, текст невідомого 
автора на основі «Шотландського Псалтиря» (1650), музика – 
Дж. С. Ірвін); № 191 «Господь, Ты мой свет» (переспів 26-го псалма, текст 
і музика – Г. Гсель), № 224 «Вкусите и познайте» (переспів 33-го псалма, 
автора тексту не зазначено, музика – С. Земянський, текст рефрену 
пов’язаний з євхаристичною тематикою). З цих пісень лише 2 (№№ 189, 
190) є класичними псалтирними піснями (ритмізований текст з римою, 
відсутність приспіву), усі інші так чи інакше відхиляються від класичних 
зразків – мають рефрен, не використовують риму та інші форми європей-
ського віршування. Відхід від класичних форм викликаний загальною 
тенденцією повернення до біблійної поезії без нашарувань багатовікової 
європейської традиції. Серед новацій – використання приспівів, що 
«прив’язують» псалтирні тексти до літургічного календаря. 

Констатуючи у ХІХ ст. велику кількість псалтирних пісень у ро-
сійських православних рукописних пісенниках та тяглість практики 
співу пісенних переспівів з Псалтиря від кінця ХVІІ і до початку ХХ ст., 
не завжди зрозумілим виглядає ігнорування у римо-католицькому ре-
пертуарі власної духовно-пісенної традиції, яка тривалий час культиву-
вала псалтирні пісні, з якої до збірок було залучено лише один текст і не 
використано жодної мелодії. Так сталося, очевидно, тому, що провід-
ною установкою упорядників була орієнтація на західноєвропейські те-
кстові й музичні джерела та адаптацію їх на російському ґрунті, а не на 
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залучення ресурсів власної національної духовно-пісенної традиції. 
Більш вигідно у цьому плані виглядає українська римо-католицька тра-
диція, яка включила псалтирні парафрази, написані класиками україн-
ського романтизму Т. Шевченком та П. Кулішем, хоча свого часу ці тво-
ри не функціонували як пісенні. 

Що стосується російського лютеранського репертуару, то його 
упорядковано на початку ХХІ ст. у виданні «Сборник песнопений Еван-
гелическо-Лютеранской Церкви» [309], яке мало пробне видання у 
2005 р., оновлене – у 2007 та 2009 рр. У збірнику 358 піснеспівів, з яких 
трохи більше 10% таких, що пов’язані з обрядом. Серед них 8 творів на 
псалтирні тексти: 2 пісні, що є версіями перекладу (відповідно, з двома 
мелодичними варіантами) знаменитого лютерівського гімну «Ein feste 
Burg ist unser Gott» (переспів 45-го псалму) – «Град крепкий – Бог наш» 
(№ 216) та «Господь нам крепость и оплот» (№ 217); скорочений поетич-
ний переспів 145-го псалма М. Ломоносова «Блажен тот, кто себя вруча-
ет» (№ 118, з бароковою мелодією з католицької збірки); 2 твори на текс-
ти з «Шотландського Псалтиря» (1650) – «Воспойте песнь заветную» 
(№ 125, переспів 97-го псалма) та «Господь – мой пастырь» (№ 271, пере-
спів 22-го псалма; пісня представлена у католицькій збірці «Воспойте 
Господу» під № 190); сучасна пісня (автора не зазначено) «Помилуй ме-
ня, Боже, по великой милости Твоей» (№ 196, переспів 50-го псалма; пі-
сня представлена у католицькій збірці «Воспойте Господу» під № 95); 
«Благослови, душа моя, Всесильного Творца и Бога» на текст 
Г. Державіна (№ 303, переспів 103-го псалма); «Благослови, душа моя, 
святое имя Господа», що є перекладом німецької пісні «Nun lob, mein 
Seel, den Herren» Й. Грамана (1540) (№ 305, переспів 102-го псалма). 

Окрім того, у виданні є твори на непсалтирні тексти, але з відоми-
ми мелодіями, які у свій час функціонували з псалтирними текстами. 
Серед них вже неодноразово згадувана мелодія Д. Бортнянського, яку в 
збірці використано не лише з оригінальним текстом М. Хераскова «Коль 
славен наш Господь в Сионе» (№ 299, переспів 47-го псалма), але із іншим 
текстом (№ 6 «Господь, душа внимать готова»). Також мелодії Л. Буржуа 
із «Женевського Псалтиря» (1562), що є чи не найпершим повним віршо-
ваним псалтирним циклом, покладеним на музику, використано з текс-
тами у № 117 «О Ты, пространством бесконечный» (Г. Державін) та № 312 
«Воскликни Богу, вся земля» (автора тексту не зазначено). 

У виданні лише одна псалтирна пісня зазначена як така, що ство-
рена на текст Псалтиря (№ 125), в усіх інших псалтирне першоджерело 
не вказано попри те, що у вихідних даних щодо пісень вказано багато 
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інформації про текст і музику творів. Вкажемо на 3 псалтирні пісенні 
твори, спільні з католицьким збірником «Воспойте Господу». Зазначимо 
також, що у лютеранському виданні представлені як традиційні для 
конфесії пісні, написані на тексти Псалтиря, так і твори, репрезентатив-
ні саме для російської духовної пісенності. Загалом псалтирних пісень в 
сучасному російському лютеранському репертуарі небагато (не більше 
3%), що є аналогічним для католицької та баптистської традиції у ХХ ст. 

Серед загальної тенденції до мінімалізації кількості псалтирних 
пісень у сучасному російському духовно-пісенному репертуарі хотілося 
б звернути увагу на вже згадуваний у роботі твір, який, на нашу думку, 
на новому щаблі відроджує російську національну традицію піснетвор-
чості, репрезентовану «Римованим Псалтирем» Симеона Полоцького – 
Василя Титова. Поетично-музичний цикл «Избранные псалмы в совре-
менном переводе с нотным приложеним» (1999) [274], який у певному 
сенсі можна вважати аналогом «Римованого Псалтиря», містить поетич-
ні переспіви окремих псалмів (57 віршованих текстів), виконані 
А. Лучником та покладені на музику А. Лучником разом із 
В. Смирновим (39 музичних творів, записаних одноголосно з цифровою 
гармонізацією). І хоча у друкованому виданні, що вийшло за благосло-
венням московського патріарха Олексія ІІ, міститься лише неповний 
псалтирний цикл, цей твір є унікальним у сучасній російській право-
славній піснетворчості. А. Лучник робить віршований переклад псалмів 
сучасною російською мовою (деякі псалми також мають авторський ан-
глійський переклад, еквіритмічний російському), спираючись на сучас-
ну біблійну екзегезу. Щодо музичного компонента, то автор в мережі 
інтернет окреслює музичний стиль як ф’южн або етно-ф’южн, апелюю-
чи до традиційного народного співу, характерного для виконання єв-
рейського Псалтиря. Втім, ця музика є цілком європейською, хоча і з 
елементами етніки, особливо в аранжуваннях для чотириголосного хору 
(хорові партитури не включено у видання, проте виконання окремих 
псалмів хоровим складом розміщено у мережі інтернет). Невідомо, чи 
продовжуватиме А. Лучник роботу з перекладу усього Псалтиря, однак 
вже зараз можна впевнено говорити про унікальність цього твору в су-
часній російській духовно-пісенній традиції, а також його репрезента-
тивність для російської культури. 

Отже, для російської псалтирної пісенності кінця XVIІ – початку 
ХХІ ст. характерні такі риси: 

1) псалтирна пісенність у Росії до початку ХХ ст. представлена 
лише православною та старообрядницькою конфесіями, у ХХ – ХХІ ст. 
пісенні парафрази Псалтиря стають репрезентативними для католицької 
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та протестантської деномінацій і майже відсутні у традиційних російсь-
ких конфесіях; 

2) кількість псалтирних пісень у православних і старообрядниць-
ких рукописних пісенниках до початку ХХ ст. у середньому становила 
близько 10-15%, у рукописах і виданнях ХХ – початку ХХІ ст. їх кіль-
кість зменшується і коливається у межах 2-3%; 

3) незначний відсоток колись популярних псалтирних пісень ком-
пенсується використанням псалтирних текстів у літургічних жанрах (у 
православних, старообрядців, римо-католиків, лютеран відповідно до 
власної музично-літургічної традиції) або відсиланням до текстів Псал-
тиря в епіграфах до пісенних творів (у баптистів); 

4) місце псалтирної пісенності в російському та українському 
(українсько-білоруському до ХІХ ст.) духовно-пісенному репертуарі є 
неоднаковим: перша культивувала псалтирні пісні до початку ХХ ст., 
тоді як в українській вони з середини XVIІІ ст. практично виходять з 
ужитку; у ХХ – ХХІ ст. відсоток псалтирних пісень в обох традиціях є 
приблизно однаковим і репрезентований неправославними конфесіями; 

5) на межі ХІХ – ХХ ст. відбувається розрив традиції, унаслідок чо-
го популярний жанр псалтирних пісень зникає, його повноцінного від-
родження наприкінці ХХ ст. не відбулося попри цікаві творчі знахідки 
сучасних російських піснетворців. 

3.1.3. Біблійні пісні в східнослов’янській духовно-пісенній традиції

Біблійні тексти є основою гімнографії в західно-християнській та 
східно-християнській церковних традиціях. Тексти Старого Заповіту, 
поряд з євангельськими та псалтирними, є частиною латинської гімног-
рафії офіція, серед них – так звані ка́нтики (пісні), що співаються на 
денних та нічних служіннях поруч із псалмами. Біблійна поезія також є 
складовою текстів пропрія меси. У гімнографії східного обряду біблійні 
тексти входять до складу низки піснеспівів, використовуються також ві-
льні парафрази біблійної поезії. Так, наприклад, в основу жанру канону 
покладено вісім старозаповітних і один новозаповітний текст. Піснеспі-
ви протестантів апелюють до старозаповітної і новозаповітної тематики. 
Зазначимо однак, що у богослужінні протестантів, окрім читань, не ви-
користовуються власне біблійні тексти, хоча протестантські піснеспіви 
оспівують події, викладені у Св. Письмі, чим суттєво різняться від като-
лицької та православної традиції, в яких гімнографія органічно включає 
короткі або розлогі уривки зі Св. Письма у перекладах латинською, цер-



Біблійні пісні в східнослов’янській духовно-пісенній традиції 
 

 189 

ковнослов’янською або іншими мовами. Східнослов’янська духовна пі-
сенність звертається до біблійних текстів значно рідше, ніж, наприклад, 
до псалтирних або гімнографічних, однак, попри меншу популярність 
поетичних парафраз біблійних текстів, цей доволі невеликий, але ціка-
вий пісенний шар є репрезентативним для східнослов’янській духовно-
пісенній традиції. 

Пісні на біблійні тексти практично не висвітлені в музикознавчій 
науці, хоча неодноразово згадуються в науковій літературі. Серед музи-
кознавців, що зверталися до вивчення біблійної пісенності, треба перед-
усім назвати білоруську вчену Л. Костюковець [89] та російську дослід-
ницю О. Васильєву [11], які у своїх розвідках детально дослідили пісен-
ні парафрази біблійної Пісні над піснями, створені новоєрусалимськи-
ми піснетворцями. О. Васильєва здійснила їх публікацію у додатку до 
своєї статті, у якій зіставлено тексти пісенних парафраз Пісні над пісня-
ми та відповідних розділів біблійного тексту в церковнослов’янському 
перекладі [11, с. 138–143]. Інші зразки біблійної поезії, зокрема біблійні 
пісні, додані до «Римованого Псалтиря» Симеона Полоцького, лише зга-
дуються в роботах науковців. Також вплив біблійних текстів не дослі-
джувався в духовно-пісенній поезії побарокової доби, зокрема у сучас-
ній піснетворчості різних християнських конфесій. 

У східнослов’янській духовно-пісенній традиції старозавітні текс-
ти доволі рідко ставали основою пісенного репертуару. Серед цікавих 
прикладів використання біблійних текстів у піснях з мінімальними змі-
нами оригіналу вкажемо на пісенні парафрази книги Пісня над піснями, 
що належали перу анонімних авторів новоєрусалимської школи. 
О. Васильєва, публікуючи ці тексти, акцентує увагу на близькості біб-
лійного першоджерела та пісенного тексту [11, с. 132]. Публікація біб-
лійного та поетичного текстів, як вже зазначалося, здійснено у статті 
О. Васильєвої [11, с. 138–143], тож наведемо 3 строфи пісні «Аз есмь 
цвѣт польный и крін же удольный» (новоєрусалимський поетичний 
текст нами взято з рукопису [294, арк. 3 зв. – 4]) та його біблійне першо-
джерело: 

Утвердите ми в мирѣх благовонных, 
Положите ми в яблоцѣх садовных, 
Уязвлена есмь любовію аз, шуица его 
Под главою мя, и десница ми обимет его. 
 
Ерусалимли дщери, вас всѣх заклях 
В силах премногих и крѣпостях селах, 
Аще встанете и возставите днесь любов свою, 
Дондеже хощет и пренасыщет всю жажду мою. 

Утвердите мя в мирѣх, 
Положите мя во яблоцѣх, 
Яко уязвлена есмь любовїю аз, шуица его 
под главою моею, и десница его обимет мя. 
 
Заклях вас, дщери іерусалимли, 
в силах и крѣпостех села, 
аще возставите и возбудите любовь, 
дондеже восхощет. 
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Брата моего се тако глас прииде, 
Скача на горы и на холмы сниде, 
Брат мой свободен, сернѣ подобен или еленю, 
В Вефийских горах младу в рогах, подобна и мнѣ. 

Глас брата моего: се той идет, 
Скача на горы и прескача на холмы. 
Подобен есть брат мой сернѣ 
или младу еленю на горах Вефильских. 

Близьким до описаного вище типу адаптації текстів Св. Письма 
були парафрази біблійних пісень Симеона Полоцького, записані як до-
даток до «Римованого Псалтиря». Цикл з 10-ти пісень було створено на 
основі біблійних фрагментів, покладених в основу канону як жанру це-
рковної гімнографії. Як відомо, жанр канону налічує дев’ять пісень, 
створених на основі біблійних текстів (Вих 15:1–9; Втор 32:1–33; 
1 Цар 2:1–10; Ав 3:1–9; Іс 26:9–20; Йона 2; Дан 3:26–46; Дан 3:52–88; 
Лк 1:46–55, 68–79); з часом другу пісню канону було вилучено. У каноні 
як гімнографічному жанрі лише інципітні строфи (ірмоси) пісень спи-
ралися на визначені біблійні тексти, тоді як тропарі розвивали тему це-
рковного свята або розповідали про святого, на прославлення якого ка-
нон було створено. В парафразах Симеона Полоцького використано усі 
9 біблійних текстів; останній було розбито на дві частини – пісню Бого-
родиці (Лк 1:46–55) та пісню Захарії (Лк 1:68–79), тому текстів стало 10. 
На відміну від канону, де біблійні тексти були лише точкою відліку для 
творчості гімнографа, Симеон Полоцький робить поетичні парафрази 
саме біблійних текстів, які у Св. Письмі є піснями або молитвами біб-
лійних персонажів, а за поетичною формою близькі до псалмів. 

Наведемо інципітні строфи першої (за текстом Вих 15:1-2а) та сьо-
мої (за текстом Дан 3:26-27а) біблійних пісень Симеона Полоцького за 
рукописом 1687 р. [316, арк. 177 зв. – 178; 184 зв. – 185]; праворуч – цер-
ковнослов’янський текст Біблії): 

Поим Господу, ибо славно прославися, 
С конми полк и всадников в мори потопися, 
Он нам сільний Помощник бысть і Покровитель, 
От гонящих супостат, в чюдесѣх Спаситель. 

Поим Господеви, славно бо прославися, 
Коня и всадника вверже в море. 
Помощник и Покровитель 
Бысть мнѣ во спасеніе. 
 

Господи Отец наших, Благословен еси, 
Хвально славно имати вовѣк до небеси, 
Яко праведен еси во всѣх сотвореных, 
Нам истинен в дѣлѣх Тобою явленных. 

Благословен еси, Господи, Боже отец наших, 
Хвально и прославлено имя Твое во вѣки, 
Яко праведен еси о всѣх, яже сотворил 
еси нам, и вся дела Твоя истинна. 
 

Цікавою є й пісенна адаптація пісні Богородиці («Величає душа 
моя Господа», Лк 1:46–55) Симеона Полоцького: до євангельського текс-
ту додано поетичний парафраз приспіву «Честнѣйшую херувим и 
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славнѣйшую без сравненія Серафим», який є гімнографічним текстом, 
що долучається до церковного канону на утрені [316, арк. 186 зв. – 187): 

Величит душа моя Господа всѣх Бога, 
И бысть о Бозѣ Спасѣ радость зѣло много духу моему. 

Честнѣйшую всѣх херувимов 
І славнѣйшую серафимов, 
Кромѣ всякаго сравненїя 
Родившую без істлѣнїя Божїе слово 
Дѣву знаем, Богородицу величаем. 

Ю. Кєлдиш висловлює припущення щодо виконання цих пісень. 
Вчений зазначає, що дві з них – сьома і восьма, в основу яких покладено 
фрагменти з книги пророка Даниїла, можливо призначалися для викорис-
тання у драмі Симеона Полоцького «О Навходоносоре царе», про що свід-
чать відповідні вказівки у тексті п’єси, а інші вісім пісень ймовірно могли 
використовуватися для іншої драми поета «Комедия притчи о блудном 
сыне», де хор має співати саме вісім разів [82, с. 248]. З цим навряд чи мо-
жна повністю погодитися, бо біблійні пісні становлять цілісний цикл, од-
нак не виключено, що деякі твори могли також звучати і в театрі. 

Зазначимо різницю підходів Симеона Полоцького у парафразах бі-
блійних та псалтирних текстів. Нагадаємо, що його поетичні переспіви 
Псалтиря часто доволі далеко відходили від оригінального церковно-
слов’янського тексту, тоді як у більшості новоєрусалимських псалтир-
них пісень автори до текстів Псалтиря додавали лише деякі слова та 
змінювалися граматичні конструкції для їх «прилаштування» до форм 
силабічної поезії. Такий самий підхід бачимо і в поетичних парафразах 
новоєрусалимських піснетворців біблійної Пісні над піснями. Симеон 
Полоцький, на відміну від представників Новоєрусалимської поетичної 
школи, по-різному підходить до інтерпретації псалмів та біблійних пі-
сень: перші він перекладає більш вільно з точки зору збереження оригі-
нальних текстів (зменшує кількість строф, відходить від точного сліду-
вання першоджерелу), тоді як у біблійних піснях його метод адаптації 
близький до підходу новоєрусалимських піснетворців. 

Відмінність підходів Симеона Полоцького до парафраз близьких за 
змістом текстів є очевидною, проте неочевидним є подвійний підхід до 
псалтирної та біблійної поезії, споріднених за змістом та формою. Оче-
видно, що поет в «Римованому Псалтирі» обрав інтерпретацію Псалтиря 
поза церковним контекстом, орієнтуючись на «Давидів Псалтир» 
(«Psałterz Dawidów») Я. Кохановського – твір, який не був богослужбовим 
ні у протестантському, ні у католицькому розумінні, а спирався на гума-
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ністичні ренесансні традиції. Щодо біблійних пісень, то ми бачимо про-
тилежну картину. Симеон Полоцький очевидно сприймав ці біблійні те-
ксти у контексті літургічної поезії як сакральні твори, тож свої переспіви 
він уважав аналогами богослужбових текстів, які не використовуються на 
літургії, але передають її дух. Таке припущення підтверджує той факт, 
що другим додатком до твору Симеона Полоцького є «Місяцеслов»1 – 
цикл з 12-ти пісень, в яких у поетичній формі згадувалися імена та діян-
ня святих на кожен місяць. Відповідно, в обох долучених до «Римованого 
Псалтиря» циклах поет орієнтувався на православну церковну традицію, 
що підтверджує додавання до дев’ятої пісні гімнографічного тексту 
(«Честнѣйшую херувим»), попри те, що ці твори не призначалися для бо-
гослужіння, а лише індивідуального читання, співу та молитви, і, мож-
ливо, театральних вистав. Цілком ймовірно, що на підхід Симеона Поло-
цького до поетичних переспівів біблійних текстів непрямо вплинула 
традиція стихів покаянних – позабогослужбових творів, культивованих у 
XV – XVІ ст. у монастирях, що за змістом і формою наслідували церковну 
гімнографію. Відзначимо й те, що підхід до адаптації біблійної поезії був 
близький у авторів духовних стихів та новоєрусалимських піснетворців, 
тож у біблійних піснях Симеон Полоцький також долучився до цієї тра-
диції. Орієнтація поета на традиції східно-християнської літургічної по-
езії, що посилила церковний первень в поетичних парафразах біблійних 
пісень, визначила подальшу долю цих творів, які швидко вийшли з ужи-
тку, в той час як низка псалмів з «Римованого Псалтиря» співалися ще у 
ХІХ ст. 

Тексти біблійних пісень канону продовжували перекладати в Росії і 
в XVIІІ ст. В. Тредіаковський у другому томі видання «Сочинений и пере-
водов как стихами так и прозою Василья Тредиаковского» (1752) у розділі 
«Оды божественные» опублікував 10 псалтирних та 11 біблійних пісень. 
До 10 біблійних текстів, покладених в основу канону, поет долучив пісню 
Девори (Парафразис песни Девворины, Суд 5:1-312). Класицистичні вірші 
В. Тредіаковського вже далекі від церковнослов’ян-ського біблійного тек-
сту, однак вони у певному сенсі продовжують традицію й у інших істори-
чних умовах. Нагадаємо, що В. Тредіаковський прагнув, щоб його поезія 
була співаною, як у його знаменитого попередника, однак, як і псалтирні 
пісні, його біблійні парафрази не увійшли до російського духовно-
пісенного репертуару, і традиція співаних поетичних парафраз біблійних 

                                                
1 Місяцеслови були популярними і в новоєрусалимських піснетворців. 
2 Див. публікацію текстів поета у [191]. 
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пісень канону завер-шилася у XVIІ ст. твором Симеона Полоцького. У 
XVIІІ – ХІХ ст. в Росії були відомі лише поетичні тексти на біблійні сюже-
ти і дуже рідко траплялися випадки поетичних парафраз біблійних пі-
сень1. Усі вони репрезентували світський поетичний напрямок й спира-
лися на традиції поезії класицизму та романтизму. 

Зазначимо, що аналогів переспівів біблійної поезії, описаних вище, 
українсько-білоруська традиція не знала. Попри те, що Симеон Полоць-
кий був білорусом, навчався у Києво-Могилянській академії, а частина 
ченців у Новому Єрусалимі мали білоруське походження, тип адаптації 
біблійних текстів став репрезентативним саме для російської традиції, йо-
го аналогів ми не знаходимо в українсько-білоруській пісенності. Серед 
причин – культивування духовних пісень передусім серед мирян, викори-
стання переважно староукраїнської (старобілоруської), а не церковно-
слов’янської мови. В українських та білоруських рукописних пісенниках 
XVIІІ – ХІХ ст. не представлено жодної біблійної пісні, відсутні й поетич-
ні цикли, створені на основі біблійних пісень канону, хоча багато творів 
українського та білоруського духовно-пісенного репертуару так чи інакше 
апелюють до біблійних і євангельських сюжетів. Так, в українських духо-
вних піснях згадується вигнання Адама з раю, народження, хрещення, 
страждання, смерть, воскресіння, вознесіння Ісуса Христа, зішестя Св Ду-
ха. Однак ці твори лише спираються на події зі Св. Письма, у самих піснях 
будь-які фрагменти біблійних або євангельських текстів відсутні. Якщо у 
пісенних творах є текстові запозичення та алюзії, то вони узяті передусім з 
церковної гімнографії. Щодо християнських народних пісень, яких багато 
в українському, білоруському, російському фольклорі, то там також пред-
ставлені лише біблійні та євангельські сюжети, що оповідають основні 
моменти історії спасіння, зокрема життя та діяння Ісуса Христа, а не фра-
гменти оригінальних текстів Св. Письма. У церковній та фольклорній ду-
ховно-пісенній традиції XVIІІ – ХІХ ст. відсутні зразки поетичних пара-
фраз текстів Св. Письма, популярних у добу бароко, у зв’язку з переорієн-
тацією на відтворення основних моментів біблійної або євангельської іс-
торії. Відхід від буквального слідування Св. Письму в текстах духовно-
пісенних творів пояснюється відмовою від середньовічного розуміння са-
крального та трансформацією його на новочасне. 

Поновлення інтересу до біблійних текстів відбувається у ХХ ст., во-
но пов’язане з актуалізацією Св. Письма в богослужінні католицької та 
протестантської конфесій. Якщо у добу бароко культивувалися поетичні 

                                                
1 Див. дисертацію В. Коровіна, присвячену біблійним темам в російській 

поезії XVIII – першої половини XIX ст. [102]. 
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переспіви Псалтиря та біблійних пісень, подібно до того, як у Середньо-
віччі популярними були римовані офіції, що вийшли з ужитку в добу Від-
родження, то нині більш відповідним духові часу стає використання у пі-
снеспівах біблійних текстів, перекладених сучасними мовами. 

До Біблії апелюють збірки з «Десятисборника» І. Проханова. У збі-
рках «Песни Анны» [286], «Свирель Давида» [315], «Песни первых хрис-
тиан» [287] укладач, який є одночасно і автором багатьох текстів, 
актуалізує у піснях біблійну, євангельську та ранньохристиянську 
історію. Наведемо кілька назв пісень зі збірок: «Песни Анны» (№ 6 «Без 
особенного дара Авраамова жена», № 8 «Из Содома Лот с семьею путь на 
горы направлял», №9 «По призыву Моисея жены вместе собрались», № 16 
«Марфа вся горела рвеньем Иисуса угостить»), «Свирель Давида» (№ 11 
«Пред дружинами Саула похвалялся великан», № 12 «Ионафан был друг 
Давиду», № 13 «Сын Давидов Соломон получил отцовский трон», № 14 
«Голос Божий ожидая видел Господа Исаия»), «Песни первых христиан» 
(№ 40 «Хромой у храма подаянья просил», № 41, «Враги Стефана окружа-
ли», № 83 «В пустыню Иоанна на берег Иордана»). Вже з початкових ряд-
ків пісень очевидно, що ці твори лише переповідали події Св. Письма. 

У збірці І. Проханова «Гусли» [264] є твори, що спираються на 
євангельські тексти: № 353 «Блаженны все нищие духом» та № 508 
«Блаженны нищие духом…» (заповіді блаженств (Мф 5:3–12)). Перший 
твір є піснею (автор тексту – І. Проханов), в якій у віршованій формі ви-
кладено зміст нагірної проповіді Христа, за стилем він близький до кла-
сицистичної поезії. Другий твір – хоровий концерт на євангельський 
текст в російському синодальному перекладі, отже, він не належить до 
пісенного жанру. Твір «Блаженны все нищие духом» є рідкісним винят-
ком пісенних парафраз біблійних текстів у ХХ ст. 

Значно частіше зв’язок зі Св. Письмом у протестантських пісенни-
ках відтворювався через епіграфи, взяті з біблійних книг або Псалтиря. 
В усіх збірках І. Проханова кожен твір має епіграф зі Св. Письма, що є 
співзвучним тексту поетичної композиції. І хоча часто епіграфи підби-
ралися спеціально до вже написаних творів, саме музичні композиції 
стають своєрідним тлумаченням біблійних та євангельських текстів, по-
даних як епіграфи. 

У протестантському (баптистському) репертуарі ХХ – початку 
ХХІ ст. біблійні пісні віршованого типу відсутні, хоча, наприклад, псал-
тирні пісні все ж представлені невеликою кількістю зразків. Серед тво-
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рів, що містять біблійні тексти, зазначимо такі1: 1) піснеспіви, тексти 
яких спираються на церковну гімнографію, які, у свою чергу, створені 
на основі біблійних або євангельських текстів (піснеспіви «Свят Господь 
Саваоф» (№ 46, першоджерело Іс 6:3, увійшло через церковну гімногра-
фію) та «Слава на небі Богу» (№ 64, першоджерело Лк 2:14, увійшло че-
рез церковну гімнографію) на музику Д. Бортнянського); 2) піснеспіви, 
що використовують біблійні або євангельські тексти, які «вкрапляють-
ся» в авторський текст (№ 223 «Хто ввійде у царство?» Д. Воєводи міс-
тить текст нагорної проповіді (Мт 5:3–12); № 90 «О, смертний час» 
Ч. Леслі містить текст з Іс 53:3–6, де є згадка про Месію, що страждати-
ме). Зазначимо однак, що усі названі твори не належать до пісенного 
жанру, а є розгорнутими хоровими композиціями на зразок хорового 
концерту, де текст на обов’язково має бути віршованим. Біблійних пі-
сень строфічної форми збірник «Євангельська пісня» не має. 

У новоствореному на пострадянському просторі римо-католицькому 
репертуарі увагу приділено оригінальним біблійним текстам у сучасних 
перекладах, що співаються на богослужінні. Серед композицій, у яких ви-
користано біблійні та євангельські тексти, виділяємо: 1) переклади латин-
ських літургічних піснеспівів, в основу яких покладено фрагменти 
Св. Письма, зі збереженням григоріанських мелодій (№ 69 «Кропите, не-
беса, свыше», текст за григоріанським піснеспівом «Rorate coeli desuper», 
створеним на основі Іс 45:8 [314, с. 158–159]); 2) речитативний (псалмоди-
чний) спів біблійних або євангельських текстів, які обрамляються невели-
ким приспівом (№ 359 «Дух Господній», текст рефрену та псалмодії – фра-
гмент 2 Сам 23:2–7 [258, с. 542–543]); 3) поєднання латинських літургічних 
піснеспівів на основі Св. Письма та псалмодичного співу біблійних текстів 
(№ 260 «Я есмь воскресение и жизнь», текст приспіву – григоріанський ан-
тифон «Ego sum resurrection et vita», створений на основі Ів 11:25–26, текст 
псалмодії – пісня Захарії Лк 1:68–79 [314, с. 381–382]). 

Таких прикладів є менше десяти у збірках, що містять більше 300 
літургічних творів, серед них – жодної пісні на віршований текст, ство-
реної на основі біблійної поезії. Отже, жанр біблійної пісні, актуальний 
у XVIІ ст., у ХХ – на початку ХХІ ст. так і не було відроджено. Зазначи-
мо, що літургічні пісні пов’язані з біблійними та євангельськими текс-
тами, але використання останніх у богослужбових піснеспівах пісенної 
форми не є відтворенням (точним або видозміненим) текстів Біблії чи 
Євангелія, а лише викладом основних подій в оповідній формі, тради-

                                                
1 На прикладі українського баптистського пісенника «Євангельська пісня» 

(1988) [270]. 
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ційній для пісенних творів. Самі ж тексти Св. Письма звучать на літургії 
у вигляді читань, фрагментів церковної гімнографії («Gloria», «Sanctus», 
«Agnus Dei», «Отче наш», ін.) або ж у піснеспівах непісенних форм. 

Отже, для біблійної пісенності, культивованої на східно-
слов’янських землях, характерні такі риси: 

1) жанр біблійної пісні був актуальним лише наприкінці XVIІ ст. і 
сприймався як різновид псалтирних пісень та пісень, що спираються на 
гімнографію; у XVIІІ ст. як пісенний жанр він відходить з ужитку, хоча 
й представлений у літературі (В. Тредіаковський); у ХХ – ХХІ ст. жанр 
біблійної пісні не відроджується; 

2) біблійні пісні культивувалися у Московській державі (новоєру-
салимські піснетворці, Симеон Полоцький), на українсько-білоруських 
землях жанр біблійної пісні був невідомий; 

3) на відміну від псалтирних пісень, що виникли у протестантсько-
му середовищі у XVI ст. і були репрезентантами протестантського духу в 
різноконфесійній Європі, біблійні поетичні парафрази, представлені пе-
респівами книги Пісня над піснями та циклом з десяти біблійних пісень 
на основі текстів канону як жанру східно-християнської гімнографії, ре-
презентують православну традицію і не мають аналогів уЗахідній Європі; 

4) новоєрусалимський експериментальний поетичний переспів бі-
блійної книги Пісні над піснями є унікальним в історії східно-
слов’янської піснетворчості; поетичний цикл з десяти біблійних пісень 
канону після Симеона Полоцького було продовжено у літературі (оди 
В. Тредіаковського); останній твір репрезентує поетичний, а не пісен-
ний напрямок поезії, що спирався на тексти Св. Письма; 

5) у ХХ – ХХІ ст. у богослужбових книгах різних християнських 
конфесій, призначених для церковного співу, пісенні твори на віршова-
ні парафрази біблійних книг (окрім Псалтиря) відсутні; зв’язок бого-
службових піснеспівів зі Св. Письмом здійснюється через згадку основ-
них подій, описаних у Біблії та Євангелії, використання фрагментів тек-
стів Св. Письма у непісенних формах або епіграфах до піснеспівів; на 
відміну від барокової традиції, у сучасній літургічній музиці актуально-
сті набувають новозавітні (євангельські) тексти. 

3.2. Церковна гімнографія і духовна пісня

Одним із перспективних напрямів дослідження східно-
слов’янської духовної пісенності є вивчення її генетичного зв’язку зі 
східно-християнською гімнографією. Практично всі вчені, що дослі-
джували жанр духовної пісні, звертали увагу на спорідненість пісенних 
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та гімнографічних текстів XVII – ХVIII ст. Ще в ХІХ ст. І. Франко заува-
жує, що в текстах духовних пісень «фрази та звороти із стихір, акафістів і 
житій перелиті у форми західноєвропейського Meister-gesang’а або ла-
тинських гімнів» [203, с. 143]. Слід однак зауважити, що досліджень те-
кстологічного характеру, спеціально присвячених вивченню паралелей 
між східно-християнською гімнографією і духовною пісенністю, сього-
дні вкрай мало. Серед перших робіт, де зазначена проблематика тією чи 
іншою мірою розглядалася, необхідно назвати монографію російського 
філолога О. Позднєєва, на сторінках якої ми знаходимо аналіз пасхаль-
ного гімну «Радуйся зѣло, дщи Сїоня»1, що належить перу ієромонаха 
Германа, представника новоєрусалимської школи піснетворців. У роботі 
дослідника зазначено, що текст гімну створений на основі фрагментів, 
запозичених з Євангелія і великоднього канону [168, c. 28]. 

Наприкінці ХХ ст. збільшилася кількість праць, у яких ставляться 
питання взаємодії гімнографічних та духовно-пісенних текстів. Польська 
україністка О. Гнатюк у монографії вказує на факт існування цілої групи 
українських духовних пісень, що починаються словами «Радуйся», що 
вказує на зв’язок пісенної поезії з жанром акафісту [25, c. 134–135]. Німе-
цький дослідник А. Рабус розглядає східнослов’янську духовну пісен-
ність у контексті її зв’язків із західно-християнською церковною гімног-
рафією, шукаючи паралелі використання сакральної та несакральної (ве-
рнакулярної) мов при перекладі гімнографічних текстів з латинської мо-
ви, зокрема аналізуючи секвенцію «Stabat mater» [172, c. 197–202]. 

Спорідненість текстів східно-християнської гімнографії і україн-
ської духовної пісенності відзначає український музикознавець 
Ю. Медведик, наводячи у своїх роботах приклади з гімнографічних тек-
стів, інципіти яких у зміненому вигляді стали рядками духовних пісень. 
Так, наприклад, текст стихири до Св. Василія «Излїяся благодать во уст-
нах твоих, преподобне отче» ліг в основу двох пісень – «Излїяся благо-
дать во устнєх твоих, отче» й «Изліяся от уст твоих, отче блаженне», з 
яких друга увійшла до «Богогласника» (№ 181) [145, c. 192–193]. Вчений 
вказує, що джерелом пісні «Во дому Давидові страшная совершаєтся» 
стала степенна «Во дому Давидові страшная совершаются»; ірмос на свя-
то Воздвиження Чесного Хреста «О треблаженноє древо» було покладе-
но в основу інципітів двох воздвиженських пісень – «О трєблаженноє 
древо, на нєм же Цар слави…» та «О древо треблаженноє, в Едемі наса-
жденноє, всекрасноє…»; текст різдвяної стихири «Слава во вишних Бо-

                                                
1 Текст і музику твору разом з іншими великодніми гімнами Германа див. у 

статті О. Васильєвої [10]. 
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гу» ліг в основу богогласникової пісні «Слава буди во вишних Богу» 
(№ 11). Говорячи про зв’язки зазначених гімнографічних і пісенних тек-
стів, Ю. Медведик зазначає, що інципітними фразами їх спільність часто 
й обмежується, зміст пісні розгортається незалежно від гімнографічного 
першоджерела. Дослідник також зазначає, що у тих випадках, коли збе-
реглися не лише тексти, а й мелодії пісень, порівняльних аналіз церко-
вної монодії і пісенної мелодії показує, що вони «лише в незначних де-
талях виявляють хоча б якісь ознаки подібності» [136, c. 72–74]. Найбі-
льшу подібність духовних пісень та богослужбових творів Ю. Медведик 
знаходить не у корпусі ірмолойних монодичних піснеспівів, а в бого-
службовій музиці XVIII ст.: так, богосласникова пісня № 11 «Слава буди 
во вишних Богу», на думку вченого, інтонаційно близька до недільного 
причасного вірша № 3 М. Березовського [145 c. 179–180]. 

Важливими для вивчення зв’язків східно-християнських гімногра-
фічних та східнослов’янських духовно-пісенних текстів стали праці ні-
мецького філолога-славіста Д. Штерна. Питання текстової взаємодії цер-
ковної гімнографії та пісенної поезії ставилися на сторінках його моно-
графії [225] і у статті, присвяченій спеціально цьому питанню [240]. Ні-
мецький дослідник в останній публікації виділяє три рівні зв’язків гімно-
графічних та пісенних текстів, що виявляються через 1) інципітну конт-
рафактуру гімнографічного першоджерела, 2) ремінісценцію на біблійну 
поезію або гімнографію, виражену за допомогою префігурацій (лексич-
них одиниць, які є усталеними епітетами), 3) лексику та фонетику цер-
ковнослов’янської мови. Як приклад німецький вчений подає список ін-
ципітних контрафактур із двох найбільш масштабних східнослов’янських 
пісенників – рукописного Супрасльського богогласника (середина 
XVIII ст.) та друкованого почаївського «Богогласника» (1790–1791), від-
значаючи у 20 контрафактурних пісень з 396, що складає близько 5% їх 
загальної кількості [240, c. 40]. Стосовно звертання авторів пісень до гім-
нографічних джерел Д. Штерн зазначає, що через їх використання пісне-
творці виказували повагу церковній традиції, а потім без докорів сумлін-
ня звільнялися від неї [240, c. 39]. Вчений детально аналізує тексти інци-
пітів зазначених пісенних творів, зіставляючи їх із гімнографічними дже-
релами [240, c. 40–45], а також вказує ще на два твори із Супрасльського 
богогласника (великодній кант «Іерусалиме, свѣти ся ныни над звѣзды» 
(№87) та «Хвалят тя блажаще, пречистая дѣвице, аггелскїя силы, небесная 
царице» (№ 131), у яких не лише відтворено гімнографічний інципіт, а 
здійснено спробу моделювання текстів пісень за візантійським першо-
джерелом. Також дослідником відзначено складний момент атрибуції 
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першоджерела у тих випадках, коли інципіт пісні має два прототипи, 
другий з яких базується на біблійних текстах, що утруднює знаходження 
першоджерела пісенного твору [240, c. 45–49]. Для вивчення зв’язків ду-
ховних пісень із церковною гімнографією важливими є й текстологічна, і 
аналітична складові дослідження Д. Штерна. І хоча не з усіма висновка-
ми автора можна погодитися, цю розвідку справедливо можна вважати 
важливою віхою для вивчення інтертекстуальних зв’язків між східно-
християнською гімнографією та східнослов’янською духовною пісенніс-
тю, не лише у текстологічному, а й методологічному плані. 

Практично одночасно з розвідкою Д. Штерна вийшли друком наші 
дослідження, що розглядають взаїмозв’язки церковної гімнографії та ду-
ховно-пісенній проезії ([55]; [61]; [66]). Цікавим є той факт, що наведені 
в них та роботі німецького вченого приклади майже не збігаються, по-
при те, що більшість з них належать до пісень богородичного циклу. 
Відсутність збігів пояснюється роботою з різними джерелами, а велика 
кількість знайдених прикладів відкриває перспективу знаходження но-
вих текстів, відзначених інтертекстуальними зв’язками між церквною 
гімнографією та духовно-пісенною поезію. 

Ми зосереджуємо увагу передусім на зв’язках духовної пісенності 
зі східно-християнською гімнографією, оскільки питання взаємодії гім-
нографії католицької з духовною пісенностю ми розглядали у моногра-
фії [67] та статтях ([56]; [57]; [58]; [59]; [60]), де було зазначено, що нечи-
сленні зразки католицької гімнографії увійшли до східнослов’янського 
духовно-пісенного репертуару через польське або словацьке посеред-
ництво: латинські сакральні тексти в XVI – XVII ст. було перероблено в 
пісенні твори, а мелодії зазнали змін відповідно до текстових трансфор-
мацій. На східнослов’янські землі колишні латинські гімнографічні тек-
сти прийшли вже у вигляді пісень, де частину було перекладено церко-
внослов’янською або книжною українською (білоруською) мовами. У 
цих роботах ставилися переважно питання трансляції (через європейсь-
ку духовну пісенність) західно-християнських гімнографічних текстів 
до східнослов’янського репертуару, однак зв’язки латинської гімногра-
фії та духовної пісенності передбачають розгляд ширшого кола питань. 
Саме тому ми повертаємось до цієї проблематики, зосереджуючись на 
непрямих зв’язках латинської гімнографії зі східнослов’янською пісен-
ною поезією. Серед праць, у яких також розглядалися питання зв’язків 
західно-християнських церковних піснеспівів зі східнослов’янськими 
духовними піснями, назвемо вже неодноразово згадувану монографію 
Д. Штерна, де вчений, окрім спостережень щодо перекладів латинських 
літургічних текстів, відзначає зв’язки духовної пісенності із західною гі-
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мнографією, зокрема при аналізі перекладу паралітургічного молебна 
«Godzinki»1, пісенний переспів якого міститься у Супрасльському бого-
гласнику [225, c. 251–253]2. У цілому можна зазначити, що дослідження 
інтертекстуальних зв’язків між церковною гімнографією та східно-
слов’янською духовною пісенністю вже розпочато, і перші спроби їх ви-
вчення принесли цікаві результати, що свідчить про перспективність 
цього напрямку досліджень. 

Вплив латинської гімнографії на східнослов’янську духовну пісен-
ність не вичерпується лише перекладами і залученням до репертуару за-
позичених зразків. Вельми продуктивними для неї стали включення в 
оригінальні пісенні твори перекладів фраз та зворотів латинських гімног-
рафічних текстів. Як приклад наведемо популярну у XVII – XVIII ст. укра-
їнську пісню «Радуйся, Маріє, Дѣвам Царице», яку можна пов’язати не 
лише із східно-християнською гімнографією через початковий хайретизм3 
(«Радуйся»), характерний для акафістів, а й з латинськими літаніями, які є 
подібними до акафістів, хоча мають інше літургічне призначення. 

Наведемо три перші строфи пісні з Тилицького рукописного пі-
сенника першої третини XVIII ст. [299, арк. 120 зв.]: 

Радуйся, Марїє, Дѣвам Царице, 
Жилище Божїє, Мати Дѣвице. 
Звѣздо утреняя, Дѣвам Царице, 
Форто небесная, Мати Дѣвице. 
Глас аггелскїй приносим, Дѣвам Царице, 
Тя усердно просим, Мати Дѣвице4. 

                                                
1 Польський переклад латинського молебна «Officium parvum Conceptionis 

Immaculatae Beatae Mariae Virginis», що у короткій формі наслідує молитовні годи-
ни римського бревіарія. 

2 Ми також інтерпретували цей цікавий приклад поєднання східної та західної 
гімнографічних традицій з духовною пісенністю, подавши дещо інше тлумачення 
щодо можливих першоджерел цього пісенного циклу [77], про що йтиметься нижче. 
З повним латинським текстом молебна та його перекладом-переспівом можна озна-
йомитися в монографії фінської дослідниці М. Такала-Рощенко [241, c. 270–274]. 

3 Хайретизм – термін, що апелює до грецького слова «χαιρε» (у церковній ле-
ксиці «радуйся»), яким позначається наслідування форм акафістів, у текстовій час-
тині яких анафорично повторюється слово «радуйся» («χαιρε»). 

4 Практично таку ж версію подає й пісенник Даміана Левицького [302, 
арк. 148 – 148 зв.]. 
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Більш уважний аналіз тексту цієї відомої пісні показав, що у ньому 
є кілька фраз, які майже точно збігаються зі знаменитою Лоретанською 
літанією до Діви Марії (Litania lauretana) – популярного католицького 
паралітургічного молебна: так, фрази Дѣвам Царице, Звѣздо утреняя, 
Форто небесная є точними перекладами латинських рядків літанії 
Regina Virginum, Stella matutina, Ianua caeli. 

Зауважимо, що наведений варіант пісні зроблений майже стома 
роками пізніше від її першого відомого на сьогоднішній день запису в 
рукописі «Latopis Lwowski» 1649 р.1 У тексті середини XVII ст. замість 
фрази Форто небесная стоїть Браздо внутренняя. Відмінність, на перший 
погляд, невелика, проте вельми показова, і пов’язана вона, на нашу дум-
ку, зі зміною конфесійного середовища. «Latopis Lwowski» репрезентує 
православну традицію, тоді як Тилицький пісенник, як і пісенник Дамі-
ана Левицького – унійну, у якій більшої ваги набуває католицький еле-
мент, значення якого посилюється у зв’язку із латинізацією східного об-
ряду, особливо у період після 1720 р. У зв’язку з цим варто поміркувати, 
чи можна вважати переклади фраз Regina Virginum, Stella matutina, 
Ianua caeli маріанськими префігураціями (термін Д. Штерна). 

Префігураціями, які є різновидами ремінісценцій, німецький до-
слідник називає типізовані лексичні формули, взяті зі Св. Письма або 
церковної гімнографії, які вже відокремлені від конкретних текстів і 
живуть своїм життям. Ці усталені вирази, свідомо або неусвідомлено, 
використовуються у пісенних текстах. Д. Штерн уважає, що префігура-
ції, особливо маріанські, є особливістю слов’яно-візантійської гімногра-
фії, оскільки їх значно менше у гімнографії латинській [240, с. 49]. У 
маріанських префігураціях духовних пісень важливу роль відіграє цер-
ковнослов’янська мова, яка, на думку німецького вченого, є ідентифіка-
тором ідентичності, за допомогою якого урівнювалися за значенням 
східна та латинська церковна та культурна традиції, що було важливо 
під час протистояння православ’я з католицизмом. У цьому контексті 
Д. Штерн уважає показовою церковнослов’янську маріанську префігу-
рацію у перекладі фрагменту латинського гімну castitatis lilium як крин 
чистоты, де латинське слово lilium перекладається церковно-
слов’янським крин, а не лелїя/лилїя, тоді як останнє є часто вживаним в 
оригінальних пісенних творах [240, с. 58–59]. 

Втім, повністю погодитися зі спостереженнями та висновками ні-
мецького вченого не можна, оскільки, на нашу думку, церковно-
слов’янська мова як маркер східно-христяинської ідентичності важливу 

                                                
1 Див. фотокопію запису пісні в [145, с. 312]. 
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роль відігравала лише в церковних осередках. Супрасльський богоглас-
ник, як і Почаївський, на основі текстів яких робить висновки німець-
кий вчений, не є репрезентативними щодо усієї унійної пісенності, а 
лише її частини, представленої монастирською традицією, де своєрідно 
поєднувалися східне (середньовічне) та західне (новочасне) розуміння 
сакрального. Якщо ж розглядати рукописну духовно-пісенну традицію, 
то результати аналізу можуть бути абсолютно протилежними: маркера-
ми можуть слугувати й католицькі елементи, що органічно вкрапляють-
ся в твори, написані православними авторами. Саме тому ми вважаємо 
використані у пісні «Радуйся, Марїє, Дѣвам Царице» епітети Дѣвам Ца-
рице, Звѣздо утреняя, Форто небесная маріанськими префігураціями, 
взятими з латинської гімнографії, незалежно від того, свідомо їх було 
використано чи ні. У даному випадку перші два епітети є і в «правосла-
вній» версії пісні, тож однозначної відповіді щодо залучення православ-
ним автором латинських префігурацій немає, однак логічним виглядає 
свідоме посилення католицького елемента в пісенниках, що репрезен-
тують унійну традицію. 

Так само конфесійно маркованим елементом в українській параліту-
ргічний пісенності стають наслідування форм латинської гімнографії, 
найбільш популярними з яких є завершення низки духовно-пісенних тво-
рів віршованими парафразами малого славослов’я («Слава Отцю, і Сину, і 
Святому Духу…»), яким традиційно закінчуються латинські гімни офіція. 
Як приклад, наведемо останню (без заключної строфи зі текстом «Алли-
луя») строфу пісні «Радуйся, Марїє, Дѣвам Царице» [299, арк. 120 зв.], де 
текст славослов’я «вплітається» у богородичний зміст твору: 

Слава Царю вѣком, Дѣвам Царице, 
Бывшему человѣком, Мати Дѣвице. 
С Отцем и Духом, Дѣвам Царице, 
Богу в Тройци единому, Мати Дѣвице. 

Наведемо ще один приклад віршованого славослов’я у паралітур-
гічній пісенності – богородичну пісню «О Дѣво преизбранная» із Супра-
сльського богогласника (№ 147 за виданням [225, с. 652]: 

Буди хвала Царю вѣком, 
Иж ся Бог стал человѣком, 
Купно со Отцем и Духом, 
Богу в единствѣ троическом. 
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Якщо в унійній пісенності заключне славослов’я є достатньо по-
ширеним, то у російській православній традиції кінця XVII ст. такі ви-
падки є скоріше винятком, але навіяні вони саме латинською гімногра-
фією. Як приклад, наведемо останню строфу пісні «Да восхвалит вся 
тварь умами» [310, арк. 21 зв – 22]: 

Буди слава Богу вовѣки, 
Во Троицѣ единому нераздѣльному, 
И всѣ да хвалят человѣки, 
Отца и Сына во единой державѣ, 
Духа всесильна во вѣк вѣчной славѣ. 

Ще один цікавий приклад взаємозв’язків західної гімнографії з ду-
ховною пісенністю знаходиться в Супрасльському богогласнику, напри-
кінці якого міститься молебень, що має таку назву: «Годинки о Зачатїи 
Пресвятыя Дѣвы Богородиця от римска дїалектра на росскїй преведен-
ны, в Супраслю» [225, с. 754]. Автором церковнослов’янського тексту є 
Спиридон Яхимович, монах-василіанин, можливий переписувач більшої 
частини рукопису. Оригінал цього відомого молебна звучить як 
«Officium parvum Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Virginis» [230], 
однак широкої популярності він набув у польському перекладі «Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny», і цей молебень й досі 
є популярний у римо-католицькій практиці, його вміщено зокрема у пі-
сеннику Я. Седлецького [350, с. 404–409]. Молебень містить такі частини: 
утреня (Laudes), малі денні години (Horae minores) (перша, третя, шоста, 
дев’ята), вечірня (Vesperae), повечір’я (Completorium). «Godzinki» призна-
чені для молитви світських, хоча і створені на зразок молитовного прави-
ла (офіція) ченців. Структура кожної години «Godzinek» є скороченим 
варіантом молитов офіція і складається зі вступних і заключних молитов, 
гімну з малим віршем, благальної молитви. Закінчуються «Godzinki» 
приношенням їх Богородиці («Ofiarowanie godzinek»), читанням молитов 
«Отче наш» («Pater noster») і «Радуйся, Маріє» («Ave Maria»). 

Автор першої публікації тексту Д. Штерн називає цей твір церковно-
слов’янським римованим офіцієм [225, с. 251], порівнюючи його з популя-
рним у Середньовіччі жанром. Німецький вчений однак зауважує, що цей 
твір має синкретичний характер, де латинський текст одягнений у візан-
тійські шати і є, можливо, своєрідною обробкою акафіста Богородиці. Він 
вказує на кілька точних і неточних цитат з акафісту у тексті годинок, від-
значає, що акафіст, як популярне богослужіння східної церковної тради-
ції, друкувався в унійних осередках, повідомляє про можливість їх відмо-
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вляння не лише церковнослов’янською, а й латинською і польською мо-
вами, про що свідчать друки у Почаєві і Жировцях [225, с. 252]. 

Зіставляючи латинське першоджерело і церковнослов’янський 
текст «Годинок», відзначимо, що практично точними перекладами є 
вступна молитва, малі вірші після гімнів, благальні молитви і прикінце-
ва молитва. Оскільки ці частини ідентичні у всіх годинах (окрім малих 
віршів), вони у рукописі не виписуються або виписуються скорочено. 
Таким чином, з усього молебна виписані повністю лише пісні, що вико-
нують функції гімнів до кожної години. Порівняльний аналіз текстів 
показав, що вони не є перекладами і навіть переспівами латинських гім-
нів з «Officium parvum…». Також їх не можна вважати й переспівами 
акафіста Богородиці, хоча деякі рядки пісень-гімнів і акафіста збігають-
ся за змістом. Зазначимо також, що кожна пісня-гімн (окрім першої) по-
чинається зі слів «Радуйся», що підкреслює їх зв’язок з текстами акафіс-
тів. Попри авторську вказівку С. Яхимовича, що тексти молебна є пере-
кладом з латинської, а також думку Д. Штерна про переспів у піснях-
гімнах текстів акафіста Богородиці, пісенні гімни церковнослов’янських 
годинок є самостійними за змістом і формою творами, хоча у певних 
моментах відсилають читача до текстів латинських оригіналів або ряд-
ків акафіста Богородиці. 

Привертає увагу в церковнослов’янських годинках приурочення 
кожної години до подій із життя Богородиці та Ісуса Христа, яке відсутнє 
у латинському тексті. Зазначимо, що в акафісті Богородиці згадується ни-
зка подій з її життя: у першому ікосі – Благовіщення, третьому ікосі – Від-
відини Єлизавети, четвертому ікосі – Різдво Ісуса Христа, п’ятому й шос-
тому кондаках – поклоніння волхвів, сьомому кондаку – Стрітення. У це-
рковнослов’янських годинках перед початком кожної з них (окрім пове-
чір’я) є вказівка на зміст конкретної години: утреня – про Зачаття і Різдво 
Богородиці, перша година – Введення і Благовіщення, шоста – Відвідини 
Єлизавети і Різдво Ісуса, дев’ята – Стрітення і Воскресіння, вечірня – Воз-
несіння. Зміст гімну повечір’я (у тексті молебна авторська ремарка відсут-
ня) – Увінчання Богородиці небесною славою. Поєднання молитов годи-
нок з окремими подіями з життя Богородиці та Ісуса Христа є оригіналь-
ним витвором С. Яхимовича. Зміст годинок охоплює більше подій з життя 
Богородиці, ніж в акафісті, і є більш подібним до розарія (вервиці) – попу-
лярного у латинській традиції паралітургічного молебна, у якому послі-
довно згадуються події з життя Богородиці й Ісуса Христа, зокрема у раді-
сних (Благовіщення, Відвідування Єлизавети, Народження Ісуса Христа, 
Стрітення, Набуття Ісуса в Єрусалимському храмі) і славних (Воскресіння, 
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Вознесіння, Зішестя Святого Духа, Успіння Богородиці, Увінчання Діви 
Марії небесною славою) таємницях. 

Більшість подій церковнослов’янських годинок мають свої анало-
ги у молитві на вервиці, хоча їх послідовність дещо відмінна від розаріє-
вої. Також у годинках відзначено деякі свята східного церковного кале-
ндаря, наприклад, свято Введення Богородиці. Отже, приурочення цер-
ковнослов’янських годинок до подій життя Богородиці та Ісуса Христа 
пов’язане не власне з латинською молитвою, а інспіроване молитвами 
акафістів і розарія. Таким чином, у Супрасльському богогласнику ми 
бачимо цікавий синтез східно-християнської і західно-християнської 
гімнографічних та паралітургічних традицій, які були відтворені у мо-
литовних та пісенних текстах годинок. 

Твори, аналогічні годинкам, для Супрасльського василіанського 
монастиря не були рідкістю. У цьому осередку ми знаходимо приклади 
поєднання традицій католицької та православної церковної гімнографії. 
Нагадаємо, що розвиток східної та західної гімнографічних традицій 
йшов окремими шляхами, і якщо в ранньому Середньовіччі відбувалася 
міграція церковних гімнографічних текстів з грецького Сходу до латин-
ського Заходу, то західна гімнографія практично не впливала на станов-
лення східної, оскільки свої найяскравіші зразки, за винятком амвросі-
анських гімнів, сформувала пізніше останньої і розвивалася незалежним 
шляхом. Однак в модерну добу в Супрасльському монастирі ми знахо-
димо цікаві зразки впливу західних гімнографічних зразків на східно-
християнські: саме у такий спосіб відбувалося оновлення піснеспівів до 
церковного свята Св. Євхаристії (Corpus Christi), залучених Унійною 
Церквою з латинського церковного календаря. 

Текстову та музичну складові гімнографії свята Св. Євхаристії де-
тально дослідила фінська дослідниця М. Такала-Рощенко [241], яка за-
значає рукописні та друковані джерела гімнографії свята, з яких на-
більш давнім є друк василіанського монастиря у Вільно 1691 р. [241, 
с. 147]. Серед рукописних і друкованих книг, що містять гімнографічні 
тексти до свята Св. Євхаристії, найбільше зацікавлення викликає «Апог-
раф или Слог чинный, вечерних и оутренних пѣний, на Празник Пре-
чистаго Тѣла Господа нашего Іисуса Христа», виданий в Супраслю. Рік 
видання на титульній стороні книги не зазначено, але, згідно з дослі-
дженням М. Такала-Рощенко, час її публікації припадає на період між 
1720 та 1730 рр. [241, с. 159]. У «Апографі», який надруковано в додатку 
до монографії [241, с. 241–259], містяться тексти служб свята 
Св. Євхаристії. Зовні вони нічим не відрізняються від літургічних текс-
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тів східного обряду, окрім теми самого свята, невідомого більшості схі-
дних християн. 

М. Такала-Рощенко вказує на деякі латинські джерела богослу-
жіння на свято Св. Євхаристії. Авторка зіставляє й порівнює латинські 
та церковнослов’янські тексти, зокрема перші чотири стихири на «Гос-
поди воззвах» великої вечірні, що базуються на фрагментах творів Амв-
росія Медіоланського «De sacramentis» і «De mysteriis», процитованих 
Томою Аквінським у його літургічних текстах до свята Св. Євхаристії, а 
також на Синаксар, що виконується в богослужінні утрені після шостої 
пісні канону, який було створено на основі тексту Томи Аквінського з 
третього читання офіція на свято Св. Євхаристії. Крім цього, М. Такала-
Рощенко серед латинських джерел служби на свято Св. Євхаристії вка-
зує на третій тропар шостої пісні канону «Ω Сп(а)сителная Жертва!» як 
переклад тексту «O salutaris hostia» (п’ята строфа гімну «Verbum 
supernum prodiens») [241, с. 169–174], відзначаючи, що переклади цього 
гімну вміщено в пісенниках як євхаристичну пісню, що використовува-
лася уніатами при обряді виставлення Св. Дарів [241, с. 134–136]. Однак, 
як показав аналіз тексту «Апографа», латинська гімнографія представле-
на в каноні системно, і значна частина його текстів є перекладом латин-
ських гімнів на свято Св. Євхаристії авторства Томи Аквінського, напи-
саних до цього свята. Автор-перекладач тексту канону, призначеного 
для виконання на утрені в день свята Св. Євхаристії, у текстах тропарів 
п’ятої, шостої, сьомої, восьмої та дев’ятої пісень1 використовував строфи 
таких латинських гімнів: «Verbum supernum prodiens» для третього і че-
твертого тропарів п’ятої пісні (строфи 2, 3) і для другого й третього тро-
парів шостої пісні (строфи 4, 5); «Pange lingua ... corporis mysterium» для 
другого, третього і четвертого тропарів сьомої пісні (строфи 1, 2, 3) і для 
другого й третього тропарів восьмої пісні (строфи 4, 5); «Sacris solemniis» 
для четвертого тропаря восьмої пісні (строфа 6) і для другого, третього й 
четвертого тропарів дев’ятий пісні (строфи 1, 2, 3). Наведемо кілька фра-
гментів латинських текстів гімнів Томи Аквінського та їх перекладів у 
тропарях канону2: 

                                                
1 Згідно з нумерацією, пісень в каноні дев’ять, однак внаслідок випадання 

другої пісні, покаянний характер якої не узгоджувався зі святковим характером бі-
льшості канонів, після першої йде відразу третя. 

2 Церковнослов’янський текст канону подано за виданням без змін [241 
с. 245–248], цифри перед строфами означають номер тропаря пісні або номер стро-
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Пѣснь [5] 

3. На смерть ωт оученика 
преданъ, своимъ соперникωм 
первѣе въ снѣдѣ животнѣ 
себе подаде, Oученикωмъже 
своимъ союзъ любве наказующъ, 
туюжде въ нихъ оутверди: 
якω ч(е)л(о)вѣколюбецъ. 
 

Verbum supernum prodiens 

2. In mortem a discipulo 
suis tradendus aemulis, 
prius in vitae ferculo 
se tradidit discipulis. 
 

Пѣснь [7] 

2. Воспрослави Роде всепразднственную 
Пр(е)ч(и)стагω Тѣла 
и безцѣнныя Крове Тайну, 
юже на искупленïе мiру, 
Плодъ живота бл(а)годатнагω 
Царь, якω бл(а)гъ тебѣ 
оувѣри поющу: Бл(а)гословенъ еси 
Г(о)с(по)ди Б(о)же Ωтецъ нашихъ. 
 

Pange lingua … corporis mysterium 

1. Pange, lingua, gloriosi 
Corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, 
Quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 
 

Пѣснь [8] 

2. Слово Тѣло, Хлѣбъ истинный, 
словесемъ Тѣло дѣйствуeтъ, 
бываетъже Кровъ Хр(ист)а вïно, 
аще и смысль оустаетъ: 
въ оутвержденïе с(е)рдца чистагω, 
едина вѣра довлѣетъ 
пѣснословящимъ: 
Г(о)с(по)да воспѣвайте дѣла, 
и превозносѣте его въ вѣки. 
 

 
 
4. Хлѣбъ Агг(е)лскïй, 
бываетъ Хлѣбъ ч(е)л(о)вѣчïй, 
даетъ хлѣбъ н(е)б(е)сный 
образωмъ предѣлъ, 

Pange lingua … corporis mysterium 

4. Verbum caro, panem verum 
verbo carnem efficit: 
fitque sanguis Christi merum, 
et si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 
 
 
 
 

Sacris solemniis 
 
6. Panis angelicus 
fit panis hominum; 
dat panis caelicus 
figuris terminum; 

                                                                                                                                                            
фи гімну. Повністю тексти тропарів канону та їх латинські першоджерела див. у 
нашій статті [73, с. 194–197]. 
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ω дивнaя вещь! 
ясть Г(о)с(по)да 
нищïй, рабъ, и смиренный 
пѣснословяще: Г(о)с(по)да воспѣвайте 
дѣла, и превозносите его въ вѣки. 
 

O res mirabilis: 
manducat Dominum 
pauper, servus et humilis. 
 

Пѣснь [9] 

4. По таинственномъ Агнци, 
исполненну оучрежденïю 
Тѣло Г(о)с(по)дне 
дано Oученикωмъ, 
такω цѣло всѣмъ, 
еже цѣло коимъждо: 
егωже рукамъ исповѣданнω 
вѣрующïи М(а)т(е)рь Б(о)жïю величаимъ. 

Sacris solemniis 

3. Post agnum typicum, 
expletis epulis, 
Corpus Dominicum 
datum discipulis, 
sic totum omnibus, 
quod totum singulis, 
eius fatemur manibus. 
 

Вказуючи на латинські першовзірці тексту «Апографа», зазначимо, 
що їхня кількість може бути більшою. Нами не було знайдено джерел 
текстів перших пісень канону, однак їх структура та зміст дозволяє при-
пустити, що вони також можуть базуватися на латинських середньовіч-
них гімнографічних текстах. При подальшому дослідженні можуть бути 
знайдені інші джерела літургічних текстів для свята Св. Євхаристії, на-
друкованих в «Апографі». Зазначимо, що рукописи та друковані видан-
ня білоруського Супрасльського монастиря середини XVIII ст. вирізня-
ються послідовним використанням католицької гімнографії при напи-
санні гімнографічних та пісенних текстів для богослужінь східного об-
ряду. Відзначимо також той факт, що українська унійна традиція є сут-
тєво відмінною від білоруської, про що свідчить друк у монастирській 
друкарні Унева1 у 1738 р. збірника «Вослѣдованїя»2 з гімнографічними 
текстами на те саме свято, які є повністю ориганільними та незалежни-
ми від латинського першовзірця. 

Характеризуючи сам текст перекладу, відзначимо його найбільш 
значущі маркери, основними з яких є його церковнослов’янська мова та 
жанр, що апелюють до східно-християнської традиції. У даному випадку 

                                                
1 Унівський монастир розташований у с. Унів Перемишлянського району 

Львівської області. 
2 Текст «Вослѣдованїя» повністю надруковано у додатку монографії М. Такала-

Рощенко [241, с. 259–270]. 
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маркер обрано настільки сильний, що він дозволяє «сховати» під східно-
християнськими шатами класичні зразки латинської схолатичної поезії. 
Допоміжним засобом стали характерні кінцеві приспіви, що подовжують 
строфи латинського тексту, заради переходу до яких іноді змінюються їх 
кінцівки. При перекладі втрачено метрику середньовічного латинського 
вірша, яка віднині набуває характерних рис візантійської гімнографічної 
поезії. Зазначимо, що зміна метрики вірша не впливає на виконання ка-
нону, оскільки його тропарі традиційно не співаються, а читаються. От-
же, автор канону був нічим не обмежений при перекладі текстів Томи 
Аквінського церковнослов’янською мовою. Відзначимо також ще один 
засіб приховування латинського першоджерела, а саме розташування пе-
рекладених текстів латинських гімнів, які розміщено не в інціпітній час-
тині пісні канону (ірмос), а в послідуючих за ним тропарями. 

Даний випадок є унікальним, і не лише тому, що латинська гімно-
графія і раніше вкрай рідко ставала зразком для східно-християнської 
літургічної поезії, а й через спосіб її рецепції, відтворюваний по лінії 
«сакральне – сакральне», де зберігається та посилюється його середньо-
вічне розуміння. При перекладі та адаптації оригінальних латинських 
текстів ХІІІ ст., які ближче стоять до модерних пісенних форм, ніж сам 
переклад XVIII ст., використано архаїчні поетичні та версифікаційні 
форми (ізосилабіка), характерні для раннього візантійського Середньо-
віччя. Архаїзація викладу пов’язана з монастирським середовищем, де 
було зроблено переклад; такий тип адаптації був характерний і для ду-
ховної пісенності, що створювалася у монастирських стінах. 

Приклад з «Апографа» демонструє, наскільки багатогранними, а 
часто й несподіваними бувають зв’язки між церковною гімнографією рі-
зних християнських традицій. Саме тому не варто дивуватися, що пере-
клади пісень рясніють фразами з латинських гімнів, перекладеними це-
рковнослов’янською або староукраїнською мовою, або ж готовими фор-
мулами з латинської гімнографічної поезії. Популярні гімнографічні ла-
тинські тексти були відомі авторам духовно-пісенних творів, і вони од-
наково вільно (свідомо або неусвідомлено) оперували і церковно-
слов’янськими, і латинськими епітетами, метафорами, фразами, які по-
тім потрапляли у тексти духовних пісень. 

Східно-християнські гімнографічні тексти також були вагомою 
складовою східнослов’янської духовної пісенності. Це шар, як справед-
ливо зазначає Д. Штерн, є менш очевидним, ніж латинські шати нової 
духовно-пісенної поезії [240, c. 66], однак презентований доволі широ-
ко. Як уже було зазначено вище, Д. Штерн виділяє три рівні рецепції 
східно-християнської гімнографічної традиції у східнослов’янській ду-
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ховній пісенності: найнижчий (використання церковнослов’янської мо-
ви як атрибуту православного богослужіння), середній (ремінісценції 
літургічних текстів через усталені лексичні вирази – префігурації), най-
вищий (контрафактури, у більшості випадків інципітні). Ми зосереди-
мося на середньому та найвищому рівнях, сконцентрувавши увагу на пі-
сенних зразках, які не розглядалися іншими дослідниками. Щодо пре-
фігуративних форм зауважимо, що ми їх розуміємо трохи ширше, ніж 
Д. Штерн, оскільки приклади лекстичних одиниць, що будуть наведені 
нижче, апелюють до конкретних богослужбових текстів, однак ці фрази 
в духовно-пісенній традиції стали настільки знаковими, що сприйма-
ються як лексичні одиниці (епітети), які відірвалися від свого першо-
джерела і стали семантично самостійними. 

До префігуративних форм безумовно належить хайретизм «Радуй-
ся», що апелює до жанру акафіста, з якого починається ряд богородич-
них пісень. Таких творів в українсько-білоруському репертуарі є багато: 
наприклад, у Супрасльському богогласнику їх десять (див. інципітний 
каталог текстів [255, с. 766]): № 107 «Радуйся, Матко Бога пред вѣки», 
№ 120 «Радуйся, Марїє, всѣм святым главо», № 121 «Радуйся, Марїє, не-
бесна Царице», № 124 «Радуйся Царице, наша заступнице», № 126 «Ра-
дуйся, радость твою воспѣваем», № 207 «Радуйся, премудрая небеси Ца-
рице», № 208 «Радуйся, Дѣво, рече Елисавет тебѣ», № 209 «Радуйся, гра-
де святый, врата на востоки», № 210 «Радуйся, луче свѣта разумнаго со-
лнца», № 211 «Радуйся, Дѣво, Мати Марїє пресвята». Останні п’ять пі-
сень належать до циклу «Officium parvum…», що зазнав сильних впливів 
жанру акафісту, про що вже йшлося. 

До префігуративних форм ми зачисляємо фразу з ірмосу літургіч-
ного піснеспіву «Достойно есть» – «Честнѣйшую херувім и славнѣйшую 
без сравненія серафім…», автором якого традиційно уважають Косму 
Маюмського. Обидва богородичні епітети гімнографічного походження 
в точному або видозміненому вигляді органічно «вбудовувався» у текст 
пісень. Наведемо кілька прикладів із західноукраїнських рукописних 
пісенників паралітургічного призначення першої половини XVIII ст.: 

1) девята строфа пісні на Успіння Богородиці «О преизбранная, до 
небес званная» [299, арк. 77 – 78]: 

В солнце одѣянна, над небо прибрана, 
Царицо херовим честнѣйшая, 
Луна под ногами з своими лучами, 
Ты на лунѣ серафим славнѣйшая. 
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2) восьма строфа пісні на Покров Пресвятої Богородиці «Всѣм ско-
рбящим радости» [255, арк. 28 – 29 зв.] (у тексті пісні змінено традиційні 
форми, що перейшли до церковнослов’янської мови з єврейського ори-
гіналу, де означали множину («херувім … серафім»), до яких додано 
слов’янське закінчення родового відмінку множини («херувимов … се-
рафимов»); також автор пісні розширив перелік янгольських чинів 
(«престолом славнѣйша всѣх вышних чынов»), атрибут «славнѣйша» від-
несено не до серафимів, а до престолів): 

Херувимов честнѣйшая и серафимов, 
И престолом славнѣйша всѣх вышних чынов, 
К Тебѣ вси прибѣгаем, 
Несумѣной Тя взываем, 
Матер Христову. 

3) перша строфа пісні «О Мати Дѣво святая» [299, арк. 81 зв.] (ви-
користовано слов’янізовану форму янгольських чинів (херувимов, сера-
фимов), замінено порядок атрибутів, що був у гімнографічному тексті 
(«херувимов славнѣйшая, серафимов чеснѣйшая»)): 

О Мати Дѣво святая, 
Мати пренепорочная, 
Тысь нам Творца породила, 
Тысь нам царство отворила, 
Херувимов славнѣйшая, 
Серафимов чеснѣйшая. 

4) друга строфа пісні «О пресвятая Дѣво Богородице» [302, арк. 65 – 
66] (замість серафимів згадано янголів, атрибут «честнѣйша» використа-
но двічі): 

Тысь Панно от хоров ангелскѣх честнѣйша, 
Тысь Панно от серафим честнѣйша, 
Будь нам прибѣжыще, к Тебѣ прибѣгаем, 
Иноя по(мо)щы над Тебе не знаем. 

5) перша строфа пісні «Хвалят Тя блажаше, пресвятая Дѣвице» 
[320, арк. 18 – 19 зв.]1 (фрагмент гімнографічного тексту використано не 

                                                
1 Твір згадано у дослідженні Д. Штерна, який аналізує його текст за Супра-

сльським богогласником (№ 131) як зразок пісні, у якій відтворено структуру ака-
фіста «на польський лад» [240, c. 46–47]. 
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повністю, він доволі вишукано вставлений у текст пісні, яка має більш 
складну, ніж зазвичай, систему римування): 

Хвалят Тя блажаше, пресвятая Дѣвице, 
Аггелскія силы, небесная Царице. 
Мати царя всѣх сил, во чревѣ твоем цар жыл, 
Едина еси радости, 
Ты еси чеснѣйшая, над всѣх славнѣйшая, 
Херовимов сладости. 

Підсумовуючи розгляд префігуративних форм у духовних піснях, 
у яких використано фрагмент піснеспіву «Достойно есть», зазначимо, 
що фразу з ірмоса «Честнѣйшую херувім и славнѣйшую без сравненія 
серафім…» цілком можна вважати маріанською префігурацією. Цей 
фрагмент гімнографічного тексту, по-перше, ніколи не потрапляє в ін-
ципітні фрази, по-друге, він відірвався від першоджерела і виконує фу-
нкцію епітета (як правило, фрази «честнѣйшую херувім» та 
«славнѣйшую серафім» у текстах пісень виступають окремо), який відо-
мий і авторам пісень, і слухачам, а тому використовується майже підсві-
домо. Саме тому, як свідчить більшість наведених прикладів, гімногра-
фічна фраза зазнала видозмін у граматичних або лексичних формах, і не 
завжди такі зміни були край необхідні з точки зору віршування. Отже, 
фраза «Честнѣйшую херувім и славнѣйшую без сравненія серафім…» з 
текстової стає мовною одиницею, що і є ознакою префігурацій. У пода-
льших дослідженнях, можливо, знайдуться ще такі самі знакові фрагме-
нти з гімнографічних текстів, які також увійшли «у плоть та кров» схід-
нослов’янської духовної пісенності. 

Окрім префігурацій, важливе місце в рецепції гімнографічних тек-
стів посідають контрафактури. Пісня «Хвалят Тя блажаше, пресвятая 
Дѣвице», окрім префігуративних елементів, має й контрафактурні. 
Окрім фрагментів піснеспіву «Достойно есть», в основі пісні лежить ще 
одне гімнографічне джерело. Наведемо третю строфу цього твору: 

Тебе вси пророци, Тебе вси патриярси, 
Тебе мученици, Тебе ієрарси, 
Тебе преподобныи, Тебе святителиє 
Царицу прославляют. 
Тебе пустыници, Тебе дѣственици 
Ораз вси выхваляют. 



Церковна гімнографія і духовна пісня 
 

 213 

У цій строфі першоджерелом є знаменитий амвросіанський гімн 
«Te Deum laudamus», який належить не лише західній гімнографічній 
традиції, а й східній, оскільки протягом багатьох століть використову-
ється у східно-християнській літургічній практиці у церковно-
слов’янському перекладі «Тебе Бога хвалим». 

Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповѣдуем, 
Тебе Превѣчнаго Отца вся земля величает. 
Тебѣ вси Ангели, Тебѣ небеса и вся Силы, 
Тебѣ Херувимы и Серафимы непрестанными гласы взывают… 

Тебе преславный Апостольскій лик, 
Тебе пророческое хвалебное число, 
Тебе хвалит пресвѣтлое мученическое воинство. 
Тебе по всей вселеннѣй исповѣдует Святая Церковь… 

Обидва тексти мають зовнішню подібність – багатократне анафо-
ричне повторення займенника «Тебе». Однак у гімні «Тебе Бога хвалим» 
воно звернене до Бога, натомість у пісні – до Богородиці. Переспівом 
гімнографічного тексту є й той фрагмент гімну, де згадуються особи, що 
прославляють Богородицю – пророки, церковні ієрархи, ченці. 

Зв’язок з гімнографічним першоджерелом у даному випадку є 
очевидним, однак несподіваним. Зміна осіб, до яких звертається текст 
духовного піснеспіву – явище нечасте і в більшості випадків зумовлене 
зміною конфесійного середовища. Можна згадати відому композицію 
М. Преторіуса «Salve Rex noster» («Радуйся, наш Царю»), текст якої – 
змінений у дусі лютеранської богословської доктрини знаменитий 
католицький богородичний антифон «Salve Regina» («Радуйся, Царице»). 
У нашому випадку приклад зворотній: небогородичний текст покладено 
в основу богородичної пісні. Можливо, причини переосмислення 
гімнографічного зразка криються у специфіці конфесійного, у даному 
випадку уніайного, середовища, де у XVIII ст. панувало богослов’я 
західного типу, зокрема й західна маріологія. Тому в тексті пісні 
особливий акцент падає на служителів Церкви, ілюструючи таким чином 
вчення про Богородицю як Матір Церкви. 

Багато фрагментів гімнографічних текстів увійшло до духовних пі-
сень, причому як у інципітних фразах, так і неінципітних. Відзначимо, 
що дуже часто в піснях «приховано» не один, а більше фрагментів гімно-
графічних текстів – інципітні та неінципітні. Щоб не розглядати окремо 
ті ж самі твори, ми будемо аналізувати їх окремо або разом, в залежності 
від того, яку кількість фрагментів гімнографічних текстів вони мають. 
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Серед пісень, створених на гімнографічний інципіт, передусім на-
звемо відому духовну пісню на інципітну фразу тринадцятого кондака 
Акафіста Божої Матері, що починається зі слів «О всепѣтая Мати». Се-
ред них популярний і донині пісенний твір «О всепѣтая Мати, о Мати, 
Мати благодати» [268, арк. 14]:1 

О всепѣтая Мати, 
О Мати, Мати благодати, 
Исполненна благодати, 
Пречистая Дѣво Мати, 
Помилуй нас. 

Пісня має ще одне гімнографічне джерело: її друга строфа почи-
нається з тексту богородичного тропаря «Под твою милость прибѣгаем». 
Відомо, що існували дві слов’янські версії цього тексту: більш давня, 
дониконівська, що починалася словами «под твою милость», никонівсь-
ка – «под твое благоутробїе». Попри існування нової редакції, більш 
рання не втратила популярності на східнослов’янських землях, її можна 
побачити в текстах духовних пісень, як, наприклад, у другій строфі піс-
ні «О всепѣтая Мати, о Мати, Мати благодати» [268, арк. 14]: 

Под твою милость прибѣгаем, 
Под твоя ноги упадаем, 
Под твой святой омофоры 
Прибѣгаем со ликѣ хоры, Мати Божая. 
Прибѣгаем к тебѣ, Мати, 
Сподоби нас благодати 
Сына Твоего. 

Фраза «под твою милость прибѣгаем» у дещо зміненому вигляді є і 
в сьомій строфі богородичної пісні «Кто нам даст крилѣ силно летѣти» 
[301, арк. 79 – 80 зв.]: 

Под твою милость вси прибѣгаем, 
Умилно молбу все прилагаем. 

Серед пісень, написаних не на гімнографічний інципіт, вкажемо 
на пісню «Звѣздо являющи Солнце» [320, арк. 26 – 26 зв.], створену на 

                                                
1 Пісня входить до числа богогласникових пісень (№ 129), однак її ми аналі-

зуємо за рукописом. 
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основі неінципітного фрагмента першого ікоса Акафіста Божої Матері, з 
якого вилучено хайретизм «Радуйся» («Радуйся, звѣздо являющая Солн-
це»). Звернемо увагу на структуру пісні, що нагадує форму акафіста, а 
також на текст її четвертої строфи: 

Звѣздо являющи Солнце, мати всего свѣта Створца, 
Прекрасный нам цвѣт зродила, а паненства не позбыла. 

Столп Божія Премудрости, день огненныя свѣтлости. 
Прекрасный нам цвѣт зродила, а паненства не позбыла. 

Лозо благо плодовита и в росквитненю обфита. 
Прекрасный нам цвѣт зродила, а паненства не позбыла. 

Чащу черпляющая радость, гора каплющая сладость. 
Прекрасный нам цвѣт зродила, а паненства не позбыла. 

Фраза з четвертої строфи «гора каплющая сладость» також інспірова-
на церковною гімнографією. У літургічних текстах ми знаходимо її пер-
шоджерело в стихирі на «Господи воззвах» малої вечірні свята Різдва Бого-
родиці, що починається словами «Іоакім и Анна торжествуют…» («Кто до-
вольно по достоинству пѣти возможет, от Анны неизреченно младенст-
вующую Дѣву? Горы убо и холми сладость искапайте днесь: всѣх бо жизнь 
и очищеніе млеком питается, Богородица Чистая») і тексті стихири на літії 
великої вечірні свята Різдва Іоанна Хрестителя, що починається словами 
«Искапайте горы сладость, и холми яко агнцы взыграйте: яко родися от 
Елісавети, хотяй с нами водворитися Господень Предтеча». 

Епітет Богородиці «гора каплющая сладость» у пісні «Звѣздо явля-
ющи Солнце» був запозичений автором з богослужбового тексту, що спі-
вається на малій вечірні Різдва Богородиці. За аналогією можна було б 
припустити, що ще одна популярна пісня з інципітом «Горы сладость ис-
капайте и вси людїє возыграйте» [311, арк. 17 зв. – 18] звернена до Іоанна 
Хрестителя, оскільки її початкова фраза практично точно відтворює ін-
ципіт стихири на літії великої вечірні свята Різдва Іоанна Хрестителя. 
Однак зовнішня подібність інципітів гімнографічних і пісенних текстів 
іноді буває оманливою: пісня присвячена оповіді про Св. Миколая. За-
уважимо, що трансформація адресатів пісенних творів не є частою і по-
яснюється зміною конфесійного середовища або більшою чи меншою 
популярністю святих, до яких звернена та чи інша пісня. 

Окрім богородичних пісень, гімнографічні витоки мають і твори 
різдвяного циклу. Пісня з «Богогласника» «Небо и земля нынѣ торжест-
вуют» (№ 5) у першій строфі майстерно перефразує початок різдвяної 
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стихири на літії «Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся, аггели 
и человѣцы духовно да торжествуют: яко Бог во плоти явися, сущым во 
тьмѣ и сѣни сѣдящым, рождейся от Дѣвы, вертеп и ясли прїяша Того: 
пастырїє чудо проповѣдуют…»1: 

Небо и земля нынѣ торжествуют, 
Аггелы людем весело спразднуют; 
Хрїстос родися, Бог воплотися, 
Аггели спѣвают, Царїє витают, 
Поклон отдают, Пастырїє грают, 
Чудо, чудо повѣдают. 

Точне відтворення початку тексту стихири («небо и земля … тор-
жествуют») часто заміщується неточним, але літературно вельми майсте-
рними парафразами («аггели и человѣцы» – «аггелы людем»; «Бог во пло-
ти явися» – «Бог воплотися»; «пастыріє чудо проповѣдуют» – «пастыріє 
… чудо повѣдают»). Гімнографічний текст став імпульсом до створення 
популярної й нині пісні, зберігши низку фраз із першоджерела, при цьо-
му вдало з’єднавши високий стиль церковнослов’янського літургічного 
тексту з елементами української мови («спѣвают», «грают»). 

У контексті зв’язків гімнографічної та пісенної поезії цікавим ви-
явився переклад латинської пісні «In Natali Domini» [224, с. 281] – «Бо-
жїє нынѣ Рождество». Цей переклад ми згадували у своїй монографії, 
однак звертали увагу лише на його латинську складову [67, с. 61–62]. 
Наразі вкажемо ще на одну особливість цього твору: вкраплення у пере-
клад латинського тексту фрагменту різдвяної стихири на стиховні «Ве-
лїє и преславное чудо совершися днесь: Дѣва раждает и утроба не 
истлѣвает». Для наочності подаємо латинський текст, його точний пе-
реклад сучасною мовою, зроблений нами, та церковнослов’янський 
текст XVII ст. [298, арк. 59 зв. – 60]: 

In natali Domini 
Gaudent omnes angeli, 
Et cantant cum jubilo: 
Gloria uni Deo. 
Virgo Deum genuit, 
Virgo Christum peperit, 
Virgo semper intacta. 

У Різдво Господнє 
Радіють янголи, 
І співають з радістю: 
Слава єдиному Богу. 
Діва Бога народила, 
Діва Христа породила, 
Діва пренепорочная. 

Божїє нынѣ Рождество 
Соединяет торжество, 
Ангели славу глашают, 
На земли мїр возвѣщают. 
Себо Дѣвая раждает, 
И утроба не истлѣвает, 
Непорочная бывает. 

                                                
1 На гімнографічний інципіт цього твору вказує Д. Штерн [240, с. 44], однак 

не зазначає усі текстові збіги. 
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Також у перекладі можна побачити алюзію на текст великого сла-
вослов’я («Слава у вишніх Богу, а на землі мир»), що має євангельське 
походження (Лк 2:14) і відображено далі у тексті стихири («аггели с пас-
тырьмы славят, и мы с ними вопієм: Слава в вышних Богу, и на земли 
мир»). Ця алюзія могла бути інспірована й оригіналом твору, оскільки у 
його тексті («Gloria uni Deo») також є натяк на латинську версію славо-
слов’я («Gloria in excelsis Deo»). Використання фрагментів із стихири 
свідчить про оригінальність підходу перекладача, який добре знає цер-
ковну гімнографію і, найімовірніше, був духовною особою. 

Отже, контрафактури на гімнографічні тексти у східно-
слов’янській духовно-пісенній традиції є типовим явищем, при цьому 
інципітні контрафактури кількісно посідають далеко не чільне місце, 
але, безумовно, є більш знаковими. Наведені приклади інтретекстуаль-
них зв’язків між гімнографічними та духовно-пісенними текстами є ли-
ше невеликою частиною значного за обсягом корпусу східно-
слов’янських духовних пісень XVII – XVIII ст. У перспективі треба 
більш детально висвітлити механізми рецепції церковної гімнографії у 
східнослов’янській духовно-пісенній творчості зазначеного періоду в її 
мовних, національних, територіальних та конфесійних проявах. 

Ступінь впливу церковної гімнографії на східнослов’янську духо-
вно-пісенну творчість протягом чотирьох століть коливалася від більш-
менш точного відтворення фрагментів гімнографічних текстів чи окре-
мих зворотів до передачі загального змісту творів. Ми детально розгля-
нули період XVII – XVIII ст., оскільки в той час процеси залучення та 
адаптації протікали найактивніше. Історична динаміка у взаємодії «гім-
нографія – духовна пісенність» вказує на те, що контрафактура як прові-
дний тип рецепції гімнографічних текстів зникає у ХІХ ст. Замість неї 
стають актуальними поетичні парафрази, інспіровані романтичною по-
езією, які вживані й дотепер. Різниця між бароковими контрафактурами 
та поетичними парафразами романтичної і постромантичної доби поля-
гає у відмінності використання гімнографічного (як і будь-якого іншого 
сакрального, зокрема біблійного) першоджерела у текстах пісень: у 
першому випадку зберігається мова та лексика твору, що робить церко-
вну гімнографію упізнаваною у пісенних текстах, у другому – переда-
ється лише загальний зміст твору, натомість змінюється його мова (цер-
ковнослов’янська – українська) та спосіб віршування (ізосилабіка – си-
лабо-тоніка). Як приклад наведемо початок відомої нововасиліанської 
пісні «Вірую, Господи і визнаю» о. І. Дуцька [325, с. 340–341], написану 
за текстом молитви Івана Золотоуста «Вѣрую, Господи, и исповѣдую», 
що читається перед причастям. 
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Вѣрую, Господи, и исповѣдую, 
яко Ты еси воистинну Христос, 
Сын Бога живаго, 
пришедый в мїр грѣшныя спасти, 
от них же первый есмь аз. 

Вірую, Господи, і визнаю, 
Що Ти Син Бога живого, 
Прийшов на землю, щоб душу мою 
Спасти від всякого злого. 

Якісний переклад та красива пісенно-романсова мелодика зроби-
ли цей твір надзвичайно популярним у греко-католицькому середови-
щі, а після входження у сучасний український римо-католицький репе-
ртуар цей твір став популярним і серед римо-католиків, які дуже часто 
співають його на причастя. 

Новий етап розвитку духовної пісенності розпочався наприкінці 
ХІХ ст. і продовжується дотепер з вимушеною перервою в атеїстичну 
радянську добу. Зазначимо, що сучасна церковна поезія усіх конфесій, 
особливо якщо вона є складовою богослужіння, так чи інакше спираєть-
ся на церковні (передусім біблійні, а іноді й гімнографічні) тексти, пе-
редаючи їх смисл. Однак у сучасних пісених творах навряд чи можна 
знайти дослівні фрази гімнографічних текстів, окрім тих випадків, коли 
композитори використовують популярні сьогодні (особливо серед ри-
мо-католиків) музичні форми з приспівом-рефреном та куплетами ре-
читативно-псалмодичного складу, де поряд з іншими текстами трапля-
ються сучасні переклади близькосхідних поетичних гімнів раннього 
Середньовіччя. Та навіть в останньому випадку це сучасний текст, який 
є перекладом близькосхідних літургічних гімнів, а не контрафактура, 
зроблена на основі церковнослов’янського перекладу зі збереженням 
лексики, як це було у XVII – XVIII ст. 

Серед причин відмови від контрафактур – використання в духов-
них піснях сучасних мов (українська, білоруська, російська), які є дале-
кими від церковнослов’янської. Другою причиною відходу текстів від гі-
мнографічних джерел стала подальша активізація авторського первня у 
пісенній творчості, коли творцям не треба було звертатися до гімногра-
фічних першоджерел як засобів інспірації або наслідування. Пісень, які 
безпосередньо пов’язаних з гімнографією, є вкрай небагато, і всі вони 
спираються на традиції переспівів гімнографічних текстів, поширених на 
християнському Заході. Більшість сучасних пісень, витоками яких є цер-
ковна гімнографія, були створені на Заході і прийшли до східно-
слов’янського репертуару через європейську духовну пісенність. Таким 
чином, питання зв’язків духовної пісенності ХІХ та ХХ ст. із гімнографією 
може стати предметом спеціального дослідження, а з пісенних зразків 
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назвемо лише один твір, що увійшов до європейського й східно-
слов’янського репертуару та став дуже популярним – австрійська пісня 
XVIII ст. «Großer Gott, wir loben dich», яка є вільним переспівом амвросі-
анського гімну «Te Deum». Ми бачимо цей твір не лише у західноєвро-
пейських пісенниках (одинадцятистрофний оригінал «Großer Gott, wir 
loben dich» [335, с. 257–258] та скорочений до трьох строф її польській 
переклад з дещо видозміненою мелодією «Ciebie, Boże, chwalimy» [350, 
с. 328]), а й в українських та російських пісенниках ХХ – початку ХХІ ст., 
причому як у католицьких, так і протестантських, бо ця пісня не є кон-
фесійно маркованою. У 1920-х рр. її помістив до збірки «Гусли» 
І. Проханов (№ 165 «Боже, славим мы Тебя», дев’ятистрофна) з позначкою 
«Амвросианское славословие» [264, с. 169]. У дещо скороченому вигляді 
(сім строф замість дев’яти) вона увійшла до збірки «Песни христиан» під 
№ 157 [288, с. 206]. У російському католицькому пісеннику пісня пред-
ставлена текстом «Боже, хвалим мы Тебя» (дев’ять строф), де використано 
дещо видозмінений текст із проханівської збірки [261, с. 365–367]. 

В українському репертуарі ми знаходимо цей твір у протестантсь-
ких («Боже, славимо Тебе», тристрофна [321, с. 247] «Боже, славимо Те-
бе», чотиристрофна [270, с. 77], обидва переклади є різними попри од-
наковий інципіт) і римо-католицькому («Боже, славимо Тебе», тристро-
фна, переклад відмінний від протестантських, з яким спільним є лише 
інципіт [258, с. 458–459]) пісенниках. Універсальність цього твору поля-
гає у простій мелодиці, яка є легкою для виконання усією громадою, 
прозорому та зрозумілому тексті, що базується на одному з ранніх гім-
нографічних зразків і є спільним для усіх християнських конфесій. У 
пострадянському католицькому репертуарі відомий також польський 
переспів гімну «Te Deum» кінця ХІХ – початку ХХ ст. «Ciebie, Boże, wys-
ławiamy», що має чотирнадцять строф і нині співається на чотири мело-
дії, з яких найпопулярнішою є остання [350, с. 326–328, 504–505]. Цей 
переспів гімну «Te Deum» ліг в основу дванадцятистрофного українсь-
кого перекладу з новою мелодією1 [258, с. 808–810], а також увійшов до 
російського пісенника з найбільш вживаною мелодією у перекладі «Ми-
ром Господа восславим!», де використано усі чотирнадцять строф [261, 
с. 368–370]. Однак, як вже було зазначено, пісні на гімнографічні дже-
рела сьогодні є все ж рідким явищем. 
                                                

1 У даному випадку, оскільки жодна польська мелодія у пісеннику не вико-
ристана, а переклад має деякі відмінності у віршуванні (у польському тексті 
8+8+8+8, в українському 8+7+8+7) і текст наслідує не тільки польське першоджере-
ло, а й латинський гімн, тому однозначно сказати, що першообразом був польський 
переспів не можна, хоча це найімовірніше. 
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Музична складова східно-християнської гімнографії та її вплив на 
духовну пісенність потребують ретельного дослідження. Порівняльний 
аналіз, зроблений нами, а також Ю. Медведиком1, монодичних гімног-
рафічних наспівів та тих мелодій духовних пісень, що дійшли до нас, 
показав, що на противагу західній традиції, де григоріанські піснеспіви 
стали фундаментом значного числа духовних пісень XIІ – XVI ст., цер-
ковна монодія православної традиції так і не стала основним джерелом 
мелодики духовних пісень. Мінімальний вплив музичної складової схі-
дно-християнської гімнографії на східнослов’янську духовну пісен-
ність, на відміну від текстової, можна пояснити хронологічно пізнішим 
формуванням традиції (XVII – XVIII ст.). У часи становлення українсь-
кої духовної пісенності вже не було необхідності спиратися на власну 
музичну гімнографію, оскільки нові пісенні форми, апробовані у Євро-
пі, прийшли на східнослов’янські землі у сформованому вигляді, при 
цьому в більшості випадків вони репрезентували наступний – бароко-
вий – етап розвитку європейської духовно-пісенної традиції, коли від-
бувалася заміна творів, що спиралися на церковну гімнографію або апе-
лювала до її форм, новими, заснованими на пісенно-танцювальних ін-
тонаціях. Зазначимо, що різниця між мелодикою пісень та монодійними 
піснеспівами, що інспірували появу деяких пісень, є суттєвою. Обидва 
жанри, якщо розглядати їх у площині церковної традиції, належали до 
різних типів культури – середньовічної та модерної, і, відповідно, у різ-
ний спосіб репрезентували сакральне у музиці, що звучала в храмі. Ха-
рактеризуючи церковну монодію, Н. Герасимова-Персидська слушно 
зауважує: «Суттєвим моментом є її споглядальний характер, особливий 
тип протікання часу, який дозволяє й слухачам перебувати в продовже-
ному теперішньому часі. Відсутність основних характеристик музики 
Нового часу (дискретності, регулярності, повторності та контрасту) є чи 
не головною ознакою сакральної монодії» [21, с. 18]. Відповідно, у духо-
вних піснях, що репрезентували музику Нового часу, зв’язок із церков-
ною монодією був опосередкований або взагалі відсутній. 

Зазначимо, що духовні пісні нового стилю, у яких були яскраво 
виражені основні риси новоєвропейської музики (дискретність, регуля-
рність, повторність, контраст), спочатку увійшли до східнослов’янського 
репертуару як твори позабогослужбові, тобто як такі, що не мали сакра-

                                                
1 Див. музичні приклади у публікаціях дослідника [136, с. 73–74, 145., с. 177–

180, 192–193], де на прикладі гімнографічних та пісенних творів показано відмін-
ність їх музичної складової. 
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льного статусу, але з часом у греко-католицькій традиції вони стають 
частиною богослужіння (у статусі паралітургічних). Нові функції духо-
вних пісень (які не замінювали церковну гімнографію, але доповнювали 
її) свідчать про нове розуміння сакрального у музиці, де середньовічну 
парадигму «продовженого теперішнього часу» було замінено новочас-
ною, подібно до того, як це відбулося і в богослужбовій музиці при по-
яві партесного багатоголосся. 

Коротко підсумуємо результати аналізу текстових та музичних 
зв’язків між церковною гімнографією і східнослов’янською духовно-
пісенною традицією. Можна з упевненістю стверджувати, що способи 
рецепції сакральних текстів у східнослов’янській духовній пісенності 
були вельми різноманітними – від доволі точного слідування оригінаду 
до вільної інтерпретації. Гімнографічні тексти не були лише вихідним 
пунктом для створення нових пісень, їхні фрагменти часто дуже органі-
чно впліталися у тканину всього твору. 

Відзначимо актуальність для східнослов’янської духовної пісенно-
сті як східно-християнських, так і західно-християнських гімнографіч-
них зразків. Форми їх рецепції були різними: якщо латинська гімногра-
фія входила передовсім через посередництво європейської духовної пі-
сенності, доволі рідко безпосередньо впливала на зміст і форму духов-
них пісень, то візантійські гімнографічні тексти у церковно-
слов’янському перекладі часто впліталася у духовно-пісенні твори і ста-
вали їх органічною частиною. Тексти пісень, особливо церковно-
слов’янські, були насичені фразами і зворотами з гімнографічних дже-
рел, які разом із біблійними текстами стали основою східносло’янської 
духовно-пісенної поезії. Іноді ці фрази набували знакового статусу, і то-
ді їх можна інтерпретувати як префігурації (термін Д. Штерна) – типізо-
вані лексичні одиниці, запозичені зі Св. Письма або церковної гімног-
рафії, які перетворювалися на усталені епітети і відокремилися від кон-
кретних текстів. Межа між префігураціями та текстовими цитатами як 
складовими контрафактур була рухомою: деякі тексти своєю знаковістю 
набували статусу префігурацій. 

Одним із поширених способів включення гімнографічних текстів 
до пісенної поезії був інципітний метод (термін Ю. Медведика) або ін-
ципітна контрафактура (термін Д. Штерна). Та нерідко саме неінципіт-
ні, однак знакові, фрази з гімнографічних текстів «впліталися» у тексти 
пісенних творів, стаючи їх органічною частиною. У текстах пісень мож-
на знайти не один, а кілька гімнографічних прообразів. Також є випад-
ки, коли адресат у текстах гімнографічних джерел та пісень не збігаєть-
ся, хоча такі приклади є поодинокими. Східно-християнська церковна 
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гімнографія вельми органічно вплітається і в переклади запозичених пі-
сень, засвідчуючи, що автор-перекладач мислить гімнографічно. 

Специфічною рисою рецепції гімнографічних текстів у східно-
слов’янському духовно-пісенному репертуарі є їхня фрагментарність – 
практично відсутні пісні, у яких гімнографічне першоджерело цитува-
лось би повністю або хоча б доволі розлогим фрагментом. На противагу 
до латинської традиції, де у XIV – XVI ст. церковна гімнографія була 
одним із джерел пісенної поезії, більш пізній початок формування ду-
ховної пісенності на східнослов’янських землях, що припадає на період 
ХVІІ – XVIІІ ст., унеможливлював точне («цитатне») відтворення авто-
рами пісень гімнографічних текстів через неактуальність буквального 
цитування як творчого методу. Текстові зміни у гімнографічних першо-
джерелах були зумовлені й іншими чинниками: мовним середовищем, 
де паралельно використовувалися церковнослов’янська та староукраїн-
ська, а згодом сучасні мови, творчою фантазією автора, яка у Новий час 
стає важливим компонентом релігійного мистецтва. 

Пізній етап духовної піснетворчості (ХІХ – ХХІ ст.) позначений 
зменшенням зацікавленості авторів духовних пісень гімнографічними 
текстами як джерелом натхнення, однак найбільш значущі для христи-
янської традиції тексти переспівуються і стають популярними творами 
у церковному середовищі. На відміну від східно-християнських гімног-
рафічних текстів, що були вагомою складовою східнослов’янської духо-
вно-пісенної поезії, монодичні гімнографічні наспіви не змогли стати 
основним джерелом мелодики духовних пісень, що пояснюється пізнім 
часом формування традиції (XVII – XVIII ст.). 

Трансформація підходів до сакральних текстів свідчить про ево-
люцію мислення піснетворців – від точного відтворення текстів і форм 
до вільних переспівів та парафраз. Багаторівнева рецепція гімнографіч-
них текстів у східнослов’янському духовно-пісенному репертуарі є яск-
равим свідченням міцності християнського фундаменту культури 
слов’янських народів Східної Європи. 
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РОЗДІЛ 4  
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКА ДУХОВНА 
ПІСЕННІСТЬ У НАЦІОНАЛЬНИХ 

КООРДИНАТАХ 

4.1. Історичний розвиток української духовної пісенності 

Українській духовній пісенності книжного типу, що має більш ніж 
чотирьохсотрічну історію, можна присвятити кілька десятків монографі-
чних досліджень. Ми намагатимемося лише коротко окреслити основні 
історичні етапи її розвитку в територіальному та конфесійному розмаїтті. 
Варто зазначити, що на сьогоднішній день немає жодної роботи, у якій 
було б простежено всю історію української духовної пісенності від вито-
ків до сьогодення, також відсутня періодизація, що охоплювала б усі ета-
пи її розвитку. Серед праць, що містять періодизацію української духов-
но-пісенної традиції, вкажемо на монографічне дослідження 
Ю. Медведика [145], в якому зосереджено увагу лише на основних віхах 
формування українського рукописного і друкованого пісенника, тобто 
історичного періоду, що охоплює кінець XVІ ст. – середину ХІХ ст. Вче-
ний виділяє чотири етапи становлення рукописного пісенника: перший 
(кінець XVІ ст. – середина XVII ст.) закладає підвалини формування ру-
кописної традиції; другий (50–60-ті рр. XVIІ ст. – кінець 20-х рр. 
XVIIІ ст.) ознаменований появою пісенника як спеціальної книги, при-
значеної для запису пісенних творів; третій (30–80-ті рр. XVIIІ ст.) позна-
чений оновленням їх структурної моделі; четвертий (90-ті рр. XVIIІ ст. – 
середина ХІХ ст.) характеризується паралельним функціонуванням ру-
кописних і друкованих пісенників та впливом останніх на рукописну 
традицію, яка з часом починає занепадати [145, с. 76–105]. Також 
Ю. Медведик виділив три етапи формування української едиційної 
практики пісенників. У першому (підготовчому) (остання третина 
XVІІ ст. – 40-ві рр. XVІII ст.) було закладено фундамент української тра-
диції друку збірок духовних пісень; другий (львівський) (1751 р. – поча-
ток 70-х рр. XVIIІ ст.) позначений появою перших друкованих пісенників 
українською мовою; третій (почаївський) (1772 р. – кінець XVIIІ ст., фак-
тично – 1806 р.) ознаменований виходом «Богогласника» [145, с. 106–
168]. Таким чином, Ю. Медведик виокремлює два основних етапи (що 
хронологічно частково накладаються) розвитку української духовної пі-
сенності XVII – початку ХІХ ст. – рукописний та едиційний. Пропоную-
чи свою періодизацію української духовно-пісенної традиції, ми врахо-
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вуємо напрацювання вченого, вносячи відповідні корективи та хроноло-
гічно її розширюючи згідно з предметим дослідження. 

Початок першого періоду, названого нами рукописним, хронологі-
чно припадає на кінець XVІ ст., коли в Україні з’являються духовні пісні 
нового типу. Він завершується в останній третині XVIIІ ст., коли рукопи-
сний співаник пройшов усі стадії формування. На цей час також припа-
дає початок друків пісенників як окремої книги. Відповідно, другий пе-
ріод, названий нами едиційним, починається з останньої третини 
XVIIІ ст. Завершення першого та початок другого періодів частково збі-
гаються, оскільки процеси завершення формування рукописного пісен-
ника та пошуки форм друкованого йшли паралельно. Більш точною да-
тою є 1790 р., коли з друку виходить «Богогласник» – класичний україн-
ський пісенник, що заклав підвалини едиційної традиції не лише в Укра-
їні, а й на інших східнослов’янських землях. Завершується другий період 
наприкінці ХІХ ст. Третій період розпочинається на межі ХІХ – ХХ ст. і 
відзначається стильовим оновленням української духовної пісенності та 
формуванням її нової конфесійної гілки – протестантської. Цей період 
ми окреслили як поліконфесійний, хоча це не єдина його специфічна 
риса. Завершується третій і розпочинається четвертий період у 30-ті рр. 
ХХ ст., коли в УРСР, що входила до складу СРСР, внаслідок атеїстичної 
державної політики було припинено розвиток християнської музичної 
традиції, у тому числі й духовно-пісенної. Вона продовжувала розвива-
тися переважно на межами України, а тому цей період ми окреслили як 
зарубіжний або діаспорний. Останній, п’ятий період розпочався після 
відновлення незалежності України у 1991 р., ми називаємо його сучас-
ним. Він ознаменований відновленням традицій, що були сформовані 
раніше, та створенням нових, характерних для постмодерної доби. 

Охарактеризуємо усі п’ять етапів розвитку української духовної 
пісенності, зосередивши виклад на кількох основних параметрах, які, на 
нашу думку, є важливими щодо розуміння її еволюції. Серед них ми ви-
діляємо 1) ступінь збереження джерел, за якими можна роботи виснов-
ки щодо розвитку духовної пісенності, 2) регіональні та соціокультурні 
аспекти розвитку духовно-пісенної традиції; 3) конфесійна складова ду-
ховно-пісенної традиції; 4) жанрово-тематичні пріоритети української 
духовної пісенності; 5) мовні пріоритети української духовної пісеннос-
ті; 6) музично-стильові пріоритети української духовної пісенності; 
7) зв’язок з фольклорною традицією та популярною культурою. Огляд 
кожного етапу буде побудовано на основі аналізу кожного із зазначених 
параметрів. Аналогічним чином викладатиметься історія інших східно-
слов’янських духовно-пісенних традицій – білоруської та російської. 
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Джерельна база першого періоду розвитку української духовно-
пісенної традиції від кінця XVІ ст. до межі XVІІ – XVІІІ ст. оперує міні-
мальною кількістю джерел, які походять з власне українських теренів. 
Утім, українських репертуар доволі широко представлений у російських 
рукописах кінця XVІІ ст., що дозволяє хоча б частково його реконстру-
ювати, при цьому проблемними залишаються питання його національ-
ної атрибуції, що вирішені лише частково. Відповідно, багато питань 
щодо українського репертуару кінця XVІ – XVІІ ст. (мовна, конфесійна 
та інші складові) можуть вирішуватися лише гіпотетично. Кінець XVІІ –
перша третина XVІІІ ст. представлена лише кількома рукописами. По-
чинаючи з 30-х рр. XVІІІ ст. кількість джерел збільшується, причому 
переважно це пісенники, переписані в Галичині та Лемківщині, є також 
рукописи із Закарпаття, значно менше представлений східноукраїнсь-
кий та центрально-український регіони. Отже, більшою кількістю дже-
рел на сьогоднішній день представлена західноукраїнська духовна пі-
сенність, ніж східноукраїнська, що робить неможливим повноцінне ви-
світлення української національної духовно-пісенної традиції в її регіо-
нальному розмаїтті. Однак у західноукраїнських рукописах представле-
но чимало пісень з центральних і східних регіонів, однак інші аспекти, 
окрім репертуарних, через недостатню кількість співаників не можуть 
бути висвітлені достатньо повно. 

Говорячи про джерельну базу, не можна оминути ще один аспект – 
функціонування в культурному просторі України пісенного репертуару 
іноземного походження. Йдеться передусім про польські католицькі пі-
сні, які були відомі серед широких верств населення і не могли не 
вплинути на становлення українського духовно-пісенного репертуару. 
Саме польському компоненту ми завдячуємо і появу пісень-перекладів, 
і традицію паралітургічного співу греко-католиків. Польські пісні, що 
збереглися у вигляді кириличних транслітерацій у російських пісенни-
ках, принесли до Москви українці та білоруси. Додамо також словацькі 
та угорські католицькі канціонали, що вплинули на формування духов-
ної пісенності Закарпаття. Менш поширеними, ніж у Білорусі, були 
протестантські друки, однак їх вплив на формування української духов-
ної пісенності також не виключений. Цей корпус джерел, який ніким 
не аналізувався і сьогодні не може бути повністю реконструйований, ві-
діграв надзвичайно важливу роль у розвитку української духовно-
пісенної традиції. Польський пісенний корпус також є потужним під-
ґрунтям білоруської традиції, однак значення і сила впливу польського 
компоненту в українській та білоруській традиціях значно різняться, що 
становить специфіку обох традицій. 
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Недостатність джерел не дозволяє говорити про регіональну спе-
цифіку української духовної пісенності у XVІІ ст. Однак регіональні 
ознаки (локалізація) виявляються у тих моментах, коли описуються іс-
торичні події, вони також виявляються в іконославильних піснях, ре-
презентуючи конкретну святиню. Загалом до початку XVІІІ ст. пісні 
створювалися практично у всіх регіонах з українських населенням – за-
хідному, центральному, східному; при цьому якихось специфічних ре-
гіональних рис, окрім вказівок на конкретні локуси, в українській духо-
вно-пісенній традиції не було. 

Суттєвим моментом, що розмежовував східно-центральну та захід-
ну традиції у XVІІІ ст., став конфесійний чинник: у східно-центральному 
регіоні духовна пісенність розвивалась як складова православної церков-
ної культури, західному – унійної. У XVІІІ ст. також можна говорити і 
про регіональну традицію у більш вузькому значенні. Так, наприклад, 
яскраво виражену регіональну специфіку мала закарпатська духовна пі-
сенність. Завдяки публікаціям учених сьогодні вона достатньо повно ре-
презентована в науковому полі1. Втім, найбільш детально на сьогодніш-
ній день вивчена галицька та лемківська2. Волинські регіональні традиції 
знайшли відображення у почаївському «Богогласнику». 

Попри цілісність української духовно-пісенної традиції XVІІ – 
XVІІІ ст., соціальний запит на репертуар, що мав різне призначення, 
спричинив виокремлення двох типів пісенності – позалітургічної та па-
ралітургічної, які мали свою специфіку. Саме розвиток паралітургічної 
пісенності інспірував започаткування едиційної практики, яка здійсню-
валася відповідно до форм, що склалися в західноукраїнській (унійній) 
гілці національної традиції, при цьому однак у друковані видання по-
трапили найкращі пісенні твори, що репрезентували всі регіони України. 

Конфесійна складова духовно-пісенної традиції на початковій 
стадії представлена переважно творами православних авторів. Та в укра-
їнській традиції збережено відомості і про протестантську пісенність. 
Серед перших зафіксованих зразків українських духовних пісень кінця 
XVI ст. – вже згадуваний протестантський рукописний пісенник, що 
                                                

1 Тексти духовних пісень Закарпаття у ХХ ст. публікували В. Гнатюк [24] та 
Ю. Яворський [219]. У ХХІ ст. закарпатська традиція висвітлювався у працях 
П. Женюха ([245]; [247]), який здійснив публікацію закарпатського духовно-
пісенного репертуару, що побутував в Мукачівській єпархії XVІІІ – ХІХ ст. [243]. 

2 Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. публікацію текстів та опис рукописних пі-
сенників Галичини XVІІІ ст. здійснювали М. Возняк ([15]; [17]), М. Грушевський 
[29], І. Франко [204], ін. Серед сучасних текстових публікацій духовних пісень, що 
побутували на Лемківщині, відзначимо книгу О. Гнатюк [4]. 
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зберігався у Познанській бібліотеці імені Едварда Рачинського, у якому 
було зафіксовано близько 50 пісень, перекладених «з німецької на тоді-
шню українсько-білоруську мову» [145, с. 76]. Це лише один зразок, 
який, на жаль, до нас не дійшов. Ймовірно, були й інші пісенники, од-
нак відомості про них не збереглися. Зазначимо, що протестантський 
компонент був важливим для розвитку української культури на зламі 
XVI – XVIІ ст., на що слушно звертає увагу І. Кузьмінський, досліджую-
чи протестантські коріння партесного співу [112, с. 24–31]. Наразі важко 
сказати, наскільки протестантська традиція була важливою для розвит-
ку української духовної пісенності. Подальші дослідження можуть 
більш чітко виокремити її протестантське підґрунтя. Серед цікавих 
прикладів рецепції протестантської духовно-пісенної традиції в україн-
ській культурі цього періоду назвемо переклади лютеранських гімнів 
С. Тодорського, зроблених силабічним віршем тогочасною українською 
бароковою мовою. Хоча ці твори не були відомі широкому загалу, однак 
свідчили про відкритість українського суспільства до протестантської 
пісенності [145, с. 118–119]. 

До 30-х рр. XVІІI ст. українська духовна пісня функціонувала у 
православному середовищі і мала позабогослужбове призначення. Пісні 
духовного змісту звучали у побуті, у театральних виставах (шкільних 
драмах, вертепі), під час церковних та світських урочистих подій тощо. 
У подальшому духовна пісенність, культивована у православному сере-
довищі, не змінила свого призначення. У храмах на богослужіннях ду-
ховні пісні співалися дуже рідко, серед найбільш поширених випадків – 
спів колядок під час різдвяних свят, який актуальний і сьогодні. 

Католицькій елемент також був важливий для розвитку українсь-
кої духовно-пісенної традиції. Нагадаємо про функціонування в україн-
ському середовищі католицьких польських пісенників, які слугували 
зразками для створення духовних пісень, а також джерелом поповнення 
українського репертуару. Католицькі пісні суттєво вплинули на право-
славну пісенність, однак ще більше – на унійну. На ранньому етапі роз-
витку української духовної пісенності немає відомостей про пісні з 
унійних осередків попри те, що на теренах України в першій половині 
XVІI ст. Унійна Церква розвивалася і мала свої парафії. Відповідно, у 
цей період серед уніатів також культивувався спів духовних пісень, по-
дібний до православних церковних практик, однак ці твори до нас не 
надійшли, або ж ми їх ідентифікуємо як православні. Нагадаємо, що в 
XVІI ст. в Україні ще не культивувався паралітургічний спів пісень, ха-
рактерний для тогочасної Білорусі, а пісенні твори за змістом та функ-
цією нічим не відрізнялися від православних. З 30-х рр. XVІІI ст. на за-
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хідноукраїнських землях (Галичина, Лемківщина, Закарпаття), що вхо-
дили до Австро-Угорської імперії, де переважна кількість вірних вже на 
початку XVIIІ ст. належала до Унійної Церкви, починає формуватися 
нова гілка української пісенності – паралітургічна, особливістю якої був 
тісний зв’язок з богослужінням. У цей час змінюється структура пісен-
ників, яка наближується до католицьких зразків, оновлюється реперту-
ар, у якому з’являються пісні до католицьких свят та святих, збільшуєть-
ся кількість творів польською й латинською мовами – запозичених та 
написаних українськими авторами1. 

Серед жанрово-тематичних пріоритетів української духовної пі-
сенності першого етапу розвитку – пісенні твори повчально-напу-
чувального, молитовного, покаянного, славильного змісту, твори, що 
звертаються до Бога, Богородиці, святих, іконославильні пісні, пісенні 
твори, у яких згадуються головні церковні свята, пов’язані із земним 
шляхом Ісуса Христа. Православна пісенність представлена піснями усіх 
названих тематичних груп. Щодо греко-католицької пісенності, то в пі-
сенниках з календарно-тематичним циклом менше місце посідають пі-
сенні твори загального змісту (повчальні, молитовні, славильні тощо), 
натомість збільшується кількість пісень, присвячених церковним святам 
(господським, богородичним, до святих), також з’являються твори, 
пов’язані з унійною церковною практикою (на процесії, на обряд висві-
тлення Св. Дарів тощо). Доволі популярними у цій час є й псалтирні пі-
сні, які наприкінці XVIIІ ст. практично виходять з ужитку, на відміну 
від російської традиції, де пісенні псалтирні парафрази були популярні 
аж до початку ХХ ст. Нагадаємо, що назва «псальма», яка є однією з тра-
диційних для духовних пісень в Україні і практично єдиною для росій-
ської духовної пісенності, походить від жанру псалма, вільними пере-
співами яких у XVII – XVIIІ ст. вважали духовні пісні сучасних авторів. 
Біблійні пісні та місяцеслови, популярні в російському репертуарі на-
прикінці XVIІ ст., в українській традиції відсутні. 

Мовні пріоритети української духовної пісенності цього періоду 
визначаються різними чинниками, передусім соціокультурними. Укра-
їнські духовні пісні цього періоду представлені творами, написаними 
староукраїнською, модернізованою церковнослов’янською, польською, 
латинською мовами. Відзначимо, що використання тієї чи іншої мови і 
християнська конфесія її автора залежали від різних чинників і не бу-
ли між собою пов’язані. Так, православний архімандрит Іоаннікій Га-
лятовський (бл. 1620 – 1688) є автором пісень польською мовою, які 
                                                

1 Про запозичені пісні  див. більш детально в монографії автора [67]. 
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були доволі популярними: вони були зафіксовані не лише в українсь-
ких, а й у нотованих російських рукописах кінця XVIІ ст., записаних 
кириличною транслітерацією1. З іншого боку, церковні діячі Унійної 
Церкви користувалися церковнослов’янською мовою, що ми бачимо на 
прикладі білоруського супрасльського рукопису та українського поча-
ївського «Богогласника». 

Значного поширення в українському духовно-пісенному реперуа-
рі набула модернізована церковнослов’янська мова. Нею писали автори, 
які працювали у Московії, серед яких назвемо Димитрія Ростовського 
(Данила Туптала), Єпифанія Славинецького. В українському репертуарі 
є чимало анонімних творів, які також написані церковнослов’янською 
мовою. Трапляються й такі випадки, коли частина тексту написана 
книжною українською, а частина – церковнослов’янською. Оскільки та-
ких прикладів є багато, і вони показові щодо співіснування двох мов як 
репрезентантів двох типів сакральності, наведемо як приклад початкові 
строфи (1–2) і строфи зі середини (7–9) пісні «Воскрес Ісус от гроба» із 
Супрасльського богогласника (№ 84) [225, с. 541]: 

Воскрес Їсус от гроба радость восїя, 
Аггл сидяй на гробѣ женам вопїя. 
Что ищете живаго; сїє вѣщаще, 
Что плачете нетлѣнного миро ношаше. 
<………> 
О востанїи Сына и ты Царице, 
Кролевая святая всѣх помощнице, 
Моли Сына и Бога, абы дал жити, 
На сем земном падолѣ весело пѣти. 
В горнем Іерусалимѣ рач вомѣстити, 
З выбраными твоими вѣчне хвалити. 

Більшості творів Супрасльського богогласника притаманне співіс-
нування двох мовних шарів – церковнослов’янського і староукраїнсько-
го2. Показово, що церковнослов’янський лінгвістичний шар слугує зов-
нішнім атрибутом, а тому використовується найчастіше у початкових 
строфах. Саме поверховість церковнослов’янського шару свідчить про 
західно-християнське розуміння сакральності в українській паралітур-
гічній пісенності, де зовнішня форма не має такої ваги, як у східно-

                                                
1 Тексти і музику пісень з коментарями та варіантами опублікував 

Ю. Медведик [141]. 
2 Це також дуже типово і для українських рукописних пісенників XVIІІ ст. 
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християнській церковній традиції. Зазначимо, що церковнослов’янська 
мова давала більш широкі можливості непомітно долучати до текстів пі-
сень фрагменти з Біблії та церковної гімнографії, хоча є чимало творів, 
написаних книжною українською мовою, де багато цитат та ремінісце-
нцій на сакральні тексти, що було показано у попередньому розділі. 

Найпоширенішою мовою української духовної пісні є староукраїн-
ська (книжна українська). Саме вона становить кістяк основного корпусу 
пісень XVIІ – XVIІІ ст. Ця літературна мова не є тотожною народній, хо-
ча її елементи також потрапляють до її лексичного складу, і їх можна 
знайти у текстах духовних пісень, оскільки вона не має чітких нормати-
вів. Так, у західноукраїнських землях книжна українська мова має багато 
полонізмів, щодо східноукраїнського, то полонізмів там значно менше. 
Зазначимо, що вона ніколи не сприймалася як сакральна, тим не менше 
також була репрезентантом сакрального у його новочасному розумінні 
(сакральність західно-християнського типу), але не сама собою, а як фу-
нкціональна складова паралітургічної пісенності, де мовний чинник 
спрямований на розуміння текстів вірян, а сакральний вимір пов’язаний з 
функцією, яку пісня виконує на літургії або інших церковних відправах. 
На книжну українську мову перекладалися запозичені пісні, причому не 
лише з польської та латинської, а й словацької і навіть німецької (пісні 
С. Тодорського). Щодо графіки, то в основному переписувачі використо-
вували кирилицю, однак є й рукописи, де записувалися латинкою пісні, 
написані книжною українською мовою. 

Польська мова також характерна для українського духовно-
пісенного репертуару. Вона звучала не лише у римо-католицькому се-
редовищі – багато польських пісень записувалося у рукописних пісен-
никах православних й уніатів. Значно менше було пісень латинською 
мовою, хоча і вони доволі часто потрапляли до рукописів. Відзначимо, 
що конфесійна складова у цей час не відігравала важливої ролі щодо на-
явності польської або латинської мов, проте, починаючи з 30-х рр. 
XVIІІ ст., більшість польськомовних та латиномовних пісень містяться в 
рукописах паралітургічного призначення. 

Серед музично-стильових пріоритетів української духовної пісен-
ності першого (рукописного) періоду її розвитку відзначимо орієнтацію 
на західноєвропейську традицію, яка культивувала пісенні твори сучас-
ного барокового стилю. Звернемо особливу увагу на популярність бага-
тоголосся кантового типу, вже сформованого на середину XVIІ ст., ре-
презентованого в українській духовної пісні «Радуйся, Марїє, Дѣвам ца-
рице». Цей твір є типовим зразком кантового багатоголосся, де два верх-
ніх голоси рухаються паралельними терціями, а нижній є функціональ-
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ним басом. О. Шевчук у цьому творі констатує архаїчні риси мелодики – 
змінність VІ ступеня (натуральний і дорійський), пов’язуючи це з тра-
дицією церковної монодії [207, с. 487]. Втім, багатоголосний виклад у 
пісні «Радуйся, Марїє, Дѣвам царице» є класичним для кантової тради-
ції. Такий тип багатоголосся був далеко не єдиним у Європі, але став 
нормативним для українсько-білоруської, а згодом російської традиції. 
При малій кількості джерел (мелодії духовних пісень відомі переважно 
з російських рукописів) все ж можна говорити про загальну тенденцію 
використання в духовних піснях елементів барокової світської музики 
(опора на танцювальні ритми, ладова змінність тощо). Риси, що спорід-
нюють пісні з церковної монодією, виявлені лише рудиментарно і не 
характерні для усього пісенного репертуару. Також відсутні пісні, які 
можна було б уважати такими, що виникли на основі гімнографічних 
мелодій, при тому що в текстах духовних пісень багато уривків з церко-
вної гімнографії. Така невідповідність рецепції сакральних текстів і сак-
ральних мелодій в українському духовно-пісенному репертуарі, як ми 
вже зазначали, була пов’язана з тим, що процеси адаптації гімнографіч-
них текстів в Україні відбувалися значно пізніше, ніж у Європі, а тому 
музичний компонент орієнтувався не на середньовічну, а на барокову 
музичну традицію, актуальну на той час. 

У перший період розвитку української духовної пісенності, що 
орієнтувалася на книжну традицію і європейський репертуар, зв’язок з 
фольклором не був актуальним. Втім, фольклорна традиція – літератур-
на й музична – не могли не вплинути на її розвиток. Щодо фольклори-
зації книжних пісень, то серед найбільш значущих проявів вкажемо на 
проникнення кантового типу фактури в народнопісенну традицію, а та-
кож формування лірницького репертуару. Духовні пісні, попри їх спря-
мованість на сакральність в її церковному та побутовому вимірах, вже на 
першому етапі свого розвитку не були позбавлені рис популярної куль-
тури. Це проявляється у тиражуванні, поки ще рукописному, духовно-
пісенників, частково зниженому стилі духовних пісень, які доповню-
ються несакральними деталями (особливо це стосується різдвяних пі-
сенних творів), опорі на засоби музичної виразності, характерні для по-
пулярної (побутової) у той час музики. 

Отже, у перший період розвитку української духовної пісенності 
було сформовано її основні риси, що заклали підвалини її подальшого 
розвитку і сформували її обличчя, яке відрізняє її від інших східно-
слов’янських духовно-пісенних традицій. 

Другий період розвитку української духовної пісні тривав від по-
чатку едиційної традиції (остання третина XVIIІ ст.) до кінця ХІХ ст. 
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Друки духовно-пісенників не відразу витиснули рукописні співаники. 
Створення рукописних пісенників продовжувалося і зазнавало впливу 
едиційної. Так, наприклад, значна чистина рукописів була скороченими 
копіями «Богогласника» [145, с. 76]. З часом рукописна традиція почала 
занепадати, що відображає об’єктивні процеси зміни способів трансляції 
духовно-пісенного репертуару. Тож ми будемо говорити не лише про 
друки, а й про рукописи, які у цей час продовжують відігравати доволі 
суттєву роль у розвитку духовно-пісенної традиції. 

Джерельна база другого періоду розвитку української духовної пі-
сенності доволі детально описана у монографії Ю. Медведика. Вчений 
зазначає перші друки з духовними піснями, вказує на два важливі еди-
ційні осередки – львівський та почаївський. Перший відзначався поль-
ськоцентричною орієнтацією, тому у ньому українські пісні друкували-
ся лише латинкою. Серед збірок – «Pieśni o Nayświęszey Maryi Pannie w 
Cudotwornym Obrazie Lwowskim...» (Львів, 1751 (?)), «Katechizm krótko 
zebrany…» (Львів, 1768), «Nabożeństwo do Matki Boskiey...» (Львів, 1797, 
третє видання) [145, с. 120–136]. У Почаєві у 1773 р. виходить нотована 
збірка з восьми духовних пісень українською мовою (її назва невідома, 
оскільки єдиний примірник зберігся без титульного аркуша) [145, 
с. 138–141]. Однак антологією української духовної пісенності XVII – 
XVIIІ ст. справедливо вважається «Богогласник» (1790–1791) [253]1, який 
став взірцем для подальших видань духовних пісень не лише греко-
католицької, а й православної традиції. Окрім того, у Почаєві виходять з 
друку й інші пісенники, зокрема наприклад, «Пѣсны благоговѣйныя. В 
кратцѣ собранныя. Поемыя. При Божественной Літургии чтенной» 
(1806). У Почаєві було надруковано ще два унійних видання «Богоглас-
ника» (1805, 1825), пізніше було чимало інших, переважно православних 
видань2. Сьогодні для широкого загалу є менш відомими пісні українсь-
ких авторів, що писали польською мовою, однак вони також відіграли 
важливу роль у становленні української духовної пісенності. У XVIIІ ст. 
одним зі знаних українських авторів, що писали пісні й польською мо-
вою, був Тимофій Щуровський (1740–1812). Його музично-поетичний 
доробок, що сьогодні є предметом вивчення3, актуалізує питання поль-
                                                

1 Сьогодні «Богогласник» доступний для дослідження завдяки розміщенню 
видань 1790–1791 та 1825 рр. на сайті НБУВ, а також публікації у 2016 р. з комента-
рями Ю. Медведика [223]. 

2 Про видання «Богогласника» див. класичну працю С. Щеглової [216]. 
3 Українська дослідниця О. Шкурган, що студіює у Польщі, суттєво розши-

рила джерельну базу щодо вивчення творчості Т. Щуровського, зокрема віднайшла 
повний примірник його книги «Wzór doskonałości panieńskiej...» (Почаїв, 1772) з 
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ськомовної духовно-пісенної творчості українських авторів XVIIІ – 
ХІХ ст. Серед друків Наддніпрянської України назвемо православні ви-
дання «Богогласника», серед яких є низка київських (1884, 1885, 1887, 
1889, 1894, 1900, 1903). Усі вони є скороченими щодо почаївського ви-
дання, і, окрім першого, є нотованими [147, с. 78]. 

Джерельна база зазначеного періоду місить і рукописні пісенники 
Лемківщини, Галичини, Закарпаття, які нині знаходять у бібліотеках 
України, Польщі, Словаччини, Росії. Частину з них, зокрема закарпатську 
традицію, проаналізовано та описано у працях П. Женюха, а також робо-
тах С. Паппа [163], А. Томко ([189]; [190]) та ін. Що стосується духовно-
пісенної традиції у центральному, східному та південному регіонах Укра-
їни, то рукописних пісенників, що її репрезентують, значно менше. 

Отже, цей період представлений великою кількістю друкованих та 
рукописних джерел, при цьому вони нерівномірно представляють укра-
їнську традицію кінця XVIIІ – ХІХ ст. в її конфесійному та регіонально-
му розмаїтті. 

Джерела, які дійшли до нас, свідчать про регіональні та соціокуль-
турні аспекти розвитку духовно-пісенної традиції, а саме про те, що 
осередки піснетворчості, які сприяли оновленню традиції (оформлення 
й закріплення репертуарного канону, розвій української духовно-
пісенної едиційної традиції), знаходилися на західноукраїнських землях 
(Волинь, Галичина). Такий стан речей був тісно пов’язаний з розповсю-
дженістю та вкоріненістю у регіональні церковні традиції паралітургіч-
них практик, які передбачали виконання пісень у храмах, завдяки чому 
існувала необхідність впорядкування пісенного репертуару церковними 
ієрархами для його відповідності вимогам, що ставляться до творів, що 
можуть виконуватися у церкві. Відзначимо, що греко-католицький ре-
пертуар не був тотожний у різних регіонах України. Так, закарпатська 
духовно-пісенна традиція мала свої особливості, які пояснювалися сло-
вацькими та угорськими впливами; регіональна специфіка відобразили-
ся і на структуруванні пісенників. 

У східних та центральних регіонах України духовна пісенність роз-
вивалася відповідно до православних церковних традицій. Популярність 
пісенних творів та їх затребуваність соціумом була не меншою, ніж у за-
хідному регіоні, але оскільки православна пісенність не була кодифіко-
вана, її дослідження є більш складним. У цей період формується й лір-
ницький репертуар, зафіксований на межі ХІХ – ХХ ст. П. Демуць-ким. 

                                                                                                                                                            
духовними піснями, уточнила місце їх видання, встановила кількість духовних пі-
сень, які він написав [236]. 
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Видання духовних пісень у православних осередках розпочалися досить 
пізно (згадаємо київські «Богогласники» кінця ХІХ – початку ХХ ст.) і ба-
зувалося на здобутках унійної церковної традиції, адаптованих для вірян 
православного віросповідання, значна частина яких свого часу була уніа-
тами1 і зберегла традицію співу пісень у зв’язку з богослужінням. 

Серед конфесій, що репрезентували духовно-пісенну традицію 
другого періоду, найвагомішими були православна та греко-католицька. 
Дві основні гілки української духовної пісенності мали багато точок пе-
ретину, бо значна частина репертуару мала загальнохристиянський 
зміст. Так, православні видання «Богогласника» лише вилучали з друків 
репертуар, що мав яскраво виражені католицькі маркери (пісні до като-
лицьких свят та святих, твори латинською та польською мовами), зали-
шаючи незмінним загальний корпус духовних пісень, при цьому зага-
льну структуру книги, побудовану за зразками католицьких канціона-
лів, було збережено. Друк більшості пісень з унійного видання в право-
славних «Богогласниках» свідчить про єдність, хоча й нетотожність ко-
рпусу пісень паралітургічного та позалітургічного призначення, який 
часто різнився лише своєю функцією. 

Стосовно інших конфесій, то у ХІХ ст. на теренах України продо-
вжувала функціонувати і польськомовна католицька пісенність, однак, 
на відміну від попереднього періоду, вона вже не мала тієї культуротво-
рчної ролі, що в минулих століттях. При цьому у греко-католицьких пі-
сенниках до початку ХХ ст. продовжували записувати польські та лати-
номовні католицькі пісні, як давні, так і створені у ХІХ ст. Римо-
католицька пісенність культивувалася в католицьких осередках націо-
нальних меншин – поляків, словаків, угорців та ін., що проживали на 
українських землях, тож ця традиція помітного впливу на розвиток на-
ціональної традиції у цей період не мала. Аналогічним чином предста-
влена пісенність у протестантських, передусім лютеранських громадах. 

Жанрово-тематичні пріоритети української духовної пісенності 
другого періоду в цілому були сформовані в попередній період, тому 
суттєвих змін у тематичному наповненні репертуару не відбулося. Се-
ред найбільш популярних груп пісень залишаються колядки та велико-
дні пісні, серед тематичних груп – богородичні пісні, пісні до найбільш 
шанованих святих (Миколая, Петра і Павла, Василя, Андрія, Івана Хрес-
тителя, Параскеви, Варвари, ін.). Практично повністю виходять з ужит-

                                                
1 Передусім це відноситься до білорусів, більшість з яких до 1839 р. були уні-

атами, але актуально і для українців. 
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ку псалтирні пісні. В греко-католицькій традиції1 вже остаточно закрі-
пилися пісні на католицькі свята (Тіла і Крові Христової, Співстраждан-
ня Богородиці, Непорочного Зачаття Богородиці). Відзначимо поліфун-
кціональність духовно-пісенних творів, що описують страждання Бого-
родиці, яка стояла під хрестом. Ці твори в європейській церковній тра-
диції окреслюють як планкти. Окрім перекладів латинської секвенції 
«Stabat mater», в українському репертуарі є низка оригінальних пісень-
планктів. Як показав їх порівняльний аналіз2, запозичені й українські 
твори поділяються на два типи: перший надає перевагу ліричній лінії, 
сконцентрованій на темі страждань Богородиці, другий – оповідній, де 
послідовно викладено євангельські події Страстей Христових – від зра-
ди Іуди до погребіння Христа, поданих крізь призму опису страждань 
Богородиці. Відповідно, в українській паралітургічній практиці XVIIІ – 
початку ХХ ст. подвійність змісту, закладена у творі, знайшла відбиття в 
цікавій закономірності розташування пісень-планктів серед пасійних 
творів у рукописній традиції, тоді як у більшості друків – серед пісень, 
приурочених до свята Співстраждання Богородиці. Розміщення пісень-
планктів у різних розділах пісенників свідчить не лише про подвійність 
змісту твору, а й про меншу поширеність свята Співстраждання Богоро-
диці серед українців-католиків, де пісні до нього так і не стали части-
ною рукописної традиції навіть в едиційний період, хоч вони й активно 
пропагувалися на сторінках друків. Пісні до свята Співстраждання Бо-
городиці також відсутні у закарпатських друкованих пісенниках. Пісні-
планкти у православній традиції цього періоду практично не викорис-
товувалися, хоча ця тематика є актуальною і близькою для православно-
го слухача3, а перші відомі українські пісні-планкти, частина з яких 
розміщена в «Богогласнику», належать саме православним авторам – 
Єпифанію Славинецькому («О Дѣвице пречистая») та Димитрію Ростов-
ському («О возлюбленный Сыне, что сіє сотворил», «Зрящи Сына поно-
сной смерти сужденна», «Нас дѣля распятаго Марїя видящи»). 

Серед мовних пріоритетів української духовної пісенності цього 
періоду – церковнослов’янська та книжна українська (у друках); у гре-
ко-католицьких рукописах також нерідко використовувалася польська 
та латинська. У рукописних піснях, особливо тих, що не були надруко-
вані, усе більше проявлялися риси живої розмовної мови. У нередагова-
                                                

1 Йдеться передусім про галицьку традицію, оскільки в закарпатських греко-
католицьких збірках найчастіше пісні на ці свята відсутні. 

2 Про це більш детально див. статтю автора [78]. 
3 Вона втілена у тексті каноні повечір’я Великої П’ятниці «Плач Пресвятої 

Богородиці», який за традицією приписується Симеону Логофету (Х ст.). 
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них пісенних текстах є багато діалектизмів (польських, словацьких, 
угорських), які дозволяють більш-менш точно локалізувати текст за йо-
го походженням. Наближенні до народної мови тексти духовних пісень 
поступово торували шлях до нового етапу української духовно-пісенної 
традиції, який отримав назву нововасиліанського. 

У православних виданнях «Богогласника» кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. книжна українська мова, наскільки могла, наближалася до цер-
ковнослов’янської. Синодальні петербурзькі видання «Богогласника» 
(1900, 1902, 1905) зберегли певні риси української мови у текстах пісень, 
однак вона була вже далекою від живої української мови, якою творила-
ся нова українська пісенність постромантичної доби. Також згадаємо 
москвофільське львівське видання «Богогласника» 1886 р., де тексти бу-
ли спотворені штучною церковнослов’янщиною, що напередодні онов-
лення української духовної пісенності була глибоким архаїзмом. Ціка-
вим є той факт, що попри сплеск розвитку романтичної поезії у ХІХ ст. у 
творчості Т. Шевченка та його сучасників-романтиків, у цей період не 
було створено нового українського духовно-пісенного репертуару, і 
протягом усього ХІХ ст. актуальним залишався бароковий. Відставання 
розвитку духовної пісенності від літератури у Наддніпрянській Україні 
пояснюється особливостями духовної пісенності, яка швидше тяжіє до 
традиційного, ніж до нового, авторитетом «Богогласника», який упро-
довж ХІХ ст. не втрачав актуальності, відсутністю зацікавленості в онов-
ленні репертуару церковною владою Російської імперії, яка прагнула 
уніфікувати східнослов’янський мовний простір за допомогою церков-
нослов’янських та російських текстів духовних пісень. Щодо пісенності 
католицьких та протестантських громад, то вони зберігали традиції сво-
їх національних меншин, використовуючи у духовних піснях польську, 
німецьку та інші мови. 

Музично-стильові пріоритети української духовної пісенності у 
другий період також відзначалися певною архаїчністю. Почаївський 
«Богогласник» (1790–1791) закріпив та кодифікував традицію українсь-
кої барокової пісенності, сформовану у XVII – XVIII ст. Через популяр-
ність цього видання українська духовна пісня протягом ХІХ ст. спира-
лася на барокову традицію. Вона фактично оминула класицизм: відсут-
ність творів цього стилю є специфічною рисою української духовно-
пісенної традиції. Елементи класицистичного стилю ми можемо знайти 
у деяких богогласникових піснях («Хвалите Господа со небес», № 77, 
«Ах! Смотри, кто жив на преждный мой вѣк» (№ 233)), але тут йдеться 
саме про елементи класицизму, позаяк тексти пісень за способом віршу-
вання є типово бароковими, мелодика пісень має як барокові, так і кла-
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сицистичні риси. Зразків «чистого» класицизму серед творів «Богоглас-
ника» ми не знайдемо – частково через домінування бароковій поезії, 
частково через малу поширеність нової стильової течії на українських 
землях у другій половині XVIIІ ст., на противагу російській традиції, де 
духовна пісенність цього періоду мала виразні риси класицизму. Класи-
цистичні зразки української духовної пісенності можна знайти у пред-
ставників української діаспори Санкт-Петербургу, які у той час репре-
зентували переважно російську, а не українську музичну культуру. Ро-
мантичні риси української духовної пісенності ХІХ ст. проявлялися не в 
новому репертуарі, а у рецепції барокового. Давні пісні з часом набува-
ли романтичних рис завдяки оновленню мелодики пісень, що було осо-
бливо характерно для лірницької традиції, а також через взаємодію з 
народнопісенними джерелами. 

У цей період посилюється зв’язок з фольклорною традицією. 
О. Богданова зазначає систему жанрів духовних («набожних) наспівів 
лірницького репертуару ХІХ ст.: духовні вірші, псальми, молитви, ака-
фісти, жебранки, «благодарєнія», причитання, жебрацькі рецитації. 
Провідне місце в репертуарі лірників «посідає полістилістичне жанрове 
утворення – псальма, котра асимілює в собі різноманітні витоки церков-
ної, світської, професійної й народнопісенної культури та як окреме 
фольклорне явище постає в процесі постійних еволюційно-транс-
формаційних перетворень» [7, с. 10]. Фіксацію лірницького репертуару 
здійснив П. Демуцький на початку ХХ ст., і хоча видання останнього 
хронологічно належить до наступного періоду, лірницький репертуар 
набуває класичного вигляду саме в ХІХ ст. Щодо виявів у духовній пі-
сенності рис популярної культури, то в цей період він позначений син-
тезом церковної та побутової традицій. Оскільки духовні пісні завжди 
мають молитовний характер і спрямовані на трансцендентне, то серед 
основних функцій популярної культури в духовно-пісенній традиції 
відсутня розважальна. Однак зв’язок релігійного з побутовим, простота 
текстів та засобів виразності, форма тиражування, популяризація та де-
популяризація пісенних творів – усв ці ознаки популярної культури ха-
рактерні для української духовної пісенності цього періоду. 

Третій етап розвитку української духовної пісенності розпочина-
ється наприкінці ХІХ ст. і завершується у 30-х рр. ХХ ст. Цей етап ми на-
звали поліконфесійним, при цьому зазначивши, що це далеко не єдина 
специфічна риса, оскільки українська традиція завжди була поліконфе-
сійною. Однак саме цей період ознаменований створенням новітнього 
україномовного репертуару в усіх конфесіях, за винятком римо-
католицької, яка лише наприкінці ХХ ст. розпочала його формування. 
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Третій період також ознаменований оновленням українського духовно-
пісенного репертуару, що також стає його характерною рисою. На жаль, 
цей період було штучно перервано радянською владою спочатку на зе-
млях Наддніпрянщини, а на зламі 30–40-х рр. – у Західній Україні.  

Джерельна база цього періоду є доволі вагомою, однак значна кіль-
кість видань є рідкісними: їх потрібно відшукувати в архівах. Рукописні 
пісенники також залишаються актуальними, хоча і значно менш затребу-
ваними. У роботі І. Матійчин [130] здійснено опис джерел нововасиліан-
ської пісенності, що дозволило дослідниці прослідкувати усі етапи її ста-
новлення та описати духовно-пісенний репертуар. Значно меншу увагу 
науковці звертають на видання початку ХХ ст., які мають не інновацій-
ний, а традиційний характер. Низка галицьких та закарпатських видань 
початку ХХ ст. спираються на едиційні традиції «Богогласника», при 
цьому вони мають інші назви – «Великій хлѣб души» (Унгвар – Нью-
Йорк, 1903) [259], «Пѣсенник или собраніе пѣсней, поемых во дни праз-
дников…» (Унгвар, 1913) [296], «Пѣснословец или новое собраніе церко-
вных пѣсней» (Львів, 1909) [297]. Ці видання цікаві тим, що зберігали да-
вній репертуар у той час, коли йшло його інтенсивне оновлення. 

На сьогодні існує чимало робіт джерелознавчого характеру, в яких 
у науковий обіг потрапляють маловідомі збірки духовних пісень кінця 
ХІХ – першої третини ХХ ст. Серед останніх назвемо дослідження 
Ю. Медведика та Г. Медведик [134], в якому зібрано відомості про дру-
ки українських різдвяних пісень другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
Автори серед численних збірок називають не лише галицькі та закар-
патські, а й одеські, серед яких «Украинський спиванык. 100 пісень з 
нотамы» (1904), укладений Б. Арсеном (псевдонім фольклориста і поета 
Арсена Бакалінського), та збірка «Украинськи писни з нотамы» (1909), 
опрацьована А. Конощенком [134, с. 73]. 

Щодо новоствореного протестантського (баптистського) репертуа-
ру, то про його розвиток ми дізнаємося з передмови до пісенника «Єван-
гельський співаник Відродження» (Чикаго, США, 1954). Про самі пісен-
ники, описані у передмові («Пісні паломника» (Кременець, 1920), «Ар-
фа» (Харків, 1925, 1928), «Рідні мелодії» (Харків, 1927), «Голос Сіону» 
(Львів, 1930), «Арфа Сіону» (Львів, 1931), «Пісні спасенних» (Львів, 
1937), «Скарбничка» (Кременець, 1930), «Псалмоспіви» (Кременець, 
1937, 1939), «Християнський співаник» (Лодзь, 1932), «Новий християн-
ський співаник» (Рава-Руська, 1935), [271, с. 5–6]), наразі говорити важ-
ко, позаяк ці видання є раритетними, а тому їх детальний аналіз ще не 
було здійснено, хоча деякі з них згадуються в науковій літературі. Од-
нак очевидним є те, що пісенний репертуар, уміщений в цих виданнях, 
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зберігся хоча б частково, передусім завдяки виданням діаспори. Серед 
доступних для дослідження видань цього періоду – «Український єван-
гельський співаник» (Станіславів, 1933), особливості репертуару якого 
описано у розвідці автора, присвяченій розвитку української пісенності 
з кінця ХІХ ст. дотепер [74, с. 192–193]. 

Серед джерел, що репрезентують фольклоризовані варіанти украї-
нських духовних пісень, передусім відзначимо вже згадувану збірку 
П. Демуцького «Ліра і її мотиви» (1903), яку було нещодавно перевида-
но з додатками, коментарями та інципітаріями пісень [36]. Після пере-
видання ця збірка стала більш доступною для дослідників, що дозволяє 
детально ознайомитися з фольклорним духовно-пісенним репертуаром. 

Отже, джерельна база для вивчення української духовної пісенно-
сті цього періоду є доволі вагомою, хоча подекуди й важкодоступною. 
Відзначимо однак вибірковий інтерес до духовної пісенності цього пе-
ріоду. Якщо нововасиліанська традиція та «Ліра і її мотиви» П. Демуць-
кого є предметом вивчення українських учених, то протестантська тра-
диція викликає значно менше зацікавлення у дослідників, через що за-
гальна картина розвитку української духовної пісенності є неповною 
Якщо російські баптистські збірки першої третини ХХ ст., укладені 
І. Прохановим, сьогодні є оцифрованими і доступні кожному дослідни-
ку, то українські того ж періоду є недоступними для вивчення. Врахо-
вуючи цей чинник, ми свідомо назвали цей період поліконфесійним, 
усвідомлюючи важливість конфесійного компонента у розвитку духов-
ної пісенності цього періоду. 

Регіональні та соціокультурні аспекти розвитку духовно-пісенної 
традиції зумовлені багатовіковим знаходженням українських земель у 
межах двох держав (до 1918 р.) – Російської та Австро-угорської імперій, 
пізніше – у складі СРСР, Польщі, Чехословаччини, Румунії. Процеси 
оновлення репертуару в різних українських регіонах в цілому є ідентич-
ними, але мають свої особливості, пов’язані з пріоритетами тієї чи іншої 
конфесії. Найбільш швидко процеси оновлення репертуару йшли в Га-
личині, де ченці-василіани заохочували усіх до створення нових духов-
них пісень, підтримуючи цю ініціативу сприянням у друкуванні пісен-
них творів. Детальний аналіз основних етапів становлення та розвитку 
нововасиліанської духовно-пісенної традиції містить дисертація 
І. Матійчин [130]. Її авторка зазначає, що внаслідок більш ніж чвертьвіко-
вого накопичення пісенного матеріалу у світ вийшли дві збірки – «Коля-
ди» (Жовква, 1925) та «Церковні пісні» (Жовква, 1926), у яких зібрано й 
кодифіковано новий репертуар, що створювався на основі сучасної укра-
їнської мови та музичних засобів виразності доби романтизму. На відміну 
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від прогресивних тенденцій піснетворення, що були у Галичині, у греко-
католицькому середовищі Закарпаття у цей час продовжували друкува-
тися пісенники, основний зміст яких складали барокові пісні, давньоук-
раїнська мова якого у той час вже була сильно зрусифікована. 

На зламі ХІХ – ХХ ст. на території України, що входила до складу 
Російської імперії, пісенний жанр був представлений друками, серед 
яких православні видання «Богогласника», що актуалізували барокову 
музичну традицію, яка на той момент була вже архаїчною. Серед нових 
тенденцій, що з’явилися у 20-х рр. ХХ ст. – хорові обробки духовних пі-
сень, передусім різдвяних, авторами яких були О. Кошиць, М. Леон-
тович, К. Стеценко, Я. Яциневич та ін. [218, с. 121–122], що стали підґру-
нтям нової української богослужбової музики1. П. Козицький, посилаю-
чись на творчий досвід К. Стеценка, вважав, що використання у музиці 
елементів, які містяться в кантах і колядках, близьких до народної твор-
чості, є єдиним способом оновлення української церковної музики [174, 
с. 129]. Як зразок нового музичного стилю наведемо Панахиду 
К. Стеценка, три пісні канону (№ 8 «Нема святішого як Ти, Господи», № 9 
«Житейське море», № 11 «Бога людям неможливо бачити») якої спира-
ються на кантове триголосся [164, с. 192]. Хорові обробки духовних пі-
сень (за М. Юрченком – хорові канти [218, с. 121–122])2 відображали зага-
льну тенденцію розвитку духовної пісенності того часу – оновлення лі-
тературного та музичного компонентів духовно-пісенних творів. Однак 
про оновлення духовно-пісенного репертуару не йшлося, оскільки у роз-
витку богослужбової музики православної традиції духовна пісня не була 
пріоритетним жанром, на противагу греко-католицькій, тому давні духо-
вні пісні лише модернізуватися через хорові обробки. 

Також вагомою подією стало видання збірки П. Демуцького «Ліра 
і її мотиви» (1903). Цікавим є той факт, що упорядник не зміг оминути 
більш ніж столітньої едиційної традиції українських духовних пісень: 
упорядкування творів у збірці нагадує богогласникову, що дає підстави 
називати її лірницьким «Богогласником» [36, с. 41]. Значна кількість бо-
гогласникових та інших барокових пісень, що збереглися у лірницькому 
                                                

1 У Галичині обробки духовних пісень з’явилися раніше – у 90-х рр. ХІХ ст. 
[133, с. 235]. 

2 М. Юрченко вважає, що хорові канти включалися в церковне служіння, за-
мінюючи хоровий концерт [218, с. 122]. З цим твердження не погоджується 
Ю. Медведик, який зауважує, що «важко “хоровими кантами” замінити духовний 
концерт» [133, с. 235]. Також вчений вважає, що термін «хоровий кант» можна вжи-
вати лише умовно, оскільки обробки створено на основі одноголосних пісень [133, 
с. 233–234]. 
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репертуарі, свідчить про актуальність у цей період в Україні давнього 
духовно-пісенного шару. 

Третій період розвитку української духовно-пісенної традиції по-
значений активним розвитком протестантської пісенності. Підкресли-
мо, що остання до початку ХХ ст. розвивалася переважно в осередках 
національних меншин, а пісенний репертуар, культивований етнокон-
фесійними спільнотами, представлений творами, написаними націона-
льними мовами представників цих спільнот. Серед потужних євангелі-
чних громад, що мешкали у Приазов’ї, назвемо менонітів, які пересели-
лися з Пруссії до Катеринославської губернії наприкінці XVIII ст. Му-
зичну традицію менонітів детально досліджено у працях П. Леткеманна 
([128]; [227]) та Т. Мартинюк ([127]; [129]). Духовні піснеспіви менонітів 
були німецькомовними і в зазначений період, як вказує Т. Мартинюк, 
представлені духовними піснями для хорового виконання. Тиражували-
ся духовні пісні менонітів учителем та видавцем І. Борном, який з лип-
ня 1889 р. щомісяця видавав музичні твори у вигляді окремих листівок 
під назвою «Sängerfreund», що складалися з 2 аркушів (4 сторінок), а піс-
ля 18 випусків перевидавалися у вигляді великого тому «Sängerfreund». 
З січня 1891 р. назву було змінено на «Liederperlen», проте сам принцип 
видання залишився тим самим. До 1914 р. (І. Борн припинив роботу над 
збірками у 1903 р.) було видано 8 томів піснеспівів, після чого видання 
припинилося через заборону німецькомовних видань у Російській імпе-
рії. Тематика духовно-пісенних творів менонітів була типовою для про-
тестантських громад і охоплювала твори прославного, покаянного, мо-
литовного змісту [129, с. 10]. Зазначимо однак, що протестантські духо-
вно-пісенні традиції, репрезентовані національними меншинами, фун-
кціонували у локальних осередках і не впливали на загальний розвиток 
української духовної пісенності. 

Окрім національних меншин, у цей час відбувається формування 
протестантської традиції національними мовами, серед яких найважли-
віше значення має баптистська. Більшість баптистських збірок першої 
третини ХХ ст., як уже зазначалося, походять із західноукраїнських те-
риторій (Кременець, Львів, Рава-Руська), на сході України (в УРСР) ба-
птистський репертуар друкувався в Харкові. Його основу становили пе-
реклади іноземних пісень, хоча обов’язковим елементом були твори мі-
сцевих авторів: так, у кременецькій збірці «Скарбничка» (1930) було чи-
мало пісень, перекладених з російської та польської мов, а також твори 
її укладача Д. Герасевича і пісні місцевих віруючих. Друге, розширене 
видання цього пісенника під назвою «Псалмоспіви» (1937, 1939) було 
краще опрацьоване і містило 309 пісенних творів [91, с. 47]. Щодо інших 
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збірок, то навіть таких даних про них ми не маємо, але враховуючи іно-
земне походження цих протестантських течій, де було сформовано по-
тужну пісенну традицію, можна цілком впевнено говорити про вагому 
роль запозиченого репертуару як у західноукраїнському, так і у східно-
українському регіоні. 

Жанрово-тематичні пріоритети української духовної пісенності 
третього періоду в православній та греко-католицькій пісенності в ці-
лому не змінилися. Можемо констатувати лише появу нових тематич-
них груп у нововасиліанських пісенниках (збірка «Церковні пісні»), 
яких не було у «Богогласнику» та інших виданнях. Серед них пісні до 
популярних католицьких свят («До Пресвятого Серця Ісусового», «Гімн 
Цареві-Христові») та обрядів («Пісні під час служби Божої»). Є низка пі-
сень у розділах «Пісні до Ісуса Христа» і «Пісні до Сотворителя», які 
близькі до творів, культивованих у протестантському середовищі. 
І. Матійчин зазначає спробу створення циклу пісень-молитов «Молито-
вні часи», але традиція виконання молитов у вигляді пісень не прийня-
лася [130, с. 9]. Також дослідниця вказує на пошуки форм духовних пі-
сень, зазначаючи, що, окрім традиційної строфічної форми, створюва-
лися пісні з 2- та 3-частинною будовою, а також у формі рондо. Окрім 
того, у піснях могла буди наприкінці невелика кода, у якій повторюва-
лися значущі слова та фрази [130, с. 14]. 

Більш суттєвими були відмінності у протестантському репертуарі. 
Пісенник «Український євангельський співаник» (Станіславів, 1933) [321] 
містить твори як традиційні для православної та католицької традиції (на 
Різдво, Богоявлення, Великдень, ін.), так і типові для протестантських 
збірок тематичні групи (про церкву, таїнства, місію, кінець життя). Хоча 
деякі з названих тематичних груп також були в греко-католицьких пі-
сенниках, саме в цих розділах зосереджено доктринальні відмінності, що 
відрізняють протестантські течії від традиційних – католицької та право-
славної. Зазначимо, що нові тематичні групи здебільшого прямо не 
вплинули на пісенний репертуар традиційних християнських конфесій, 
однак опосередкований вплив все ж був, що ми спостерігаємо на сучас-
ному етапі розвитку української духовно-пісенної традиції. 

Мовні пріоритети української духовної пісенності у цей період 
дещо змінюються. Остаточно втрачає загальнонаціональне значення 
польська мова, що звучить майже виключно в римо-католицьких осере-
дках. Виходять із ужитку й пісні латинською мовою. Щодо староукраїн-
ської та церковнослов’янської, то вона представлена у перевиданнях 
«Богогласника», а також у пісенниках з іншим назвами, які орієнтували-
ся на репертуар цього друку. 
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У третій період остаточно стверджується сучасна українська мова 
як провідна для української духовно-пісенної традиції. Вже зазначало-
ся, що саме ченці-василіани інспірували створення репертуару, який 
спирався на сучасну живу українську мову, і нововасиліанські збірки 
20-х рр. ХХ ст. закріпили цю традицію. У цих виданнях тексти бароко-
вих пісень також подано в українізованому вигляді, на відміну від зака-
рпатських збірок. Українізований варіант мають богогласникові пісні зі 
збірки «Ліра і її мотиви» П. Демуцького. 

Щодо новоствореного протестантського репертуару, то він також 
був переважно україномовним. Пісні лише українською мовою містили 
західноукраїнські видання, щодо харківських видань, то в них репертуар 
подавався і російською, і українською мовою. Підтримка протестантсь-
кими конфесіями саме україномовного репертуару у 20-х рр. ХХ ст. 
пов’язана з політикою українізації, яка відбувалася у той час. У розвідці 
А. Ігнатуши, присвяченій протестантській пресі 20-х рр. ХХ ст., є згадки 
про співацьку практику протестантів цього періоду. Дослідник відзначає, 
що пастор, поет, проповідник та редактор журналу «Баптист Украины» 
І. Кмета-Єфимович був зацікавлений в українізації баптистських громад і 
прагнув, «щоб хори співали українські духовні гімни із збірки “Арфа” під 
час богослужінь» [83, с. 94]. Також в очікуванні виходу в світ збірки «Рід-
ні мелодії» було запропоновано, цілком у дусі більшовицького адмініст-
рування, «зобов’язати хори поширити репертуар українських пісень та 
співати їх на кожному зібранні» [83, с. 94–95]. Саме завдяки політиці 
українізації на Східній Україні було закладено основи українського про-
тестантського репертуару. Щодо інших протестантських течій, то мен-
шою мірою вона вплинула на п’ятидесятників, що було пов’язане з особ-
ливостями розвитку цієї церкви та її тодішніми керівниками [83, с. 98–
99], через що їх служіння відбувалися російською мовою, і, відповідно, 
звучали духовні пісні російською. У адвентистів служіння йшли україн-
ською та німецькою мовами через етнічний склад віруючих [83, с. 99–
100], тож відповідними мовами виконувалися і церковні піснеспіви. На 
жаль, відомості про репертуар та збірки адвентистів до нас не дійшли. 

У цей період також важливим компонентом української духовно-
пісенної традиції стає російська пісенність, яка до того була лише спо-
радично представлена в українському культурному просторі. Пісенні 
зразки російською записувалися в українських рукописах, переважно 
світського змісту. Але це були поодинокі випадки, і російські пісні ви-
ділялися на тлі іншого репертуару. Російські духовні пісні знаходимо і в 
рукописах кінця XVIІІ ст., переписаних на Слобожанщині, там їх відсо-
ток дещо більший, що свідчить про вплив російської пісенності на схід-
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ноукраїнських землях. Але до кінця ХІХ ст. не має підстав говорити про 
значні російські впливи на національну духовно-пісенну традицію. На 
початку ХХ ст. російська духовна пісня входить до українського культу-
рного простору. Зазначимо однак, що її роль була найбільш вагомою 
лише у тих осередках, які не мали потужного культуротворчого потен-
ціалу, а саме в протестантських громадах. Вплив російськомовної пісен-
ності у протестантських осередках пояснюється стрімким розвитком ро-
сійського баптистського репертуару, створеного І. Прохановим, який 
упродовж першої чверті ХХ ст. видав 10 збірок духовних пісень1. Врахо-
вуючи той факт, що у багатьох українських протестантських громадах 
богослужіння йшли російською мовою, то цілком зрозуміло, що збірки 
І. Проханова були затребувані та популярні. 

Музично-стильові пріоритети української духовної пісенності 
третього періоду відзначаються прагненням до оновлення. У репертуарі 
зберігаються найбільш популярні барокові пісні, але вони зазнають ви-
дозмін, що наближають їх до народнопісенних витоків (лірницька тра-
диція), або осучаснюються завдяки хоровим обробкам («хорові канти»). 
Однак найбільший культуротворчий потенціал мали нові пісні. У сти-
льовому відношенні найсучаснішим був нововасиліанський репертуар, 
детально проаналізований у музичному плані у роботі І. Матійчин 
[130]. Дослідниця зазначає, що духовні пісні продовжували панегіричну 
та ліричну лінії духовного піснетворення. У панегіричних піснях пере-
важають стрибки на широкі інтервали та рух по стійких ступенях ладу, 
для ліричних характерна пісенна мелодика, плавність та заокругленість 
мелодичних ліній. Окрім того, ліричні пісні мали широкий образний 
діапазон – від просвітленої лірики богородичних пісень до композицій 
скорботного змісту у піснях пасійного змісту. Для нововасиліанської пі-
сенності ліричного змісту характерно використання пісенно-
романсових інтонацій, розширеного діапазону мелодії [130, с. 13–14]. 
Зазначимо, що на початок ХХ ст. пісенно-романсовий стиль не був в 
авангарді музичних течій, однак саме він став однією з ознак українсь-
кої духовної пісенності, що має глибоке національне коріння, оскільки 
особливим проявом національного в українській культурі є ліризм. 

Лютеранська збірка «Український євангельський співаник» міс-
тить пісні барокового та класичного стилів. У піснях також є елементи, 
що сполучають їх з народнопісенними витоками, переважно у творах, 
взятих з українського репертуару (колядки), та романтичною музичною 

                                                
1 Ці видання ми розглянемо більш детально у частині, присвяченій російсь-

кій пісенності. 
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традицією. Щодо баптистських збірок першої третини ХХ ст., то наразі 
ми маємо лише їх стислий опис, однак в цілому можна визначити сти-
льові особливості протестантського репертуару, виходячи з музичних 
пріоритетів російських збірок І. Проханова, популярних на українських 
теренах, а також більш пізніх нотованих видань середини ХХ ст. У сти-
льовому відношенні ці пісні-гімни, призначені для хорового виконання. 
Вони написані у строфічній формі та спираються на музичні зразки кла-
сико-романтичної традиції. 

Зв’язок з фольклорною традицією у цей період проявляється через 
пісенно-романсові стильові орієнтири, одним із витоків яких є лірична 
пісенність. Саме тому деякі церковні пісні, як, наприклад, знаменита 
«Страждальная мати» о. І. Дуцька з часом фольклоризувалася і нині 
сприймаються як народний пісенний твір духовного змісту. Також у 
цей період відбувається фіксація лірницького репертуару у знаменитій 
праці П. Демуцького «Ліра і її мотиви». У виданні зібрано духовні пісні, 
що увійшли у фольклорну традицію. Лірницький репертуар засвідчив 
поступову українізацію старовинних пісень через вимову у давніх текс-
тах і видозміни в мелодиці, яка набула думних рис завдяки посиленню 
імпровізаційного компонента. 

Що стосується зв’язку духовно-пісенної традиції з популярною 
музикою та засобами промоції, притаманними популярній культурі, то 
у стильовому відношенні вона не зазнала впливів тогочасної популярної 
світської (танго, фокстрот, ін.) або американської популярної християн-
ської музики (спірічуелс, госпелз), а створювалася у дусі музично-
церковних традицій XVIІІ – ХІХ ст. Однак духовно-пісенна творчість не 
була позбавлена типових рис промоції, характерних для популярної 
культури. Так, сам спосіб формування нововасиліанського репертуару 
через пресу став особливим способом промоції самої ідеї та нового ре-
пертуару, який спочатку, як зазначає І. Матійчин, друкувався на шпаль-
тах періодичних видань [130, с. 7–8]. Вихід нових збірок рекламувався і 
протестантською пресою: наприклад, у газетах повідомлялося, що на 
молитовному зібранні хор співав піснеспіви зі збірок «Арфа» і «Рідні ме-
лодії» у переповненому залі. Така інформація повинна була слугувати 
«рекламою щойно виданих Всеукраїнським союзом баптистів нотних 
збірок» [83, с. 96]. 

Загалом цей етап розвитку духовної пісенності позначений актив-
ним, пошуковим характером, у якому було здійснено багато новацій, але 
який було штучно перервано через антирелігійну політику радянської 
влади. Його значення дотепер є недостатньо оціненим і потребує пода-
льшого дослідження. 
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Четвертий етап розвитку української духовної пісенності припадає 
на період з 30-80-х рр. ХХ ст. У зв’язку із забороною будь-якої релігії у 
СРСР, окрім комуністичної, духовна пісенність продовжує свій розви-
ток переважно поза межами України. Пісенники, що репрезентують 
найбільш знакові для України християнські конфесії, виходять у діас-
порі1, передусім в Європі, США та Канаді. На теренах СРСР, попри го-
ніння та переслідування, християнські громади також зберігали тради-
цію співу духовних пісень, однак напівпідпільне існування суттєво га-
льмувало її розвиток. Отже, в силу історичних причин цей період є ра-
дше консервативним, ніж інноваційним, бо основним завданням пісне-
творців та видавців було збереження багатовікової національної тради-
ції, а не її оновлення. Це не означає, що фонд українських духовних пі-
сень не поповнювався новими творами, однак у цей період не було 
здійснено жодної суттєвої новації. 

Що стосується джерельної бази, то завдяки сучасним методам збе-
реження та розповсюдження інформації друковані пісенники, що вихо-
дили в українській діаспорі, стали доступними для широкого загалу, а, 
отже, і дослідникам. Втім, не можна говорити, що на сьогоднішній день 
знайдено та оприлюднено всі або більшість джерел, що репрезентують 
пісенну едиційну практику діаспори усіх християнських конфесій. На-
певно, зібрати усі видання діаспори неможливо, але у цьому наразі не-
має потреби. У нашому розпорядженні є близько 20 пісенників, які ре-
презентують усі християнські конфесії, окрім римо-католицької. Їх ціл-
ком достатньо, щоб уявити специфіку видань духовних пісень у діаспо-
рі, ступінь інтересу до традиції тощо. У подальшому, після знаходження 
більшої кількості джерел, можна більш детально розглянути духовну пі-
сенність західної української діаспори. Стосовно джерел, які походять з 
теренів України, то їх практично немає (друковані пісенники хроноло-
гічно належали до попереднього періоду, рукописні пісенники, якщо 
збереглися, знаходяться у приватних архівах). 

Якщо у попередніх періодах, говорячи про регіональні та соціоку-
льтурні особливості розвитку духовно-пісенної традиції, ми розглядали 
регіони України, то нині це ті країни діаспори, де видавалися пісенники. 
                                                

1 У монографії Г. Карась, присвяченій українській західній діаспорі, духовна 
пісенність розглядається як складова богослужбової музики композиторів (параліту-
ргічні жанри). У полі зору дослідниці – хорові обробки народних, богогласникових 
та нововасиліанських пісень, що належали перу О. Кошиця, М. Гайворонського, 
М. Федоріва, о. Григорія Павловського, А. Гнатишина, Б. Ю. Кушніра, І. Соневицького, 
О. Яковчука [87, с. 559–585]. Оригінальні духовні пісні композиторів діаспори у її 
роботі не розглядаються. 
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Серед європейських країн повоєнного періоду це Німеччина (перед вій-
ною – Польща, де виходили друком співаники, підготовлені у західноук-
раїнських регіонах), поза межами Європи – США та Канада. Друкувалися 
пісенники завдяки підтримці та коштами зацікавлених громад, які могли 
належати до різних конфесій. Видання середини ХХ ст. відзначаються 
мінімальними затратами на їх друк. У низці видань ноти не набиралися 
друкарським способом, а писалися від руки, тексти пісень друкувалися 
на машинці. Саме у такий спосіб тиражовані баптистські збірники «Рідна 
пісня на чужині» (Німеччина, 1948) [250], «Голос Євангелії» (Саскатун, 
Канада, 1958) [262] та ін. У більш пізніх виданнях вже набір нот було ви-
конано у друкарський спосіб, але тексти набиралися на машинці, що, 
можливо, було пов’язане з дороговизною набору кириличних текстів. 
Саме так надруковано збірку С. Бичковського «Пісні ласки» (Торонто, 
Канада, 1969, другий випуск) [248]. Видання, надруковані у класичний 
спосіб, були рідкістю. Серед них назвемо збірку «Євангельський співаник 
Відродження» (Чикаго, США, 1954) [271]. Аналогічні типи видання ми 
бачимо у православних та греко-католицьких збірках. 

У підготовці видань з технічного боку часто брали участь автори 
або упорядники. У передмові до другої частини збірки «Пісні ласки» за-
значено, що С. Бичковський, який є автором пісень та аранжувальни-
ком, також «виконав тяжку і мозольну працю, приготовивши пісні для 
фотодруку», завдяки чому «співаник як своїм змістом, а також з техніч-
но-естетичного боку виходить бездоганно» [248]. У передмові також по-
відомляється про популярність першої частини збірки і висловлюється 
сподівання про те, що і цей випуск поширюватиметься серед усіх украї-
нських християн діаспори. Отже, такого типу збірки були затребувані у 
християнських громадах, і композитори-ентузіасти своєю творчістю за-
повнювали цю нішу. Щодо баптистської традиції діаспори зазначимо, то 
саме цей пісенний репертуар після 1991 р. і навіть трохи раніше прийде 
до України та стане основою сучасної баптистської традиції. Відзначи-
мо ще один соціокультурний момент, який яскраво втілено у назві збір-
ки С. Бичковського «Рідна пісня на чужині» (Німеччина, 1948) [250]. 
Для творців та укладачів пісенників, які після війни не мали змоги по-
вернутися в Україну, духовні пісні стали символом Батьківщини, і мали 
не лише духовний, а й національно орієнтований вимір. 

Конфесійна складова духовно-пісенної традиції української діас-
пори включала три основні конфесії – православну, греко-католицьку, 
протестантську. Найбільш активною в едиційній практиці були протес-
танти (баптисти), кілька збірок яких було охарактеризовано вище. На-
звемо кілька православних видань. Цікавим є нотодрук (ноти записані 
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від руки, текстом набраний на друкарці) гармонізованих двоголосно 
православних гімнографічних піснеспівів англійською мовою «Hymns of 
the Eastern Orthodox Church» (США, 1966) [338]. Після гімнів записано 
низку популярних українських коляд, перекладених англійською мо-
вою (назви продубльовані українською мовою, записаною латинкою), 
які могли звучати у православному храмі протягом усього різдвяного 
періоду. Близькою за змістом та формою, але виданою українською мо-
вою, є збірка «Дяківський курс» (Вінніпег, Канада, 1954) [269], де після 
літургічних піснеспівів вміщено кілька церковних пісень, серед яких є й 
богогласникові, і нововасиліанські. 

Серед греко-католицьких привертає увагу пісенник «Grekokatolicki 
Duchovňi Pisňi» (Пряшів, Чехословаччина, 1969) [345]. Це видання ціка-
во тим, що Чехословаччини у цей час була у сфері ідеологічного впливу 
СРСР, який особливо посилився після подій 1968 р. Однак саме у цей 
час там було дозволено відновити Греко-католицьку Церкву, забороне-
ну в СРСР, і видання пісенника стало одним із символів її майбутнього 
відродження на теренах незалежної України. Нового репертуару у цьо-
му виданні не було – збірка містила відомі й популярні богогласникові 
й нововасиліанські пісні. 

На цей період припадають революційні зміни у Римо-католицькій 
Церкві, що відбулися після Другого Ватиканського Собору (1962–1965). 
Саме на цьому Соборі офіційно було дозволено відправляти літургію й 
інші служіння національними мовами, а не лише латиною. Завдяки 
цьому пісні національними мовами, які до цього часу офіційно не вва-
жалися літургічними, отримали богослужбовий статус. Щодо українсь-
кого римо-католицького репертуару, то його почали створювати лише 
після відновлення незалежності України. Така ситуація пояснюється 
тим, що українських римо-католиків у діаспорі було надто мало, оскіль-
ки це не є історично провідною конфесією українців, а ті католики, які 
мешкали у СРСР і зокрема в УРСР, були переважно поляками і співали 
на богослужіннях пісні польською мовою. 

Жанрово-тематичні пріоритети української духовної пісенності у 
діаспорі у цей період не зазнають жодних змін, хоча було створено чи-
мало нових пісень, особливо протестантських. Це пояснюється особли-
вістю даного періоду, коли основним завданням було збереження тра-
дицій, а не їх подальший розвиток. 

Українська духовна пісенність у діаспорі культивувала майже ви-
ключно українську мову, що є нетиповим для української традиції. Од-
нак це стосується, передусім, едиційної діяльності, бо реальна практика 
могла бути дещо іншою. Згадаємо збірку «Hymns of the Eastern Orthodox 
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Church» [338], що містила піснеспіви та пісні англійською мовою. Так 
само іншими мовами (російською, польською, угорською, ін.) співали на 
богослужіннях християни різних конфесій в УРСР. Однак знаменним є 
друк пісень саме українською мовою, що сприяло збереженню націона-
льних традиції, які було поновлено в Україні після 1991 р. Звернемо у 
цьому контексті також увагу на збірку «Grekokatolicki Duchovňi Pisňi» 
[345], де пісні було надруковано українською мовою, але не кирилицею, 
а латинкою, і, на відміну від українських рукописів та видань XVІII – 
ХІХ ст. з Галичини та Волині, їх транслітерація здійснена не за польсь-
ким правописом, а словацьким, що було пов’язане з місцем видання. 

Музично-стильові пріоритети української духовної пісенності у 
діаспорі також не зазнавали змін: нові твори, які писали у цей період, 
продовжували традиції, орієнтувані на класико-романтичний стиль. У 
цей час найменше виявлені зв’язки з фольклорною традицією. Стосовно 
впливів популярної музики на українську духовно-пісенну традицію, то 
попри її розвиток переважно на американському континенті та ознайо-
млення авторів та укладачів з американською духовною музикою (спірі-
чуелс, госпелз), що була одним із витоків джазового мистецтва, вона аб-
солютно не вплинула на українську, яка у цей період прагнула зберегти 
свою ідентичність. 

Сучасний період розвитку української духовної пісенності розпо-
чався після відновлення незалежності України у 1991 р. і триває дотепер. 
Він позначений відновленням церковного життя усіх християнських 
конфесій, яке характеризується бурхливим розвитком літургічної музи-
ки. У греко-католицькій, римо-католицькій та протестантській конфесі-
ях, де пісенний жанр посідає важливе місце, сучасний період відзначе-
ний розвитком та оновленням власної духовно-пісенної традиції. 

Джерельна база сучасного етапу є великою за обсягом та різнома-
нітною. Вона складається з друкованих пісенників усіх основних хрис-
тиянських конфесій. Найменше представлена православна традиція, 
оскільки, як вже було неодноразова вказано, через відсутність стійкої 
практики співу духовних пісень на літургії церковна влада недостатньо 
уваги приділяла едиційній справі. Відомі нам православні пісенники 
походять із західного регіону, передусім з Волині, збереглася практика 
співу духовних пісень1. Серед збірок відзначимо нотовані авторські збі-
рки О. Каліщука «Дзвонять в церкві дзвони» (2000) [275] і «Подарунок 
душі» (2001) [276], текстову збірку під назвою «Богогласник. Колядки, 

                                                
1 Щодо практики співу пісень у різних конфесіях на основі опитування рес-

пондентів див. у публікації автора [74, с. 196–200]. 
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щедрівки, церковні пісні, псалми заупокійні» (місце видання не зазна-
чено, 2007) [252], ненотовану збірку «Почаевский богогласник» (Почаїв, 
2004) [292]. Стосовно інших регіонів, відомостей про них немає, що мо-
же непрямо вказувати про відсутність або малу кількість таких друків. 

Греко-католицька пісенність представлена значною кількість пі-
сенників, серед яких і перевидання нововасиліанської збірки «Церковні 
пісні» (Львів, 1996) [325], сучасні пісенники загального змісту («Господь 
моя пісня» (Львів, 2003) [263]), а також численні авторські збірки, напи-
сані сучасними піснетворцями, серед яких назвемо «Припадаю до тебе, 
мій Христе» (місце видання не зазначено, 2010) [282] Г. Мартинюк, «Те-
бе, Спасителю, вітаєм» (Жовква, 2011) [266] та «Йосафата» (Жовква, 
2011) [265] М. Дацка. Видають греко-католики й молодіжні пісні, серед 
яких назвемо «Церковні пісні (нові)» (Львів, 2012) [324]. Серед закарпат-
ських видань виділимо публікації І. Хланти, серед яких найбільшим є 
зібрання закарпатських духовних пісень «Співайте Богові нашому, спі-
вайте» (Ужгород, 2008) [319], що побутують у сучасному греко-католи-
цькому середовищі1. 

Новою гілкою української духовної пісенності від 1990-х рр. стає 
римо-католицька2. У нашому розпорядженні є більш ніж два десятки пі-
сенників, які було надруковано у 90-х рр. ХХ ст. та на початку 2000-х, 
що призначалися для використання у конкретних парафіях, які ми зга-
дували при характеристиці структури сучасних римо-католицьких спі-
ваників. Тому вкажемо лише збірки з пісенними творами, що мають за-
гальнонаціональне значення, серед яких «Вгору серця» (Київ, 2001) 
[258] та «Psallite Deo» (Одеса, 2016) [348]. Католицька пісенність пред-
ставлена також в аудіо-версіях: аудіокасетах (1990-ті рр.) та компакт-
дисках (2000-і рр.). Серед них виділимо авторські збірки о. Олега Сарта-
кова «Оазис Життя», «Exodus», «Симфонія сердець» (2000-і рр.), призна-
чені для молитовних молодіжних зібрань (Оаз). 

Найбільша кількість пісенників належить протестантським конфе-
сіям. Утім, вони представлені нерівномірно. Дотепер немає українсько-
го лютеранського пісенника, найбільша їх кількість – у баптистів. Серед 
видань, що вийшло ще за радянських часів, назвемо «Євангельська піс-
ня» (Київ, 1988) [270], пізніше було видано його оновлений варіант 
«Євангельські Пісні» (Київ, 1997) [272]. Постійно перевидають збірки з 

                                                
1 Збірка є позацерковним виданням, її друк підтримано Православною Церк-

вою, однак відображає вона передусім традиції Греко-католицької Церкви. 
2 Більш детальну характеристику римо-католицької пісенності див. у публі-

каціях автора ([64]; [65]; [72]; [74, с. 201–202]). 
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назвами «Псалмоспіви» та «Євангельські Пісні» (нотовані й ненотовані), 
у яких з кожним новим виданням збільшується кількість пісень. Назве-
мо також серійні видання у вигляді журналів («Пісні хвали»), де постій-
но друкуються новий пісенний репертуар. Останнє є не лише нотним, 
до нього передбачений додаток у вигляді касети або компакт-диску. 

Таким чином, джерельна база сучасного етапу пісень є доволі 
розмаїтою, вона складається на лише з друкованих пісенників, а й їх 
аудіо-версій, що особливо важливо у тих випадках, коли збірники пі-
сень мають лише тексти. Додамо ще кілька моментів, які характерні 
для усіх конфесій. Сьогодні джерелом вивчення духовної пісенності 
слугують відео з YouTube, де записані духовні пісні у виконанні різних 
церковних колективів – професійних та аматорських, які є фрагмента-
ми богослужінь або концертів. Часто такі відео містяться на офіційних 
сайтах парафій і в такий спосіб презентують музичний доробок своєї 
конфесії. Завдяки цьому ми можемо ознайомитися не лише з репертуа-
ром, а і з особливостями реальної церковної практики, яка є відмінною 
у різних християнських деномінаціях. 

Ми зосередили увагу передусім на виданнях, що друкують пісні 
українською мовою, і не брали до уваги співаники, видані за межами 
України (російські, польські, угорські тощо), якими також користуються 
християни у різних регіонах і які стають джерелом поповнення україн-
ського духовно-пісенного репертуару. 

Регіональні та соціокультурні аспекти розвитку духовно-пісенної 
традиції сучасного періоду тісно пов’язані з конфесією, яка є найбіль-
шою в регіоні. У Галичині та Закарпатті активно розвивається греко-
католицька пісенність, підтримувана церковною владаю, завдяки чому 
створюються та видаються нові пісенні твори. Щодо православної пі-
сенності, то вона розвивається в усіх регіонах України, однак створення 
нового репертуару йде переважно в західних. Західноукраїнські регіони 
також мають свої відмінності: якщо на Волині представники церковної 
влади і Київського, і Московського патріархатів підтримують нову піс-
нетворчість, то в Закарпатті православ’я представлено майже виключно 
церквами Московського патріархату, які не опікуються співом духовних 
пісень, тож ця традиція практично відсутня. Римо-католицька і протес-
тантська пісенність представлена рівномірно по всій Україні, однак 
україномовний репертуар переважає у центральних та західних регіо-
нах, російськомовний – у південних та східних. 

Окрім власне богослужіння, духовна пісня посідає більш широке 
значення у соціокультурному просторі. Так, фестивалі церковного спі-
ву, де представлений також пісенний репертуар, описано у статті 



Розділ 4. Східнослов’янська духовна пісенність у національних координатах 

 

 252 

М. Антоненко. Дослідниця зазначає, що сьогодні популярними є фести-
валі православної духовної музики «Від Різдва до Різдва» (Дніпро), «Різ-
двяний передзвін» (Київ), «Різдвяні дзвіночки» (Вінниця), «Різдвяні пе-
редзвони» (Мелітополь), «Наддніпрянські пасхальні піснеспіви» (Дніп-
ро), «Христос Воскресе» (Запоріжжя) та ін., де звучать різдвяні духовні 
пісні у хоровій обробці. Є й фестивалі, де виконуються виключно духо-
вні пісні, серед них – міжрегіональний фестиваль духовно-патріотичної 
пісні «Сонячні дзвони» (с. Хорли Херсонської обл.) та ін. [2, с. 127]. 

Православна духовна пісенність представлена й авторською духо-
вною піснею, яка за стилем близька до бардівської. Серед фестивалів, 
присвячених авторській пісні – Міжнародний православний фестиваль 
«Благодатне небо» (Київ), заснований у 2007 р. відомим виконавцем ду-
ховних пісень О. Ахаімовим. Пізніше фестивальну традицію авторської 
пісні було продовжено: так виникають всеукраїнський фестиваль авто-
рської православної пісні «Ранкова зоря» (м. Коростень Житомирсь-
кої обл.), всеукраїнський фестиваль духовно-патріотичної авторської пі-
сні «Поговори зі мною, душе!» (м. Макарів Київської обл.) [2, с. 128–129]. 

Фестивалі духовних пісень, що проводяться під егідою Греко-
католицької Церкви, відбуваються переважно у західних регіонах краї-
ни. Серед них – міжнародні та всеукраїнські фестивалі духовної пісні 
«Пісня серця» (Львів), «Велика коляда» (Львів), «Все упованіє моє на Те-
бе, Мати, возлагаю» (Коломия), «Аскольдів глас» (Київ) та багато інших, 
на яких виступають професійні й аматорські, церковні та нецерковні 
колективи. Також є безліч фестивалів районного та обласного рівня, ор-
ганізованих місцевими церковними осередками, у яких беруть участь 
колективи району та області. У програмах фестивалів – не лише твори 
духовного змісту, створені у пісенному жанрі, однак пісні у хоровому 
виконанні є важливою складовою фестивального репертуару. 

Багато фестивалів проводять і протестантські церкви, особливо у 
2017 р., коли весь світ відзначає 500-річчя Реформації. Фестивалів, які ор-
ганізує Римо-католицька Церква, є небагато, вони мають місцевий харак-
тер, як, наприклад, Різдвяний фестиваль колядок «У Домі Марії» (Ялта). 

Жанрово-тематичні пріоритети української духовної пісенності у 
цей період продовжують багатовікові пісенні традиції і культивують пі-
сні господського, богородичного циклів, пісні до святих, покаянні, мо-
литовні, славильні. Також вже понад століття розвивається українсько-
му протестантська духовно-пісенна традиція, де відсутні богородичні 
пісні та пісні до святих, а пісні церковного року обмежуються Різдвом 
та Великоднем, але включають твори до нових свят (свято жнив, свято 
єднання). Лише одиничними творами представлені псалтирні пісні, не-
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має жодного зразка біблійної пісні, при цьому безліч творів у текстах 
мають покликання на біблійні тексти. 

Серед пісенних жанрів назвемо такі, які раніше не були поширені 
в українському репертуарі. Передусім відзначимо збірку «Йосафата» 
(2011) [265], написану Мироном Дацком на вірші о. Василя Богдана Ме-
ндруня. Цей твір є пісенним тематичним циклом із 25 хорових творів 
для однорідного складу (2–3 голоси), у яких йдеться про історію життя 
блаженної с. Йосафати (Михайлини) Гордашевської – співзасновниці жі-
ночого Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії. Но-
вим для української традиції є створення тематичного пісенного сюжет-
ного циклу, а також велика кількість творів з приспівом, що загалом є не-
характерним для жанру духовної пісні. 

Новим для української духовної є створення циклів на основі пара-
літургічних молебнів. Вже згаданий аудіо-альбом «Exodus», призначений 
для молодіжних молитовних зібрань (Оаз), що є другим у циклі з трьох 
платівок, складається із 17 творів, де 15 пісень присвячено змісту кожної 
з таємниць розарію1 – популярної католицької молитви. Тексти пісень 
базуються на фрагментах зі Св. Письма, які описують основні євангельсь-
кі події – від Благовіщення до увінчання Богородиці Царицею неба і зе-
млі. Жанровою новацією, як і в попередньому прикладі, є створення ци-
клу духовних пісень, однак у даному випадку циклічність створюється 
не єдністю сюжету, а молитовним зразком. 

Ще одним новим жанром сучасної української пісенності є авто-
рська духовна пісня, яка є християнським варіантом бардівської пісні. 
Специфічною рисою цього типу пісенності є використання авторами пі-
сенних творів переважно російської мови, що пов’язано з тим, що істо-
рично бардівська пісенна традиція є переважно російськомовна, по-
друге, з популярністю цього типу пісень у сучасній Росії, на традиції 
якої спираються автори, які працюють в цьому жанрі. 

Серед мовних пріоритетів української духовної пісенності сучас-
ного періоду – українська та російська, також у різних регіонах предста-
влені польська, словацька, угорська та інші мови; у римо-католицьких 
та лютеранських громадах, богослужіння яких відвідують представники 
дипломатичного корпусу та інші іноземці – англійська, німецька, іспан-
ська. Репертуар греко-католицької духовно-пісенної традиції є виключ-
но україномовним, включаючи т. зв. «молодіжні» пісні. Натомість у пра-

                                                
1 Автор циклу спирається на класичну версію молитви, яка мала 15 таєм-

ниць, після реформи 2002 р. таємниць стає 20. 
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вославному середовищі доволі поширеною є російська мова, особливо у 
парафіях Московського патріархату. 

Римо-католицькі пісенники, що видаються як репрезентативні 
(«Вгору серця» та «Psallite Deo»)1, є виключно україномовними (за виня-
тком пісень, написаних латинською мовою, що є традиційною для цієї 
конфесії). У регіональних виданнях мовна варіативність є ширшою. 
Поширеними є багатомовні пісенники, що друкували, окрім українсь-
ких та латинських, пісні польською або російською мовою (в залежності 
від регіону), або усіма трьома. Призначення багатомовних пісенників, 
враховуючи той факт, що католицькі відправи у кожній парафії йдуть як 
мінімум 2-3 мовами, суто практичне – зібрати найбільш поширений ре-
пертуар, що використовується у даній парафії або у регіоні для його фі-
ксації в одній книзі. 

Стосовно українських протестантів, то вони, окрім україномовних 
видань, широко користуються пісенниками, виданими у Росії та Білорусі 
російською мовою, серед них – збірка «Песнь Возрождения» [290], яка є 
найпоширенішим в Росії виданням євангельських християн-баптистів, 
створена на основі збірок І. Проханова. Також і в Україні видаються збір-
ки російською мовою або двомовні. Так, у продовжуваному виданні «Пі-
сні хвали», окрім українських пісень, є твори російською мовою. 

Отже, новостворений пісенний матеріал, що видається друком у 
різних конфесіях, є переважно україномовним. Твори, написані іншими 
мовами, використовуються в залежності від регіону, і найбільш поши-
реною серед них є російська. 

Музично-стильові пріоритети української духовної пісенності є рі-
зноманітними і відрізняються плюралізмом, характерним для доби пост-
модернізму. Стильове розмаїття пов’язане із загальносвітовими тенденці-
ями розвитку богослужбової (і не лише) музики, що орієнтується на різні 
стильові шари, в залежності від творчої фантазії митця або умови замов-
ника. Стильова палітра сучасної української богослужбової музики, ва-
гому частину якої складають духовні пісні, також є ознакою пошукового 
характеру літургічного репертуару, який часто є стилістично строкатим і 
не завжди високої якості, що пояснюється історичними причинами: 
упродовж тривалої доби радянського атеїзму церковна музика усіх хрис-
тиянських деномінацій – і повністю заборонених, і тих, що офіційно дія-
ли на теренах СРСР – не могла повноцінно розвиватися. Часто стильовий 

                                                
1 Нагадаємо, що в Україні наразі відсутній пісенник для римо-католиків, що 

має офіційний літургічний статус. 
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плюралізм викликаний не творчими пошуками, а невибагливими смака-
ми як творців пісень, так і споживачів їхної продукції. 

Вагоме місце в сучасному українському духовно-пісенному репер-
туарі різних конфесій посідають пісні барокової і класико-романтичної 
традиції, що складає т. зв. традиційний репертуар. У випадках, коли у 
недільні свята є кілька богослужінь, такого роду твори як універсальні 
виконуються на центральних богослужіннях, а музиканти, які беруть 
участь у літургії, мають професійну музичні освіту. Традиційні церковні 
пісні найбільш позитивно сприймаються прихожанами середнього та 
старшого віку. Серед стильових новацій цього періоду – активне поши-
рення т. зв. «молодіжних» пісень, що орієнтуються на естрадну музику 
останньої третини ХХ ст. Такого типу пісні зародилися у протестантсь-
кому середовищі, що пов’язане з традицією церковної музики чорношкі-
рих американців, яка ще на початку ХХ ст. розмила стильову межу між 
християнською музикою споглядального та екстатичного характеру. 
«Молодіжні» пісні стали популярними серед вірян усіх християнських 
конфесій, можливо, лише в православному середовищі вони є менш ужи-
ваними. Виконуються такі твори під гітару, у деяких протестантів – у су-
проводі вокально-інструментального ансамблю за участю електрогітар, 
синтезаторів, перкусії тощо. Зазвичай такі пісні звучать на молодіжних 
богослужіннях, прощах, молитовних зібраннях, де бере участь велика кі-
лькість віруючих, серед яких багато молоді. Корпус «молодіжних» пісень 
є відомий серед усіх християнських конфесій, більшість їх прийшли із 
зарубіжного репертуару. Сьогодні представники традиційних конфесій 
відчувають перенасиченість літургічного простору цими піснями, які не 
сприяють зосередженості, оскільки спрямовані більше на почуття, а не 
на духовне піднесення, тому нині спостерігається тенденція відходу від 
«молодіжного» репертуару і повернення до пісень традиційного стилю. 

Ще однією стильовою домінантою є пісенно-романсовий стиль, 
що характерний не лише для духовної бардівської пісні, а й для шару 
пісень, які наближені до міського романсу, часто межуючи з кічем. Такі 
пісні залюбки співаються вірянами, бо є надзвичайно душевними. Од-
нак навряд чи такі твори варто культивувати, якщо йдеться про музику, 
що звучить на богослужінні. На жаль, такі пісні потрапляють до друку 
не через їх художню або релігійну цінність, а через нестачу якісних пі-
сенних творів, що відповідають критеріям літургічності. 

Зв’язок з фольклорною традицією у даний період виявляється через 
відродженням кобзарсько-лірницького репертуару, що зник з політичних 
причин у першій третині ХХ ст. Сучасні кобзарі-лірники на концертах і 
фестивалях виконують старовинні духовні пісні у традиційній манері, 
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супроводжуючи свій спів грою на кобзі, традиційній бандурі чи колісній 
лірі. Серед виконавців духовних пісень назвемо вокально-
інструментальний колектив «Хорея козацька», що використовує старо-
винні та народні інструменти, та його соліста Тараса Компаніченка, які 
пропагують українську духовну пісню книжного походження як частину 
фольклорної традиції на концертах в Україні та за її межами. У доробку 
колективу та її соліста – богогласникові пісні, які завдяки фольклоризо-
ваному виконанню отримали нове життя. Серед вокальних фольклорних 
колективів духовні пісні є в репертуарі ансамблю «Божичі», який серед 
інших творів виконує духовні псальми. Свій альбом «Псальми. Помиш-
ляйте, чєловєци» (2009) колектив присвятив виключно пісням духовного 
змісту, у якому є пісні книжного і фольклорного походження. Відзначи-
мо, що до альбому потрапила й популярна нововасиліанська пісня «Стра-
дальна мати», яку виконавці інтерпретували у фольклорному дусі. 

Щодо зв’язку духовної пісенності з напрямками популярної музи-
ки, то вже було відзначено надзвичайну популярність «молодіжних» пі-
сень. Утім, сьогодні важко знайти сучасні музичні гурти, які б викону-
вали християнські пісні. Відповідно, християнська молодіжна музика є 
своєрідною релігійною субкультурою, яка має попит лише у вузькому 
конфесійному (переважно протестантському) середовищі. З іншого бо-
ку, саме з протестантських церковних хорів виходять виконавці, які 
йдуть у шоу-бізнес, тим самим повторюючи американську модель музи-
чної кар’єри популярних виконавців. Також відзначимо способи поши-
рення християнських пісень, які використовують засоби масової кому-
нікації, передусім пресу, інтернет, радіо та телебачення. 

Таким чином, сьогодні український духовно-пісенний репертуар, 
що пройшов більш ніж чотирьохсотлітній шлях, є різноманітним у кон-
фесійному, функціональному та стилістичному відношеннях. Сучасний 
етап його розвитку не є підсумковим, бо свідчить, що традиція співу ду-
ховних пісень є живою та потребуваною. Найкращі пісні, створені 300–
400 років тому, є такими ж актуальними, як і сучасні, а нові твори, що 
витримають перевірку часом, стануть підґрунтям для оновлення та по-
дальшого розвитку української духовно-пісенної традиції. 

4.2. Білоруська духовна пісенність: етапи становлення

У контексті вивчення основних етапів становлення та розвитку схі-
днослов’янської духовної пісенності найменш дослідженою на сьогодні-
шній день є білоруська духовно-пісенна традиція, що знаходиться в тіні 
української та російської. Якщо східнослов’янський духовно-пісенний 
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репертуар книжного походження дозволяє більш-менш чітко віднести ті 
чи інші твори до української або російської традиції, то білоруська пі-
сенність книжного типу ніби розчиняється між польською, українською 
та російською, а, отже, її важко виокремити серед східнослов’янських на-
ціональних гілок. Втім, білоруська духовна пісня книжного походження, 
попри малу кількість джерел, що дійшли до нас, має своє виразне облич-
чя і яскраво репрезентує східнослов’янську духовно-пісенну традицію. 

На сьогоднішній день науковці, чиї праці є класичними у білору-
ському музикознавстві, розробили фундамент для вивчення національної 
духовно-пісенної традиції. Відзначимо насамперед науковий доробок 
Л. Костюковець ([89]; [90]; [105]; [106]; [107]; [108]), яка від 70-х рр. ХХ ст. 
опублікувала понад 100 статей та кілька монографій, створивши наукову 
школу дослідження білоруської духовної пісенності книжного та фольк-
лорного типу. У вивченні білоруської духовно-пісенної традиції важливу 
роль відіграють праці науковців, що вивчають це питання дотично або 
досліджують окремий конкретний напрям білоруської духовної пісенно-
сті (білоруські (Л. Сидорович ([182]; [183]), Т. Ліхач ([121]; [122]; [123]), 
А. Солодухін [176], В. Романенкова [173]) та російські (І. Герасимова [22], 
Л. Щавинська [215]) дослідники), які зробили свій внесок у вивчення ду-
ховно-пісенної культури Білорусі. До цих авторів треба додати англійсь-
кого дослідника білоруської музики Г. де Пікарду, що у 1995 р. створив 
нарис з історії церковної музики Білорусі у період 989 – 1995 рр. [165], де 
також не оминув питання духовної пісенності, та німецького славіста 
Д. Штерна, який опублікував Супрасльський богогласник – рукописний 
пісенник середини XVIII ст., що яскраво репрезентує білоруську тради-
цію духовної пісенності, хоча містить не лише твори білоруського похо-
дження [225]. Однак і дотепер не було окреслено генеральну лінію роз-
витку білоруської духовної пісенності, і не лише тому, що вона «губить-
ся» поміж польською, українською та російською, а передусім через спе-
цифіку її конфесійної складової. На вагомість неправославного (протес-
тантського, римо-католицького та унійного) компонента білоруської пі-
сенності вказують усі дослідники, але донедавна упереджене ставлення 
до католицької гілки білоруської традиції, репрезентованої обома обря-
дами, не дозволяло вибудувати цілісну лінію розвитку білоруської духо-
вної пісні книжного походження. Тож сьогодні настав час створити цілі-
сну картину розвитку білоруської духовної пісенності як повноцінної гі-
лки східнослов’янської духовно-пісенної традиції. 

Хронологічні межі періодів становлення білоруської пісенності є 
нетотожними українській і російській. Початок першого етапу станов-
лення білоруської пісенності припадає на середину XVІ ст., коли на те-
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ренах Білорусі було надруковано перші польськомовні протестантські пі-
сенники, які дійшли до нас. Цей період розвитку білоруської пісенності 
ми назвали протестантським. Другий етап розпочинається від початку 
XVІІ ст. або навіть раніше, за аналогією з українською традицією, і озна-
менований появою духовних пісень старобілоруською (староукраїнсь-
кою) мовою, що культивувалася у православному середовищі. Однак не 
треба забувати, що вже від початку XVІІ ст. на білоруських землях унійні 
традиції були міцними, тому духовна пісенність, особливо з середини 
XVІІ ст., має яскраві риси, що відрізняли її від православної. Тож цей пе-
ріод ми називаємо православно-унійним, оскільки обидві конфесії віді-
грали роль у становленні білоруської духовної пісенності книжного ти-
пу. Також ця назва є слушною у тому сенсі, що після 1839 р., коли в Ро-
сійській імперії було офіційно ліквідовано Унію і всі білоруські христи-
яни стали або православними, або римо-католиками, традиції співу ду-
ховних пісень у зв’язку з богослужінням, започатковані уніатами, зберег-
лися, але розвивалися у межах Православної Церкви. Завершується цей 
період початком ХХ ст., коли на білоруських землях почалися активні 
націєтворчі процеси. Зазначимо, що другий період є доволі тривалим і 
охоплює різні історичні етапи розвитку білоруських земель у складі Речі 
Посполитої та Російської імперії, а також кілька історичних музичних 
стилів. Однак на даному етапі через брак джерел ми не можемо виділити 
менші за часом періоди. Зрештою, у перспективі цей період може також, 
як і український, поділятися на рукописний та едиційний, оскільки ру-
кописні друковані пісенники поширювалися як на українських, так і бі-
лоруських землях. Щодо власне білоруських друків, то головними 
центрами були Супрасль та Вільно, де друкувалися і пісенні твори, але 
білоруські видання не мали того революційного значення для розвитку 
східнослов’янської духовної пісенності, як почаївські. 

Третій період, названий нами новітнім, є важливим у річищі пошу-
ків новітньої білоруської ідентичності, що знайшло відображення і в ду-
ховно-пісенному репертуарі. Він розпочинається на початку ХХ ст. і три-
ває до 90-х рр. ХХ ст. Його умовно можна поділити на дорадянський та 
радянський (атеїстичний), коли духовна пісня могла розвиватися лише в 
підпіллі. Після розпаду СРСР та проголошення незалежності радянськи-
ми республіками, у Білорусі, як і в Україні, також розпочинається четве-
ртий, сучасний етап розвитку національної духовно-пісенної традиції, 
який триває дотепер. Попри певну умовність цієї хронології, вона, на 
нашу думку, відображає особливості білоруської духовно-пісенної тра-
диції у її відмінності від української та російської, з якими її споріднює 
частина репертуару і спільність певних історико-культурних процесів. У 
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подальшому вчені зможуть поглибити та уточнити хронологію і специ-
фіку білоруської духовної пісенності. Ця частина є першою спробою си-
нтезувати усі відомості, які є у нашому розпорядженні, вибудувавши ці-
лісну концепцію її розвитку від зародження до сучасності. Враховуючи 
той момент, що пісенних джерел до нас дійшло небагато, сім параметрів 
(джерельна база, регіональні та соціокультурні особливості, конфесійна 
складова, жанрово-тематичні пріоритети, мовні пріоритети, музично-
стильові пріоритети, зв’язок з фольклорною традицією та напрямками 
популярної музики), на яких базувався розгляд української традиції, у 
деяких періодах будуть окреслені схематично або гіпотетично. 

Перший період, окреслений нами як протестантський, розпочався 
у середині XVІ ст. З цього часу до нас дійшли друковані пісенники, які 
власне дали підставу розпочати білоруську традицію саме у добу Відро-
дження. Отже, джерельна база цього періоду є доволі великою і на сьо-
годнішній день дослідженою. Серед білоруських науковців, які акцен-
тували увагу на протестантських канціоналах у контексті розвитку біло-
руської культури, назвемо Л. Костюковець [90] та А. Солодухіна [176]. У 
їхніх працях названо та описано протестантські пісенники, що виходили 
на теренах Білорусі. Першим канціоналом, що був надрукований на бі-
лоруських теренах і дійшов до нашого часу, хоча й у неповному вигляді, 
був польськомовний кальвіністський «Pieśni chwał Boskich» (1558), ві-
домий ще як Берестейський канціонал. З цього пісенника, на жаль, збе-
реглася лише невелика частина: десять пісень повністю і два неповних 
фрагменти. Однак, на думку вчених, частина творів (38 пісень, з них 19 
з мелодіями) увійшли у друге видання канціонала Яна Секлюціана 
«Pieśni chrześcijanskie», виданого у Крулевці у 1559 р. У 1563 р. у Несві-
жі було видано «Katechizm albo krótkie w jedno miejsce zebranie wiary. 
Psalmy i pieśni». Цей збірник, відомий як Несвіжський канціонал, завдя-
ки старанням укладача було пізніше передруковано у Вільно у 1581, 
1594, 1598 та 1600 рр. Ці видання відомі як Віленські канціонали. Тра-
диція друків протестантських пісенників продовжується і пізніше: у за-
снованій на початку XVIІ ст. кальвіністській друкарні у Любчі було ви-
дано низку канціоналів [176, с. 11–14]. Отже, починаючи з другої поло-
вини XVI ст., на білоруських землях друкувалися канціонали з духов-
ними піснями, що мали важливе значення для розвитку білоруської 
культури. Щодо духовної пісенності інших конфесій (католицької та 
православної), то у розвідках вчених вона не згадується передусім через 
відсутність джерел, та важко уявити, щоб у церковних осередках спів 
духовних пісень був відсутній. Однак потенціал інших християнських 
конфесій у царині піснетворчості буде розкрито вже в наступні періоди. 
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Про регіональні особливості у цей період говорити ще рано, щодо 
соціокультурних умов, то саме вони спричинилися до сплеску протес-
тантської пісенності. Завдяки підтримці кальвінізму Миколою Радзи-
віллом Чорним (1515–1565) на білоруських землях Великого князівства 
Литовського було збудовано багато кальвіністських церков1, відкрито 
школи та друкарні, які поширювали церковну і світську літературу. То-
му з усіх східнослов’янських земель саме на білоруських теренах було 
видано друковані пісенники. В Україні протестантизм не мав значної 
підтримки, хоча протестантських громад в середині XVI ст. було доволі 
багато. Однак наразі відомостей про друковані збірки з духовними піс-
нями, видані на теренах України, немає. 

Щодо мовних пріоритетів, то даний період, відповідно до збере-
жених джерел, є суцільно польськомовним. Усі названі вище, а також 
інші протестантські канціонали містять лише пісні, написані польською 
мовою. Цим білоруська традиція також відрізняється від української, де 
в XVI ст. також існувала протестантська духовна пісенність, про яку 
збереглися згадки, зокрема про співаник кінця XVI ст. з Познанської бі-
бліотеки, який містив переклади близько п’ятдесяти німецьких духов-
них пісень староукраїнською мовою, про що було згадано у відповідно-
му розділі. Зазначимо, що польськомовній протестантській пісенності, 
поширеній у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій, до-
тепер відмовляють у її білоруській ідентичності, через мовний чинник 
автоматично долучаючи до польської традиції. Нагадаємо, що перші 
розвідки про Берестейський та інші канціонали було зроблено польсь-
кими вченими, які розглядали ці друки у контексті розвитку польської 
музичної культури. Однак таких підхід сьогодні уважають хибним. Хо-
ча усі протестантські (переважно кальвіністські) канціонали містили 
твори польською, а не старобілоруською мовою, однак це не дає підста-
ви не вважати їх феноменами білоруської культури, оскільки усі приче-
тні до цих видань мешкали на білоруських теренах, а польська була од-
нією з мов білоруської шляхти у Великому князівстві Литовському і Ре-
чі Посполитій. Саме тому у своїх працях білоруська вчена О. Дадіомова 
наголошує на тому, що в розвитку білоруської культури відігравали ва-
жливу роль усі події, що відбувалися в її географічних та хронологічних 
межах, у тому числі мистецькі явища, які традиційно належать до поль-
ської, литовської та російської культури [34, с. 6]. Тож відзначимо важ-
ливість польськомовного компонента, що відігравав вагому роль у роз-

                                                
1 Кальвінізм у Річ Посполиту прийшов з Пруссії, яка була його частиною. 



Білоруська духовна пісенність: етапи становлення 
 

 261 

витку білоруської духовної пісенності не лише на цьому етапі, а й у по-
дальшому її розвитку. 

Жанрово-тематичні пріоритети білоруських протестантських кан-
ціоналів відображали європейську протестантську (в даному випадку 
кальвіністську) практику. Тематика пісень відповідала основним моме-
нтам їх церковного вчення. Музично-стильові пріоритети білоруської 
духовної пісенності відповідали історично актуальному ренесансному 
стилю. А. Солодухін відзначає, що Несвіжський та Віленський канціо-
нали свідчать про знання білоруськими протестантами європейської 
протестантської музичної традиції: у цих виданнях міститься низка ме-
лодій з Французького псалтиря 1562 р., деякі мелодії близькі до чеських 
та німецьких пісень [176, с. 12–13]. Ймовірно, що низка пісень із білору-
ських канціоналів була створена місцевими авторами, однак вони орієн-
тувалися на загальноєвропейський музичний стиль доби Ренесансу. 
Отже, говорити про білоруську специфіку у кальвіністських канціона-
лах другої половини XVI ст. не варто, однак відповідно до музичної 
практики того часу навряд чи її можна було б відшукати. 

Закінчуючи розгляд першого етапу розвитку білоруської пісенності, 
зазначимо, що, хоча пісенний репертуар з протестантських канціоналів, на 
нашу думку, прямо не вплинув на розвиток білоруської духовної пісенно-
сті книжного типу – ні православної, ні унійної, однак заклав та ствердив 
західний вектор її розвитку. 

Другий етап розвитку білоруської пісенності розпочався на почат-
ку XVІІ ст. Враховуючи момент проголошення Берестейської Унії у 
1596 р. та її поширення передусім на білоруських землях, пісенність, що 
створювалася старобілоруською мовою, можна відразу ж визначати як 
унійну. Однак через відсутність джерел початку XVІІ ст. варто період 
до середини XVІІ ст. розглядати і як православний, враховуючи анало-
гічні процеси, що відбувалися в Україні, де на початку XVІІ ст. також 
були унійні парафії, але пісенні твори відомі саме з православних осе-
редків, а також вплив білоруської пісенності на московську. 

Щодо джерельної бази, то до середини XVІІІ(!) ст. повністю збере-
жених пісенників ми не маємо. Та в нашому розпорядженні є російські 
рукописні пісенники кінця XVІІ ст., де містяться пісні, які привезли до 
Московської держави колишні громадяни Речі Посполитої – українці й 
білоруси. Щодо білоруського компонента, то його виділити достатньо 
важко, враховуючи єдність книжної мови українців і білорусів, тим не 
менше, це завдання варте того, щоб у подальшому бути розв’язаним, 
оскільки перший етап становлення російської пісенності фактично є ре-
цепцією українсько-білоруської, а через неї – польської традиції, культи-
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вованої у Московській державі. Саме у цьому контексті треба розглядати 
творчість Симеона Полоцького, яка належить до російської духовно-
пісенної традиції, але своїм корінням ґрунтується на білоруській. 

Серед найцінніших джерел, що дійшли до нас – рукописний пі-
сенник середини XVIII ст., відомий у науці як Супрасльський богоглас-
ник, що зберігається у бібліотеці Литовської Академії наук, тексти яко-
го повністю опубліковані Д. Штерном у 2000 р. [225]. Це джерело є цін-
ним ще й тим, що у ньому відображено специфіку духовно-пісенного 
репертуару на білоруських землях. У Супрасльському богогласнику ба-
гато пісень, які мають українське походження, є чимало творів, відомих 
з російських рукописів, що прийшли до Москви з Речі Посполитої. 
Оригінальними є твори, створені та записані білорусом Спиридоном 
Яхимовичем наприкінці рукопису, які є перекладами латинської гімно-
графії. Щодо функціонування пісень у ХІХ ст., то білоруси широко ко-
ристувалися виданнями «Богогласника»1. Недостатність джерел, руко-
писних і друкованих, пояснюється ще тим, що у 1839 р. після приду-
шення польського повстання Унійну Церкву було ліквідовано, а усі сві-
дчення про її існування, у тому числі пісенники, підлягали знищенню. 
Саме тому сьогодні реконструювати унійну гілку білоруської духовно-
пісенної традиції найважче. Втім, у бібліотеках та архівах Польщі та Ли-
тви, напевно, збережено рукописні пісенники, які її репрезентують, що 
у подальшому дозволить ознайомитися з нею повніше. 

Також не варто забувати і про польськомовну та латиномовну ри-
мо-католицьку пісенність, яка також була широко розповсюджена на 
білоруських землях. Традиційно вона залишається у тіні. Однак, як за-
значає О. Дадіомова, навіть у протестантських пісенниках так звані «фі-
гуральні співи» були репрезентантами католицької, а не протестантської 
культури [33, с. 35]. Католицькі польські пісні лягли в основу польсько-
го корпусу в російських рукописах, перенесених українцями та білору-
сами. Однак сьогодні ця складова також є недослідженою, про духовну 
пісенність лише згадує Т. Ліхач у ґрунтовній розвідці про католицьку 
музику Білорусі [121, с. 66–67]. На жаль, польськомовні пісенники та 
друки, як католицькі, так і унійні, що виходили на білоруських землях, 
мало цікавлять білоруських учених, через хибну думку щодо принале-
жності до білоруської культури лише пісень, що репрезентують право-
славну і унійну (у тих моментах, де вона збігається з православною) тра-

                                                
1 У білоруській науковій літературі друковані пісенники з духовними пісня-

ми традиційно називають богогласниками. 
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дицію. Тож знаходження, опис та вивчення нових джерел дозволить по-
новому поглянути на розвиток білоруської духовно-пісенної традиції. 

Якщо про регіональні особливості через недостатніть джерел ми 
говорити не можемо, то соціокультурна й конфесійна складові є важли-
вими для розуміння розвитку білоруської пісенності. Характеризуючи 
їх, спочатку розмежуємо два поняття: білоруська пісенність на теренах 
Білорусі і білоруська пісенність поза її межами. Охарактеризуємо споча-
тку останню, бо саме ці твори дійшли до нас у більшій кількості. При 
цьому не треба забувати, що пісні, написані за межами білоруських зе-
мель, украй рідко ставали відомими та популярними на колишній бать-
ківщині їх авторів. Так, твори новоєрусалимських піснетворців, серед 
яких були й білоруси1, не зафіксовані у білоруських рукописах. Щодо 
творчості Симеона Полоцького, то вона є репрезентантом білоруської 
поетичної, у тому числі й духово-пісенної, традиції, яка дала рясні пло-
ди на російському ґрунті. Сьогодні білоруські вчені підкреслюють біло-
руську складову у його творчості, знаходячи білорусизми у віршах поета 
[182, с. 21] або порівнюючи ритмоформули і ритмоінтонації «Римовано-
го Псалтиря» з духовно-пісенною українсько-білоруською традицією 
[106, с. 23]2. Зазначимо, що значення творчості поета для власне білору-
ської пісенності є незначним, оскільки, наприклад, пісні з «Римованого 
Псалтиря», надзвичайно популярні в російському репертуарі протягом 
XVIII – ХІХ ст., не були записані в жодному відомому на сьогоднішній 
день рукописному пісеннику білоруського (а також українського) похо-
дження, у тому числі знаменитому Супрасльському богогласнику сере-
дини XVIII ст., хоча цей рукопис містить низку пісень, відомих у Моск-
ві наприкінці XVII ст. Як паралель наведемо творчість Димитрія Рос-
товського (Данила Туптала), твори якого були відомі в Росії з кінця XVII 
до початку ХХ ст., при цьому його пісні-канти були так само популярні 
                                                

1 Білоруські впливи на розвиток музичної культури Московської держави 
підкреслює Г. де Пікарда. Він зазначає, що Іверський та Новодівочий монастирі у 
Москві складалися з білорусів, які перенесли туди місцеву білоруську монодійну 
традицію. У московських хорах також було багато білорусів, а московські князі та 
єпископи намагалися роздобути співаків з Вільни або Києва. Патріарх Нікон був 
прихильником «штучного співу», він мав хор з п’яти співаків «з Польщі», які співали 
навіть латинською мовою [165, с. 27]. 

2 Л. Костюковець зазначає, що стилістика «Римованого Псалтиря» є більш 
обмеженою у порівнянні з віршованими структурами та ритмоформулами україн-
сько-білоруської традиції. «Римований Псалтир», на думку вченої, став першодже-
релом та зразком для російського канта, оскільки його «ритмоформули, ритмоінто-
нації, а також переважаюча структура вірша – 13 (7+6), фактура канта-“штампа” 
стають основними показниками стилістики російського канта» [106, с. 23]. 
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й на українських землях та увійшли до «Богогласника». Тому питання 
актуальності творчості поетів та композиторів білоруського походження 
кінця XVII ст., що працювали у Москві, для розвитку власне білорусько-
го духовно-пісенного репертуару залишається відкритим і потребує по-
дальших досліджень. Отже, православна пісенність білорусів відома пе-
редусім з московських джерел, і вона, як і українська, зробила значений 
внесок у розвиток духовної пісенності Московської держави. 

Унійна духовна пісенність, що репрезентує традиції, яка розвива-
лись на власне білоруських землях з другої половини XVIІ ст., є най-
більш оригінальною серед усіх східнослов’янських духовно-пісенних 
традицій. В осередках уніатів можна спостерігати різні форми взаємодії 
католицького та православного елементів. О. Дадіомова наводить факти, 
що у богослужіннях римо-католиків та уніатів брали участь ті самі музи-
канти [34, с. 23–25], а органи в храмах стали звичайним явищем, серед 
яких найбільш відомими були органи у Супрасльському та Жировиць-
кому монастирях [34, с. 31]. Зберігся контракт 1794 р. борунських василі-
ан з органістом Михайлом Хеткевичем, мешканцем міста Боруни (нині 
Ошмянський р-н Гродненської обл.), який за плату повинен був грати на 
органі месу, годинки, літанію, акафісти [126, с. 139]. І. Герасимова в ано-
тації до диску «З творчої спадщини віленської школи. Музика давньої 
греко-католицької церкви» (2015) вказує на можливість використання 
органу в партесних композиціях, про що свідчать вказівки у рукописах та 
тип фактури. Отже, орган та інструментальна музика з середини XVII ст. 
стали звичайним компонентом відправ в Унійній Церкві Білорусі1. 

Стосовно співу духовних пісень, то саме в унійних осередках Біло-
русі вже з середини XVII ст. почалося їх вживання як паралітургічних 
творів, коли вони стали невід’ємним компонентом літургії та інших цер-
ковних відправ. При цьому вони не витіснили інші піснеспіви богослу-
жінь, а лише їх доповнювали; також вони виконувалися на різних паралі-
тургічних служіннях, молебнях, прощах тощо. Найімовірніше, паралітур-
гічні пісні у великих храмах звучали, як і багатоголосні партесні цикли, у 
супроводі органу. Уже з 30-х рр. XVII ст. є свідчення про паралітургіч-
ний спів пісень. Д. Штерн зазначає, що церковнослов’янський переклад 
латинського гімну «Dies irae» записаний на початку двох ірмолоїв (1639 
                                                

1 Традиційно вважають, що органи використовувалися лише в унійних церк-
вах Білорусі, а в українських храмах вони були відсутні. Це не зовсім вірно, бо в 
ХІХ ст. органи мали й українські греко-католицькі церкви. Так, у праці о. Йосифа 
Левицького «Исторія введенія музыкального пѣнія в Перемышли» зазначається, що 
органи у Галичині в ХІХ ст. були достатньо поширеними і звучали під час божої 
служби [84, с. 82–83]. 
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та 1662 рр.) із Супрасльського монастиря, де стосовно першого немає вка-
зівки щодо призначення, а у другому є пояснення, що його треба вико-
нувати за померлих на літургії. Рукописна Мінея з Борунського василі-
анського монастиря містить нотний ірмолой разом із польськими побож-
ними піснями [213, с. 326]. Паралітургічний спів пісень, розпочатий у 
Білорусі, у XVIІI ст. став поширюватися і на українських землях у захід-
ному регіоні, а кодифікацію паралітургічної гілки було звершено вже в 
Україні виходом почаївського «Богогласника» (1790–1791), який набув 
популярності і в білоруських уніатів. 

Після ліквідації Унії на білоруських землях у 1839 р. розвиток 
унійної духовно-пісенної традиції фактично припинився. Однак при 
цьому повністю викорінити традицію співу пісень у ХІХ ст. колишніми 
уніатами, а нині православними, не вдалося. Тому, як зазначає Т. Ліхач, 
православна ієрархія після дискусії у церковній пресі дозволила білору-
сам співати духовні пісні відповідно до унійної церковної практики 
[123, с. 33]. У цьому контексті стає зрозумілою необхідність у числен-
них православних виданнях «Богогласника», оскільки в унійних «мале-
ньких приходських церквах, в каплицях, де здійснювалися богослужін-
ня після закриття церков або пожежі, “Богогласник” став чи не найваж-
ливішою богослужбовою книгою» [30, с. 178] Тож колишнім уніатам 
треба було дати «правильні» книжки з їх улюбленими піснями. 

Жанрово-тематичні пріоритети білоруської пісенності цього пері-
оду є традиційними для усього українсько-білоруського регіону, а саме 
пісні на господські та богородичні свята, пісні до святих, твори покаян-
ного, молитовного, славильного змісту. Щодо псалтирних пісень, то на 
території Білорусі цей жанр, як і в Україні, був поширений до першої 
половини у XVIІI ст., а потім потроху зникає. Однак творчість білоруса 
Симеона Полоцького та його «Римований Псалтир» у Росії зіграв велику 
роль у розвитку російської духовної пісенності. Сюди ж можна додати й 
анонімних авторів Новоєрусалимського монастиря, серед ченців якого 
були й білоруси, що також культивували пісенну псалтирну поезію. І 
новоєрусалимські піснетворці, й Симеон Полоцький писали місяцесло-
ви, пісні на біблійні тексти, які також не були відомі на теренах Білору-
сі й України, а, отже, репрезентували російську традицію, хоча і створе-
ну іноземцями. 

Втім, білоруська традиція мала свої специфічні жанри, які були ті-
сно пов’язані з католицькою практикою. У Супрасльському богогласнику 
розміщено цикл, що складався з акламацій гімнів-пісень та молитов, за-
значений автором перекладу, василіаніном Спиридоном Яхимовичем у 
рукописі як «Годинки о Зачатїи Пресвятыя Дѣвы Богородиця от римска 
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дїалектра на росскїй преведенны, в Супраслю» [225, с. 754]. Як ми вже за-
значали, цей твір є вільною версією католицького молебна «Officium 
parvum Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Virginis», у якій, окрім за-
значеного молебну, є елементи акафісту Богородиці та молитви на вер-
виці. Даний твір є унікальним з точки зору східнослов’янської духовної 
пісенності, однак цілком зрозумілим у контексті білоруської унійної тра-
диції, в якій у супроводі органу звучали і літургії, і акафісти. На жаль, ці 
гібридні пісенно-молитовні форми зафіксовані лише у Супрасльському 
богогласнику, і ми не можемо достеменно сказати, чи такі твори були 
характерні для всієї білоруської духовно-пісенної традиції. 

Цікавими були й мовні пріоритети білоруської духовної пісенності. 
Білоруські за походженням піснетворці, що працювали у Москві, викорис-
товували церковнослов’янську мову. Також вони, поряд з українцями, 
стали трансляторами польського корпусу духовних пісень в Московській 
державі. У середині ХХ ст. польські пісні стали предметом вивчення ро-
сійського філолога О. Позднєєва [167], нещодавно було опубліковано пра-
цю німецького славіста В. Нойманна [228], у якій з коментарями опублі-
ковано тексти польського корпусу пісень з російських рукописів остан-
ньої третини XVII ст. Втім, сьогодні широкий загал лише починає усвідо-
млювати роль білорусів та українців не лише у трансляції, а й створенні 
низки пісень польською мовою, які традиційно вважаються польськими. 
Так, білорусько-російська дослідниця І. Герасимова зазначає, що у корпусі 
польських пісень, записаних кирилицею в російських рукописах кінця 
XVII cт., містяться пісні «Боже ласкавый» та «Злота Ойчизна ксенства Ли-
тевскѣго», зміст яких пов’язаний з історичними подіями, зокрема з історі-
єю взяття Вільно військами московського царя у 1655 р., а, отже, вони по-
ходять з білоруського, а не польського шляхетського культурного середо-
вища1. Нагадємо, що у польському корпусі з російських рукописів ми зна-
ходимо й твори українських авторів, зокрема польські пісні 
Й. Ґалятовського «Nakłoń, o Ewropa» та «Niech monarchowie», опубліковані 
в додатку «Pieśni nabożne. Dla pożytku duchownego i zbawiennego narodowi 
chrześcijańskiemu potrzebne...» до полемічного трактату «Messyjasz 
prawdziwy…», надрукованого у Києво-Печерській лаврі у 1672 р. [141, 
с. 156–157]. Отже, у XVII ст. мовний, зокрема польський, компонент не 
завжди був показником національної і конфесійної приналежності авторів 
пісень, у тому числі й духовних. Однак вже у XVIIІ ст. польська мова усе 
частіше відігравала роль маркера, який вказував на католицькі пріоритети 

                                                
1 Аналіз творів з публікацією текстів та музики пісень див. у статті 

І. Герасимової [22]. 
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авторів та переписувачів духовно-пісенників, що особливо характерно для 
білоруської пісенності. Зазначимо, що на сьогоднішній день майже недо-
слідженими є польськомовні кантички, які у величезній кількості друку-
валися у Супрасльському монастирі. Російські білорусисти Ю. Лабинцев 
та Л. Щавинська зазначають, що «Супрасль, даючи найраніші приклади 
білоруської польськомовної кантичкової творчості, сприяв розповсю-
дженню подібних творів у XVІII – на початку ХІХ ст. у величезній на ті 
часи кількості» [115, с. 294]. Дослідники вказують, що один збірник з тих, 
що найкраще зберігся, нині знаходиться у Бібліотеці Варшавського уні-
верситету [115, с. 298]. Серед польськомовних пісень (кантичок), що були 
популярні на білоруських землях – знамениті «O najświętszej Maryi Pannie 
Ostrobramskiej» та «Żyrowice, łask krynice»1. Отже, для білоруського духов-
но-пісенного репертуару польський (передусім католицький) компонент 
є надзвичайно важливим, що дозволяє говорити про польськоцентризм бі-
лоруської пісенності, який особливо проявив себе у пісенності неправос-
лавних конфесій. 

Білоруська духовно-пісенна традиція культивувала пісні книжною 
українською (білоруською) мовою, що ми бачимо на прикладі репертуа-
ру рукописного Супрасльського богогласника та численних друкованих 
видань «Богогласника». Пісні книжною мовою протрималися у білору-
ському репертуарі до початку ХХ ст., про що свідчать видання богогла-
сників. Не менш популярною була й церковнослов’янська мова. Нею 
писали пісні не лише автори, що працювали у Москві. У Супрасльсько-
му богогласнику чимало пісенних творів, написаних церковно-
слов’янською мовою – оригінальних творів і перекладів. Використання 
церковнослов’янської мови в Супраслі можна пояснити впливом монас-
тирського середовища, де ця мова була богослужбовою – переробка 
книжної української мови на церковнослов’янську у деяких піснях по-
чаївського «Богогласника» це підтверджує. Однак адаптація латинських 
літургічних та паралітургічних текстів через переклад церковно-
слов’янською мовою – це традиція саме білоруських василіан, яка в 
українських осередках не зафіксована. 

Музично-стильові пріоритети білоруської пісенності відповідають 
загальним тенденціям епохи. Втім, усі рукописні пісенники, що похо-
дять з білоруських теренів, є ненотованими, а тому неможливо за пря-
                                                

1 Остання пісня написана ченцем Скальським (Skalski) у відомому білорусь-
кому василіанському монастирі – Жировицькому. Г. де Пікарда зазначає, що в цьо-
му монастирі наприкінці XVIII ст. було видано збірник польською мовою «Славнэ 
кантычкі жыровецке» [165, с. 29–30]. Дослідник не подає польську назву збірки, її 
пошук під назвою «Sławne kantyczki żyrowieckie» наразі не дав результату. 
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мими джерелами встановити стильову еволюцію. Однак за аналогією до 
української традиції, яка у XVII – XVIІI ст. культивувала бароковий за 
стилем пісенний репертуар, який не втратив актуальності у ХІХ ст., най-
імовірніше, класицизм у білоруській пісенності не був поширеним, хоча 
не виключено, що білоруси були знайомі з російською пісенністю дру-
гої половини XVIІI ст., у якій риси класицизму виражені достатньо яск-
раво. Щодо романтичних рис, то вони виявилися вже у наступну добу. 

Зв’язок з фольклорною традицією білоруської пісенності виявився 
у фольклоризації духовних пісень, яка найбільш характерно проявилася 
в лірницькому репертуарі. Білоруську лірницьку традицію досліджува-
ла Л. Баранкевич, яка у своїй дисертації [3] підсумувала свої спостере-
ження. Дослідниця відзначає твори духовного змісту, що побутували в 
білоруському репертуарі, серед яких духовні стихи, різдвяні псальми-
колядки, покаянні, есхатологічні, молитовні псальми, псальми різним 
святим, Христу та Богоматері [3, с. 13]. Серед лірницького репертуару 
особливо популярними були твори про Лазаря та Олексія, чоловіка Бо-
жого, які мають різні регіональні варіанти [3, с. 16]. Щодо стилю творів, 
які фольклоризувалися у XVII – XІХ ст., то вони спираються на стиліс-
тику канта та міської пісні [3, с. 19]. 

Третій період, названий нами новітнім, розпочинається на початку 
ХХ ст. Він тісно пов’язаний з націєтворчими процесами, що розпочалися 
в Білорусі на початку минулого століття. 

Джерельна база, яка є у нашому розпорядженні та репрезентує 
власне цей період, є невеликою, однак більш пізні за часом створення 
(кінець ХХ – початок ХХІ ст.) рукописи свідчать про тяглість розвитку 
духовної пісенності у ХХ ст. Низка співаників цього періоду, що знахо-
дяться у бібліотеках Польщі та Литви, а також у приватних архівах меш-
канців Білорусі та сусідніх країн, ще потребують вивчення. Серед дже-
рел, які ляжуть в основу характеристики цього періоду – православне 
(Віленський богогласник 1912 р., надрукований в Петербурзі) та като-
лицьке (збірка «Kantyczka abo sebrannie nabožnych piesień dla užytku 
katalikou biełarusou», Вільно, 1914 р.) видання, які з різних сторін харак-
теризують стан розвитку білоруської пісенності та новітні процеси, що в 
ній відбуваються. 

Соціокультурну та релігійну ситуацію на білоруських землях, що 
входила на початку ХХ ст. до складу Російської імперії, можна охарак-
теризувати як багатоконфесійну, де поряд з офіційним православ’ям був 
поширений і католицизм, який сповідували передусім поляки та литов-
ці. Серед римо-католиків було й багато білорусів, яким була близька 
польська культура, при цьому вони ідентифікували себе як білоруси. 
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Нагадаємо, що у православних осередках наприкінці ХІХ – початку 
ХХ ст. виходять друком видання «Богогласника», які були рекомендовані 
для співу в церковно-приходських школах (але не для співу на богослу-
жінні) Північно-Західного та Південно-Західного краю Російської імперії, 
тобто території Білорусі та України, де протягом століть була поширена 
практика співу пісень у зв’язку з храмовими відправами. У науковій літе-
ратурі найчастіше згадуються київські, почаївські, холмські, львівські, ва-
ршавські богогласники, однак значно рідше потрапляють у поле зору ви-
дання, надруковані на території Білорусі, серед яких – гродненські та ві-
ленські. Білоруські видання відрізняються від київських та петербурзьких, 
хоча частково на них орієнтуються. Віленський «Богогласник»1, укладе-
ний О. Рождественським, був надрукований у Петербурзі у 1912 р., однак 
був підготовлений Віленським Святодухівським братством2. Відзначимо 
важливість цього видання, у якому подано бачення «Богогласника», від-
мінне від офіційних видань. Також цей друк доповнює вже усталену тра-
дицію православних «Богогласників», показуючи, що вона є актуальною та 
затребуваною у православному середовищі. 

На початку ХХ ст. в Білорусі спостерігається тенденція не лише до 
збереження традиції, а й прагнення до оновлення духовно-пісенного 
репертуару. Значною подією став вихід друкованої збірки нової пісен-
ної творчості «Kantyczka abo sebrannie nabožnych piesień dla užytku 
katalikou biełarusou», виданий у Вільні у 1914 р. [341], яка містила запи-
саний латинкою білоруськомовний репертуар, що призначався для бі-
лорусів-католиків. Це видання знаменне тим, що репрезентувало новий 
етап духовної піснетворчості, аналогічній нововасиліанській, яка базу-
валася на живій розмовній мові та на музичних інтонаціях, актуальних у 
даний період. На жаль, малий наклад зробив цю збірку бібліографічною 
рідкістю, а тому вона, як зазначає відома російська білорусистка 
Л. Щавинська, майже невідома у наукових колах [215, с. 293]. Втім, це 
видання мало важливе соціокультурне значення для розвитку і білору-
ської духовно-пісенної традиції, і новітньої літератури білорусів. У 
цьому контексті показовим є припущення про участь у підготовці ви-
дання Янки Купали, який у той час був секретарем віленського видав-
ництва білоруської літератури, де було надруковано збірку [215, с. 284]. 

Цікавим є репертуарне наповнення цього пісенника. У 1990-х рр. 
ми ознайомилися з ним в одній із бібліотек Польщі і ще тоді звернули 
                                                

1 Повна назва видання – «Богогласник. Сборник церковных песнопений и 
духовных песен для пения в семье, школе и внебогослужебных собеседованиях в 3-
голосном изложении». 

2 Див. аналіз збірника та публікацію низки пісень у виданні [170]. 
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увагу на те, що у збірці надруковано низку популярних польських като-
лицьких пісень XVІ – XVІІІ ст. різдвяної, великопісної, великодньої, єв-
харистичної тематики, перекладених сучасною білоруською мовою і 
надрукованих латинкою [76, с. 114]. Л. Щавинська у статті, присвяченій 
цій збірці, публікує тексти кількох творів, які апелюють до польської пі-
сенної традиції, а також аналізує тексти пісень збірки з точки зору їх по-
бутування на теренах Білорусі. Базуючись на своїх спостереженнях та 
висновках Л. Щавинської, сконцентруємося на моментах, які яскраво ре-
презентують новий білоруськомовний репертуар. Відзначимо насампе-
ред орієнтацію на польську духовно-пісенну традицію, і не лише на 
польські класичні твори XVІ – XVІІІ ст., а й більш сучасний репертуар. 
Л. Щавинська у статті повністю наводить білоруські тексти (разом з 
польськими) двох знаменитих пісень польського поета-сентименталіста, 
уродженця Покуття Ф. Карпінського «Kiedy ranne wstają zorze» та 
«Wszystkie nasze dzienne sprawy», які у збірці перекладено білоруською 
мовою («Ranny świt jak čuć zajmecca» та «Usie dzienny našy sprawy») [215, 
с. 284–285]. Є у збірнику твори, що репрезентують православну тради-
цію: дослідниця наводить текст популярної української пісні «A chto, 
chto Mikałaja lubić» [215, с. 286–287], надзвичайно популярній в Білору-
сі. Також у збірці надруковано гімн «O mój Bože! wieriu Tabie»1 (його ав-
тором міг бути Ф. Карпінський), який є надзвичайно популярним доте-
пер. Цей твір записувався в рукописних пісенниках спочатку латинкою, 
пізніше – кирилицею [215, с. 290–293]. Порівнюючи білоруське видання 
з українською нововасиліанською збіркою «Церковні пісні», відразу стає 
очевидною різниця між оновленим українським та білоруським репер-
туаром, яка виявляється, між іншим, у зв’язках кожної традиції з поль-
ською пісенністю. У білоруській традиції він є більш тісним, ніж в укра-
їнській, хоча в обох є пісні польського походження. 

Зазначимо, що збірка «Kantyczka abo sebrannie nabožnych 
piesień…» могла б стати прецедентом в оновленні білоруської духовно-
пісенної традиції, подібно до української нововасиліанської піснетвор-
чості. Однак її значення в розвитку білоруської духовної пісенності є 
меншим, ніж аналогічних українських видань. Знаменним однак є той 
факт, що в оновленні українського та білоруського репертуару ключову 
роль відіграли представники католицького (східного та західного обря-

                                                
1 Ю. Лабинцев та Л. Щавінська визначають його як твір, що репрезентує 

унійну традицію [115, с. 296], Г. Де Пікарда – римо-католицьку, вказуючи, що піс-
ня могла бути написана музикантом-єзуїтом [165, с. 30]. 
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дів) віросповідання, що пояснюється важливістю пісенного репертуару, 
призначеного для церковно-літургічних практик. 

Білоруська протестантська пісенність формується практично од-
ночасно з українською – у 1930–40-х рр. Серед видань назвемо методи-
стські збірки духовних пісень «Песьні духоўныя з гарфы сіонскай» (Ва-
ршава, 1925) [291] та «Божая ліра. Хрысціянскія духоўныя песні» (Віль-
ня, 1930) [257]. Баптистський збірник «Эвангельскі хрысьціянскі 
сьпеўнік» (Мінськ, 1943) містив 142 релігійних гімни, частина з яких 
була передрукована зі збірок «Песьні духоўныя з гарфы сіонскай» та 
«Божая ліра», а частина – новоперекладені твори з німецької мови [193, 
с. 46]. Усі названі друки вийшли на територіях, що не входили до скла-
ду СРСР або у період окупації СРСР Німеччиною під час ІІ Світової 
війни. У повоєнні роки виходить збірка «Гімны хрысьціян» (Крейнсвіл, 
США, 1979), що містила більш ніж 600 пісень [165, с. 36]. 

Якщо казати про друки духовних пісень в білоруській діаспорі, то 
їх, на відміну від української, були небагато. Це стало однією з причин 
того, що ми не виділяємо окремо діаспорний період у розвитку білору-
ської пісенності. Дослідник білоруських релігійних друків у діаспорі 
Ю. Гарбінський зазначає, що у період 1930–80-ті рр. вийшли 3 правосла-
вних, 5 католицьких та 4 протестантських видання для співу [19, с. 90]. 
Стосовно православних друків, то це літургічні піснеспіви, католицькі 
та протестантські містили духовно-пісенні твори. Більшість видань мало 
надзвичайно малий обсяг – до 10 сторінок, лише дві протестантські збі-
рки («Божая ліра» та «Гімны хрысьціян») є великими зібраннями пісень1 

Щодо жанрово-тематичних пріоритетів, то у цей період ми не спо-
стерігаємо народження нових жанрів. Цікаві жанрові гібриди, характер-
ні для унійної традиції, зникають після ліквідації Унії, принаймні вони 
не зафіксовані у джерелах, хоча, можливо, пісні-молебні могли викону-
ватися на паралітургічних відправах. Тематика пісень у православних і 
католицьких виданнях відображала традиції кожної конфесії, які були 
актуальними на той час. 

Серед мовних пріоритетів відзначимо сучасну білоруську, польсь-
ку, книжну білоруську, церковнослов’янську, російську мови. Книжною 
білоруською та церковнослов’янською друкувалися пісні в «Богоглас-
никах», тексти яких або були незмінними з XVІІІ ст., або поступово ру-
сифікувалися. Цікавим є питання щодо вимови пісень, написаних ста-
робілоруською мовою. В українських нововасиліанських виданнях вмі-
щено низку богогласникових пісень, де завдяки новому правопису відо-

                                                
1 Див. перелік видань у статті Ю. Гарбінського [19, с. 101–102]. 
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бражено особливості вимови давніх текстів, які є дуже близькими до су-
часної української мови. Тож тексти богогласникових пісень на білору-
ських теренах вимовлялися відповідно до норм білоруської мови. Сто-
совно польської мови, то вона не втрачає свого значення: польськомовні 
пісні продовжують виконувати поляки, що мешкали в численних поль-
ських осередках, так і католики-білоруси. 

За даними Л. Щавинської щодо сучасної практики релігійного 
співу білорусів, білоруськомовні пісні походять з ХХ ст., лише деякі 
твори написано у ХІХ ст. Ці пісні в основному переписувалися, але та-
кож існували латинографічні білоруськомовні друки [115, с. 296]. 

Найважливішим у контексті мовного питання є поява друкованих 
пісенників з духовними піснями, написаними сучасною білоруською 
мовою. Саме цей факт відмежовує новітній період від попереднього. 
Першим таким пісенником стала вже згадувана збірка «Kantyczka abo 
sebrannie nabožnych piesień…» (Вільно, 1914), у якому твори записані 
латинкою. У протестантських друках 1930-40-х рр. тексти пісень надру-
ковано за класичним правописом білоруської мови (тарашкевицею), 
який є відмінним від прийнятого в СРСР у 1930-ті рр. Тарашкевицю ви-
користовували збірки білоруської діаспори у повоєнну добу. 

Цей період у Білорусі представлений і російськомовним реперту-
аром, передусім старообрядницьким. У довоєнні й повоєнні роки духо-
вні пісні російською мовою співалися також православними білорусами. 

Музично-стильові пріоритети білоруської духовної пісенності бу-
ли тісно пов’язані з основними стильовими тенденціями богослужбової 
музики початку ХХ ст. Актуальними залишаються барокові пісні та тво-
ри класико-романтичні. 

Однією з тенденцій оновлення пісенного жанру, характерного для 
усієї православної традиції Російської імперії, стало наближення пісен-
ного та богослужбових жанрів через гармонізацію перших. Особливістю 
православних видань «Богогласника» межі століть став їх поділ на дві 
частини: у першій пісні записувалися одноголосно, у другій подавалася 
їх триголосна гармонізація, яка зовнішньо орієнтувалася на кантовий 
стиль, хоча насправді була його стилізацією. Дещо по-іншому виглядає 
згадуваний вище Віленський богогласник О. Рождественського 1912 р., 
низку пісень якого надруковано у хрестоматії, виданій Т. Ліхач [170]. 
Специфічною рисою цього видання є друк усіх творів лише у триголос-
ній гармонізації, чого не було в інших богогласниках межі ХІХ – ХХ ст., 
де гармонізації містилися у другій частині збірника, тоді як у першій 
твори записувалися одноголосно. Цікавою є сама музична частина тво-
рів, де відомі богогласникові тексти мають мелодії, доволі далекі від на-
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друкованих у виданнях ХІХ ст., відображаючи мелодичні трансформа-
ції, що сталися внаслідок напівусного побутування в білоруському пра-
вославному середовищі, і гармонізації, в яких відображено авторський 
почерк О. Рождественського, який намагався не імітувати кантову фак-
туру, а створити повноцінну хорову партитуру з трьох голосів. 

Четвертий, сучасний етап розвитку білоруської пісенності розпо-
чався після проголошення незалежності Білорусі і триває понині. Цей 
етап ознаменований поступовою білорусизацією духовно-пісенного ре-
пертуару, яка, правда, є дещо непослідовною. 

Джерельною базою вивчення пісенності цього періоду є публікації 
текстів, описів рукописів та друків, здійснених Ю. Лабинцевим та 
Л. Щавінською [115], Л. Костюковець [107], В. Романенковою [173], а та-
кож дані з інтернет-простору (записи пісень, відомості про видання то-
що), власних спостережень. Відомостей щодо сучасних духових пісень є 
доволі багато, однак вони є несистематизованими, а сама традиція – у 
стадії оновлення, тому висновки щодо цього періоду не є остаточними. 

Регіональні та соціокультурні особливості сучасних білоруських 
духовних пісень тісно пов’язані з їх конфесійною складовою. Досліджу-
ючи народну книжність Білорусі ХХ ст. Ю. Лабинцев та Л. Щавінська ба-
гато уваги приділяють поетичним жанрам, у тому числі й пісенним. 
Вчені детально дослідили сучасну народну білоруську літературу на ме-
жі Білорусі, України, Росії [115]. Вони зафіксували строкатість конфесій-
ної мапи цих теренів: окрім білорусів, у поле зору потрапили росіяни-
старообрядці, православні росіяни, при цьому не дослідженою залиши-
лася творчість протестантів різних деномінацій. Наукова експедиція про-
вадилися на початку ХХІ ст., однак у поле зору авторів потрапили дані та 
документи, що охоплюють період усього ХХ ст. У контексті наукових 
розвідок Ю. Лабинцева та Л. Щавінської хотілося б ще раз підкреслити 
різницю між двома явищами – народною книжністю та фольклором. Фо-
льклор – це передусім мистецтво усної традиції, народна книжність – 
письмової, але функціонує остання за принципами і фольклорних, і 
книжних творів. У додатку до книги «Народная литература белорусско-
русско-украинского пограничья» Ю. Лабинцев та Л. Щавінська наводять 
фотокопії зразків народної книжності ХХ – початку ХХІ ст, серед яких – 
релігійна поезія та духовні пісні представників різних конфесій [115, 
с. 302–319]. Також у книзі наведені поетичні тексти, серед яких є й пі-
сенні. Вчені наголошують на тому факті, що ця література є майже недо-
слідженою [115, с. 7]. Для нас розвідки Ю. Лабинцева та Л. Щавінської 
важливі ще тим, що вони, по-перше, документально засвідчують про фу-
нкціонування духовних пісень у побуті не як фольклорних, а як писем-



Розділ 4. Східнослов’янська духовна пісенність у національних координатах 

 

 274 

них творів, по-друге, створюють повну картину пісенної традиції цього 
регіону у її конфесійному та національному розмаїтті, демонструючи 
зразки автентичних рукописів з текстами духовних пісень ХХ – початку 
ХХІ ст., що розширює наше уявлення щодо актуальності рукописної тра-
диції вказаного періоду. 

Зосередимося також на конфесійній мапі сучасної Білорусі. Значна 
кількість вірян належать до православної конфесії, втім, сьогодні відсутні 
друки з білоруським православним духовно-пісенним репертуаром, тим 
паче білоруськомовним, вона представлена лише творами, записними в 
рукописах, найчастіше зробленими у попередній період. Духовні пісні 
церковного типу у сучасному білоруському репертуарі відсутні, оскільки 
нинішня білоруська богослужбова практика орієнтується на московські 
церковні традиції, де спів пісень під час богослужіння не практикується. 
Щодо сучасного стану білоруської Греко-католицької Церкви, то нині 
вона налічує за офіційними даними три тисячі вірних1, тому зараз важко 
говорити про повноцінний розвиток білоруської греко-католицької ду-
ховно-пісенної традиції. Доступні нам баптистські пісенники є російсь-
комовними, хоча низка їх видана у Білорусі, а їхній зміст є ідентичним з 
російськими виданнями. Наразі ми не маємо даних щодо використання 
серед білоруських протестантів білоруськомовного репертуару діаспори, 
але цілком ймовірно, що він відомий у західних регіонах країни. Деякі 
баптистські пісні вже встигли фольклоризуватися: в описі пісень книж-
ного походження, що увійшли у фольклор, які містяться в додатку до 
книги Л. Костюковець «Фольклоризация канта», є низка баптистських пі-
сень, як російськомовних, так і білоруськомовних. 

Важливим у становленні білоруськомовної пісенності є римо-
католицький репертуар, який має яскраво виражений польськоцентри-
чний характер. У пісеннику «Магутны Божа» (Мінськ, 2000) [281], який 
є виданням для внутрішнього використання у центральній мінській па-
рафії костьолу св. Симона та Олени, основу репертуару складають поль-
ські літургічні пісні та їх переклади білоруською, доповнені кількома 
творами, написаними місцевими авторами. Зазначимо, що подібні поль-
ськоорієнтовані видання для римо-католиків були і в Україні у 1990–
2000-х рр. ([322]; [323]). Але вони виходили лише на периферії, тоді як у 
Києві пісенні зразки, залучені з польського репертуару, займали не бі-
льше 50 відсотків книги, причому лише у перекладах. Пісні ж польсь-
кою мовою у київських збірках не друкувалися, навіть якщо видання 
мало апробаційний характер. Білоруськомовний римо-католицький ре-
                                                

1 Нагадаємо, що сьогодні населення Білорусі складає близько 10 млн. осіб. 
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пертуар як на початку ХХ, так і ХХІ ст. є польськоцентричний, він, за 
рідким винятком, не залучає пісні, що побутували протягом століть у 
православному та греко-католицькому середовищі, що докорінно відрі-
зняє білоруську традицію від української. 

Жанрово-тематичні та музично-стильові пріоритети білоруської 
духовної пісенності є характерними для цього періоду розвитку духов-
ної пісенності і в цілому збігаються з українською та російською тради-
ціями. Щодо мовних пріоритетів, то сьогодні найпоширенішими мова-
ми є російська та білоруська. Перша використовується у пісенному ре-
пертуарі православних та протестантів, друга – у католиків обох обрядів. 
Білорусизація репертуару найбільше виявлена у римо-католиків, де з 
1990-х рр. було видано низку церковних пісенників білоруською мовою 
[115, с. 298]. Втім, білоруські римо-католики не відмовляються і від 
польськомовного репертуару, який використовується на богослужіннях, 
що відправляються польською мовою, долучаючи до пісенників польсь-
кі пісні, розташовуючи для зручності поруч обидва тексти – польський 
та білоруський (у пісеннику «Магутны Божа»). 

Зв’язок духовної пісенності з фольклорною традицією є одним із 
пріоритетних напрямків сучасного білоруського музикознавства. Дослі-
дження охоплюють як представників православної (Л. Костюковець 
[107]), так і римо-католицької (В. Романенкова [173]) конфесій. Цінним 
у цих роботах є й емпіричний матеріал, і спостереження авторів щодо 
фольклоризованого пісенного шару. Загалом ці питання можуть стати 
основою спеціального дослідження, особливо у порівнянні з українсь-
кою традицією, тому відзначимо лише один, на нашу думку, показовий 
момент. Серед пісень книжного походження, пов’язаних з календарни-
ми святами, білоруські авторки виділяють не лише колядки, що харак-
терно і для України, а й пісні на Великдень, коріння яких сягає традиції 
волочебних пісень, які майже відсутні в Україні. Цікавим є однак той 
факт, що центральним твором, який репрезентований в усіх регіонах та 
конфесіях, є пісня «Вясёлы дзень для нас настаў». Вона існує у польсь-
комовному, білоруськомовному та російськомовному варіантах [173, 
с. 344–345], і прийшла з польського католицького репертуару («Wesoły 
nam dzień dziś nastał»). Популярність цього твору є настільки великою, 
що ці пісні в білоруській науковій літературі називають «васольними» 
[107, с. 14], а їхня кількість є дуже великою. 

У фольклорній традиції інципіти зазнали трансформації (за інци-
пітарієм білоруських фольклоризованих книжних пісень [107, с. 100–
177]: «Васолы нам дзісь дзень настал» (№ 118), «Вэсолы нам дзісь дзень 
настал» (№ 174 та ін.), «Вялік святы нам дзень настал» (№ 188 та ін.)), але 



Розділ 4. Східнослов’янська духовна пісенність у національних координатах 

 

 276 

загальний зміст, що є у першоджерелі, залишився незмінним. Зазначи-
мо, що в сучасному українському римо-католицькому середовищі, яке є 
нечисленним у відсотковому відношенні, цей твір також є популярним, 
а в перекладах він був відомий і в українському унійному середовищі 
XVIII ст., про що свідчать записи пісні у великій кількості пісенників 
того часу. Л. Костюковець, спираючись на публікації відомого польсь-
кого фольклориста О. Кольберга, який зафіксував в українському сере-
довищі цей твір, висловила припущення, що «васольні» пісні є і в Украї-
ні, які виконуються не лише польською мовою [107, с. 23]. Це припу-
щення є хибним (хіба що українські фольклористи проведуть ретельне 
дослідження українського релігійного фольклору), бо воно побудовано 
за принципом аналогії функціонування та жанрових пріоритетів білору-
ського фольклору, і не враховує відмінності між білоруською та україн-
ською традиціями. Тож, якщо у ХІХ ст. українські варіанти польської 
пісні «Wesoły nam dzień dziś nastał» і були поширені, це стосується лише 
Західної України, тоді як у Білорусі ця пісня відома у всіх регіонах та 
всіх конфесіях (окрім протестантських). Нині у православному та греко-
католицькому середовищі України українські варіанти пісні «Wesoły 
nam dzień dziś nastał» майже невідомі (тому твір не зазнав фольклориза-
ції), що можна пояснити й відсутністю цього твору у «Богогласнику», і 
меншим значенням польської пісенності для українського репертуару у 
ХІХ – ХХ ст., і відсутністю волочебних пісень, у рамках яких функціо-
нували «васольні» пісні. 

Таким чином, білоруський духовно-пісенний репертуар, який має 
майже п’ятсотрічну історію та глибоку вкоріненість у національній 
культурі, сьогодні переживає період трансформації та оновлення. Заве-
ршення трансформаційних процесів має бути ознаменоване формуван-
ням та кодифікацією білоруськомовного репертуару у всіх християнсь-
ких конфесіях. 

4.3. Російська духовна пісенність: історичні віхи

Російська духовна пісенність є дослідженою багатьма науковцями, 
але далеко не усі періоди її становлення та розвитку вивчені достатньо 
глибоко. Більшість учених приділяє увагу її початковому етапу, доволі 
багато розвідок присвячено її розвитку в XVIII ст. Значно менше дослі-
джень духовної пісенності ХХ – початку ХХІ ст., за винятком фольклор-
ної та старообрядницької традицій (духовні стихи), які активно вивча-
ються у різних регіонах Росії. Створення цілісного дискурсу розвитку ро-
сійської пісенності – прерогатива передусім російських авторів, нашим 
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завданням є розгляд цілісної картини російської духовної пісенності у її 
співвіднесенні з іншими східнослов’янськими традиціями заради вияв-
лення спільних та відмінних рис. 

Періодизація розвитку російської духовної пісенності виділяє осно-
вні віхи її розвитку. Перший період, що розпочався в останній третині 
XVII ст., а завершився на початку XVIII ст., ми назвемо українсько-
білоруським, оскільки у становленні російської духовної пісенності укра-
їнсько-білоруська традиція мала ключове значення. Другий період, що 
охоплює XVIII – ХІХ ст., характеризується способом трансляції духовно-
пісенного репертуару за допомогою рукописів. Рукописна традиція у цей 
період була настільки актуальною для Росії, що навіть з появою друків во-
на не занепадає. Саме тому ми визначаємо цей період як рукописний че-
рез найбільш популярний спосіб поширення духовно-пісенного реперту-
ару. Третій період, що триває майже усе ХХ ст. (до 90-х рр.), ми окреслимо 
як новітній, оскільки у ньому яскраво виявляються нові тенденції розвит-
ку духовної пісенності. Останній, четвертий період ми відзначаємо як су-
часний; він розпочинається на початку 90-х рр. і триває дотепер. 

Порівнюючи періодизацію української, білоруської та російської 
духовної пісенності, очевидною стає певна подібність російської та бі-
лоруської традицій, які мають чотири етапи замість п’яти, про тому, що 
українська духовно-пісенна традиція має більше спільних рис із білору-
ською, ніж з російською. Різниця у виділенні основних етапів полягає в 
аналізі та оцінці розвитку духовної пісенності у XVIII – ХІХ ст. та в ра-
дянські часи, а саме доцільність розмежування двох етапів – рукописно-
го та едиційного (XVIII – ХІХ ст.), а також виділення окремого зарубіж-
ного (діаспорного) періоду в ХХ ст. Відносно місця діаспори у збере-
женні та трансляції духовно-пісенної традиції треба зауважити, що в 
нашому розпорядженні є достатньо пісенників різних конфесій україн-
ської діаспори, які дозволяють хоча б конспективно реконструювати 
репертуар і відзначити місце духовної пісенності в житті зарубіжних 
українців, а також оцінити вплив цих видань на відновлення традицій 
після проголошення Україною незалежності у 1991 р. Щодо друків ду-
ховних пісень в білоруській та російській діаспорах, то наразі даних про 
них дуже мало, і це стосується передусім білоруської традиції, про що 
вже йшлося у відповідній частині книги1. Отже, наразі немає сенсу ви-
                                                

1 Зарубіжні видавництва з випуску християнської літератури російською мо-
вою існували, серед них найвідомішим було брюссельське «Жизнь с Богом», яке пі-
сля розпаду СРСР припинило своє існування. Видавництво спеціалізувалося на 
друках богослужбових книг та молитовників, різноманітної християнської літера-
тури, однак серед видань відсутні збірки з духовними піснями. 
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діляти окремо діаспорний період в російській духовно-пісенній тради-
ції, як і в білоруській. Щодо радянських часів, то у цей період духовна 
пісенність розвивалися у підпіллі, продовжуючи, але не оновлюючи 
традиції, що склалися на початок ХХ ст. Саме тому ми не виділяємо 
окремо радянський (атеїстичний) період від дорадянського попри те, 
що умови розвитку духовно-пісенної традиції були різними. 

Перший період, названий нами як українсько-білоруський, тривав 
не більше ніж півстоліття (остання третина XVII – початок XVIII ст.). 
Особливість його полягає у процесі вкорінення українсько-білоруської 
духовно-пісенної традиції на російському ґрунті.  

Збережені джерела, на яких можна роботи висновки щодо розвит-
ку духовної пісенності, є у достатній кількості, вони є репрезентатив-
ними для характеристики першого етапу розвитку російської духовної 
пісенності у його поетичних, жанрових та стильових вимірах. Більшість 
рукописів цього періоду зберігаються у Російській державній бібліотеці 
(м. Москва) та Російській національній бібліотеці (м. Санкт-Петербург), 
Державному історичному музеї (м. Москва), Російському державному 
архіві давніх актів (м. Москва), Російському державному історичному 
архіві (м. Санкт-Петербург), а також інших інституціях. Низка пісенних 
творів з цих рукописів опублікована філологами та музикознавцями1, 
також у розвідках науковців нерідко (як додатки) надруковано тексти та 
музику духовних пісень XVII ст. Отже, інтерес до початкового етапу 
розвитку російської пісенності, що виник наприкінці 90-х рр. ХХ ст., 
сьогодні не зменшується: це підтверджується працями науковців і пуб-
лікацією першоджерел. Цінність російських рукописів останньої трети-
ни XVII ст. полягає в тому, що у них збережено цілісний шар польської, 
української, білоруської та російської пісенності не лише у її текстових, 
а й музичних варіантах, тоді як українські й білоруські рукописи збере-
гла лише тексти духовно-пісенних творів. 

Регіональні та соціокультурні аспекти розвитку російської духов-
но-пісенної традиції є важливими для розуміння її специфіки. Щодо ре-
гіональних особливостей, то у цей період говорити про неї ще зарано, 
однак виділимо, окрім Москви, новоєрусалимський осередок (монастир 
у Новому Єрусалимі під Москвою), який відзначився оригінальною по-
етичною творчістю. Серед видатних постатей новоєрусалимських пісне-
творців – ієромонах Герман, автор низки популярних духовних пісень. 

                                                
1 Рукопис з фонду ДІМ (ф. Основний, № 1938) опубліковано О. Дольською 

[239], тексти польських пісень з РНБ (ф. М. Погодіна, № 1974) видано В. Нойманом 
[228]. 
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Відзначимо, що серед ченців монастиря були й переселенці з Речі По-
сполитої, чим пояснюється культивування нових європейських бароко-
вих пісенних форм. 

Творці нового духовно-пісенного репертуару в Московській дер-
жаві також добре знали польський репертуар і були обізнані з новими 
поетичними та музичними формами. Саме тому в Московії було швидко 
створено духовні пісні нового європейського стилю. Втім, нові пісенні 
твори не завжди радо сприймалися консервативним московським духів-
ництвом. Як зазначає Д. Штерн, взагалі не йшлося, щоб їх використову-
вали на богослужінні, також є свідчення, що «навіть і у нелітургічних 
функціях православні москвичі кинули підозрілим оком на ті нові пісні на 
польську манеру» [213, с. 323]. Але вони могли іноді звучати у право-
славних храмах. Так, пісню ієромонаха Германа «Радуйся зѣло, дщи Сї-
оня» було написано та виконано в церкві Новоєрусалимського монастиря 
з нагоди повернення патріарха Никона із заслання у 1681 р. Також у Мо-
скві співалися духовні пісні у церквах на пошану високопоставлених 
осіб, але це були одноразові акції з нагоди особливих подій. Однак ве-
лика кількість пісень створювалася не для поодиноких випадків вітання 
духівництва, а й для співу під час трапези або у вільний час ченців [213, 
с. 324]. Отже, у цей період було сформовано та закріплено сфери вико-
ристання російської духовної пісні, спільною рисою яких є її позабогос-
лужбове виконання, яке й до сьогодні характеризує російську правосла-
вну духовно-пісенну традицію. 

Зазначимо ще один момент, особливо важливий для характеристи-
ки українського та білоруського компонентів східнослов’янської пісен-
ності. Цей період ми визначили як українсько-білоруський, однак він є 
українсько-білоруським стосовно традиції, що формувалася у Московсь-
кій державі. Річ у тім, що багато пісень, створених українцями і білору-
сам у Москві, які мали виразні національно виражені риси, сьогодні вче-
ними автоматично долучаються до української та білоруської традиції, 
нібито вони були відомими та поширеними на українських та білорусь-
ких землях. Ми вже говорили у частині, присвяченій білоруській тради-
ції, що поетичні псалми Симеона Полоцького не були зафіксовані у біло-
руських джерелах XVIІI ст., в той час як в російських вони переписува-
лися ще в ХІХ ст. Натомість псальми Димитрія Ростовського були відомі 
на українсько-білоруських землях і увійшли до «Богогласника». Різниця 
полягає не в художній якості музично-поетичних творів Димитрія Рос-
товського, а в тому, що вони були написані в український період його 
творчості, а тому були відомі і на українських теренах, на відміну від до-
робку Симеона Полоцького, створеного у Москві. Отже, щодо українсь-
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ко-білоруської традиції, то при її аналізі важливо розуміти особливості 
трансляції духовно-пісенного репертуару і не залучати механічно весь 
українсько-білоруський репертуар, що функціонував у Росії, до україн-
ської або білоруської духовно-пісенної традицій, або інтерпретувати йо-
го як твори української або білоруської східної діаспори. 

Наостанок зазначимо долю російського пісенного репертуару 
першого періоду. Унаслідок політичних змін і перенесення столиці Мо-
сковської держави до Петербургу, а також переорієнтації духовної пі-
сенності у світське річище (віватні канти), барокова традиція в Російсь-
кій імперії швидко втрачає актуальність. У пісенниках XVIІI ст., особ-
ливо у першій половині, подекуди трапляються барокові пісенні твори 
(поетичні псалми Симеона Полоцького, деякі пісні з новоєрусалимсько-
го репертуару, пісні Димитрія Ростовського тощо), однак музично-
стильова переорієнтація розмежувала стару (московську) та нову (петер-
бурзьку) традиції. 

Щодо конфесійної складової російської духовної пісенності, то уся 
вона створювалася у православному середовищі. Значна кількість поль-
ських пісень, переважно католицьких, а частково тих, що потрапили до 
польського репертуару з протестантських джерел, втратили свої конфе-
сійні ознаки і сприймалися як твори загального християнського змісту. У 
цілому в цей період було закладено одноконфесійний вектор розвитку 
російської духовної пісенності, який був незмінним до початку ХХ ст.1, 
коли почала активно розвиватися протестантська духовна пісенність. 

Серед жанрово-тематичних пріоритетів російської духовної пісен-
ності – пісні до свят господського (Різдво, Великий Піст, Великдень) цик-
лу, до Богородиці (пісні молитовного характеру, без пісенних творів до 
календарних свят), твори покаянного та славильного змісту. Також у ро-
сійському репертуарі були дуже популярними поетичні переспіви Псал-
тиря та біблійних текстів. Пісні до святих траплялися не так часто, однак 
популярним був жанр місяцеслова, де в одному творі містилася згадка про 
всіх святих, що випадали на кожен місяць. Біблійні пісні та місяцеслови є 
специфічними жанрами, які характерні лише для російської традиції, на-
віть у тому випадку, коли її створювали білоруси чи українці, оскільки ці 
жанри невідомі на українських та білоруських землях. Псалтирна пісен-
ність у Росії також представлена значно більшою кількістю творів, ніж в 
Україні або Білорусі. Зазначимо, що в корпусі польських пісень містилися 
твори, що репрезентували суто католицькі пісенно-літургічні жанри, се-

                                                
1 Старообрядців ми розглядаємо як різновид православ’я, хоча їх пісенна тра-

диція була багато у чому відмінною. 
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ред яких були адвентові та євхаристичні пісні, фрагменти молитовних бо-
городичних годинок тощо. Однак ці твори в російському репертуарі 
сприймалися як твори духовного змісту без жанрово-літургічних конота-
цій. Як висновок зазначимо, що жанрово-тематичні пріоритети російської 
пісенності закладалися саме в цей період, і у подальшому, попри зник-
нення деяких жанрів, їх система практично не змінювалася. 

Відзначимо мовні пріоритети російської духовної пісенності. Біль-
шість духовних пісень цього періоду написано модернізованою церков-
нослов’янською мовою: нею писали українські (Єпифаній Славинецький, 
Димитрій Ростовський) та білоруські автори (Симеон Полоцький), що 
працювали в Московії. Російська мова з’являється в духовних піснях ли-
ше у XVIII ст. Щодо книжної української (білоруської) мови, то вона, як 
правило, у московських рукописах пов’язана зі світською пісенністю, од-
нак у духовно-пісенних творах вона також представлена, хоча й значно 
меншою мірою. Польський корпус пісень був популярним до початку 
XVIII ст. Пісні польською мовою записувалися за допомогою кириличної 
транслітерації, яка не мала уніфікованого характеру. Їх фонетична від-
мінність від класичної польської мови свідчить про трансляцію цього 
корпусу пісень не поляками, однак людьми, які її розуміли, тобто вихід-
цями з Речі Посполитої. У російських рукописах цього періоду відсутні 
пісні латинською мовою. Пізніше, у XVIII ст. ми можемо натрапити на 
латиномовні твори, але скоріше як виняток. Цим російська традиція сут-
тєво відрізняється від української і білоруської, де пісенність латинською 
мовою була важливим компонентом національної традиції. 

Музично-стильові пріоритети російської духовної пісенності є 
аналогічними до західноєвропейських барокової доби. Попри обмежен-
ня у засобах музичної виразності (кантове триголосся), пісенні твори 
позначені різноманітністю фактурних рішень – від простого кантового 
триголосся з двома паралельними голосами і мелодизованим басом до 
доволі складних партитур з імітаційною поліфонією. Не усі триголосні 
партитури зручні для вокального виконання, однак очевидним є орієн-
тація на вокальний тип письма. Характерним для пісенних творів є ви-
користання тих самих мелодій для різних текстів, не лише духовних, а й 
світських. Духовним пісням скорботного змісту притаманна мінорна 
ладова сфера, урочистим та славильним – мажорна, однак ця закономір-
ність не є обов’язковою для творів з менш вираженим смисловим нахи-
лом: наприклад, богородичні пісні благального змісту могли бути і ма-
жорними, і мінорними. Риторичні фігури як типові засоби барокової 
музики у піснях трапляються вкрай рідко через специфіку жанру пісні, 
де мелодія не має можливості ілюструвати кожну деталь тексту, а пови-
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нна передавати його загальний зміст. Триголосний тип фактури, що 
прийшов до Росії з Європи через Україну та Білорусь, закріпився у ро-
сійській традиції і був популярний в ХІХ ст., тоді як в Україні та Біло-
русі він у цей час вийшов зі вжитку. 

У цей період розвитку російської пісенності важко встановити 
зв’язок з фольклорною традицією, оскільки новий репертуар тільки при-
йшов до Московської держави і процес його фольклоризації ще не почав-
ся. Також у цей період відсутній і зворотній зв’язок – вплив фольклору на 
духовну пісенність. Натомість у пісенно-кантовій творчості яскраво ви-
явлено вплив побутової музики як важливого елемента популярної куль-
тури. Пісенні й танцювальні інтонації ми знаходимо не лише у світських, 
а й духовних піснях. Нові інтонації не були російськими, як і не були 
українськими або білоруськими, а спиралися на зразки європейської 
світської музики, яка в добу бароко мала сильний вплив на церковну. 

Другий період є найбільш тривалим: він розпочався на початку 
XVIII і завершився на зламі ХІХ – ХХ ст. Цей період ми назвали рукопи-
сним, оскільки пісенний репертуар транслювався переважно за допомо-
гою рукописів. 

Щодо джерельної бази, то цей період представлений значною кіль-
кістю рукописних пісенників, що зберігаються у книгосховищах Росії. 
Рукописні співаники російської традиції є в невеликій кількості також в 
українських зібраннях. Порівняльний аналіз рукописів української та ро-
сійської традицій дозволяє наочно засвідчити серйозні відмінності між 
ними. Друки духовних пісень були нечисленні і не впливали на загаль-
ний розвиток російської традиції. Дане спостереження стосується перед-
усім православних та старообрядницьких рукописів, протестантські течії 
(поволзькі лютерани та меноніти) представлені незначною кількістю 
джерел і в основному пізнього походження (кінець ХІХ – ХХ ст.1 

Соціокультурні аспекти розвитку російської духовно-пісенної 
традиції можна розглядати з різних позицій, ми зупинимося лише на 
двох – формі трансляції пісенного репертуару та його функції. Основ-
ною формою запису духовних пісень у XVІII – XIХ ст. були рукописи – 
нотовані та ненотовані. Обидва типи були однаково популярні. Тим са-
мим російська традиція суттєво відрізнялася від української та білору-
ської, де нотовані рукописні пісенники були більш рідким явищем. Ро-

                                                
1 Вивченням німецької духовно-пісенної традиції Поволжя та Сибіру займа-

ється російська дослідниця Л. Егле, в розпорядженні якої є багатий матеріал, зі-
браний в фольклорно-етнографічних експедиціях в Красноярському краї та Кеме-
ровській обл. у 1995–2015 рр. [39, с. 20] 
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сійський пісенник цього періоду характеризувався вільним розташуван-
ням пісенного репертуару. Алфавітний принцип упорядкування, харак-
терний для новоєрусалимських рукописів, вийшов з ужитку, однак ліг в 
основу алфавітного покажчика пісень. Зазвичай він був на початку ру-
кописного пісенника і записувався червоним кольором. Покажчик пі-
сень був не у кожному рукописі (у деяких він міг не зберегтися), однак 
саме він є тією ознакою, яка відрізняє російські рукописи від українсь-
ких або білоруських. Іноді пісенники містили і світські твори, однак 
найчастіше у збірках того періоду були лише духовні пісні. 

Нагадаємо, що вільний тип організації стане провідним у протес-
тантських (баптистських) виданнях ХХ ст., де пісні групуватимуть не 
тематично, а вільно розміщуватимуть у збірці, а допоміжним інструмен-
том у пошуку пісень стануть алфавітний або тематичний покажчики. У 
цьому ми вбачаємо спорідненість російської православної пісенності з 
протестантською, що виявляється у способі упорядкування пісень у збі-
рці. Близькість із протестантськими пісенниками не є випадковою, бо, 
як уже було зазначено, збірки духовних пісень бувають двох типів, пер-
ший з яких зберігає структуру літургічної книги, другий відмовляється 
від неї. Щодо російської православної пісенності, то вона ніколи не 
призначалася для виконання на богослужінні, і, відповідно, не створила 
та не використовувала форму пісенника літургічного типу. Нерегламен-
тований спів духовних пісень, що не були частиною православної літур-
гії, та вільне використання пісень на баптистському богослужінні стали 
тими точками дотику, які зблизили форму пісенників двох різних тра-
дицій – православної та протестантської. 

Щодо друків духовних пісень, то у Москві у 1799 р., тобто невдовзі 
після виходу почаївського «Богогласника», було видано книгу «Духов-
ные и торжественные псалмы, собранные в пользу любителей оных мо-
сковским купцом Яковом Добрыниным». Цей збірник містив 96 духов-
них та світських текстів без вказівки на авторство. Вочевидь, це видання 
відображало смаки видавця – книгопродавця Я. Добриніна [149, с. 22]. У 
цілому видання Я. Добриніна наслідувало форму, типову для російсь-
ких рукописних пісенників, тому його можна вважати репрезентатив-
ним для російської духовно-пісенної традиції під оглядом як репертуа-
ру, так і структурування. Відсутність типової структури російського пі-
сенника і невизначеність щодо потенційного споживача стали причи-
ною того, що книга Я. Добриніна не змогла стати взірцем духовно-
пісенних друків, подібним до українського почаївського «Богогласни-
ка». Втім, вихід книги свідчить про актуальність такого роду видань. Та 
коли церковною владою Православної Церкви Російської імперії було 
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вирішено розпочати друк духовних пісень, за основу синодальних ви-
дань межі ХІХ – ХХ ст. взяли саме українську модель як найбільш до-
сконалу для пісенників східно-християнської церковної традиції. 

Стосовно регіонального аспекту російської духовно-пісенної тра-
диції, то її вивчення є прерогативою російських учених. Сьогодні такі 
дослідження є, але вони передусім стосуються або фольклорної традиції 
(православні духовні стихи), або старообрядницького репертуару (старо-
обрядницькі духовні стихи). Зазначимо, що і в російських старообрядців, 
і у фольклорній традиції православних представлені українські барокові 
пісні, що прийшли до Росії у XVII ст.1 Російська книжна духовна пісен-
ність у її регіональному розмаїтті ще не ставала предметом спеціального 
дослідження, хоча у книгозбірнях є рукописи з різних російських міст – 
Ярославля, Твері, Новгорода, Ростова та ін. Зазначимо, що зміст цих ру-
кописів не був принципово відмінним, однак відображав локальні тра-
диції. Так, у вже згадуваному пісеннику 1838 р. з Ростова [311], де особ-
ливо шанованим був Димитрій Ростовський, є багато пісень, які нале-
жать перу святителя, а також твори, написані на його честь. Такої конце-
нтрації пісень Димитрія Ростовського немає у більшості російських пі-
сенників, і зміст рукопису пов’язаний саме з місцевою традицією. Ціка-
вим міг би стати розгляд книжної (не фольклорної) православної (не ста-
рообрядницької) рукописної традиції Уралу, Сибіру, Далекого Сходу 
XVІII – XIХ ст., якщо будуть знайдені відповідні джерела. 

Серед конфесій, що репрезентували російську духовно-пісенну 
традицію XVІII – XIХ ст., найбільшою є православна. Конфесійна одно-
рідність є специфічною рисою російської духовної пісенності. Старооб-
рядці, які фактично є відгалуженням православ’я, хоча формально до 
нього не належать, мають свій репертуар, який частково збігається з 
православним, однак має свої відмінності.  

У XVІII – XIХ ст. до Російської імперії, як зазначає російська дослі-
дниця німецької музичної традиції Л. Егле, переїхало близько 70 тисяч 
переселенців, які утворили понад 300 німецьких колоній, з яких понад 
100 було у Поволжі. Німецькі колоністи поселялися «строго відокремле-
ними етноконфесійними групами, вони створили лютеранські 
(Schaffhausen, Bettinger, Basel, Unterwalden, Reinwald, Rosenheim), като-
лицькі (Wittmann, Urbach, Rohleder, Mariental, Brabander, Rothammel, 
Leichtling) та менонітські (Rosental, Reinsfeld, Bergtal, Liebental, Hoffental, 
Strassburg) колонії» [40, с. 521]. Тривалий час німецьке населення було 

                                                
1 Див., наприклад, опис старообрядницького пісенника поморської традиції 

середини ХІХ ст. у розвідці А. Хачаянц [205]. 
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ізольованим від російського та зберігало мову, народні звичаї, релігію, і, 
відповідно, звичаї, обряди, народні та духовні пісні [39, с. 17]. Духовна 
пісенність протестантських конфесій, представлених у Росії іноземцями, 
через ізоляцію не впливала на розвиток російської пісенності, а протес-
тантський духовно-пісенний репертуар не мав спільних пісенних творів з 
православним. 

Жанрово-тематичні пріоритети російської духовної пісенності ма-
ло чим відрізнялися від попереднього періоду. З репертуару вийшли 
лише біблійні пісні та поетичні місяцеслови. Натомість була продовже-
на та розвинена псалтирна пісенність, культивування якої споріднює 
російську православну та протестантську традиції. Найулюбленішою 
тематикою у російському репертуарі стали твори покаянного, молитов-
ного, благального, есхатологічного змісту. Менш поширеними були пі-
сні до християнських свят, що пов’язане з відсутністю паралітургічної 
традиції співу пісень, оскільки потреба у піснях до церковних свят ви-
никала лише тоді, коли вони виконувалися в храмі. Цікаво, що низка пі-
сень на календарні свята та до найбільш шанованих святих в російсько-
му репертуарі були українського походження («На Фаворі преобразися», 
«Горы сладость искапайте», «Златокованную трубу», ін.). 

Серед мовних пріоритетів російської духовної пісенності – церко-
внослов’янська та російська. Церковнослов’янською написані пісні, 
створені у барокову добу, нові пісенні твори писалися російською мо-
вою. Популярні в Росії пісні українсько-білоруського репертуару, напи-
сані книжною українсько-білоруською мовою, продовжують співатися 
без будь-яких суттєвих лексичних змін. Польські пісні ще на початку 
XVIII ст. зникли з репертуару, продовжувалися співатися лише ті твори, 
що були перекладені наприкінці XVII ст. церковнослов’янською мовою. 
Пісні латинською мовою, що були відсутні у попередньому періоді, на-
ми знайдено лише в одному рукописі російського походження, перепи-
саного у 50–70-х рр. XVIII ст. [303]. Німецьку мову у духовних піснях 
використовували католицькі та протестантські громади католиків, лю-
теран та менонітів. 

Музично-стильова палітра російської духовної пісенності цього 
періоду орієнтується на два провідні стилі цієї доби – бароко та класи-
цизм. Бароковий стиль був актуальний для нових пісень до середини 
XVIII ст., пізніше репертуар створювався, спираючись на класицистичні 
взірці. Прикметним є той факт, що не всі духовні пісні, написані на вір-
ші поетів-класицистів, у стильовому відношенні спиралися на музич-
ний класицистичний стиль. Не втратили актуальності і деякі барокові 
пісні, що переписувалися до початку ХХ ст., а деякі співалися і у ХХ ст. 
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Щодо романтичних тенденцій, то вони також наклали свій відбиток на 
духовну пісенність, але меншою мірою, ніж на світську. Цікавими є вті-
лення класицистичних рис у піснях, що записувалися у традиційному 
кантовому триголоссі. Автори триголосних варіантів духовних пісень, 
залишаючись у рамках засобів доби бароко, намагалися передати спе-
цифіку нового стилю, внаслідок чого твори, що спиралися на класицис-
тичний стиль, частково його архаїзували. Твори класицистичного сти-
лю, як вже неодноразово зазначалося, є прикметною рисою російської 
духовної пісенності, чим різняться від української та білоруської, де ри-
си класицизму виявлено лише на рівні елементів. 

Запис традиційної кантової фактури духовно-пісенних творів пра-
вославної традиції впродовж двох століть поступово модернізувався: 
з’являються тактові риски, фермати та відображається затакт, чого не 
було в рукописних пісенниках більш раннього періоду. При цьому ви-
користовується київська квадратна, а не італійська нотація, серед клю-
чів найчастіше трапляються скрипковий та басовий, лише іноді вжива-
ються ключі до. Представники старообрядницької традиції записували 
пісенні твори, у тому числі барокової традиції, в одноголосному вигляді 
крюковою нотацією. При цьому мелодії в цілому зберігалися, рідко ко-
ли пісні отримували новий варіант або значно змінювали оригінал. У 
російських старообрядницьких рукописах є твори й українсько-
білоруської, і навіть польської традиції1. Запис новітніх пісень європей-
ської традиції (у тому числі європейського походження) середньовіч-
ною крюковою нотацією має аналоги в католицькому світі, зокрема за-
пис хоральною нотацією (якою фіксували григоріанські піснеспіви) пі-
сенних творів, написаних у бароковому та класико-романтичному стилі. 
Такі зразки є свідченням про спробу включити нові твори за допомогою 
середньовічних маркерів сакральності (у даному випадку – за допомо-
гою середньовічної нотації) до давньої церковної традиції. 

Зв’язки з фольклорною традицією посилилися у ХІХ ст., коли низ-
ка книжних духовних пісень фольклоризувалася, тим самим приєднав-
шись до традиційних російських духовних стихів. Фольклоризовані ба-
рокові пісні, як вже зазначалося, у російському музикознавстві розгля-
дають як пізніший шар духовних стихів. Щодо зв’язків духовної пісен-
ності з популярною музичною культурою, то, як і в попередній період, 
пісенні твори духовного змісту були тісно пов’язані з побутовою музи-
кою. У другій половині XVIII ст. на зміну бароковому прийшов галант-

                                                
1 Див. записи двох польських пісень крюковою нотацією у старообрядниць-

кому рукописі та їх розшифровки у [180, с. 100–106]. 
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ний стиль, що досить часто використовувався в духовних піснях. Поєд-
нання популярного у той час легкого музичного стилю з текстом духов-
ного змісту треба інтерпретувати як данину епосі. 

Третій період, названий нами новітнім, розпочинається на зламі 
ХІХ – ХХ ст. і триває до 90-х рр. ХХ ст. На цей час припадає оновлення 
російської духовно-пісенної традиції, зокрема розширення її конфесій-
ної палітри. Неоднорідність новітнього періоду пов’язана зі складними 
політичними умовами, зокрема з політикою державного атеїзму у СРСР, 
унаслідок якого будь-яка релігія зазнавала утисків. Та попри складні 
умови функціонування, цей час позначений певною жанровою та сти-
льовою цілісністю, що дозволяє розглядати розвиток духовної пісеннос-
ті ХХ ст. як один період. 

Джерельна база, що репрезентує цей етап розвитку духовної пісен-
ності, містить друковані пісенники (православні «Богогласники» межі 
ХІХ – початку ХХ ст., протестантські пісенники І. Проханова, видані у 
першій третині ХХ ст.), а також рукописні пісенники православної, ста-
рообрядницької, лютеранської традицій. Рукописні співаники продов-
жували переписуватися протягом усього ХХ ст., в той час як друковані 
видання релігійного змісту були заборонені з 30-х рр. ХХ ст. і тиражува-
лися лише підпільно. Ми зосередимо увагу передусім на друкованих ви-
даннях, поява яких розпочинає новий період розвитку російської пісен-
ності, оскільки рукописні співаники як форма поширення репертуару 
були продовженням традицій попереднього періоду. Зазначимо однак, 
що саме рукописна традиція відігравала важливу роль трансляції духов-
но-пісенного репертуару в часи переслідування християн радянською 
владою. Сьогодні співаники радянської доби поступово потрапляють у 
поле зору вчених. Як приклад наведемо зразок лютеранської збірки, 
знайденої в експедиції Л. Егле, що була переписана Філіпом Конраді 
(1902 р. н.), засланим з АРСР німців Поволжя до Красноярського краю, у 
60-ті рр. ХХ ст. за зразком друкованих. У пісеннику зафіксовано 501 твір 
німецькою мовою. Кожна пісня має свій порядковий номер. Піснеспіви 
розташовано за церковним календарем, наприкінці є зміст, де назви усіх 
пісень записано за абеткою. На відміну від друкованих видань, у збірці 
відсутні вказівки на мелодії [38, с. 74]. Відзначимо тісний зв’язок рукопи-
сної та едиційної традиції німецьких лютеран Росії, де перша стає актуа-
льною лише у зв’язку з неможливістю мати друкований варіант пісенни-
ків. В інших християнських конфесіях подібний зв’язок є менш очевид-
ним, однак продовжує ті традиції, що складися на початку ХХ ст. 

Соціокультурні аспекти розвою російської духовно-пісенної тра-
диції розглянемо на прикладі двох конфесійних традицій, що репрезен-
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тували російську пісенність у цей період – православної та протестант-
ської, розвиток яких (особливо останньої) тісно пов’язаний з появою 
друкованих пісенників. 

Відомо, що друковані видання, призначені для співу, не відобра-
жають реальну виконавську практику, але вони спрямовані на створен-
ня того ідеального зразка книги, що є необхідним для повноцінного 
розвитку співацької традиції конфесії. Коли цей ідеал збігається із соці-
окультурними запитами, видання стає популярним, і навпаки. Видання 
духовних пісень у вигляді великих збірок також є символом зрілості 
традиції, оскільки воно є своєрідним засобом кодифікації кодифікації. 
Друк духовно-пісенних творів міг мати, окрім релігійної, ще й інші фу-
нкції. Тож розглянемо особливості друків духовних пісень у Російській 
імперії на початку ХХ ст. 

Як вже було зазначено, у Росії, в силу специфіки розвитку духовно-
пісенної традиції на національному ґрунті, так і не було створено тради-
цію нотодруку духовних пісень. Однак наприкінці ХІХ ст. виникає така 
потреба, причому лише там, де була поширена практика співу пісень у 
зв’язку з богослужінням, тобто на територіях України та Білорусі. Такі 
видання мали соціокультурну спрямованість – скоригувати сталі практи-
ки співу духовних пісень серед православних українців та білорусів в 
офіційне православне річище. Показовим тут є місця цих видань – Київ, 
Гродно, Холм, тобто там, де ця традиція була живою і актуальною. У пе-
реліку видань немає жодного російського міста, за винятком Петербурга, 
оскільки в Росії традиції паралітургічного співу ніколи не існувало. Пе-
тербурзькі видання, надруковані у столиці, мали бути взірцем для інших 
видань такого типу. Офіційні російські «Богогласники» не були спрямо-
вані на розвиток духовно-пісенної традиції, а лише на її зберігання й 
очищення від усього неправославного. Про ретроспективну спрямованіс-
тю цих видань свідчила і форма запису пісень у другій частині, де пісен-
ні твори подавалися в гармонізації, що була стилізована під кантове три-
голосся, яке на той час стало вже глибокою архаїкою. Риси архаїзації ми 
знаходимо і в низці українських православних та греко-католицьких 
друкованих співаниках, які виходили на території Австро-Угорської ім-
перії, однак там у той самий час йшло оновлення пісенного репертуару 
василіанами, чого не було в Росії. Отже, друк православних «Богогласни-
ків» мало що вніс у розвиток російської традиції, позаяк більша частина 
репертуару у той час була відома або вже відходила в минуле. А щодо 
української та білоруської традицій, то вони розвивалися своїм шляхом, і 
ці офіційні видання також мало впливали на її розвиток. 
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Протестантські видання засвідчили інший соціокультурний век-
тор розвитку російської духовної пісенності. Поява протестантських ви-
дань, першим з яких була ненотована збірка «Гусли» (1902), підготовле-
на до друку І. Прохановим, стала показовою щодо змін до фактично од-
ноконфесійної парадигми розвитку російської пісенності. Значного 
впливу на розвиток російської духовно-пісенної традиції проханівські 
видання не мали, але саме вони засвідчили потенційну можливість по-
ліконфесійного вектору розвитку духовної пісенності Росії. Видання де-
сяти збірок («Десятисборник») І. Прохановим у 1927–1928 рр. у трьох 
томах з нотами свідчило про соціальний запит щодо цих друків. Росій-
ські протестантські пісенники поширювалися і в українських громадах в 
радянську добу, вплинувши на розвиток української протестантської 
(баптистської) пісенності. Видання І. Проханова заклали основу росій-
ської баптистської традиції1, яка не зникла під час гонінь на протестан-
тів у радянські часи, хоча й функціонувала у підпіллі. Після розпаду 
СРСР вона була відновлена, оскільки було достатньо легко поновити 
репертуар через значну кількість видань першої третини ХХ ст. Значен-
ня протестантських збірок на розвиток російської духовної пісенності 
не є очевидним, позаяк ці піснеспіви не увійшли до російської право-
славної традиції, однак вони стали символом не лише поліконфесійнос-
ті духовно-пісенного репертуару, а й виконання духовних пісень сучас-
ною російською мовою, без архаїзмів та церковнослов’янізмів XVIII – 
ХІХ ст., що стало нормою у ХХ ст. У цьому контексті протестантська ду-
ховна пісенність за функцією близька до творчості нововасиліанських 
піснетворців або білоруських римо-католиків початку ХХ ст. 

Під час гонінь на релігію за часів радянської влади пісенна тради-
ція не переривалася, хоча її розвиток було загальмовано. Стосовно її 
розвитку за межами Росії, у діаспорі, то якщо вона існувала, вона не бу-
ла такою потужною, як українська. 

Щодо регіональної специфіки духовно-пісенного репертуару різ-
них конфесій цього періоду, то вона є предметом спеціального дослі-
дження російських учених, хоча у поле зору науковців ще не потрапили 
всі конфесії. Ми ж наголосимо на тому, що друки духовних пісень – 
православні та протестантські – спрямовані не на збереження специфіки 
локальних традицій, а відображають тенденції щодо уніфікації реперту-

                                                
1 Дослідники російської баптистської пісенності Н. Лозовська та Д. Фокін на-

звали збірку «Гусли» І. Проханова «Проханівським псалтирем» [124, с. 60], вказуючи 
на значення цього зібрання для розвитку традиції. 
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ару та централізації його розповсюдження1. У цьому контексті цікавим 
може бути вивчення рецепції друкованих видань у різних регіонах, що 
засвідчують ступінь закритості чи відкритості локальних осередків до 
новацій, запропонованих видавцями. 

Жанрово-тематичний спектр російської духовної пісенності у цей 
період був розширений за рахунок поповнення творами, що були важ-
ливими для протестантської традиції – піснями про таїнства, церкву, 
навернення та покаяння, слідування вченню Христа та ін.2 Щодо тради-
ційних для Росії конфесій, то їх жанрова палітра була сформована в по-
передній період, і у ХХ ст. не зазнала принципових змін. Зазначимо, що 
на сьогодні російські вчені не створили єдиної класифікації жанрів ду-
ховної пісенності книжної та фольклорної традицій. Це пов’язано пере-
дусім зі специфікою побутування творів, коли в кожній релігійній та 
етнічній групах подібні піснеспіви мають різні дефініції. Як зразок на-
ведемо жанрову класифікацію російських духовних пісень пісенної тра-
диції духоборів3. Дослідниця традицій співу донських духоборів 
А. Зерніна визначає три типи піснеспівів – псалми, стихи та стишки. Ав-
торка також зазначає, що самі духобори вичленовують із корпусу пісне-
співів ще молитви та гімни. Псалми є творами непісенних форм, у яких 
використано фрагменти зі Св. Письма. Також до псалмів іноді потрап-
ляють давні духовні стихи. Жанр духовних стихів є подібним до усієї 
російської традиції, але їх зміст скориговано відповідно до вчення та 
світогляду духоборів. Щодо стишків, до вони зачисляють до них авто-
рські силабо-тонічні тексти, створені духоборами або перероблені ними 
вірші російських поетів. Стишки виконуються на мотиви народних або 
авторських пісень і є різновидом духовної пісні, хоча цим терміном 
представники цієї течії не користуються [52, с. 70–72]. Отже, духовно-
пісенні твори пізнього періоду мають свою жанрову дефініцію («стиш-
ки»), яка відокремлює давній духовно-пісенний шар від нового. 

                                                
1 У російській традиції є й винятки, приміром, незавершена збірка І. Проха-

нова, «Песни союза», у якій автор зібрав піснеспіви, що відображали національні 
традиції народів Росії. 

2 Пісні цієї тематики існували в духовно-пісенному репертуарі німецьких 
лютеран та менонітів, що проживали в Росії, але вперше вони стали поширюватися 
російською мовою лише з появою російськомовного баптистського репертуару. 

3 Релігійна течія духоборів яких виникає у другій половині XVIII ст. Духобо-
ри мешкали спочатку на території Катеринославської губернії, пізніше осередки 
духоборів з’являються на півдні Росії, в Закавказзі, Канаді. 
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Серед мовних пріоритетів російської духовної пісенності – росій-
ська мова; у барокових піснях, що збереглися в російському репертуарі, 
без змін залишено церковнослов’янську та староукраїнську мови. 

Музичний стиль російської духовної пісенності ХХ ст. орієнтуєть-
ся на здобутки минулих століть. В основі православної та старообряд-
ницької пісенності лежить традиція, сформована наприкінці XVII ст. і 
розвинена у XVIII – ХІХ ст., відповідно, пісенний репертуар містить 
твори барокової та класичної доби. Щодо музичного стилю пізніших 
епох, то у ХХ ст. набувають особливої популярності пісні-романси ду-
ховної тематики, які є актуальними й сьогодні. Пісні-романси, як пра-
вило, не друкувалися, а розповсюджувалися в усний спосіб. Записува-
лися лише тексти пісень, тому цей стильовий напрямок ми аналізуємо 
передусім за зразками духовних пісень-романсів кінця ХХ ст. 

У протестантських (баптистських) церковних громадах у цей пері-
од на російський ґрунт транслюється американська традиція духовних 
піснеспівів, яка у стильовому відношенні спирається на класико-
романтичні традиції. Автори духовних гімнів використовували засоби 
музичної виразності (стриманий темп, хорове чотириголосся, де пере-
важає хоральна (акордова) фактура, гімнічні інтонації та ін.), характерні 
для музики цієї конфесії. Втім, баптисти культивували не лише хорові 
пісні-гімни. Показовою є збірка І. Проханова «Гусли», де у змісті укла-
дач класифікує піснеспіви збірки за музичною структурою, виділяючи 
гімни для жіночого та чоловічного хорів, гімни для сольного виконан-
ня, дуети, сольні піснеспіви та дуети з хоровим завершенням, мелодек-
ламації та гімни для загального співу. Сольні піснеспіви за жанром мо-
жна окреслити як романси або романси-арії, які, на відміну від класич-
них хорових гімнів, за стилістикою є більш сучасними й орієнтуються 
на музичний стиль доби модернізму1. Модерністичним є й єдиний ме-
лодекламаційний твір «Обвитый чистой плащаницей» (№ 415б), у якому 
низхідний хроматичний рух музичного супроводу (риторична фігура 
katabasis) символізує покладення Христа у гріб. Майже всі модерністич-
ні музичні твори вміщені наприкінці збірки як варіант хорових пісне-
співів класико-романтичного стилю. Однак основою російського проте-
стантського репертуару стали запозичені та новостворені піснеспіви (гі-
мни), що спиралися на класико-романтичний музичний стиль. 

Зв’язок книжної традиції з фольклорною у цей період продовжу-
вався, хоча основний етап фольклоризації книжних пісень вже було 
пройдено. Щодо дослідження релігійної фольклорної традиції, то в ра-
дянську добу християнський фольклорний шар не вивчався, у виданнях 

                                                
1 Автором багатьох сольних піснеспівів та дуетів є Г. Драненко. 
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фольклористів пісенні твори християнського змісту були відсутні. Од-
нак після зняття заборони на вивчення релігійного фольклору в постра-
дянську добу з’ясувалося, що він нікуди не зникав. Так, дослідниця ду-
ховного стиха на Уралі М. Казанцева зазначає, що від перших повоєнних 
років до 1980-х рр. у Свердловській обл. були кілька співацьких центрів 
(Єкатеринбург, Асбест, Ревда, Тагіл, Алапаєвськ). Кожен центр і навіть 
храм мав свою специфіку виконання («очень высоко, «тонким голосом»), 
а також репертуар [85, с. 254–255]. 

Четвертий період розвитку російської духовної пісенності, окрес-
лений нами як сучасний, розпочинається на початку 1990-х рр. і триває 
дотепер. Як у пострадянському просторі загалом, у цей час відбувається 
активне відродження християнського життя, у тому числі й традицій 
співу духовних пісень. 

Джерельна база вивчення цього етапу російської духовно-пісенної 
традиції є достатньо великою, вона містить друковані видання різних 
християнських конфесій, а також віднайдені фольклористами та введені 
до наукового обігу рукописні збірники духовних стихів, що репрезен-
тують цей і попередній період розвитку російської духовної пісенності. 
Ці відомості є розпорошеними, оскільки у поле зору кожного вченого 
рідко потрапляє більш ніж одна конфесія. Найбільша кількість праць 
присвячена вивченню старообрядницької традиції, що засвідчено у роз-
відках Н. Мурашової, присвяченій вивченню духовного стиха в Росії. 
Авторка зазначає, що з 90-х рр. ХХ ст. опубліковано близько 200 праць з 
історії старообрядницького духовного стиха, захищено 3 докторські та 6 
кандидатських дисертацій [150, с. 108], називає імена близько 30 сучас-
них авторів, які сьогодні працюють у царині дослідження старообряд-
ницького духовного стиха [149, с. 37]. Відповідно, джерельна база для 
вивчення цього жанру є розлогою. 

У дослідженні сучасного етапу розвитку російської духовно-
пісенної традиції також важливими є інтернет-джерела, що містять тек-
стові, нотні, аудіо- та відео-матеріали. Оскільки новий пісенний репер-
туар ще не зазнав перевірки часом, тому давати остаточні оцінки його 
нинішнього стану та значення у розвитку традицій поки що зарано. Та 
однозначно показовим є сам факт оновлення корпусу духовних пісень 
при опорі на традиції, що складися три століття тому. 

Соціокультурні аспекти розвитку російської духовно-пісенної 
традиції тісно пов’язані з процесами, що відбувалися наприкінці ХХ ст., 
а саме з розпадом СРСР та входженням усіх пострадянських країн у сві-
товий культурний простір. Це сприяло відродженню та оновленню му-
зичних традицій усіх християнських конфесій, у тому числі й духовно-
пісенного репертуару. Важливим у цьому контексті є постмодерністські 
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впливи на розвиток духовної пісенності, що виявляються в конфесійно-
му та стильовому плюралізмі, характерному не лише для російської тра-
диції, а й світової. 

Російські регіональні духовно-пісенні традицій сьогодні вивча-
ються переважно на прикладі старообрядницької та православної фоль-
клорної пісенності. Назвемо лише кілька робіт. Православні та старооб-
рядницькі духовні стихи Уралу вивчала М. Казанцева [85], православні 
духовні стихи Калузько-Брянського пограниччя досліджує С. Косятова 
[109], духовні стихи донських старообрядців – Т. Рудиченко [175]. Се-
ред праць, що досліджують неправославні конфесії, відзначимо роботи 
Л. Егле ([38]; [39]; [40]) та О. Шишкіної [212], де аналізуються духовно-
пісенна традиція російських німців Поволжя та Сибіру, а також дослі-
дження Ю. Фіденко, присвячене сучасній римо-католицькій традиції 
Сибіру та Далекого Сходу [202]. Дослідження Л. Егле та Ю. Фіденко ба-
зуються на ґрунтовному вивченні джерел, серед яких багато унікаль-
них, охоплюють великий і практично недосліджений регіон, створюю-
чи цілісну картину розвитку лютеранської та римо-католицької літургі-
чної музики, більшу частину якої сьогодні складають пісенні жанри. 

Конфесійна складова російської духовно-пісенної традиції сучас-
ного періоду є різноманітна і представлена практично усіма християнсь-
кими конфесіями, включаючи старообрядницьку. Найбільшу кількість 
російських християн є православними, тож російська православна пісен-
ність є репрезентативною для національної традиції. Сьогодні в Росії по-
водяться фестивалі духовної музики, де часто звучать духовно-пісенні 
твори, розвивається авторська (бардівська) духовна пісня, друкуються пі-
сенники. Щодо православних друків, то їх у цілому небагато відносно до 
загальної кількості православних віруючих, оскільки основна функція 
духовної пісні в російській православній традиції – позабогослужбова, 
коли пісенники призначалися для домашнього співу, а також для моли-
товних зібрань, прощ тощо. Показовим є перевидання петербурзького 
«Богогласника» 1900 р., що вийшов у 2002 р. до сторіччя першого видан-
ня [251]. Якщо видання початку ХХ ст. намагалися наблизити друк до 
православних церковних традицій, то перевидання ХХІ ст. продовжило 
цю традицію. У виданні ХХ ст. було збережено структуру, апробовану в 
католицькій церковній практиці, натомість сучасний «Богогласник» ос-
таточно структурований відповідно до східного календаря: відлік свят 
починається не з грудня (свято Різдва Христового), а з вересня (свято Різ-
два Богородиці). Видозміни пов’язані, на нашу думку, з тим, що за столі-
тній період змінився споживач цієї продукції: видання орієнтоване не на 
недостатньо «православних», на думку тодішніх ієрархів, українців чи бі-
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лорусів, а на сучасних росіян. Продовжує розвиватися й старообрядни-
цька традиція, що транслюється передусім за допомогою рукописів. 

Формування римо-католицької літургічної пісенності в Росії було 
розпочато наприкінці ХХ ст. і кодифіковано у 2005 р. у пісеннику «Вос-
пойте Господу» [261]. Особливості російської римо-католицької пісенно-
сті у контексті національної традиції було детально розглянуто у розвідці 
автора [65], в якій детально проаналізовано це питання. Як висновок до-
слідження цієї проблеми зазначимо, що російська римо-католицька пі-
сенність не є вкоріненою в національній традиції, вона є штучним про-
дуктом, призначеним для соціокультурних потреб іноземних громадян, 
що проживають у Росії, та громадян Росії, які походять з католицьких 
родин, а також нечисленного міського прошарку інтелігенції римо-
католицького віросповідання. Відповідно, новостворений російський ре-
пертуар не спирається на національні традиції, про що також йшлося у 
розділі, присвяченому псалтирним пісням. Спроба створити римо-
католицький репертуар, який би був пов’язаний з національними куль-
турними традиціями, було здійснено в експериментальному виданні 
«Сборник церковных песнопений» (Рим-Люблін, 1994 р.) [314]. Та спро-
ба, на нашу думку, виявилася невдалою, оскільки ця прив’язка здійсню-
валася через поєднання християнської романтичної поезії російських ав-
торів, що мала індивідуалістичний характер, із класичними зразками ка-
толицької та протестантської барокової пісенності, де соборне превалює 
над індивідуальним. Збірка, створена у колах російської католицької ін-
телігенції, виявилася нежиттєздатною як цілісність. Тому багато експе-
риментальних творів не увійшли до літургічного видання «Воспойте Го-
споду» (Москва, 2005) [261], яке містить дуже мало власне російського 
репертуару, а більшість піснеспівів є перекладами зарубіжних літургіч-
них пісень, створених у різні часи. Твори з тезаурусу російської націона-
льної традиції XVII – XVIII ст. не увійшли до цього видання, в той час як 
в аналогічних українських пісенниках, де також багато запозичених піс-
неспівів, широко представлена національна духовно-пісенна традиція. 
Попри те, у Росії було дуже швидко кодифіковано римо-католицький пі-
сенний літургічний репертуар, чого досі не зроблено в Україні. 

Отже, російська римо-католицька пісенність є автономною і не 
перетинається із загальною лінією розвитку російської духовно-пісенної 
традиції, на яку вона не впливає, а остання, відповідно, не впливає на 
неї. Якщо провести паралель з баптистським репертуаром початку 
ХХ ст., який також призначався для вузького кола російських баптистів, 
і складався переважно з перекладених американських гімнів, то в куль-
туротворчому плані останній, навіть не будучи популярним серед ши-
роких верств російського населення, був більш знаковий, оскільки фак-



Російська духовна пісенність: історичні віхи 
 

 295 

тично розпочав та закріпив традицію співу пісень сучасною російською 
мовою в церковній практиці. Римо-католицький репертуар був створе-
ний століттям пізніше, коли це завдання вже було виконано. 

Лютеранська російська пісенність була кодифікована практично у 
той самий час, що й римо-католицька – на початку ХХІ ст. Пісенник 
«Сборник песнопений Евангелическо-лютеранской Церкви» мав кілька 
видань (2005, 2007, 2009) [309] і призначався для лютеран усього СНД. 
Його основним завданням було створити російськомовний пісенний 
репертуар для вірян, але враховуючи специфіку лютеранських громад 
СНД, які були строкатими у національному відношенні. Тому тексти 
низки духовних пісень дублювалися німецькою, англійською, латись-
кою, естонською, фінською, шведською мовами, у збірнику є й деякі пі-
снеспіви латинською мовою, що прийшли з католицької традиції. Як і в 
католицькому пісеннику «Воспойте Господу», це видання мало орієнту-
валося на здобутки російської духовно-пісенної традиції, оскільки не 
було розраховане на широкі верстви населення.  

Стосовно баптистських видань, то вони є найчисельнішими з усіх 
пісенних збірок, що виходили на території Росії від 1991 р. Серед них є 
зібрання, призначені для загального співу, що містять лише тексти тво-
рів. Найбільшою популярністю користується збірка «Песнь Возрожде-
ния» [290], в якій кожне нове видання пропонує більшу кількість пісен-
них творів. Також виходять збірники, що містять гімни, призначені для 
виконання професійним хором («Песни христиан» [288]). Баптистські 
книги для співу продовжують традиції, закладені виданнями 
І. Проханова, але вміщують не лише класичні, а й сучасні твори. 

Отже, на сучасному етапі російська пісенність представлена різ-
ними конфесіями, однак усі вони не репрезентують єдину національну 
традицію як її різні гілки, а є кількома традиціями, що існують парале-
льно, перетинаючись лише час від часу і не мають спільного ґрунту. 

Жанрово-тематичні пріоритети російської православної та старо-
обрядницької духовної пісенності мало змінилися з минулих століть. 
Серед жанрів, які знову стали актуальними на зламі століть, зазначимо 
псалтирні пісні, репрезентовані збіркою «Избранные псалмы в совре-
менном переводе с нотным приложением» (Москва, 1999) [274], яка на 
новому історичному етапі відроджує традицію створення псалтирних 
пісенних парафраз як цілісного циклу. Нові жанри з’явилися і в римо-
католицькій пісенності, що було пов’язане з особливостями обряду та 
церковного року. Серед них – пісні на деякі богородичні свята, яких 
немає у православному календарі, євхаристичні пісні тощо. 

Щодо мови російської духовної пісенності цього періоду, то біль-
шість репертуару написана російською мовою, більш давній репертуар, що 
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зберіг актуальність, не змінив оригінальну церковнослов’янську та старо-
українську мови. У збірках різних конфесій представлені піснеспіви тими 
мовами, які є репрезентативними для цих конфесій: латинська, польська – 
для католиків, німецька, фінська, шведська та ін. – для лютеран. 

Музично-стильові пріоритети російської духовної пісенності є різ-
номанітними. Стильовий плюралізм, характерний для доби постмодерні-
зму, не міг оминути й російську пісенність. Популярними стають «моло-
діжні» пісенні твори, що спираються на стилістику сучасної естрадної 
музики. Ці твори прийшли з протестантського середовища, але стали по-
пулярними і в інших конфесіях. Приміром, «молодіжні» пісні ми знахо-
димо у католицькій збірці «Сборник церковных песнопений», де вони зі-
брані в окремий розділ «Песни для детей и молодежи» [314, с. 403–493]. 

Попри консерватизм православного середовища, його також не оми-
нули сучасні стильові течії. Так, деякі сучасні російські православні свя-
щеники, услід за протестантами, грають у рок-групах, виконуючи твори 
християнського змісту [161]1. Та основний корпус пісень складають не 
«молодіжні» пісні, а твори, що спираються на класичні традиції. Низка но-
вих пісень у римо-католицьких та лютеранських виданнях використову-
ють барокову стилістику; у цих виданнях також значна кількість пісень є 
автентичними бароковими творами. Відзначимо і православну бардівську 
пісню, яка є сучасним міським романсом. Отже, стильова палітра сучасної 
російської духовної пісенності є широкою і є відповідає загальним проце-
сам, що відбуваються у світовій християнській музиці. 

Зв’язок з фольклорною традицією виявлений менш очевидно через 
зміну засобів трансляції – фольклорний тип поступово замінюється но-
вітніми формами передачі та збереження інформації. Сьогоднішній етап 
позначений зацікавленням фольклорною традицією, зокрема регіональ-
ною, який вилився у появі численних розвідок, присвячених християн-
ській фольклорній пісенності. Щодо зв’язку з популярною музичною 
культурою, то вона проявляється у використанні стилю розважальної 
музики у «молодіжних» піснях, поширенні духовних пісень-романсів 
класичного та бардівського стилю, а також у способах трансляції репер-
туару – через ЗМІ та інтернет. 

Отже, сучасний етап розвитку російської духовної пісенності свід-
чить про збереження її самобутності та специфічних рис, закладених 
понад три століття тому, а також про її включення у загальносвітові 
культурні процеси інформаційної доби. 

                                                
1 Автор розвідки О. Павлов чи не вперше проаналізував сприйняття молоддю 

сучасної християнської музики, відзначивши неоднозначність як самих музичних 
творів, так і її сприйняття. 
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ПІСЛЯМОВА 
Середньовічне церковне мистецтво як засіб релігійної комунікації 

людини з Трансцендентним за допомогою художніх засобів у символіч-
ний спосіб відтворювало надприродний світ у сакральному просторі бо-
гослужіння. У Новий час людина як суб’єкт релігійної комунікації до-
корінним чином змінила його форми, і у церковному мистецтві з часом 
ставало все менше середньовічних атрибутів, таких як сакральна мова та 
музичний «продовжений теперішній час». Антропоцентричний вимір 
християнського мистецтва, що розпочався у добу бароко, актуалізував 
нові якості релігійної музики – динамічність, монументальність і одно-
часно простоту, ясність, прозорість, камерність. Останні набувають осо-
бливого значення в жанрі духовної пісні, що максимально повно відпо-
відала запитам християнина Нового часу не лише як індивідуальна пі-
сенна молитва, а й музична складова богослужіння. Простота, доступ-
ність і зрозумілість текстів, нескладні мелодії, що призначалися для ви-
конання не професійним хором, а усіма прихожанами, зробили жанр 
духовної пісні популярним в усій Європі. Функціональне розуміння 
християнської музики з диференціацією трьох видів – літургічного, па-
ралітургічного та позалітургічного – відбилося й на жанрі духовної піс-
ні, яка могла звучати і на літургії та інших храмових відправах, стаючи 
невід’ємною частиною сакрального простору богослужіння, і виконува-
тися як приватна або суспільна позахрамова молитва, призначення якої 
– сакралізація повсякденного людського буття. 

Виокремлення трьох складових релігійної музики та духовної піс-
ні як її різновиду відбулося на християнському Заході, проте швидко 
було перейнято й православним світом. Історія східнослов’янської духо-
вної пісенності – це історія пошуків власного шляху розвитку, де спроба 
зберегти давні традиції, що сягають корінням Середньовіччя, поєднува-
лася з радикальним оновленням поетичних і музичних форм. У східно-
слов’янському духовно-пісенному репертуарі XVII ст. ми знаходимо 
унікальні форми включення гімнографічних і біблійних текстів у пі-
сенну поезію, написану церковнослов’янською мовою, при цьому музи-
чний компонент тих самих духовних пісень не позбавлений танцюваль-
них прообразів, що прийшли зі світської музики. 

«Нова сакральність» є відкритою системою, що взаємодіє з різними 
культурними шарами, серед яких – дохристиянський сакральний світ. 
Книжна духовна пісня, потрапляючи у фольклорне середовище, зазви-
чай зберігає християнський компонент як підґрунтя сакрального, що ми 
бачимо на прикладі лірницького репертуару. Однак не рідкісними є 
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випадки включення християнських пісень в обрядові практики, що ма-
ють дохристиянську ґенезу, а пісенні твори християнського змісту на-
бувають магічної функції. 

Духовна пісня як найпростіший жанр християнської музики є 
ефективним засобом поширення християнського вчення. Її важливими 
соціокультурними функціями є проповідницька (конфесійно-
полемічна), виховна (катехізаційна) та промоційна. Таким чином, духо-
вну пісенність Нового часу можна розглядати і як складову популярної 
культури, якщо дистанціюватися від розважальної функції останньої, 
оскільки способи функціонування духовних пісень у просторі культури, 
засоби їх поширення вповні відповідають тим параметрам, якими харак-
теризується популярна культура. 

Східнослов’янська духовна пісенність не є монолітним корпусом, 
а складається з трьох національних традицій – української, білоруської 
і російської. Кожна з них має свої особливості, пов’язані з історією на-
цієтворення та конфесійними пріоритетами. Порівняльний аналіз до-
зволив розкрити специфіку усіх трьох традицій, підкреслити їх уніка-
льність та вказати важливу роль української духовної пісенності у роз-
витку двох інших. 

Сьогодні ми спостерігаємо сплеск духовної піснетворчості в усіх 
християнських конфесіях. На відміну від попередніх століть, духовна пі-
сня вже не має полемічного характеру, а спрямована на формування хри-
стиянського світогляду. Автори нового духовно-пісенного репертуару у 
своїх творах прагнуть виразити дух часу, при цьому вони зберігають на-
ціональні й конфесійні традиції як орієнтири її подальшого розвитку. 
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