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І. ВСТУП. УКРАЇНА І ХРИСТИЯНСЬКИЙ СХІД 

Звикле вже для наукового середовища вимежовування взаємин 
давньої охрещеної Русі-України, її творчого словесного-культурного 

спадку духовним візантійством є не зовсім вичерпним висновком. 

Саме поглиблення «кореневого низу» розвитку української словесної 
культури упродовж останнього тисячоліття спрямовує у науковому 

стеженні до того ідейно-духовного простору, з якого й наснажилося 

духовно-культурне візантійство, а відтак – Русь-Україна, – до «ядра» 
християнського Сходу – «Єрусалима-Александрії-Антіохії». Тим бі-

льше, що є чимало прикладів, коли і сама Русь-Україна вступала у 

безпосередні взаємини з християнським Сходом [*1]. 
Християнський Схід – це «надземельна» («позаземельна») ідей-

но-посутня поява, яка обіймає собою обшир від Александрії Єгипет-

ської та Аксума в Ефіопії до Малабару в Індії, а колись – ще й до Ки-
таю. До александрійських християн у доарабський час наближалися 

християни Північної Африки – Карфагену. Один з чільних провідни-

ків північноафриканських християн Августин, єпископ Гиппонський 
– блаженний Августин, учитель Церкви – Doctor Ecclesiae. Від хрис-

тиянського Сходу походять і всі інші християнські спільноти, що у 

своїх виявах є значно «посхідненими» [*2]. 
Передовсім, це – Візантія та увесь посхіднений через неї північ-

ний схід Європи, здебільшого – це слов’янський світ. Першочергово 

– Балкани, а далі – романці – волохи та молдавани. А ще далі – Київ 
та Русь, а за її посередництвом – землі аж до краю Півночі – до «за-

мерзлого моря». 

Та і сам Захід до часу Каролінгів через посередництво Візантії та 
зі своїх зв’язків теж був виразно «посхідненим». Прикметні приклади 

цього показує далека Ірландія, де посхіднення відбувалося безпосере-

дньо через зв’язки з Александрією та Єгиптом [*3]. Взаємини з хрис-
тиянським Сходом у Європі виявлялися особливо виразно в чернечо-

му середовищі. У самому єгипетському коптському духовному прос-

торі ще в IV ст. у пустелі Ваді Ель Натрун з’явився монастир, чинний 
і дотепер, який має назву «Барамус» (Римський або Римлян, арабська 

назва «Аль Барамус» – це переінакшення із коптської «Па Рамеос») 
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[*4]. Виходить так, що до часу протиставлення себе Візантії – Сходу 

за Каролінгів християнський Захід теж значно «посхіднився». 
Християнський Схід вирізнявся від попереднього людського дос-

віду, особливо у виявах чернечого духовного подвигу, яке протиста-

вилося західному, ще давньоримському, геройству. Так на християн-
ському Сході «внутрішня людина» – духовно-серцева остаточно під-

корила і впокорила «зовнішню». 

Християнський Схід разом із Заходом до Каролінгів у просторі 
єдиної Церкви становили єдність у християнському баченні світу. 

Вияви такого бачення відбивалися у синтезі мистецтв як збірній та 

зосередженій творчій дії представлення образу малого, а в ньому ве-
ликого – Світу (imago Mundi). Передовсім, це показалося в іконічно-

сті мистецтв – словесного та малярського. Вони цілокупно пок-

ликáлися до дії представлення «внутрішньої людини». 
І на Заході, як і на Сході, з ранньохристиянської пори і впродовж 

усього Середньовіччя панував «очúстий» ідео-образ, що був виявом 

іконової тілесності [*5], де «очі» показували глибину Душі (Є. Тру-
бєцкой) [894, c. 18 – 19]. Мистецтво малярське «виводило» увесь ду-

ховний стан «внутрішньої людини» перед Світом «через очі». Мис-

тецтво словесне заглиблювало «зовнішній погляд» в потаємності тієї 
ж «внутрішньої людини». Так житійна оповідь та мальований образ 

складали двоєдність у показуванні духовного подвигу у просторі 

християнського життя. Вони заразом творили образ іконового тіла 
(Василій Великий, Йоан Дамаскин) [*6]. 

Сáме іконовий тіло-образ [*7] виявляв «небоподібного громадя-

нина» [*8] – святого земним після прослави. Але на землі був ще 
один образ святого – це залишений пам’ятний образ – його житіє-

мартирія (свідчення) як шлях до уподібнення. Воно на першопорах 

побутувало усно. А згодом, як живий досвід громади і Церкви, запи-
сувалося. І цей образ теж був іконовим. 

Такі свідчення – усні та писемні робилися типосом – образом-

вказівником (образною моделлю на життєву парадигму) для інших, 
ще земних, у християнській Церкві – спільноті. Ці та близькі до них 

образи у своєму показуванні виструнчувалися у певну послідовність-

узагальнення – типізацію. Хоча, мали виразне розрізнення у своєму 
сповісному полі. «Тип» (type) [*9] являв схожість, тобто мав земний 
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вимір передавання досвіду. Це було життєве роблення, вимір уза-

гальнення якого ґрунтується на схожості. 
А «типос» (τυπος) [*10], з огляду на напрямні цього дослідження, 

відтворював сáме «житійне свідчення» у людській спільноті, і був 

наближенням до «небесного». Типос у своїй основі переймання як 
витворення досвіду і вибудови «житійної поведінки» зосереджується 

на такій появі як уподібнення. Тоді, як тип, слід наголосити ще, «ви-

низує» життєво-поведінкову схожість. Вимір увзаємнення у його 
просторі – «земне». А вже «типос» належить до виявів зближення 

«небесного» і «земного» і вказує на «житійну поведінку», тобто вияв 

незвичайний, несхожий, небачений. Про незвичайність «житійного» 
свідчили, передовсім, чудá, що учинялися носієм «поведінкової свя-

тості». Вони показували не життя, а вже житіє святого. «Тип» у своїй 

моделі охоплює життя, а «типос» «підсвітлює» житіє [*11]. Отож, 
основою модельного вияву для типосу є уподібнення, тоді як у типі – 

згадувана схожість. 

Житійне духовне подвижництво, спершу тихе для землі, а згодом 
оголошене з Неба як об’явлена святість особи, протиставляється гу-

чному на землі подвигу. Тип «бачить» земне життя. А типос спосте-

рігається «небо-земним» поглядом. Відтак, слід зауважити ще, що 
óбрази «земного» вкладаються в тип, образи ж небо-земного пока-

зуються через типос. Саме вимір «типос-у» вживається у цій роботі 

на означення «небо-земного» смислу. Зокрема, це показується у про-
сторі «святого гóрода» як виокремленого, вигородженого святістю 

місця. Таким на християнському Сході було місто-мати Єрусалим – 

«матка Церков» [*12], як казав Захарія Копистенський, воно було 
простором земного сповістя – благовістя Христа, у «його коло» [*13] 

за подобою – типосом, отже, за небесним, а не земним виміром, яким 

є схожість, увійшов і Київ. Київ зробився другим Єрусалимом – Єру-
салимом над Дніпром. 

Образом земного, уподібненого до небесного, життя є святість. 

Святість як небо-земну появу передає іконове тіло (о. Павел Флорен-
ський) [910, с. 153]. Загалом ікономалювання, що виникло як слово-

малярський вияв вже небесного – святого, а святе отримує своє ви-

межовування ще на землі, адже святість з грецької – це виокремлен-
ня (слід також зауважити спостереження щодо просторування свято-
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сті В. Топорова) [875, с. 184 – 246]; [879, с. 440], стає на давній єги-

петський мистецький ґрунт (о. Павел Флоренський) [923, с. 149]. 
Святість – це духовна дія піднесення «низового» – земного до «висо-

тного» – небесного. 

У кожній християнській спільноті стається ще одна виразна куль-
турна дія – «понародовлення» високих смислів догматичного досвіду 

Церкви. Його підсумком є витворення власної образо-форми сприй-

няття догматично зосередженого віровчення як сталості. А образи 
для такого сприйняття добиралися з місцевого художнього досвіду, 

що був «зібраним інструментарієм» дохристиянського світосприй-

няття. 
Це, зокрема, розмежування світу за виявом святості. І кожне хри-

стиянізоване людське згромадження-народ послуговується тут своїм 

попереднім називальним досвідом. Майже ніде на означення святос-
ті, аж на диво, не сталося перенесення іншомовного «далекого», зок-

рема, близькосхідного, поняття. Всюди святість, як християнське 

спрямування життя, «помісцевилася». 
Святе та святість (грекою «ảγιóτης», латиною «sanctitas») мали 

широке поле побутування, адже всі вірні послідовники Христа пок-

ликáлися до них. Апостол Павло до християн, навіть ще земних – 
живих, адже у пізніший час утвердилося бачення, що цілковито зем-

на святість об’явлюється Небом лише після втрати Душею тіла, звер-

тається як до святих: «Нині же гряду во Єрусалим, служай святим» 
(Рим. 15: 25). Тобто перших свідків християнської проповіді названо 

вже святими – небоподібними. 

Тоді, як світ дохристиянський розподілявся у своїй громаді на 
людей «малого» і «великого» знання. До перших належав загал. Ін-

шими були жерці. Перших уважалося «простаками» – профанами. 

Інакших – «посвяченими» (М. Еліаде) [306, c. 9 – 10]. Вони були без-
посередніми носіями сакрального і тими, що завжди мали право пе-

ребувати в ньому та його просторі. 

У просторі християнської святості до сприйняття таїни віри пок-
ликалося всіх. Як мовилося, з принесенням християнської думки про 

загальну святість, кожен народ надав своє «земне» слово на сприй-

няття цього «небесного» поняття. У латинському (романському) світі 
– це «sanctus», у германців – «heilig», «holy», греки про святість та 
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святих теж мовлять по-своєму – «аγιоς», «ιερóς». І тут всюди увираз-

нюється значеннєве розмежування, несене місцевими поняттями. І 
«sanctus» у давньому світі Римського панування, і «аγιоς» у греків 

теж вказує на розмежування. 

Слов’янський світ зосередив «небесну» святість на культурному 
ґрунті, що у значеннєвому вияві зближувався з такою смисловою по-

явою як Світло. Серед слов’ян поняття святості виявляється, передо-

всім, у осяянні – підсвітленні, хоча і – набуханні та розпусканні – 
квітненні (В. Топоров) [879, с. 491]. 

У народів германської Півночі – це «своє» «heilig», як от у німців, 

«holy» – у англійців та взяте з «засвоєної» латини тими ж англійцями і 
витворене на її основі – «saint», адже у них загалом на позначення «ви-

соких понять» духовного життя та з побуту Церкви – християнської 

науки – doctrina christiana вживають і латинські, і «більш свої» поня-
тійні вияви, тобто дореформаційні, де панувала латина, та післярефор-

маційні, коли повнішою у силі як писемна мова зробилася англійська. 

А увесь романський Південь поняття святості заґрунтував на ла-
тинській церковній основі. Це похідні вияви від «sanctus». 

Хоча, романці за мовою, але близькі до слов’янських народів, ру-

муни прийняли до свого вживання церковнослов’янське «святий», 
щоправда, виразно помісцевивши його у звучанні – «sfântul» – 

«sfântul apostol Andrei» – святий апостол Андрій. Та майже зовсім 

«слов’янське» в румунській мові «Duhul sfânt» – «святий Дух». І це 
той випадок, коли іншомовне на позначення святого та святості 

сприйнялося і закорінилося як «своє». Слов’яни зі своїм духовним та 

церковним досвідом у позначенні святості прислужилися і балтій-
ським народам. У литовців святий – це «šventas», теж саме і у лати-

шів, святий латиською – «svēts». 

Щоправда, і у сирійських християн виникло розгалуження по-
нять, а відтак – і сприйняття та образів «святості» та «святого». Свя-

тість пов’язується зі словом, що передає це головне поняття, – 

«qadisha». Так названо і святе місце – цілу долину («Долина святих») 
неподалік Тараблюса (теперішнє місто Тріполі) у Сирії Ливанській 

(тепер – Ліван), де здавна селилися ченці-мароніти і де тривалий час 

у Середньовіччі перебував маронітський патріарх. Монастир у доте-
пер арамейськомовному селищі Маалюля у Сирії, де шанується свята 
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Фекла (Текля, Векла в українському сприйнятті цього імені), – це 

«Дейр каддіса Текла». 
А «особиста святість», наближена до почесного називання, – осо-

бисте благочестя, та титульна духовних владик передається понят-

тям «mar» у східносирійців та «mor» у західних сирійців – «владика» 
(володар): Мар Тума – святий Фома, Мар Маттай – сиро-

яковитський монастир святого Матфея неподалік Мосула (давньої 

Ніневії). Титульна святість – шанобливе ім’я відбивається у престо-
льних (інтронізаційних) іменах східних патріархів: Антіохійського 

сиро-яковитського – мор Ігнатій Єфрем ІІ та Ассирійської Церкви 

Сходу – мар Геваргіс (Георгій) ІІІ. 
Теж саме, свої поняття на означення святості, мають і близькі до 

духовного простору Антіохії грузини та вірмени. У Грузії шанують 

давніх ченців-пустельників – сирійських отців («асурулі»), що при-
були сюди після проповіді Ніни (Ніно), яку вважають каппадокій-

кою, котра виховувалася в Єрусалимі. Стародавню церкву, що вони 

спорудили в Мцхета, і дотепер називають антіохійською. Одним із 
них Давидом засновано славетний Гареджийський монастир («Давід 

Гареджі»). Інші отці, їх згадують числом 12, започаткували монасти-

рі в Алаверді, Марткопі, Некресі, Цилкані. Незважаючи на такий 
вплив отців-сирійців на становлення духовного життя в Грузії, по-

няття святості тут передається по-місцевому: Цмінда Самеба – свята 

Трійця, де «цмінда» – свята. 
Теж саме спостерігається і серед вірмен, де святий – це «surp(h)» 

– «сурп Хач» – «святий Хрест». Хоча, і тут могли статися перенесен-

ня. Рипсіме і Гаяне (у слов’янських святцях та «Мінеях» – діви Рип-
сімія та Гаіянія), одні з перших християнок та святих у Вірменії, 

прибули сюди з Александрії (за походженням були вони римлянка-

ми). Але і у Вірменії святість отримала «свій» понятійний слово-
вияв. 

Своє поняття на означення святості, що постало з кельтської ос-

нови, мають і давні «книжні християни» Європи ірландці. І це при 
безпосередніх зв’язках з християнським Сходом. Покровитель, хрес-

титель і перший єпископ Ірландії святий Патрик – «Naomh Pádraig». 

Щоправда, тепер вже знаний, і це вже, на жаль, здебільшого, з огляду 
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на мовне становище в Ірландії, з англійським словом-поняттям свя-

тості – «saint Patrick». 
Згадуваний досвід румунів, коли у них закорінилося слов’янське 

слово на означення «святості», показують серед європейців так само 

угорці та албанці, нероманці, але серед яких увійшло до вжитку слово 
«святий» з латинського церковного мовного простору. Хоча, увиразню-

ється і те, що в обох випадках – серед угорців і албанців основою для 

появи поняття святості серед цих народів могло бути близьке сусідство 
зі слов’янами, від яких і перейшло «све(н)ті». Покровитель Угорщини – 

святий король Іштван (Стефан) – «Szent István». Албанці, вшановуючи 

за благочестя та святість земних осіб, додають до їхніх імен «shenjtë». 
І лише мальтійці серед європейців показують досвід особливого 

увзаємнення з християнським Сходом при означенні поняття святос-

ті. До них перенеслося і закорінилося питомо східне слово-поняття 
«святий» – це арамейське «qadisha», яке у мальтійців звучить як 

«qaddisa». Причиною до такої появи є розташування острова, а так 

само «мовні течії», що склали мальтійський мовний потік, – євро-
пейська та східна. Мальтійці – єдиний європейський народ, і не лише 

європейський, таких прикладів не було і серед інших християнізова-

них народів, навіть Сходу, що взяв на означення «небесного» понят-
тя – святості саме кореневий його вияв – арамейське слово. Адже це 

поняття зродилося в палестинсько-арамейському просторі. 

Тож, середовищем появи святості, а відтак – і християнської свя-
тості був Схід. Цей Схід, що обрав святість за свій життєвий спосіб, і 

був християнським Сходом. Він постав на ґрунті культурного Сходу, 

що «обліг» «велику воду» – Середземномор’я з півдня, і разом з тим, 
протиставився давньому культурному Сходові. 

У середовищі давнього Сходу закорінилася «неземна» ідея і її об-

рази, що спершу низалися в своєму типі, – по-земному, а згодом пе-
рейшла у образний типос, показуючи появу ідео-образу (нерозпоро-

шувану єдність, навіть – одність) царства як образу та способу (mo-

dus) та царськості як наявної в образі посутності. 
Ця ідея з Вавилона, Персії та Єгипту і Єрусалима переходить до 

греків і в Рим, де виявляється в образах, що показували постаті імпе-

раторів [165, с. 163 – 263]. Для Рима імператор був колись героєм зі 
«свого роду», що прославився у земних звитягах, а через те здобув 
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владу – «imperia». А от Схід надав «небесну думку» до «земної при-

роди» влади римського володаря. З підкріплення цією думкою Сходу 
римський імператор зробився із непереможного героя підтримува-

ним «неземною владою» царем. 

І коли у давньому Римі і на Сході старе царство вкладалося у тип, 
тобто схожість. То на християнському Сході царство та царськість, 

як і святість, стають досяжними. Це царство небесне, яке зовсім не 

схоже на земне. Відтак його відтворення і представлення в образі 
(образах) – це типос – уподібнення. Адже «Царствіє Божіє внутрь 

вас єсть» (Лк. 17: 21). 

Царство як образ неба і його «земні образи» виявляють «смисло-
ву досяжність» та мають своє понародовлення і серед українців, де в 

баченні царства та царськості переважає посутність «небесного» для 

всіх. Недаремно при згадці про родичів, котрі відійшли з цього світу, 
українці мовлять так, що неодмінно поєднують їх з царством – «Не-

хай царствýють». 

Тут же, на християнському Сході, постало бачення дому-церкви, 
де перебуває сила Божа та Божа ласка – Благодать. Коли в Римі та 

Греції тамтешні храми (templum) [706] були місцем закликання рим-

ських богів та богів-олімпійців і вмилостивлення їх, то з християн-
ського Сходу рознісся образ, наснажений ідейною силою, що церква-

дім – це місце присутності – благодатного перебування Небесного 

[983]. 
Цей образ церкви-дому був образом Божественного «смотренія» 

– наглядання за світом і образом здійснюваної Божої ікономії. Тобто 

утвердження світу на висоті спасенної допомоги. Адже ікономія – це 
грецьке з походження слово «оικоνоμια» – домобудівництво [*14], 

що і показує Божі смисли у світі, найголовніший серед яких – це со-

теріологія – спасення: «Сказав нам тайну воли своєя по благоволе-
нію своєму, єже прежде положи в нем. В смотреніє исполненія вре-

мен, возглавити всяческая о Христе, яже на небесіх, і яже на земли в 

нем» (Еф. 1: 9 – 10). «Космос – Світ – Дім» – це видимий образ, збір-
ний у своїй появі, творчої дії Божої Премудрості – Софії (Σоφια). 

А наближення Небесного спасенного домобудівництва – ікономії 

до земних показувалося у «земних образах» дому-церкви як місця 
святині та дому-хати як місця «повсякденнішого» життя і появи свя-
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точного, що увіходило у простір освячення через святощі, принесені 

зі святині-церкви. 
Святість, як зауважувалося, у смисловому вияві ґрунтується на роз-

межуванні та силі Світла [536, с. 134 – 135, 213 – 215]. Кожна поява 

святості у світі – небачене видиво. Притім, що кожне таке видиво- 
об’явлення має свій образ. Смисловим простором такої появи є тіло-

образ, що ґрунтується на давньому зближенні тіла й світу. Тіло було 

значеннєвим «носієм» світу – космосу. Давній світ у своїй появі наро-
джується. Про це греки мовили як про «космогенезіс». Через смисло-

мотивне поле народження світ зближується з тілом. Кожне тіло в по-

дальшому космологізується, а світ – потілеснюється. Світ у своєму об-
разо-відтворенні несхитно стає на смислову основу тіла. Тіло при вит-

воренні типу-схожості показується як космо-впорядкована модель-

образ. Так образотворення та образосприймання відбувалося в старо-
давню добу. Космо-структури у сприйнятті тіла залишаються чинними 

і в християнський час. Вся спільнота Церкви складає єдність у таємни-

чому Тілі – Церкві. І тут вже з’являєтья типос-уподібнення. 
Тіло, з огляду на психо-сприйняттєві моделі образності, особливо 

привертає увагу науки в ХІХ ст. Один із тих, хто звернув пильний 

погляд на це питання, був Е. Гуссерль [*15].  
У християнський час згадувані появи святості «шукали» собі ті-

ло-образ для зосередження в ньому смислу. Такі образи часто 

сприймалися як до того небачені, а зустріч з ними була справжнім 
образо-явленням, що зближувалося за своєю сутністю до ієрофанії – 

«ιερоφανια» (М. Еліаде) [306, c. 8].  

У подальшому стані такі образи, що увійшли у простір 
пам’ятного, вже були смисло-культурним ґрунтом для відтворення 

інших побачених появ. Вони, з огляду на поняття, що побутували в 

добу княжого Середньовіччя та ранній новий час – «чин» та «красота 
церковная», самі входили до чину-послідовності свого показування – 

поновної появи вже як «свої» та «засвоєні». Це була добірка образ-

них домінант у «своєму» смисло-культурному тексті, який складався 
християнським народом. Знайомство з образами святості ставалося 

через образо-явлення. Далі відбувалося «вживання» значеннєвого 

вмісту таких, появлених, образів у смисловому полі (со-мислії) влас-
ного культурного тексту. Таке застосування вже наявних у словесній 
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культурі образів складало послідовність їхньої поновної появи, якою 

був образо-чин. 
Справді, за чином – визначеною послідовністю, передовсім, у лі-

тургійному просторі, що виявлявся у колі відправ – добових, тижне-

вих, річних усталився чин показування святості в її образах. Чин не-
бесний – за виявом типосу-уподібнення відтворювався на землі. У 

своєму образо-чині показувалися янголи, Богородиця Марія, Хрис-

тос Спаситель, а серед інших земних вгодників-достойників – апос-
толи, мученики, преподобні, благовірні. 

Такі ж, чинові, образо-появи мали і святощі – святі речі, що втрача-

ли «земну природу» у посвяченні, а набували «понебесненого» вияву, а 
відтак робилися з «нерухомого» «живим та дієвим», справді потілес-

нювалися. Це був образо-чин появи святощів через зближення їх зі 

святинею. До освячення – це бачена річ, після освячення – тіло-образ. 
У своєму повсякденному житті земні показували щоденну схо-

жість – тип. А у просторі свята поведінка земних вже узгоджува-

лася з дією типосу, тобто небоуподібнювалася. І вже кожна дія зе-
мних космологізувалася. Відтак і образи, що виникали у просторі 

свята, насправді були відтворенням у появі чину-послідовності ко-

лишніх (давніх) образо-явлень, кожна така дія робилася «для Зако-
ну», отже – космологізувалася, злагоджувалася з «ладом-порядком-

чином» Світу. Кожна така дія «повторювала» видимий білий світ, 

який, будучи простором звищого Об’явлення, показувався у своєму 
вивищеному космо-впорядкованому становищі – у своїй статуар-

ності. 

Дії, що виконувалися в просторі свята, показували щораз поновно 
у чині-послідовності космо-статуарних образів колись появлені об-

рази – давнє – первинне образо-явлення. Такими були особливо об-

рази, «взяті на себе», коли згадати патериковий вислів «образ но-
сяй», задля показування простору святості [*16]. Це переважно «об-

рази спокою», у яких щонайбільше поставала «внутрішня людина». 

Вони виявлялися, передовсім, у просторі свята, і менш – у повсяк-
денні. Це були образи-вияви поводження у полі святості та при на-

ближенні до святині. Ті образи, що відповідають народному бачен-

ню, вкладеному в слова «святе» та «Боже». 
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У космо-статуарному образо-чині, тобто в образах виявляється 

перебування людського тіла в просторі святині та святощів. Це обра-
зи спокою – молитовного «стояння» в церкві, а також святкового 

«сидіння» в просторі хати. 

До образо-чину належить і «держання», що охоплює своїм смис-
ловим обширом «святкове» і «буденне» – увесь простір та тяглість 

життя. Воно належало голові родини, який «сéмню держúть». Смис-

ловим ядром такого чинового «держання» було сприйняття та розу-
міння Бога як Вседержителя [536, с. 207], котрий «содержай всячес-

кая». Кожне новоліття було часом нагадування про цю «Держальну 

руку та силу». Її вияв – «в руці літо». Це, до того ж, була вказівка ду-
ховним особам у книгах про відправу та обходження кола читань, 

визначених на літургійний рік. Таку вказівку – «в руці літо» можна 

зустріти, зокрема, у Пересопницькій Євангелії. 
Видається так, що незважаючи на існування такого поняття, як 

імагологія – imagology [135, с. 349], яке з’явилося серед американ-

ських дослідників, поєднавши в собі «внутрішньофункціональне» – 
«imago, imagionis» (латиною) – «суб’єктне» в словесній (літератур-

ній) структурі із об’єктним – інструментарним «logos» (грекою) 

[*17], найвідповіднішим до тих культурно-епохальних виявів (еонів) 
(Д. Чижевський) [967], що простежуються в роботі, буде слово-

поняття, яке походить з самого розглядуваного середовища, а відтак 

і відтворює – виносить посутній первень з нього, – це образо-чин. 
Воно показує «внутрішній простір образів» у києво-руську добу, а в 

народному середовищі в просторі свята, який вирізняється від бу-

денного, навіть в індустрійну та постіндустрійну епоху, коли побут 
справді робиться «живим старовинним», близьким до давнього на-

родного досвіду. 

Образо-чин (добірка-послідовність) – це сприйняттєвий утвір, що 
отримує «своє» середовище дії як постійної творчої дії-відбування. 

Спершу, в образо-явленні, він суб’єктний при «входженні» в простір 

культури, згодом – об’єктивується, вже перебуваючи в такому прос-
торі, а відтак – і «використанні» в ньому. А імагологія – це вже за-

вершене зведення двох дієвих полів: внутрішньо-суб’єктного і зов-

нішньо-об’єктного як об’єктивованого. В імагології зводяться два 
самодієвих поля: досвід словесності і досвід науки. 
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Слід зауважити і те, що образо-явлення – перша «зустріч» зі сми-

словим виявом, зокрема це стосується і появи образів християнської 
святості, залишається в «іншому» смисло-культурному тексті, вит-

ворюючи довкола себе простір слово-культури – «зародкове осердя», 

де «згущується» смислове поле. А в подальшому, вже після «увіхо-
дження», як «взяте» та «засвоєне», воно здійснює своє розгортання, 

будучи «смисловим спорядженням» творчої дії, що продовжено ни-

затиме образо-ряд, незмінне середовище появи та побутування якого 
– образо-чин. Вкорінившись через «увіходження» у смислове ядро 

місцевої слово-культури, «образо-явлене» робить «проростання» та 

розгортання у смисло-культурному тексті творчості народу. 
Образо-чин у своїй появі стає на смисловий та понятійний ґрунт 

твору Дионісія Ареопагита «Про небесну ієрархію», де «τάξις» – чин 

являє «небесне», а відтак – вказує на значеннєві «можливості» через 

типос-уподібнення зближувати «небесне» та «земне» [*18]. 

Саме так творився духовний досвід у просторі християнського 

Сходу, де кожен християнізований народ мав свій сприйняттєвий 
спосіб (modus) щодо християнського вчення, а в ньому, передовсім, 

покликання до святості. У кожному народі на християнському Сході 

витворився власний духовний простір довкола сприйняття святого, 
святині та святощів. Ним був місцевий обряд – «ritus», що мав в собі 

і свій чин – «ordo» (латиною) появи образів святого та священного, 

які походили з Книги – Євангелії. 
Дохристиянський Схід з його образами та ідеями «земного царст-

ва» – це, як мовилося, Вавилон, Персія, Єгипет та Палестина. Схід 

християнський має вже інші осередки. Це міста-осердя християн-
ського духовного життя і творення християнського простору Книги, 

що постали в колишніх греко-римських колоніальних центрах, виті-

снивши з них ідейну силу «земного царства» ідеєю-баченням «царс-
тва небесного». Окрім Єрусалима, християнськими містами – єпис-

копськими престолами зробилися і Александрія та Антіохія. У мов-

но-культурному вияві – це простір сиро-арамейців (едесців і антіо-
хійців) [*19] та коптів. 

Але і ті народи, що посхіднювалися зі сповісного несення хрис-

тиянського Сходу, помісцевлювали християнську проповідь, витво-
рюючи свою спільноту-обряд на її основі, навіть незважаючи на те, 
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що часом мовою відправи – мовою Книги тут робилася мова з даль-

ших місць. Так сталося в Індії на Малабарі, де перейняли сирійську 
мову, яка зробилася тут священною, лише вживаною до відправи. 

Але і тут склався свій обряд та духовно-культурна спільнота в ньому. 

І, незважаючи на сиро-антіохійське джерело християнства на півдні 
Індії і на згадувану сирійську мову на відправі, обряд тут витворився 

як місцевий – сиро-малабарський. Це були рухи від християнської 

Антіохії. 
А з коптсько-александрійського середовища «південна хвиля» 

проповіді досягнула Нубії та Аксума (Ефіопії). І це при тім, що до 

початку ХХ ст. єпископи в Ефіопії здебільшого були коптами-
єгиптянами, але і тут утворився місцевий простір Книги і своя спіль-

нота-обряд зі своєю ж мовою відправи – геез. 

Хоча Антіохія була осяжнішою в поземельному просторі щодо 
несення християнського сповістя. З неї християнство, а відтак і пос-

хіднення через слово-образ, розійшлося і до греків, що зробилися ві-

зантійцями у типосі царства, і на Кавказ – грузинів, вірмен, тамтеш-
ніх албанців, і в гори Персії, і аж до Індії, а згодом і Китаю. Як мови-

лося, з антіохійського джерела посхіднилися християнізовані греки, а 

від них і слов’яни, в тому ліку й Русь. 
Отже, християнський Схід, слід наголосити ще, – це надземель-

ний (понадземельний) утвір, що завдяки слову Книги – Євангелії 

склався як духовно-культурний простір, до якого входять християні-
зовані народи, що постають як спільноти – обряди таємничого тіла 

християнської Церкви. Саме цей Схід показав досвід закорінення 

слова Книги у місцевий слово-культурний простір. Це були прикла-
ди духовного вивільнення самих східних народів, що ставалося з 

християнізацією. А так само зразки творчої симфонії як «свого» ду-

ховного пізнавального досвіду. І так хвилі християнізації, що похо-
дили зі Сходу, рознесли цей почин у християнській Ойкумені. Свій 

обряд витворили посхіднені греки-візантійці. Свій обряд утворила і 

Русь. 
Відтак, із слово-культури (ядра) у дії смислового розгортання 

здійснюється слово-культуротворення (слово-смислова дія) закорі-

нення смисло-ядра в культурний текст. Її підсумок – це розгорнутий 
вияв смислового ядра. Він – це вже словесна культура, що показує 
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«розширений стан» такого смислового ядра у культурному тексті. У 

породженні, сприйнятті, несенні та передаванні смислів головною 
дієвою силою є буттєве й сутнісне поле імені та «філософія імені» 

(О. Лосєв) [*20]. 

Християнський Схід – це поза(понад)земельний духовний утвір, 
ґрунтом у складанні якого є народи, що посіли місце завдяки «locum 

tenens» – його культурному «держанню» – народи-культури, а пред-

ставляють їх у цьому об’єднанні спільноти-обряди, що гуртуються 
довкола Книги – Євангелії, сприйнятої у «своїй» мові – священній 

мові. Книга та мова творять традицію-тяглість християнського буття 

в духовному досвіді. 
Після втрати лицарями-хрестоносцями панування на християн-

ському Сході, ця частина матірної для всіх християн землі Середзем-

номор’я зробилося малодоступною. Але прочани як із європейського 
Заходу, так і з європейського Сходу, зокрема з Києво-Руських земель, 

не полишають благочестивого звичаю «поклонної подорожі» – прощі. 

Для християн зі Сходу Європи цей простір і надалі був притяга-
льним, їхня дорога невпинно пролягала до «святого гóрода» – Єруса-

лима. Відтак, сприйняття християнського Сходу було Єрусалимо-

спрямованим та зосередженим. 
Для Заходу у Європі цей простір називався «земельним іменем», 

який так само і сприймався – як особлива з духовного погляду земля. 

Хоча, в Європі теж було багато єрусалимського. Це на Півдні в Римі 
базиліка святого Хреста Єрусалимського – basilica Santa Croce in Ge-

rusalemme. А на Півночі Європи, зокрема у німецьких землях, було 

так само чимало Єрусалимських церков. До таких належать Jerusa-
lem kirсhe у Гамбурзі та Берліні. 

Та для Заходу все ж таки Єрусалим – свята Земля – «Terra sancta», 

яка виходить поза межі Єрусалима-міста. Європейський Захід через 
ченців-францисканців навіть приставив «духовну сторожу» до святої 

Землі – це «custodia Terrae Sanctae», яка згодом зробилася ґрунтом 

різнобічного наукового дослідження Єрусалима та його околиць. 
Щонайбільше пожвавлення уваги, спрямоване на духовно-

культурний досвід християнського Сходу з погляду науки, сталося у 

ХІХ ст. Це і археологічна робота, і велика археографічна діяльність з 
розшукування пам’яток давнини по монастирських бібліотеках. До 
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того ж, означенню християнських пам’ятних місць на святій Землі 

поновно будованими святинями передувало розкопування, під час 
якого натрапляли і на книги-сувої. 

І коли в Європі до культурного та земельного Сходу, але іншого – 

віддаленішого від Середземномор’я ставилися зверхньо – по-
колоніальному. То до Єрусалима – Hierosalim (Jerusalem) і Terra 

Sancta – святої Землі тут теж виявляли шанобу як до святині та свя-

того простору. І навіть незважаючи на те, що хрестоносне королівст-
во у святій Землі зазнало поразки, в Європі не забували про цю хрис-

тиянську святиню. Про це свідчить і широко, і довго в часі популяр-

на поема «Gerusalemme liberata» – «Визволення Єрусалима», відома і 
в Україні XVII ст. 

Це так само шанобливе множення по церквах Європи «Via crucis» 

(Хресного шляху) – «Скорботної дороги» (Via dolorosa), що супро-
воджувалося жалобними відправами зі стаціями та роздумуваннями і 

молитовними літаніями. Вони нагадували європейцям про шлях 

Христа Спасителя від Синедріону до Голгофи. З цього західного уз-
вичаєння у Києво-Руській митрополії у барокову добу запроваджено 

«Пасії» (від «Passio» – «Страсті») – жалобні відправи у час Великого 

посту. Це був звичай, перенесений із західного, а за смисловим напо-
вненням – духовно-єрусалимського, культурного простору. Ці вели-

копісні відправи супроводжувалися значною кількістю жалобних 

розп’ятських пісень, які здебільшого «понародовилися» у вживанні, 
або навіть їх було взято до обрядового обіжника Церкви з народного 

середовища. Так зі святої Землі – «Terra sancta» у Європу перенесено 

шанобливий ґрунт до співстраждання Страстям Христовим, що вит-
ворив європейський «пієтичний єрусалимський» простір. 

Разом з тим, у барокову добу в Україні простір християнського 

Сходу сягає аж до Індії у час проповіді там апостола Фоми – аж до 
мар-томитів – християн святого Фоми, як називали себе місцеві 

охрещені люди. У праці Димитрія Ростовського «Четьї Мінеї» – 

«Книга житія святих» (Київ, 1689 р.) Індія християнська, що увіхо-
дила до простору християнського Сходу, представлена апостолом 

Фомою, який «…Индіом омраченную совість, Божественнаго Духа 

удицею уловил єси» [287, арк. 237]. 
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У час археологічної та археографічної роботи у святому городі 

з’являються представники сходу Європи. Серед них був і архіманд-
рит Порфирій Успенський, згодом єпископ Чигиринський. Підсумок 

його археографічної та археологічної роботи викладено у спостере-

женнях із назвою «Восток христианский», такі з них, як «Восток 
христианский: Афон» видано в Києві в 1877 р. [*21]. Багато спосте-

реженого на християнському Сході передав Порфирій Успенський 

для науки і зацікавленого читача через «Труды Киевской духовной 
академии». 

Саме цю назву «християнський Схід» із спостережного досвіду 

архімандрита Порфирія було взято на означення сторони увзаємнен-
ня з християнською Україною у твореному нею духовному досвіді. 

Це джерело християнства – південне Середземномор’я – по-

єрусалимському просторований християнський Схід. А наслідком 
такого зближення Русі-України з християнським Сходом було скла-

дання творчого поля києво-єрусалимської духовної спільноти. 

У просторі християнського Сходу постає таке значеннєве зосере-
дження – семантична домінанта як «небесне місто» – небоподібне 

місто – Єрусалим. Єрусалим земний є образом-представленням серед 

земних Єрусалима небесного. 
Саме ця посутність через прочан і завдяки простору Книги пере-

носиться над Дніпро, в Київ. І тут теж завдяки прочанському рухові 

підтримується у просторі Києва. Київ робиться не лише пам’ятним 
образом для тих, хто був у ньому, а містом, у «тілі» якого бачиться 

ідея – вищий провідний образ, шо несе неземні смисли. Київ стає мі-

стом-ідеєю для русько-українського духовного життя. І сприймаєть-
ся в просторі пам’ятного досвіду не лише як окремий образ, зі своїм 

значеннєвим наповненням, але як ідео-образ, дія якого просторується 

як напрямна і художньо-творчого життя, бо вона є спрямуванням, 
передовсім, самого життя. 

Це справді не лише пам’ятний образ, вимір «початку» якого – 

мить. Це ідео-образ, що корениться в Бутті. А його дія – спрямовува-
ти життєвий духовний рух всієї русько-української спільноти. 

Як образ Київ – так само тіло-образ. У своєму вияві він уподіб-

нюється до «тіла» Світу, космологізується. Тіло міста відтворює в 
собі – тримає в собі світ. І здійснюється це у християнську добу, 
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перш за все, через значеннєве поле єрусалимськості. Зближує з Єру-

салимом Київ так само невпинна проща. Єрусалим старозаповітний 
як місто храму був обов’язковим для відвідин. Так само і Київ ро-

биться містом постійної прощі. І саме єрусалимський простір свята – 

Великдень, концептним снуванням для якого є ідея Світла, і в Києві 
– на Печерах збирає щонайбільше прочан. Київська проща, як видно 

з русько-українського духовного досвіду, стає майже обов’язковою в 

українському культурному побуті. Вона уподібнюється до єрусалим-
ської. Проща на Печери була життєвою напрямною у духовному по-

буті всього києво-руського Півдня. 

У Київ прибували і городяни, а також «польовики» – селяни. Ки-
їв, як і Єрусалим, робиться святим містом за образо-подобою – типо-

сом. І так «київське земне» через простір єрусалимської значеннєво-

сті зближується з Єрусалимом небесним. Відтак Київ – другий Єру-
салим, Єрусалим над Дніпром. Київ – духовна домінанта русько-

українського Півдня. 

І новгородсько-московська Північ сприймає Київ як місто з єру-
салимською значеннєвістю. Проща до озера Свєтлояр, до «чудного 

Кітєжа», «містить» у собі і ходу до Києва, а так само і до Єрусалима. 

У другому обходженні озера прочани «переносилися» до Києва, а 
зробивши третій обхід, «бували» в Єрусалимі. 

З єрусалимським простором пов’язуються ідея та образи царства і 

царськості, але царства небесного, що протиставляється земному. 
Міць земного царства – чисельне воїнство, царство небесне утвер-

джується силою Правди та Благодаті – «…довлієт ти благодать моя, 

сила бо моя в немощи совершаєтся» (2 Кор. 12: 9). Саме таку цар-
ськість, розуміння якої з’явилося в новозаповітному Єрусалимі – 

християнському Єрусалимі, сприймали у Києві і на всьому русько-

українському Півдні. 
Хоча, і тут місцевих володарів називалося іменами царської гід-

ності. До таких належало ім’я каган (хакан). Його вживає митропо-

лит Іларіон Київський, воно було ознакою київської переможної зви-
тяги над Степом. А так само і цар. Царем у графіті Києво-

Софійського собору названо Ярослава, записаний як цар у літописі й 

Симеон Олелькович. Він був останнім, кого так звеличувалося на ру-
ському Півдні. І київські володарі «со смиренієм» сприйняли таку 
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втрату «земного імені». Тим більше, що сталася вона «поряд» зі згу-

бою грецького царства у Константинополі – Царгороді. 
А от на московській Півночі виявилося навпаки. Тут ідеї та обра-

зи царства земного підхоплено з царгородського руйновища і всіляко 

пропаговано як велику «земну владу» – царське всевладдя. 
Натомість, Київ, вже і не княжий, і не царський по-земному, і на-

далі не втрачає сприйнятої та плеканої сили небесного царства, що 

була в буттєвій основі його духовного «стояння». У Києві, особливо 
в Печерському монастирі, закорінився ідео-образ («небо-земна» спо-

лука, де ідея – небесне, а образ – земне) у сприйнятті царства як ду-

ховної влади та сили. Це був провідник русько-українського духов-
ного життя – царство небесне – єрусалимське, яке протиставилося 

царству земному – римському. 

Це сáме духовне єрусалимське царство закорінилося в життєвому 
полі українців. Та вияв царськості тут ще й виразно «понародовив-

ся». Стається це при церковному шлюбі – на вінчанні. Образом небе-

сного царства та його слави зробилися вінці. Звісно, це не лише ру-
сько-український звичай пошлюблювати через вінчання. Так ведеть-

ся на всьому християнському Сході, зокрема серед християн, духов-

но пов’язаних з Візантією та Константинополем – Царгородом, отож 
у просторі візантійського обряду. Доречним буде мовити й те, що у 

сусідній з Єрусалимом Антіохії християни, які належали до цього 

духовного простору, навіть називалися як «царські» – мелькити. 
Відтак, на вінчанні царськість як небесна сила і слава подавалася 

всім через покладання на пошлюблюваних вінців. Хоча, понародов-

лення царськості на Русі мало свій шлях. Попередньо, у ранню кня-
жу християнську добу Києва та Русі, царськість у вінчанні належала 

лише князям та боярам. Але згодом вона перейшла і до всього люду 

– вінчати почали всіх. І тоді громада як осереддя не лише господар-
ського, а і духовного життя, показала свою дію у цьому церковному 

таїнстві. Виявилося це в особливому чині «держання» вінців, у якому 

громада показала «свою руку», приставивши до пари пошлюблюва-
них ще й пару дружба-дружка, котра, тримаючи вінці над головами 

шлюбної пари, і була тією «рукою громади». 

У єрусалимському просторі сприйняття Світу, панівна сила якого 
– духовне небесне царство, Київ, як мовилося, космологізувався – 
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світоуподібнювався. А «завершенням» Світу в його сотвореному 

«стоянні», до цього долучався вже людський труд з утверджування 
місця у світовому просторуванні, був дім. 

Ідея та образи дому належать до світоустроєвого (космологійно-

го) образо-вияву. Людський дім – це смислове зосередження, в яко-
му показується сприйняття та розуміння людиною Світу, його ладу 

та впорядкування. Світ цілий «переходить» своєю сутністю у світ 

малий – до людини та до місця її земного перебування – оселі-дому. 
Дім у його космо-посутності був видимим образом сприйняття лю-

диною сталості світу. Саме завдяки появі дому людиною здійснюва-

лося осідання на місці. Саме в домі-хаті і робилося це «сидіння», яке 
належало до космо-статуарних образо-виявів. Сам Світ мав своє 

утверджене становище, показував власну космо-статуарність. А вже 

люди, відтворюючи – відображаючи бачене ними таке становище 
Світу, що було образом Буття, і в своєму житті за виявом наближен-

ня – уподібнення вдавалися до творення «світо-подібних» образів – 

космо-статуарних. Вони складали чино-послідовність і входили пе-
реважно до простору свята, що був коротшим у часовому протіканні, 

порівняно з буденним – «робним та трудженим» часом. 

Світ являв чин свого становища, а так само в домі-хаті показува-
лися космо-статуарні образи, перейняті з «видива світостояння». Це 

образи, що пов’язуються з концептом руху, а в розлогішому значен-

нєвому вияві входять до смислового поля «свято – будень», семанти-
чного протиставлення – зіставлення (зведення): руху – затихання 

(спиняння) – нерухомості. Це, передовсім, святкове «сидіння», яке 

протиставлялося до метушливого будня. А також святкове, хоча і 
поширене на повсякдення, з затиханням – перепинянням на миті мо-

литви посеред робного дня, молитовне «стояння» у просторі церкви. 

Церква теж належала до образів домобудування, основа яких світоу-
строєве (космологійне) злагодження. 

Та коли дім-хата – образ, що пов’язується з ідеєю світостояння, 

то церква-дім ґрунтувалася на ідео-образі, що у нерозлучній появі 
показував небо-земний простір, а не лише уподібнення «земного» до 

світового, в тому ліку й «небесного», як це було в хаті. 

У ідео-образі церкви виявлялося не тільки світоустроєве злаго-
дження, а і Божественна ікономія – Божий задум щодо світу – звиш-
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нє домобудівництво («смотреніє»), головне смислове зосередження 

якого – це сотеріологія – спасення для людей, буттєва основа світу, 
що в людське життя увіходить як покликання всіх до дієвого спасен-

ництва – синергії (співдійності). 

У церкві-домі, де щонайбільш відчувалося і бачилося ікономію – 
Боже спасення – домобудування світу, панував простір святині, у 

якому витали ідео-образи сотеріології [*22]. 

Зосереджене спостереження в роботі спрямовано на окреслення 
смислового поля «священного» («sacrum»), що належить у європей-

ському культурному досвіді до дохристиянського часу та «святого» 

(«sanctum»), яке є появою вже християнської доби, значеннєва осно-
ва якої лежить у просторі християнського Сходу. Цю особливість – 

виразне смислове поле «святості», що життєво закорінилося у ду-

ховний досвід європейських народів, відбито у «Римському 
Місcалі», який видрукувано: «ex decreto sacrosancti consilii» [1032] – 

«за приписом священносвятого (священного та святого) собору», де 

«sacrum» і «sanctum» складають зближено-поєднане смислове поле, 
але є коренево різними поняттями. Бо ще в давньому європейському 

світі знали «sacrum» – заборонне місце, але не знали такого «sanc-

tum», що подає поведінкові настанови, вказує на особливе покликан-
ня та смисл життя людини, не лише доброї для «своїх», як це було у 

передхристиянський час, але доброї по-вселенському. 

Загалом наукове стеження у роботі стає на ґрунт народної слове-
сно-культурної творчої потуги, що її окреслено на підставі праць О. 

Потебні у такій послідовності: мова – фольклор – словесність – пи-

сьменство (література) [*23]. Словесні творчі явища саме як складові 
в системі культури розглядала В. Адріанова-Перетц [*24]. А поперед 

В. Перетц, вносячи до наукового розгляду своє бачення дослідження 

словесності, наголошував на потребі розглядати її у взаємозв’язках з 
іншими мистецькими виявами [*25]. На системно-культурному розг-

ляді літературних питань – «Література в системі мистецтв як галузь 

компаративістики» – наголошує Д. Наливайко [616, с. 9 – 34]. Підсум-
ком системного спостереження над словесно-книжним культуротво-

ренням та державотворенням києво-руської доби є праця О. Сліпушко 

[806]. 
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А в часі така тяглість слово-розгортання у плинному культурот-

воренні виявляється як окремі творчі стани і налаштування слова: 
«прадавній» (мова-міф («зародковий» міф-слово)) – «стародавній» 

(«усне») – «давній» (взаємини «усного» і «писаного»). Така послідо-

вність-тяглість, що з’являється у формах словесної культури, склада-
ється через розгортання-просторування «свого міфа». 

Інструментарним рушієм дослідження є семіотика, де осердям 

виступає «συμειον» – «signum» – «знак», що з’являється і триває у 
полі словесного культуротворення. Знак та знакові системи склада-

ють «ядро» для образної формо-появи та смислового розгортання як 

смислонаповнення [*26]. 
Ще давні римляни мовили: «Nomen est omen» – «Ім’я – це знак». 

Дослідницький обшир, де стається наближення до «чуття» і «чуван-

ня» знаку, – це впорядковане поле «філософії імені» (О. Лосєв). 
Саме знак стає початком рознесення християнського сповістя та 

виявом і виміром закріплення на землі й серед земних «небесного 

Слова». А відтак і творення християнської символології, що по-
особливому сприймається – структурується в кожній християнській 

духовній спільноті, має формовияв – образо-морфізацію, своє «помі-

сцевлення», а отже – і «понародовлення» («домашнення» (М. Гру-
шевський)) [250, с. 28]. «Καί τоΰτο ύμιν το συμειον εύρήσετε βρεϕος 

έσπαργανωμενον καί κείμενον έν ϕάτνη» – «Et hoc vobis signum: in-

venietis infantem pannis involutum et positum in praesepio» – «И се вам 
знаменіє: обрящете младенца повита, лежаща в яслех» (Лк. 2: 12), – 

саме так – через знак показується пришестя Христа Спасителя в 

Євангелії. «Знаменіє – συμειον – signum» є початком сповістя і перв-
нем та «зачалом» словесно-культурної творчості християнських на-

родів, у тому ліку і духовного досвіду Русі-України. 

Так виявляється русько-українська естетизація, що ґрунтується на 
чинній «дійсності» міфологічної свідомості як тяглому способові 

опанування світу і пам’ятного – в образах «збереження (несення) сві-

ту» («меморат», К. фон Сидов) [*27]. Давні міфологічні образо-
структури робляться «живим простором» художньої топіки та типіки 

і в християнській міфології (С. Аверінцев) [*28], несучи правду Хри-

стового сповістя в «єдиному потоці» (М. Грушевський) [251, с. 465] 
українського словесного культуротворення. 
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У сучасну пору наукового висліду виразно окреслюється спосте-

режне поле творчої дії давньої міфо-ритуальної як міфо-естетичної 
свідомості. А також простежується її тяглий вияв у подальшому – це 

міфолого-християнське свідомісне налаштування, що здійснює сло-

весно-культуротворчу дію через християнську парадигму фольклору 
[*29]. Завдяки такому парадигмальному розглядові добачаються вза-

ємини «усного» та «писаного» як постійно чинного обіжника у твор-

чому полі словесності, де стається «спускання культури» – культур-
них смислів – своєрідний «культурний кенозис» (давній книжно-

слов’янський відповідник до грецького поняття «κένωσις» – «істоща-

ніє», українською – «опрощення»). При цьому слід пам’ятати, що 
вихідним первнем такого увзаємнення є середньовічний християн-

ський універсалізм як художня система [187, c. 170 – 173]. Окрім 

цього, треба також брати до уваги і те, що теперішнє наукове пізнан-
ня перейшло кількома послідовними етапами в усталенні системного 

сприйняття. Сучасному поняттю «система», що утвердилося в науці, 

передувало давнє та середньовічне природне поняття «організм» як 
відповідник до системи, котре було властивим для своєї доби та ґру-

нтувалося, як можна помітити, на понятійній тілесності [*30]. 

До розгляду словесно-культурних взаємин Русі-України з хрис-
тиянським Сходом на розлогому порівняльному (зіставному) тлі, де 

представлено порівневе перенесення смислів до художньо-образної 

структури, що відбувалося у взаємодії «усного» та «писаного», а та-
кож «мальованого» та «будованого» [*31] як єдиного русько-

українського творчого масиву, де в тяглому вияві перебувала давня 

форма сприйняття світу – образо-тілесність, спрямовується наукова 
увага в цьому дослідницькому стеженні. 

Самé русько-українське творче середовище, в якому множилися 

мистецькі набутки словесної культури, утверджувалося пізнаннєвим 
(гносеологічним) первнем як головною рушійною силою українсько-

го «опанування» Світу великого, а відтак на його подобу творення 

«свого» світу – світу малого. Його образом була ліствиця. Це лістви-
ця, що своє перше уображення отримала за Якова, її зналося як ліст-

вицю Якова, а згодом ще і як книгу, в якій висновувалося подальшу 

до-небесну путь, – це «Ліствиця» Йоана Синайського. Ліствиця 
справді була образом духовного, разом з тим, і духовно-творчого мо-
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сту, котрий тілесно уособлювала Марія Богородиця, як про це сказа-

но у піснеспіві на Різдво Богородиці: «Роди ся мост, пріводя на світ 
человічство, ліствица небесная, гора Божья явленая, Богородица Ді-

вая, юже вси ублажаєм» [*32]. Напрям цього творчого руху – духов-

ного «мостового переходу» – ліствиці не вичерпував своєї спрямува-
льної, притягальної та звабливої естетичної сили і в подальші пори, а 

відтак і творчі епохи. Цим образом, що про нього знано із святого 

Письма, писань вітців Церкви та літургійної віршології, наснажуєть-
ся і Г. Сковорода у свій час: «Касающаясь до небес Іяковская лістви-

ца, сію ж показуєт седмицу. От нея и чрез нея істекают и востекают к 

точкі своєй всі фигури, часто називаясь свідительми, стражами и ан-
гелами, сирічь служками мир благовіствующими. “Слава во вишних 

Богу…”» [802, с. 28]. На небесну «дорожечку», що її опановує Божа 

Мати, вказується у щедрівці:  
Ой на небі дорожечка, 

Туди ішла Божа Мати, 

Туди ішла щедрувати. 
       Зщедрувала кружок воску, 

А зсукала ясну свічку, 

                                    Таку ясну – аж до Бога [Цит. за: 250, с. 162]. 
Можна твердити, що в українському духовному висходженні та 

з’явленому з його зосередженого споглядання творчого поля образ 

ліствиці Якова, що нею провістилася «ліствица небесная, гора Божья 
явленая, Богородица Дівая», є художньо-творчим, естетично-

почувальним, загалом – пізнаннєвим чинником, первнева дійсність 

якого не підпадає під мінливу силу часу. 
 

Загальні характеристики здійснюваного дослідження 

 

Об’єктом дослідження є духовно-екзистенційний досвід «Київ-

ського тексту» святості у давньоукраїнському словесному культуро-

творенні. 
Предметом дослідження виступає смислова ієротопія священно-

го та художньо-естетична ієротипія святості у гносеологічному фун-

кціоналі давньоукраїнської словесності. 
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Метою монографічного дослідження є простежити взаємини 

«усного» та «писаного» у творенні «Київського тексту» святості дав-
ньоукраїнської словесності, де постають та діють у тяглому функці-

онуванні образи (образо-чин) та смисли («со-мисліє») сотеріологій-

ної ікономії. 
 

У спостережному полі щодо досліджуваного матеріалу визна-

чено такі завдання: 

 Дослідити загальну модель розгортання топіки та типіки: 

ієротопії священного та ієротипії святості в давньоукраїнській 

словесності; 
 Спостерегти дієві чинники увзаємнення «усного» та 

«писаного» як постійного творчого обіжника, що витворює 

систему «культурного кенозису» у словесних практиках; 
 Означити ідейні первні сотеріологічного домобудівництва та 

художні-естетичні формовияви давньоукраїнського образу 

Дому; 
 Окреслити художню та функціональну структури образу та 

«культурної постаті» Книги в давньоукраїнській словесності; 

 Спостерегти комунікативне та творче поле обряду-спільноти в 
культурному просторі «Lingua sacra»; 

 Простежити та окреслити «Київський текст» святості як 

простір моделювання святобливої життєвої поведінки та 
житійних образів; 

 Розкрити чинну присутність Ареопагітичної літургійної 

символології як тлумачного поля та смислової симфонії у 
творчому досвіді давньоукраїнської словесності; 

 Добачити означальну чинність концептів Єрусалима та Рима у 

структуруванні смислового поля космологійної царськості в 
«Київському тексті»; 

 Довести тривання дії образних схем світонародження 

(космогенези) та світоустрою (космології) у сприйняттєвих 
структурах образо-чину як «своєї» імаго-парадигми художньо-

естетичного опанування Світу; 

 Виявити чинність значеннєвого підґрунтя тілесності та 
функціональну вагу образних тілесних структур при 
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спогляданні та художньому відтворенні світоустроєвої 

(космологічної) повноти; 
 Узагальнити архітектоніку образів та смислів християнсько-

міфологічної парадигми світоустрою у художньому досвіді 

давньоукраїнського словесного культуротворення. 
 

Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань застосо-

вано такі методи: 

 метод комплексного аналізу, який охоплює кілька панівних 

рівнів, а також підрівнів. На його основі здійснено розгляд 

давньоукраїнського словесно-культурного комплексу в його 
синхронно-діахронічному (розгорнуто-згорнутому) стані у 

взаєминах з християнським Сходом. Допоміжною у такій 

аналітиці є інтроспекція (щонайглибше занурення в явище, 
спостереження процесів в його структурних «надрах»); 

 герменевтичний метод, через нього тлумачну потугу 

спрямовано на смислове поле образних структурних появ, що 
виникли на християнському Сході, та «доспорядженого» 

християнськими смислами образної системи давньоукраїнської 

словесної культури; 
 метод історико-порівняльної ретроспекції, за допомогою якого 

досліджено процеси генетичного становлення прадавньої 

української культурної домінанти на тлі стародавніх взаємин зі 
Сходом, що зробилася підґрунтям для способів витворення 

через сприйняття перенесеного з християнського Сходу 

естетичних категорій української словесної культури 
останнього тисячоліття; 

 метод зіставно-типологічний, який використано для 

порівняння образних структур як значеннєво-смислових 
домінант словесної культури Русі-України та смислового поля 

творчих появ християнського Сходу як збірного духовного 

утвору; 
 метод семантичної локалізації залучено для встановлення 

витвореної семантичної специфіки в художньо-образних 

структурах, що мали окреме русько-українське словесно-
культурне функціонування; 
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 метод структурного та семантичного аналізу давньоукраїнської 

словесної культури як структурованої системи систем; 
 гносеологічний метод, який ґрунтується на властивостях 

надсистеми, що охоплює організматичний вияв («живого 

внутрішнього» устрою як організму) творчої дії у 
давньоукраїнській словесності, переводячи його у системний 

стан, де здійснюється системно-наукове спостереження над 

світоглядними та художніми формами українського 
словесного (мовно-словесного) культуротворення у його 

первнях, усталенні і тяглості. Загальна основа такого 

наукового висліду – діафанія – прозорий та розлогий обшир 
пізнання, куди увіходять як культурний простір, так і часові 

споглядання. 
 

Примітки 
*1. У «Никонівському літописі» про першого митрополита Київського 

Михаїла сказано як про сирійця: «Михаіл митрополит Києвский и всеа 

Руси. Бисть же сей митрополит учителен зіло, и премудр премного, и жи-

тиєм велик и кріпок зіло, родом сирин…» [713, с. 57]. 

*2. Осердя християнського Сходу, звідки розходилися хвилі вже хри-

стиянського посхіднення, складали сирійці та сирське середовище. У дав-

ню пору існувала думка, що Адам говорив сирійською мовою: 
«…сирьски, імже і Адам глагола», після «смішенія язиков» «ся размісиша 

і нрави, і обичає, і устави, і закони, і хитрости і язики» [Цит. за: 109, с. 53 

– 54]. 

До сирійської мови як джерела витлумачення слів та несених ними 

значень зверталися в Русі-Україні у XVII ст. у «Предмові» до львівського 

«Требника» (1668 р.) можна віднайти такий приклад: «…яко теди стан 

Священническій єст найвишшій межи людми, так єст найпотребнішій до 

спасеніа человіческого, поневаж без тих Преложоних в Церкві Божой 
освятитися жаден не могл би, и сами для високой годности розними ти-

тулами, так в писмі святом, яко и от посполитства названи бивают, часом 

бо вім посполите спроста зовутся Попи, албо Поппи, з сирійска поп албо 

паппа Отченку, по турецку тоє ж зовется Баба, по халдейску і єврейску 

Авва, сієст отцем Отец…» [880, арк. 10]. 

*3. І в Україні зналося про Єгипет і про його духовних подвижників. 

Одного з таких святих Семана «Кожум’яку» згадували в Україні XVII ст. А 

в самому Єгипті пошанування цього праведного чоловіка особливо розквіт-
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ло аж в ХХ ст., коли місце учиненого з його молитви чуда – гора Моккатам 

було облаштовано як величезну за розмірами печерну церкву та монастир. 

Давнє книжне джерело – «Предмова» до виданої у XVII ст. у Віленському 

монастирі святого Духа книги «Духовнии бесіди святого отца нашего Ма-

карія пустелника єгипетского, о досконалстві Хрістіан православних…», не 
вказуючи імені цього подвижника, яке і на християнському Сході пам’ятали 

не всі, про це чудо сповіщає так, згадуючи загальне річище і досвід явлення 

святості: «Ґдиж, неодно з надхнення Божого, але и звейзреня, и вспоминаня 

святобливих мужей родится побожность. Так иж, вшедши к вам Арабчик 

чорний, виходит од вас Руским білим. Хиба би хто, (не мовим) скверний 

сквернися, и так твердим бил як Діамент, и сипким як пісок и порох при до-

розі. Што значнійшим учеником єсть над оний, которий ся нігди, то єст за 

часов Калифи Татарского: року по Христі Спасители 1525 стал чрез христі-
ани (Гисторію опишу за розкош єй). Тот ґди христіани з панства своєго ви-

губити умислил, радил єму один з двору єго, ведлуг Євангелія: Гору кото-

рую з містца переставити казати, чого єсли не учинят, сами свою віру як об-

лудную оплюют: подобалася Королеви рада, созвавше их росказал то в де-

сяти днях учинити, албо смерть подняти. Дивни справи Божіи. Пришол 

день речений, идут гурмом до Кроля, питаются о горі и містци: Чинят мо-

лебен, читают той справі належноє Євангеліє, плачут христіане, невісти, и 
дітки, як в Ніневіі пред літи, валить гора з шумом, гуком, и троском, на міс-

тци назначеном стала. Злякся кроль, здумілся сенат, крикнуло посполитст-

во: велик Бог христіанскій, ми в него віримо: увірил и кроль зо всім домом и 

панством своим на тих міст» [295, арк. 9]. Цей святий – Симон (Семан) жив 

і уславився у ІХ ст. Віленське джерело «посучаснює» – наближує дію чуда, 

переносячи його у XVI ст. 

*4. У VII ст. спостерігається виразна «римська присутність» у Єгипті. 

Тутешні єпископи, не визнавши монофелітського, за віровизнавчою док-
триною, Константинополя, спирались на підтримку Рима, на той час осе-

редка Православ’я (Ортодоксії). Тоді Римські єпископи-папи призначали 

з числа палестинських єпископів місцеблюстителів патріаршого престолу 

в Александрії Єгипетській [673, с. 24]. 

*5. Така – іконова тілесність відрізнялася від попереднього в часі 

сприйняття мистецьки відтвореного образу. Цілком зрозуміло, що це вже 

не греко-римська, тілесно-охопна скульптура, а середньовічна, сирійсько-
візантійська, сприйнята розумно, але і спостережена «умнима очима», 

«умно-молитовна» іконографія – образотворення [536, с. 139]. 

*6. Про це святитель Василій Великий зауважує так: «…Часто і пись-

менник, і маляр зображають те саме: один словами, а инший – зображен-
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ням. Так святий євангелист писав Євангеліє…І точнісінько так само ро-

бить іконописець. На іконі він зобразив красу Церкви від першого Адама 

до Різдва Христового і всю Христову ікономію в Тілі, а також страждання 

святих і передав її Церкві. Отже, обидва передають одну інформацію, од-

не оповіщення, яке вчить нас. Чому ж ви шануєте книжку і зневажаєте 
ікону?...Яка між ними різниця, якщо вони обидві передають ту саму спа-

сенну звістку?» [Цит. за: 984, с. 127]. А на VII Вселенському соборі, який 

у своїх діяннях спирався на захисні стосовно ікон та іконопошанування 

праці Йоана Дамаскина [378, с. 235 – 238], щодо символічного зображен-

ня було сказано так: «Оскільки воно збігається з історією узгідненої з 

Євангелієм керигми, то свідчить про дійсне, а не вигадане воплочення 

Божого Слова і приносить нам користь, подібну на ту, яку дає Євангеліє» 

[Цит. за: 984, с. 127]. 
Житійна оповідь і мальований образ «співдіють» і на канонізації свя-

тих. Прославлення святих відбувається через представлення новонаписа-

ного житія та новонамальованого образу, а відправа останньої панахиди, 

де відбувається молитва ще «за» померлого – земних за колишнього 

«свого» і востаннє звучить «земна пам’ять», зосереджена у словах гімну 

«Вічная память», змінюється молебнем, коли починають виголошуватися 

слова молитви вже «до» – до небесного, відкритого Небом і земним, свя-
того. На молебні вже співалося «Святий (ім’я) моли Бога о нас», а пізніше 

додалося і «величаніє» – «Величаєм Тя, святий (ім’я) і чтим честную па-

мять твою ти бо молиши за (о) нас Христа Бога нашего». 

*7. У александрійців ранньої християнської доби було особливе ба-

чення співдії Тіла та Душі. На відміну від греків-еллінів, які виразно про-

тиставляли тіло та душу, на Близькому Сході, до якого прислухалися і 

донікейські – ранні александрійці, Душа і Тіло не протиставляються. Тут 

тіло не є «в’язницею Душі», а це радше «поле битви» поміж Духом Бо-
жим і духом беззаконня. Відтак вбачалася «особлива спілка» у завданнях 

Душі та тіла, завдяки якій витворювалася душевно-тілесна єдність. При 

тому були розрізнення у позначенні тіла. Це «σὰρξ» – поняття, яке вжива-

ється на означення «плотяного тіла» і слово «σῶμα», що має призначення 

у ціліснішому описі людської природи – єства. Так у александрійців ви-

водився стан психосоматичної особи [422, с. 69 – 73]. 

*8. Про небесне – єрусалимське громадянство провадить бесіду у пе-
редмові до «Житія святителя Николая» Симеон Метафраст: «Мудрійшая 

же єсть і паче больма, єже словом боголіпноє дітельство предложити жи-

вущаго человіка на земли плотнаго ангела, гражданина небеснаго Иєруса-

лима суща» [Цит. за: 447, с. 23]. 



 

33 

*9. Слід брати до уваги, що тип є узагальненим феноменом, який є пі-

дґрунтям типології, тобто впорядкованого ряду, устрою, системи, струк-

тури, типологійних зв’язків загалом. Тип – це прообраз, що висновує по-

дальший ряд, де панує образ, «поміжобразні взаємини», взаємини у вияві 

представлення і у стосунку до першообразу [158, с. 653]. Разом з тим, слід 
скеровуватися на те, що ієротопія (творення священних просторів (О. 

Лідов)) [517]; [645] є пов’язаною з ієротипією (образним «представницт-

вом» у творенні священних просторів) [938]; [983]. 

*10. Слово-поняття «типос» – «τύπоς» зустрічається ще у перекладе-

ній з грецької мови «Хроніці» Георгія Амартола. Його значення, коли 

вдаватися до перекладного поля цього грецького слова, – знак, відбиток, 

форма, модель. У перекладі твору Амартола «τύπоς» передано як «образ» 

[383, с. 1]; [155, с. 144]. У «Коментарі на літургію» (XII ст.) Германа Кон-
стантинопольського для пояснення розмаїтих складових дійства у часо-

просторі літургійної відправи вживається здебільшого поняття «τύπоς» 

(«ἀντίτυπον»), що теж розуміється як образ. Термін «типос», що постійно 

використовується у цій праці, наділяється майже особливим значенням 

«літургійного образу», який відрізняється від терміну «εἰκών», застосову-

ваного у випадках літургійного опису отцями Церкви [144, с. 305 – 306]. 

*11. Приклад життєвого «типосу» можна спостерегти і в сучасну до-
бу. Сербського патріарха Павла («Патриjарх Павле», спочив у 2009 р.) ще 

за життя називали «жіві светац» – «живий святий». Це приклад з сього-

денного духовного досвіду Сходу християнської Європи. І на європей-

ському християнському Заході теж є поняття про «живу святість». Воно 

виявляється у словах «Sancto subito» – «Вже – святий(а)», тобто святий(а) 

без процесів беатифікації – причислення до лику блаженних та каноніза-

ції – оголошення святими. 

*12. Про Церкву як «мати градовом» каже Захарія Копистенський, на-
голошуючи і на руській причетності до «єрусалимського материнства» у 

«Предсловіи» до книги «Бесіди Йоана Златоуста на Діянія апостолов»: «И 

по сих прозовешася град праведних, мати градовом вірний Сіоне, іже єсть 

в Єрусалимі. Пребивают же в Єрусалимі и доселі чудесе Преславная: и 

различния Благодати Божея в утвержденіє правовірних бивают. На кійж-

до рок в Великую субботу в вечер огнь, паче же святий світ на Гробі Хри-

стовом відін биваєт, и внутрь Гроба исполняєт, и кандила окрест тамо ви-
сящіи от того святого огня или світа взжигаются и світлі світят. Но что 

єще реку яко в Єрусалимі Православная віра єже от начала, и яже през 

седм сборов и донині якоже и Ґрекове нині или Россове с ними исповіду-

юще неподвижні и непреложні сдержим Благодатію сущаго с нею Христа 
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непоколібима пребиваєт: яко в Єрусалимі Патріарха православний ємуже 

сполвірни ми Россове, истинний Пастир і Намістник Христов, вспріємник 

святаго Якова Брата Господня перваго єпископа Єрусалимскаго непрело-

жен пребиваєт…» [398, арк. 10]. 

*13. Про Церкву як захисне коло згадує у «Лексиконі» Памво Берин-
да: «Церковь. Та еллински екклісіа: згромажене, або зобраньє людій мно-

гоє, або зволане, зозваньє, або дружина. Єст церковь овчарня овец Хрис-

тових розумних. Єст церковь окружиим обведена і обварована цирклем, 

от которого слова…вивод маєт зобране правовірних єі оциркловано доґ-

матами святими, і над поданую віру доґмата благочестивии, иних не при-

пущаєт до себе, і до обцих не виходит, і не вискакуєт з своєи циркли» 

[664, стб. 328]. 

*14. Вживалося також поняття ікономія ікон (образíв), яка розгляда-
лася у широті зв’язків творення образу, із залученням цілісності значен-

нєвого поля поняття «οίκονομία». Завдання у просторі дії ікономії – збері-

гати Істину. 

За твердженням Феодора Студита, ікономія – це вияв нового закону, 

кінець старозаповітних заборон та підкорення букві [313, с. 333 – 335]. 

*15. Про це докладніше: [268]; [266]; [267]. 

До естетичних питань тілесності звертався також М. Бахтін, виокрем-
люючи чуттєве та пізнавальне становище, як і дію, «внутрішнього тіла»: 

«Моє тіло – в основі своїй внутрішнє тіло, тіло іншого – в основі зовніш-

нє тіло. Внутрішнє тіло – моє тіло як момент мого самоусвідомлення – 

являє собою сукупність внутрішніх органічних відчуттів, потреб та ба-

жань, об’єднаних довкола внутрішнього центру» [79, c. 44]. 

Українські дослідження з питань тілесності останньої пори: [862]; 

[552]. 

*16. Про «носіння образу» – «виображення» ідеться у «Предмові» до 
львівського «Требника» єпископа Львівського Арсенія Желиборського, 

зверненому до «чителника духовного»: «…в високом поволаню Бозском 

годним ся знайдовати: персону абовім не человіческую, але Христа спа-

сителя самого, в которого особі и оним слова: прійдіте, ядіте, си єст тіло 

моє на Божественной Литургіи мовит. Каждий священник на собі носит 

теди конечне потреба, аби яко персону, так и житіє, при вшеляких инших 

добродітелех Христово на собі по силі виображал» [881, арк. 7]. 
*17. По-особливому жваво термін «імагологія» починає застосовува-

тися у порівняльному літературознавстві у 1950-х р.р. слідом за францу-

зькими дослідниками Ж.-М. Карре та М.-Ф. Гійяром [135, с. 350]. До 

праць, завдяки яким пропагується та поглиблюється термін імагологія 
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при зіставному описі «свого» та «іншого» – імагологійних досвідів в різ-

них культурах належать і такі: [614]; [1026]. Смислові можливості імаго-

логії застосовано М. Бойцовим [112] та Ф. Успенським [648]. 

*18. Про це див.: [290]. 

Дионісія Ареопагита як авторитета згадується на Русі-Україні у XVII 
ст., ідеться про «Предсловіє» у стрятинському «Требнику» (1606 р.): 

«Аще ли суть ніціи приражающеся сим, яко невідіти творцов вслідованія 

всім, да відят таковіи, яко і прочим вслідованіам святинь церковних, си 

річ крещенію, маслосвященію і иним не віми: віми же обаче от заповідей 

святих апостол, яко ними сия сставлени бишя. О них же і огнеязичнии Ді-

онисіє Ареопагит в книзі о священноначаліи яко апостолми сія предана би-

ша яві свідителствуєт» [885, s. p.]. 

*19. У мовному та культурному означенні з поширенням християнст-
ва (ранньохристиянський час) у тогочасних джерелах вдалися до розріз-

нення на «сирійське» та «арамейське». Сирійською мовою та «сирій-

ським» названо те, що охоплювало все християнське, а арамейською і 

«арамейським» – язичницьке [792, с. 690]. Антіохію слід вважати тим се-

редовищем, де виявлялося подвійне мовне і культурне панування: ара-

мейське (сирійське) і елліно-грецьке. У Антіохії на цьому перетині витво-

рився світоглядно-культурний «сплав» ще перед приходом християнства. 
У ранньохристиянський час Антіохію бачили як «погречене» (еллінізова-

не) місто, а сирійським називали місто Едесу. 

*20. Про це докладніше: [538]; [646]; [867]. 

Особлива увага до імені, його сили та дії виявлялася на всьому старо-

давньому Сході. У Єгипті теж надавалося велике значення імені. Тут вит-

ворилося окреме бачення, що ім’я є такою ж часткою людського єства, як 

і душа, або двійник («ка») чи тіло. Знаючи ім’я людини, довкільні могли 

допомогти їй, або ж заподіяти зло. Уважалося, що коли молільник-прохач 
звертається до божества, називаючи його ім’я, то той, кого прохалося, має 

обов’язкового зважити на прохання [60, с. 288]. 

*21. А також ще кілька праць, що вийшли із загальним – програмовим 

заголовком «Восток христианский»: Восток Христианский: Абиссиния: 

Церковное и политическое состояние Абиссинии с древнейших времен 

до наших дней. – К.: Тип. Киево-Печерской Лавры, 1866; Восток Христи-

анский: Египет: Состояние Апостольской, Православно-Кафолической 
Церкви Египетской в первой половине девятнадцатого столетия. – К.: 

Тип. Киево-Печерской Лавры, 1868; Восток Христианский: Богослужение 

абиссинов. – К.: Тип. Киево-Печерской Лавры, 1869; Восток Христианс-
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кий. I. Просопография церковная; II. Живопись церковная. – К., 1871; Во-

сток Христианский. Сирия. – К.: Тип. Еремеева. – 1874. 

*22. У «Предмові» до «Требника» (1645 р.), виданого Львівським єпи-

скопом Арсенієм Желиборським є слова про Церкву – Дім: «Ти зась Ве-

лебний і Освященний Чителнику, набивши тоєі Духом святим опоряжо-
ноі, а твоєй повинности Ієрейской барзо потребноі Книги, поучайся в ней, 

яко и во всем законі Панском, день и ноч: Відаючи же из вас каждий єст, 

душ Кровію Сина Божого куплених, Пастирем, и Дому єго, то єст, Церкве 

святоі строителем» [881, арк. 8]. 

*23. Підґрунтям для таких висновків є дослідження О. Потебні, ним по-

етична творчість розглядалася у системі культури: [730]; [736]; [737]; [738]. 

*24. Саме так В. Адріанова-Перетц пропонувала здійснювати розгляд, 

зокрема «всієї релігійно-учительної книжності Давньої Русі», цього «сво-
єрідного кола пам’яток», які «пов’язані з церковним обрядом» і «склада-

ють невід’ємну частку культури, що багато в чому визначала своєрідність 

всіх форм мистецтва, в тому ліку і словесного» [30, с. 4] 

*25. До такого розгляду слід було долучати, на думку В. Перетца, іс-

торію, історію мови, історію античних слов’янських і західноєвропей-

ських літератур, історію мистецтв [683]. 

*26. Слід зауважити і бачення завдань у дії знаку, що його висловлю-
вав Августин. Однією із головних тем, що належать до світоглядної сис-

теми Августина, одночасно – і гносеології і естетики, які виступають у 

поєднанні поміж собою, є концепція знаку, імені, слова. Підбиваючи 

«внутрішній підсумок» античної знакової теорії, і роблячи висновки, що є 

близькими до платонівських та ранньохристиянських (Ориген, каппадо-

кійці), Августин прямує своїм шляхом. Він не шукає в знакові сутності 

предмета (традиція, що походить з Близького Сходу), а намагається 

з’ясувати можливості передачі знань за допомогою знаку. Всі знаки Ав-
густином розподілено на два види – природні (signa naturalia) і «дані» 

(signa data), або «умовні», «обумовлені» (placita) [150, с. 383 – 385]. 

Розглядаючи «природу» знаку, подану Августином, належить також 

зауважити, що давні Римські історики – Тацит, і, особливо, Светоній «пе-

ребували» зовсім близько до «семіотичного» типу осмислення явищ. Це 

виражалося у відсутності ідеологічного монізму при поясненні смислу 

появлених обставин, та залучення «семіотики гри» – грайливості як клю-
ча до можливого з’ясування часових і особистісних появ [872]. 

Августинове спостереження «природи» знаку відрізняється від близь-

косхідного. Але саме близькосхідна «схема дії» знаку, виявлена, зокрема 
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у Псалтирі, – «псалтиревий (псалмовий) знак», прийшла до києво-

руського духовно-культурного простору та запанувала у ньому. 

*27. Докладний виклад про це у розвідці: [794], про це також див.: 

[876]. Слід брати до уваги, що «меморат» є універсальним у практичних 

виявах, а відтак – і науковому застосуванні. 
*28. Християнська міфологія – комплекс уявлень, образів, наочних 

символів, які пов’язані з релігійною доктриною християнства і розвива-

ються у взаємодії цієї доктрини з фольклорними традиціями народів [20, 

c. 589]. 

*29. Фольклор – це явище синкретичне, що обіймає духовну культуру 

народу [264]. Фольклор як явище одночасно обрядове, естетичне, світо-

глядне містить не лише систему жанрів, але і міфологічну основу (від да-

вніх форм до пізніших релігійних уявлень) тією мірою, наскільки вони 
мають відбиття в ньому, передовсім в обрядових комплексах, що поєд-

нують у собі своєрідні побутові, світоглядні, етичні, естетичні та музич-

но-поетичні тексти [80, с. 4]. Фольклор – це так само сукупність культур-

них текстів, що містять у собі доволі великий (але не безмежний) діапа-

зон «повідомлень» і тяжіють до викладу цілком стійкого набору смислів 

цілком стійкими (стереотипізованими) засобами [624, с. 6]. Фольклор – це 

знаково-символічне втілення традиційної народної культури в різних ви-
дах і формах різних епох [593, с. 4]. Фольклор – традиційна культура в 

цілому [459, с. 3], її художні та нехудожні форми, вербальні і параверба-

льні (акціональні, предметно-матеріальні та ін.) способи вираження. Фо-

льклор – це особлива картина світу, що складається в народній свідомості 

впродовж тисячоліть і не втратила актуальності та ціннісного призначен-

ня в теперішній час. У вузькому розумінні фольклор ототожнюється з ус-

ною народною поетичною творчістю (це – народна поезія, а в ширшому 

розумінні – народна словесність) [865, с. 10]. Широке «поле накопичен-
ня» духовно-естетичного досвіду в традиційній культурі, заразом із «ре-

човими явищами» – виробленими «речами» з народної культури, вбача-

ють у фольклорі дослідники у західній науці. Тут наукові можливості фо-

льклору як дослідницького напряму – це широко осяжне та комплексне 

стеження у просторі традиційного народного культуротворення. 

*30. Це К. Леві-Стросом було зроблено внесок у суспільно-структурне 

дослідження, яким він збагатив поняття структури, відмовившись від ор-
ганізматичної моделі. Ним зроблено наголос на перетворюваності бага-

тьох відношень, а не на їхній субстантивній якості і структурному отото-

жнюванні. Метод Леві-Строса має значну прив’язку до мовного прототи-

пу [351, с. 173]. 
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*31. У «Предмові» до львівського «Требника» (1668 р.) ідеться про 

Чинодавство – «Архітектон» всіх речей, тобто про загальний чин усього 

появлюваного, те, що можна назвати системою постання та сприймання – 

простором священного та святості, де співдіють і тілесне, і душевне: 

«Найвишній всіх речій створенних Архітектон, святобливий читателю, 
межи розними…в людех станами вивишил Чин священническій, албо 

стан духовний в Церкві своєй святой…През ласку Духа святого постав-

леним, далеко болшая єст дана, над тілом и над душею людскою, даний 

бо вім…ключ Царства небеснаго вязати і рішити…аби добрих овечок 

Словом Божим кормили, Духом святим благословляли, и Царствіє Божиє 

отворяли» [880, арк. 11]. Царство Боже бачиться, отже, домом з «дверяним 

місцем» і постає в такому ж образі. 
*32. Піснь 6-а, тропар 1-й 1-го канону на утрені на празник «Рожьство 

пресвятия Богородица» [994, стб. 064]. 
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2.1. ОБРАЗО-ЧИН ТА ОБРАЗО-ЯВЛЕННЯ ЯК ХУДО-
ЖНЬО-СМИСЛОВА СТРУКТУРА ОПАНУВАННЯ 

СВІТУ 

XVIII ст. показалося як час високого злету науки. І тоді все те, що 
попередньо діяло в людському згромадженні як всезагальний досвід, 

підпало під розчленування та розмежування [*1]. Запанувало понят-

тя, а в деяких випадках лише назва науковий світогляд. Хоча і в по-
передній час людство не жило без науки і не існувало без праці на 

неї. Це давня «scientia» (знання), в якій, як каже римський вислів, і є 

сила – «potentia est» [*2]. Остаточно у цьому столітті, отже, було 
зроблено розмежування поміж науковим та ненауковим. Стосувало-

ся це немалою мірою також і світогляду. 

Промине час, проміжком менш як століття, після жахіть перебу-
дови людського життя на зразок «communaute» («commune de Paris») 

у Франції XVIII ст., що ніби робилася задля великих перетворень на 

краще, основою для яких були ідеалістичні міркування мислителів, 
відбудеться ще один злам. Незважаючи на проголошену всезагальну 

рівність, відчувши гіркоту революційних подій у Франції, людство й 

кожен народ, зокрема, почнуть повертатися до власного способу 
осмислення буття і прокладання шляху існування. 

Поступово з XVII – XVIII ст. філософія, що попередньо вважала-

ся джерелом протогоністичного явлення науки і наукових відкриттів 
(піднесення до висоти смислів мало підсумки у практичних вислідах 

механіки), теж підпадає під вплив ще одного розмежування. Вона 

втрачає ознаки лише особистісних розмислових спрямувань, як було 
в добу Седредньовіччя та європейського Відродження. Тоді філосо-

фія була більш приватним заняттям. Приватність філософії розуміла-

ся як здобуток окремих осіб, яким давалася спроможність високого 
розумування. Хоча, в античну добу на філософів зорієнтовувався 

людський закон керування полісами (громадами), відтак тоді філо-

софія набула виразних суспільних завдань. XIX ст. надає іншого ха-
рактеру рухові накопичення людського розмислового та розумува-

льного досвіду. Стосувалося це, передовсім, філософії, яка знову з 

приватного зайняття стає річищем суспільного життя. Механізація та 
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механістична практика, які й почали вважатися лише справжньою 

наукою, знову поступаються місцем високому мисленню та абстра-
гуванню. Філософія поновно набуває ознак суспільного явища та су-

спільного рушія [367, с. 153 – 186, 320 – 359, 376 – 419]. Особливо це 

стосується широкого простору мистецької творчочті, в тому ліку і 
словесної (літературної), ключем до якого зробиться естетика [149]; 

[151]. 

Великої ваги праці у цій справі доклали німці та їхні філософи. 
Саме завдяки філософській думці, що з’явилася та розвивалася, пе-

реосмислюючи чи пояснюючи постулати, зроджені ще в античну до-

бу, німецька культура і суспільний рух здобули «новітньої сили». За-
вдяки німцям і їхній філософії, що недаремно здобула назву класич-

ної, філософія стає знову виразним суспільним явищем. Філософ-

ський рух XIX ст. стає підґрунтям німецького культурного посилен-
ня та державного об’єднання. З університетських міст німецьких та 

австрійських земель новітня філософічна течія розійшлася Європою. 

Німецькі романтичний рух та філософування поштовхнули й ба-
гато європейських народів на шлях пошуку не лише культурного са-

моосмислення, але й виразного суспільного представлення як з пог-

ляду того ж культурного, а згодом і самоорганізаційного [125]. Від-
бувається входження до етапу організаційної єдності народів Євро-

пи, що до такої справи захоплюють без обмежень і городян, і селян. 

Саме цей час був обґрунтуванням спільної культурної історії, а отже 
давнього спільного буття, а не лише проживання на одній землі. До 

єдиного культурно-історичного процесу окремих народів Європи за-

лучаються без винятку всі дії й історичні вчинки та культурні набут-
ки. Їхній пошук та, за можливості, й зіставлення, ведеться як в писа-

ній документальній історії місцевої культури, заразом з літературни-

ми пам’ятками, так і в усній творчій спадщині народу. Хвиля такого 
осмислення накотилася і на Україну [899, с. 26 – 39]. Українська тво-

рча романтична доба зробила чималий внесок для збереження наяв-

них на початок розгортання романтичного руху пам’яток писемних 
та усних. Хоча були і сумніви у тому, наскільки романтики «завели» 

наукові спостереження над народною словесністю аж так далеко в 

часі [*3]. 
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Поняття світогляд завдяки такому тогочасному європейському 

підґрунтю і обставинам починає залучатися і до висвітлення 
пам’яток народної творчості (фольклорного спадку) та вміщених у 

них уявлень. Як відповідь на заклик та запит доби, в Україні 

з’являється розвідки та праці: М. Костомарова «Слов’янська міфоло-
гія» (1847 р.) і його ж праця «Книги битія українського народу» [*4], 

Якова Головацького «Очерки славянского баснословия или мифоло-

гии» (1860 р.), І. Нечуя-Левицького «Світогляд українського народу 
від давнини до сучасності» (праця вперше друкувалася у львівському 

часописі «Правда» упродовж 1876 р.), Т. Рильського «К изучению 

украинского народного мировоззрения» (1890 р.) [780, с. 1 – 26; с. 
195 – 239], М. Сумцова «Культурные переживания» (1890 р.) [850]; 

[851]; [852], В. Антоновича «Передхристиянська релігія українського 

народу» [899, с. 189 – 196], в яких українці постають окремим куль-
туротворчим згуртуванням у стародавню пору, згодом – спільнотою 

з власним давнім розумінням та баченням світу. 

Міфологічне підґрунтя культуротворення як творчого розгортання 
давньопам’ятної [*5], залеглої у підсвідомості, архео-ідеї і перенесення 

її у ідео-форму – наповнений нею образ, висновує й особливе бачення 

щодо існування самої міфології як неперервної і невпинної творчої 
пам’яті. З неї, отже, беруться й ідеї, і втілювані з них ідео-форми, що мі-

стяться в ній згорнуто. А через здійснене ними розгортання показують-

ся образи художньо-словесного явлення. Отже, міф та міфічне – це за-
чаєний стан схопленого та запам’ятованого, покладеного на «днище» 

пам’яті, світоустроєвого видива – космологійного образу. 

Та світ потребує щораз нового вглядання в нього, а для такої по-
треби відшуковується й значеннєве опертя для зрозуміння баченого. 

Таке розуміння подає «за-пам’ятне дно» міфологічного досвіду. 

Правдивої думки доходить А. Лосєв, коли уточнює твердження 
Е.  Кассірера про природу та буттєвість міфу. Е. Кассірер ніби об-

межує міф його епохальним виявом, робить міф кінечно-

здійсненим, доконаним та виснаженим [414]; [415]. А от А. Лосєв 
виґрунтовує тяглість міфу в живій природі міфічного, що зринає і з 

«напівзаниклого», але завжди напоготів налаштованого на творчість 

пам’ятного простору, і учиняється це через образо-вияви, які вини-
кають з суб’єктної (особової) міфо-потуги (йдеться про особове – 
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однинне та особове-суб’єктне – гуртове). А так само виявляє власну 

силу у сприйнятті та об’єктивуванні витвореного «іншого». Тим по-
казуючи вагому силу сприйняття – інтерпретації [534, с. 216]; [535]. 

Про тривкий та тяглий досвід образного і значеннєвого проявлення 

міфу і міфічного засвідчує сприйняттєва та творча практика неомі-
фологізму, де спостерігається сила струкрурних уявчих кліше – 

«мерехтлива міфологія» (Т. Цив’ян) [944, с. 296 – 304]. Отже, міф у 

своїй буттєвій та творчій силі й можливостях не кінечно-
стародавній. Його справжня посутність як міжчасова (неперервно-

єднальна), так і надчасова – колишнє стає теперішнім (у досвіді об-

разо-вияву та асоціативних уґрунтувань), а теперішнє виринає з рі-
ки колишнього і ніби знову пірнає, занурюючись у неї, увесь час 

стаючи на твердий камінь свого початку. У міфі теперішнє, будучи 

саме «живим», робить «живим» і колишнє. 
Увіходячи в поле міфу як розлогої та широко охопної культурно-

понятійної структури, міфо-носій, він же і міфо-спілкувальник, 

отримує «своє місце», здобуває свій бажаний та очікуваний затишок. 
«Людина культурна» – людина культури – теперішня чи давніша і 

своє самозаглиблення починає з верхів’я культури (з її властивого 

для кожного часу «представницького вияву»), а, отримуючи стан хоч 
щонайменшої самоглибини, потрапляє у царину міфу. 

Але культурне верхів’я (сьогоденний культурний стан, певно, що 

у кожну з його історичних епох) є різним. Виокремлюється воно у 
своєму вияві, навіть у ту ж часову добу, у різних, часом сусідніх на-

родів. Взяти хоча б досвід Єгипту та південніших від нього народів 

та досвід Вавилону-держави і давніх аравійців – протоарабів. Пока-
зовим у цьому розумінні буде Індія, де не всі тамтешні народи пе-

рейнялися космогонією та космологією, як і теогонією, що закарбу-

валася в індуїзмі з його «Ведами». Поряд з жерцями, як втаємниче-
ною громадкою носіїв великого знання, у сусідів були шамани. По-

ряд з пірамідами Єгипту та зіккуратами Вавилона-міста, й храмови-

ми вежами Індії залишалося як місце спілкування зі світом «своїх бо-
гів» камінь-жертовник, дерево чи священний гай. 

Чи не теж саме можна бачити і в Південній Америці, де поряд з 

андійськими індіанцями проживали, а подекуди в бразильській Ама-
зонії замешкують і тепер індіанські племена, виразно інші – не такі 
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розмаїті за рівнем опанування світу. Не все первинно-давнє було 

примітивним у розумінні, слабкувато розвиненим та означеним. 
Хтось як дідівське та батьківське передання тримав брахманський 

досвід. А хтось, перебуваючи зовсім поряд, навіть і не знав про ньо-

го. 
Через те й європейським дослідженням, що постали в річищі мі-

фологічного «розшукування» ідей та похідних від них артефактів у 

всіх виявах мистецької дії – слові, малюванні, будівництві слід було 
спиратися на різні культурні підґрунтя та виплекані на них досвіди. 

Ця робота, певно, ускладнює справу сприйняття процесу, опра-

цювання матеріалу в ньому. І так само дещо розсіює усталений лад – 
наступником простішого бачити складніше, спостерігати щораз бі-

льше ускладнення у творчості наступного покоління (як появи іншої 

культурно-часової епохи). Та знову слід наголосити, що не все пер-
винне як зачинальне одразу слід визнавати як простакувате й не-

складне. Але саме цього не допускає «усталений» підхід. Бо ж як ви-

знати інакше, тоді тьмяніє еволютизм. Думку про «первинну висоту» 
людства у світогляді обстоював Ф. Шеллінг, говорячи про прадав-

ність єдинобожжя (монотеїзму) [978, с. 281]. 

Але не кожна часова зміна приносила заміну простого на склад-
ніше. Чи не про це твердить не прив’язаний до історичного часу «зо-

лотий вік», присутній у міфо-пам’яті багатьох народів. Тому архео-

зис, як відтворення давніх шарів культурної пам’яті, не має ґрунту-
ватися як на первинному досвіді лише на культурних набутках не-

охоплених державною ідеєю африканських та палеолітських народів 

Сибіру й Північної Америки. До уваги має братися досвід увзаєм-
нення на полі культуротворення, який випливає з особливостей міс-

ця, зі свого власного «культурного сусідства». А таким для українців 

і для їхніх прародичів є ірано-індійське ядро людського культурот-
ворчого розвою. Та і сама спадщина українців показує, що у своїй 

міфо-пам’яті та власному культурному розгортанні, вони не залиши-

лися лише при «дубі-жертовнику». В них крилася спромога сприйня-
ти «східну грецизму», що була зодягненою у південнослов’янські 

мовні шати. А ті ж греки й самі посхіднювалися від того ж Ірану не-

одноразово [451, с. 27, 34]; [191]. Звідки ж у них ідея царя та цар-
ськості, як не від уображених [*6] носіїв верховної влади – постатей 
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перських, а перед тим – вавилонських царів. А вже новіше посхід-

нення греків у християнську добу сталося від антіохійців, які закорі-
нювалися у культурній спадщині Вавилона та Халдеї. 

Отже, давнє (глибинне в часі) посхіднення – це живий простір 

культурної творчості та як незамкнена межами співдія поміж праук-
раїнцями й індо-іранським ядром [161], [826, с. 16 – 28], що стається 

у стародавню (та й прадавню) пору. Її підсумки віднаходяться при 

пильному добачанні і в мові [389], і в окремих культурних навичках, 
зокрема, і при опорядженні житла – хоча би білінь його стін [786, с. 

52 – 62]. 

А от нове посхіднення близьких до Сходу українців через греків 
[*7] відбувається вже у християнську добу, як і самих греків перед 

тим. У різний час ріки культурного руху – увзаємнення України зі 

Сходом пролягали поземельно – у своїх напрямах теж по-різному. 
Давня пора такий рух отримувала через суходіл по берегах Дону. А 

от новіша доба такий потік відчула й сприйняла з чорноморсько-

балканської сторони. Та обидва вони – і давній донський, і пізніший 
балканський мали єдине джерело такого увзаємнення – «Схід – Пів-

день», щоправда, трискладове, але генетично близьке й ідейно багато 

представницьке – це Індо-Іран, а ще Вавилон і Халдея [*8]. 
Витворення «власного світу» для кожного народу, зокрема і для 

українців, – це упостійнене запосідання частки світового простору. 

Відчуття сталої присутності стає основою для довкільного спогля-
дання і «вживання» у обране для постійного замешкування місця. 

Доконечно така дія «уживання» в землю має остаточно завершитися 

культурно-творчим підсумком народу на певному етапі, який назве 
власне проживальне та культуротворче місце «своєю землею», бла-

годатним уділом для всіх життєвих потреб та творчих порухів. Об-

живання на землі також супроводжується і «наживанням» – набу-
ванням досвіду, який неодмінно випливає зі споглядання довкола. 

«Засвоєння» землі у свою історичну та культурну власність має та-

кож як супровідну ознаку життєво-творчого руху любування нею, у 
творчих проявах оспівувавання, поетизування її. Щонайбільше увесь 

вміст замилування вкладається у окремий інструментарний утвір, 

який з’являється із зіставлення-поєднання людської осягальної поту-
ги та довкілля. Таким утвором є образ, що універсалізується як ін-



 

47 

струмнтарно-творчий носій, але є художньо і семантично наповне-

ним саме від місцевого довкілля. Образ як одиниця творчого єднання 
стає стрижнем і в опануванні світу. І це не лише передавання пові-

домлень про світ сьогочасний (на будь-якому відрізку часу). Образ 

обіймає в собі і значеннєві рівні колишнього, аж до першопочатково-
го. Через те образ-одиниця як носій уявлень про світ змодельовує в 

собі як світоустрій (космологію), так само виступає художнім спосо-

бом інформування і про світопочаток та світотворення – світонаро-
дження (космогонію). Образ світу «вбирає та несе в собі» світ як зго-

рнуто-розгорнутий вияв. Тож образ світу – це просторово-

космологійна вибудова, що зосереджено показується в збірному об-
разі-моделі. 

Серед українців здавна відбилося поняття існування кількох сві-

тів. Українська примовка «іти в світи» означала дорослішати і става-
ти на повнозрілій порі через набування більшого обсягу знань. Знань 

не лише про близький світ, тобто побачений і спізнаний. А вислів 

«світ зáочі», що вживався в особливих випадках, це коли звучала ви-
мушена форма недоброзичливих побажань – «зичення» обставин 

особистої скрути, з’явився на підставі уявлення як про існування да-

леких інших світів, так і через відмежування особи від «світу власно-
го» громади, зібрання люду, що поєднався спільністю життєвої доро-

ги. 

Ще одне визначення українців про світ торкалося вже зовсім ін-
шого, гранично розмежованого світу, – не цього світу. Це потойбіччя 

– «той світ», який був суціль відмежованим від цьогобіччя – цього 

світу. Зв’язок з ним не підтримувався, його нав’язливих впливів 
остерігалися. Хоча, у певні пори року, зокрема на Різдвяні свята, 

сприймали його «присутність» як необхідне явище. Це прихід і єд-

нання усіх родичів живих і померлих на Святвечірнє столування. По-
особливому єднально ставилися до «представників» того світу і в ве-

ликопісну пору. Це поминання померлих родичів у «поминальні су-

боти» цього часу. Але таки до тих – з «того світу» ставилися з роз-
межуванням. Пригадати хоча б оповідання Г. Квітки-Основ’яненка 

«Мертвецький Великдень». Або про таке розмежування мовлять ще 

й так: «Хай лежать та мене не зимають» [*9]. 
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Менш остерігально стосовно «того світу» та його представників, 

які знову ставали прародичами, ставилися після Великодніх свят під 
час поминання померлих. А єднання з найвіддаленішими, за старо-

давніми уявленнями, світами, де замешкували правдиві християни, 

серед українців відбувалося завдяки пересиланню Великодньої звіс-
тки-привітання у брахманські краї. Звісткою, що посилалася туди, 

були каралющі – лушпиння від чищених крашанок, що кидалося у 

водойми. А також щорічне вшанування рахманського Великодня, яке 
відбувалося на 25-й день після Паски – на свято Переполовення 

П’ятдесятниці. Ще одна його назва, саме народна, – Переправна (Пе-

реплавна) середа. 
Вже давній час мав як центрування, так і відмежування в уявлен-

нях про світ. Таку центрично-розмежувальну модель подає давня 

римська традиція бачення світу і «спілкування» з ним. Це формула 
римської історичної і культурної практики «Urbi et orbi» – «Місту і 

світу», отже – місто і світ. Походячи з римського місто-центризму, 

витворилася виразна особливість, що відбилася у граматичній формі 
давального відмінка у словесному утворі «Місту і світу». Першочер-

гово, отже, Місту. Вже для Вергілія в «Енеїді» Рим є початком для 

всього і всьому передує, а слово «Urbs» («Місто») вистуапає у поета 
як ще одне – зосереджене позначення Рима. Зіставлення Рима та сві-

ту («Urbs – orbs») з’явилося у поетичному моделюванні саме у цього 

поета, ним було оформлено ядро «Римського тексту», який продов-
жував розвиватися і надалі [870, с. 196 – 199]. 

Отже, у давню пору відбувалося світоглядне та образне світоуст-

роєве центрування чи доцентрування, осердям якого виступало так 
само місто. Українська давнина теж виявляється художньо в образах 

та власному смисловому полі як місто-центрувальна, місто-

притягальна. Скандинавські (варязькі) джерела подають багато за-
свідчень розгалуження мережі міст на землях, що запосідали північ-

но-західні та південно-західні гілки східних слов’ян. Ці землі варя-

гами називалися країною міст – Гардарикою – «GARÐARÍKI» [779, 
с. 143 – 151]. При будь-якій нагоді князі, як от Володимир, помножу-

вали кількість міст: «И рече Володимер: “Се не добро, єже мал город 

около Києва”. И нача ставити городи по Десні, и по Востри, и по 
Трубежеви, и по Сулі, и по Стугні» [711, с. 121]. 
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Світотворення в розумінні давнього часу пов’язане з домобудів-

ництвом [360, с. 5 – 35], як остаточною частиною ідейного вивер-
шення: 

Весь двір на горі, 

Явор на дворі, 
На тім яворі 

Сив сокіл сидить… [Цит. за: 826, с. 146]. 

У людському згуртуванні, згодом згромадженні склалося збірне 
утворення та збірний образ із кількох будівель, що представляв «ма-

лу землю», а відтак мале – «своє» просторування в світі. Такими бу-

ли селища, що розрослися в «ідейному розумінні» до рівня міст. Бо 
ж і міста можуть бути і були малими й великими. Такими ж – вели-

кими і малими можуть бути й села, але вони так і залишалися села-

ми. Місто, перш за все, – ідейне утворення з властивостями гурту-
вання, збирання – центрування. Дещо інакшими виглядають села, які 

були й є переважно місцями замешкування [301, с. 590]. Місто, отже, 

це осереддя сили і можливості захисту завдяки міським стінам – 
охоронній та оборонній горожі. Місто – це «образна твердиня», що 

запановує в просторі, зосереджує довкола себе «простір малий» та 

збирає навкого себе «простір великий». На місто, завдяки можливос-
тям розлогого образного структурування, переносяться мотивні пер-

вні світонародження та світоустрою. У «Повісті временних літ» про 

заснування міста князями неодмінно мовилося: «согради град», або: 
«і створиша городок во имя брата своєго старійшаго, і нарекоша Ки-

єв», «била суть 3 братья, Кий, Щек, Хорив, іже сділаша градок сь…» 

[133, с. 35, 42]. Як видно з літописних слів, поняття, що постають за-
для представлення появи міста, зближуються зі світонародженням 

(космогонією). Їхня основа – це показані як творення образи появи 

міста: «і сотвориша городок…». Отже, у літописному повідомленні 
з’являється творча (засновча) дія, близька за образно-мотивною 

структурою до початків світу. Особливо увиразнюється це місце з 

літопису у зіставленні із світотворчою значеннєвістю у сітоглядному 
річищі культуропоявчого (засновчого) міфу. Саме цей – світотвор-

чий тлумачний напрям щонайближче, як видається, «підступає» до 

висвітлення «творчого випадку», поданаго у літописі. Адже в літо-
писній оповіді згадується про братів і сестру засновників Києва. Во-
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ни – це місцеві міфологічні постаті – «свої» культурні герої-

започатковувачі. 
Теж саме говориться і про монастирі, які уподібнюються до міст 

у власній значеннєвій появі та своєму смисловому полі [*10], засно-

вча дія щодо них – «соградити», тобто виокремити, вимежувати 
«своє» просторування, а відтак – здобутися на «свою» образну стру-

ктуру. У «Требнику» митрополита Петра Могили є окремий «Чин 

основаніа новаго Монастиря и огради єго» [883, 2, с. 188]. Про зла-
годжене «стояння» міста ідеться ще у «Повісті временних літ»: «Се 

же Олег нача городи ставити, и устави дани Словіном, Кривичем и 

Мерям, и устави Варягом дань даяти…» [133, c. 95]. Першопоява мі-
ста чи дому – це світоустрєве покладання («лежання») – «закладан-

ня». Починається це з «програмової» дії – первинного дійства «вкла-

дання» міста на місце – це «Чин о кладоваті град»: «Прішедшу свя-
щенніку, і ставшу на мєстє, ідєже биті площаді града, єже єсть сред 

всего» [888, л. 83]. Тут ідеться про «закладини» – «кладоваті град». 

Так про початок міста сказано і в «Повісті временних літ», коли 
князь Ярослав теж учиняв першу дію – «закладини» «свого» міста, 

незважаючи на те, що ніби «добудовув» город «вні града» до вже на-

явного – батькового Володимирового: «Заложи Ярослав город вели-
кий» [711, стб. 151].  

Місто, з огляду на свою практичну можливість – захисту стінами, 

є і місцем перебування влади і зосередженням її сили. Міста давньо-
го світу це і місця релігійного пошанування та святилищ. Але, пере-

довсім, місто це простір космологійного врівноваження владою, що 

мала священне походження. Представлення в образі загородженого 
місця – двору («остроженного»), де стається збір – порада (вилашто-

вується влáдний чин), зустрічається у колядках: 

                     У господаря остроженний двір 
                     Остроженний двір, збирається збір. 

                     Всі старі люде радять радочку 

                     Невеличкую стародавную…[Цит. за: 250, с. 166]. 
Загалом значеннєвим ґрунтом, що снує образну вибудову (структу-

ру) міста та збирає («згущує») у наповненні міське смислове просто-

рування, є домобудування, яке має своє ядро у домо-ідеї. Вона ле-
жить в основі художньо-образного розгортання міської топіки. 
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      Хоча, і сільська – при-польова модель не втрачає свого давнього 

набутку – сприйняття первинної ідеї всезагального домобудівництва. 
Український, зокрема гуцульський будівний досвід називає садиби 

ґраждами, які теж є захищено-розмежованим простором – загоро-

дженим і за своїм виконанням є дуже близькими до форм захисного 
– фортечного містобудування: «Данило же вниде в кград свои, и 

приде ко пречисті святіи Богородици, прия стол отца своєго» [644, 

стб. 778]. Привертає увагу форма запису – «кг», що вживалася у ки-
ївських пам’ятках і в XVII ст., де відбито звучання «ґ», присутнього і 

в гуцульському слові «ґражда». Подія відбувалася 1138 р. 

Українське домобудування неодмінно пов’язане з Землею як 
ідейним та вказівним мірилом усіх творчих рухів. Усі справи, що 

стосувалися хатнього будівництва, неодмінно звірялися з «реагуван-

ням» землі, поданими з неї знаками-вказівками. При будуванні хати 
в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» Мотря сіє пшени-

цю, щоб отримати знак на подальшу працю щодо хатнього будівниц-

тва. Пшениця зійшла. Це був добрий знак на те, що можна було за-
ходжуватися стосовно будування хати. І це вже тоді, коли існувала 

попередньо поставлена батькова хата. Адже, Кайдашенко Карпо мав 

намір лише добудувати хату – звести нову будівлю через сіни – пос-
тавити противну хату. Але кожна дія, отже, неодмінно мала потрап-

ляти під «благословення» Землі [*11]. 

Про звіряння будівельного замислу з землею як місцем на ній для 
явлення небесного знамення можна довідатися ще з «Печерського 

патерика». В ХІ ст. сталася подія, яка зробилася ґрунтом для ство-

рення слова-оповіді, що увійшло до складу «Патерика». Це оповідь 
про прибуття майстрів-греків з Царгорода та закладання Великої це-

ркви в Печерському монастирі. У цій справі братія теж просила не-

бесного сповіщення-благословення на її започаткування. Цей знак, за 
молитовним проханням ігумена Антонія, мала прийняти братія та 

ігумен на місці будування Великої церкви. І тоді, за патериковою 

оповіддю, знак подавався двічі. На місці майбутньої церкви одного 
разу була роса, а все довкола було сухим. За іншим разом, це місце 

було назнаменоване сухістю, коли довкола випала роса [4, с. 7]. По-

дібне благословення з вказуванням місця зустрічається і у вірмен-
ській оповідній традиції, але там Христос лише вказав золотим мо-
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лотом на землю, визначивши місце майбутньої будівлі в Ечміадзині 

(Вагаршапаті). Сама земля безпосередньо не приймає ніякого знаку. 
У «Житії Феодосія Печерського» ідеться про назнаменування мі-

сця, куди має прийти Феодосій, стається воно ще через Антонія. Пе-

рше назнаменування Печерського монастиря як місця перебування 
Благодаті було, отже, Антонієвим: «О тайния тайно! Яко отнюдуже 

не бі начітися, оттудуже всия нам деньница пресвітла, якоже от всіх 

стран видівше свьтіниє єя, тещи к ней, вся презрівше, тоя єдиния сві-
та насититися. О благости Божия! Єже бо испьрва місто назнаменав і 

благосовив, пажить створи, на немь же хотяше пасвитися стадо бого-

словесьних овьць, дондеже пастуха избра» [327, с. 306]. Це було 
знамено на місце. Друге ж знаменування Печерського монастиря, 

вже як місця Великої церкви, сталося за самого Феодосія. І це було 

знамено на Богородичну церкву. Цим знаменом був образ Успенія, 
принесений у Печерський монастир грецькими майстрами, він і зро-

биться головним знаменом всього міста, всього монастиря у подаль-

шому: «В кіновіи святиа Чудотворниа Кієвскіа Печерскіа Лав-
ри…Пречистоє Знаменіє Святия Великия Лаври Печерскіа. Успеніє 

Пречистиа Богородица Приснодіви Маріа» [398, арк. 2, 5]. А вже не-

вдовзі після зведення, Велика Печерська церква зробилася чиновим 
образом – топосом у просторуванні неба на землі, а відтак – «мірою» 

зведення церков по інших містах та землях. Взяття «міри» на спору-

дження місцевої церкви з Печерського монастиря сприймалося як 
принесення великої святині у «своя си»: «И в своєм княженіи хрис-

толюбець Владимер, взем міру божествения тоя церкве Печерскиа, 

всім подобієм сзда церковь в граді Ростові в висоту и в широту и в 
долготу, но и писмя на хартіи написав, ідеже кииждо праздник в ко-

єм місті написан єсть, и сія вся в чин и в подобіє створи по образу 

великия тоа церкве богознаменаниа» [4, с. 12]. 
У давньому світі визначилися окремі образні домінанти, завдяки 

яким щонайбільше подавалося уявлення про світ. Отже, давнє світо-

сприйняття світ як утвір образно передає і змодельовує в дереві [592, с. 
396 – 407]. Але не меншої ваги в давньому світоуявленні та змоделю-

ванні віддається і горі [592, с. 311 – 314]. Саме ці два містких спосте-

реження та похідні й показові з них образи є головними «представни-
ками» уявчої побудови про світ. Часами вони змінюють одне одного у 



 

53 

завданнях показування світотворення та світобудови. Але неодмінно 

їхнє «семантичне представництво» залишається помітним у художньо-
творчому житті українського народу. Хоча, семантична домінанта в 

осягненні світоустрою серед українців, звісно, належить світовому де-

реву. Його модельно-образне представлення спостерігається у виши-
ванні, різьбярстві, пластичному мистецтві. Ідейним підґрунтям, що 

збагачувало та семантично підкріплювало рукотворні праці в культурі 

українців, були джерела-твори усно-словесної творчості. 
Образні змоделювання світу в дереві та горі теж підпорядкову-

ються великій ідеї світо-домобудування. Недаремно давні предки 

українців жертовники та місця пошанування божеств влаштовували 
під деревами [*12], а як передають джерела: літописи і «поученія» ХІ 

– ХІІ ст. і давніші про старовинні вірування русів, «жряху» вони та-

кож і біля колодязів. Колодязь теж особлива споруда – своєрідна 
«домівка» для джерела, коли зважати на форму його чотиристінного 

будування. 

Отже, в українців була давня деревно-будівна модель світу, що 
пізніше здобула перехід-удокладнення в хаті (домо-моделі). Кожна 

хата – двір у колядках супроводжується деревом [*13]. Чи не про та-

кий перехід зі сполученням у значеннєву єдність в образі хати-дерева 
можна довідатися з української казки, в якій у бідних діда та баби з-

під хати проросло дерево із чарівного зернятка, яке, прохромивши 

стелю і покрівлю, виросло верхів’ям аж назовні. А самі, до того не-
заможні господарі, стали в такій оселі статковитими людьми [*14]. 

Особлива увага до моделі-образу гори спостерігається на Русі в 

християнську добу. У цей час гора як світоуявча модель увінчується 
церквою [*15]. У старокиївській словесній традиції таке моделюван-

ня значеннєво ґрунтується на апостольській проповіді та апостоль-

ському благословенні. Це коли апостол Андрій, за переказом, побла-
гословив київські гори і мовив, що на них піднесеться багато церков. 

У християнський час відбулося семантичне роздомінування колиш-

нього осередкового конструкту «Єрусалим – місто – храм» та гора 
Сіон поблизу Єрусалима. До того, в Старому Заповіті, лише Єруса-

лим був визначеним місцем храму. Відтоді кожне місце, кожного на-

роду здобуває благословення й духовно-семантичне вивершення у 
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образі-вигляді храму [*16]. Таким в уявленні киян та русів був поб-

лагословлений апостолом Київ з його церквами. 
У давній час самé місто на горі теж стає верхів’ям космо-

домобудівництва. Відтак особливо визначалися міста, що постали на 

горах. На пагорбах піднісся Рим. На горах виник і звівся так само і 
Київ. У давніх містах образним вивершенням – продовженням гори 

були башти-вежі. У християнський час загальна модель «світ-гора» 

набуває вивершених ознак у власне місцевих образо-виявах. Чи не з 
цієї обставини будовані церкви підносилися на високі гори. Таким – 

на горі означає місце розташування, зокрема монастирів, митрополит 

Іларіон в «Слові о законі і благодаті»: «Монастиреве на горах ста-
ша…» [601, с. 123]. Князь Володимир навіть зумисне зробив виви-

щене місце – насипав гору (пагорб) в Корсуні, а на ній звів церкву: 

«Володимер же посем поєм царицю, і Анастаса, і попи Корсуньс-
ки…Постави же церковь в Корсуни на горі, іже ссипаша среді града, 

крадуще приспу, яже церки стоіть і до сего дне» [133, c. 161]. 

Часом навіть було загадковим, як наважувалися долати такі відс-
тані, йдучи увесь час під гору на богослужіння в такі місця, ось як до 

церкви Самеба (Святої Трійці) у Казбегі в Грузії. У гірських місцево-

стях України церкви теж споруджувалися на високих горах, нерідко 
на значних віддаленнях від селищ. 

Слід також зауважити, що через таку космологійно-домобудівну 

єдність деякі церкви у християнському світі, зокрема на Сході, отри-
мали назву гір – чи узагальнено, чи способом перенесеного заприс-

війнення. Це і Болніський та Дманіський Сіони в Грузії. В Ефіопії 

теж є Ціон – собор в давній столиці Аксумі, а окремо пошановувані 
церкви в цій давній християнській країні названо зі складником «де-

бре» – гора та з повним перенесенням семантичних ознак окремих 

місцин Палестини – Дебре Табор – Гора Фавор. Або ще – відоме мі-
сце чернечого подвигу – Дебре Лібанос – Гора Ливанська. 

 

 
 

Образ як художня осягальна структура – поява глибинного часу в 
українському словесному культуротворенні, як, певно, і в будь-

якому іншому. Але в українській культурі з’явилося ще й особливе 



 

55 

ставлення до образу в християнську добу [*17]. Це сакралізоване по-

няття образу, що увіходить до парадигми кирило-мефодіївського 
спадку, воно побутувало завдяки пригадуванню подій відстоювання 

образу (ікони) як живо-представницької моделі святості та святині. 

Ці події належать до часу іконоборства та поновлення іконошану-
вання. У диспуті з іконоборцями брав участь і Константин Філософ. 

Через безпосередню переможну участь Константина-Кирила у спра-

вдуванні – суперечці з іконоборцями для слов’ян, а серед них і укра-
їнців, ставлення до образу та образності було так само складовою 

писемної та художньо-творчої традиції, успадкованої від солунських 

братів. Ця подія так само була причиною на піднесення відчуття що-
до священної висоти у спийнятті образу як цілокупної художньої дії 

образу словесного та мальованого серед християн загалом, і в хрис-

тиянізованому слов’янському світі зокрема [*18]. 
Давня українська словесна творчість у княжий час скріпилася ві-

зантійською, де виробилася окрема образна модель з її особливою 

тілесністю, а отже, і космологійністю, з якою пов’язуються організ-
матичні уявлення про тіло. Загалом образ має опертя на тілесність. 

Але семантично сама візантійська образність є майже «нетілесною». 

Тут «земне» тіло пласкішає, і його виражають лише очі, які уобра-
жують глибину смислів погляду. Саме споглядання може учинятися і 

тілесними, і «умнима очима». Це показує «іконова тілесність», яка 

по-особливому – художньо виявляється і в малярстві, і в словесності. 
Головне смислове зосередження в «іконовій тілесності» – представ-

лення кенозисної можливості у спасенному змоделюванні земного 

життя та поведінки людини. Це спостереження всього «небесного» 
як святого та священного. 

Слід зазначити, що сама тілесність є неодмінною ознакою у ба-

ченні українцями світу та сприйнятті й розумінні простору. Отже, 
по-особливому – тілесно-космологійно українці орієнтуються у про-

сторових вимірах. Обертаючись на сторони світу, українцями неод-

мінно згадуюється частина тіла рука. Рух українця в просторі спря-
мовується ще з давнього часу праворуч та ліворуч. А виконування 

вдало чи невдало дії ними називається зручним чи незручним – «з 

руки». Свідчення про особливе тілесне сприйняття – «на руці» прос-
торового розташування будівель, що довелося йому бачити в Назаре-
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ті, подає ігумен Данило: «…на лівой руці єсть гроб святого Иосифа, 

обрученика Мариина…» [328, с. 107]. 
Серед українців поводження, «ставлення себе» в просторі відбу-

вається у відповідності з цілковито тілесним – від-тілесним виявом 

його сприйняття. Все робиться за тілесним вказівником та мірилом: 
з-руки та не з-руки. Хоча і в росіян виконання дії теж стає на значен-

нєвий ґрунт тілесності. Та криється він в глибинах староболгаризмів. 

Це «удобний», що наближається за походженням до книжного «удо-
боносімий», «удоборазумєніє». І серед росіян, отже, тілесність при 

творенні дії має свій вияв. І в південних слов’ян, а від них і в росіян, 

сприйняття світу та виконувані в ньому дії, бачилися у майже нероз-
ривній єдності з тілом, чи були близькими до тіла. Хоча виявляється 

в такому баченні виразна різниця. Серед українців вся значеннєвість 

таких виконаних дій-рухів подається у показовій образо-дії через 
безпосередньо названого «виконавця» таких дій у складі тіла – руку. 

Тож все, що можливе до виконання без особливої напруги, визнаєть-

ся зручним. Хоча і на московсько-новгородській Півночі, зокрема у 
народній мові, зустрічається вислів – «нє с рукі мнє», а також – «на 

лєвой рукє – восьмой дом» (Рязанщина), які, певно, так само є відго-

монами давньої «орудної» тілесності. 
На московсько-новгородській Півночі, а здавна і на києво-

галицькому Півдні, як це подає книжний мовний досвід, виконання 

дії потілеснено узагальнюється. При такому виконанні не помічаєть-
ся одразу того рушія, що її виконує. Серед українців всіляка умова 

виконання звертається в бік руки, тобто головного «робітника». Так 

з’являється поняття зручності. У росіян ті ж самі обставини зручнос-
ті переносяться вже не на докладно визначену тілесну «одиницю», а 

на узагальнений «уд» (частину тіла). Можна припустити, що закорі-

нення слово-поняття «удобно» та близьке до нього книжне старе 
«удобіє» переносить виконувану дію на все тіло. Отже, не на окре-

мий «уд», а на всі «удесá». Тоді «удобоносімий» та «удобний» – це 

завдання, що має злагоджено виконати все тіло. 
 

 
Називне поняття візантійського «образу» перейшло в українській 

культурі шлях заприсвійнення [*19]. Слід зауважити, що грецько-
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візантійське сакралізоване поняття «εικόνα» не наважилися перекла-

сти на Заході, або замінити на неначе поняттєво і змістовно рівноз-
начне «imago». Тут святі ікони називали «sanctae iconae». Щоправда, 

там-таки – на християнському Заході вживалося понятійне означення 

«imago, imagionis» – як святе зображення, зокрема у «Міссалі» [*20]. 
Для слов’янського світу це грецьке слово-поняття було перекла-

дено як образ [*21]. Саме як священне воно зберігалося у вжитку в 

українській культурі, де слово ікони, як видно, вживалося спершу 
лише переважно духовними. Показовим засвідченням цього є особ-

ливі словникові форми сприйняття серед українців неперекладеного 

грецького слова «εικόνα» – «в’їкони» [*22], «окони». Вияви помісце-
влення у звучанні слова «ікона», схожого на наведені приклади з на-

родного обіжника пізнішого часу, можна спостерегти і в княжу добу. 

Ідеться про час Володимира Мономаха. У словах митрополита Київ-
ського Никифора, що вміщені у його «Посланіє к Великому Князю 

Володимиру, сину Всеволожю, сина Ярославля», можна зустріти та-

ку сприйняттєву собливість щодо слова «ікона»: «Єго Бог издалеча 
проразуме и прідповідь, єго же из утроби освяти и помазав, от царс-

коє и княжескоє крови смісив…И тъи єсть истиннии икунник царс-

коє и княжьскоє икуни» [777, с. 63, 75]. Відтак і духовні у києво-
руський час показують форми звукового заприсвійнення та помісце-

влення слова-поняття «ікона», подібні до тих, що виявляються у на-

родному вживанні навіть дотепер. 
Всі закорінені народи мають в уображенні світу домобудівну мо-

дель. За Г. Гачевим, італійці у власному образі світу мають пануван-

ня арки – елемент будівництва, єгиптяни – піраміди, німці – дім [205, 
с. 18]. Хатню космо-образо-модель як відбиття домобудівної ідеї 

мають українці. Але при цьому українцями показується ще особлива 

уявча модель просторовості, з її давнім сприйняттєвим розподілом 
на «верх» та «низ», виявлявляючи «власну частку» («свою» парадиг-

матику) в значеннєвій структурі уображення світу. Та ще й так, що 

«поле» – солом’яна покрівля-стріха з «низу» виноситься і ставиться 
над хатньою «внутрішньою горою» – над горищем. «Низ» підно-

ситься на «верх», вивищується в образній світоустроєвій схемі. 

Вона підкріплена і візантійським будівництвом, яке є небоспря-
мованим. Адже це у Візантії показалося небо на землі, коли було 
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зроблено перекриття куполом такого великого простору як у храмі 

святої Софії в Константинополі. У Римі та у давніх греків таких ве-
ликих купольних споруд не було. Винятком буде хіба що ротонда-

пантеон в Римі та римські арени, що тимчасово перекривалися вису-

вними дерев’яними конструкціями на окремі випадки. А всі базиліки 
античного часу були перекриті двосхилим дахом. Через таку покрів-

лю простір значно обмежувався, «зачавлювався». Візантійці переда-

ли українцям у Києві в соборі святої Софії ідеї розлогої просторовос-
ті-небесності, що виявилася у багатобанному завершенні собору. Ба-

гатобанне перекриття, а відтак – «помножене» небесне просторуван-

ня, відомим було в Константинополі лише у церкві Апостолів. Бага-
тобанність показувала кільканебесний стан Висоти, про який гово-

рить апостол Павло: «Вім человіка о Христі, прежде літ четиренаде-

сяти: аще в тілі, не вім, аще ли кромі тіла, не вім, Бог вість: восхище-
на бивша таковаго до третіяго небесе…яко восхищен бисть в рай и 

слиша неизреченни глаголи, ихже не літь єсть человіку глаголати» (2 

Кор. 12: 2,4). У своєму практичному вияві українці не забували про-
довж віків про велич будівної просторовості. Навіть церкви хатнього 

типу зрідка мали стелі, а здебільшого зводилися з розкритим покрі-

вельним простором. І під час турецької заборони на будування цер-
ков з зовнішніми банями-верхами розкриті бані в таких випадках хо-

валися майстрами під високими покрівлями. А в українській хаті сам 

покрівельний простір, що утворюється під покрівлею-дахом назива-
ється «горúще». Суфікс цього слова, як і в слові «двóрище», промов-

ляє про глибоку давнину його виникнення, а також про просторову 

широту осягнення. 
Таким чином в українському практичному домобудівництві від-

билися космогонійні поняття, що показувалися у моделі-вияві гори. 

В українців світ зображується, отже, і як гора-дім. А просторовий 
рух українців чи зоровим способом, чи тілесно так само відбувається 

від низу – до гори. До гори закидається погляд, до гори піднімаються 

руки [*23]. До гори рухається все тіло, як передано у тексті цієї ко-
лядки: 

Ци дома биваш, пане господар? 

– Встань горі, дав ти Біг добре 
– У твоїм дворі, встань добре…[Цит. за: 250, с. 15]. 
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Просторовий рух «горі» спостерігається і в «Повісті временних 

літ» у повідомленні про перебування апостола Андрія на горах, де 
опісля постав Київ: «Андрію учащю в Синопии и пришедшю єму в 

Корсунь…и оттоле поиде по Дніпру горі…и приде и ста под горами 

на брезі…» [133, с. 85]. 
Отже, всі давно «закорінені» народи образно уявляють світ через 

домобудівну семантику. Але окремі згуртування, згодом спільноти, 

що з’явилися внаслідок новопереселенських рухів, зокрема на аме-
риканські континенти, втрачають домобудівний ґрунт в образо-

показуванні власного бачення і розуміння світу. Перші майбутні 

американці, що «виникли» ідейно з течії протестантських переселен-
ців-неофіційників (неангліканців), є прикладом такого образо-

розірвання і образо-втрати. На них до того ж вплинула і та особли-

вість, що ще на батьківській землі вони розірвали власний культур-
ний зв’язок зі сприйманими та практикованими в Європі формами 

образо-явлення. Виявилося це неначе у боротьбі з римською образо-

тілесністю. У Римі та римській християнській культурі запанувала 
перенесена Передвідродженням (Проторенесансом) і Відродженням 

(Ренесансом) з античності скульптурна (пластична) тілесність, що 

витіснила тілесність римську середньовічну, візантійську з похо-
дження. У боротьбі зі «скульптурами-ідолами» стався відхід від усіх 

форм образної тілесності як священно-з’явлюваної. Така відмова 

стосувалася і живописної тілесності. Винятком була хіба що німець-
ка реформація, де священний живопис перейшов на рівень переваж-

но прикрашальний. Тут зображення почали виконувати завдання 

лише нагадування про події та постаті, а не священного образо-
явлення (докладніше – вже у повторюваннні – образо-появи). 

До Америки прибули переважно неугодовці – нонконформісти, 

ті, хто не належав до очолюваної королями Церкви Англії – Church 
of England – англіканської. То були методисти та пресвітеріани, бап-

тисти, квакери. 

Ще на Британських островах, відмовившись від священної образ-
ності – від священних зображень, і в «Новому світі» (саме так його 

називали переселенці) вони вже не вдавалися до відтворення – тако-

го точного в окремих речах, а відтак – і образах свого попереднього 
світу. Власне, такого завдання вони перед собою і не ставили. Їхнім 
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бажанням було справді творення такого омріяного для них нового 

світу, зовсім несхожого на полишений британський [589]. Через те 
домо-ідея та домо-образність для них вже не набувала такої виразної 

актуалізації. Вони швидше творили середовище замешкування, аніж 

справжній Дім. Зоставшись без ідеї дому, новопоселенці у творенні 
власного нового світу набувають ідею-замінника. Розбудова Дому 

заміняється гонитвою у накопиченні – доларом. Про зв’язок цієї речі 

зі старим світом засвідчує лише її назва, щоправда, виразно америка-
нізована. Колишній таляр зробився доларом. 

Для старої Європи ще з давніх часів гроші – латино-римське «pe-

cunia» були вторинною ознакою. Особливо зневажили накопичення 
люди середньовічної християнської Європи [260]. Відтак «живий» 

образ дому-статку був «дворовим» – і теж «живим». Адже, «pecunia» 

– це свійська худоба, яку використовувалося для сплати домовласни-
ками та домогосподарями. Відтак і гроші, що згодом зробилися мі-

рилом-сплатою у великому господарюванні, здобули назву колишніх 

«живих грошей», які залучалося до справи обміну. Європа власне ба-
гатство зосереджувала теж у домобудівній, провідній з давнього ча-

су, ідеї. А «pecunia» («тваринні гроші») у середньовічній Європі за-

мінилися на «східне золото», що «представляло» на землі ідею Висо-
косного сяйва. 

Американці, не сперті на космо-домобудівну ідею, відкинуту ни-

ми через те, що нагадувала «старий світ», втрачали часовий зв’язок, 
який уривався з «обтинанням» форм поєднання поколінь. Батьки з 

легкістю переходили на нову землю, де сподівалися отримати свобо-

ду особисту та обставини вільного стану для свого віровизнання. Їхні 
діти легко виходили з батьківських осель вже в Америці, забуваючи 

й оселю і ту ідею, з якою батьки виїздили з Британії – зберігання 

власного буттєвого устрою, що ґрунтувався на їхньому віровизнав-
чому переконанні. У більших американських містах вже й сліду не 

залишалося від тих домівок, що їх облаштовували переселенці з Бри-

танії. В Америці основну ідею дому замінила допоміжна (вторинна) 
для давньої Європи справа «pecunia» («скотарство») – гроші, що в 

глибині часу – в античному світі, як зауважувалося, походили від 

свійської худоби. В «Новому світі» гроші отримали «помісцевлений 
вияв» європейського «таляра» – «долар» [*24]. Хоча, допоки на схід-
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ному узбережжі, на півдні та в центрі США «місто» як середовище 

урбаністичної психології врівноажувалося у кількості поселенців 
мешканцями, що займалися обробітком поля, допоки не переважило 

міське населення, ті вихідці з Британії, що не належали до подержа-

вненої, очолюваної королями англіканської Церкви, і на «Новій зем-
лі» намагалися зберегти «старий світ», але власний, не схожий на ко-

ролівську офіційщину. То був їхній світ – світ молитовного пієтизму 

та життєвого пуританства, у якому тоді ще не мав панування «кон-
торський (офісний) долар» та його поведінкова психологія. 

У власній значеннєвій глибині в українській культурі поняття світ 

та його образо-явлення ґрунтується на всеохопній ідеї Світла. Це, 
власне, через особисте осявання – просвітлення людині дається мож-

ливість здобутися на більше від того, чого може торкнутися око. Жа-

га пізнання світу чи світів може спонукувати людину не лише до 
внутрішньо заглибленого споглядання, а й до мандрів – ходіння в 

світи. Сáме через ходіння-мандри воїнів, купецтва, прочан, чумаків в 

українській культурі поповнювалася скарбниця знань і уявлень про 
те, що перебуває за край-обрієм – за межею засвоєного власною сло-

во-культурою простору. А самé поняття світ в українців теж 

пов’язане зі Світлом. Отже, світ – це те, що показується людині через 
Світло. Українці серед слов’ян не поодинокі щодо збереження у вла-

сній мові такої понятійної давнини. Її затримали у своєму вжитку, як 

мовно-культурний досвід, і поляки. І у них світ і світло теж мають 
єдиний морф-корінь, а відтак – одне слово на своє позначення 

(«представлення») у мові та словесній культурі, – це «swiat» i 

«światło». Тоді, як у росіян, тепер поширенішим є слово-поняття 
«мир», що не має коренево-етимологічного зв’язку зі словом «свєт». 

Щоправда, у варіантах російської народної поезії та розмовних фор-

мах тривалий час зберігалося слово, а з ним і словосполучення «бєл 
свєт», як давнє і власне народне. 

Такий розподіл властивий і церковнослов’янській (староболгар-

ській) мові. Тут так само розрізняється, навіть з передаванням по-
різному на письмі, світ як простір та люди, для випису цього вжива-

ється «і»-десятеричне – «мір» (грецькою мовою «κóσμος») – «Тімже 

мір Тя славит» [*25]. Та «мир» (грецькою мовою «εἰρήνη») – як бла-
гословенний та тихий стан і тривання людського життя: «Мир всім» 
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– «І духови Твоєму», – сповіщається у священицькому виголосі на 

літургійній відправі. Саме поняття «мир» як стан спокою (час без сі-
чі, без воєнного лихоліття) у «Повісті временних літ» споряджене 

виразним світоустроєвим (космологійним) смислом, до набуття мир-

ного стану – укладання миру тут застосовано слово з показовим бу-
дівним значенням  «построити»: «Присла Роман, и Костянтин и Сте-

пан посли к Игореви построити мира перваго; Игорь же глагола с 

ними о мирі» [133, с. 112]. Отже, це слово «мир» передається через 
«и»-восьмечне. А вже весь світ людський, і той, що над ним, і поза 

ним – це «Вселенная». Світло як прихід дня та явлення небесної 

Слави у цій мові – це «Світ» – «Світ Христов просвіщаєт всіх» [*26]. 
Схожий розподіл стається і в слово-культурному просторі лати-

ни. Тут так само благословенне посилання (просторування) мирного 

життя у Церкві єпископом звучить як: «Pax vobis (vobiscum)» – «Мир 
вам (з вами)» – з відповіддю: «Et cum spiritu tuo» – «І з духом твоїм». 

А от папське благословення має просторову формулу «Місту і Сві-

ту» – «Urbi et Orbi». Отож, світ – це «Orbs». Тоді, як Світло, про яке, 
зокрема, сповіщається на Великодній Віґілії (Vigilia – Надвечір’я) у 

римському обряді, – це латиною «Lumen Christi» – «Світло Христо-

ве». 
Напевно, через такий слово-кореневий збіг з походження, а отже, 

і значеннєву близькість слів «світ» та «світло», в українській культу-

рі так шанобливо ставилися і до Світла як вищої ідеї, що співдіє у 
світопостанні, а також як і до сприятливої сили, що допомагає запіз-

нати світ. Отже, не безпричинно в українців з’явився особливий зви-

чай практичного пошанування Світла. При щоденному першому за-
палюванні хатнього світильника – каганця чи «лямпатки» промовля-

ти слова: «Слава Тебі, показавшаму нам світ» [389, с. 339]. 

 

 
«Народна керигма» творить простір сповістя і закорінення отри-

маного слова [*27]. Він є дводієвим і двоархічним (двосиловим) у 

несенні сповістя і в перейманні сповіщеного, а за чинником впливу – 

це простір спільноти-громади, де виокремлюється родинне (хатнє) і 
церковне. «Хатнє» – це малий простір – при-літургійний, а церковне 



 

63 

– більший – літургійний. І саме з літургійного чину сповістя перехо-

дило в хатнє побутування [*28]. 
Отож, простір керигми – усного існування (побутування) сповіс-

ного слова – це не лише хатнє родове передавання спізнаного з роду 

в рід, це так само і, передовсім, сповістя церковне, яке поєднується з 
панівною в церкві співаністю. Власне, спів та співаність співдіють у 

передаванні сповісного слова як відусного несення слова в церкві. 

Цьому свідченням є добірка церковних наспівів, які називають «са-
молíвка» («самуїлка»). Побутує він у церковному просторі галицько-

волинських наспівів. Сама назва «самолівка» промовляє про «само-

вловлювання» та «самовинесення» окремої духовної науки. І стосу-
ється це не лише особливостей співу, але так само і змістової части-

ни співаного, яка творить з виспівуваним виразну сполуку – текст 

словесний та текстуру мелодійну. Отже, можливості співаної «само-
лівки» – це самовловлене та самовинесене з часопростору відправи 

сповістя правди віри. Співане, джерелом якого була Книга з вівтаря – 

Євангелія, та «книга крúласна» – Псалтир, Часослов і Октоїх, пере-
ходило в пам’ятне – усне. Навіть сама участь у богослужінні люду 

ґрунтувалася на усності та пам’ятному: «…а баба учила їх напам’ять 

таки по-нашому, без книжки…» [Цит. за: 973, с. 244]. І в колядках 
відгомонює народне бачення Книги з вівтаря, якій належить читане 

відтворення, а все співане в церкві, до якого долучався і люд, було 

вже неначе «некнижним»: 
Коло престола Матер Христова 

Книжку читає, Христа благає [Цит. за: 826, с. 112]. 

Власне, так творився простір «народної керигми» – усного побу-
тування слова Книги. Прикметно, що з «самолíвкою» («самуїлкою») 

дуже зближається і «єрусалимка» – це теж добірка наспівів, але по-

казовим є і те, що ця ж «єрусалимка» так само, як і «самолівка», на-
лежала до виявів народного співу. Тобто вживалася тоді, коли співа-

ла вся церква. По суті і «самолівка», і «єрусалимка» перебували у 

співаному обіжнику «народного криласу» – всієї церкви. Але похо-
дження їхнє, звісно, було церковне дяківське. Привертає увагу і сама 

назва добірки наспівів – «єрусалимка», де може відгомонювати ус-

ність побутування сповісного слова Божественного Спасителя. Адже 
це в Єрусалимі та в його околицях і поширилася щонайперше кериг-
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ма – усне передавання Христового слова. Аж допоки воно не зроби-

лося словом писаним – словом Євангелії – словом Книги. 
Отож, показово, що за певним збігом, і серед українців ту добірку 

наспівів, яка щонайбільше обслуговувала «народний крилас» у церк-

ві, поряд з «самолівкою», і ґрунтувалася на усності передавання спі-
знаваного – слова Христової науки, і «навчання» співові, названо по-

єрусалимськи. Тобто назва цього явища в народно-церковному житті 

походила від самого Єрусалима, де і панувала спершу апостольська 
керигма як усний спосіб народного навчання (повчання) та проповіді 

правди Христової віри. 

Простір «народної керигми» – усного сповістя та побутування 
(передавання) Христової правди висновується, отже, на апостольстві 

– апостольському слові, що утверджувалося на таїні Правди – «Не бо 

врогом Твоім тайну повім» [*29]. Про це доказово свідчить добірка 
наспівів в духовному досвіді руської (української) спільноти, де в 

церковному часопросторі відправи існувала «самолівка», що творила 

чин самонаснаження Христовою правдою з духовної науки Церкви. 
Отже, таку духовну практику випрацювала в собі «самолівка», а так 

само, як про це йшлося, ще одна добірка наспівів – «єрусалимка». 

Вони і були свідченням живого чину апостольства, який розійшовся 
світом з духовного осердя – з матірної для всіх християн Єрусалим-

ської Церкви. 

Поряд із добіркою наспівів на Галичині і на Волині, названих 
«єрусалимкою», і на Наддніпрянщині побутує як особливий наспів 

«Єрусалимська Херувимська», а ще єрусалимська утреня на Велик-

день. Але особливостей виконавства, властивих для греків, що побу-
тують, зокрема, в духовному просторі Єрусалима, на Русі не перей-

нято цілковито. 

Ідеться, передовсім, про таку виконавську особливість, як спів з 
ісоном. Отож, «цілком грецького» способу виконання з ісоном на 

Русі не збереглося. Натомість співаний «низ», який і представляє 

ісон, і який у візантійському виконанні є «безслівним», на Русі за-
звучав, наповнившися словом. У київському розспіві, як і у всіх ін-

ших руських співочо-мелодійних добірках низове виконання, на від-

міну від візантійського, теж відтворює слово Книги. Басово-
баритональний «низ» теж розспівує текст, а не лише подає звуковий 
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супровід. Слід зауважити, що подекуди при ісоновому виконанні 

«співаним» є «низ» і у сербів, але не такий виразний, як на Русі. 
Хоча значення «низу» при церковному виконанні є немалим. Йо-

го наявність робиться ледь чи не основною умовою співочого вико-

навства на криласі. Отож, навіть при винятково жіночому складі ви-
конавців має бути «бас». І тоді «басує», спираючись на природні мо-

жливості – низове тенорове виконання, жінка. Цей спосіб жіночої 

голосової подачі в народі так і називають «басування». 
Разом з тим, є наявним і інше виконавство, яке сполучається з «ни-

зом», а в давнину з ісоном. Це «гласíння», що є близьким до давнього 

візантійсько-грецького – «високого» у рівневому розташуванні, а що-
найприкметніше – слово-подавчого тенорового виконання. У греків 

саме тенори з альтами подають слово Книги через його розспівування. 

Така виразна «висота» у виконанні поціновується здавна у дяків-
ському співі. На Галичині у дяківському середовищі вважалося най-

показовішим, як це зауважує Г. Хоткевич у повісті «Камінна душа», 

«повести» над всіма дяками [*30]. 
«Басування», а так само «гласíння» як зібрані в єдиносполуку 

способи виконання представлені не лише на криласі, але так само і 

«на вулиці». Тут цей виконавський спосіб теж називається 
«гласíнням», у наказовому способі слова, що звучить до особи-

виконавця, з проханням вдаватися до такого співу, – «гласú» [*31]. 

Можна говорити про те, що як вказівник до дії, – виконавський тер-
мін «гласіння» є тепер не надто відомим на криласі. Натомість, він 

довше зберігався у співочих гуртах на вулиці [*32]. 

Показовим є те, що у пов’язаних з Охридсько-Печським духов-
ним середовищем сербів ісонового виконання теж упостійнено не 

дотримуються на парафіяльних криласах у співі. І це є  підтверджен-

ням глибокого духовного та культурного зв’язку Києва та Русі з 
Охридом, а згодом і Печем. Адже, як мовилося, і на Русі ісон не вко-

рінився як спосіб виконавства вповні – по-грецькому (по-

візантійському), а здобувся на «помісцевлення» – творче переінак-
шення. 

Хоча, по сербських «манастирях» ісон ще і дотепер є, як зауважу-

валося, вживаним виконавським явищем. Так виспівують переважно 
тропарі та стихири – «малі пісні» з Міней та Октоїха, які відзнача-
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ються «помісцевленою» мелодикою, що виникла на візантійській 

мелодійній основі. Отож, ісон – переважно монастирське співочо-
виконавське явище. Так, з ісоном, співають зазначені мінейні та ок-

тоїхові твори у Високих Дечанах. З ісоновою гармонізацією, за мож-

ливості, співають тропарі та стихири і по парафіяльних церквах у сер-
бів. 

Разом з тим, слід відзначити, що і в Україні у галицьких монасти-

рях на відправах дотепер зберігається спів зі структурним ісоном, хоча, 
як це узвичаїлося, через форму «помісцевлення» у співаному виконан-

ні на всьому києво-галицькому Півдні, а звідси і на новгородсько-

московській Півночі, ісоновий «низ» є «слівним», а не лише «звуко-
вим» – «гудком». І виконавський «низ», як зазначалося, виспівує слова 

відтворюваного тексту, на відміну від греків, де співане прочитування 

слів належить лише «верху» – тенору. До того ж у монастирському ви-
конанні Галичини виразно простежується антифоновий спів, особливо 

на передлітургйних відправах – вечірні, утрені, часах. 

Натомість, у болгар ісон зберігся не лише у приморських містах, де 
за часу панування турків-османів був значний грецький вплив, а й по 

монастирях та по парафіяльних (енорійських) церквах. 

Слід зауважити ще й таку структурно-звукову появу. Згаданий ісон 
має «структурне представництво» як відгомін давнини, що попервах 

підтримувався церковним співом, і в народному виконанні. Особливо 

це стосується хорового виконання духовних творів – псáльм. Отож, в 
українців, як, до речі, і в білорусів, у народному співі так само просте-

жується наявність структурної «присутності ісона» у співі. У білорусів 

існує ще й народна форма означення ісона («гудка») – «бурдон» [649, 
с. 172]. 

Отож, наявне серед українців «гласіння» у виконавсті – це солю-

вання «на тлі» співочого гурту потужною силою високого голосу з 
такою ж, значно піднесеною, висотою подачі. По суті таке виконання 

– це спів не «на тлі», а «над тлом». Також привертає увагу те, що 

«гласіння» з’являється вже не в піснях духовного змісту, але в тих, 
що є непов’язаними безпосередньо і близько з церковним часопрос-

тором. 

Цей спосіб виконання, як вже зрозуміло, «вуличний». Але назва 
його, як бачиться, церковна. На «криласах» він відсутній, хоча в де-
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яких випадках при потребі висоти і сили піднесеного голосу, так в 

давнину – особливо потужним голосом співалася Серафимівська пі-
сня: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф…», бо вважалося, що янголи 

небесні мають особливо потужні – «трубні» голоси, з’являється не 

«гласіння», а виводжування. Отож, не «гласять», а «виводять». 
При виконанні «гласять» «перві» голоси жіночі та тенори. На 

означення «первих» голосів і «на вулиці» вже часто спостерігався 

церковний вплив у називанні – винесена з криласу барокова назва 
«дискантú». Отож, «гласіння» – це спосіб виконавства, що ґрунту-

ється на києво-руському співі, а в глибині – візантійському з ісоном 

у виконанні. Назва такого виконання церковна і походить з «крила-
су». Хоча і говорилося про те, що на криласах вже не спостерігається 

«гласіння», та на Галичині таке виконання збереглося подекуди у дя-

ківському середовищі. Теж саме спостерігається і на Закарпатті, і 
теж у співі дяків. Назва ж голосів виконавців – бароково-хорова, що 

походить з гурту «півчі» (у називному відмінку – «півча») – це укра-

їнська збірна назва, що є відповідником до барокового «півчіє». Саме 
з середовища зібраної «півчі» і вийшла «на вулицю» назва 

«дис(ш)кант». 

Вже тепер, як говорилося, «гласіння» та «гласити», не (надто) 
спостерігається на криласах у церквах Наддніпрянщини ще й тому, 

що тут вже з XVII – XVIII ст. відчутний значний вплив барокової га-

рмонізації і в дяківському співі. 
Слід ще раз зауважити, що згадана подібність – слововідтворюва-

льна подача при співові хоровим «низом», зближує на цьому ґрунті 

сербів та Русь. Разом з тим, є ще одна прикметна ознака – це поша-
нування владик у просторі літургійної відправи. І у сербів, і на Гали-

чині – це перекладене слов’янською грецьке «ісполатіє» («многолі-

тіє»). Отож, і на Галичині, і серед сербів у церквах, а часто і поза ни-
ми, владикам та іншим шанованим особам співають «Многая літа», у 

сербів – «Многая лєта», та ще й одним і тим самим наспівом. Хоча, у 

сербів по «манастирях», зокрема у Високих Дечанах, дотепер на вла-
дичій відправі співається саме грецькою: «Τоν Δεσπóτην και Αρχιερέα 

ημων Κύριε φύᴧαττε, Εις πоλλά έτη Δέσπоτα» – «Владику і архієрея 

нашего, Господи, сохрани на многая літа». 
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У Київ, з часу зближення з Москвою у XVII ст., було перенесено 

московський звичай, що походив, напевно, з часу Максимового (Ма-
ксима Грека) «погречення», звеличувати митрополита та єпископів 

під час відправи вже не перекладом, а грецьким «ісполатієм». Що 

так велося на Москві, свідчить таке ж звеличування владик і серед 
старообрядців [*33]. Щоправда, у «Архієратиконі» (Супрасль, 1716 

р.) сказано, що хор співає грецькою «Ісполла еті Деспота» після того, 

як архієрей входить у святилище [269, с. 234]. 
Але галицький звичай, який той самий, що і у сербів, напевно є 

свідченням давнини. Адже, і в графіті Києво-Софійського собору 

митрополитові-греку Йоану зичиться не грецькою: «Εις πоλλά έτη 
Δέσπоτα» – «На многая літа, Владико», а слов’янською: «Господи 

(Ги), помози рабоу своємоу Иоану многа літа» [635, с. 435]. Із запису 

видно, що сам митрополит залишає молитовне звернення у просторі 
церкви-книги, притім вдається не до грецького літургійного, а до 

слов’янського вислову, який теж, як зрозуміло, вважався літургій-

ним. Ідеться про Київського митрополита Йоана І. Ці слова були фо-
рмульною «здоровицею» не лише для духовних, передовсім – для 

них, адже походили з літургійного чину, а також і для князів, що ма-

ли особливе становище у часопросторі літургійної відправи. Князь 
Володимир Мономах у Києво-Софійському соборі на княжому місці 

– на хорах помістив запис-графіті, де вжив ті ж самі «заздоровні» 

формульні слова: «Господи, помози рабу своєму Володимиру на 
мънога літа и (дай) прощеніє гріхом на Судин (день)» [197, с. 49 – 

50]. Слід зауважити, що і серед старообрядців-попівців на літургій-

ній відправі вживається, окрім грецького «ісполать», ще і 
слов’янське: «На многая лєта, Владико». 

Хоча від тієї, княжої, давнини і в Київській, і в Галицькій митро-

поліях збереглася «грецизна» у звеличуванні владик – це шанобливе, 
приставне до владичого імені, «кир» – від «Κύριος» – «Господин», 

що зникло в Київській митрополії вже в синодальний час. А в мит-

рополії Галицькій протривало аж дотепер [*34]. Про особливе вша-
нування з додаванням «кир» при звертанні до митрополитів, а також 

до архімандритів як давню появу в Києві і в Русі подає засвідчення 

«Печерський патерик» у «Слові о преставленіи отца нашего Полика-
рпа, архимандрита Печерьскаго, и Василіи попі»: «…в дому пречис-
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тиа Богородица, єже єсть лавра преподобних отець наших Антоніа и 

Феодосіа, у манастири Печерьском, у богоспасаємом граді Києві, при 
державі великаго короля Жигимонте Августе, при благородном кня-

зи Феодорі Глібовичи Пронском, воєводі Києвском, при митрополи-

те Києвском и Галицком и всея Руси кир Макаріи, пречестном архи-
мандрите Печерском кир Иларионі…» [4, с. 193]. У Новгороді «кир» 

здобулося на помісцевлення – «господин», бо і сам Новгород – «Ве-

лікій Господін», а в ньому «живим образом» влади був архієпископ. 
У легенді «О построєніі вяряжской божніци в Новгородє» подано 

помісцевлену форму грецького шанобливого до архієреїв звертання 

у часопросторі відправи і поза нею «кир» – «господин»: «…мілостію 
Божією і єго пречістия Богоматері, і отца нашего господіна архієпіс-

копа благословенієм і молітвою, у нас в вотчінє господи нашея велі-

кіх князей Руских, в Веліком Новєгородє, стоят всє церкві правосла-
вниє нашіа вєри хрістіанскіа…» [507, с. 251]. 

Цілком зрозуміло, що влада духовна витворювала особливе прос-

торування, а відтак показувалася у вирізненому чині образів. Владики 
духовні завжди стояли на сторожі Правди. Їхнім особливим дієвим чи-

ном було відоме здавна «печалування» – «печалованіє». Отож, владиче 

печалування – це особливий чин «стояння» в Правді і «держання» 
Правди непохитною. А Правда покривала своєю силою і люд, і землю. 

Прикметно, що і давній слово-склад одного з головних співів, котрий 

зосереджує на собі смисловий час появи Жертви серед земних – уобра-
ження Жертовної ходи Божественного Спасителя, яка показується на 

літургійної відправі, – це «Херувимська пісня» (грецькою «Χερουβικóς 

Υμνоς»), у завершальній своїй частині вмістив слова-поняття, що їх 
чиново здійснював у своєму святительському служінні митрополит, а 

чи єпископ. Прикінцева частина літургійного співу (гімну) «Іже херу-

вими тайно образующе…» колись звучала так: «всякую нині житейс-
кую отложім печаль» [269, с. 279]. Це підтверджує і текст «Херувимсь-

кої пісні», вміщений до «Служебника», надрукованого у Києво-

Печерській лаврі 1639 р.: «Іже херувіми тайно образующіи, и животво-
рящой Тройци трисвятую Піснь приносящіи, всякую нині житейскую 

отвержим печаль» [Цит. за: 452, с. 63]; [*35]. Це так являлася повнота 

сили небесної Правди, коли вже і не слід було печалуватися за земним 
– перейматься земними турботами. Цей вияв давнини у завершальній 
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частині «Херувимської пісні» і дотепер зберігається серед старообряд-

ців-попівців, щоправда, у них це: «отвєржем пєчаль», та серед україн-
ських греко-католиків. У греко-католицькій Церкві і в українськомов-

ному перекладі цієї літургійної пісні, що з’явився після рішень Другого 

Ватиканського собору, коли зробилося можливим вживати на відпра-
вах народні мови, було залишено вияв такої старокиївської літургійної 

«давнини» – «відкладемо (відложім) печаль». 

А от серед, як кажуть старообрядці, «ніконіян», а разом з ними і в 
Київській митрополії, ця «давнина» після нового погречення перек-

ладу – начебто наближення до грецьких зразків, зникла. Тут тепер у 

вжитку «Херувимська», остання частина якої звучить як: «всякоє 
нині житейскоє отложим попеченіє». Цей же слово-склад «Херувим-

ської» став основою і для перекладу цієї пісні українською серед 

православних. За цим перекладом ця частина «Херувимської» зву-
чить як: «відкладемо піклування». 

 

 
У цьому дослідженні розгляд зосереджується на ідеях та образах 

у їхньому платонівському баченні, але таки відповідно до доби, що 

розглядається, охоплюючи собою час приходу у Київ та на Русь 
священного образу та «постаті» Книги з південних культур – 

слов’янської та греко-візантійської, коли відбувалося усвідомлене 
сприйняття суті священного в цілий обшир давньої русько-

української культури, з усіма її мистецтвами – слова («усного» та 

«писаного»), а так само – будівництва та малярства. Розгляд простя-
гається в часі аж до постання могилянського творчо-літературного 

гуртка – до могилянської доби в культурно-словесному поступі Ру-

сі-України, часу (періоду) появи та закорінення бароко серед украї-
нців. Отже, розгляд культурних сутностей та смисло-утворів здійс-

нються на ґрунті Платонового бачення увзаємнення світу першо-

ідей та світу образів, що їх «випромінюють» [*36]. Це стан існуван-
ня ідей у їхній надпояві, а також їхнє проявлення у світі людей, де 

ідеї стають основою у творенні людської культури, показуючи під-

сумки такого творення в ідео-образах. Тож, розгляд зосереджується 
саме на ідеях та образах, їхньому «сплітанні» у формопоявах у «ма-

лому тексті» окремого твору як явищі мовно-словесної культури. А 
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також на постійній присутності явленого ідео-образу у обіжному 

(розлогому) тексті культури з усіма її найщільнішими зв’язками і 
переходами, що здійснюються поміж мистецтвами. Тобто розгляд 

посутньої основи, на якій з’являються ідео-образи як структури не-

сення вмісту, появленого (зродженого) у виокресленому Платоно-
вим баченням просторі ідей-сутностей – «небесному» просторі. 

Простір їхнього вияву в світі людей та людській культурі – це «cir-

cumtextum» – розлогий контекст-обіжник, що його витворює увесь 
досвід культури, і кожної місцевої культури, зокрема. 

Явище побутування ідео-образу спостерігається, отже в його 

«самозамкненому стані», ще до переходу у форму та до появи в 
окремому «плетеві-творі» чи системнішому вияві – жанрі. Тобто – 

до-творово, до-жанрово, а зосереджено – у «внутрішньоструктурно-

му існуванні». Ідео-образи в їхньому такому побутуванні в культурі 
учиняють «наказову дію» при появі твору. А сам твір ніби «прагне» 

сповнитися цими ідео-образами, що вже прийшли і запанували в ку-

льтурі. 
У давній словесній культурі ідеї передаються (у-ображуються – 

показуються) через космо-статуарні образи-вияви: чинове «сидіння», 

«стояння», «держання» (тримання), «лежання» [*37], які є по суті ті-
ло-уображеними комплексами («corporo-imago-complex» (образо-

тілесною структурою)), що ґрунтуються значеннєвою основою кос-

мо-тілесності – уподібнення станів тіла до становища Світу (Космо-
су). Статуарність – від латинських «statuo» (ставити) і «statio» (сто-

яння) виражає таке становище Світу та стани-подоби людського тіла. 

А от «простір явлення» ідео-образу – це Книга як писемні межі 
закріплення слова та Передання як усне поле для поширення ідеї та 

просторування слово-образу в до-книжному та від-книжному досвіді. 

Книга панує в обряді, де так само визнається за чинну силу і усне 
слово Передання, так і те передання, що є вже «покнижненим». Дія 

обряду – це досвід духовного піднесення та висходження (духовна 

ліствиця народу та його культури). Обряд – це єднальна духовна си-
ла для «своїх» («внутрішніх»), «око духовне» народу. Водночас, об-

ряд – це зовнішній (на-зовній) образ духовного єства народу вже для 

«інших». Коли вдатися до тлумачення терміну «обряд» Дж. Лайон-
зом, то з’ясується, що обряд має «канонічну комунікативну ситуа-
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цію» і набуває схожості до «кононічного мовленнєвого акту», в яко-

му спостерігажться класична єдність місця, часу та дії. Обряд є ще 
«більш комунікативним», аніж мова. В обряді складається і діє його 

своєрідний – винятковий «текст» [865, с. 65]. 

Обряд набуває виразних ознак віри, дійсним «вмістилищем» та 
«образом» якої він і є. Слід зауважити, що в Києві та по Русі обряд як 

образо-поява догматичних зосереджень віри отримує назву руського, 

хоч з походження він був південним – візантійським. Відтак, і «внут-
рішня», і «зовнішня» назва обряду, а отже, і творчого річища Книги в 

ньому, як і простору усного передання, ґрунтується на руськості. 

Про «руського Бога», а отже – і «руську віру»: «…кто тако безумен, 
якоже ти? Видив явленіє первоє и второє поручника своєго и не убо-

яся, ни повіда нам; мнихом бо якоже преж глагола нам: кому мя да 

на поруку? Без ума дан єсмь Богови рускому! Он же рече им: єй, не 
самому Богу, но святцю єго Николі! Оні же ріша єму: аще не Богу 

их, но слузи єго; не віси ли яко велик єсть Бог русскій и дивна чюде-

са творить; то великій слуга єго…» [799, с. 72], – сказано вустами 
степовиків-половців у «Чуді (Сказанні) про полоненого половчина», 

що належить до текстового простору київських Николаївських чуд 

[249, с. 94]. Недаремно ж у київському християнському духовному 
досвіді віру називають «своєю» – тобто «руською вірою». Підкрес-

люючи християнський стан Русі, Нестор Літописець виразно засвід-

чує руське християнське зосередження думки на апостольському по-
кликанні стосовно Степу та Півночі: «Ми же хрестіяне, єлико земль, 

іже вірують вь святую Троицю, і в єдино крещеньє, вь єдину віру, за-

кон имами єдин, єлико во Христа крестихомся і во Христа облеко-
хомся» [133, с. 89]. І це вже невдовзі після Володимирового охре-

щення, в ХІ – ХІІ ст. 

Згодом, для поляків і литовців Русь була людом грецького зако-
ну. Але на відміну від поляків – послідовників та визнавців «рим-

ського закону» («римської віри», а не «польської»), сама Русь нази-

валася людом «руської віри», а отже – і «руського обряду – закону». 
Прикметним є те, що таку назву було вкладено у вуста «зовнішніх». 

Ще з княжої пори визнано, що Русь має «свою» – «руську віру» (на-

справді – обряд). Так говорить «полочин», що заприсягнувся, за сло-
вами давньої оповіді, перед образом Миколая у Києво-Софійському 
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соборі дати викуп своєму господареві за власну волю. Він мовить 

передовсім про «руського Бога», і, будучи скараний за свій підступ, 
визнає «руського Бога» єдино правдивим. Так у чуді Миколай навер-

тає степового «полочина» і прославляє його вустами і «руську віру», 

і «руського Бога». 
У подальшому ці твердження про «руську віру» лише скріплюва-

лися. Щодо цього є чимало свідчень у казацьку добу: «православнои 

рускои греческои неунітскои віри», «рускои віри», «до церкви руско-
го народу» [Цит. за: 471, с. 205 – 208]. 

Та траплялося й так, що «зовнішні» позбавляли руськості київ-

ську духовну спадщину. За часу Речі Посполитої про руських (украї-
нців) та про їхній духовний набуток говорилося як про людей грець-

кої віри та грецького обряду, про це йдеться у королівському приві-

леї щодо Львівської єпископії, який був відповіддю на «прошеніє» 
дворян, про них у документі узагальнено сказано так: «Ми Жиги-

монт…на смиренноє и рачительноє прошеніє ніких Дворян, подда-

них наших земель Русских обряда и віри греческих, нам предложен-
ноє…» [217, с. 6]. Схожим чином «зовнішні» запропонували – наки-

нули з’єдиненим з Римом руським (українським) християнам нази-

вання, знову беручи за основу грецьке та грецизму. Під Австрій-
ською короною їх названо греко-католиками і традиційними носія-

ми, прихильниками греко-католицького обряду. Позначилося те, що 

самі руські називали свій обряд і віру руськими, часом навіть взаємо 
заступаючи одне одним ці розрізнені поняття. В обряд у цій офіцій-

ній австрійській назві було внесено і поняття віровизнання – католи-

цьку віру. Навіть Галицькі митрополити з’єдиненої (греко-
католицької) Церкви прийняли цю назву свого обряду і себе в обряді, 

пишучи в своїх документах про греко-католицький обряд. А не гре-

цький, як було б правильніше. Хоча і про православний обряд гово-
рить архієпископ Сильвестр (проф. С. Гаєвський) [*38]. 

На «грецьке», яким підтримувалося вагу «руського» у питаннях 

віри, посилалися здавна, ось такі приклади у 24-ох пунктах, що їх 
подав Петро Дорошенко на розгляд королівських комісарів, які при-

були в Острог для роботи в складі переговорної комісії: «Віра грече-

ская руская древняя та и сицевая, с нею же стародавня Русь к коруні 
полской приступила, даби при своих свободах и волном употребле-
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ніи пініє дотолі, донелі язик народа руского осязаєт во всякиї градіх, 

містечках и селех так в коруні полской, как и в великому княжстві 
литовском било…» [Цит. за: 905, с. 383]. Про поняття «грецька» – 

«руська» віра як взаємодоповняльні смислові структури у певному 

часі, що творили в Києві понятійний утвір «єдності – наступництва», 
де висновується тяглість: джерело (прийняття охрещення від греків) 

та подальший місцевий духовний досвід у своїй спільноті-обряді, 

подає засвідчення Гадяцька угода: «Віра Греческая древняя сия и та-
яжде, с якою старожитний (древний) Русский народ до корони Пол-

ской приступил, даби при своих прерогативах, сиріч преимуществах 

и свободном употребленіи набоженства прибивала, поки язик народу 
Руского засягаєт во всіх градіх, містечках и селах так в короні Пол-

ской, яко и в Великом Княженіи Литовском, такожде на сеймах, вой-

сках и трибуналах, не точію в церквах, но публічно в процессіях бол-
них з божественною евхарістією, погребеніи мертвих и во всем вся-

чески так, яко набоженства своєго употребляєт свободно и публічно 

віра римская» [36, с. 142]. 
За обрядом як духовним досвідом вирізнялося і народ, і його зем-

лю та культуру. От що про це сказано у легенді «О построєніі варяж-

ской божніци в Новгородє», котра належить до культурного просто-
ру «новгородського тексту», у якій ідеться про те, як представники 

християнського Заходу просять дозволу на побудову божниці: 

«…послаша Нємци от всєх седмідесяті городов посла своє-
го…глаголюще: мілиє наши сосєди! Дайте нам мєсто у себє, посреді 

Велікаго Новагорода, гдє поставіті божніца по нашей вєрє і обичаю» 

[507, с. 251]. 
Отже, руські (українці) теж складали середовище руського – 

«свого обряду». Так само, за обрядом, знали й інших представників 

християнського Сходу, де обряд, на відміну від Заходу, вже на добу 
пізнього Середньовіччя цілком «полатиненого» – там панував рим-

ський (латинський) обряд, витворював розгалужене дерево христи-

янського духовно-культурного досвіду. Це були народи та їхні хрис-
тиянські культури, що поставали на місцевому ґрунті завдяки єван-

гельському слову: «ritus siriacus» – сирійський обряд (західний (яко-

витський) з антіохійської спадщини та східний (ассирійський – хал-
дейський з едесько-вавилонського духовного кореня), «ritus maro-
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nitus» – маронітський обряд, теж «сирський» за ознакою мови та ку-

льтури, «ritus armenus» – вірменський обряд, теж близький та сусід-
ній, хоча б через вірменську Кілікію, з антіохійцями, «ritus coptus» – 

коптський та «ritus abyssinus» (ethiopicus) – абіссінський (ефіоп-

ський) – обидва з александрійського джерела. 
У полі творчості в священному просторі Книги в кожному з цих 

обрядів, знову на відміну від Заходу, панувала «своя» мова, що зро-

билася тут згодом ще й мовою священною. Тобто тією мовою, яка 
витворювала єдиний священний слово-простір разом з «постаттю» та 

творчим середовищем Книги. В основі книжного буття як культуро-

творчого поля кожного з цих обрядів лежала «своя» «lingua sacra» – 
священна мова. Це сирійська («сирська») у народів, що належали до 

духовного та культурного джерела Антіохії. Мова давнього Єгипту у 

коптів. Давня вірменська – грабар у книжному просторі вірменського 
обряду. Мова геез у церковних книгах Ефіопії. Давня грецька, але 

вже візантійського взірця, у греків. Кирило-мефодіївська мова у 

слов’янських народів, як у прихильників візантійського, так і рим-
ського обряду (хорватські глаголяші), набуваючи на кожному окре-

мому слов’янському місці – серед кожного народу його живомовних 

звукових ознак, «помісцевлюючись», складаючи особливе поле міс-
цевого ізводу. А от в Києві та в межах Київської митрополії ця мова 

ще і в назві помісцевлююється. Її тут часто називали руською. 

Отже, обряд і зібрана та ведена ним спільнота, що гуртується 
традицією (культурною тяглістю), а у первинному, засновчому її ви-

яві – звичаєм, у своєму творчому полі, складає гуртову суб’єктність, 

показує збірного діяча-творця, що учиняє словесне культуротворен-
ня у просторі Книги та охоронне культуро-представництво «свого» 

як власного творива. 

 

 
 
Етно-психо-семіотика – провідне методологічне річище цього ро-

згляду. У ньому теж стається звернення до «баченої» Платоном сві-

тової Душі. Тобто існування світу великого та перетікання його у 
своїй повноті до світу малого, де вже та душа меншого – свого світу 

учиняє творення місцевої культури та появи місцевого чину слово-
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образу як її провідної творчої сили та простору наповнення сутністю 

та смислами. Вони переходять часом, показуючи в ньому тяглість 
свого існування, а відтак, витворюють культурну тяглість – традицію 

завдяки перенесенню спізнаного в «тілі знаку» – в семі. Отже, етно-

психо-семіотика, ґрунтована та розроблювана Ю. Лотманом, а ще й 
О. Лосєвим [769], – це «зчитування» вмісту знаку й застосування 

тлумачного поля символу, а також епохальне структурування прос-

тору культури, що твориться (збирається) мудрою силою місцевого 
досвіду, виявляється в етно-імагології. 

У самій назві гносео-естетика [*39] спостерігається і криється два 

спрямування, які й витворюють кожне своє виособлення – специфі-
кацію. Гносис охоплює й оцінює у внутрішній замкненості творчо-

культурний простір, головною ознакою якого є пізнання та набуван-

ня культурного досвіду. А от естетичне складає вияв науково-
інструментарний, спрямований на осягнення культурного досвіду 

через теоретико-науковий вислід. Отже, гнозис – це «внутрішній 

простір» та самопрямування культурного руху в набуванні ним влас-
ного – самопотребувального досвіду. І естетика – це науковий ін-

струментарій, інтерпретативний досвід спостереження та споглядан-

ня словесного-культурного набутку [143, с. 218 – 238]; [144, с. 57 – 
80]. 

Гносис (вирізнений християнський «γνῶσις») [412, с. 17 – 57] – це 

«культурне ядро», що дає відбитки на різних епохах побутування до-
свіду, роблячись присутнім в них своєю ідейною силою. «Гносис 

[940, с. 120 – 128] – ядро» розгортає свою ідейно-творчу потугу в ку-

льтурних явищах – феноменах кожної з епох. Власне, саморозгорта-
ючись, майже ніколи не стискаючись, не вкорочуючись у своїй ідей-

ній присутності. Гносис культурного досвіду – це архео-ядро – «дав-

нє серце» культури, що подає подальші творчі поштовхи. А от есте-
тичне – це наукове поле, котре охоплює «власним поглядом» і гно-

сис-ядро, і його культуротворчу присутність в епохальних колах йо-

го розгортання. Гносис – це рушій внутрішнього життя культури. А 
от естетичне як появлений пізніше в науці чинник – це простір інте-

рпретацій – тлумачень довкола само-означальних виявів гносиса-

ядра. Гносис – це спосіб (modus) само-зосередження й саморозгор-
тання, «розпливання» творчої сили. Водночас, це стан «самозамилу-
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вання» з витвореного. І мимовільного (не цілеспрямованого) пред-

ставлення свого творива у полі культурного сусідства. Тоді як есте-
тичне – це самоспрямувальна і самозаохочувальна дія наукової робо-

ти довкола культурного досвіду власного народу. Як так само намі-

рене і цілеспрямоване представлення через підсумок наукового ви-
сліду культурного набутку свого народу в світі. 

Але і гносис-ядро, й естетика-інтерпретація як походять з одного 

джерела – єдиної культури свого народу, так і перебувають у ній – у 
своєму родовому просторі. Хоча гносис-ядро творить дію на набу-

вання культурного досвіду, отже, збирає історичний набуток свого 

творчого буття. А естетичне через науково-інтерпретативну модель 
узасадничує творче буття народу, надаючи йому історіософського 

вияву та виміру. 

Гносис-ядро творить досвід, космологійно (світоустроєво) пред-
ставляючи українців як народ і культуру. Естетичне має справу вже з 

набутим і через інтерпретативно-науковий чинник здійснює самоп-

редставлення культури українців і в світі, й для них самих. Отже, 
гносис-ядро творить досвід, епохально набуваючи до нього дедалі 

більше виявів. Естетичне ж через обробіток в собі охоплює сам на-

буток, видаючи з нього інтерпретативно-синтетичну форму само-
означення і самопредставлення – себе як суб’єкта-творця цілісної 

культури, з глибоким часом культурних явищ – місцевих феноменів 

та з високим рівнем історіософського сприйняття світу. 
Гносис-ядро суб’єктивується, самоозначуючись, і «творить себе» 

як культуру. Естетичне ж об’єктивує набуте з досвіду творчості гно-

сиса-ядра, теж самоозначуючись та самопредставляючись в системі 
науково-інтерпретативного знання. 

Гносис – це творчо та предметно спрямоване, а отже й образотво-

рче (ще й образо-пам’ятне) пізнання. Тоді як естетичне – це науково-
інструментарне, методологічно обґрунтоване знання. Знання, укла-

дене на рівень системи, вивірене і справдоване. Знання з типу науко-

вого знання. Гносис – це творче самонакопичення. Тоді як естетичне 
– це описова інтерпретація. Гносис – це творчий синкретизм, естети-

чне – це історико-методологічний (книжковий) синтез. 

Здійснюваний розгляд охоплює і Передання (усне сповіщення) і 
Писане слово (ідеї та формообрази писаних творів – «Октоїха», «Мі-
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ней», «Требника») у їхньому взаємопереході, у якому спостерігалися 

ідейні перенесення, а ще внесення та винесення образоформ в прос-
тір побутування кожного з цих явищ – від усного до писаного Слова 

і навпаки. Всі ці появи підпорядковувалися спільному зачину єдино-

го культуротворення. 
Гносис з ідеєю (напрямною спізнання) містився і побутував, даю-

чи свій творчий підсумок, в Переданні. А от естетичне в переднауко-

вому стані – як середовище зведення – творення «Summa» ідео-
виявів та формообразів Передання та писаного Слова, вже виробляло 

єдиний сповісно-художній чин, що пов’язував покоління у тяглості 

культуротворення. 
У межах гносео-поля стається спізнання й набувається, накопи-

чується пізнаване. А от естетичне як перед-інтерпретаційне (перед-

наукове, з огляду на завдання новочасної науки), але як тлумачне, в 
якому здійснюється подальше пізнання, що продовжує дію раннього 

гносиса, поряд з триванням спізнання й розширенням (збагаченням 

подальшого) набутку спізнаваного ще й здійснює «настанову» із за-
кону писаного слова, що утверджується святим Письмом – священ-

ним Писанієм. Отже, естетичне провадить, окрім спізнання, ще й на-

становляння – «поученіє», ґрунтуючись на пайдейї («παιδεία»). 
Гносис охоплює час панівної (чи не винятково) усності у дії пі-

знання і передавання спізнаного як досвіду. В естетичному здійсню-

ється «співжиття» Передання (слова усного) [*40] та писаного Слова. 
В гносео-просторі панує «природний закон». А от у дії естетичного 

повноту свою виявляє теж закон, але закон писаний – Писаніє. 

Гносео-простір ґрунтується законом батьківським та дідівським – 
«отнім і діднім» – законом природного переможця, героя-

попередника, законом тіла, що шукає щоденної поживи – «вожде-

леннаго тіла». Час естетичного творчого – це простір «слова закон-
ного» як слова Писанія, що утверджуються на законі святовітців-

ському. Йому ж основою виступає «возжеланіє єленя», що прагне 

води духовної, за словами псалма, – «імже образом желаєт єлень на 
істочники водния» (Пс. 41: 1). 

Це «возжеланіє» «внутрішньої людини». Підсумок її діювання 

[*41] не тілесна перемога, здолання – геройство, але подвиг духов-
ний. Закон природний не сприймає падіння. Закон же подвигу й под-
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вижництва духовного навпаки діє на те, аби підвести «падшаго чело-

віка». 
Так і київська ідея українського культуротворення водночас міс-

тить в собі і гносис як культуротворчий синкретизм, що охоплює 

слово як підґрунтя культуротворення, і його розгортання як ідейної 
сили в будівництві та малярстві. А так само має вкладене в собі й ес-

тетичне як науково-збирацьку та науково-тлумачну працю дослідни-

ків з київського кола, а отже, і з київською як Україно-центричною 
ідеєю. 

Київську християнську культурну традицію та спадщину вважа-

ють уґрунтованою софійністю. У «Повісті временних літ» вмішено 
слова зі святого Письма з «притч Соломонових», що виводять небес-

но-земний стан, дію та присутність Софії-Мудрості, яка увіходить, 

передовсім, в «сердца вірних людей»: «Мудрость бо велика єсть, 
якоже и Соломон похваляя глаголаше: аз, премудрость, вселих світ и 

разум и смисл аз призвах; страх Господень мои світи, моя мудрость, 

моє утверженьє, моя кріпость; мною цесареве царствують, а силнии 
пишуть правду; мною вельможа величаються и мучители держать 

землю; аз любящая мя люблю, ищющи мене обрящуть» [133, с. 189]. 

Чи не найпоказовіше вияв – втілення та присутність цього ідейного 
комплексу вбачається у споруді Києво-Софійського собору [*42]. На 

взірець Києва у всіх руських «земельно-культурних частинах», що 

тепер представляють народи, а колись належали до Київського мит-
рополичого духовного проводу, та разом з тим, хоча і на короткий 

часовий проміжок – до київської верховної князівської влади, підне-

слися собори Софії. 
Так було у Полоцьку, так сталося дещо раніше і в Новгороді, 

який був пов’язаний з Києвом, а отже, і з київською ідеєю через кня-

зів Володимирового кола. І сам князь Володимир теж був шанований 
новгородцями, що посідали князівський стіл в Новгороді – городі 

довкола собору Софії. Вони і перенесли сюди шанування Володими-

ра за його святість, що було навіть тривалий час більшим за київське. 
Виявилося таке пошанування в згадуванні, як припускають, імені 

князя, що виголошувалося на відпустах відправ. Щоправда, князя 

поминалося з його іменем, отриманим при хрещенні, – Василій 
[1001]. Та в епічній словесній творчості, яка з Новгорода розійшлася 
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на всю Вологодщину та Помор’я. І збереглася тут у старообрядниць-

кому середовищі, несучи в собі ідею київську як златоглавого міста, 
де виявив свою житійну святість князь Володимир. Тут, на Помор’ї, і 

перейшла вона, разом з билинами, в яких містилася, до записаного 

стану – до збирацьких фондів у ХІХ ст. У Новгороді пошанування 
святості князя Володимира було ранішим за київське [1001, с. 6]. Во-

лодимира, як і всюди в Русі, шанувалося у поєднанні з подвигом кня-

зів Бориса і Гліба. Про це засвідчує додаткова заувага у списку Сту-
дійського уставу ХІІ ст. у обходженні святкового дня 24 липня (день 

пам’яті Бориса і Глібі): «чтется житиє Володимира, в том єсть муче-

ниє святою Бориса и Гліба» [908, с. 9]. У Києві ж щонайбільше князя 
Володимира починають вшановувати у XVII ст., про це засвідчує ря-

сна добірка зроблених тоді викладів «Житія Володимира»: «Житіє», 

вненесене до складу «Патерика» архімандрита Йосифа Тризни, Унів-
ське, Софійське, святителя Димитрія Туптала [320]. При поновленні 

Києво-Софійського собору за митрополита Петра Могили один з вів-

тарів було посвячено на честь рівноапостольного князя [634, с. 159 – 
177]. А сам Новгород ще в княжу добу, будучи ідейно прокиївським, 

здійснював міжнародний зв’язок через своє посередництво між Пів-

ніччю, яку представляв він – «Велікій Господін» як сусіда з варяга-
ми, і київським Півднем, що сягав греків у своїх культурних зв’язках. 

Так пролягла велика культурна путь – «З варяг у греки». 

Хоча, можна припустити, що поява Софії-собору в Києві як «уті-
леснення» в церкві сприйнятої Божої Премудрості, не взорувалася 

цілком на царгородському досвіді, де вперше і постала святиня на 

пошану втілення-присутності на землі Божої Мудрості, що уображу-
вала «тілом церкви» і тілесне явлення на землі Христа Спасителя як 

споконвічного – «исконьнаго» («Исконі бі Слово и Слово бі от Бога 

и Бог бі Слово. Се бі исконі у Бога и тім вся биша» (Йн. 1:1–2)) Сло-
ва та Премудрості. Того, хто «раждейся от Діви» [*43], прийшов у 

світ, і того, хто не полишив світ: «Аз єсмь с вами і никтоже на ви» 

[*44]. 
Таким взірцем міг бути й Охрид, місце-пристановище Кирилових 

та Мефодієвих учнів, що перейшли сюди після вигнання з Моравії, – 

Наума, Горазда й Ангеларія. Охридський слід присутній у київській 
християнській традиції помітно, і навіть – виразно. І не лише від пе-
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рших митрополитів, а й надалі Київська митрополія та її словесно-

культурні осередки матимуть більше зв’язків із слов’янським Півд-
нем саме через охридців та печців. Печ архієпископський (згодом – 

патріарший) міститься вже не так далеко від Охрида. Більшість київ-

ських книжкових «новинок», ідучи на слов’яно-балканський Пів-
день, потрапляла саме до простору, що перебував під духовним про-

водом Печської архієпископії – до сербів, а не Преславського, а зго-

дом Тирновського патріархів [584, с. 71]; [829]; [604, с. 23 – 106]. 
Хоча, у столітті XIV – XV навіть на Київському митрополичому сто-

лі були присутні тирновці – Цамблаки – Кипріян та Григорій. Слід 

зауважити, що базилікальний собор Софії в Охриді було споруджено 
в XI ст. 

Давній собор-базиліку на честь Софії-Премудрості мало і болгар-

ське місто, що і назву свою отримало від церкви – Софія. Перше зве-
дення тутешнього собору пов’язують з візантійським імператором 

Константином. А от в інших болгарських землях, що підпадали під 

владу патріархів Тирнова, соборів Софії не будувалося. Патріарший 
собор Тирнова на Царевці мав освячений престол на честь Спасителя 

та Його Вознесіння. Софію звели у південнішому болгарському місті 

Сливені, ближчому у поземельному розташуванні до греків, і до са-
мого Царгорода та Солуня, де теж була своя церква на честь Софії. І 

вже зовсім не видно Софійських соборів у тих землях, що духовно 

зростали з ґрунту Антіохії, – в Грузії та Вірменії. Софійність як ви-
ражена в тіло-будові собору ідея приходу і перебування у світі лю-

дей і в людському тілі Премудрості-Слова була первинно ознакою 

лише Царгорода. Подальше «потілеснене уображення» Софії Прему-
дрості, що виявлялося у споруджених соборах було «справою греків 

та слов’ян», що належали до духовного простору християнського 

Сходу [131]. А вже Рим християнський на Заході стояв на ідейній 
основі апостола Петра-каменя. На Петровому гробі зведено ще імпе-

раторами базиліку, що разом з базилікою Йоана на Латерані та бази-

лікою Марії Великої складали трійство римських церков-матерів. 
З Новгорода, де запанувала ідея міста як дому Премудрості, – 

«Гдє святая Софія, там і Новгород», розійшлася ця ідея й на підвлад-

ну Новгородським архієпископам Північ. Тут постав Софійський со-
бор у Вологді. А з Києва у XVII ст., та ще й сполучивши її з печер-
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ською ідеєю, що виявлялася у пошануванні Богородичного Успення, 

перенеслася ця ідея на Сибір і отримала своє втілення (вираження) у 
соборному тілі в Тобольську, що по завершенні будови був освяче-

ний як Софійсько-Успенський. Так у Тобольську через сполучення – 

у своїй двоєдності було представлено ідею київського культурного 
буття в християнському дусі – Софію й софійність як митрополичий 

Києво-Софійський собор та «Печеру» й печерськість як ідею Києво-

Печерського духовного висходженння через образи Богородичного 
Успення.  

 
Отож, через наповнення смисловою «новизною» – до того неба-

ченим і нечутим стається образо-явлення як ідео-образу в буттєвому 

просторі спільноти. А далі образ у-тілеснюється – «береться на себе» 

(і в себе – перехід образо-появи у с-відоме і пам’ятне) і стається пе-
ребирання (вбирання) в образ і носіння образу як на собі, так вже, 

зрозуміло, – і в собі, тобто в цілому – собою. Образ як чин святості, 

тобто просяяння передається з неба на землю. «Петре, Петре, послу-
го моя, піди принеси святе Різдво» [Цит. за: 826, с. 48], – ідеться в 

одній з різдвяних колядок. 

Про «живе явлення» образу промовляє знак. Він є позначування 
чину та вчинюваного. Він «живою силою» вказує на смислове спо-

рядження – чин явлення образу. Знак являється з образом, знак похо-
дить із образу, знак зосереджує «живу силу» явлення над образом. 

Отже, часопростір дії знаку – «тут, тепер, нині, зараз» [*45]. Знак 

«животворить» у «тілі» образу. А за ним з’являється і символ 
(«σύμβоᴧоν»), що витворює тлумачне поле «образо-імені-

назнаменування» і вже познаменованого. Символ [692, с. 328 – 349]; 

[693, с. 310 – 333] збирає (з грецької «символ» – зібрання, збирання) 
[301, с. 598] довкола себе та в собі, ніби «стягає» в собі тлумачні рів-

ні розпізнання баченого, спираючись і на «природу» архетипа (як на 

давно-знане, від-коли(сь) пам’ятне) і на живу силу «схими» (образу), 
витворюючи, отже, тлумачне поле з такої двосполучуваності в прос-

торі досвіду. Туди входять і колишнє, і подальше, аж до теперішньо-

го. Отож, символ творить, збираючи в собі силу досвіду, тлумачне 
поле образо-дії. Він сам складає це тлумачне поле, адже «природа» 
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його дії – це симфонія – «співзвучання та співдія». Символ і є «сим-

фонія смислу», а перед тим – смислів [*46]. 
У фольклорі як у світоглядній «ємності» (усно передаваній тягло-

сті своєї – народної картини світу) і пов’язаній з нею особливій куль-

турно-художній скарбниці, з появою писаної Книги, отже, книги як 
«постаті – тіла» (через уособлення), а відтак – книги як окремого 

простору в культурі, що вимежовується на першопорах – з Х ст. і аж 

до XVIII ст. «преділом» священного, відбувається повсераз взаємодія 
«писаного» і «усного». Витворюється постійно чинний, що перебу-

ває у невпинному русі, обіжник, де стаються взаємопереходи спізна-

ного з Книги в «усне», а думка з «усного» слова робиться записаною 
– писаною. 

Власне, як тільки з’являється «постать» Книги, а не лише «карбо-

ваної пам’яті» – закарбованого напам’ять через «черти» і «різи», від-
тоді у просторі давньочасового фольклору та і культури загалом 

стаються зсуви у сприйнятті сповістя та сповіщуваного. Фольклорна 

пам’ять, що ґрунтується на міфо-пам’яті, яка руйнує межі часу, адже 
ще К. Леві-Строс зауважував, що міф – це «машина» з поруйнування 

часу [502, с. 155], підноситься з рівня «передаваного-навченого» до-

свіду, що снується у поколіннях, до канонового стану Передання – 
«отеческаго преданія» [*48]. Отож, попередньо знане як «своє», що 

відбулося на цій землі, завдяки ідейному ґрунту Книги робиться ще 

тими подіями, які проникають у інший пам’ятний простір – простір 
священного. 

Тим більше, що отці, які присвятилися на руській землі своїм 

благочестям до «стяжанія» небесного образу, стають стовпами – 
опертям спізнаної у своїй землі мудрості. Вони є тими, що їх умуд-

рив Бог «во время оно» і в їхньому земному «отчестві». Через те і 

вони разом з отцями-подвижниками: нітрійцями з Єгипту, палестин-
ської пустелі, каппадокійцями, афонцями робляться стовпами муд-

рості у чині «Преданія». 

Але не всі їхні діяння одразу стають «писаним». Не все лягає у «мі-
сцевий Патерик», зокрема такий, як от «Печерський патерик». Слава 

про них множиться, а місце «лежання» їхнього тіла у земному «отчест-

ві» робиться посудиною, що наповнюється Благодатним приходом з 
Висоти, звідки стається «ізлияніє» Благодаті вже і «многим» іншим. І 
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їхня слава перебуває також і в усному побутуванні – переданні. Через 

те «Печерський патерик» був ніби повсераз «дописуваною» книгою. 
Початки її заклав Нестор, так твердили у XVII ст., зокрема таку думку 

та певність передає заголовок рукописного «Патерика» Києво-

Печерського архімандрита Йосифа Тризни: «Жития и подвизи препо-
добних отец наших в пещерах просиявших. Списан трудолюбиєм бла-

женнаго Нестора рускаго літописца…», Йосиф Тризна говорить і про 

«дописування» «Патерика»: «По времени же паки приложи нікоих жи-
тия святих отец печерских. Боголюбивий єпископ Симон суждалски 

владимирски. Послідиж пространніє написа, и в єдиноснеси. Блажений 

Поликарп архимандрит Печерскиі. Нине же мала пространнее от літо-
писца рускаго» [Цит. за: 320, с. 12 – 13]. Далі робили спробу «дописа-

ти» «Патерик» – «Житійник» – «Чудотворник» митрополити Петро 

Могила та Сильвестр Косов, а так само Афанасій Кальнофойський у 
«Тератургимі» теж у XVII ст. Святитель Димитрій Ростовський «допи-

сував» «місцевий чудотворник» у творі «Руно орошенноє…». Тоді 

«усне», що одразу не зробилося книжним, поповнювало, творячи до-
даний повнопис – писаний збір від «чудних тілес» у Київських пече-

рах. 

З появою священного та «освящающаго» простору Книги «усне», 
що до того було лише «поколінним» знанням, яке множилося і пере-

бувало в здобутому стані у часовій тяглості «з роду в рід», робилося 

внесеним до особливого чину сповісного існування – до канону Пе-
редання: «Апостольская і Церковная преданія, і иная тоєйже Церкви 

узаконенія…» [883, 1, с. 178]. 

Усне, що являло собою передавання життєвого знання – місцевої 
«науки», стає рівнозначним з писаним і підноситься вже до буттєво-

го – «сущаго» сповістя Слова Правди. І усне, вже як Передання, і 

Книга складають канон – законо-правильник слово-явлення та зві-
щання в ньому Правдивої науки «во отчестві си». 

І «усне» – Передання, і Книга – «писане» увіходять до сповісного 

чину, який являє способи законо-злагодження у житті та образи не-
бо-уподібнення – святості, посутній вимір яких – Високосне буття. У 

такому сповісному чині земне – «бáтьковщина» – «отчество си» спо-

лучалося правдиво-правильним шляхом з «отчеством небесним». 
Земний город у своєму злагодженому чино-стоянні являє типос (від-
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ображення та при-ображення) града небесного. Отож, Єрусалим зем-

ний, а по суті – Єрусалим небесний стають у просторі – топосі, яв-
ляючи неперехідний (невтратний) образ – типос, де показується «по-

небеснення» життя як «чаяніє будущаго віка» [*49]. Адже: «Во храмі 

стояще слави твоєя, на небеси стояти мним, Богородице, дверь небе-
сная, отверзи нам двері милости твоєя» [*50]. 

З Єрусалима земного переносять вістку про його славу у Київ 

прочани, частина їхнього слова-бачення – це писане сповістя, яке 
подає і Данило-ігумен, а згодом – аж до XVIII ст. печерці, межигор-

ці, рихловці й могилянці, такий з них – Василій Григорович-

Барський (Плака Альбов, чернець Антіохійський). Все це своєю си-
лою лягало до складання і появи особливого творива – образо-чину, 

наснаженого земною, а більше небесною єрусалимськістю Києва як 

Києва – Єрусалима над Дніпром. Це один з виявних прикладів, коли і 
«писане» – Книга, й «усне» – Передання співдіють у річищі сповістя, 

творячи у взаємопереходовому обіжнику слово-культурний спосіб: 

вияви понародовлення (від-книжного сприйняття) та покнижнення 
(до-книжного переходу). 

Загалом староруське Передання, як простір збирання спізнаного 

та існування знаного, було двоскладовим. Перша його частина – час 
«предотеч» – до-отецька, з панівним у ній до(не)писаним словом. З 

цього джерела і почерпувалися дані про ті події, свідком яких не до-

водилося бути, як зауважував, зокрема, печерянин Нестор, говорячи 
про писану ним «Повість временних літ». Друга – це вже отецька 

(отецько-монастирська), в якій жваво співдіяли й «усне», й «писане» 

– Книга. 
У давнину в слово-культурі з’являється стрижневий ідео-образ 

власного буття кожного народу та розмаїте контекстування цієї спо-

вісної сполуки. Отож, робиться кількарівневе увіходження тіло-
образа, що зроджується і зростає з художньо-сповісної сили, яку по-

дає «власне довкілля» кожного народу та несеної з ним ідеї у простір 

«пам’ятного». Цей «вхід» образу ґрунтується і на подієвій основі 
(подієвому первні), і так само зберігаться в пам’яті відірвано від по-

дії – безподієво – вже як образ колишнього, образ пережитого, образ 

піднесеного. Притім зберігається його узагальнена називна і значен-
нєва сила. Отже, такий образ, містячись у просторі «пам’ятного», на-
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буває становища, яке виглядає як його усталення, закріплення та по-

стійне зберігання, як провідної та панівної «одиниці» у слово-
культурі. Такий давній узагальнено-збірний образ часто – це образ 

батьків-дідів. А згодом – це образ святості. І тоді такий образ як об-

раз святості показує свою живу «природу явлення», головне завдан-
ня якого «поученіє» і настанова. А навіть, щонайбільше покликання 

такого образу – це соборна мартирія – свідчення для всіх. Цей образ 

показує, що кожен є покликаним до святості та присвятливого (свя-
тобливого) життя – до благочестя, адже в першоапостольський час, 

як зауважувалося, всіх називалося святими. Кожен може зробитися 

носієм цього образу, зодягнутися в нього. 
Отож, образ святості – це і виявлений спосіб розмежування життя. 

Розподіл життя на благочестя і те, що поза ним. Святість – це вже «не-

бесне», образ, що своєю духовною силою променить з Висоти. А от 
благочестя – це спосіб провадження життя земними. Образ святості ві-

дтак низходить у силі свого сповістя, а образ життя благочестивого 

тяжіє до того, високосного, образу святості, учиняючи духовне виви-
щення та піднесення земних над «прірвою» земної «юдолі», подаючи 

свідчення духовного окрилення, видимого серед земних. Образ святос-

ті «яко світило» сяє з висоти, а образ благочестя світить серед земних, 
як згаданий у Євангелії світильник, що його не ставлять на споді – 

«под спудом»: «Ниже вжигают світилника і поставлят єго под спудом, 

но на свіщниці, і світит всім, іже в храмині суть» (Мф. 5:15). 
Хоча, першопоявно образ святості через назнаменування учиняє 

свій прихід – так показувалися образи бувало ще й незнані. Отож, 

ідео-образ, ще як незнаний, але вже «побачений» і тілесними, і «ум-
нима очима» для закріплення у окремій слово-культурі шукає собі 

«тутешнє» – місцеве художнє «тіло», аби значеннєво «оселитися» в 

ньому. І далі, у такому зрощенні, зробившися вже тіло-образом, яв-
лятися в ньому, зринаючи у художньому просторі тексту з його роз-

маїтими зв’язками, які надають додаткового висвітлення посутнього 

вмісту тіло-образу. 
Так первинно небачений образ, набуваючи собі місцевого «тіло-

образу» – «помісцевлюючись», приходить у художньому способі об-

разо-явлення. Далі ж він пригадувально вживається вже як образо-
показування. Адже він через «перехід», що стається при початково-
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му образо-явленні, робиться взятим – засвоєним у власному 

пам’ятно-культурному просторі народу. Отож, робиться засвоєним, а 
відтак – і «своїм». 

Такими, до прикладу, є образи помісцевленої святості, що пере-

дають житійні подвиги святих з далекого краю. Ці приклади подають 
глибинне сприйняття святителя Николая Весняного (перенесенсько-

го, у росіян – «Вєшнєго», «Нікола Летні» – у болгар) і Зимового, Ка-

сіяна (Касяна) Римлянина, Олексія, «человіка Божия» (Теплого), 
апостола Петра, Кузьми та Дем’яна, Варвари та Катерини. 

Помісцевлена святість – це перенесена духовна сила з далечини у 

«свій» життєвий простір, це та сила, що прийшла до тутешніх людей, 
сила подвигу житійного при-свячення. Николай є знаним за житієм, 

як помічник небагатої відданки (виданки), коли ще був святителем у 

Мирах Ликійських. А так само як Николай Притиський у Києві, вже 
як небесний святий, що через доброту свою мандрує землею, прихо-

дячи, як і в своєму єпископському місті, на поміч земним. 

І коли при зродженні місцевого ідео-образу у його передаванні у 
пам’яті поколінь переважає сила усного сповістя, то сповісну силу 

образів святості ґрунтом своїм висновує Книга – Євангелія. А все, 

що витворюється довкола неї в слово-культурі є тлумачним для її 
Слова-ідеї. Принаймні, так було в ранню християнську пору на Русь-

ких землях. Отож, це розгортання в місцевих та помісцевлених обра-

зах Слово-ідеї Книги – Євангелії. У такому розгортанні й складалася 
повнота передавання глибинного посуття в образо-появах Слово-ідеї 

Книги, а відтак – усталений чин образо-виявлення. Чин же снує про-

стір священного, де і відбувається повнота смислового виявлення, де 
так само стається посутнє наближення через образ та символ до Сло-

ва-ідеї Книги як звищого об’явлення на землі й для земних. 

Так загальний ідео-образ народу як рушійна культурна сила, що 
походить з його «буття-єства», показує появу окремого народу на 

землі та його закорінення в неї. І через світотворчі (космогонійні) та 

світоустроєві (космологійні) способи та образи передає давнє «себе-
відчуття» такого народу на власній землі. А в християнську добу та-

ке відчуття ширшає в силі спроможності до осягнення. Воно робить-

ся духовним чуванням, якому супровідним є набування духовного 
піднесення і вивищення власного єства, як і «свого» буття. Отож, у 
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тлумачному способі й розгортанні – образо-чині Слово-ідея Книги 

витворює для себе сповісний і повчальний текст, що висновується у 
художньому досвіді кожної місцевої слово-культури. 

Прикметним є і те, що набування ідео-образом зі своєї слово-

культури собі формовияву, який щораз стається у розмаїтих взаєминах 
культурно-смислового тексту, укладається у таку послідовність: слове-

сність – письменство – література. Цьому супровідником є осягальна 

спроможність, спрямована на сам світ – космос, що виявляється у зо-
середженій дії в протяжності часу. Послідовно це: міф – гнозис – епі-

стема – когніція [*51]. А простір з ґрунтом творення тексту – це худо-

жньо-естетичне спорядження буття кожного народу. Воно дає спромо-
гу разом з пізнаннєвістю, яка безпосередньо є наявною в художньо-

естетичному, побачити світ та запам’ятати його як «свій світ». 

У часі дохристиянському при уречевленні простору в цьому ж 
просторі вимежовуються його частки, що сприймаються як «своє» та 

«чуже». Тобто обжите та опановане середовище, а так само «інше» – 

недоступне, неохоплене як поглядом, так і образом, а так само і дос-
відом загалом. Так виникає поняття простору «свого» племені – на-

ших людей. Та, водночас, побутує і розуміння простору, підвладного 

силі свого охоронного духа та божества, часом хоч і відомого, але 
недобре налаштованого до людського побуту у тій чи іншій місцині. 

Такими, не зовсім «своїми», стають ліси та гаї, саме поле, а й навіть 

хата, що ніби «забираються» постійно з-під людського панування. А 
людиною щораз знову перебираються для своєї потреби через уми-

лостивлення його володарів – духів. Людина опинялася в становищі 

ніби покореної і була повсякчас напоготові зустрітися – відчути «до-
тик» тих, хто населяв ще один світ – у хаті, у полі, в лісі. Вони були 

тут – неподалік. 

У християнську добу запановує розуміння і відчування сили дії 
святощів та святині. Їх витворює всепроникна як вседотикова та все-

наповняльна сила Благодаті. А самі святощі творилися за допомогою 

великої ідеї Світла. Бо ж все святе («сяте») було осяяним, просвітле-
ним. Саме поняття святощів, святого та святості має в своєму складі 

частку (дієву в силі) сяйва та Світла. Отже, Благодать як дар та Світ-

ло як наповнення просяянням, що переносить дар Благодаті – добро-
го пересилання з неба – небесного дання («датія») складали образо-
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чин бачення та сприймання святого й святощів. Світло було «лістви-

цею», що низводило й підносило образо-тіло (річ-образ) до висоти, 
що її надавалося у Благодаті. 

Низове тіло (земне) отримувало з Благодаті, взятої з сили сяйва та 

дії просяяння силу висоти – Неба. Образо-присутнє тіло земне, отже, 
набиралося сили Благодаті й променіло нею, видаючи світло Висо-

кості, сяйво святині, а відтак, дієву силу охоронної допомоги зем-

ним: «Образи видяще вашего тілесе, святиі, и вірою цілующе я, чю-
дим ся вашим подвигъмь, судищем юже подяста твьрдо Христа ради. 

Яже бо слово представляєть книгами святими, сия бо писаниєм пока-

заєть вапи пьстрими, вкупь богоугодьную обрітающе пользу душам 
своим. Христа славословим равьно ангелам показавшаго вас, иконо-

борьца, яко лающа отгоняюще» (стихира «на Господи воззвах» праз-

ника «Памят святаго семаго сбора, бившаго в Никеи втораго, о свя-
тих и чьстних иконах») [994, с. 73]. Тіло-образ святощів (святині) 

жило з великої кріпівельної сили Благодаті, з сили небесного дару. 

Саме святині й святощі переінакшують сприйняття простору й пану-
вання в ньому людини. Колишній «не-свій» світ вужчає. 

Отже, «не-світ», тобто випростороване місце, що перебуває без 

дотику Світла, меншає. Попередній розподіл на світ і «не-світ», «світ 
заочі», небачений світ розподіляється ще й за розмежуванням «ро-

жоний», «хрищоний» та «свячений» [354, с. 20]. Тобто на світ люду 

хрещеного, а отже, й того, що приймає «сяте» та «сячене», яке серед 
«мира хрещеного» витворює освячений світ. І того світу, де цього ще 

немає, де не панує стан життя й буттєве уображення «мира хрещено-

го» й «сяченого». Де відсутні хрещення й хрест та несені ними освя-
чення й святощі. Той світ, що немає в собі «сятого», не містить в собі 

освячення, не є простором побутування й дії сили священного, сам у 

своєму стані не є священним. Його не досягає видюще око, просвіт-
лене високим Світлом. Той світ – це «світ за очі», світ, що його не 

може охопити око. Світ, що не породжує із себе і про себе образ, 

який спроможне вхопити християнське око та понести християнське 
серце і пам’ять. Той світ є «малоóбразним» для «зовнішніх» спосте-

рігачів, що споглядають на нього з-під Хреста. 

Просторування таких світів звужувально розмежовує сила Благо-
даті. А уображували її, звісно, святі речі – святощі. З сили дару Бла-
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годаті простір, що служить людині на всіляку потребу, більшає. Так 

вимежовується широта хатнього простору завдяки її осяянню. А зго-
дом ще й при щорічній понові святості в ній через кроплення ново-

появною живою йорданською водою – водичкою-йорданичкою (так 

пестливо називали цей «небесний дар» земним), а ще надаючи цій 
святині ознак царськості, називаючи її царицею, тобто «понебесню-

ючи» у смисловому сприйнятті [*52]. Схожим чином – через обхо-

дження й свячення вимежовується поле. А рух довкола нього охоп-
лював ще й ширший – позапольовий простір. На нього теж поширю-

валося панування Хреста. При такому піднесенні сили Хреста всі мі-

сцини, що розлягалися довкола нього, були, отже, «óхресть». Так по-
казувалося, що на місце як осереддя духовного ставлення Хреста, 

який перебував там при освяченні, та на прилеглих місцинах панує 

Хрест. І всі ці місця є з «óхрестю», тобто стають «о Хрест», перебу-
вають близько до Хреста. 

Так само робиться розмежування і в лісі через поставлені там 

освячені колодязі, де земна сила води, яка поновлюється з води небе-
сної, отримує ще й живу силу Благодаті. Саме це й робило її у 

сприйнятті зовнішніми більш небесною, аніж земною. 

У просторі, зокрема у просторі хати, суціль запановує святиня – 
образи (ікони), водичка-йорданичка, страсна свічка, «маковей» (ма-

ковейська квітка), Великодній «дарнúк» (áртос – «áртус»). Святиня 

підноситься над простором і впокорює собі його, благодатною силою 
розсуваючи межі людського панування у довкіллі. Святощі та святи-

ня у своєму земному уображенні є образом-появою небесної суті 

свята в людській земній громаді. А також святощі своїм образо-тілом 
показують місце-селище небесного дару, «заживання» серед земних 

небесного як користування з нього, про це сказано у колядках: «А в 

третім киліху сам Господь заживав, сам Господь заживав тай всім 
людям роздавав» [Цит. за: 820, с. 170]. Тобто «небесне» «заживало», 

даючи живу силу через дарування небесної Благодаті. 

А все часопросторове опанування святощами передавалося через 
слова: «Час Духа святого» [*53]. До такого просторування часу зу-

стрічається і ще один відповідник – «Божий час», зокрема у весіль-

них піснях: 
А в тий церковці Святий Спас 
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Звінчає діточок у Божий час [Цит. за: 971, с. 270]. 

Саме такими словами, що являють часопросторування Благодат-
ної допомоги, а ще з підкріпленням їх «уображенням-виявленням 

(показуванням)» знаку хреста, поновлювалася й закликалася до па-

нування в просторі земному сила небесна, коли з якихось причин 
втрачалася – «підточувалася», уривалася просторова святість у пев-

ній місцині. Так, зокрема, чинилося при промовлянні, а отже і закли-

канні імені з означенням заборонного (табуйованого) «чорного» – 
злостивої сили. Згаданому «чорному», що заполонював простір па-

нування святощів власною протидійною силою, отже, протиставля-

лися слово-закличка Небесної сили. Серед головних ознак, що знову 
вимежовували простір, забираючи його з-під сили нечистоти та «чо-

рного», були згадані – «Час Духа святого». Ці слова належали до 

провідних у встановленні небесної влади на землі, якій мав підлягати 
і простір і перетікання часу в ньому – «вся Твоя суть» (Йн. 17: 10). 

Та, власне, і святість як просяяння розумілася як на небо вхо-

дження із землі, і про неї в народі здебільшого висловлювалися, спо-
лучаючи її з поняттям Боже як неодмінно небесне. Говорилося про 

тих, хто ближчав до святості, як про святих та Божих, або ж як про 

святу та Божу в однинному означенні. 
У полі дії священного як ідейного рушія та творчої напрямної все 

образо-виявлення ставало на ґрунт іконної (іконової) тілесності, що 

представляє панування лиця («лика»), який уображує як людину зов-
нішню: тіло-зодягнену й покриту одіжжю, що складають простір жи-

вого знаку, так і людину внутрішню – Душу і «вся внутренняя», що 

надає «животá» – живого устрою «людині зовнішній»: «Си бо омися 
купілью святою, и совлечеся греховная одежа ветхаго человіка Ада-

ма, и в новий Адам облечеся, єже єсть Христос» [133, с. 128]. Власне, 

Душа і живить творення у «чині живота», тобто робить життєспро-
можною і налаштованою на творчість, здійснює як особу людину ті-

ла. Душа робить людину тіла уведеною до поля дії чинів священно-

го, отже до поєднання «небесного» і «земного», яке і довершується в 
ній. Людина, отже, у цьому просторі сполучування «небесного» та 

«земного» набуває особливої тілесності та особливого її уображення 

– психо-соматичного. Саме у такому вияві Душа й тіло показуються 
у однодії та набувають ще більшого «взаємочування». 
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Перебування Душі в тілі і спосіб її уображення – це іконове тіло. 

Власне, так показується особливе діяння тіла, ведене Душею, що на ві-
дміну від дій та діювання, є вже образо-чином творення не лише на зе-

млі, а відтак і полишання в земній поколінній пам’яті, але і складання 

на небі. Отже, діяння – це особливий, винятково подуховлений, спосіб 
творчості та образ творива, в якому тіло та Душа ніколи не протисто-

ять у спрямуванні та рухові до дії і в самій дії як чиновому виконанні. 

Діяння – це чиновий образ небоуподібненого творива на землі, де, як 
мовилося, «спільниками» виступають і Душа, і тіло. Діяння – це зем-

ний образ тіла, який пам’ятається незгладно – незабутньо земними, а 

так само переноситься на небо заразом з усім тим, що бере туди з со-
бою Душа. Отож, діяння перебуває в особливому просторі міфо-

пам’яті, в якому і «земне», і «небесне» надто зближуються. Тобто є у 

просторі священного, як перейденої безповоротно межі спокусного – 
спокуси та спокушального. Відтак, перебуває у просторі священного 

як безпристрасного. У просторі, де панує дія присвяти і головує образ 

святості. Тобто, коли образ небоподібний щонайбільш зближується у 
своїй виявній посутності до образу справді небесного, коли «понебес-

нюване» на землі насправді в своєму виявленні робиться вже небес-

ним. Отже, діяння – це образо-чин щонайпотужнішого зближення «не-
бесного» та «земного», в якому запановує, звісно, небесне, тобто без-

пристрасне – блаженне. Відтак «понебеснення» – це шукання свого ча-

сткування у просторі зближення неба та землі – це «со-частіє» – земне 
людське щастя, злагодження людських духовних взаємин у просторі 

земному. 

А от «небесне» і його образо-чин – це вже не понебеснене на зем-
лі, але здійснений перехід земного у небесну посутність – це і є спра-

вді небесне, чиновий стан якого вже не щастя (со-частя), але безпри-

страсне і неперестанне блаженство. 
Образ іконного тіла – це і початковий рух до небесного – «поне-

беснення» у дії, це так само і пам’ятний образ серед земних. Він у 

своїй появі вже немає розрізнення, він однаковий і для небесних, що 
визнають його «своїм» серед «своїх», і для земних, які не забувають 

його, адже він був теж своїм серед тих же земних. Це образ небесно-

го прийняття, що передається земним для їхнього сприйняття і бере-
ження. Це образ нічого іншого як образ святості, тобто образ «небо-
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земний», образ, що у чині свого існування, поєднує і «земне», і «не-

бесне». Для небесних – це образ чину – лику святості – образ про-
слави і духовної близькості. Для земних – це образ наближення до 

наслідування. Образ, до якого спрямовує Душа тіло. Це той образ, 

що його бачить Душа «умнима очима», та який вихоплює з простору 
наближення «небесного» до «земного» – простору сповіщення свя-

тості і тіло вже очима своїми. Цей образ – образ святості бачить Ду-

ша і добачає тіло. 
Але, увіходячи у хатній простір, посвячені речі наповнюють його 

духом святині, разом з тим втрачають своє уречевлення, а натомість 

набувають «іншої природи», що несучи «сяте» і «сячене» як присут-
ність «небесного» у земній людській оселі, робляться тіло-образом у 

дійсному просторі «сятого» як осяяного та осяйного, тобто того, що 

світиться святістю. У такому вияві земна природа заступається небе-
сним видивом – образом, який упостійнюється при виявленні «сято-

го» та «сяченого» серед людей. 

Отож, і свічка, і олива, і паска втрачають свою земну «речовість», 
їхня земна природа ніби відходить з них у переінакшенні під час свя-

чення. Натомість, небесний образ – тіло-образ святині витворює повно-

ту їхнього образо-буття в земному людському середовищі. І віск – свіч-
ка, і рідка олива вже ніби й не розрізнялися за своєю земною природною 

окремішністю. Вони узагальнюються у силі виявлення небесного доти-

ку в просторі святині – святого як свяченого, а відтак і переміненого 
(переінакшеного). Святощі вже не уречевлюються у баченні, а показу-

ються як тіло-образ, що вмістив в собі частку небесного Благодатного 

благословення. 
І коли їхня земна природа слугувала при споживанні «во здравіє 

тіла» як це було зі свяченим плодом чи оливою, то вже у переінак-

шеному свяченням вияві ці «тіла», що сприймаються і як тіло-образи 
«небесного», покликаються до уздоровлення Душі. Вони вже творять 

не земний простір «споживання – їдження», коли йдеться про земний 

плід, а небесний чин причастя – «вкушаніє», що надає «здравіє тіла» 
та «ісціленіє» Душі. 

Це вже не споживання, а вживання як причащання, переймання ча-

стки святині на себе і внесення її в себе та відтак – носіння в собі. Про 
таке причастя гвориться, зокрема, і при вживанні йорданської води: 
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«причащающимся єй». У рукописному «Требнику», що зберігався у 

Києво-Михайлівському монастирі, було вміщено «Чин приобщенія 
агіасмою» [479, c. 297]. У стрятинському «Требнику» вказано, що 

«причащатися агіасмою» слід упродовж семи разів на рік: на Різдво, на 

Богоявлення, в Великий «четверток», в Велику суботу, на Паску, на 
Петра і Павла, на Успеніє. Упродовж цілого тижня після «приобщенія» 

була «загальниця» – мирські споживали м’ясо (і в середу та п’ятницю), 

а ченці – сир і рибу. Святинею – «агіасмою» «разрішися вкушеніє» 
[885, арк. 638]. У московському «Потребніку» (1639 р.) теж є причас-

ний чин богоявленської води: «Послєдованіє о прічащеніі святия води, 

велікаго освященія на богоявленіє» [889, л. 312]. Тож святощі в люд-
ському життєвому просторі вже подаються не як уречевлення, а як ті-

ло-уображення. Земна річ робиться небо-благословенним тілом. 

Разом з появою святині як «місця – селища» Благодаті – небесно-
го дару в світі (просторі) людському, з’являється святиня і в самій 

людині. Це святиня поєднує «низ» із «верхом» – Землю з Небом. І 

робить людину «земляну» («глиняну») істотою не лише живою, а й 
Божою – небесною. Цією святинею стає Душа. Коли перед нею в тілі 

нуртує лише дух і рвучко несе тіло, то Душа веде тіло до тихого при-

становища, нашіптуючи йому слова миру. Дух «пре» тіло на «прю», 
а Душа несе тіло в річищі спокою. Дух і сам випирається з тіла: «так 

біг, що ледь дух(а) мені (йому) не виперло». А от Душа має особли-

вий хід і спосіб переміщення. Вона виходить з тіла благовидно і бла-
гочинно. Її путь небесна – «вихід – шестя – відшестя». Тоді як дух і 

«сила прі» має й такий же вияв ходи. Він виривається, його випирає з 

тіла. Бо простір його ходи – це земля, а от Душа йде і по-земному, 
виходячи з тіла, а так само й по-небесеному, летячи, будучи взятою 

на янгольські крила. То й сама Душа має небесний образ. Вона – 

крилата. Недаремно ж найпоширеніший природний образ у народі 
Душі – це крилата «істота». Її уображують представники птаства. І 

такі образи переважають. Але Душа часом дрібнішає в образі. Її об-

разком при появі в світі людей після виходу з тіла стає один з пред-
ставників комаства [*54]. 

І птахи, і комахи робляться «земно-небесним тілом», адже вони ні-

би «зависають» поміж небом та землею, через яке земними засилається 
дар-жертва небесним. Стається це переважно через дію «годування». А 
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«годують» душі, роблячи так задля їхнього поминального укріплення в 

пам’яті земних, і учиняють таке годування цілком по-земному, пере-
даючи його на небо не лише через столування людей, ще земних, а так 

само й птаства, яке у своєму польоті перебуває ближче до неба. Саме 

голубів, що показують собою образ євангельського Духа, який з’явився 
«во виді голубині» [*55] на Йордані, годують у поминальні дні. Через 

голубів подається та «пересилається харч» до Душі на небо. Птах зем-

ний, що причетний до явлення «своїм тілом» образу небесного, сприй-
мається як найбільш «спроможний» до здійснення «на небо переси-

лання» від земних. Через годування голуба учиняється пам’ятання та 

незабування, і показується нерозривна спілка земних з небесними. Зе-
мне добре від своїх – добрих родичів робиться добротою та добром – 

скарбом небесним: «Нехай це все перед Душею стане», – промовляють 

при роздаванні харчу та годуванні на скріплення вічної – молитовної 
пам’яті про тих, вже неземних – про душі, серед ще цих і земних – 

«глиняних» («земляних»). Дух у тілі лише оживляє «земляне» («глиня-

не») тіло [136, с. 90 – 91]. А от Душа робить його насправді живим і 
для прийдешнього – «будущаго віка», надаючи йому вияву особливої 

тілесності – іконного тіла. Прикметним є й те, що сама жертва для Ду-

ші, і все роблене як добре в світі ще за земної подорожі тілом-Душею, 
являло на висотах появу-постать, чином показування якої було «стоян-

ня». Отож, перехід Душею митарства та ставання нею на присуд, вба-

чалося у чині «стояння». Його доповнювало стояння доброго учинку 
на землі. Саме так у «предстояниі» являлося Душа на Висотах. А вже 

до неї «предстояло» усе її добре, що зналося і на землі й на небі – «Хай 

усе це перед Душею стане» [*56]. Все це перед Душею і ставало, як 
про це зичливо мовилося при подаванні за Душу. У чині подавання ві-

дбувалося «складання» на небі. А у подаванні за вже розлучену з тілом 

Душу робилося примноження всього того «добра», що його недоскла-
дала Душа, ще коли була на землі. Адже, за все добровдіяне «мзда ва-

ша многа на небесіх» (Мф. 5: 12). 

Неначе на продовження зіставлення сили духа й Душі з’являється 
в українській слово-культурі вислів, що своїм смисловим вмістом 

показує переважання дії та сили саме Душі. Він звучить та вживаєть-

ся за обставин люті та лайки, тоді, коли суперечливі сторони мають 
вже надовго посердитися: «Щоб у тебе й душі не було» [*57], – це 
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стан суціль «земляного» (адже у народному баченні людинопояви 

повторюється біблійний смисл творива: «земля єси», «от перси 
взят») – бездиханного тіла. Отже, при випиранні духа, тіло ще зали-

шається хоч трохи живим. Хоча у цій примовці, що показує обстави-

ни «на межі»: «ледь духа не виперло», і це увиразнюється, видно дію 
сторонньої сили. Адже увесь смисл довкола себе збирає слово «ви-

перло». Разом з тим у цьому вислові ще й відгомонює час тієї старо-

вини, коли у давніших слов’ян тіло було «бездушним», а лише «ди-
ханним» по-земному, тобто із присутністю духа. А от у християн-

ську добу слов’янства в кожному тілі оселяється небесна Душа. За-

вдяки появі уявлення про Душу як «небесну єственість» починає ви-
сновуватися простір священного та пов’язана з ним святоблива дія. 

Отож, стародавній (античний) розподіл світу, що був і в просторі 

панівного тоді міста – Рима, розмежовував його на сакральний (зна-
не для «своїх» разом зі «своїми» героями та богами) та профанне 

(«інше» – простацьке серед простаків) і «чуже» (незнане – відверто 

чужинецьке), що вже розлягалося поза простором міста та «свого» 
світу. У такому розподілі панують «обереги». 

А у просторі буття християнської спільноти з’являється ще й па-

нівний образо-чин святощів та святині, простір святобливості, особ-
ливий труд у якому – це святість, що є скарбом та нагородою на не-

бесах – «радуйтеся і веселитеся, яко мзда ваша многа на небесіх» 

(Мф. 5:12). 
У християнському просторі священного як «свого», що вимежу-

ваний від нечестя – нечестивих, з’являється ще й простір – вияв свя-

тості – земного передчуття і назнаменування небесного – «тогосвіт-
нього» блаженства. 

Стародавній розподіл виявляється у розмежуванні «свого» – «чу-

жого» як сакрального і профанного і у захисній – протиставній дії обе-
регів. Тут панує «своє» як священне – сакрум – «sacrum». А от серед 

християн розподіл на «своє» і «не-своє» – це ще і ділення на благочес-

тя та нечестя, навіть у межах «свого». А ще тут вже панує святість та 
святе. Отож, у християнську добу витворюється духовний простір у 

складі святого та священного – «sacro-sanctum». Тобто відмежований 

простір священного, де безмежно просторується Благодатна святість. 



 

97 

І коли у стародавній час панує розмежувальний оберіг, то в христи-

янську добу виявляє свою духовну силу святиня. Вже і обереги свя-
тяться. Святиня має в собі Благодатну силу. Вона передає її тим, хто, 

звертаючись до святині, сприймає її від неї – знáменується нею. Отож, 

«знак-знаменіє-знаменування» – це отримання сили від святині. Зна-
менування до святині – цілування святині – це, передовсім, віддавання 

шани святині та святощам. Познаменувавшись до святині, її шанува-

льник набуває іншого вияву – іншого образу, переображуючись, змі-
нюючись. 

Про знаменування як живо-подавчу появу кажуть і на Закарпатті 

та Пряшівщині. І тут теж при творенні цього поняття і образу вжито 
латиномовну основу. Рука благословення на іконах учиняє видимий 

знак його «подавання – передавання»: «Міколай (Николай) жагнаю-

чу руку мат», а так само Спаситель на образах: «Христос жагнаючу 
руку мат» [*58]. Про знаменування рукою та вінцем тих, що прийш-

ли у церкву обручитися, сказано у «Требнику» львівського єпископа 

Арсенія Желиборського: «Приходят хотящіи обручитися в церков, і 
станут пред святими дверми, і пріємлет Ієрей перстени два от руку 

іх, і полагаєт іх на святей трапезі, златий одесную, сребний же ошую, 

і даєт обручаємим по єдиной свіщи горящой, і знаменав по 3 глави 
іх, начинаєт…» [881, арк. 33]. Слово благословення при простору-

ванні співдіє з видимим знаком – тіло-дією, витворюючи появчий 

образ, що у складі своєму є образо-дією. У острозькому «Требнику» 
священну дію знаменування суціль замінено образом хреста як зна-

ку: «…Таже взимлет священник вінца от святия трапези и прекрес-

тит тім первіє жениха…» [886, арк. 136]. У львівському «Требнику» 
(1668 р.) образо-дію знаменування поєднано з видимим образом хре-

ста, наголос робиться на тому, що знаменування учиняється «кресто-

образно»: «Знаменаєт жениха крестообоазно вінцем, и дав єму лоб-
зати Вінец: полагаєт на главі єго глаголя: Вінчаєтся раб Божій…» 

[880, арк. 111]. 

Отож, благословення і в своєму «виходженні», і в своєму спряму-
ванні виразно потілеснююється. Воно і в самому образі появи поті-

леснене – це значеннєвий простір Слово – руки-в-дії – «жагнаюча 

рука» – «хрестяча». Таке ж, потілеснене, благословення і в сприй-
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нятті. Адже покриває воно видиме тіло, а звернення його – до неви-

димих Душі й серця. 
У сприйнятті явищ і їхній посутності бувало так, що «іменне» у 

значеннєвому злитті нерозривно поєднувалося з «дієвим». Це був 

єдиний пам’ятний образ про учинене. Особливо так за-
пам’ятовувалися дії святих. Тоді сюди ще й долучався «місцинний 

образ» – земля та «церква – дім», у яких просторувалося святе. 

Діяння як чин святобливого провадження життя закарбовується 
пам’ятно в образо-дії, що є вхопленим з-назовні та внесеним «в сере-

дину» – у структурні межі образу і дії, і дієвця у їхній нерозривній 

єдності – концептній посутності. Тобто образо-дія – це «імено-
дійовик». Образо-дія – це незмінна сталість у просторі пам’ятного, 

що тримає в собі виняткову подію. Це справжній вияв дії, що увіхо-

дить до чину святості. До образо-діяння – чудотворіння належать і 
євангельські появи: «…Яко Бог же морю и вітром запрітил, бісом 

изийти, і мертвим встати повеліл, і безчисленная чудодійствовал 

єст» [883, 1, с. 122]. 
При чиновому уображенні як смисло-виявленні тіла і Душі у зем-

ному просторуванні як житті-подорожі та небо-уподібненому в по-

сутності діянні – живому земному образі Благодатного навіювання 
тих же тіла й Душі витворюється чин появи – земне місце виявлення 

людського правдивого образу, де «дух смирен і серце сокрушено» 

показують блаженство «нищих духом»: «Блажени нищіи духом, яко 
тіх єсть царствіє небесноє» (Мф. 5:3), де Душа переінакшує дух з не-

покірного – «Каїнового» на благий та лагідний – «Авелевий», робля-

чи людську природу «плохóю» – заниженою на землі, але піднесе-
ною у радості висходження. Тоді «небесне» зустрічається із «зем-

ним», «небесне» низходить, а «земне» вивищується і підноситься. 

Тоді витворюється образ тіла й Душі як посуду Благодатного вли-
вання. Такий образ чиново показується в образо-зборі виявлення 

іконового тіла – посуду Благодаті, де є лице (лик), одне і теж саме на 

два боки – двоїнне як і очі, тобто – «лиця». При уображенні лиця 
(«лика») запановує смисло-поява очей як сповісників глибини «вну-

трішнього тіла» – Душі. Отож, через пару – двоїнність очей, що оби-

два висвітлюють Душу, подвоюється і лице, воно складається з лиць 
у образі явлення Душі й тіла, і з щік, що творять лише зовнішнє тіло. 
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У такому образо-виявленні, а, звісно, і образотворенні як в обра-

зоскладанні, показуються і «при-личні» – «суть прилична» [*59] 
«учасники» образу – руки та ноги. А вже їх оточують «до-личні» 

складові – світ наближено та віддалено «óкольний» – «навколо (до-

вкола)-тілля». Це природа та зведене, піднесене в ній людським хис-
том, що є «до-сотворюваною» (синергійною) дією людини у сотво-

реному світі. В ній ідео-формою – тілом, а відтак і в подальшому 

пам’ятним образом розгортається звище об’явлене і передане в світ 
домобудівництво – ікономія. 

При образо-виявленні та образо-складанні до-личного і виникає у 

своїй поставі, котре має і свій типос – імагінацію до-сотворене (при-
сотворене) – світ людського замешкування – хата та гóрод (місто). 

Вони підносяться, височіють як постаті у просторі людського буття, 

творячи середовище людського перебування (побутування) як онто-
логійний відгомін на поклик посутньо-буттєвої ікономії – домобуді-

вництва: 

На горі камяній, – щедрий вечер, добрий вечер! 
                     Волохи кують, церкву будують 

                     С трема верхами, с трема вікнами [Цит. за: 826, с. 240]. 

А церква Христова, як повчає у «Палінодії» Захарія Копистен-
ський, є Домом – Тілом: «Церковь Христова єст овцами Єго, людом 

Єго, тілом Єго і домом Єго, на нем самом надбудованим…» [343, с. 

340]. 
Власне, таким було русько-українське слово-культуротворення як 

ідейно-художня дія у духовному просторі руського обряду – прихи-

льність до звишньо переданої ікономії. Адже, саме це поняття і ця 
поява були образо-представлені у «Требнику» Київського митропо-

лита Петра Могили: «Храм себі, Отцу же и пресвятому твоєму Духо-

ви створити в вірних своих хотя Христе Боже, не точію до плоти, і 
даже до Креста і смерти смирился єси: но і Плоть свою обоженную, і 

одушевленную, і Кровь животворящую, в спасителную снідь і питіє 

дал єси…» [883, 1, с. 287]. А самих вірних названо носіями образу 
спасенного домобудування, тіло робиться в уображенні святим до-

мом: «…і храм свят твой бити сподоби…» [343, с. 895]. 

Так здійснювалося утвердження впорядкувальної та правдиво-
збірної сили Логосу-Слова над протиставним хаосом. Це було утвер-
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дження Світла у власному домі – хаті й місті, яке протистоїть темря-

ві. Це було закріплення світу в «стоянні» у Світлі та образо-чину 
праведності в ньому. Саме так – у Світлі бачив Київ вже митрополит 

Іларіон, він же і називав «всім сим строітеля» – «благаго Бога»: 

«…град иконами святих освіщаємь і блистающеся, і тіміаном обуа-
ємь, і хвалами божественами пініи святими оглашаємь. І все видів 

взрадуися і взвеселися, і похвали благааго Бога, всім сим строителя» 

[601, с. 98]. 
За суттю означення бароко в його вияві в українській культурі – 

це хúмородність, якою і передається увесь бароковий світоглядний і 

образо-формовий (виявний) вміст [115]. Прикметним постає те, що 
саме химородність як козацька ознака (козак-химородник), як суть 

козацького побуту передає головний вміст та все сприйняття на загал 

явища бароко в українській культурі. Українцям за їхньою приро-
дою, тобто психоскладом – способом думання та сприйняття власти-

ва грайливість, химерність, витівкуватість. Власне, через те і зро-

джене на романському Півдні Європи бароко знайшло тут, серед 
українців, собі такий плідний ґрунт, розвинувшись у багатьох виявах 

– і в словесності-письменстві, і в малярстві, і в будівництві, що скла-

ли єдиний бароковий комплекс української культури. Для системно-
го розгляду таких явищ відомим дослідником-фольклористом К. фон 

Сидовим запропопоновано структурне поле терміну «химерат» [794, 

с. 121]. 
По суті українці лише внесли у барокову річку як стилево-

епохальний вияв увесь власний уміст, усе своє «культурне єство». 

Так бароко в Україні «помісцевилося», а що ще більше – «понародо-
вилося», зробившись життєвим провідним чинником для всього 

українського поспільства [*60]. І коли на Галичині, у Львові щонай-

більше, бароко пересаджувалося, так було зокрема в будівництві, у 
формах віденських та римських його виявів. Але це стосувалося зде-

більшого барокових появ, що виникали в середовищі польському і в 

латинському обряді. А от барокові появи такі як львівський митро-
поличий Юр та Почаїв на Волині показують зразки помісцевленого 

бароко, що з’явилися на духовну потребу в середовищі русько-

українського обряду. То вже київське (козацьке у суті й у вияві) ба-
роко стає цілком помісцевленим так само і у формі – уображенні. 
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Власне, оця українська хúмородність і відбиває щонайбільше 

суть і самої культури українців, і сприйняття нею світових епохаль-
них культурозмін, зокрема і бароко, а перед тим візантійства та рене-

сансових появ. У понятті химородність злилися два вияви, що стано-

влять нерозривну єдність – це химерність (схильність до витівкува-
тості, що межує з таїно-знанням як це було у козаків (козаків-

характерників) і вродженість, тобто хист, що дається – «прирощуєть-

ся» людині (роду – народу) від самого уродження як першопояви 
[811, с. 397 – 398]. Отже, химородність – це до деякої міри місцева 

українська таїна (таїно-знання) і про себе, і про довкілля, своєрідне 

«світоглядне відьомство», що ємно охоплюється народним висловом 
«щось знає» або «щось знати». Це знання про те «щось», що не зав-

жди виразно є «чимось». Це місцевий культурний архетип, що стає 

підґрунтям врощення та проростання в новій (помісцевленій) появі 
світових епохальних культурозмін. Говорячи про того, хто «щось 

знає», неодмінно згадують вóрожа чи ворóжку, причетних до яки-

хось інших, не вповні опредметнених і уображених для видимого зо-
ру, знань. Такий вміст утаємничених і ще не уображених знань має в 

собі й українська культура як приклад однієї зі світових культур. Це 

її внутрішня закладна сила (потенційно-можливісна частка), що має 
в собі спроможність власного культуротворчого (єственого) розгор-

тання при сприйнятті й уображенні зі своїх можливостей світових 

культурозмін. Це коли на новопоявну суть у культурному запаснику 
вже є наявний, чи ж є сила для його витворення, «образо-склад-

устрій» (образна добірка) для її вираження. Коли місцевий, зродже-

ний «своєю природою» – довкіллям, образ може вмістити і понести 
широту суті як місцевої – «своєї», так й «іншої» – перенесеної, що 

помісцевлюється. Найдокладнішим відповідником на означення саме 

ось цього вияву побутування української думки як світоглядного під-
ґрунтя та образного чину, появленого нею, і є українська химород-

ність – природжений хист до засвоєння – внесення в простір власної 

культури усього «чуднóго», яке спершу здається екзо-образами. Це 
саме в природжено-українському полі «хúмородного» і «своє», і 

«чуднé» не «жахаються» одне одного. Але таким є український сві-

тоглядно-культурний ґрунт, що «своє», і «чуднé» після ознайомлен-
ня – «притирання» і наступного за цим зближення, витворюють осо-
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бливий культурно-буттєвий спосіб – «симбіоз – співжиття». Це коли 

місцевий образо-чин (імаго-структура) спромагається доповнитися 
широтою смислового вмісту від «чуднóго». У такому творчо-

культурному симбіозі й «своє» давнє, і «чуднé» (принесене) залиша-

ються і надалі помітними як одиниці, що складають цей образо-
культурний (імаго-структурний) витвір. А спосіб симбіозу (співжит-

тя-злиття) покликає їх до завдання вираження вже єдиного смислу та 

єдиного значеннєвого вмісту. 
Так сталося і за києво-княжої доби, коли «своє» давнє, посхіднене 

з широких зв’язків з культурами Сходу, було готове до зустрічі з по-

східненим візантійством. Так було і в XVII ст., коли українське «пів-
денне химерне» виявилося спроможним прийняти до свого складу 

ідеї та форми «південного» за суттю, та неабияк через місце своєї 

появи – Італію [805], теж «південну» за світоглядом і культурою, ба-
роко. І «чуднé» візантійське, і так само «чуднé» барокове зробилися 

своїм і близьким, витворивши широту вмісту українського світогля-

ду і культури. Адже, і за руського візантійства, і за русько-
українського бароко і «своє», і «чуднé» у симбіотичному злитті пок-

ликалися до оприявлення високого смислу речей та образів з поля 

священного. Все це становило єдиний образосмисловий вияв закар-
бування понятійного чину священного та святості в бутті українців. 

 
Примітки 
*1. Про загальне спрямування XVIII ст. у Б. Андерсена йдеться так: 

«Усвідомлення включеності в секулярний, серійний час з усіма припу-

щеннями його безперервності, але із забуттям досвіду цієї безперервності 
– продукт розривів кінця XVIII ст.» [45, c. 251]. 

*2. Із Середньовіччя від Августина Гиппонського (Блаженного) похо-

дить означення наукою «святого Письма» («sancta Scriptura») та догмати-

чного досвіду Церкви на християнському Заході – «християнська наука» 

– «Doctrina christiana». 

*3. Так писав Д. Чижевський: «…мрії романтиків про те, що народне 

мистецтво та словесність ведуть нас безпосередньо в «передісторичну» 

старовину, помилкові, але принаймні на 300 років назад вони нас відво-
дять, – саме в часи бароко» [968, c. 216]. Схожу думку на підставі захід-

ноєвропейських джерел наводив і М. Гнатишак: «В писанях деяких захід-

ноєвропейских істориків літератури повно тепер сумнівів про старовин-
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ність усної словесности і закидів на адресу романтичної науки, що вона 

витворила «леґенду старовинности» [214, с. 43]. 

*4. У «Книгах битія українського народу» М. Костомаров мовить про 

вшанування українцями Небесного Царя і царськості Вишньої, а не зем-

ної [457]. У «Слов’янській міфології» ідеться про давню відданість укра-
їнців ідеї Світла [458, с. 202]. 

*5. Пам’ять у стародавньому та давньому світах – це грецьке поняття 

«μνήμη» та латинське «subvenire» й «memini» – пов’язувалася із смисло-

вим виявом пам’яті-думки і поетичної пам’яті та стояла на сторожі (пере-

сторозі) від «забуття» (безпам’яття), вибудовуючи минуле та показуючи 

онтологію становлення народу і культури у словесній творчості, зокрема 

[313, c. 351 – 355]. 

*6. У роботі для передавання особливої дії «входження» в образ – «у-
ображення» як основу для витворення значеннєвого поля тієї структури, 

яка б відбивала головне «завдання» представленого поняття, використано 

«середовищне» слово та його понятійне спорядження – «въображениє» – 

давню словоформу, що побутувала у старокиївських літургійних 

пам’ятках: «…видін(ъ)я же плті вписаєм въображениє, яко видіхом личе 

єго», «Того ради въображающе твоєи иконі покланяємся Христе» (Память 
святаго семаго сбора, бившаго в Никеи втораго, о святих и чьстних ико-

нах, 2-а та 3-а стихири «на Господи взвах») [994, с. 72]. Туж саму схему 

дії уображення, щоправда у малярсько-мозаїковому мистецтві, можна 

спостерегти і в «Печерському патерику» в «Слові о преподобнім Спири-

доні Проскурниці и о Алимпіи Иконописці»: «Мастером бо олтар мусиєю 

кладущим, и образ пречистій владичици нашеи Богородици и приснодівіи 

Маріи сам вобразися» [4, с. 172]. 
*7. Про «посхіднення» (як про перенесення впливів) греків та інших 

європейців у стародавню пору Д. Чижевський зауважує так: «Ми майже 

не знаємо в культурній історії Європи випадків, коли б філософічний ін-

терес та філософічна тяглість проявилася у якогось народу спонтанно, не-

залежно від чужих впливів, навіть греки, як здається, не роблять винятку, 

бо філософічна спекуляція виросла в них не тільки на ґрунті власно-

грецької релігійности, а і під помітним впливом Сходу» [968, c. 23]. 

*8. Прадавній, стародавній і давній світи мали свої світоглядно-
культурні вияви, що ґрунтувалися на священній духовній основі. Так пос-

тавали окремі світи-цивілізації, які вступали у взаємини – «коаліції», що 

зумовлювали виникнення особливого способу бачення світу [156, с. 4]. 

*9. Чуте і записане від Баюри Надії, 1936 р. народження, Київ (Позня-

ки – Шевченків Хутір – Дарниця). 
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*10. У літописному повідомленні про перших ченців печерських 

ідеться про вулиці на монастирському подвір’ї, що є складовими збірного 

образу місця-монастиря як монастиря-города: «Се же Исакий восприят 

житьє кріпко…И затворися в печері, в єдинои улици в кельици малі…» 

[4, с. 201], «Введше и в кельицю, и посадиша и, и начаша садитися около 
єго, и бисть полна келья их и улица печерская» [4, с. 201 – 202]. 

За таким уподібненням, наявністю вулиць, хоча при відсутності су-

цільної «зáгороди», зближаються у сприйнятті просторування, виражено-

го в образі, й села. Селян, що замешкували поряд – сусідів, називалося 

«уличане» [971, с. 710]. У такому розумінні «улиця» робиться значеннє-

вим осердям у сприйнятті подрібненого простору та вміщення тіл у ньо-

му: «тіла хати» та людського тіла. 

*11. Ось це місце з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»: 
«В Кайдаша в повітці лежало чимало деревні. Кайдаш прикупив трохи 

колодок, щоб поставить Карпові хату через сіни. Тільки почалася надворі 

весна, він закопав слупи. Мотря посіяла на тому місці пшеницю. Пшениця 

зійшла, то був знак, що місце для хати буде чисте» [626, с. 88]. 

*12. Про шанування слов’янами дерев та жертви під великим дубом 

згадує Константин Порфирородний. Про те, що поляни приносили жерт-

ви «рощеньєм» сказано в «Початковому літописі». У «Слові, як погани 
кланялися ідолам» (ХІ ст.) сказано про вшанування колодязів: «І огневи 

Сварожицю молятся, і навьм мъвь творять, і в тесті мости ділають, і ко-

лодязі і іна многая же» [Цит. за: 636, c. 52, 374]. 

*13. Ось приклад «поєднання» госпóди (господаря) з деревом в образі 

статку: 

А в пана Йвана золота верба, 

Радуй ся, земле! 

Весели ся, Боже наш, над нами! 
А на тій вербі золота кора, 

А на тій вербі рожеві квіти [310, c. 166]. 

*14. Це українська казка «Жорна»: «От один жолудь впав у погріб, 

почав рости. Полізла якось баба, глядь, а там дубок до самої стелі ви-

ріс…Прорубав дід стелю, а дуб виріс до самого неба…» [902, с. 41]. Схо-

жою є також записана О. Афанасьєвим казка «Пєтух і жерновци» [618, с. 

148 – 149]. Дерево у своїй появі навіть потілеснюється (виростає з люд-
ського тіла, роблячися «тіло-деревом») [734, с. 230 – 233]. У народних пі-

снях південних і західних слов’ян відомим є поетичний образ дерева, що 

виростає із жіночого серця [868, с. 305 – 314]. Про «потілеснене» вирос-

тання дерева можна дізнатися і з апокрифічного «Сказання про древо 
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хресне». З вінця, що був на голові Адама, виростає три дерева. Вінець цей 

Адам зробив собі перед смертю з гілочки дерева пізнання добра і зла, яке 

приніс з раю Сиф. У цьому вінці Адама і поховали. А райське дерево, з 

гілочки якого походило це дерево пізнання, виросло в раю з того насіння, 

що його посеред раю Сатанаїл кинув у той час, коли Бог садовив рай. Ко-
ли ж Бог побачив це дерево, сказав Сатанаїлу: «ту буду аз і тіло моє, і бу-

дет тебі на прогнаніє» [Цит. за: 726, c. 247 – 248]. 

*15. Про увінчування церквою гори, отже про єдинообраз «церкви-

гори» ідеться у колядці: 

 Видиш, Марійо, високу гору, 

 А на тій горі крутеє дерево, 

 Дерево рубают, камінь лупают, 

 Церкву муруют з трома верхами, 
 З трома верхами, з четверма дверима [310, c. 16]. 

Гора – це місце Раю, як про це співається в колядці (гора цілком «по-

небеснюється» у своїй появі): 

На оней горі, оней високій, 

В раю! В раю ангели грают! 

Там же ми стоят два явороньки, 

На явороньках сут ретіжоньки, 
На ретіжоньках колисанонька, 

В колисаноньці Біжеє дитя… [310, c. 37]. 

*16. А сам єрусалимський храм серед українців, як це підтверджують 

пам’ятки народного слова, вважався і називався церквою: «Йак Исус 

Христос маў дванацет рокіў, пішоў Исус Христос і панна Марийа и Осиф 

на празник до Йирусалимской церкви, котру сам Господ Бог уформуваў и 

поставиў, збудуваў» [309, с. 180]. Називання у християнському світі єру-

салимського храму (templum) церквою, зокрема у східній християнській 
традиції Європи, є давнім. Про це свідчить і назва свята Третьої Пречис-

тої – «Воведеніє во храм Пресвятия Владичици нашея Богородици і При-

снодіви Маріі» (це по-церковному теперішньому), що не зустрічається 

серед старообрядців. У їхньому вжитку побутує назва з означенням храму 

як церкви: «Введеніє в церковь Пресвятия Владичіци нашея Богородіци і 

прісно Дєви Маріі». 

*17. Тоді в києво-руській культурі з’являється образо-чин, що показує 
собою смисловий простір, витворюваний завдяки «мистецькій слолуці» 

словесного образу і образу мальованого, середовищем показування якого 

була церква-дім. З’являється літургійний образ чи символ у появчому об-
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разо-чині. На його основі укладається синтез мистецтв у храмовому дійс-

тві [145, c. 207]. 

*18. Кирил Філософ мав диспут з вождем іконоборців Аннієм. Цей, 

один із солунських, братів ставав на ґрунт тлумачення священного образу 

– поєднання слова (слово-образу) та образу мальованого, що його утвер-
див Йоан Дамаскин [378]. 

*19. Серед слов’ян, як і в латинсько-романському світі, закорінилося 

єдино-збірне поняття образ. Хоча у латинян були певні уточнення. Тут 

також могло вживатися для цієї потреби і словосполучення «simulacrum 

sanctissimum», що теж означало «святі зображення», або ж залучалося й 

«imagines sacrae» – «священні зображення». 

Греки ж мали розмаїтішу добірку означень на вираження поняття 

«образ». Це «φαντασία» у Псевдо-Лонгина, де до образів додається понят-
тя дії – «έκφαντορία» – «виявлення». У VIII ст. Феодор Студит у полеміці 

з іконоборцями доводив, що для означення мальованих образів краще за-

стосовувати термін «είκών», а не «είδος», яке теж у давню пору вживалося 

на означення образу. У «Аерорагітиках» Дионісія на означення узагаль-

неного поняття образу залучається «μóρφωσις». У Дионісія зустрічаються 

ще й такі позначення образу: «τύπος», «μίμημα», «ϊνδολμα», «φάσμα» [146, 

с. 152 – 153, 159]. Окрім того, на позначення образу взято також: 
«σχήμα», «χαρακτηρ». 

Грецька назва вміщеної до «Ізборника Святослава 1073 р.» статті «О 

образіх» – «Περι τρоπων» – «Про тропи», латиною її передано як «De figu-

ris» – «Про фігури» [155, с. 139 – 140]. 

*20. У рубриці «Міссалу» про особливості відправи Пасхального Над-

вечір’я – Пасхальної Віґілії – «De Missa Solemni Vigilae Paschalis» ідеться і 

про святі зображення: «…et pulsantur campanae ac discooperiuntur imagines» – 

«…дзвониться у дзвони і притім відслоняються образú» [1032, p. 23]. 
*21. У «Никонівському літописі» у звістці «О принесеніи нерукотвор-

наго образа» (ідеться про образ Спасителя «на убрусі» – «Спас на полот-

ні», переданий едеському царю Авгарю) сказано: «Сниде нікогда Роман 

царь обступи Едес град. Они же просиша мира і никогда же на них при-

ходити; і того ради даша єму образ нерукотворенний Господа нашего Ісу-

са Христа» [709, с. 27]. Серед слов’ян запанувало перекладене, узагальне-

не і до мальованого, і до писаного та мовленого, поняття образ. А сповіс-
на сила образу ґрунтувалася на святості зображення – неруковоренному 

образі, появленому самим Спасителем, яке сприймалося через Авгаревий 

переказ про лик «Спаса на полотні». 
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*22. З «польової роботи» автора дослідження у Лівобережній частині 

Києва 

*23. Те саме – закидання погляду до гори можна спостерегти у «Пе-

черському патерику»: «Взрів же горі на небо и виді церков превелику…» 

[4, с. 2]. Такий заклик «до гори» піднести серця звучить і на євхаристійній 
літургійній відправі: «Горі імієм сердца». 

*24. Як вказує Г. Гачев: «…в АСШ немає рідного нам сюжету-зв’язки  

народу і природи, за яким навіть боротьба, спрямована на перетворення 

природи, – це продовження її ж волі через «своїх» дітей, що її відчува-

ють…Немає і речей, які були б завезені в Новий Світ…Коли б речей було 

перевезено із собою багато – тоді б через них культура старої Європи 

просякла нову землю, адже в речах застигли ідеї, традиції, смисли, духи, 

логоси, вони дрімають в них і непомітно для нас промовляють, перетво-
рюючи свідомість, уливаючись у розум…» [204, с. 67]. 

*25. Слова з піснеспіву «Світе, тихий святия слави, Безсмертнаго От-

ца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Ісусе Христе…» «на вході» (чин від-

прави вечірні). 

*26. Виголос під час благословення на літургії напередосвячених Да-

рів. 

*27. У зв’язку зі згадуванням керигми належить зацитувати слова С. 
Аверінцева: «Євангелія (Εύαγγέλιον) – «добра звістка», тобто ніби «хоро-

ша новина», яку треба «звіщати» («κήρυγμα»), як сповіщати тільки нови-

ну. Зміст новозаповітної віри…пов’язаний зі стихією часу і вимагає уваги 

до часу, до «знаменувань часу» [13, с. 98]. 

*28. Особливості народного сповістя зауважено і архієпископом Ме-

льбурнським і Австралійсько-Новозеландським УАПЦ Сильвестром: 

«Сталими активістами в ділі засвоєння обрядової звичаєвости були сест-

рицтва і братчики. Тут уже й грамотности не потребувалося. Коли в кли-
росних мотивах-мелодіях встановлялася певна традиція, то її побожні се-

стриці й братчики при обслужуванні відправи в церкві заучували на-

пам’ять і розносили серед свого оточення й серед дітей і підростків» [790, 

c. 121]. 

*29. Частина із піснеспіву Великого Четверга «Вечери Твоєя тайния 

днесь, Сине Божий, причастника мя прийми, не бо врагомТвоім тайну по-

вім…». 
*30. Ось це місце з повісті «Камінна душа» Г. Хоткевича: «А потім 

був обхід доокола церкви. Сяло полуплене золото церковних святостей на 

сонці. Дяки галасали, стараючися перекричати один одного, бо то гонір 

бирший – май-май високо, понад усі дєки голосом повести; а при тім вивер-
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чували, завивали мотив, роблячи його подібним до гуцульської вбері, де 

все кручене, верчене, здоблене» [937, с. 68]. 

*31. Чуте і записане від Мазанкової Марії (уродженої – Юрченко), 

1923 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*32. Спостерігається взаємовплив у виконанні та мелодійній вибудові 
народного середовища («вулиці») і церковного «криласа». «Гласіння» як 

спосіб виконавства потрапляє до церковного вжитку. Відчутне воно, зок-

рема, у київському лаврському співі, який хоч і є «знáменним» за устроєм 

та гармонізіцією, але виплекав чимало «свого». Це виразне «злітання» те-

норів понад увесь хоровий «низ». Цього не спостерігається у вихідному 

варіанті знаменного співу, що прийшов до старого Києва та Русі, як це 

можна судити з виконавства теперішніх старообрядців. Тут немає високо-

го «верху», а панує унісонний спів. Через те, вже навіть і при залученні 
жіночих голосів до «крилосного» (саме ця форма, що означає і місце для 

хору, і збірну появу самого хору, як і серед українців, бережеться у ста-

рообрядців) співу, у їхньому виконанні переважає сила меццо-сопрано. 

Крутливо, «над хором» здійснюється теперішнє криласне виконання в 

Греції. Але тут співають з ісоном, тобто з «безслівним низом – басуван-

ням» та «слівним і мелодійним верхом» – тенором. Лише тенор – «верх» 

виспівує слова, баси тільки творять мелодійний «низ» та виразно ступе-
нюють переходи. 

Від візантійського ісону відступили і в Києві, і по єпархіях Київської 

митрополії ще в давню пору. І Київський лаврський спів, і старообрядни-

цький не мають ісона у виконанні. Тут і баси, баритони – «низ» зробили-

ся «слівними» у співі. І баси, як у києво-галицьких наспівах, так і в старо-

обрядницькому співі вимовляють, виспівуючи текст. 

«Гласíння» як спосіб виконання у синодальний час потрапляє і на мо-

сковську Північ з київського Півдня. І тепер, особливо у вівтарному співі 
духовенства, спостерігається «злітання» тенорів понад басово-

баритональний «низ». 

Хоча окремі вияви «гласіння» спостерігаються у старообрядців-

липован. Чи не є це наслідком сусідства з києво-галицьким Півднем? А, 

може, таке виконання є їхнім – «своїм» виявом понародовлення. Так у се-

лі Куніча у Молдові крилас, що складається із «старих співаків», виконує 

піснеспіви по-старому – по-місцевому, навіть «кричачи» та «перекрикую-
чи». Тоді, як другий крилас, що складають молодші співці, має винятково 

унісонне виконання, перейняте від старообрядців Росії, зокрема хору Ус-

пенської старообрядницької церкви у Нижньому Новгороді [817, с. 49 – 

126]. Отож, у співі старообрядців спостерігалася відсутність унісону при 
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виконанні, що перейшов сюди лише наприкінці ХХ ст. як поява, занесена 

з Москви [817, с. 97]. 

Гласять (жіночим голосовим «верхом») в окремих випадках також 

при виконанні «духовних стіхов» серед російських духовних християн 

молоканів. 
*33. Ці грецькі слова вже як єдиний слово-утвір – «ісполать» потрап-

ляють і до «духовних стіхов» на московській Півночі. Один з таких прик-

ладів – «духовний стіх», що відомий із назвою «Вознєсєніє» або «Іван Бо-

гослов»: «Ісполать тєбє, Іван Богословєц! – возговоріл сам Хрістос, Царь 

Нєбєсний. – Умєл ти слово сказаті, умєл ти слово рассудіті, умєл ти по 

ніщім потужиті!» [Цит. за: 140, с. 341]. 

*34. Літургійний вислів грецькою «Κύριε έλέησον» – «Господи поми-

луй», що звучить як «окремий піснеспів» саме грецькою на ектеніях лі-
тійної відправи Надвечір’я Різдва Христового, увійшов до українських 

колядок: 

«Роди, Боже, жито, пшеницю, 

Кірилейса!» [658]. 

*35. Привертає увагу звуковий вияв у слові «животворящой» у формі 

подачі тексту «Херувимської пісні». У пізніший час це звучання, що є 

звуковим помісцевленням, було замінено на «животворящі(е)й». Та саме 
ось у тому звучанні з «щой» – «животворящой», де простежується місце-

ва «звукова природа», сприймалося це слово у складі «Херувимської» як 

місцева давнина, яка до того ж мала ще донедавна звуковий відповідник, 

а подекуди має і тепер, в українському живомов’ї, зокрема у «познякив-

сько-сокорськуй» лівобережній частині Києва: «добрий вéчор». Теж саме 

зустрічається і в щедрівках: «Добрий вечóр, щедрий вечóр». 

*36. Ідея у Платона – це істинно посутнє – «το óντος óν» через те, що 

вона – досконалий образ – «εἶδος» [13, с. 44]. У цьому розумінні слід зга-
дати і слова Григорія Богослова: «Перед творенням світу, окрім сутності 

Пресвятої Трійці, світопороджувальний Розум розглядав також у великих 

своїх умоуявленнях ним же складені образи світу, який витворено згодом, 

але для Бога він і тоді справжній» [Цит. за: 925, с. 328]. 

*37. Космо-статуарні образи – це образи-подоби, що з’являються за 

чином «типос-у» – «τυπος» (про це див.: «Вступ»). Серед таких образів, 

що показуються як незмінно-сполучні з’яви – образо-дії, котрі мають 
«свої» смислові поля, – це чинові (що творять власний чин структуруван-

ня, дії (появи) та смислового вираження): «сидіння» – княже і митропо-

личе (увіходження у простір появи такої образо-дії стається через княже 

та митрополиче настолування – посадовлення «на стол») та «хатнє» (у 
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празниковий – неробний час та у пору родинно-обрядового святкування, 

весільне молодих). Таке чинове «сидіння» є подобою до Христового си-

діння у Славі – до небесного сидіння – «Сідящаго одесную Отца» («Сим-

вол віри») та: «…чающе пришствия Господа нашего Іисуса Христа, іже 

ви посадить в дворіх жизни вічния со всіми служащими Єму…» («Слово 
нікоєго христолюбця, ревнителя по правой вірі») [Цит. за: 389, c. 373]. Це 

і молитовне «стояння» – святкове та недільне у церкві («Во храмі стояще 

слави Твоєя, на небеси стояти мним…» (Богородичний тропар на завер-

шення великопісної утрені) та «стояння» переставленого – «переставшо-

гося» («Царство небесне, вічний покій переставшійся душі!» [Цит. за: 340, 

с. 285]. Це також «лежання» – «на смертí» та «у гробі» (могилі – «тогда во 

гроб вселимся», сідальний з відправи Похорону). І подібне до світодер-

жального з Висоти («…яко в Тебе всіх держава і в руці Твоєй содержиши 

вся конци земли…», третя «колінопреклоненная» молитва на Великій ве-

чірні дня Зішестя святого Духа на апостолів – Трійці (Зелених свят)) «де-

ржання» госпóди та «семнí». Всі ці образо-вияви ґрунтуються космоло-

гійним – світоустроєвим посуттям. Давній світ мав бачення про існувння 

живого універсуму. А в думці Йогана Кеплера уособлений космос мав 

теж величезне значення. Він стверджував у юнацьку пору свого життя: 

«Mundus est imago Dei corporea» – «Світ – це тілесний образ Бога» [Цит. 
за: 979, c. 278]. 

*38. Ось слова архієпископа Сильвестра про український православ-

ний обряд: «Перед розглядом поодиноких явищ, підсумуємо те, що стало 

перед нашими очима відносно православного українського обряду, яким він 

сформувався на початках християнства в Україні й в поступово вдоско-

наленому вигляді доходить до наших днів» [790, c. 121]. 

*39. Термін «гносеологія», що походить від «γνώσις» – «знання» по-

чав уживати А. Баумгартен, який окреслив його у першому параграфі 
своєї «Естетики» (у томі першому – 1750 р.), а також дав таке визначення 

естетики: «Aestetica (theoria liberalium atrium, gnoseologia inferior, ars pul-

cre cogitandi, ars analogi rationis) est scientia cognitionis sensitiuae» – «Есте-

тика (теорія вільних мистецтв, нижча гносеологія, мистецтво пізнання 

прекрасного, мистецтво міркування за аналогією) є наукою про чуттєве 

пізнання. Баумгартен, окрім поняття «gnoseologia inferior» – «нижча гно-

сеологія», виокремлював також «gnoseologia superior» – «вищу гносеоло-
гію», закріпивши це становище за логікою [Цит. за: 314, с. 91]. 

*40. Перші християни, що збиралися на молитву одразу після Возне-

сіння Христа, не записували слів Христової проповіді. Апостоли, знаючи 

їх напам’ять, часто повторювали почуте від Спасителя. Такий спосіб ста-
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влення до слів Учителя склався здавна. Існував навіть звичай передавати 

слова настановника лише усно – переказувати їх іншим [582, с. 73]. 

*41. У схарактеризувальних викладах цього дослідження у просторі 

здійснюваного учинку та художньому просторі пам’ятного застосовано 

дві оцінювальні моделі, що обіймають і дію-вчинок, і її художньо-образне 
відтворення у сполучній знаково-семантичній (значеннєвій) вибудові 

(структурі), якою є «образо-дія». «Діяння» на зразок до «Діянь апостоль-

ських» передають учинок, що належить винятково до поля священного та 

вказує на святість життя, «діювання» – це дії святобливі, але «мирськіші». 

*42. У Київ «присутністю» – у видимому потілесненні – уособленні 

було внесено образ Софії і величні смисли софійності. За розумінням, що 

склалося з духовного досвіду давніх християн, Софія – це передвіч (попе-

ред часу) появлена Невіста Логоса. При здійсненні спасення людей вона 
стала людиною в Діві Марії, завдяки якій і Логос став людиною – «воче-

ловічшася». Як Софія і Слово-Логос є пов’язаними у передчассі, такими 

вони є і у «воплоченні» – Христос і Діва Марія, та у вічності [979, с. 100]. 

Київ, де постав «видимий образ» величі Софії-Премудрості – собор Пре-

мудрості був цілковито середовищем Богородичного – Марійського по-

шанування. Перша церква – Володимирова була Богородичною. Богоро-

дичну присвяту – на честь Успення отримала церква Печерського монас-
тиря, на Подолі було поставлено церкву Богородиці Пирогощі. І митро-

поличий собор Софії посвяту головного престолу теж мав Богородичну – 

на честь Різдва Богородиці. А київський мальований образ (іконове зоб-

раження), що показував Софію-Премудрість – так само Богородичний. 

Постать Богородиці Марії збирає довкола себе всіх інших у цьому іконо-

вому просторі. Київ був Богородичним, а відтак – софійним. 

*43. Хоча кількабанність – багатоговерхе перекриття Києво-

Софійського собору походить, напевно, з Константинополя. Це уобра-
ження земного чину Церкви у дії апостольства. Тринадцять верхів митро-

поличого собору в Києві – Христос (його уображує головна баня) та 12 

інших верхів – апостоли. Саме так – багатоверхо було перекрито церкву 

Апостолів у Царгороді. Собор Софії у Констинтинополі одноверхий. Ба-

гатоверхою є і церква апостола Марка у Венеції, яку будували візантій-

ські майстри, взірцем для неї слугувала царгородська церква Апостолів. 

А от собор Софії в Охриді зведено як кільканавну базиліку з двосхилим 
перекриттям і без купольного завершення над головним масивом спору-

ди. 

*44. Приспів на 2-му літургійному антифоні свята Різдва Христового. 

*45. Кондак свята Вознесіння. 



 

112 

*46. Знак пов’язаний з часовим «тепер», з виповненим «тілом» і тут 

же з’явлюваним образом, тобто виґрунтовує «живий образ». Знак «вхо-

дить» в тіло-образ. А символ висновує простір спогадуваного і вже неба-

чного (невидимого), але перед тим побаченого. Символ від «колись» до 

«тепер» несе спогадуваний образ. Знак пов’язаний з окремим місцем-
топосом, а тлумачний символ із ширшим просторуванням – розлогою іє-

ротопією. 

*47. Слід брати до уваги поняття «символ» з погляду етимології слова 

«συμ-βάλλω», що означає «об’єдную», «скидаю в одне» – це складання 

дійсності: ідеї (смислу) – об’єктивного і суб’єктивного – та її вираження, 

а також речі і свідомості (мисленнєвого уявлення про річ) [537, с. 14]. 

У християнський час символ подано як тлумачний простір «невиди-

мого» Дионісієм Ареопагитом. Так його сприйняли на християнському 
Сході, а за ним це перейняли і на християнському Заході, надаючи йому  

додаткового тлумачення на потребу докладного окреслення окремих по-

яв. Гуго Сен-Вікторський про символ казав так: «symbolum est collatio 

formarum visibilium ad invisibilium demonstrationem» – «символ – це спо-

лучення видимих форм для показу невидимого». Хоча ще Августин Гип-

понський на християнському Заході вживає на показування через тлума-

чне поле земних речей та образів із широким значеннєвим просторуван-
ням поняття «signum», що мало подобу до Дионісієвого символа. Так, він 

розглядає створену дійсність як «vestigia Trinitas» – «сліди Трійці» – це 

сукупність знаків, що відсилає до єдиної речі, але цілком не може бути 

signum, яким є Бог. Ще від Августина на латинському Заході грецьке по-

няття «symbolum» – «символ» на показування Таїнств не вживалося, а 

винятково застосовувалося латинське поняття «signum». Та з XVI ст. з 

цією метою почали застосовувати і поняття «symbolum» [315, с. 145 – 

147]. 
У схожому з Дионісієм Ареопагитом ключі мовить про символ о. Па-

вел Флоренський. На його думку, символ – не лише семіотична одиниця, 

але і одиниця онтологійна. Він не тільки позначає щось інше, але і сам є 

справжнім носієм цього іншого, «живим взаємопроникненням двох бут-

тів». Він – двоєдність за своєю природою. В символі поєднано два світи – 

той, до якого символ належить предметно, і той, на який він вказує, поз-

наченням якого він є. Через те символ не лише позначає, але і справдеш-
ньо являє позначуване. Павел Флоренський поширив на загальне поняття 

символа відому у пізній святовітцівській думці концепцію літургійного 

символа чи образу, яка візантійськими тлумачами богослужіння застосо-
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вувалася лише до символів з відправи. Для візантійців вони – носії енергії 

архетипу, і тим ґрунтувалося їхню святість [152, с. 42 – 43]. 

*48. Чин «Преданія», що робить «усне» «писаним» – покнижнює його 

спостерігається і у духовному житті Києво-Печерської лаври: «У Східній 

Церкві Патериками чи Отечниками називались книги, що містили житія, 
діянія і пам’ятні вислови отців пустельних і спільножитних, які услави-

лися мудрістю…За цим прикладом укладено і Патерик Лаври Києво-

Печерської…Поза сумнівом, що від початку цієї обителі братія один од-

ному розказували чуте чи бачене, а інші записували це для за-

пам’ятовування. Письменні ж збирали ці оповіді і укладали окремі статті» 

[302, c. 97]. Про «перехід» «усного» в «писане», причетним до здійснення 

якого він сам був, зауважує чернець Яков: «Тако же і аз, худий мних Иа-

ков, слишав от многих о благовірнем князі Володимери всея Руския зем-
ля, о сину Святославлі мало сбрав от многия, добродітели єго написах…» 

[670, с. 316]. 

*49. «Символ віри», 11-й член (твердження). 

*50. Прикінцевий (передвідпустовий) тропар великопісної утрені. 

*51. Історичні форми пізнавального моделювання світу такі: міфоло-

гія, гносеологія, епістемологія, когнітологія. У когнітивізмі якісне або 

смислове пізнання (Logos) «вичавлюється» кількісним або формальним 
(Mathesis) [490, c. 3]. 

*52. До йорданської води звертались, згадуючи її царськість: 

Добридень, водичко, Ярданичко, 

найстарша царичко! 

Обмиваєш гори, корінє, камінє, – 

обмий і мене порожену, хрищену (ім’я) 

від всієкої мерзи, від пагуби. 

Абих була така чесна та велична, єк 
весна! [Цит. за: 441, с. 566]. 

*53. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*54. Як повідомляє митрополит Іларіон, за давніми народними спо-

стереженнями: «Може душа переходити і в звірину…тому не вбивай 

одинокої мушки зимою в хаті, – то може душа близьких твоїх родичів» 

[Цит. за: 389, с. 239]. 
*55. Слова з тропаря на свято Богоявлення. 

*56. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 
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*57. З «польової роботи» автора дослідження (Київ – Позняки – Дар-

ниця). 

*58. З «польової роботи» автора дослідження на Закарпатті. 

Про знáменування (знаменувáння) – благословляння образáми як осо-

бливу образо-дію згадує П. Куліш. При чім, слово тут поєднується з «ді-
єю рук», а єдиний «сполучний образ» цього дійства – це самі святі образú. 

Самé учинення благословення – дія ніби «вбирає» силу слова і без слова. 

Слово не завжди може вимовлятися при такій дії, але все одно сама дія 

називається «благословенням», тобто пов’язується неодмінно з «присут-

ністю» слова. Благословення має супроводжуватися неодмінною «тілес-

ною дією», що являє знак: хрещення – подавання хреста рукою чи об-
разáми. Так здійснюється подавання благословення і духовенством, де 

слово поєднується з дією (жестом). Як видно, і церковне, і хатнє благос-

ловення учиняються однаково – це єдиний образ «слово – дія». У «Запис-

ках о Южной Руси» П. Кулішем наведено таку дію батьківського благос-

ловення: «Вони стали благословляти: нас, братів, образами, а молодиць и 

унуків христили, а ми всіх іх руки ціловали; та тільки й вимовили: «Боже, 

вас благослови усіх, усіх!...» [340, c. 284]. 

*59. Тропар Великої П’ятниці на «і нині»: «Мироносицам женам, при 
гробі представ Ангел, вопіяше: мира мертвим суть прилична, Христос же 

істлінія явися чуждь. Но возопийте: воскресе Господь, подаяй мирови ве-

лию милость». 

*60. Про «наше візантійство» та «барокову природу» українців М. 

Гнатишак писав так: «…покажеться, що і наш візантійський період і коза-

цький барок своїми ідеями, патосом, навіть і стилем часто куди ближчі 

нинішнім українським поколінням, ніж напр. часово далеко ближчі й мо-
вно та формально «живіші» псевдоклясики, або синтементальний бідер-

маєр» [214, с. 27]. 

Так само про «всепроникання» та понародовлення бароко в українсь-

кій культурі відгукувався Д. Чижевський: «Але впливи бароко – несвідо-

мі, непомітні є скрізь, від народної пісні до народного мистецтва…» [969, 

с. 216]. 
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2.2. Книга як простір святого  
та священного в давньоукраїнській словесності 

Книга в давнину бачиться й сприймається як Тіло (Corpus), як 

Дім (Domus) [*1] та особливе просторування – «mysterium fidei» (та-
їни віри), а відтак і в своєму земному буттєвому полі Книга подає 

ґрунт для mysterium creaturae – таїни культуротворчих дій на землі. 

Книга, що є в своїй появі «небесною» [*2], учиняється простором та 
джерелом духовного роблення і на землі: «Научая тя Христос небес-

ним, и богодухновеньния писанию по среді разгибая ти, апостоле 

Луко, и ученика являєть и проповідателя паче умния, мудре, кріпко 
взивающа Господеви поим» (піснь 1-а, 2-й тропар канону на утрені 

празника «Святаго апостола євангелиста Луки») [994, с. 128] 

На небесність Книги, передовсім, вказує її сприйняття у відтво-
ренні. Воно здійснюється через співаність, отже, по-небесному. 

Адже, янгольський спів, у якому присутня неперестанна Слава, чу-

ється на небі і земними [*3]. Відтак спів як Слава – це «стан» Неба, 
його «наповнення» – виразне й показове його «существо» – його 

«буття». А в колядках на небесність книги вказує її золотавість: 
В Русалимі на престолі 

Божа мати сина мала, 

В пелени го повивала – 
В пеленочки з китаєчки, 

В срібло-злоті поясочки. 

Ой зішлися всі святиї, 
Взяли книги золотиї – 

Взяли книги всі читати, 

Яке ім’я дитю дати… [Цит. за: 250, с. 140]. 
На землі слова Книги є незотлінними. І саму Книгу «не точить» 

земне «тлініє». Адже, «Небо і земля прейдут, словеса же Моя не 

прейдут» (Мк. 13: 31). Отож, сама Книга як дім Слова теж не ушко-
джується земними напастями. У Константина Багрянородного є пе-

реказ про чудо з Книгою, що була видимою появою і «джерелом» 

дива, при якому сталося навернення язичників на християнство. Чу-
до учинилося тоді, коли книгу, на вимогу невірних, було вміщено до 
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вогню – «во среду огня», який «не опалиша» її. Сталося це при Фоті-

євому (Аскольдовому) хрещенні русів [*4]. 
Власне, так показується і підтверджується «небесне» у появі Кни-

ги – Євангелії. Подібно до того, як «небесне» явилося у протообразі 

– «предобразишася» в Синайській купині – кущí, який було охоплено 
полум’ям. Тоді кущ зостався неушкодженим – явився як «неопалима 

(невпалима) купина». Так і Книга – Євангелія перед неохрещеними у 

чуді, про яке подає виклад Нестор, «якоже убо купина древле неопа-
льне горящи» [*5]. Небесну у появі Книгу не заторкнув земний во-

гонь. 

Сповістя правди – «Рече Господь своім учеником: амінь, амінь 
глаголю вам» (Йн. 16: 23), – таке слово євангельське, звернене до ві-

рних послідовників Христа, що готуються дорогою – слід за слідом 

увійти в царство, адже «наслідуйте» означає ідіть, ведені Книгою: 
«Тогда речет царь сущим одесную єго: прийдите, благословенніи от-

ца моєго, наслідуйте уготованноє вам царствіє от сложенія міра» 

(Мф. 25: 34). Так повчає християн жити і сприймати життєвий спосіб 
у життєвому Слові Божественний Учитель. Отже, сповістя правди в 

народне життя, а відтак і в хату як в осередок цього життя, 

з’являлося із Книги, яка і містить Божественне об’явлення. А входи-
ло в українське життя, як мовлено – рівнозначно і в хату, слово прав-

ди двома книгами. І саме прибуття-входження книги так само учиня-

лося з двох місць. Одна з них – це Євангелія, інша – Псалтир. Псал-
тир («Савтир») належав до тих речей-образів у культурному просторі 

Книги, що творячи окреме явище, тримає (містить) в собі слово пра-

вди. Сам же Псалтир за виявом свого побутування був «ближчим» до 
народу. Час «спілкування» із Псалтирем був дещо більшим за подіб-

ний час щодо Євангелії. Адже, Євангелія належала до речей особли-

во святих, до неї не торкалися вірні, а лише знаменувалися до книги. 
Читання євангельських частин здійснювали лише священик та дия-

кон серед громади, зібраної на відправу, або ж єпископ [*6]. Місцем 

її перебування був престол у вівтарі. Псалтир же і в церкві був «бли-
жчим» до народу. Він містився на криласі, а читав його у церкві дяк. 

Дяк же як розпорядник і доглядач Псалтиря приносив – вносив його 

в хату на тривалий час. Ідеться про узвичаєння читати Псалтир над 
тілом небіжчика – «новопреставленаго». А коли зважити на те, що 
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Псалтир при тілі мав прочитатися увесь – усі 20 кафизм, то і 

з’являється тривала часова присутність Псалтиря у хатньому просто-
рі – на час смерті і похорону: «Псалтирщик шість неділь у хаті чи-

тав…» [340, 2, с. 287]. Ці два часових простори псалтиревого слова, 

що розлягалися довкола тіла, взаємонакладалися, витворюючи єди-
ний – псалтирево-хатній – церковний. Тоді як Євангелія читалася 

лише або під час похорону – відправи «погребенія», яка теж часом 

відбувалася в хаті, або ж при освяченні самої хати – теж безпосеред-
ньо в хаті. Але у зіставленні з Псалтиревим, простір слова євангель-

ського був менш тривалим. Таким було особливе ставлення до свя-

тині Слова й Книги – слів самого Божественного Спасителя. Вони – 
«бісер», що не сиплеться будь-де: «Не пометайте бісер ваших пред 

свиніями, да не попрут их…» (Мф. 5: 6). 

Це слово правди, що передається своїм коротким повідомленням-
нагадуванням – повчальним сповістям, будучи особливим рясним 

даром Благодаті. Тоді як слова Псалтиря були підготовчими до слу-

хання Євангелії, а через те розлогішими. Так насправді й було в свя-
щенній історії очікування приходу Спасителя. Розлоге сповістя обіт-

ниці передавали пророки. Так було і з учиненням читання євангель-

ського слова. Його наперед готував у хаті, а чи церкві, особливо пе-
ред похоронною відправою, Псалтир. За ним ставався «прихід» – чи-

тання самого слова Євангелії, що уображено показував (символом 

читаного слова) присутність самого Христа. Отже, Псалтир своїм 
словом у хаті готував вірних до зустрічі з Євангелією. А Євангелія 

читалася – показувалася здебільшого в церкві. Так ставався перехід з 

хатнього простору у церковний. Хоча, той, церковний, простір вже 
починав розкриватися у хатньому через читання Псалтиря. Через те 

книга Євангелії сприймалася як переважно церковна річ і явище. З 

огляду на такі обставини, Псалтир був також і книгою церковною, 
але рівнозначно – і «хатньою». Адже походив він все ж таки з церк-

ви. 

Недаремно народна творчість, чи народно-творчий обіжник, куди 
попереходило чимало і дяківських творів, вживає таке поняття, як 

«псáльма». Воно ґрунтується на передсповісному чині Псалтиревого 

слова, яке передує євангельському. Псалтир витворює особливий 
простір приготування до євангельської правди. Це значеннєво розго-
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рнуте просторування, узяте з початків сповісного слова об’явлення. 

Водночас, це і разом з розгортанням, звужування – зведення шляху 
духовної ходи до одного «місця» (топосу) – євангельського слова. 

Отже, Псалтир, який складається із псалмíв, переносить свій сповіс-

ний дух до псáльм. Саме від псалмів взято назву цих духовних тво-
рів, що перебувають у народному обіжнику, – псáльма. 

До того ж, виразною особливістю псáльм, як і псалмíв, було спі-

ване відтворення. Псáльми обов’язково співалися. Так як і Псалтир 
був співаним. Самого Давида називали переважно «псалмопівец»: 

«Півая ти пріже вспівааше Давид, глаголя тя дщерь цьсареву, добро-

тою нрава о десную престоящю видів Божию Украшену тя. Тімь 
пророчьствуя впияше в истину въпьши вьсіх єси, діво чистая» (піснь 

9-а, тропар 4-й на день «Предпраздьньство святия Богородица, и свя-

таго Гроигория Декаполитскаго» (Предпразднство Різдва Богомате-
рі)) [994, с. 412]. Хоча у «Повісті временних літ» є згадка і про Дави-

да, котрий «рече»: «И Давид рече: вскую шаташася язици» [133, с. 

151], так само сказано і про пророче слово Ісаї: «Исая же рече: яко 
овца на заколеньє веден бисть» [133, с. 151]. У «Печерському пате-

рику» у «Слові о преподобнім Спиридоні Проскурниці и о Алимпіи 

Иконниці» теж сказано про Давида, який «рекущи», водночас, у 
цьому «Слові» також ідеться про псалтир як музичний інструмент, 

що супроводжує спів, відтак взазується на «співану природу» Псал-

тиря-книги та вміщених до нього псалмів: «Давидскии рекущи: “ра-
дуйтеся, праведніи, о Господі, праведним подобаєть похвала! Добрі 

пойте єму с восклицанієм в десятиструнні прсалтири!”» [4, с. 172]. 

Та це приклади, що не належать до часопростору відправи – літур-
гійного, переважно співаного. Саме ця – співана творча природа 

Псалтиря і псалмів зробилася глибинно ґрунтовною у народі. Ще з 

києво-руської доби, зокрема, з «Печерського патерика» та зі «Ска-
зання про Бориса і Гліба», дійшло твердження, що до Псалтиря і до 

псалмів ставилися, і так це явище винятково і сприймалося, як до 

співаних творів. Отже, першоджерельна основа – співаність за царя 
Давида була незмінним та твердим значеннєвим ґрунтом у сприйнят-

ті Псалтиря аж з княжої, передовсім, ранньої печерської монастир-

ської, доби. Ще святий Феодосій Печерський, як сказано у зауваже-
ному вже «Печерському патерику», співав Псалтир: «…сідяше, пря-
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дий влну на сплетеніє копитьцем і псалтирь же Давидову поя» [*7]. 

Співав утреню і псалми в її складі так само і князь Борис [*8]. Моли-
вся за молитовним правилом, співаючи псалми теж на утрені, прихо-

дячи до самотньої молитви у печерці на схилах Дніпра і священик 

берестовської у Києві церкви Спаса, згодом митрополит Іларіон [*9]. 
Слід відзначити й те, що співання Псалтиря учинялося і за відсу-

тності книги. Так, Феодосій Печерський співав Псалтир, знаючи його 

напам’ять, а Спиридон Проскурник: «…вспріать страх Божій в серд-
ци си, и нача учитися книгам, и извиче весь Псалтир изусть» [4, с. 

171]. І в самому Печерському монастирі, як подає «Патерик», відпра-

ва ґрунтувалася на співаному відтворенні Псалтиря: «Си же мьнівше, 
яко братиі павечерняя молитви поюще, отидоша…Онім же мнящем, 

яко братиі полунощьноє пініє съвьрьшающем, і тако паки отидо-

ша…И се год бисть утрьнюуму пінію, і пономареви биющю в било» 
[*10], «…і яко приидохом в печеру, молитви і моленіа створше с по-

клоненієм і псаломьскоє пініє півше…» [4, с. 80]. 

Але книга теж була основою для співу. Згадуваний страстотер-
пець князь Гліб (Давид) співав псалми із книги, перебуваючи у своє-

му розкинутому походовому наметі. Та згодом слово Псалтиря як 

слово Книги уподібнюється до євангельського слова при відтворенні. 
Співання заступається читанням. Разом з тим і читання це було осо-

бливим. Відтворення слів Євангелії учиняється теж по-особливому – 

читано-співаним способом – розспівуванням. Так слова Псалтиря 
зробилися теж словами Книги, які належало відтворювати вже спо-

собом особливого читання. Задля розрізнення читання і співання 

з’явилися окремі приписки про спосіб відтворення слів Псалтиря. 
При потребі співу зазначалося: «поєтся Псалтир», прокимен – «Пса-

лом Давидов» (неодмінне згадування імені Давида про виголошу-

ванні прокимена перед «Апостолом» та Євангелією на літургійній 
відправі збереглося дотепер у старообрядців – «Прокімен, псалом 

Давідов») [888, л. 131]. У відтворенні Псалтиря, отже, запанувало 

окреме образно-чинове сприйняття Книги загалом. Все, що походило 
з Книги, мало особливість – відтворення переважно читанням, але 

виокремленим – близьким до співу. Виразним винятком у такому ро-

зподілі на читане та співане з книги був хіба що «Октоїх» («Осьмог-
ласник»). 
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У пізніших греків співана пишнота відтворення Псалтиря, біль-

шість псалмів з якого належала «псалмопівцу» Давиду, замінюється 
на читання. Читання здійснювалося або ж архієреєм, або ж ігуменом 

(чи архімандритом) з архієрейського (чи ігуменського) місця – ста-

сидії. Тим теж слова Псалтиря – Книги уподібнювалися до слів 
Євангелії. Так постав чин книжного – читано-співаного відтворення 

саме Книги. 

Хоча, на Заході, у латинському обрядовому узвичаєнні, співаність 
Псалтиря не зазнала змін упродовж часу. «Nocturnes», у складі яких 

перебувають «Laudes», що містять псалми на відправі чину «Matuti-

num» (Утрені) [1013], – це завжди співане відтворення слова. Так са-
мо по-співаному ставилися до псалмів і при відтворенні їх на вечір-

ній відправі у латинському обряді. «Nieszpory» в костьолах – це вечі-

рня зі псалмами, що завжди співається. Сáме для слухання антифо-
нового – на два хори співання сходилися увечері в неділю до костьо-

ла парафіяни. Так само неодмінно по-співаному ставилися і став-

ляться до псалмів тримачі візантійського обряду – вірні уніатської 
(з’єдиненої) Церкви, тепер – греко-католицької в українській культу-

рній традиції. 

У греків співаність поступилася читанню, надавши псалмáм 
«книжної природи», ознакою якої є особливий чин саме читання 

[*11]. В українському народі при сприйнятті псалмíв незмінною за-

лишається їхня першоознака – співаність, що закріплялася за 
псáльмами, які належало виконувати у просторі Псалтиревого слова 

– чи перед чи після читання Псалтиря. І хоча слова Псалтиря, зокре-

ма при принесенні його до хати і відтворення над небіжчиком, зро-
билися читаними, підпавши під вплив «природної настанови» Книги, 

але були, знову ж таки, читаними по-особливому – теж розспівуван-

ням. Сам Псалтир вже сприймався цілком книгою – власне читаною 
книгою. Дяк ішов читати над небіжчиком «Савтир». А співаними 

вже були «слава» тропарів та стихир у похоронній відправі. 

«Співана природа» Псалтиря і такий же співаний спосіб його від-
творення зберігається у багатьох східних християнських спільнотах. 

У старообрядців Підмосков’я – в Гусліцах навіть дотепер існує особ-

лива співана поява на відтворення псалмів з Псалтиря. Його читають, 
а насправді по-особливому виспівують завдяки окремим 
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«поглáсіцам» [578, с. 455], що передаються винятково усно та побу-

тують серед місцевих псалтирників (тепер вже переважно псалтир-
ниць), не будучи покладеними в книгу – записаними знаковим – 

крюковим способом. 

Схожим чином відбувався розподіл і на «криласі». Дяк мав за 
обов’язок читання. І це був його «книжний чин» криласного послу-

ху. А от коли починав співати, то тут його підхоплювала півча-

крилас, а чи і вся церква. І цей вияв дяківської справи був вже ніби 
позакнижним. Хоча, всі ті співи походили чи з Октоїха та Часослова, 

а чи з Міней. Але в народі вони, знані напам’ять, втрачали свою 

книжну – писано-читану «природу», натомість набували вияву і сили 
усності. Це був виконавський відповідник на книжну вказівку пере-

гуку на відправі поміж священиком (дияконом) та присутніми – 

«людіє: Господи помилуй», що утвердився на києво-галицькому Пі-
вдні, коли співала справді вся церква – «людіє». Саме про загальний 

спів у церкві сказано у рубриках стрятинського «Требника» (1681р.): 

«и поєт с людми тропарі» [885, арк. 69]. У «Требнику» Львівського 
єпископа Арсенія Желиборського існує розподіл у співаній участі на 

відправах поміж людьми і «півці»: «…півцем же поющим псалом…» 

[881, арк. 45], є згадка і про людей, вони долучаються співом до со-
борної молитви «Отче наш»: «людіє Отче наш» [299, арк. 24]. Той 

самий розподіл зустрічається у стрятинському «Требнику»: «Людіє: 

Отченаш; півцем же поющим Псалом: Блажени вси боящіися…» 
[885, арк. 64]. 

А от на московсько-новгородській Півночі у церкві співав лише 

«лік». Або, як називалося також у старих «Потребніках» церковних 
виконавців – «пєвци» («пєвци поют») та «кліріци поют». Зауважено 

у книгах і таких виконавців, як «людіє»: «людіє: Амінь» [889, л.132]. 

Але вони насправді так і залишилися «мовчазними». Про це свідчать 
відправи старообрядців, під час яких навіть соборні молитви – «Ві-

рую» та «Отче наш», співають лише ті, хто перебувають на «крило-

сах» (звучання слова-назви місця, визначеного для «пєвцов», у ста-
рообрядців має схожість з південним – києво-галицьким, тоді як «ні-

коніянє» вживають вимову з «л»: «клірос»). Хоча у московському 

«Требнику» («Потребніку») (1633 р.) є згадка про те, що «людіє» 
мають співати на вінчанні: «Єліци во Хріста крестістеся, во Хріста 
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облекостеся. Аллілуія» [888, л. 131]. У московському «Потребнікє» 

(«Требнику») (1633 р.) співцям ще й додано у виконанні читання, 
напевно, так передавався «крилосний послух» загалом, куди входило 

і читання, і спів: «Пєвци же глаголют: Отче наш» [888, л. 132], а та-

кож у цій же книзі йдеться про співоче завдання «пєвцев»: «пєвцем 
поющім. Пріч. Чашу спасенія прііму, і імя Господне прізову. Аллілу-

ія» [888, л. 133]. Спираючись так само на «старопечатния» книги, та-

ка течія у старообрядництві, як спасовці («Спасово упованіє») – «нє-
товци», зовсім відкинула співаний чин відправ [172, с. 133 – 134]. 

У «Требнику» митрополита Петра Могили теж є окрема згадка про 

клир: «Посем же кадит клир і люди, і паки святоє Євангеліє. Клир же 
чтет Трисвятоє и по Отче наш…» [883, 2, с. 189]. У білоруському 

«Требнику» (Єв’є, 1638 р.) цілком виразно сказано про участь «півців» 

у чині відправи: «Півцем же поющім псалом…» [892, арк. 79]. 
Слід зазначити ще раз, що, зважаючи на давню природну співа-

ність Псалтиря, псáльми теж ґрунтувалися цілком на співаному відт-

воренні. Значна їхня частина за змістом та обставинами виконання 
теж належала до похоронного супроводу. Тобто разом з Псалтирем 

та самим похороном («погребенієм») вони витворювали особливий 

чин для Душі над полишеним нею тілом. Але Псалтир–книга, знову 
ж таки, при тому був читаним, а псáльми, як і тропарі та стихири, 

співалися. Отже, за виявом виконання псáльми почали зближуватися 

до стихир та тропарів, хоча за своїм складом – розлогим «тілом» 
твору показували подібність саме до псалмíв із Псалтиря. 

Так у явищі, що за своєю природою, навіть за назвою, має одне 

джерело – псалмú зі Псалтиря, складалося два сприйняття і чини від-
творення. Читаний (але слід пам’ятати, що особливий – читано-

співаний) – церковний щодо Псалтиря. Та винятково співаний, слід 

наголосити знову, навіяний з початкової природи Псалтиря – співа-
ності. Обидва вони підтримували природу підготовчого – сповісного 

слова Псалтиря. Обидва цих чини – і Псалтиревий, і псáльмовий 

(псальмíйний) застосовувалися перед лунанням – читанням Слова 
Книги – Євангелії, коли йдеться про часовий простір, який назива-

ють «на смертí». 

Отже, Псалтир, як і Євангелія, в хаті «на смертí», чи в просторі ви-
ряджаяння тіла, розлученого з Душею, показували чин появи слова 
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Книги. А псáльми належали до тих слів-творів, що мали зв’язок з бли-

зькими до них стихирами, віршовими виявами творчості. Вони склада-
ли чин «слів» – пісень і співань духовних, як про це сказано у стихирах 

з відправи похорону: «Прийдите, братиє, воспоім піньми і пісньми 

духовними» [*12]. Псáльми, отже, були «пісньми» і «пінієм духов-
ним». Вони, як зауважувалося, «предуготоваша» – «прокладали шлях» 

до слухання євангельського сповістя, як це було на похороні. Вони ж і 

звучали після прочитання Євангелії – вже на обіді, замінюючи монас-
тирське читання Псалтиря чи житій під час трапезування. «На смертí» 

слова Псалтиря читалися – звучали лише при тілі. І таким чином слова- 

псалмú Псалтиря «при-тілеснювалися». Після поховання тіла надходив 
час псáльмового супроводу поминального часу. Починав звучати жа-

лобний спів. Адже тоді після повернення з місця поховання (покладан-

ня) тіла, хатній чин уподібнювався до церковного, до монастирського. 
Все робилося по-особливому, не за повсякденним облаштуванням, а за 

чином, що мав наближати хатнє «земне» до «небесного» церковного. 

Так само творили «обрамлену хвалу» – приготування до читання Єван-
гелії і після – вже по прочитанні Слова псáльми і на храмáх. Сама 

Євангелія читалася в церкві на відправі. А під церквою, перед відпра-

вою і після, співалися псáльми на цвинтарях. Згодом псáльмовий чин 
потрапив і в саму церкву, де вже зазвучав як запричасний спів (кон-

церт), особливо у барокову добу, йдучи у звучанні слідом за «заприча-

стним стихом», який теж брався з Псалтиревих слів, і був окремим ви-
словом – реченням із Псалтиря, що відбивав тематичну суть свята. 

Псáльми з’являлися і на Николаївських та Спасівських ярмарках. От-

же, і тут простір повсякдення і простір свята зливалися і єдиний утвір, 
будучи сприйнятими – покритими саме настроєвою силою простору-

вання свята, а таким чином – присвяти і освячення. 

Псáльми, що співалися на ярмарках, теж були чином «обрамної 
хвали» євангельського слова, котре читалося на відправі на празник, 

та самої церкви як простору «заживання» самого євангельського 

слова – дому Книги. І в цей час псальмовий спів готував до слухання 
Євангелії в церкві, вказував і на церкву, і на євангельське Слово в 

ній. А також був продовженням учинення-тривання євангельського 

сповістя і в просторі післясвята, який накладався на часовий простір 
ярмар-ку. Адже, ярмарки, що своїм початком приурочувалися до 
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свят, тривали по кілька днів, тобто витворювалися з часопростору, 

що вбирав часові рамки – до свята і після свята. Все це був єдиний 
часовий вимір ярмарку, як так само і простору свята. Духовну моти-

вно-рушійну основу збирання і витворення такого обширу складали 

псáльми, за природного свого ґрунтування – Псалтиреві слова, що 
тривало учиняли сповістя на приготування зустрічі з євангельським 

словом у хатньому просторі українців. 

У ХІХ ст., здійснюючи переклад святого Письма українською, П. 
Куліш, І. Левицький разом з І. Пулюєм, і всі окремі псалмú у складі 

книги Псалтир назвуть цілком по-народному – по-українському – 

псáльма [*13]. 
У єгипетських коптів ставлення до Псалтиря дещо інше [*14]. 

Коптам теж належить першість у появі монастирів, в середовищі 

яких постав один зі східних чинів добового богослужіння християн-
ської Церкви. Такий чин з’явився уже з припиненням гонінь на хрис-

тиян, тоді і виникає потреба у творенні прославного наповнення до-

бового часового простору, передовсім, у містах, де зібрання христи-
ян перестають бути потаємними. А згодом і в монастирях. Отож, в 

Єгипті такими місцями християнських зібрань була Александрія, де 

майже з першоапостольського часу відчувалося значну присутність 
християн. За александрійським – коптським обрядовим чином став-

лення до Книги, як вже зауважувалося, дещо інше, аніж у греків та 

візантійському обряді. Тут і по церквах, і по монастирях Книгу відт-
ворюють читано. Стосується це і старозаповітних частин богослу-

жіння, і Псалтиря, і глав з Євангелії. Всі ці частини відправи у коптів 

читані і до них не вживається відоме в обрядовому візантійстві чи-
тання як розспівування. Співається у коптів лише те, що за природою 

своєю належить до «стихології» [1047]. Щоправда, розспівуються 

під час відправи у коптів ті молитви, які у греків та латинян відтво-
рюються тихо і являють собою чин «oratio secreta» – тихих («тай-

них») молитов [1048]. Відтак, молитви євхаристійної відправи у коп-

тів зближуються до природи «стихології». 
Отже, серед українців духовний смисл у народному середовищі 

несе псальма, вона є від-псалтиревим (псалтирним в основі) утво-

ренням. По суті це своєрідний вияв понародовлення Псалтиря. Але і 
її тематизм, і спосіб виконання цілком залишаються у духовному по-
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лі Псалтиря. Вони псальмійні, що уґрунтовуються давньою псалмо-

дією. Народна псальма, з огляду на назву, є так само своєрідним 
Псалтирем, у творенні якого можна вбачати дві сили – дяківську, як 

головну, та народну, як співтворця. Адже, Псалтир – це «дяківська 

книга». Чи не таким робиться і цей духовний твір – псальма. Спершу 
лише дяківським, а потім загальнонародним. 

А от у російському, переважно старообрядницькому, середовищі – 

це «духовний стіх», походження якого скитське. По суті це була «на-
родна стихира» та «народна стихологія» (те, що по-народному «стіхос-

ловітся»), що являла собою подальше заповнення позавідпрáвного (по-

залітургійного) сповісного, а отже, і творчого простору. А у російських 
духовних християн – «хрістововєров» (хлистів), духоборів та молока-

нів «духовний стіх» – це був «народний» та «хатній» Псалтир. А по су-

ті заміна Псалтирного відпра́вного чину, що мав місце у відправах Це-
ркви, на «свій Псалтир» [*15]. Тож, коли на відправах християнської 

Церкви все ґрунтувалося Псалтирем, так було в усіх без винятку чинах 

богослужіння добового кола та на євхаристійній відправі – літургії. У 
духовних християн «духовний стіх» заміняє Псалтир не лише в особо-

вій молитві – домашній, а і в зібраннях громади. 

Псáльма, що була продовженням слова Псалтиря, як і Псалтир, 
потрапляє в українців, як мовилося, до богослужбового простору. В 

особливих випадках, зокрема, у звучанні на «запричасному» у вико-

нанні псальма зближується з чином «стихословія». Їй передує «стих» 
із Псалтиря, який і звучить як «причасний» («причасний стих») дня – 

свята ти неділі. А далі його повідомчий смисл розгортає псальма – 

запричасний концерт. 
У старообрядців, на відміну від українців, «духовний стіх» так і 

залишився позалітургійним явищем. Все некнижне не «вступило» у 

старообрядницьку церкву (ідеться про попівців) та «молєнную (ча-
совню)» (у безпопівців). «Духовний стіх» міг з’явится хіба що у 

скитський трапезниці, і то після чинового книжного «поученія», яке 

належало читати, відповідно до вшановуваної «пам’яті» дня з міся-
цеслова. Середовищем побутування серед старообрядців «духовного 

стіха» зостається «дом да уліца» та скитська келія. 

Тож усне, до якого належав і «духовний стіх», та усність у старо-
обрядців не «сперечалося» за першість у церкві з Книгою. Книга так 
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і залишилася серед них провідником, зокрема це спостерігається у 

літургійному чині, де суціль панує Книга. Так само Книга «очолила» 
увесь старообрядницький рух. Адже прихильність до «старої віри» 

виявлялася, передовсім, у дотриманні істинного чину, який перебу-

вав лише у «старопєчатних» книгах. А зберігання старої книги – це 
спосіб життя старообрядницького «общєства». Зберігання книги, як і 

переписування її в скитських скрипторіях, подібно до давньої пори 

існування рукописної книги, мало на собі велику ознаку спасенної 
справи. 

Книга утверджувала серед старообрядців слово і його правди-

вість. Лише писаний вияв думки по-особливому шанувався і сприй-
мався. Довіра була, отже, і до листів провідника старообрядницького 

руху протопопа Аввáкума. А так само до «тєтрадєй», зокрема братів 

Денисових, що поширювалися через переписування поміж старооб-
рядцями з Вигу – «Вигорєцкой пустині». Все писане входило до бла-

гословенного простору Книги. Через те у старообрядців і було зав-

жди число письменних – книжних значно більшим, аніж у «ніконі-
ян». А книга, на відміну від «ніконіянской ізби», серед старообрядців 

була значно частішим явищем. Отож, у старообрядців «духовний 

стіх» – це продовження сповісного слова Книги. А вже у «ніконіян» 
«духовний стіх» ставав часто сповісним замінником книги. 

У старообрядницькому духовному середовищі «стихи» псалмів 

були напрямними тезами для творення розлогого викладу у темі 
«духовного стіха». По суті так було і в церковній стихології, де 

виконанню, а отже і тематичній появі стихири, передував стих 

Псалтиря – «запєв». Псалтир, як досвід духовного висходження, 
завжди ґрунтував творче поетичне сьогодення, яке «ізлівашася» за 

проводом давнього Богооб’явлення – Богооткровення, що подало-

ся у Псалтирі. 
Духовні «стіхі» російських духовних християн вже втрачають 

давній чин стихології, тобто виспівування – подавання за «сте-

пенним» чином Псалтиря, де «стих» був «первостепенним», а за 
ним з’являвся розлогий виклад – тематичне «expositio» з образами 

давнини, що переносилися у сьогодення кожної доби подальшого 

історичного часу. У духовних християн «духовний стіх» – це по 
суті співана притча. Тут як теза – «простишшя» запановує єванге-
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льське слово – «притчевий чин» (спосіб) викладу, яким сповіщав 

сам Спаситель.  
Коли українська псальма та «духовний стіх» старообрядців – 

це передсповісне поле, яке провадить до євангельського Слова, 

його основа – Псалтир, то ґрунт появи «духовного стіха» у моло-
канів та духоборів не-(поза)-псалтирний. Адже, ними вже не збе-

рігався чин давньої псалмодії та Псалтиревої «степенності», які 

побутували майже винятково у співановому вияві подання.  Для 
російських духовних християн Псалтир, як і все слово святого 

Письма, робиться словом читаним, втрачаючи небесний чин спо-

вістя, яким звісно, є ангельський спів. І в зібранні сповісне чи-
тання Євангелії у них відбувалося не псалмодійно – не розспіву-

ванням. Співаність у них відходиь з простору Книги. Власне, 

співаним робиться лише усне – це «духовний стіх». 
Подібні явища можна спостерігати і серед українців. У добу ши-

рокого побутування «своєї» книги, передовсім, відзначається мовний 

чинник, отже, своєї за мовою, ідеться здебільшого про лаврську дру-
ковану книгу, яка виразно панувала в українському культурному се-

редовищі, сповістя книги переважало в народі. А псальма з її сповіс-

ним простором була усним продовженням несення слова Книги, його 
розгортанням. 

Але згодом «своя» книга була підмінена «іншою», сталося це, 

переш за все, з лаврською книгою. Друкарню в Лаврі змушено бу-
ло спершу Московським патріархом, так було за Адріана, а згодом 

і синодом випускати книжки лише після проходження ними «мос-

ковской справи». Лаврська книга таким чином мала в усьому 
зближуватися до московських зразків. І стосувалося це не лише 

змісту, що закладався в книгу, а переважно мови, яка мала бути 

наближеною – це на першопорах. А згодом і цілком замінилася на 
московський взірець. Отже із втратою «своєї книги», народ почав 

відвертатися і від самої книги. Лаврські продажі «нової» книги по-

чали падати. А книга як явище, настільки поширене в українській 
спільноті перед тим, починає рідшати в українській хаті. Силу спо-

вістя у цьому випадку перебирає на себе «народний усний Псал-

тир». Сповістя в народі запановує майже винятково у формі «усної 
книги» – псáльми. 
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У просторі Книги та вміщеному, а отже – несеному в ньому спо-

вісті, як мовилося, розрізнялося «небесне» у чині звістування, яким 

був спів, та вістування «земне» – таким було читане. Особливо такі 

переходи від читаного як «земного», що показує чин «готовящагося» 
у посторі свята, до співаного як янгольського «небесного», що вже 

показує зустріч свята і «величаніє» його пришестя, спостерігалося у 

зміні простору будня (передсвята) на просторування празника. Зро-
зуміло, що уособлена «постать свята» і була самим Тим, хто учинив 

колись на землі неземне, небачене, – як це показувалося в Господські 

празники. Зважаючи на це, в народі часом мовиться закличка до апо-
стола Петра принести «святе Різдво» [Цит. за: 826, с. 48]. За співаним 

словом колядки, це і празник, і Той, кому в празниковому настрої 

віддається велика пошана, – Рожденному. До таких, потілеснених, 
уособлень належали також празники-слави Богородичні та святих. 

Тож «читане» було земним виявом, що снував простір приходу 

свята, а «співане» показувало прихід та присутність – «явленіє» пра-
зника. Особливо, така зміна «читаного» «співаним» спостерігалася у 

чині церковної відправи на Різдво та Паску-Великдень. 

У просторі «читаного» Різдво зустрічалося у Навечір’я переважно 
читанням, складеним зі псалмів, що входять до чину Великого Пове-

чір’я. І лише, окрема, виразна, частина, яка вказує на небесну підт-
римку земних, що перебували від часу втрати Адамом раю в очіку-

ванні, – це піснеспів «С нами Бог, разумійте язици і покоряйтеся, яко 

с нами Бог» співається. На Галичині вся ця відправа, яка у церковних 
книгах – «Празничній мінеї» називається «Великим Повечерієм», у 

народі зветься як «С нами Бог». Отож, ідучи на відправу «Повече-

рія», на Галичині кажуть, що йдуть на «С нами Бог». Так, вже на цій 
відправі «читане» поступається «співаному». Провіщає його «співа-

не», взяте так само із святого Письма: «С нами Бог, разумійте язици і 

покоряйтеся» (Іс. 8: 8 – 9). І в колядках співаний простір свята Різдва 
означується саме цим піснеспівом: 

Топори звенят, біл камень тешут, 

Радуйся, 
Радуйся земле! 

Днесь нам сам Спас ся 
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Народив… 

Церковь будуют с тремя вершечки… 
А три вершечки суть три небеса, 

На трех небесах Ангели звонят, 

Ангели звонят на службу Богу, 
На службі поют, «С нами Бог!» зовут; 

Радуйся, земле! Біжи на хвалу, 

Біжи на хвалу Іисусу Христу! [Цит. за: 218, с. 136]. 
Саме цей перехід від хатнього обрядового їдження до церковної 

співаної зустрічі Христа Родженного, а далі звеличування його в ко-

лядках уже в позалітургійній прославі та віншуванні господарів, яке 
стається у цих різдвяних піснях. 

На Наддніпрянщині кажуть про Навечір’я празника Різдва (а так 

само – «Навечеріє» називається цей день і в мінеї) як про «Кутю». 
Отож, цей день означається як «на Кутю». А про сам день Різдва мо-

влять, як про час виявлення співаної прослави, тобто – «на Колядку» 

[*16]; [*17]. 
Але на Галичині вже у чині відправи повечір’я та наступної за 

ним літії, починає співатися колядка «Бог предвічний народився, 

прийшов днесь із небес…». Отож, «навечірнє» – час їдженої куті по-
казує вже відтоді перехід у час і простір співаного величання Ново-

рожденного – у часопростір, як про це кажуть наддніпрянці, «на Ко-

лядку». 
Власне, цей розподіл при зустрічі Різдва – «Роздва», «Рожества» 

спостерігається і на Наддніпрянщині так само і в церковній відправі. 

Тут теж «повечеріє» та літія, де переважає читане, а не спів, прав-
ляться окремо від утрені, де вже більшає співаного. Адже, саму 

утреню як відправу започатковують слова, що їх заспівали янголи 

над Вифлеємською печерою, де в яслах на землі, явившись у тілі, 
«Бог предвічний народився…». Отож, янголи з неба співом звіщали 

земним про велику радість словами: «Слава во вишних Богу і на зе-

мли мир, во человіціх благоволеніє» (Лк. 2:14). 
Навіть незважаючи на те, що на Наддніпрянщині тепер переважає 

богослужбовий чин за Єрусалимським уставом, тобто коли поєднано 

у нерозривній послідовності правиться вечерня і утреня як «Всенош-
на». Бо на Галичині і дотепер тримаються Студійського уставу, з 
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окремими відправами «Вечерні» звечора, та «Утрені» – у вранішню 

частину доби. Отож, навіть незважаючи на єрусалимський устав, 
утреня на Різдво по селах, а так ще донедавна велося навіть довкола 

Києва, де особливо шанувалася Лавра і все монастирське, правилися 

не у вечірню пору, як це стається при поєднанні її з вечірнею (чи по-
вечерієм) на «Всеношній», а глибоким ранком. 

Так, у цьому церковному чині відгомонювала та давнина, коли і в 

Києві правилося за Студійським уставом. За «Печерським патери-
ком», його принесено в монастир на прохання ігумена Феодосія, 

який приймає його в монастирське життя ще і в чиновому вигляді – 

через записування, а не лише як усне благословення. Тобто приймає 
в монастир «по-небесному» – як книгу: «И нача єго впрошати о 

уставі отець Студийских, і обріте у него ісписа…Феодосій тъи изоб-

ріт, предасть манастиру своєму, от тогоже манастиря прияша вси 
манастиреви Рустіи устав. Тім же почтен бисть манастирь Печерьс-

кий, іже првіє всіх і честью више всіх» [4, с. 19 – 20]. 

І вже тоді ця відправа утрені, співана у своєму переважному 
складі, снує простір небесної слави, який розгортається на євхарис-

тійній відправі – літургії, бо вже з неї – із «запричасного» на Різдво 

починають у церкві співати колядки. Тоді час від куті – з малого хат-
нього простору, де споживається ця обрядова страва, справді робить-

ся часопрстором великим – надвірним, вуличним, що являє співдію 

зі вселенським. Різдвяна радість – співана колядкова просторується 
вулицями: з церкви, а далі – від хати до хати. Це справді час, посутня 

поява якого – колядкова прослава, отож – це час, вияв якого стається 

«на Колядку». 
Теж саме спостерігається і на Паску чи докладніше перед нею – у 

Велику суботу. Тоді так само «читане» заміняє «співане», і тим са-

мим «земне» поступається «небесному», витворюючи небо-земний 
простір прослави Христа Воскреслого: «Небеса убо достойно да ве-

селяться, земля же да радуєтся…» [*18]. 

У народі час виходу з гробу Христа Воскереслого вбачається та-
ким, що снується читаною появою канону, який лише зрідка пере-

межовується співаними ірмосами, перший з яких – «Волною мор-

скою …» [*19], а останній – Богородичний-Материнський: «Не ри-
дай мене, Мати, зряще во гробі лежаща, возстану бо і прославлю-
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ся…» [*20] – тобто чину «надгрόбного». Отож, «надгробне» над 

плащаницею – це ще часопростір «читаного», того ж таки, яке «пре-
дуготоваша» вихід Воскреслого з гробу. Його невдовзі змінює суціль 

простір «співаного» – небо-земної радості, яка сповіщає про «Воск-

ресенія день…» [*21]. І тоді поперед «читане» – у передвеликодній 
час на Білому тижні у пасхальній відправі упродовж усього Світлого 

тижня заступається появою «співаного». 

Як переказували в одній «семнí познякивцив» – з Позняків під 
Києвом, їхній тато, а ним був позняківський «старостенко» – син мі-

сцевого церковного і сільського старости, вказував саме на прихід 

Воскресенської радості, яка мала замінити підготовчу до неї «чита-
ну» появу над плащаницею на «співану»: «Вони, було, входять у ха-

ту до нас, бо церква недалеко, і кажуть: “Не спіть, діти, – Христа до-

читуються”» [*22]. У цьому досвіді зустрічі празника також відгомо-
нюють і уявлення про те, що радість свята, а ще й такого, як Паска, 

кожен має зустріти особисто і прийняти теж особисто, аби так відда-

ти йому щиросерду пошану, щоб його Благодатну частку отримати й 
собі. Отож: «Не спіть, діти», – це заклик до того, щоб не проспати та 

кожному самому приступити до зустрічі «цьогорічного» приходу 

Воскреслого Христа. Адже, за кожною появою празника промовля-
лося: «З празником будьте здорові. Дай же, Боже, і того году дож-

дать!», тобто доступити ще до однієї зустрічі з празником та учинити 

увіходження до його Благодатного простору. 
 

 
У середовищі самих духовних утвердилося поняття про молитву 

як, здебільшого, усне явище. Так здійснювалося добове правило. Але 

окремі молитви були потаємними – таїнно-чинними. Або ж відтво-
рювалися і з книгою. Отже, і серед самих духовних розрізнялося два 

чини молитовного правила – молитовного відтворення – читаного з 

книги, і мовленого усно. Від них воно потрапило і до народу. 
Хоча, можна припустити, що розрізнення Слова, яке безпосеред-

ньо звучало з книги, і того, що «вийшло» з книги, походить із сере-

довища самого народу, або ж зросло в ньому. Отже, з’явилося ба-
чення, що Слово може побутувати і поза книгою. Це було молитовне 

слово писаного на серці – «книги серця» та «письмена серця». Тобто 
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сповістя самого Неба, адже Заповідь (Закон), за словом святого Пи-

сьма, писатиметься і на серці, бо ж Бог є «Серцевідцем»: «І Сердце-
відец Бог свидітелствова ім, дав ім Духа святаго, якоже нам» (Діян. 

15: 8). 

Виходячи з такого досвіду, і народне визначення явища відтво-
рення молитви зосереджувалося на появі молитви як молитви серця, 

незважаючи на те, що вона походила з книги. Через те поява молито-

вного настрою та відтворення молитви сприймалося як щораз нове 
народження молитви з серця, яке співдіяло у загальному вияві моли-

товного настрою, і яке, слухаючися Душі, упроваджувало молільни-

ка до молитовного чину, до вияву особливого чинового «стояння» – 
до ставання на молитву. Так на відтворення чину молитви в народі 

з’явилося «природне» поняття її появи – проказування. 

За подобою до молитви з’являється і оцінка проповіді та дії про-
повідника. В народі здобуває перевагу сприйняття чину церковної 

проповіді, що особливо запанувала у барокову добу, не будучи вже 

лише «нарóчитою» появою, як було поперед у Руській Церкві. Про-
повідь та проповідування теж ґрунтується поняттям усності. Отже, 

проповідь – це казання («кáзань»). З появою в облаштуванні україн-

ських церков окремого місця виголошення проповіді в барокову до-
бу, його в народі теж почали називати за ознакою усності самої про-

повіді, що з нього виголошувалася. Це місце названо казáльницею. 

Та в могилянську академічну добу проповідь набуває ознак «пи-
саного», тобто книжного слова. І вже як відтворення цього явища, 

з’являється поняття, що його осмислює. Про проповідь почали гово-

рити по-книжному. Мовилося, що проповідь священиком читається, 
або ж духовна особа читає проповідь, яка була повчальною лекту-

рою. 

Напевно, і самі духовні, що упродовж тривалого часу отримували 
вишкіл в Києві – у Могилянській колегії (академії) перенесли назву 

своєї лекційної справи в академії, де читалося лекцію з писаного, і на 

церковне виголошування проповіді, яке здебільшого попервах теж 
звучало з писаної сторінки. А чи навпаки. 

«Legenda (um)» як поняття та спосіб сповістя у Європі спершу 

належала до простору церкви. Все, що відтворювалося з Книги на 
відправі, називалося «legendum» – «Sancti Evangelii legendum» – 
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«Святаго Євангелія чтеніє», а ще – «lectura» – «Lectio epistolae sancti 

apostoli Pauli» – «Посланія святаго апостола Павла чтеніє». А саме 
читання з Євангелії у давній Церкві здійснювалося з підвищення – 

амвона. Та ще й стоячи – на пошану євангельського Слова. 

Згодом постала і гомілія – проповідь, «поученіє». Її вже подава-
лося та сприймалося сидячи – «ex cathedra» – з кафедри – сідалища. 

Проповідь – гомілія була тлумачним просторуванням Слова Книги – 

Євангелії. Потім такий спосіб передавання перейшов і в школи. А 
відтак тут з’явилися і кафедри, як це було в університетах. Давній 

церковний спосіб сповістя та тлумачного повчання перейшов і до 

них. Отож, Захарія Копистенський у «Палінодії» зауважує, що «ле-
генда» – це «четя», тобто читане [*23]. Спосіб відтворення такої поя-

ви як проповідь – читаність настільки закріпилася за нею в житті 

громади та Церкви, що навіть вже і при усному мовленні проповіді, 
коли б проповідь звучала без писаної основи, говорилося, що свяще-

ник «читає проповідь». Так мовилося, зокрема, в громадах довкола 

Києва, які й були щонайближчими до Академії. 
Незважаючи на первинно писане походження проповіді, це і пов-

чальні слова святителів візантійської доби, закрема трьох святителів 

– учителів Церкви – Йоана Золотоустого, Василія Великого, Григо-
рія Богослова, а так само і розвиток проповіді у барокову добу – пи-

сана основа, в народі сусідували два поняття – «читаність» та «ус-

ність», що закріпилися за проповіддю як явищем, яке набуло «окре-
мого місця» в богослужінні, стало обов’язковим в Києво-Руській Це-

ркві, особливо в барокову добу. Про це свідчить і згадуване вже міс-

це виголошення проповіді – казальниця, а так само і сама особа – 
проповідник, завдання і становище якої стає постійним у соборах та 

в монастирях. До таких, зокрема, належав Димитрій Ростовський, що 

був штатним проповідником у київських монастирях. Таку особу на-
зивали казнодієм, казнодíєю, тобто «казателем». Адже, місце виго-

лошення проповіді в церкві називалося «казальниця», або «казатель-

ница»: «…Божій храм расписанний а жертвенник и казательница по-
ставленни 1859 г….». Це запис із церкви Різдва Богородиці села За-

річево на Закарпатті [795, с. 76]. 

Хоча, в при-київських (тобто при-лаврських) місцинах залишило-
ся у вживанні слово-поняття, що належало найбезпосередніше до це-
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рковного середовища. Це «поученіє». Так називали всіляке «Слово» 

– проповідь, незалежно від її форми та стильових ознак, і «нарочито-
го» закріплення – прив’язки до свята чи неділі, а чи молебного «пі-

нія». Але ж і «поученіє» у своїй первинності має писану основу. А в 

монастирському побуті «Слово» чи «Поученіє» теж було книжною, 
писаною появою. В монастирському житті був чин особливого спо-

вістя слова під час столування в монастирських трапезницях. У час 

перебування братії у цьому приміщенні в багатох випадках учиняло-
ся читання «поученій» («слів») чи отців-святителів, а чи отців-

пустельників. Та в народі, незважаючи на книжну основу «Слів» 

(«Поученій»), і за тим, що звучало в церквах і називалося «поученіє», 
закріпилося поняття усності. Говорилося, що священик розказує 

«поученіє». 

Про те, що «поученіє» – спільне поняття і для Академії, і для на-
роду свідчить запис Василія Григоровича-Барського про перебуван-

ня його в Сайді «на храмý». Отож, він зауважує про місцеве свято 

Ілії у «уніятів», притім кажучи, що архієрей: «сотвори малоє поуче-
ніє народу» [234, с. 49 ]. 

 

 
Книга в образі своєї появи постає як Писаніє (ще й уособлене Пи-

саніє, що має окреме потілеснене становище, адже Писаніє «мо-
вить», «маючи» вуста). Отож, «якоже рече Писаніє»: «Віруяй в мя, 

якоже рече писаніє, ріки от чрева єго істекут води живи» (Йн. 7: 38). 

Чи ще один вияв переходу слова сповістя з неба до земних. Це коли 
книга – писаніє віддається у спадок пророкам – «писано во проро-

ціх»: «Єсть писано во пророціх: и будут вси научени Богом. Всяк 

слишавий от Отца і навик, приидет ко Мні» (Йн. 6: 45). «Писано во 
пророціх», – і в цих словах зосереджено увагу на Писанії – та писа-

ному як небесному переданні, що записалося, а відтак – взаконилося 

в людях через слово пророків. Хоча їхні слова, як сповістя неба, по-
чатково були мовленими – усними з надихання Духа, «глаголавшаго 

пророки». 

Але самé записування земне здійснюється майже завжди з підк-
ресленням тілесності. Отже, зважаючи на тілесність учиненої дії – 

записуваного на землі, при земному писанні вбачається присутність 
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руки – «рукописаніє». І гріх, що є злостивим учинком кожного, 

окремо кожним і «записується» у небесну книгу як свідчення свого 
лихого вкоєння. «Іже в шестий день же і час на кресті пригвождей в 

раі дерзновенний Адамов гріх, і согрішеній наших рукописаніє раз-

дери, Христе Боже, і спаси нас», – співається у візантійському тропа-
рі [*24]. 

На противагу «рукописанію» гріха постає «писаніє», але таки ж 

рукою, свого покаяння. До таких належать і записи на стінах «церк-
ви-книги» – графіті. Вони теж робляться по-земному – рукописанієм, 

але є вже свідченням доброго настрою серця, сповненого покаянням 

– «серца сокрушеннаго». Запис свого молитвослів’я на стінах собо-
ру, церкви – це особисте засвідчення – рукописаніє свого каяття, 

свого справдування у Божому законі, в Його правді – «Помилуй, Го-

споди, раба твоєго». І тим через запис на стінах собору ніби учинявся 
і запис у небесну Книгу життя. Записування на стінах собору, церкви 

мало загладити земний гріх. 

Прикметно, що «записування себе» на стіні собору, що являло 
дію «вписування («чаянаго» писанія) себе» в «Книгу Жизни» – 

«Книгу Животную», зустрічається, як незалежні, але, напевно, одно-

кореневі з походження явища і в світі. Так, можна зустріти себе- 
представлення, як поставлення себе і своєї Душі у наближеному до 

неба просторі святині-церкви і в місцях християнського Сходу, особ-

ливо шанованих серед прочан. У самому Єрусалимі на стінах Храму 
Гробу Господнього (базиліки Гробу) збережено чимало таких запи-

сів. Щоправда, ім’я-Душа вносилася в простір книги-церкви тут при-

ховано – ідеограмою, знаком вибавлення з гріха – хрестом. Отож, на 
стінах базиліки Гробу, особливо з часу хрестоносців, «залягло» чи-

мало імен, які тут вказуються не буквеним записом, як це бачиться в 

Софії Київській, але знаком – зображенням хреста. У багатьох місцях 
на стінах базиліки можна спостерігати виписані поліставрії – писане 

багатохрестя (мультикруціарій), що являє собою збір записаних у 

«тіло церкви-книги» душ прочан-поклонників, які прибували в Єру-
салим до базиліки Гробу. 

До церков-книг, як засвідчує «Печерський патерик», належала і 

Успенська Богородична церква Лаври: «Блажен и треблажен сподо-
бивийся в тъи написан бити, яко оставленіє пріимет гріхом и мзди 



 

136 

небесниа не погрішит. Радуйтеся бо, рече, и веселитеся, яко имена 

ваша написана суть на небесіх» [4, с. 9]. 
Висловлював велику радість з того приводу, що зміг позаписува-

ти на поминання багатьох руських людей ігумен Данило, перебува-

ючи в єрусалимському просторі: «І Бог тому послух і святий Гроб 
Господень, яко во всіх містіх святих не забих имен князь русских, и 

княгинь, и дітей их, єпископ, игумен, и болярь, и дітей моих духов-

них, и всіх христиан николи же не забил єсмь…И се похвалю благаго 
Бога, яко сподоби мя худаго имена князей руских написати в лаврі у 

святаго Сави; и нині поминаются имена их во октении, с женами і 

дітьми» [328, с. 25 – 115, с. 114]. Як каже руський прочанин, записав 
він імена руських князів, щоб співалося за них літургії: «И отпіхом 

літургии за князи русския і за вся християни, 50 літургий, і за усоп-

шає 40 літургій отпіхом» [328, с. 25 – 115, с. 114]. 
На стінах Києво-Софійського собору у графіті зустрічаються не 

лише молитовні звертання, або пам’ятні записи, як от про смерть 

князя (царя) Ярослава Мудрого [452, с. 46 – 47], але і засвідчення про 
купівлю землі від княгині боярином. Цей, купівельний, запис мав бу-

ти справдуванням і на Божому суді, коли б хто відійшов від поперед 

укладеної угоди про набуття землі. Так ті, хто зробив його, заручали-
ся і Божою правдою на свою справу. А підтвердженням такої дій ма-

ло бути вміщення слова-свідчення на стіну святині. Тим самим свя-

тилася і сама дія. 
Наділення «книжною силою», а отже і можливістю донесення 

земного слова якнайшвидше на Висоти, що закріпилося за стінами 

собору (церкви-книги), як дія не втрачається і в подальшому. Запи-
си, що там залишилися, належать не лише до ХІ ст. Цікавим є те, 

що уписав себе, зробив «себе-іменне» представлення на стіні – «у 

книзі собору» в XVII ст. і намісник Київського митрополита уніат-
ської (з’єдиненої) Церкви. Зробив це він у вівтарі Софії Київської 

та ще й так, що відобразив свою тогочасну грамотність. Своє родо-

ве ім’я він записав мішано – кирилицею і латиницею, відбивши то-
дішнє звучання свого прізвища, яке панувало в латинських школах 

стосовно греки. Передалося воно на той час і до руських. Отож, 

Антоній Грекович [797, с. 67 – 78] записав себе з «гострим звучан-
ням» початкового звука і своєму родовому імені, яке передав через 
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латинську букву «G», у самого Грековича своєрідно виписану – це 

швидше «напівкирилична-напівлатинська» графема, про латинську 
форму цього Грековичевого запису свідчить «низ» букви. На сті-

нах у вівтарі було виявлено напис «Gрекович». Переважно поль-

ськомовне у побуті вище уніатське духовенство у просторі святині, 
як показує цей приклад, таки застосовувало алфавіт мови відправи, 

якою послуговувалися і вони, – мови книжної – старослов’янської 

(словенської), як про неї писалося в граматиках цієї доби, – «язик 
словенский». Щоправда, так вимовляли словосполучення «язик 

кгрецкій» і представники іншої частини Київської Церкви – право-

славна Русь, але мали для того своє власне – кириличне позначення 
через двобукво-сполуку (диграф) «кг». Обидві Русі, як тоді казали, 

зокрема уніатський митрополит Йосиф Вельямин Рутський, що ра-

зом з шляхтою та, певного часу, і митрополитом Петром Могилою, 
хотів поєднати їх в одну Русь патріаршу [700, с. 119 – 136, 303 – 

314], мали в цьому вияві запису подібність. Адже, «обидві Русі» 

дивилися на одне джерело – європейську школу-академію. 
Книга як небесна поява виразно пов’язується з ім’ям [*25]. Отже, 

ім’я у християнстві робило людину земну небесною – «понебесню-

вало». Та й ще учиняло людину-Душу, за її земними заслугами, коли 
такі були, внесеною до небесної Книги – «Книги животния», книги 

Небесного Єрусалима, як про це мовить митрополит Іларіон в «Слові 

о законі…»: «…син бив нетлініа, син вскрішеніа, имя пріим вічно, 
именито на роди и роди, Василіи. Имя же написася в книги животниа 

в вишніим граді и нетлінніим Єрусалимі» [898, с. 214]. Колись, у до-

християнський час, ім’я було виявом земної прослави та пам’яті про 
дію, що давалося за земною поведінкою – особливим вчинком. Таке 

ім’я робилося виражальним знаком, за яким серед земних зналося 

його земного носія. Ще давні римляни казали, що «Nomen est omen» 
– «Ім’я – це знак». А от в добу християнську ім’я як знак «сходило» 

згори і спочивало долі, назнаменовуючи земну Душу-тіло. Це ім’я 

було сув’яззю «земного» з «небесними». Через нього до Душі-тіла 
приставлялася небесна охорона – янгол. За заслугами святих, імена 

яких увійшли у Славу небесну, посвячувалася і Душа-тіло, які і наз-

наменовувалися іменами сятих. Воно (ім’я), як небесне, мало допро-
вадити земну Душу до Неба. 
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Колись князі мали за звичай називатися двоіменно [521, с. 175 – 

214]. Перше ім’я було княжим родовим, отримане від першого наро-
дження – тілесного. Друге ж ім’я було назвою ще одного народжен-

ня – хрещального. Перше ім’я належало до простору земного – дво-

рового, теремного. Друге ж звучало в просторі небо-подібному (цер-
кві). Це ім’я було і хрещальне, і причасне. Так Іларіон Київський, хоч 

і звеличує київського владодержця Ярослава титулом переможця над 

Степом, називаючи його каганом – місцевим владним іменем, але до 
нього, як до особи, звертається за іменем хрещальним – причасним, 

кличучи його Георгієм: «…благовірнім кагані нашемь Георгіи…» 

[898, с. 244]. Згодом стається інакше. Поведінкова особливість через 
поіменування вже визначалася іменем з книги – «святців», що, як 

мовилося, було іменем-зв’язкою «земного» з «небесним». Ім’я, взяте 

з книги, а його переважно вказував день народження (приходу в світ) 
чи народження хрещального (день увіходження в духовний світ), і 

назнаменовувало вже путь земну охрещеного з ним. Ім’я з книги свя-

тих мало допровадити до сонму – зібрання небесних, що їхні імена 
вже пошановано в «книзі животній», як про це сказано в 7-ій добовій 

молитві Йоана Златоуста: «Господи, Ісусе Христе, напиши мя раба 

твоєго в книзі животній». Слова молитви Златоуста ґрунтуються на 
«Об’явленні» Йоана Богослова: «…і іна книга отверзеся, яже єсть 

животная…і іже не обрітеся в книзі животній написан, ввержен бу-

дет в озеро огненноє» (Об. 20: 12,15). Іменна книга земна мала «заве-
сти» земного «ім’яносця» до Книги небесної. Тож, у давню пору по-

ведінка чи образ тіла поіменовували людину, а в християнську добу 

вже ім’я як небесний дар назнаменовувало їй путь. 
 

 
У народі Небо сприймається як суціль книжне, там всі – книжни-

ки. Отже, все небесне – неодмінно писане. Так сказано і в «Печерсь-

кому патерику» при згадці про молитовне передстояння ігумена Фе-
одосія в небесних оселях: «…яко вси ви вписани в молитву святаго 

Феодосіа…» [4, с. 86]. 

Пом’яники здавна велися по багатьох руських монастирях. Такі 
іменописні книги були в Києво-Печерському монастирі. Одним із 

перших, хто вдостоївся писаного земного чину для свого імені, що 
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показував і небесне становище Душі, був ігумен Феодосій: 

«…Феоктист игумень нача понужати благовірнаго великаго князя 
Святополка с мольбою, да поминають имя святаго і преподобнаго 

отца нашего Феодосіа, игумена Печерьскаго, в Синони-

кі…Митрополит же повелі всім єпископом вписати имя святаго Фе-
одосіа в Синодик. Вси же єпископи с радостію вписаша имя святаго 

преподобнаго отца нашего Феодосіа, і поминають єго на всіх сборах 

і донині» [4, с. 82]. 
А при втраті «записаного» Синодика братія мала за обов’язок по-

новити вписані імена-душі. Так було і після набігу на Київ Менгли-

Гирея: «Первий упис изгоріл плененієм києвьским безбожнаго царя 
Менкирея і с поганими Агаряни; тогда і сию божественную церковь 

опустиша і вся святия книги і ікони пожгоша; ми же по днех неско-

льких, із их поганьства изшедше, і паки начахом имена писати, ихже 
помняше, єже исперви написана биша» [Цит. за: 358, с. 79]. 

А в народі сама дія подавання на поминанння за душу так і утве-

рдилася в назві як «записування». Подати на поминання – це «запи-
сати» в церкві чи «манастирі». Свої пом’яники мали й інші чернечі 

згромадження. Була така книга і на Святоюрській горі – у монастирі 

Юра у Львові. Прикметно, що у львівському юрському пом’янику 
при згадуванні імен писалося про душі, що понесли ці імена із землі, 

вони вже були небесними – у вишніх обителях. Разом з тим, згаду-

ється у записі і земне «отчество». Так у записі подавалася і земна 
путь Душі-тіла. Отож, при записуванні на поминання вносилося по-

відомлення і про земне «отчество», у якому перебували Душа-тіло, 

та про небесні оселі, на вселення до яких Душі вимолювалася Божа 
ласка. Для цього і творилося «поминовеніє». Небесне показувалося 

лише іменем, а от колишнє земне виявляло «отчество». 

Львівський пом’яник було розподілено на такі частини: у першій 
подавалося ім’я – «Імена», другу названо «отчество», а до третьої 

вносилося «время поставленія», коли йшлося про владик. У 

пом’янику писалося, зокрема про митрополитів: «Кирил ІІІ – Русин, 
Максим – Ґрек, Петр – Русин Волиня». Пом’яник владик на Свято-

юрській горі було названо: «Сіє поминаніє преосвященних архієпис-

копов, митрополитов Кієвских и Галицких от іноков чина святаго 
Василія Великаго в архієпископство поставлених от літа основанія и 
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совершенія обители сея» [Цит. за: 803, с. 194]. Показово, що саме ар-

хієрейство – владицтво сприймалося, з огляду на запис, і як чинове 
«стояння» при престолі, але духовна влада вже бачилася в своїй ши-

роті – як просторування. Отож, записано в книзі про «поставленіє», 

але не «на» – на «місто сиє», але «в» – «в архієпископство» – як ду-
ховне просторування (рознесення) влади. 

Здавна був ще і такий вияв незабування у просторі пам’ятного, як 

«нерозлучний образ» книги і її творця. Приклад такого «образо-
зрощення», а поперед – образо-дії показує постать Йоана Синайсько-

го – Ліствичника – «іспісателя лєствіци». Саме так, як «іспісателя лє-

ствіци» у просторі відправи згадується Йоана Синайського на відпу-
стах старообрядців. А поминають його завжди, адже ця ліствиця 

(«лєстовка»), що її тримають старообрядці в руках, і є образом моли-

товного висходження до неба, що його показав преподобний Йоан. 
Прикметним є і те, що про «Ліствицю» говориться саме як про кни-

гу. Отже, сам Йоан, як це видно з відпустів, що звучать на старооб-

рядницьких відправах, поклав це молитовне правило до книги, зро-
бив її писаним словом, тобто словом-законом. 

Особливий вияв помісцевлення книги як хатнього пом’яника по-

дає «ґрамáтка». У понятті «ґрамáтка» зіставлялося «земне» й «небес-
не» в священному полі імені. Через вписування у «ґрамáтку» – земну 

«книжицю» «образо-тіло» імені тим самим записувалося до книги 

небесної. Ім’я земне, земного ж тіла-Душі робилося іменем небес-
ним, входячи в тіло книги, спершу на землі. Книга, належачи до 

явищ небесних, на землі «понебеснювала» (робила небесним) ім’я. 

Разом з тим «ґраматка» була іменним літописцем кожного роду. То 
був домашній родовий «іменнúк». 

Перші появи таких «іменникíв» належать до монастирського по-

буту, де почали заводитися окремі іменні книги – пом’яники. Згодом 
такі пом’яники переходять і в побут більшої кількості люду – до 

окремих родин. Спершу як церковна книжка, пом’яник потім стає і 

«книгою хатньою», що лише на час – задля потреби поминання в чи-
ні літургійної відправи виносився з хати. Отже, початково ім’я (Ду-

ша) освячувалося тим, що вносилося у книгу поминання і перебувало 

в церкві, а чи на монастирському дворі – у келії. Згодом цей чин 
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священного побутування імені (Душі) в книзі переходить і до хати, 

тим самим освячуючи і хату, і рід. 
Завдяки перебуванню поминальної «ґраматки» в хаті та через чи-

нове «винесення-внесення» цього пом’яника і сама хата набувала бі-

льшого чинового становища в світі. Адже, так творилася єдність жи-
вих з померлими родичами – небесних із земними. Цим потверджен-

ням небо-земної єдності міцнилося чинове «стояння» самої хати. 

Пам’ятне освячення імені за щоразовим поминанням в церкві було 
«жертвою» земних небесним. Така жертва, що виявлялася у поми-

нанні – незабуванні (не затиранні) імен тих, що відійшли з роду зем-

них, була своєрідною закладною жертвою, яка тримала «стояння» 
хати, а відтак, підтримувала життєвий простір у ній для живих. 

Отже, поминання, що першочергово виявлялося у внесенні до 

«тіла книги» імені, коли така існувала, було своєрідною обрядо-дією, 
яка по-особливому являла «закладну жертву» у підвалинах хати, ко-

тра щораз новішала за кожним поминанням. А сама хата щораз пот-

верджувалася – освячувалася через принесення «ґраматки» до неї. 
Адже ця книжечка, що містила в собі імена тих, кого поминалося, 

перебувала сама певен час у церкві, а то і вівтарі. Отож вона належа-

ла до хатніх та родових святощів. Земні, приносячи на поминання до 
церкви пом’яника, поновлювали тим самим у дійсному чині пам’яті 

та любові – визнанні серця ті слова, які колись прозвучали над гро-

бами їхніх родичів – слова присяги, що співалися Церквою і грома-
дою та родиною в ній – «Вічная памнять». «Вічная памнять» – це 

слова, що снували простір тривання буття у нерозривному пов’язанні 

спілки, яку витворюють Душа-ім’я. 
Так творився живий зв’язок небесних та земних. Так відбувався 

«перегомін» поміж домом небесним та домом земних. Рід дідів-отців 

устилав через славу імені земний шлях родові синів-онуків. При 
втраті імені вічність не відходила від Душі-імені давнього родича у 

вимірі небесному. А от на землі вічність пам’яті вже виявлялася ли-

ше вірою у добрий «будущий вік» для душ померлих. Їхнє подальше 
побутування на землі «до віка» переходило у стан пригадування Ду-

ші, що вже не мала собі «місця» (згадки) в земній пам’яті людській 

через ім’я. Це були душі з іменами, що «их же сам Господи віси», 
тобто тими, що їх зналося лише на небі. Для людей же вони були 
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душами безіменними, людьми колишніми, життя яких тривало в ча-

сі, котрий у пам’яті людській означався як «було колись». 
Сама книга-пом’яник, яка широко увійшла у хатній простір з по-

явою друкарства, дала особливий, протяжніший у часі тривання, 

простір пам’ятного зберігання імені. Тоді імена у «тілі» книги, а от-
же, і в «тілі» хати та у живій пам’яті родини починають зберігатися 

триваліший час. А до того імена ніби «виносилися» з хати із самим 

тілом, коли записувалися, зокрема і на «вічноє поминаниє» в монас-
тирських пом’яниках. Тоді імена справді у монастирських книгах ві-

днаходили собі «земне місце» пам’яті. 

Показовим є і те, що у народному називальному вияві такі кни-
жечки отримують назву та її звучання, властиві для дяківського кри-

ласного та шкільного обіжника. Їх названо цілком по-дяківськи – 

«ґрамáтка». Та ще й вимову початкового звука у назві теж збережено 
дяківську, у суті своїй – могилянсько-академічну. Вона з’явилася з 

впливу латинського світу, де грецький «г» передавалося як «g», що 

відбивалося на письмі, вже зауважувалося, кирилицею як «кг». 
Адже, як видно з виданої 1596 р. у Вільні «Граматіки», у записі назви 

у цьому виданні ще збережено живу мовну грецизму, тобто назву 

подано без «г» як «g». Але через те, що і науку в школах, і читання 
Псалтиря над небіжчиками учиняли дяки, тим самим творячи поми-

нання, то і хатнього пом’яника було названо виразно по-дяківськи – 

«ґрамáтка». 
Та коли перші пом’яники, переважно монастирські, були аристо-

кратичними – імена родовитих та сановитих людей вносилося в «ті-

ло» книги церковної монастирської. То згодом книжний чин – 
іменнúк вбирає в своє «тіло» і посполитіший люд, усіх громадян. 

Книга як зберігач земного імені в його земній пам’яті з явища винят-

ково монастирського і соборного, як зауважувалося, стає і хатнім. 
Ім’я робило людину живою серед людей і перед Богом. Душа заби-

рала земне ім’я людини з собою, роблячи його небесним через прос-

тір Книги, водночас залишала пам’ятним на землі, знову ж таки че-
рез книгу. 

На християнському Сході у коптів «моленіє» до святого залиша-

ють на його мощах – на гробі у писаному вигляді. Тобто «при-
тілеснюють» до тих, хто вже є небесними Душею. Писане, отже, 
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вважається затвердженим на землі для неба, а відтак, і сприйнятим 

на небі. Писана молитва-прохання виступає ще й затвердженим 
«угодою» між небом і землею словом. Писане має бути неодмінно 

здійсненим, виконаним як обов’язкове прохання. «Господи, услиши 

молитву мою, внуши моленіє моє во істині Твоєй, услиши мя в прав-
ді Твоєй» (Пс. 142: 1), – ці слова зі Псалтиря потверджуються запи-

сом. 

А книга – «Книга життя» – означальний вияв неба. Тож записане 
на землі ніби спрямовується до Книги, звідки розходиться небесна 

сила на земне життя, і на все, отже, що є на потребу в такому житті. 

Потверджує це і митрополит Іларіон в «Слові о законі і благодаті», 
коли згадує князя Володимира: «Син бив нетлініа имя пріимь віч-

но…Имже написася, в книги животния, в вишніи град і нетліннии 

Єрусалим» [601, с. 125]. А ще митрополит Іларіон стосовно книги і 
писаного мовить так: «Помогаєт ми слово написано милость хвалит-

ся на суді» [601, с. 123]. 

І сам Псалтир, що був виспіваним здебільшого царем Давидом, 
стає утвердженим серед земних тоді, коли з усного вияву переходить 

на писаний. Усне слово, набувши писаного покладення на сторінку, 

стає справжньою небесною волею та небесним словом. Перші кроки 
зішестя на землю пророчого слова – це покладання його на серце 

«пророчествующаго», а отже «записування» на серці й на вустах. А 

вже подальші – це законове та пам’ятне існування пророчого слова 
через покладення мовленого в книгу. 

Цей давній спосіб явлення небесного слова на землі особливо за-

кріпився в Новому Христовому заповіті. У ньому записуванню зако-
ну на камені – на Мойсеєвих скрижалях протиставилося записування 

на «сердцах ваших»: «Являєми, яко єсте посланіє Христово во слу-

женоє нами, написано не чернилом, но Духом Бога жива, не на 
скрижалех каменних, но на скрижалех сердца плотяних» (2 Кор. 3: 

3). Саме в цю книгу – в «книгу серця» спрямовувалися слова Хрис-

тового царства, влади – царювання. У «внутрішню людину» залягало 
Слово, на скрижалях її серця учинявся цей запис. Це слово мало бути 

завжди в людині як її присвійність. А не побіч неї як це було за Мой-

сеєвих скрижалів. Тоді слово закону було зовнішнім, поза та над лю-
диною. Від Христа слово правди оселяється в «книзі» людського се-
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рця. І саме звідси воно переноситься назовні – до Висот у вияві слова 

молитовного. Але і його на християнському Сході, зокрема у коптів,  
скріплює саме сила запису – писаного слова. Воно покладається як 

особливе принесення на мощі – гріб мучеників та інших святих дос-

тойників. І учиняє окремий образо-чин постійної присутності у цер-
кві слова молитви. При такому чиновому «лежанні» на мощах свято-

го – на тілі святого і саме слово утілеснюється, скріплюється силою 

явленої Благодаті для земних через мощі вгодника. Але утілеснюєть-
ся, отже, силою духовною, особливим небесним «у-тілесненням». 

Слово писаної молитви у коптів на мощах, а в києво-руському звичаї 

у вигляді записаного на стінах, теж на тілі церкви (графіті) набуває 
тілесності як видимого знаку постійної присутності молитви того, 

хто її засилав до Неба у просторі «небесного стовпа», що з землі під-

носиться до неба, – у священному просторі, що його витворює і сама 
церква, і мощі вгодників у ній. Хоча і в Русі писане слово молитви 

ще від ігумена Феодосія Печерського «при-тілеснюється», коли тіло 

бачиться таким, що «во гробі лежаща»: «Принужен же бив любве єго 
ради преподобний, і пишеть тако глаголя молитву: “В имя Отца і 

Сина і Святого Духа”, іже і донині влагают умершим в руку таковую 

молитву. І оттолі утвердися таковоє написаніє полагати умершим, 
прежде бо сего ин не створи сицевиа вещи в Руси» [4, с. 40]. Тепер 

таку писану молитву – «грамоту» називають «проходнá». 

Прикметно, що і саме слово писене – «якоже глаголет писаніє» у 
своєму переході від неба на землю показується у кількох появах – 

образо-чинах писанія-книги. Сама книга, як і писаніє в ній, за своєю 

природою вважалися небесними появами. Отож слово, що переходи-
ло до земних через пророчі вуста і робилося словом книги, залягало 

в писаному полі сувою. Він був «земною книгою». Власне, і в Києво-

Софійському соборі, і в Михайлівському Золотоверхому монастир-
ському соборі в Києві янголів, і пророків зображено з «земною кни-

гою» – із сувоєм. А в Кирилівський церкві Києва зображено янгола 

(малювання належить до ХІІ ст.), який навіть згортає небо як сувій, 
тобто забирає від земних видиво – бачне для них високе небо, але 

через показаний їм земний образ – книгу-сувій, як про це сказано в 

«Об’явленні» Йоана Богослова: «…і небо отлучися яко свиток свива-
ємо, і всяка гора і остров от міст своих двигнушася» (Об. 6: 14). Фео-



 

145 

досій Печерський, коли вже був небесним, як це подано в «Печер-

ському патерику», показується саме з «ангельською книгою» – суво-
єм: «…і тамо показа ми святаго отца Феодосіа…І держащу преподо-

бну в руці своєи свиток, мні же просящу єго, і яко вда ми; і разгнух і 

прочтох» [4, с. 98]. 
А от та, звикла для теперішніх знавців книги двоскладова особ-

ливість її появи (облаштування), є насправді більш небесною, аніж 

земною. Чи ж книгою, яку складено на небі. Її передобразом (прото-
типом) були давні скрижалі Заповіту – Закону, які передалося на горі 

Мойсею. І це були дві дошки, писане на яких слід було прочитувати 

одна за одною. Вони хоч і не мали в собі справжнього сполучення, 
але були поєднані «однією природою» переданого Закону. За цією 

подобою, як написано було у книзі «Бесіди Йоана Златоуста на Дія-

нія апостол», що з’явилася друком 1624 р. у друкарні Києво-
Печерської лаври, «типарским художством» робляться книги і в Ру-

ській землі: «…в Лаврі Печерской Книги Типарским начашася ділати 

художством. Якоже убо древле на горі синайской Перстом Божіим 
на каменних таблях Закон Божій изображен бисть.Тако нині в Россіи 

в типографіях изобразуются книги» [398, арк. 11]. 

Власне, сила сповісного – мовленого слова і утверджувалася у 
писаному чині. Лише писане робилося законодавчим та набувало, 

отже, сили дії Закону. Писане як видиме перед людськими очима, 

тобто писане як виведене у світ – покладене зовні. Тож, скрижалі бу-
ли з Неба передані на землю. І вони, будучи образом небесного зако-

ну для земних, вирізнялися своїм виглядом. Це було двоскладове пи-

сане сповістя безпосередньо Боже. Тоді, як звіщене через янголів та 
пророків, було переказаним Божим словом для земних. Воно ж мало 

й інший вигляд «місця» покладання слова у письменах. Це був сувій 

[*26]. 
З явленням Христа і передаванням Ним земним Нового Заповіту 

– «Заповідь новую даю вам, да любите друг друга…» (Йн.13: 34), ро-

зкривається і повнота небесного сповістя. Законодавець небесний, 
що зсилав Закон «ветхий» з Неба земним, Сам і виконав його на зем-

лі, запечатавши його попередню дію, вказав на нове сповістя – Єван-

гелію вже тепер на землі. Але, як і колись на горі за Мойсея, новий 
Закон – Заповідь теж стає книгою. І загальний образ та склад цієї 
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книги так само є небесним. Як і колись скрижалі, що були двопоєд-

наними, так і заповідь Христова – книга Євангелії теж набуває небес-
ного вигляду і являється у чині скрижалів, тобто двоскладовою. З та-

кою книгою – Євангелією, небесною за чином складання та уобра-

ження, показано Христа у головній бані Києво-Софійського собору. 
Таку ж, двоскладову, книгу тримають і святителі, зображені на стов-

пах, того ж таки собору в Києві. Вони вже є проповідниками Хрис-

тової Заповіді. Отже, книга у їхніх руках теж Христова, полишена 
для земних Небесним у Його приході. Книга Його, як і небесні скри-

жалі, теж небесна – двоскладова. 

Але коли скрижалі були видимим образом небесного назнамену-
вання, відокремленим у своєму перебуванні на землі, зберігалися у 

«Святая святих» Єрусалимського храму приховано від людини, і так 

виявляли вказівну силу Закону. То Христова Заповідь – книга Єван-
гелії навпаки зближається до людини. Книга навіть входить у люд-

ське тіло. Адже Христос пише ще, як мовилося, й на людському сер-

ці. Отож, книга, виразно будучи небесною, «при-землюється». І сама, 
будучи домом слова, за свій дім обирає ще й людське тіло та окремо 

оселяється через записування у серці в ньому. 

«Об’явлення» Йоана Богослова теж вказує на образо-чин перебу-
вання книги на небі. Євангеліст Йоан бачив вже іншу книгу – книгу 

Життя – «Животную». А ще бачив «книгу поживну» [*27]. Вона за 

своїм складом нагадувала, як скрижалі, так і узвичаєну в подальшо-
му серед християн двоскладову книгу Христового слова – Єванге-

лію. Її, за словами апостола та євангеліста Йоана, розгинали у тому 

видиві, що йому вказалося в печері на Патмосі. 
Слід зауважити і те, що і в мусульманському світі, говориться 

про особливе сповістя як про передавання книги з неба. Отож, таку 

книгу – Інджиль (Євангелію у арабському озвученні) мав Іса (Ісус) 
[*28]. Про окремо передану книгу, а не лише про сповістя, говорять 

мусульмани, згадуючи і Мухаммеда. Ця книга, що він її отримав, на-

зивається в ісламському світі Коран. 
У мусульманському світі навіть є таке поняття – люди Книги. 

Книга як небесна поява і тут виступає полем захисту для земних. 

Адже, для мусульман люди Книги – це також християни та юдеї. Всі 
вони мали свої книги, що, як твердилося у мусульманському законо-
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давчому полі, їм зіслалися з неба. Тому і Книга як дар неба, що тво-

рила неперервне сповістя, була небесним захистом – полем закону 
для життя, зокрема християн, в іншому за віровизнанням, а також 

іншомовному оточенні, яким був для них ісламський світ. 

По-небесному, а ще по-східному, виглядає і ставлення до книги, 
яке, за літописом, виявляє князь Ярослав. Отож, він і до книги, як до 

небесної появи, творив дію, відповідно до чину. В літописі зауваже-

но, що князь: «…бі Ярослав книгам прилежа і почитая я часто в но-
щи і в дне» [711, с. 152]. Передовсім, пошана до книги виявляється у 

«лежанні», тобто «спілкування» з книгою ставалося на зразок учти. І 

справді так, адже книжне слово рівнялося до «сладости», яку спожи-
валося, як велике вдоволення єства людського – звеселяння серця і 

задоволення тіла, а рівнож і усолодження Душі. А от сам чин набли-

ження до книги був теж східний святковий – учтовий. Його образом 
було «тіло-лежання», і на цьому наголосив літописець. Хоча насправ-

ді на Русі книгу читали, витворюючи священне поле «предстоянія», 

тобто стававши перед нею. 
Саме слово спілкування з книгами, яке з’явилося в цьому літопис-

ному місці, де оповідається про князя Ярослава, в подальшому вжива-

ється задля вияву людської пошани окремій особі в громаді та спіль-
ноті. Шану віддають через «читання» – «почитаніє». «Почúтувати» – 

шанувати означало, мабуть, виходити та зачитувати. Тобто виголо-

шувати ім’я з простору книги. Сама дія вписування – внесення імені 
в тіло Книги і забезпечувала віддавання пошани імені (постаті). 

«Книго-іменнúк» показував таку особливість шани: «…и чюдеса и 

ділеса богоугоднаа преподобних мужь написаша, и иніх же слишав-
ше преже их бивших житіа же и чюдеса и діаніа, єже єсть Патерик 

Печерський, в том же сложьше и сказаше о них отци, єже ми почи-

тающе, наслажаємся духовних тіх словес» [4, с. 155]. Шана, що спер-
шу поширювалася як поголос, і була первинним виявом особливого 

ставлення в народі, закріплялася згодом словом писаним в просторі 

Книги. З огляду на це, і слова вияву шани – особливого піднесення 
імені в народі – віддавання честі, теж є книжними з походження. 

Пошана, отже, – це «почúтування», тобто читання імені в книзі. «По-

читати» в українців у пізніший час – «почúтувати» [*29] закоріню-
ється в книжну природу, що мало «вияв-перебування» слова-імені в 
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тілі книги, і походить з «чтити» як «чести» (читати): «…и поклон как 

держати, и чтенья почитати…» [4, с. 198], або так само близький до 
теперішнього «пошанування» (народного – «почúтування») вислів у 

«Слові о блаженнім Симоні, єпископі Владимирском и Суждаль-

ском», що «написася»: «…живяше богоугодні, ревнуя отеческим до-
бродітелемь, часто почитая жития святих отець Печерских и сердце 

своє к ревности подвизаше всіх трудов путь проити…» [4, с. 210], з 

якими зближується саме слово-поняття, що витворює простір поша-
ни – відданості – правдо-тримання (воно теж є книжним), яке зосе-

реджується в образо-появі «честь». Честь – це вияв правдотримання 

Закону, книжного закону. Честь – це прочитане, або чуте з книги і 
дотримане у діях власного життя. Честь – це Закон читаний і писа-

ний, що підтримується самим життям. 

Сама книга у читанні – «почитаниі» мала кілька образних – виоб-
ражених розмежувань. Це букво-сполука – мереживо буквене, яке 

витворювало малюнок тексту. Звукове уображення, адже книга в да-

внину здебільшого читалася вголос, та поява образо-смислів як він-
цеве уображення переношуваного в тексті. Тобто книга у своєму 

знакові – назнаменуванні підносилася у поступових переходах до 

образо-явлення небесного сповістя. Сам текст був знаком-малюнком, 
читана вголос книга увіходила у симфонію – суголосся зі світом (сві-

тами). Це був голос (звук), який покликався до того, щоб здобути со-

бі луну – відзвучування та отримати й привести до певного місця да-
леке співзвучання. А «умная очесá» тіла-серця через піднесений «по-

гляд» мали увести на це, окреме, місце – звести до низу високосні 

смисли. 
 

 
До знаку («знáмені») як до небесної появи ставляться теж винят-

ково по-книжному. Так серед українців, і поляків кажуть про «відчи-

тування» знаку, тобто вже про внесення самого знаку в символьне 
поле пізнання та входження самого тлумача – «читача» знаку до си-

мвольної симфонії (смислового «збору» символьного простору). От-

же, знак – це «ісписаніє» неба у його появі, що пишеться в світі, по-
даючись як сповістя у своїй силі явлення. Знак – це «негучне слово» 

неба, тиха звістка, що не стільки бентежить око, а покликає настрій 
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серця до символьного його прочитання. Природа знаку – небесна. 

Сила його дії – земна. Отож, до знаку і ставляться на землі як до не-
бесної появи. «Стежка» ж наближення до нього – книжна. Тобто та, 

що вже є відомою земним. Адже, книга – це простір збереження 

об’явленого (відкровенного), що вже передано для земних, а в бутті 
своєму є «сокровенним» – небесним. Знак – це розкриття земним то-

го, що «єже от віка утаєнноє» [*30] та «ізволенія Божия» на «сей 

день» (на цю мить – «да буди тако»). Отже, у просторі смислу знаку 
показується явлення і потверджується вже об’явлене і записане – «да 

сбудется писаніє» (Йн. 19: 28). Так розкривається поява волі – «соіз-

воленіє Божиє» – «буди, буди нам» або «не отступи от нас, Боже», 
«Не отврати лица Твоєго от отрока Твоєго, яко скорблю скоро усли-

ши мя» (Пс. 68: 17). 

Знак у повноті своєї появи опановує простір теперішнього часу, 
але у повноті розкривання свого післанницького смислу знак спира-

ється на суцільний ґрунт об’явлення. На своє розпізнання знак у ча-

сопросторі «тепер» «притягає» вже і знане, тобто спізнане колись. А 
це є сила простору символу, завдяки якій знак розпізнається у своїй 

правоті. Знак підживлює Душу, але й лягає своєю силою на тіло і в 

нього – на серце. Знак утілеснюється, а тіло-Душа – познаменовуєть-
ся [*31]. Отже, знак особливо при спілкуванні – співдії зі святинею 

стає рікою передавання сили Благодаті. Так небом дається добре 

«даннє» на землю. 
Святиня – образú та мощі як «місце» та «селище» Благодаті від-

дають «живу силу» у живому ж знакові. Така особливість «спілку-

вання» зі святинею випрацювала і слова, що виражають сприйняття 
сили Благодаті у живому просторі небо-земного увзаємнення. Спосіб 

такого «дання» в українців називається «знáменування». Тож, силу 

святині – óбразу чи мощів перебирають на себе – «утілеснюють» че-
рез знаменування. «Піду, познáменуюся», – кажуть при спрямуванні 

своєї ходи до святині [*32]. 

А от той образ, від якого отримують «знамя» («знамено»), серед 
українців називається «знáменник». Це образ, що міститься посеред 

церкви, і несе на собі – показує чи ім’я церкви (храмова ікона), а чи 

ж ім’я дня – святочний образ. До нього знáменуються, покладаючи 
на себе видиму силу хреста. Так, як про це сказано у давніх творах, 
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зокрема у літописному повідомленні про перших ченців печерських: 

«Старець же знаменася крестним знаменьєм, и приде в келію свою» 
[4, с. 200]. А в подальшому викладі цього літописного повідомлення, 

де йдеться про Ісакія Печерського сама дія знаменування є образо-

дією, що позпросторює появчу силу впливу хреста. Тут знаменуван-
ня подає образ і спосіб хрестопояви: «…знаменаша лице своє крест-

ним образом…» [4, с. 204]. У білоруському «Требнику», надрукова-

ному в Єв’є (1638 р.), показування образу хреста, що супроводжуєть-
ся дією знаменування, цілком «покривається» полем появи хреста. 

Тут образо-дію появи хресного знаменія передано вже цілком через 

образ хреста, від якого походить і назва самої дії – «хрестити»: 
«…таже возімаєт Священнік вінца от святия трапези, и перекрестів 

тім первіє женіха, вінчаєт єго гоаголя: Славою і честію вінчал єсі єго, 

і положіл єсі на главі єго вінец от камені честнаго» [892, арк. 79]. 
У росіян у цьому випадку зближання зі святинею показується ті-

ло-наближення – «пріложеніє». А серед українців увзаємнення зі 

святинею стається завдяки «виходу» з неї дійства сили Благодаті – 
знаку та перенесення знаку з його ж силою на себе. Як видно з наяв-

ного та наведеного досвіду, серед росіян про спілкування зі святи-

нею кажуть виразно по-іншому. Тут переважає сила смислу «підне-
сення» тіла до святині, його наближення до неї – «пріложеніє», а від-

так кажуть: «пойті пріложится». 

Серед українців утвердився спосіб зближення до святині, в якому 
відбито «живе явлення» сили знаку, тобто світіння силою Благодаті з 

самої святині. Отже, явлення знаку від святині – це нашестя Благода-

ті на місце як простір, і на тіло, що перебуває в ньому. 
Знак та знáменування до святині, при якому він передається – яв-

ляється кожному вірному, – це поле появи таїни небо-земного увзає-

мнення. Та і в росіян це поняття теж збереглося. По-особливому про 
знак у полі утілеснення та увзаємнення зі святинями кажуть старооб-

рядці. Переважно так говорять при відтворенні на тілі знаку хреста. 

Власне, у такому випадку вони повторюють слова з книжної за по-
ходженням молитви чесному хресту: «і знаменующіхся крестним 

знаменієм» [*33]. 

У Новгороді здавна пошановується образ Богоматері «Знаменіє» 
(поясне зображення), що належить за своїм загальним складом до 
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іконових зразків «Богоматерь Велікая Панагія». «Панагія» 

(«Παναγíα» – «Всесвята»), як цей образ називають греки. У княжий 
час з’явилося таке зображення і на Русі. Один з ранніх таких образíв 

– Алімпієвий. Це образ Богоматері з піднесеними молитовно руками, 

як у Києво-Софійської Оранти. Припускають, що малював цей образ 
Алімпій Печерський. На відміну від новгородського поясного, Алім-

пієвий Богородичний образ – ростовий. Шанована новгородцями Бо-

гоматір «Знаменіє» особливо прославилася при невдалій облозі Нов-
города суздальцями. Коли цей образ винесено було на новгородські 

стіни. І тоді облогу Новгорода було знято, а суздальці відступили від 

міста. 
Слід зауважити і глибинну за смисловим вмістом дію 

знáменування. У білорусів, до прикладу, знаменування замінило со-

бою суціль образ взяття на себе хреста. З польсько-латинського дже-
рела до білорусів перейшло слово-поняття, що являє знак хреста на 

тілі. Отож, коли в українців про покладання на себе хреста кажуть, 

зберігаючи при цьому образ появи святого хреста – «перехрестись» – 
переймись хрестом, зроби хрест потілесненим, як і тіло перейнятим 

хрестом – охоплене силою хреста. То у білорусів при нанесенні хре-

ста на тіло зосереджуються саме на виявленні знаку. У білорусів ка-
жуть: «ўсе жагнаюцца», тобто хрестяться. Давня природа явлення 

знаку як небесного сповісного поля зберігається, отже, і в біло-

руській слово-культурі. Хоча, сам вияв цього дієвого поняття здійс-
нюється вже завдяки простору слова, взятого з латинської мовної ку-

льтури. Білоруське «жагнацца» походить з латинського «signum» – 

знак. З’явилося воно серед білорусів, звісно, не без участі польського 
культурного посередництва. Відтак у білорусів кажуть, що: «…ўсе, 

стоячы, жагнаюцца…» [846, с. 7], ідеться про те, що всі назнамено-

вуються хрестом [*34]. 
 

 
Показово, що до народного обіжника входить слово з книжного 

поля, яке є словом – утвердженням небесної волі. Це слово «глагола-

ти». Щоправда, воно так само, як і вся книжна церковна мова, поміс-
цевлюється, набуваючи додаткових формовиявів. До нього долуча-

ється «приросток» – префікс «по», який надає більшої певності – 
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ствердності казаному. По суті відомий спосіб «розширення» слова 

завдяки прийменнику, що робиться прийменником-префіксом, спра-
цьовує і в цьому випадку. Отже, «по» стає «приростком» до глагола-

ти. 

У народі це слово вживається на вираження вказівної волі, що 
кріпиться саме таким, «книжним» – «небесним», доповненням, яке 

стає словом, що має в собі небесне звучання, а відтак – й небесну во-

лю також. Отож, кажуть, що буде так, як він чи вона (хазяї висловле-
ного судження – воління) «поглаголить» [*35]. І той, хто виказує 

свою волю, вже, утверджуючи таке воління, підкріплює його неод-

мінним вживанням саме того, книжного, «глаголити». Переказуючи 
слова воління, зауважують, що він чи вона «поглаголили». Основою 

для появи такого слова, що виявляє несхитну волю, тобто стає сло-

вом-законом є євангельське слово Симеона Богоприїмця, відоме в 
богослужбовому обіжнику вечірні як «піснь» праведного Симеона 

«Нині отпущаєші…», що має євангельське походження (Лк. 2: 29 – 

32). Саме в ній звучать слова, які робляться голосом неба на землі: 
«…по глаголу Твоєму со миром». Оця виражена сполука, де прийме-

нник вказує на силу дії «слова небесного», коли «глагол» уточнюєть-

ся у своїй вказівній силі, і переходить як основа для творення вказів-
ного (заповітного) слова – утвердження у народному законово-

звичаєвому вжитку. Отже, «по глаголу» робиться в народі єдиноут-

вором «поглаголити» – «поглаголить». 
Ще однією ґрунтовною смугою для появи – переходу слова «гла-

голати» зі значенням потвердження волі до народного звичаєвого 

обіжника стає також чин паремій (пророчих старозаповітних чи-
тань). Вони звучать на вечернях перед великими святами та надто 

рясно на відправах Великого посту. Ці читання вміщувалися до 

окремих книг-збірників «Паремійників». І в них потверджується на-
казова сила Неба, що виявлялася у пророчих словах, така сила під-

кріплюється виразом: «Тако глаголет Господь». Прикметно, що з та-

ким старозаповітним виразом співзвучить у потверджувальній силі, 
але дещо м’якше, з огляду на вказівний первень у спрямуванні на 

дію, і євангельське слово. У Євангелії наявні вже інші слова, іншої 

сили, швидше спонукальної, аніж наказової дії: «Рече Господь прит-
чу сию», «Рече Господь» – ці євангельські слова як вставний та зао-
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хочувальний текст зустрічаються і в «Слові о святих преподобних 

отціх Феодорі и Василіи» у «Печерському патерику»: «Господь рече 
в Євангеліи: “человік, аще не отречется всего сущаго, не можеть би-

ти мой ученик…”» [4, с. 161]. Цей євангельський формульний вислів 

потрапляє і до світотворчих за темою колядок: 
Рече Господь до святого Петра: 

«Порни, Петре, на дно в море, 

Достань, Петре, жовтого піску, 
Та посій (Петре) по всьому світу» [Цит. за: 250, с. 40]. 

До народного вживання, а отже, і до звичаєвого обіжника, увійш-

ло те слово, яке вимагає беззастережного виконання, воно має зроби-
тися словом-волінням. Задля цього як найвідповідніші взято саме 

слова з паремійника – «Тако глаголет Господь», котрі мають щонай-

більш виразну, навіть вказівну, як змушувальну силу. Отож, саме 
«Тако глаголет Господь», а ніяк інакше. Так промовляв і господар чи 

мовила господиня, підтверджуючи слова свого воління-наказу вира-

зом з Книги. Слово Господнє ставало наказом-законом завдяки по-
силенню смислового чинника в «тако». Робилося узаконеним – во-

лею-законом у родині та громаді і мовлене слово господаря, сказане 

через тверду силу виразу «поглаголити». Загалом серед українців 
«книгою» розумілося слово Євангелії. Їх навіть називалося узагаль-

нено в подобі. Отож, як витворювалося у мові слово «Книга», так 

само звучало і «Євáнгелія». Щоправда, з’явилася назва і з галицьким 
наголосом. І тут, на Галичині, стається «коливання» при творенні 

удокладненої назви Книги – Благої Вістки. Тут зустрічається і 

«Євангéлія», а також у прицерковнх колах – «Євангéліє». Цей, 
останній, вияв назви і наголошування вже майже цілком заступив 

поперед згаданий у вживанні. Тоді як «Псалтир» серед українців – 

це збірник псалмів – «Савтир», з опрощенням у звучанні, зменшенні 
приголосних у їхньому доборі в народній назві цієї книги. 

Слово Євангелії збирає простір, а так само являє земну путь, що 

спрямовується до неба. Особливо під час руху з тілом від хати на 
кладовище, а чи цвинтар. Тоді Євангелія з церковної Книги, тобто з 

такої, що належить лише до простору церкви, і там переважно виго-

лошується, виноситься поза межі церкви, і надто просторується у 
сповісному слові. І тоді Євангелію при переході з тілом читають на 
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кожному перехресті усієї дороги [*36]. Так витворюється місцевий 

чин, що показує ходу євангельського слова по землі, головний смисл 
якої зосереджено у словах Псалтиря, що відбивають покликання у 

апостольстві до розповсюдження – рознесення Євангелії як Благої 

Вістки: «Во всю землю ізиде віщаніє іх, і в конци вселенния глаголи 
іх» (Пс. 18: 5). Ці «конци вселенния» показуються у напрямах перех-

ресної дороги, на яку втрапляють, ідучи з тілом від хати. Разом з тим 

євангельське слово і саме, як зауважувалося, складає основу путі, що 
провадить від «земного» (хатнього) до небесного. Водночас, єванге-

льське слово є супровідником прощання «земнаго человіка» зі сві-

том, уся повнота якого збирається на перехресті – із чотирьох сторін 
світу. 

Прикметно, що у появі звичаю читання Євангелії на перехрестях 

стається ще і понародовлення похоронного чину. Адже над тілом 
«мирских человік» заведено було здавна читати Псалтир, що так са-

мо своїми словами – óбразами та смислами показував усю земну 

путь людини: «Блажен муж, іже не іде на совіт нечестивих» та «В 
заповідіх Єго восхощет зіло» (Пс. 111:1), а ще: «Блажени непорочниі 

в путь, ходящий в законі Господні» (Пс. 118:1), та її земне небо-

споглядання: «Жива будет Душа моя і восхвалит Тя» (Пс. 118:175). 
А от над тілом померлих духовних (священиків) читалося Єван-

гелію, сповіщати яку вони мали усім своїм життям. І при появі зга-

даного звичаю читання Євангелії на перехрестях над тілами «мирс-
ких человік» стається понародовлення похоронного чину духовних. 

За визначеною послідовністю відправи, яку подає «Требник», при 

учиненні похорону «мирских человік» Євангелію належить читати 
лише раз. А в цьому, понародовленому, чині вона читалася кількара-

зово. Отож, похорон мирських через широту явлення євангельського 

слова ще й уподібнювався до того, особливого, чину, за яким хова-
лося духовних. Псалтир був хатнім читанням над тілом, у якому 

з’являлися óбрази земного життя, спрямованого на до-неба шестя. А 

от з євангельським словом тіло виряджалося з хати – двору, і з цим 
словом з небіжчиком прощався земний світ – уся громада, а на пере-

хрестях і увесь світ – «вся конци земли» [*37]. Зі словом Псалтиря у 

хаті, або ж у церкві, коли тіло переносилося туди на кількаденне ле-
жання, у підготовці до «предуготованнаго пути», являвся земний 
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шлях для небіжчика. Словом же Євангелії уображувалося вже небес-

ну путь Душі. Окрім того, у читанні Євангелії на перехрестях пока-
зувалося, що кожне явлення на «тілі землі» знаку хреста, а таким є 

перехрестя, зустрічається Христовим благовістям – євангельським 

словом. 
 

 
Вже з часу Нестора Літописця «усне» стає «писаним» (записа-

ним), і тоді відбувається жваве увзаємнення «усного» та «писаного». 

Усне ставало книжним, а з Книги думка – «поученіє» переходила до 

низового «усного» й далі розповсюджувалася усним річищем. Такий 
спосіб існування сповістя витворював дійсну формулу Передання, 

про яку згадано у «Требнику» (у назві книги) Львівського єпископа 

Арсенія Желиборського: «Евхологіон сіє єсть молитвослов и требник 
иміяй в себі церковная различная послідованія, от святих апостол 

прежде, потом же от святих Богоносних отец в различная времена 

преданная. Нині же издан во Львові в типографіи вельможне преве-
лебнаго отца Арсенія Желиборскаго, єпископа Львовскаго…при цер-

кви столечной святаго великомученика Георгія, року 1645» [881]. 

Усне та усність як тип та модус побутування знання і як форма 
сповіщення, тобто той вияв, що його називають узагальнено пере-

данням, лягають в основу «Повісті временних літ» та «Печерського 
патерика». Повість збагачується з «усного» подіями, «небаченими» 

самим автором, але чутими. Тими знавцями, що здобули ці знання 

від свідків-очевидців давніх подій були представники князівського, 
двірського люду. До таких у Печерському монастирі належав, зок-

рема, Єремія, який пам’ятав ще хрещення киян у Дніпрових водах та 

хрещення Русі: «Также бі и другии брат, именем Єремія, іже помня-
ше крещеньє землі Русьския» [4, с. 200]. Про Печерське передання, в 

основі якого був Студійський устав, але вже як про місцеве – «своє», 

мовить Феодосій Печерський, звертаючись до Стефана: «Чадо се 
предаю ти манастирь. Блюди со опасеньєм єго, и яже устроих в слу-

жбах то держи, преданья манастирьская и устави не изміняи. Но тво-

ри все по закону и по чину манастирьску» [Цит. за: 680, с. 175]. В 
основу ж «Печерського патерика» лягає усне зі сповісного кола, яке 

оберталося на Печерському монастирському дворі. А щось спостері-
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гав Нестор і сам, та й записав. Ідеться переважно про Феодосія Пе-

черського, на піднесення писаного пошанування якого потрудився 
Нестор. Але багато чого Нестор використав і з оповідних слів тих, 

хто теж знав отця-ігумена, або ж отримав ласку самого Феодосія, чи 

був огорнутий силою чуда, що ставалося за Феодосієвого життя і 
вже по його відході також. Далі праця з «переведення» «усного» в 

«писане» тривала. Відтак в «Патерику» окремо посилаються на запи-

сане та складене Симоном, про це ідеться у «Слові о преподобнім 
Спиридоні Постниці и о Алимпіи Иконниці»: «…яко же о них сказа-

но єсть в Посланіи Симонові…» [4, с. 172]. 

Ще одне виразне піднесення хвилі увзаємнення «усного» й «пи-
саного» слів стається в тому ж таки Печерському монастирі (лаврі) 

вже за Петра Могили як архімандрита Печерського і згодом як мит-

рополита Київського. Тоді «Печерський патерик», що був давнім 
збірним образом святобливого життя – стовпом святості, доповнився 

новочасними свідченнями чудес, які ставалися на тому святому місці 

– в монастирі Печерському, чи деінде з чудотворення його подвиж-
ників. З усного постає «розширений» давній «Печерський патерик» у 

XVII ст. Давній «Патерик», ще розпочатий Нестором, мав стати 

книжним свідченням повсякчас чинного чудотворного місця Печер-
ського для «своїх». А от новочасний на ту пору «Могилянський па-

терикон» мав засвідчити про «живе місце» святості – Печерський 

монастир як місцину, що повсечас збирає благодатне покривання, 
отже, неперервно, ще від перших отців-подвижників, для «інших» – 

«не своїх», переважно представників латинської традиції та рефор-

маційної течії християнства. 
Але і «Патерик» давній, і «Тератургима» та «Patericon albo 

Zywoty ss. Oyców Pieczarskich, obszernie slowenskim ięzykiem przez 

sw. Nestora zakonnika y latopisca Ruskiego przed tym napisany, tez zas z 
Greckich, Lacinskich, Slowienskich y Ruskich pisarzow obiasniony y 

krocey podany przez…Silwestra Kossowa. – W Kijowie, W drukarni S. 

Lawry Pieczarskiey Roku 1635» були книгами, що представляли свя-
тість ще й через освячення своєю «книжною природою». Книга – 

слово «писане», вмістивши в себе слово «усне», одразу таким вмі-

щенням і освячувала його. Взяте з простору вимовленого слова – ус-
ного його побутування, таке слово, вже як писане, лягало на сторінки 
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книги, і одразу набувало собі «місця», переходило в «книгу-дім», і 

тим, отже, освячувалося. Тож і оповіді про житійні чуда отців Печер-
ських, коли з усного становища переходили в книжне, записувалися, 

відтак набували посвяченого стану, робилися чинними в Божому за-

коні – канонізувалися – взаконювалися. Ще Нестор, записуючи усне 
передання, про Печерський монастир: печери й печерян, передовсім, 

ігумена Феодосія, покнижнює – взаконює його, роблячи більш чин-

ним і вірогідним, з огляду на силу свідчення. 
Митрополит Петро Могила, також упроваджуючи усне слово – 

живе передання до чину слова записаного, вказує на живу непере-

рвність явлення святості на місці Печерському. І тим самим стає на 
один щабель і з латинським звичаєм, що побутував зовсім поряд, пе-

редовсім, – у Польщі та Угорщині. У латинян кожне чудо на місці 

явлення чи то при «cudownych obrazach», чи від мощів – «ex reliqui-
e» одразу записувалося, уводилося до чину книжного слова. А вже 

записаному йнялося більш віри. Писане свідчення завжди переважа-

ло при справдуванні над усним. Так, записуючи давні й нові чуда, 
учинив Сильвестр Косов, його книга свідчила про дійсне, неперервне 

живе чудо від мощів печерських подвижників: «Sylwestr Kossow: 

Swietych oycow PIECZARSKICH W CIELE NIESPROCHNILY OD 
KILKU SET LAT lezących w pieczarach kiowskich a na dowodcu dow 

prawdziwych, ktore się pry ich reliquiach dzialy y dzieią» [1046]. Задля 

скріплення становища Руської (Роксоланської) Церкви в «очах зов-
нішніх» написав «Тератургиму» Афанасій Кальнофойський. Ось що 

він пише з цього приводу в частині «Предмова» – «Przedmowa»: «Z 

tym rzec mogł bym y ia gdy roku 1635 presentowano świátu Źywoty 
Swiętych oycow pieczarskich, gdy ich świętobliwośći nie słowne argu-

menta, lecz same Błogosławione Reliquiae pokazano y obwołano, gdy 

tym, ktorzy z Cerkwią násza Rossyską niepotrzebną w tey máteriey dotąd 
wiedli woynę, usta zagrodzono, Dźiś áż w bespiecznym są rzeczy 

Błogosławionych Oycow Pieczarskich y Swiętey Cerkwie Roksolańskiey 

stanie» [1007, s. p.]. 
Але і в Києві та на Русі, поряд з давнім «Печерським патериком», 

свідчення про чуда та святість побутували в народі, будучи й не за-

писаними. Так тривало збирання чину чудотворення по руських зем-
лях. Кожне з них «чекало» на вступ до писаного тіла книги. Ставало-
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ся це переважно при здійсненні загальноцерковного прославлення 

святих. А святість, передовсім, являлася через чудо [*38]. Тоді пока-
зувалася небесна рука благословення і вияв небесної слави над са-

мим тілом, колись земного, а на ту пору вже небесного громадянина 

– святого вгодника. 
У річищі київської християнської традиції від самого початку й 

усне, і писане слово визнавалися рівнозначними за силою свідчення. 

Підносячи й підсилюючи Київ і Русь перед латинським і реформа-
ційним світом, де вищі верстви надавали більшої уваги слову, вже 

узаконеному через потрапляння до меж книги, митрополит Петро 

Могила разом із зібраним і скеровуваним ним «могилянським гурт-
ком» багато попрацювали над тим, щоб звикле й прийнятне для пи-

семної Русі усне слово зробити покнижненим, учинити його, отже, 

так само, як і на латинському Заході, взаконеним [*39]. 
Так Київ перед світом у чині законного – писаного слова показав 

і висоту давнього отецького подвигу й помноження його плодів у 

новому (наступному) часі. Київська святість як дар, що його заслу-
жено прийняли трудівники в духовному подвизі на київській та ру-

ській землях, у книжному вияві поставала перед світом латинським, 

де слово писане – «Verbum scriptum» було словом правдивим і за-
конним – «Verbum verum», і перед світом реформаційним, де пану-

вала думка про чинність лише слова писаного – «Sola Scriptura» і 

зневажувалося в силі свідчення Передання, а тим більше усне. Задля 
того, як це видно з «Тератургими» Афанасія Кальнофойського, всі 

чуда засвідчувалися особисто їхніми свідками, а, передовсім, тими, 

на кому здійснювалося чудо. Для цього до «Тератургими» було вне-
сено формульні слова засвідчення чуда, які було задіювано у справ-

дуванні нових чудес, це «Засвідчення» – «Iurament»: «Iurament tym 

sietę te cuda pieczarskie te osóby ktore Ich Doznały, tak Stanu Du-
chownego, iako y swieckiego, Potwierdzaią: Na cześć slawę Oyca, Syna, 

y Ducha Swiętego, Boga w Troycy Ś. iednego, Ia N. T. oczywiśćie y do-

browolnie zeznawam a nadto y sumnieniem moim poboznie pięczetuię iż 
ten Cud swięty, rnjey się náde mną w Pieczarze Błogosławionego Oyca 

Antoniego (Lubo Ś. Theodozego, lub teź w Cerkwi Przeczestey Bogo-

rodzice w monastyru Pieczárskim murowaney, w Swiętey Troyce, ábo 
gdzie indzie specificuiąc mieysce, rok, dźień, chorobe boleiącego, albo 
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nad tym, y tym, iako Wielebny Ociec obom Pieczarom Przeloźony, y 

świeckiey conditiey ludzie, oświadczáia z milośći Boźey okazał, wiernie, 
sprawiedliwie, nie zmyszlenie, y tak, iako się właśnie w sobie miał 

opowiędźialem» [1007, s. 17]. 

Записування «усного» здійснювалося і в Чернігові, де перебував 
чудотворний Єлецький образ Божої Матері, чудесне отримання яко-

го пов’язували з Антонієм Печерським. Записані свідчення чудес від 

Єлецького образу у книзі «Скарбница потребная і пожитечная всему 
світу» видав 1676 р. Йоаникій Галятовський [*40]. А ось приклад 

«чернігівських записів» усних свідчень про чуда в місті перед Трої-

цько-Іллінським образом Божої Матері, що його зробив Димитрій 
Туптало (згодом – митрополит Ростовський), умістивши запис до 

книги «Чуда Пресвятой и Преблагословенной Діви Маріи» (1677 р.): 

«Лаврін Опанасенко, обиватель Черніговскій, одишол бил розуму, и 
[яко єст звичай безрозумним] бігал поночи, котрого в єден час ведле 

ріки утопитися хотячого поймано, а єгда бил припроважен пред чу-

дотворний Образ пресвятой Богородици, котрая наставляєт к разуму 
Божественному всіх, ораз пришол розуму, здорово поверну до дому, 

хвалячи Бога и Богородицу, вразумившую є» [Цит. за: 653, с. 75]. 

Тож, книга, як видно, – явище небесне та райське. За апокрифом 
«Слово про сповідання Євине», Адам умів писати ще в раю, був 

книжним [136, с. 108]. Книга на землі представляє небесне сповістя, 

а так само через імена збирає земних – душі до сонму праведних на 
небі, як про це сказано в «Об’явленні» Йоана Богослова. Отож, літня 

жінка у Бортничах під Києвом, що через біду, яка спіткала їхню 

«сéмню» – втрату батька, а відтак постійну потребу на виконання 
роботи, якій віддавалося увесь час, залишилася єдина з дітей мало-

письменною, бідкалася над тим, як же її приймуть туди – на «той 

світ», коли вона неграмотна, а там всі читають [*41]. Про те, що «той 
світ» уявлявся як «місце» панування простору Книги та читання, яке 

здійснюють святі, свідчить цей колядковий текст: 

Ой в Русалимі у Віфлеємі! 
Радуйся, земле, 

Син Божий народився!... 

Пресвята Діва там Христа мала, 
В ризи Його вповивала. 
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                     Там всі святі поза стіл сіли, 

Взяли писати, взяли читати…[Цит. за: 136, с. 126]. 
«Той світ» – світ святих у народі вбачався як суціль книжний. 

Адже, янголи, що поставали на образах, як мовилося, часто на підт-

вердження свого сповісного слова тримали в руках ще й писані су-
вої. І янголи ж пишуть земних разом з їхнім земним життям, що є 

діювальним визнанням віри, в небесну книгу: «Виждь чадо какова 

обітованія даєши Владиці Христу, Ангели бо предсташа невидимо 
написуєще исповіданіє твоє сіє, о немже и истязан будеши в второє 

Пришествіє Господа нашего Іисуса Христа» [883, 2, с. 903]. 

Книга серед земних кріпить силу небесного сповістя. На образах 
Благовіщення, упостійнений типос одного з таких малювань – «на 

кладезі», інший же показує Марію при слуханні архангельської віст-

ки – «Радуйся, Обрадованная (у пізніших поданнях – «Благодатная»), 
Господь с Тобою», при-книжною. Тоді «Обрадованная» має біля се-

бе ще й розкриту книгу, виписане в ній на мальованому образі – сло-

ва пророка Ісаї: «Се Діва во чреві приймет…» (Іс. 17: 4). Отож, небе-
сне слово-сповістя архангела Гавриїла, звернене до Марії, підтвер-

джується як справдешнє слово і книгою та писаним в ній викладом. 

Слово пророче, теж небесне, мовлене колись, і вже як слово книги, 
добуло до свого часу як пророцтво (передсповіщення) і справджу-

ється у живому небесному сповісті архангела. 

Саму ж книгу земними сприймалося по-небесному як неосяжну по-
вноту. Через те і з’явилася в народі думка про неможливість без особ-

ливої – Звишньої допомоги умістити усієї книги, тобто дочитати її. 

Власне, чи не був це відповідник, що існував як «правило» народного 
поводження з книгою – її сприйняття у читанні та переймання її вміс-

ту, до прикінцевих слів з Євангелії від Йоана – «Суть же і ина многа, 

яже сотвори Іисус, яже аще по єдиному писана биша, ни самому мню 
(всему) міру вмістити пишемих книг» (Йн. 21: 25). У цих словах Єван-

гелії від Йоана ідеться про те, що всі книги земні не вмістять того, що 

зробив та сповістив Христос Спаситель на землі. Так і в народі книгу 
читалося, але не дочитувалося [136, с. 96]. Задля цього її читалося – пе-

реймалося непослідовними частинами. Бо вважалося, що при перей-

манні – «утілесненні» слова, читаного з книги, великої книжної прему-
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дрості, не втримає голова. І це зробиться причоною для можливого на-

бування вад, і людина не збере себе в тілі – буде несамовитою. 
Отож, читалося майже так як Книга – Євангелія читалася, спові-

щалася в церкві упродовж богослужбового річного кола. Тобто 

окремими главами-зачалами. Так звучала і в церковному, і в хатньо-
му просторі Євангелія, яку читалося духовенством. І хіба, що повно-

та прочитання виявлятиметься у читаному відтворенні Псалтиря. 

Особливо читання цієї книги над тілом чи в хатньому, а чи церков-
ному просторі. Бо у добовому колі відправ лише частини Псалтиря – 

здебільшого окремі псалми, рідше – цілі кількапсалмові кафизми, 

долучалися до церковного чину. 
Але і тоді так само книгу читалося переважно церковною люди-

ною – дяком. І в такому читанні час від часу робилися перерви. А пі-

сля кожної з них творився нове начало-благословення – «Прийдіте, 
поклонимся і припадем ко Христу, Цареві нашему Богу». Отож, і са-

ме читання мало щораз «новий початок» і не виглядало суцільним – 

«от начала», яким починалося читання, і до завершення, що в книзі 
показували слова: «Конец і Богу слава». Або ж так: «Конец омілій на 

Діянія Святих Апостол. Богу в Тройци єдиному Отцу и Сину и свя-

тому Духу, слава, честь, и поклоненіє, в віки віков. Амінь» [398, арк. 
503]. 

Книга – це особливий Дім та окремий тіло-образ. Вона – селище 

Слова. А кожне її розкривання – це явлення Слова у Благій вістці. 
Йдеться, зрозуміла річ, про Книгу – Євангелію. Вона показується і як 

дім, що подається особливою образо-появою у складі узагальненого 

образу: «Аз єсмь дверь: мною аще кто внидет спасется…» (Йн. 10: 9), 
– каже Христос Спаситель. Книга – Євангелія має ще і «дверяний 

образ», який вказує на двері як визначений простір сповістя. А «две-

ряний образ», відтак – домо-образ, ще і виразно потілеснюється, бо 
ж: «Аз єсмь дверь». Хоча, «книжні двері» мають двоспрямувальне 

внутрішнє просторування – уводини. Передовсім – земний вхід для 

земних у простір Премудрості – Софії, що «созда себі дом» (Прит. 
9:1), а з дому Премудрості – це вже хода небесна, духовне присту-

пання до дверей дому в вишньому городі. Перша хода – це шлях 

Душі-тіла – земна, друга ж – це вже путь самої лише Душі – ходжен-
ня до небес. Відтак, Книга – Євангелія на землі уображується і як дім 
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– «во виді дома». Виразно на цей її «домóвий образ» вказують здавна 

узвичаєні на книзі замкú. Вони, водначас, дають значеннєвий ґрунт 
для спостереження і сприйняття Книги як середовища таїни. Таке 

сприйняття лягає на сповісні підвалини літургійної відправи, у прос-

торі якої звучить виголос, який вказує на розкриту таїну віри, образ 
такої появи-розкривання – так само двері. А таїна віри – це спові-

щення «небесного» на землі, та поява у такій таїні óбразу писання 

закону небесного на серці, тобто вияв «лежання» Благодатно сприй-
нятого слова у «внутрішній людині», що «перебуває» теж на землі. 

Ця законова сила дає людині «со-віщаніє» – це її дорадник – совість. 

Вона «совітує» людині, виводячи її через шлях слуханого зі слова 
Книги – Євангелії до того, що сповіщає «Совіт превічний» [*42]. Ві-

дтак і сприйняття Книги на відправі отримує домо-образ – «дверяну 

появу» Премудрості – «Двери, двери, премудростію вонмем» [*43]. 
Так через «образо-дверяне» сприйняття – розчиняння перед вірними 

– «єлици вірниі» і зачиняння перед ще неохрещеними – «оглашен-

ними» та тими іншими – духовними підступниками – «не бо врагом 
Твоім тайну повім» [*44]. Прикметно, що дія швидкого переміщення 

оглашенних – ще неохрещенних, та «втікання» з простору явлення 

таїни віри через визнання її основ всією церквою – всім зібраним на 
відправі людом у «Символі віри», переноситься як образ і поведінко-

вий вияв у простір культури та у духовне «сховище» мови. Основа 

такого сприйняття – давнє уявлення про неможливість вмістити всієї 
повноти віри тими, хто ще не прийняв дару Духа святого. Хто не на-

родився з води та Духа у хрещенні. Через те і кажуть: «Біжить, як 

оглашенне (а, ий)» [*45]. 
Отож, у домо-образі показується і чин явлення Слова з Книги че-

рез її розкривання («розчиняння»), подібно до дверей, а перед тим – 

«відмикання дверей» – послаблення – «знімання» замкíв. Після чи-
тання замки знову закладалися на «дверях» Книги, так береглася таї-

на віри – «Mysterium fidei» [*46] та «ціло-держання» книжного Слова 

– його повнота. У давнину вважалося значним переступом – гріхом 
після прочитання книги залишити її незамкненою. 

Відтак Книга – це дім Слова. Водночас, це і по-особливому ви-

димий тіло-образ, що бачиться не лише тілесними, а і «духовнима 
очима». Адже шану книзі як тіло-образу віддається теж тілесно. Так 
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учиняється «потілеснення» в собі – взяття на себе її живого знаку – 

сповістя. Книгу, як і всі церковні святині, пошановується по-
особливому, їй дають «цілованіє». 

 
Примітки 

*1. Образна та понятійна тілесність, а відтак – і «домóвість» Книги 
ґрунтується на словах Євангелії: «Рече же паки ім Іисус: амінь, амінь гла-

голю вам, яко аз єсмь дверь овцам» (Йн. 10: 7), «Аз єсмь дверь: мною аще 

кто внидет, спасется, и внидет, і изидет, і пажить обрящет» (Йн. 10: 9), та 

літургійній «стихології»: «Запечатліния нині книги ражають ся, ихже не 

прочтеть никакоже закона єстествомь, человіком скриваєми, в жилище слову, 

якоже книги проявиша богогласних духомь» (піснь 5-а, тропар 1-й на пра-

зник «Рожьство святия Богородица») [994, с. 063 – 064]. 

Максим Ісповідник у трактаті «Містагогія» використовує поняття «ті-

ло» для антропологійного означення Священного Писання: «Так само ще: 
тілом священного Писання, Старого і Нового Заповіту слугує Його історична 

буквальність, душа ж його – смисл написаного, який і є метою, до якої 

спрямовується розум» [Цит. за: 938, с. 333]. 

У Несторовому «Житії Феодосія Печерського» теж вживаються слова 

з будівною значеннєвістю стосовно книг: «Многажди же великому Нико-

ну сідящу и строящу книги и блаженому (Феодосію) вскрай єго сідящу и 

прядущу вервиє єже на потребу таковому ділу…» [Цит. за: 898, с. 142]. 

*2. Про «небесність» Книги сповіщає, зокрема, і ця колядка, де святі – 
небесні постають неодмінно з книгами: 

Ой у луженьку на заріненьку 

Дзвононьки дзвонят, святі ся сходят. 
       Святі ся сходят все з книжечками, 

       Все з книжечками, все з молитвами… [310, с. 54]. 

Загалом книга виступає як всеобраз-символ космосу [966, с. 367 – 

398]. 

Про Світ як Книгу твердить Симеон Полоцький у «Вертограді много-

цвітном»: 

Мир сей преукрашенний – книга єсть велика, 

єже словом написа всяческих Владика. 
Пять листов препространних в ней ся обрітают, 

яже чюдна письмена в себі заключают. 

Первий же лист єсть небо, на нем же світила, 

яко писмена, Божия кріпость положила. 

Вторий лист огнь стихийний под небом високо, 
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в нем яко писаніє, силу да зрит око. 

Третій лист преширокий аер мощно звати, 

на нем дождь, сніг, облака і птици читати. 

Четвертий лист – сонм водний в ней ся обрітаєт, 

в том животних множество удобь ся читаєт. 
Послідний лист єсть земля с древеси, с травами, 

с крушци і с животними, яко писменами. 

В сей книзі єсть возможно комуждо читати, 

коль велик, іже ону изволи создати. 

І коль силен єсть, могий ону утвердити, 

ни на чем же основу єя положити; 

І колико премудр єсть, іже управляєт 

вся сущая, і тайни всяческая знаєт. 
Ту книгу читающе, рцем вси: слава Тебі, 

о человіколюбче, царствуй на небі [Цит. за: 672, c. 239]. 

Природу та Книгу (Біблію) розглядалося як дві книги. Одним з пер-

ших, хто розвинув цю ідею, був Максим Ісповідник. Залишається вона 

притягальною для споглядання аж до доби бароко [9, с. 114]. 

А окрема, особливо шанована серед всіх християн, частка-місцина 

світу – осердя світу – Єрусалим теж сприймається як Книга. Про мотив 
«місто – книга» докладніше: [759, с. 8]. 

*3. Земні до Вишнього теж звертаються по-небесному – співом – сла-

вою. Так про це, зокрема, ідеться і в «Пам’яті і похвалі князю руському 

Володимиру»: «А ти, блажений княже Володимере, бисть апостол в кня-

зех, всю землю Рускую привед к Богу святим крещениєм, і научи люди 

кланятися Богу, славити і піти Отца, і Сина, і Святаго Духа» [670, с. 320]. 

*4. У «Патріаршому (Никонівському) літописі» про це сказано так: «О 

князи рустем Оскольді…И внегда хотяху креститися, и паки униша, и рі-
ша ко архієрею: “аще не видим знаменіє чюдно от тебе, не хощем бити 

хрестіане”; архієрей же рече: “просите єже хощете”. Они же ріша: “хо-

щем, да ввержеши святоє Євангеліє в огнь, іже учить Христова словеса; 

да аще не згорить, будем христіане, і єлика научиши нас, сохраним сія і 

не преступим”. І рече архієрей: “єлика просите, будеть вам”. Повелі і сот-

вориша огнь велій, і вздів руці свои на небо архієрей і рече: “Христе Бо-

же, прослави имя своє!” І постави святоє Євангеліє в огнь, і пребисть 
много время в нем, і не прикоснуся єго огнь. Сіє видівше, Руси удівиша-

ся, чюдяшеся силі Христові, і всі крестишася» [709, с. 13]. 

*5. «Послідованіє ко Причащенію», молитва 6-а Симеона Нового Бо-

гослова. 
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*6. Про те, коли слід читати Євангелію архієрею, давав відповідь Кон-

стантинопольський патріарх: «Впрос: в кіа дни подобаєть і в годи чести свя-

тителю Євангеліє? Отвіт: Чтирежди в літо, страстниа неділи в великий че-

тверток первоє евангеліє, і на Пасху, на літоргіи і на вечерни, і в первий 

день сентября місяца, єгда ходят с крести. Єже с игуменом в великіа пра-
здники да чтуть, при иніх попіх не чтуть, разві нужда» [775, с. 127]. 

З іншого «впроса», що стосувався участі архієрея на відправі ще в од-

ному випадку – за відсутності диякона, видно, що відправа відбувалася 

співано: «Впрос: Аще приключиться святителю служити літурьгіа, а не 

будет діакона, а попов будеть много, лзі ли єму служити? Отвіт: Аще бу-

деть нужа, а не будеть діакона, да поєт с попи» [775, с. 131]. 

*7. У багатьох місцях «Житія Феодосія Печерського» згадується про 

молитовний подвиг ігумена Печерського, що виявлявся у співанні псал-
мів: «И се паки тъ же чьрньць Іларион сповіда ми. Бяше бо и книгам хитр 

писати, сий по вся дьни і нощи писааше книги в келиі у блаженааго отьца 

нашего Феодосія, оному же псалтирь усти поющю тихо і рукама прядуща 

влну, или коє ино діло ділающа» [327, с. 348], «Отьць же нашь Феодосій, 

вся си слишав, не убояся духъмь, ни ужасеся сьрьдцьмь, нъ оградився 

крьстьнимь оружиємь і встав, начат піти псалтирь Давидову» [327, с. 336]. 

Про співання псалмів, що мало би бути келейним правилом, повчав Фео-
досій і братію: «І тако вся приліжьно учааше молитися к Господу і не бе-

сідовати ни к кому же по павечерний молитві, і не преходити от келиі в 

келию, нъ в скоєй келии Бога молити, якоже кто можеть і рукама же сво-

има ділати по вся дни, псалми Давидови в устіх своих имуще…» [327, с. 

338]. 

*8. Про співане відтворення слів Псалтиря йдеться у «Сказанні про 

Бориса і Гліба»: «І нача піти: “Господи! Чьто ся умножиша стужающии! 

Мнози всташа на мя”, і прочая псалма до коньца. І нача піти Псалтирь: 
“Обидоша мя пси мнози і унци тучьни одржаша мя”. І паки: “Господи 

Боже мой! На тя уповах, спаси мя”. Таже по сем канон» [798, с. 334]. 

*9. Про співання псалмів Іларіоном і про молитву в печерці в «Повісті 

временних літ» зауважується так: «І хожаше с Берестового на Дніпр, на 

холм, зиждений ветхий манастирь Печерський, і ту молитву творя, бі бо 

ту ліс велик. Іскопа печерку малу, двусажену, і приходяще с Берестового, 

отпіваше часи і молящеся ту Богу тайно» [Цит. за: 355, с. 47]. 
*10. Ідеться про злодіїв, які намагалися пограбувати монастир, але, як 

тільки підступали до монастирського двору, їм причувався спів, і вони 

відходили. Хоча в монастирі вже і завершилася відправа, але чудом явле-
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ний спів відвертав грабіжників, і так монастир та ченці залишалися не-

ушкодженими [327, с. 354]. 

*11. Те саме – читане відтворення псалмів можна спостерегти і «на 

Москві» у XVII ст., це бачиться у постановах собору, скликаного за Мос-

ковського патріарха Йосифа у 1651р.: «Пєті во святих Божиіх церквах 
чінно і безмятєжно, на Москвє і по всєм градам, єдіногласно, на вечернях 

і на павечерніцах, і на заутрєнях, псалми і псалтірь говоріть в одін голос» 

[Цит. за: 221, с. 159]. 

*12. Стихира з відправи Похорону («Провода»). 

*13. «Псалтирь. Псальма 1: “Блаженний чоловік, що не ходить на раду 

безбожників і не ступає слідом за грішниками, ані засідає на зборах зло-

ріків” та Псальма 150: “Хваліте Господа в сьвятині його! Хваліте його в 

ширині сили його…Все, що дише, да хвалить Господа! Аллилуя!”» [855, 
с. 506, 570]. 

*14. Зі спостережень автора дослідження у монастирі святого Антонія 

неподалік Червоного моря та у патріаршому соборі святого апостола Мар-

ка в Каїрі, Єгипет. Додатковим джерелом також виступає книга відправ 

добового кола богослужінь у Коптській Церкві [1047]. 

*15. Про «духовний стіх» як «свою Книгу» Ф. Буслаєв зауважував 

так: «Духовний стіх за своїм релігійним змістом перебуває над поточними 
дрібницями дійсності…Як церковна книга, він повчає неписьменного у 

справах віри, у священних переданнях, в добрі і правді. Він навіть заміняє 

молитву…» [141, с. 339]. 

*16. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*17. Чуте і записане від Москаленко Параски, 1924 р. народження, с. 

Гнідин Бориспільського р-ну на Київщині. 

*18. Канон Паски, пісня 1. 
*19. Канон на утрені Великої Суботи, ірмос 1-ої пісні. 

*20. Канон на утрені Великої Суботи, ірмос 9-ої пісні. 

*21. Канон Паски, ірмос 1-ої пісні. 

*22. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*23. До «читаного» – «четь», «четій» (читаних книг) належать також 

«Четьі-Мінеі» святителя Димитрія Ростовського, що виходили упродовж 
1689 – 1705 рр. 

*24. Тропар з 6-го Великопісного часу. 

*25. Про імена к «книзі животній» ідеться у другій «присовокуплен-

ній» молитві до третьої молитви, що виголошується на вечірні свята 
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Трійці – Зішестя святого Духа на апостолів: «Прийми убо, Владико, мо-

льби і моленія наша і упокой вся отци коєгожде і матери, і чада, і братію, 

і сестри єдинородния і купнородния, і вся прежде почившия души: в на-

дежди воскресенія жизни вічния учини духи іх, і имена в книзі животній, в 

недріх Авраама, і Исаака, і Якова, в страні живих, в Царствиі Небеснім, в раі 

сладости, світлими Ангели Твоіми, вводя вся во святия Твоя обители…». 

*26. Писання – «сувій», і «книгу» розрізняє у своєму «Поученьі» 
князь Володимир Мономах: «Да діти моі, или ин кто, слишав сю грамоти-

цю, не посмійтеся, но єму же люба дітий моіх, а приметь є в сердце своє, і 

не лінитися начнеть, тако же і тружатися…І отрядив я, взем Псалтирю, в 

печали разгнух я…» [740, с. 393]. 

*27. Ось слова про «книгу поживну» з «Об’явлення» Йоана Богосло-

ва: «И видіх инаго ангела кріпка, сходяща с небесе, оболчена в облак…и 

иміяше в руці своєй книгу разгибену…И глас єго слишах с небесе паки 
глаголющь со мною, и глагола: иди и прийми книжицу разгнутую в руці 

ангела стоящаго на мори і на земли. И идох ко ангелу, глаголя єму: даждь 

ми книжицу. И рече ми: прийми і сніждь ю: и горька будет во чреві тво-

єм, но во устіх ти сладка будет яко мед. И пріях книгу от руки ангела и 

снидох ю…» (Об. 10: 1 – 2, 8 – 10). 

*28. «Інджіл» – назва писання, переданого Ісою, так про цю книгу 

сказано в Корані. Походить з ефіопського сприйняття «Wᾱngel» грецької 

назви Писання Нового Заповіту – «Еύαγγεᴧιoν» [380, с. 100]. 
*29. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*30. Недільний «Богородичен» 4-го гласу з Октоїха (Осмогласника): 

«Єже от віка утаєнноє, і Ангелом несвідомоє таінство, Тобою, Богороди-

це, сущим на земли явися Бог, в неслитном соєдиненіі воплощаєм, і Крест 

волею нас ради восприім, імже воскресив первозданнаго, спасе от смерти 

души наша». 
*31. «Знаменіє» (знак) показується як сповістя різного значеннєвого 

післанництва. Як каже літописець у «Іпатіївському літописі», знаменія 

(знаки) бувають і на добре, і на лихе: «Знаменья бивають…ово же на доб-

ро, ово же на зло»; «Сему же рекоша старшиі людиє: се єсть сіяково зна-

меньє, се преобразуєть княжу смерть, єже і бисть» [Цит. за: 389, с. 23]. 

Про «утілеснення знаку» в тілі з Душею і в тілі після відходу Душі го-

ворить Захарія Копистенський, зіставляючи «латинство» і «благочестіє»: 

«В роді латинском ніт ни єдинаго человіка святаго, которий би добронра-
віє і запах красний і любимий от своєго тіла по смерти испускал і знак свя-

тости показал…» [Цит. за: 324, с. 92 – 93]. 
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*32. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*33. Слова з молитви до чесного Хреста. 

*34. Про потребу та підходи до вивчення середньовічних жестів за-

уважила у своїй розвідці О. Клаутова [429, с. 256 – 269]. 
*35. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). Чуте і 

записане від Рябоштан Софії, 1910 р. народження, Київ (Березняки – Ста-

ра Дарниця). 

*36. Про шестя з тілом та зупинки задля читання Євангелії згадує і П. 

Куліш: «Та й понесли до храму Божого. Шість раз Євангелію становились 

читати, а в нашій і в Слободській, і в Украінській церквах усе дзвонять» 

[340, 2, с. 286]. 
*37. Частина молитви з відправи літії та благословення хлібів, вина, 

пшениці й оливи, що відбувається перед великими святами: «Услиши ни, 

Боже, упованіє всіх конців земли, і сущих в морі далече…». 

*38. Книги, що містили «записані чуда» в народі називалися «чудо-

творниками»: «…а брат взяв чудотворник у руки та читає коло стола наголос, 

бо неня дуже любили слухати, як він читає…» (Ю. Федькович, повість 

«Люба – Згуба») [920, с. 253]. 
*39. До таких, де здійснено «покнижнення» «усної пам’яті» про ви-

яви руської святості, належать і твори самого митрополита Київського 

Петра Могили. Це вміщені згодом до «Архива Юго-Западной России»: 

«Сказания Петра Могилы о чудесных и замечательных явлениях в церк-

ви православной (южно-русской, молдо-влахской и греческой)» [53, c. 

49 – 132]. Це також твір з «покнижнення» чудесних подій та образів із 

Чернігівського поля святості «Руно орошенноє, пречистая і Преблагос-

ловенная Діва Марія, или Чудеса образа Пресвятая Богородици, бившия 
в Монастирі Ільинском Черниговском с беседами і нравоученіями бого-

вдохновенними, сочиненія Димитрія Митрополита Ростовского (Черни-

гов, 1696). Це і твір Афанасія Кальнофойського про печерську святість 

XVII ст. «Тератургима…» – Athanasius Kalnofoyski «Teratourgema lube 

cuda ktere były tak w samym swiętecudotwornym monastyru Pieczarskim 

Kiiewskim iako i w obudwu swiętych pieczarach». – W Kijowie: z druk. 

Kiiewopieczarskiey, 1638. 
*40. Окрім «Скарбници потребния…», Йоаникієм Галятовським було 

видано ще одну книгу, котра теж була підсумком записування, у якому 

«усне» переходило у простір «книжного». Це «Небо новоє…», що у мос-

ковському перевиданні 1850 р., котре вже вийшло як переклад з оригіна-



 

169 

лу, мало прикметну стосовно переходу «усного» в «писане» (книжне) за-

увагу, збережену з оригіналу: «Небо новоє с новими звіздами и повіство-

ваниє о Чудесах Богородици, почерпнутоє из достовірних преданий и древ-

них літописей игуменом Йоаникиєм Галятовским, и напечатанноє 1677 

года в Чернигові на польско-русском язикі. Пєрєвєдєно 1849 года Алєк-
сандрою Плохово с прісовокуплєнієм сказаній о чудотворних іконах Бо-

гоматєрі Тіхвінская, Владімірская, Одігітріі і прочіх, а также о положеніі 

різи Богородіци во Влахєрнской церкві» (Москва, 1850 год). 

*41. З польової роботи автора дослідження. Про таку мешканку с. Бо-

ртничі під Києвом Надію («Надежду») переповідала Рябоштан Софія, 

1910 р. народження, Київ (Березняки – Стара Дарниця). 

*42. Стихира на «Господи воззвах» на вечірні свята Благовіщення. 

*43. Літургійний виголос перед початком виголошення у церкві ви-
знання віри – «Символа віри», що віддавна здійснюється лише охреще-

ними в Церкві. «Оглашенні» (катехумени) до цієї частини відправи не 

допускалися. Охоронялася ця частина відправи і від тих, хто не був 

сприйнятно налаштований до християн. Двері у місці християнського зі-

брання становили межу поміж «вірними» та «іншими», ще неохрещени-

ми, та зовсім «іншими», що не сприймали християн. Тому до дверей була 

особливо пильна увага у цей час відправи, звідси і поява виголосу: «Две-
рі, двері, премудростию вонмем». 

*44. Цитована частина походить з піснеспіву Великого Четверга «Ве-

чері Твоєя тайния днесь, Сине Божий, причасника мя прийми, не бо вра-

гом твоім тайну повім, ни лобзанія Ти дам, яко Юда, но, яко разбойник 

ісповідаю Тя: помяни мя, Господи, во царствіі Твоєм», який також висту-

пає молитвою перед Причастям упродовж цілого літургійного року. 

*45. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 
*46. Виголос, що звучить на літургійній відправі (Месі) латинського 

обряду після завершення Євхаристійного канону: «Mysterium fidei» – «Та-

їна віри». 
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2.3. Обряд – духовна спільнота як середовище  
творення смисло-культурного тексту 

У «Требнику» митрополита Петра Могили закріплено думку, що 

закорінювалася у пережитому духовному досвіді, який вказує на те, 
що просторування сповістя Церкви та духовне життя спільноти – 

обряду здійснюється відповідно до місцевого чину – звичаю: «Ма-

єш на остаток в той Книзі живий чин и порядок, так розмаитих 
освященій…» («Предмова») [883, 1, арк. V]; [*1]. Тобто образо-чин 

сповістя – це смислове поле, що поширюється завдяки «зродженим 

місцем» образо-появам, вони ж складають усталені структури – 
особливу значеннєву вибудову, яка висновує довкола себе культу-

ротворчий простір. Все це є виявом культурного життя народу, що 

стається і твориться завдяки духовному переживанню [*2]. Пережи-
те у просторі «місцевого» відчуття і спостереження світу, що ба-

читься не лише тілесними, а й «умнима очима», передовсім, – це 

прихід сили Благодаті та її плоди поміж людьми. Все, що несеться у 
духовному переживанні, – це «живе сповістя» про чудо та образи 

його появи в світі [*3]. Саме євангельським сповістям снується тяг-
лість звичаю, у якому «пережите» чином Благодаті освячується і 

робиться священним. Отож, звичай – це простір покривання небу-

денним – священним повсякдення. Це і простір «пам’ятного», що 
витворює культурну тяглість у поколіннях. Звичай – це простору-

вання життєво-духовного досвіду, де значеннєво «залягають» в уза-

гальнено-збірному образо-чині «своєї» слово-культури і «набуте» з 
місцевої буденної роботи, і «отримане» з Благодатного дання, що 

було появою небуденною. Звичай як звичаєвий чин та простір [*4] – 

це тяглість у поколіннях, де, передовсім, просторується духовний 
досвід, у якому передається та щораз посилено утверджується і ви-

робничо «набуте», і Благодатно «отримане». Через те у «Палінодії» 

Захарії Копистенського сказано: «тімже убо каяждо Церков в всем 
свой древній да держит обичай» [343, с. 428], а разом з тим, як про 

це сказано у «Предмові» до «Требника» митрополита Петра Моги-

ли: «…також звичай отправованя Божественних седми таин Церко-
вних, ведлуг чину і порядку Церкви…» [883, 1, арк. ІІІІ]. Такі слова 
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були думкою-твердженням, що постала на ґрунті духовно пережи-

того, а відтак і джерелом просторування подальшого духовного пе-
реживання. Тобто думкою про все те, що висновує звичай та звича-

євий чин. 

На Москві до архієпископа Феофана Прокоповича, а давніше і в 
Києві, вживали поняття «чін церковний»: «...псалмопєнію, і чтенію, 

і пєнію і конархаті по церковному чіну» («Стоглав», гл. 26) [Цит. за: 

907, с. 27], яке співдіяло у єдиному духовному річищі з поняттям 
«красота церковная». Про «красоту церковную», уперше побачену в 

Царгороді, сказано в «Повісті временних літ»: «Наутрия посла к па-

триарху, глаголя сице: “придоша Русь, питающе віри нашея, да при-
строй церковь и крилос, и сам причинися в святительския ризи, да 

видять славу Бога нашего. Си слишав патриарх, повелі созвати кри-

лос, по обичаю створиша праздник, и кадила вжьгоша, пінья и лики 
сставиша. И иде с ними в церковь, и поставиша я на пространьні мі-

сті, показующе красоту церковную, пінья и служби архиєрійски, 

престояньє дякон, сказающе им служеньє Бога своєго; они же во 
изуміньи бивше, удивившеся, похваливше службу их”» [133, с. 155]. 

А за архієпископа Феофана Прокоповича у петербурзький сино-

дальний час починають вживати і тут перенесене ним із західних 
джерел поняття «обряд». Хоча вже у «Требнику» митрополита Пет-

ра Могили поряд з чинами виведено і обряди – все це «красота цер-

ковная»: «Вірую, яко вся благообразния чини, обряди же одежди і 
ссуди священния, і вся прочая Церковная украшенія, яже церков 

святая Сборная Апостолская Всточная благочестно от древних Апо-

столских времен прият і сдержит, Богу угодна і любезна, Хрістія-
ном же душеспасителна сут» [883, 1, с. 133]. Вони по суті були вза-

ємодоповняльними та взаємозамінними. Таким же було розуміння 

обряду, певно, ще і в києво-руську добу. Адже, з поняттям обряд – 
ряд – чин зближується і грецьке «τάξις» – це той самий чин, яким 

називається усе небесне «устроєніє» – чин ангельський. Через те в 

слово-визначенні обряд ще й закладено смисли поєднання в окре-
мому чині небесного та земного, або ж перехід через такий устроє-

вий чин небесного на земне – явлення небесного образу в земному 

часопросторі: «…точію сій преподобний отець нашь Феодо-
сій…Біша бо і прежде сего отходяще мира і узким путем грядуще, 
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но от сего чин і устроєніє всім в Русіи манастирем предасть» [4, с. 

87]. Таке явлення ставалося на землі у часопросторі чину відправи. 
Власне, у цьому чині, який як «красота церковная» охоплював і до-

бове, і седмичне, а ширше – річне коло прийняття «небесного» в 

«земне» в образо-вияві свята-постаті, яке відбувалося у часовому 
вимірі пам’яті, а як дія робилося за словом заповіді, тобто за чином 

Книги. Святочно-культурний простір обряду, отже, тримався на ус-

ному як пам’ятному та переказаному, а також на писаному – силі 
Книги, з якої подавалося сповістя та слово заповіді творити саме 

так. Власне, обряд як «красота церковная» – це провідна «сила», що 

ґрунтувала та живила простір духовного і культурного буття кож-
ного народу на своїй землі. Обряд був ще і знаково-виявним та 

óбразним «зодяганням» на природному (єственному) тілі кожного 

народу. Обряд духовно та культурно «покривав» збірне народне ті-
ло, коли зважити ще й на смисловий вміст «зодягати» як «обряди-

ти» [*5]. 

Образо-появча сила обряду ставала ще й на вимір кола, котрий, 
як теж таки часопросторове міряння, показував обряд у його внут-

рішній поставі та існуванні. Отож, до впорядкованості, що у смис-

лах показується в «ряді», долучається ще й коло. Недаремно ж се-
ред українців витворилося ще й таке слово-поняття, на якому ґрун-

тується і яким показується саме перебування у часопросторі обряду 

і його докладному вияві – на святі. Це вираз «обхóдити празник». А 
в Пересопницькій Євангелії (у «Післяслові») послідовність єванге-

льських читань впродовж року названо як: «обхожденіє всего літа» 

[697, s. p.]. 
Власне, так здавна ставалося два коло-ходження. Сам празник 

витворював своєю появою коло. А в це коло, обходячи празник, а 

по суті – увіходячи в нього, як у сильне та захисне коло, вступали 
ті, хто чекав на прихід празника. 

Обряд до того ж виступає чинником себе-представлення духов-

ної спільноти кожного народу. Не винятком тут є і українці. Адже і 
вони мають свій обряд як духовно-культурний витвір, що склався з 

духовних потреб на своїй землі. 

У давнину, як зауважувалося, слово-поняття обряд було менш 
вживаним. Але йому відповідником було глибше за смисловим спо-
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рядженням та духовно-культурним вмістом визначення «руська ві-

ра». Ці слова – «руська віра», а також і «руський Бог» звучать з вуст 
степового половчина, що заприсягнувся в Києві перед образом свя-

тителя Николая дати викуп за свою волю господареві. Але не зро-

бив обіцяного і через це був наполоханий можливим скаранням у 
видиві за недотримання слова. Тоді половчин і визнав силу русько-

го Бога та руської віри. Отож, через Русь половецький Степ знайо-

мився з християнством. А Степу Русь показувала силу свого вірови-
знання, що мала образо-вміст і в обряді. Русь показувала силу хрис-

тиянської правди. Для половців це була «руська правда» – правда 

руської віри та сила руського Бога [248, с. 94]. Як образ, «Руський 
Бог» зустрічається і в колядках [*6]. 

Архієпископом Феофаном Прокоповичем вноситься через сино-

дальні документи і поняття обряд, відоме в Києві також із спілку-
вання з Заходом. Адже, воно є і в польському вжитку, де «obrządek» 

– це латинський «ritus» [*7]. 

Хоча і в християнському латинському Римі вживається на озна-
чення повноти розуміння як взаємовмісні первні поняття і «ritus» – 

обряд, а так само «ordo» – чин. Отже, в латинському Римі обряд ні-

би «обіймає», має в собі – в своєму складі чин. А чин – «ordo» має в 
собі, як виокремленому дійстві, повноту сповісного завдання, уста-

леного в обряді. 

Обряд – це простір священного уображення Христової науки. А 
от чин – це послідовність здійснюваного у просторі обряду, послі-

довність вияву священнодійства як дії образо-виявлення. І обряд, і 

чин у християнському Римі складають взаємодію у просторі вияв-
лення sacro-sanctum – святого та святощів – священного. 

Отож, і у Римі, і у Константинополі [673, c. 53] кожен християн-

ський народ знався за його обрядом, який обіймав повноту культур-
ного вияву – християнського життя таких народів, що визнали Хри-

стове сповістя та показували свою життєву дійсність як таких, що 

«во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» (Гал. 3: 27). 
Церкву святителя Атанасія в Римі, що належить до грецької ко-

легії, покровителем якої теж визнавався цей святитель, названо цер-

квою Атанасія нації грецької, отже, за обрядовим способом опису 
землі, культури та нороду – «Athanasius dei greci». Рим визнавав об-
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рядово-культурне представлення народу в світі й тримався саме за 

нього, що зближував сам народ не лише із землею (місцем наро-
дження, яке відбивалося в понятті «natio» – «natus est» – «народже-

ний»), а й показував його традицію – обряд, які творилися в річищі 

церковного життя. 
Відтак за римським узвичаєним – «громадівським» способом 

опису народу, і так написано на фасаді споруди, ця грецька церква 

Атанасія – це «chiesa Athanasiou nationis grecorum». За римським 
церковним звичаєм життя грецької громади протікало в полі обряду 

– «in rito Greco». Названа церква, як і громада греків у цілому, на-

лежала до грецького обряду – до «ritus Grecus». 
У Римі так само було бачення і розуміння «чину церковного», як 

зауважувалося, – це «Ordo Missae» – «Чин Меси», яке належало до 

простору священного часу – відправи. Але воно існувало у ширшо-
му просторуванні – у обряді – «in rito». Або навіть так – сам обряд – 

«ritus» як осяжніший вияв витворювався на потребу народу – місця. 

Як свій спосіб – «modus» образо-явлення євхаристійної відправи. 
Отож, обряд твориться довкола Євхаристії – грецької Літургії, ла-

тинської Меси, сирійської (сирської) відправи – Курбана і задля її 

вираження, піднесення, явлення очам і серцю. Аби тілесне у такому 
просторі піднеслося слідом за внутрішньою – своєю Душею у пе-

редчутті та чуванні Небесного Хліба – Євхаристійного Тіла. А таке 

налаштування подають «свої óбрази». Вони і учиняють образо-
явлення священного часопростору. А як духовний досвід – започат-

кований і в подальшому тяглий – як духовна традиція, слід наголо-

сити ще раз, витворюють обряд – духовно-культурне явище у зем-
ному житті християнського народу. 

Так своє представництво, хоча і без подібного, як у греків напи-

су, мали в Римі і творці та прихильники руського обряду. Ним була 
давня римська церква Сергія і Вакха. В Римі знали, що «chiesa Ser-

gio et Bacchio» – це «ecclesia ruthenorum», тобто «церква руська» ла-

тиною. Отож, і церква, де правилося греками, що перебували у єв-
харистійній єдності з Римом, у самому Римі – це колегія та монас-

тир «Athanasio dei greci (grecorum)». А в Венеції, де існувала грець-

ка громада, що визнавала своїим главою Константинопольського 
патріарха – «chiesa Giorgio dei greci» (православна – ortodossa, гре-
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цькою – «Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων»). І римська церква з монас-

тирем, і венеційська церква називалися грецькими, тобто грецького 
обряду – грецького народу. 

Так названо і церкви, яких було 3 в Київському замку. При описі 

його говориться, що в самому замку було три руські церкви, а от ще 
одну – західного обряду названо латинською, а не польською [358, 

с. 75]. 

Це офіційні джерела, які вказують на тогочасну сприйняттєву 
дійсність, за іменуванням якої можна простежити рівень закорінен-

ня – помісцевлення церковних та духовних явищ, що виявлялися в 

обряді, як панівній ознаці вираження суті духовного життя в народі. 
Отож, і в офіційному викладі визнається для «зовнішніх» руська на-

зва «свого» духовного життя в Церкві – свого обряду. Церкви у за-

мку названо руськими – це, як зрозуміло, за обрядовими особливос-
тями відправи. 

А от у називанні західних за обрядом церков помісцевлення не 

спостерігається. Їх не називається польськими, а лише римськими. 
Хоча в пізнішу добу в усному вияві серед українців на Галичині та і 

по всій Україні зустрічається такий вислів, як «польський костьол 

(костел)» [*8]. 
Загалом же обряд і на християнському Сході і на Заході є прос-

тором священного та святого, «місцем» поєднання земного та небе-

сного, а відтак – увіходження і перебування у просторі свячення та 
посвяти. В просторі обряду витворюється духовна єдність та творча 

спілка народу. 

До того, в давнішу пору, і обряд, і віра, як зауважувалося, визна-
чалися єдинопоказово – «руська віра», що охоплювала і догматич-

ний вміст, і його виражальне явлення у церковному образо-діянні на 

відправі – у церковному чині й красоті церковній. 
У вживанні слово-поняття обряд, що його визнавав і архієпископ 

Феофан Прокопович, відбивався римський підхід вирізняти христи-

ян за їхнім обрядом. Таке розрізнення виникло, з огляду на дійсну 
потребу розмежовувати у визначенні християн кожного обряду. Для 

Рима і християнського Заходу це були вже переважно християни 

східних обрядів. Починаючи з Ліонського, а згодом Фераро-
Флорентійського собору так – за обрядом сприймали візантійців, а 
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згодом, вже після окремого рішення поєднатися з маронітами у ХІІІ 

ст., і цих представників антіохійського християнства. А ще далі й 
інших християн. Отже, з ХІІІ і до XIX ст., коли з Римом у євхарис-

тійне спілкування увійшли копти, а згодом і близькі до них ефіопи, 

що належали до александрійського християнського простору. Бо 
для християнського Заходу, де наприкінець першого тисячоліття 

християнської ери вже майже не існувало обрядових розрізнень 

[*9], християнський Схід був своєрідним відкриттям. Сталося це ще 
з часу хрестоносних походів, коли виникло Єрусалимське латинське 

королівство. 

У понятті «обряд» – у його смисловому охопленні містився міс-
цевий звичай як усталений чин. Обряд був так само і «культурним 

образом» християнського народу в його тяглості – традиції. Тож 

поняття «обряд» передбачало часову тяглу послідовність виникнен-
ня та узвичаєння певних явищ та їхніх образо-виявів на окремій зе-

млі. 

Майже теж розуміння обряду було і на Сході. Грецький Схід до-
пускав різницю в обрядах. На запит Московського патріарха Нико-

на та царя Олексія Михайловича з Константинополя було дано від-

повідь, що Вселенська Церква може різнитися обрядами. Це був да-
вній підхід Сходу до життя християнських спільнот на окремих зе-

млях. Хоча на Москві ні патріарх Никон, ані цар Олексій не послу-

хали роз’яснень патріаршого Константинополя, і вже йдучи до ви-
конання поставлених завдань – кожен свого – царського, і патріар-

шого, а обидва мали на меті здобуття «государєвой власті» для ко-

жного особисто, спричинили старообрядницький рух і розкол [431, 
с. 287]; [411, с. 420]; [337, с. 157]. 

Царгородський патріарх Єремія, що приїздив в Україну у XVI 

ст., поставився до всього «київського» так, як про обряди 
роз’яснювалося греками на Москву пізніше – у XVII ст., допускаю-

чи місцеву обрядову особливість. І на Москві, куди він теж приїз-

див, патріарх зовсім не наголошував на обрядовій різниці, хоча і ба-
чив тамтешнє «двоєпєрстіє», бо ж перебував тут немалий час. 

А в самому Києві розумілося, що місцевий звичай, який є ґрун-

том постання обряду, не суперечить вселенському буттю Церкви. І 
коли патріарх-антіохієць Йоаким Доу, спостерігши по Україні міс-
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цеві Великодні звичаї, вказував в окремому посланні на їхню невід-

повідність до прийнятого в Східній Церкві, а йшлося про посвячен-
ня страви на Великодній відправі. Тоді до справи роз’яснення вже 

патріарху взялося Львівське братство, посилаючись на давність та-

кого свячення у своїй землі. Братчики стверджували, що цей звичай 
і є місцевим отецьким переданням. Тоді братство навіть розіслало 

окремого роз’яснювального листа, підтримав його також Львівсь-

кий єпископ Гедеон Балабан [959, с. 78]. Він теж говорив про місце-
ве отецьке передання, тобто про давність такого звичаю. 

Але давнім поняттям, що охоплювало культурно-духовне життя 

спільноти, був таки «чин». Отож, незважаючи на те, що архієписко-
пом Феофаном Прокоповичем вже було внесено поняття обряду і до 

церковного вжитку, київський «академіста» Василій Григорович-

Барський у XVIII ст. в описі своїх «странствованій» землями Сходу 
застосовує саме старе книжне поняття на означення відправи церко-

вної та її особливостей, вживане з давньої пори на Русі. Барський, 

переказуючи про перебування на Афоні у лаврі святого Афанасія, 
пише про тамтешній чин церковний: «О чину церковном і пініи і 

чтеніи» [234, с. 77]. 

 

 
Поява у окремому просторі певного людського згуртування у 

давніший час має безпосередній зв’язок з космогонійним – світот-

ворчим міфом. Отже, кожен народ, на початку через своїх окремих 

першопредставників, з’являється – облаштовується на окремому мі-
сці саме за кінцевим вивершенням світотворення, що постає у його 

розумінні як вінець появи світу. Це саме завдяки наявній у культурі 

моделі набуття постійної присутності окремим згуртуванням у пев-
ному місці витворяється спадковий ланцюжок присвійності місця. А 

далі, отже, повноправне запосідання його тими представниками, що 

доводять власну появу і присутність на ньому закарбованим «спо-
гадом» у космо-генетичній пам’яті. Ця пам’ять – не поодинокий ви-

яв у окремому поколінні. Вона передається вже кожному наступно-

му «коліну», що з’являється у роді тих, які запосіли місце. Світот-
ворчість отже, та модель достосування окремого народу до її струк-

турно узагальненого вивершення на певному місці стають підґрун-
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тям для протікання життя й середовищем культурної творчості та-

кого народу. Адже він зближується завдяки не одному поколінню з 
цим визначеним місцем. У такому випадку визначальним стає кон-

цепт «сидіння» як давня форма заприсвійнення місця: «…Улучи і 

Тиверьци сідяху по Дністру, присідяху к Дунаєви, бі множество іх, 
сідяху бо Дністру оли до моря…» [708, с. 6]. 

Виявами такого концепто-охоплення як особливої форми саме 

посідання у власність та культурного опанування місця зустріча-
ються в давньоруських текстах. Ще Несторовий літопис говорить 

про те, що окремі племена «сиділи» по певних місцях, маючи кожен 

«обичай свой». Власне, межа кожного такого місця і ставала осно-
вою для творення місцинно-культурних особливостей племен, що їх 

називає Нестор у своєму літописі [*10]. 

За Володимира завдяки княжим зусиллям щодо києво-
центричного наближення племен, які проживали на своїх землях, 

починають стиратися внутрішні межі, що розподіляли племена у 

граниччі вже усталеного об’єднання, яке стікалося, передовсім, ку-
льтурно до Київської ідеї. Це тоді з окремих звичаїв, які до Володи-

мирового часу творилися і береглися на місцях, починає складатися 

у єдність форма ідейно-культурного буття всіх цих племен. Завдяки 
об’єднавчим зусиллям князя та християнському ідейному підґрунтю 

починає витворюватися культурна єдинна форма – традиція. Тож, 

коли до князя Володимира культура і відбита в ній форма опану-
вання місця існувала як «обичай свой» – набуток кожного окремого 

племені на своєму місці. То за князя Володимира місцеві звичаї 

скріплюються київською ідеєю і увіходять у річище творення єди-
ного культурного потоку – старої києво-руської традиції. На зміну 

окремим місцинним звичаям приходить єдина місцева традиція. А 

традиція стає ґрунтом для формування спільноти як, безумовно, 
ідейно єдиного утворення. 

«Сидіння» – це особливий значеннєвий вияв та тип, яким закріп-

люється особлива концептність «появи – вияву – вираження». У Не-
стора Літописця сказано про етап післякосмогонійний та виражено 

образне становище «всідання», тобто космологійного – світоустроє-

вого закріплення: «Імяху бо обичаі своі, і закон отець своіх і преда-
нья, кождо свой нрав» [708, с. 6]. Так починається розгортання ви-
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яву культурного типу кожного з племен на «своєму» місці. Трива-

тиме цей започаткувальний процес допоки звичай як місцинне по-
родження не перейде на рівень традиції. Вона починає плекатися, як 

зауважено, у києво-руський час, а виявником її є обряд. Та обряд не 

лише як форма виявлення догматичних сталостей, але разом з тим і 
як цілий культуротворчий комплекс. Митрополит Київський Йоан, 

знаючи Закон, який опанував ще у Візантії, прибувши на Русь, ша-

нував і тутешній звичай. Хоча і ставив Закон вище звичаю. Цей За-
кон подається у «Повісті временних літ»: «Ми же хрестіане, єлико 

земль, іже вірують в святую Троицю і в єдино крещеньє, в єдину ві-

ру, закон імами єдин, єлико во Христа крестихомся і во Христа об-
лекохомся» [708, с. 7]. Саме так про взаємини Закону і звичаю гово-

рить Георгій Амартол, слова його наведено у «Повісті временних 

літ»: «ібо коємуждо язику овім ісписан закон єсть, другим же оби-
чаи, зане закон беззаконником отечествієм мнится» [708, с. 7]. 

«Сидіння» – це особливий спосіб закріплення – представлення, 

загальніше – характеристичного чинового вияву. Властивий він для 
культурної семантики та світогляду давніших пір. Це і «сидіння» 

константинопольських імператорів на врочистих прийомах, і пап 

римських на таких же врочистостях. Але цьому як в Римі, так і в 
Константинополі передувало вінчання на царство імператорів та 

увінчування, хоча й пізніше за часом постання, пап особливою ко-

роною – тіарою з вінцями влади над кінцями світу. У цих обох ви-
падках «сидіння», як особливий почесний стан, закріплювало вже 

наявні ознаки дарованої влади. Ними виступають вінці (корони). 

На Русі ж, і зокрема в Києві, саме «сидіння» – посадовлення бу-
ло виявним способом утвердження у силі влади. Тому князі насто-

ловувалися – посаджувалися на княжий стіл. Настоловувалися так 

само і митрополити, що прибували на Русь після поставлення чи 
висвяти у Царгороді. Митрополиче настолування – посадовлення 

мало за підґрунтя взірець у Царгородському патріаршому узвичаєн-

ні. Це посадовлення патріарха на «горнім місті» у вівтарі царгород-
ської Софії. Вівтарне «горнеє місто» вже від початку побудови іс-

нувало і у Києво-Софійському соборі. Навіть його зовнішня оздоба 

не змінювалася надалі, незважаючи на віднову святителя Петра Мо-
гили та подальшу барокове опорядження собору. Мозаїкове пер-
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винне прикрашання «горняго» у Києво-Софійському соборі зали-

шалося незмінним. Таким була важливість місця. Про чинове «си-
діння», схоже на «земне садовлення» на «горнеє місто», яке 

з’являється у просторі небесної святості, йдеться у колядковому те-

ксті: 
Ой там на горі древо рубають, 

Древо рубають, церкву будують. 

У тій церкві престоли стоять, 
А на престолах три святці сидять: 

Першеє святце святий Микола, 

Другеє святце святе Юрія, 
Третеє святце сам Бог небесний [250, с. 17]. 

Спільнота та спільнотність як характеристичні вияви починають 

окреслюватися та помітно заозначуватися в діях лише при переході 
від племінної звичаєвості до центричної (ідейно-центрованої) у 

окремому (докладному) випадку цього розгляду – києво-

центрованої традиції. Саме традиція є способом центрування та ме-
ханізмом дії у вияві культуротворення. Традиція тримає культуру і є 

джерелом її постійного творчого наснаження. Традиція – це сфера, 

звідки надходять культуротворчі поштовхи. Отже, традиція як куль-
туротворча та культуровмісна основа має в собі животвірний пер-

вень для самої культури. Саме традицією ґрунтується спільне, а 

звідси спільність як єдинність, а отже, і єдино-культурне, та 
об’єднане і об’єднувальне у культурі й культурою явище. Тож, тра-

диція слугує водночас і культуротворчим, і культурозберігальним 

підґрунтям. Тобто традиція виступає основою для культури, а куль-
тура робиться підвалинами спільноти. У просторі традиції стається 

майже та сама творча дія як в образотворенні словесному, так і ма-

лярському. Образотворці є споглядальниками традиції із середини, 
надаючи духовному потілеснення: «Іконописець є свідком Традиції 

із середини, що потілеснює («Традіциі оплотняющєй») духовний 

зміст засобами малярства» [485, с. 237 – 262]. У схожому ключі, де 
також панує потілеснення, діють образотворці-словесники, хоча ще 

глибше та ширше в смислах, як це дозволяє «духовна природа» са-

мого слова. 
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Спільнота головне своє завдання спрямовує на творення спосо-

бів об’єднавчого зближення. Звідси окреслюються і дія спільноти як 
явища та ідейно-культурного утвору, де відбувається зберігання ви-

окремленого, виокресленого культурного набутку кожного народу 

як його «особливого життя» у суспільних та міждержавних взаєми-
нах. У спільноті та спільнотному означається також стрижневе по-

няття народ. Адже, народ – це форма культурного буття. Спільнота, 

отже, – це форма його культурного представлення та суб’єкт увзає-
мнення на суспільному рівні при виникненні обставин міжспільно-

тного спілкування, тобто, по суті, міжкультурних. У таких міжспі-

льнотних взаєминах кожне спільнотне – це окреме «культурне». 
Отже, спільнота стоїть на підвалинах спільного та спільності як ку-

льтурно-єдиного. При цьому спільнота постає як форма об’єднання, 

а згуртування виявляється як спосіб такого об’єднання. 
Обряд теж стає означальною характеристикою спільноти. Обряд 

– це видимий знак творчої духовної сили народу. І саме слово «об-

ряд» – обрядити, що, як мовилося, має зодягальні значеннєві основи 
стає ґрунтом для появи форм «культурного зодягання» на «народ-

ному тілі». Обряд – це висвітлення творчої енергії Душі народу. Йо-

го вагомим показником в історичному досвіді українців є визнання 
можливості «обрядової чинності» для них вже у Литовській (Лито-

во-Руській) державі. На своїх обрядових особливостях – на потребі 

зберігання грецького (руського) обряду як власної віровизнавчо-
культурної ознаки постійно наполягали українці і в подальшому – 

перед урядовими чинниками Речі Посполитої [*11]. А «Требник» 

митрополита Петра Могили містив значне число чинів, що їх не зу-
стрічалося у грецьких «Евхологіях». Саме слово на означення книги 

«Требник» місцеве і походить від давніх «треба» та «требище» 

[*12]. Тоді як грецькою ця книга має таку назву – «Εύχоᴧογιóν» – 
«Збірник молитов», «Молитовник». 

Показовим є й те, що місцева особливість грецького (візантій-

ського) обряду – руський обряд поступово розвивається і шириться 
завдяки слов’яномовному богослужбовому підґрунтю. Тоді як у ці-

лій Європі спостерігається інакший процес. Відбувається згортання 

і загасання місцевих культурних комплексів, які теж виражалися у 
обрядових формах як культуротворчих проявах. Вони також ґрун-
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тувалися і на місцевих мовних особливостях. Ще з раннього Серед-

ньовіччя як культуротворчі і цілком особливі досвіди-утвори існу-
вали обряди у Франції – галліканський, окремий обряд у Ірландії та 

мозарабський обряд у Іспанії. Але під тиском культурної і церков-

ної римськості, ґрунтованій на давній панівній римській ідеї, ці об-
рядово-культурні практики занепадають. У всіх цих місцевостях за-

пановує римський обряд та латинська мова як його ознака. Хіба що 

незначним винятком та нагадуванням про колишню його першість 
залишиться мозарабський обряд, і то лише у бічній каплиці кафед-

рального собору в Толедо в Іспанії [78, с. 143]. 

Так само обряд був показовою культурною ознакою згодом і на 
московсько-новгородській Півночі. Це він став основою ідейного 

протистояння цареві, а згодом й імператорові, руху у середовищі 

прихильників старого обряду, які самі себе називали оборонцями 
«старой вєри», надаючи цьому вищості смислу, з огляду на ідейне, 

чи навіть ідеологічне протистояння. Тут, на Півночі – у Москов-

ському царстві, виявилася київська південна ініціатива, яка працю-
вала на києво-грецьке обрядове єдиночиння. Але ж навіть і не пе-

редбачалося того, що через окремих провідників церковного рефо-

рменого чину, зокрема патріарха Никона [348, с. 227 – 233], ста-
неться розлам у московському культурному середовищі. Це він пе-

ред Великим постом виклинав старі образú, кидаючи їх в Успенсь-

кому патріаршому кремлівському соборі «óземь» [580, с. 57]. Як би 
не таке перетікання реформених справ, то може і київський зачин 

здійснювався по-іншому. А так наближена до царського терема бо-

яриня Феодосія Морозова, будучи розчарованою у такому прохо-
дженні обрядових змін – уподібнення до тогочасних грецьких обря-

дових взірців, при появі царських «посильних» показала, що хресне 

знамення покладає на себе «двоєпєрстно». Так, з піднятими до гори 
двома перстами, зображено її і на картині В. Сурикова, де саньми 

везуть її на заслання. 

Обрядову реформу на Москві зачинали київські та грецькі кни-
жники. За основу до звіряння та виправляння книг бралися грецькі 

зразки. І так чинився не лише київський вплив на московське куль-

турне та церковне життя. Таким способом робилося і його поновне, 
після Максима Грека у XVІ ст., погречення. 
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У цих києво-московських взаєминах увиразнюється і ставлення 

до Книги як культурного суб’єкта, а не наслідку культурницької ді-
яльності – предмета у мовно-культурному розумінні цього поняття, 

що тривало як давня поява на московській Півночі. Книга тут і на-

далі сприймалася як «живе тіло» духонесення, а не витвір друкарсь-
кого станка, при роботі якого можуть ставатися недоречності – по-

милки. Книга тут і надалі вважалася особливим (уособленим) носі-

єм правди і непомильності. Таке її особливе становище скріплюва-
лося поколінним зв’язком. Своїм батькам – як культурним предкам, 

від яких було успадковано книги, суціль довірялося. Це теж була 

виявна ознака місцевої традиції. Рукописна книга, за браком дру-
карських можливостей, вважалася вагомим авторитетом, а перепи-

сування книг, як і в давнину, важливою – душеспасенною справою. 

Книга «очолила» старообрядницький рух. У ньому книга завжди 
шанувалася. Поряд з переписувачами, виникло окреме явище «на-

чотчіков», що вільно орієнтувалися у текстах всіх дониконових – 

«не попсованих» книг та у старообрядницьких, полемічних до «ні-
коніян», творах. Довкола неправлених – «старопєчатних кніг» пос-

тала окрема спільнота у російському культурному середовищі з гас-

лом правдивої «старой вєри», де ідейним підґрунтям було «за одін 
аз (букву тобто) живот положим», «малоє-дє слово сіє, да вєліку 

єрєсь содєржит» [325, с. 237]. 

У старообрядців-безпопівців з’являється поняття «общєство», 
якому вони надають особливого змісту та призначення. Прикмет-

ним є те, що показуючи форми свого об’єднання, вони називають 

його не «общіна» як первинне утворення, але «общєство» як проти-
ставлене імперському соціуму об’єднання. Серед старообрядців-

безпопівців – це «спасовци», «бєгуни», «фєдосєєвци» (старопомор-

ці) – та частина поморців, що не будучи зацікавленою в обертанні 
купецьких справ, а відтак – втягнутою через економічні умови та 

визначені ними «вимоги» в імперське суспільство, випрацювали та-

ку позицію протиставності. Це було не лише «общіна» як окреме 
місцеве первинне об’єднавче утворення, а справді «общєство», що 

ґрунтувалося на основі правди та ідейній вищості з погляду самого 

цього «общєства». У поморців виникали навіть цілі диспути стосов-
но «допустімості» молитви за царя (за імператора). 
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У світовій практиці дія закону у XVIII ст. стосовно культурного 

становища спільноти – це вхожість тих чи інших представників 
окремого такого утворення до вищого двору, переважно 

королівського. Тоді як наслідок такого наближення до двору 

з’являлися королівські укази про те чи інше питання, що виникало 
на потребу віровизнавчого та культурного становища спільноти. 

Адже, наявні збірки законів спрямовувалися переважно на 

економічні взаємини та господарчі питання, що виникали у справах, 
які пов’язували села та міста. Саме завдяки власним попереднім 

заслугам перед Короною врегулював «правове» становище, по суті 

визнання Київської православної митрополії, що поновилася з 
ініціативи гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, митрополит 

Петро Могила [700, с. 303 – 314]. 

Саме з того, Могилиного митрополичого, часу починає практич-
но виявлятися властивий для Києва та України досвід етнархату – 

представлення та відстоювання культурно-духовних потреб спіль-

ноти у суспільстві того державного утворення, до якого тоді входи-
ли українці, – у Речі Посполитій. За аналогію взято досвід осман-

ської Порти в увзаємненні з іншими за віровизнанням, а отже і ку-

льтурою народів, що входили до складу великої держави османів. 
Греків перед Портою представляв Царгородский (Константино-

польський) патріарх. Він був їхнім представником та провідником – 

етнархом. Чи не з метою такого представництва було засновано і 
вірменський Константинопольський патріархат. Цей патріарх очо-

лював вірменський мілет. 

Київський митрополит стає єдино авторитетним духовним і на-
віть суспільним провідником народу як окремого віровизнавчо-

культурного утворення – спільноти. У Києві настільки звиклися до 

визначальної думки митрополитів, і самі митрополити в переважній 
більшості випадків виступали як носії такої особливої думки, що 

завжди прислухалися до митрополичого слова як остаточного. Хо-

ча, не завжди митрополича позиція отримувала гору. Але особливе 
становище митрополита видно навіть з позиції Сильвестра Косова, 

який не підтримав тодішнього гетьмана Богдана Хмельницького у 

його задумі поєднатися з Москвою [700, с. 314 – 331]. 
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І лише частково XVIII ст., але щонайбільше століття ХІХ, ро-

бить остаточний крок до врегулювання саме за допомогою прийня-
тих у державі законів правового становища спільнотних утворень у 

окремих державах. Робилося це переважно в Австрійській імперії, 

згодом – конституційній монархії – Австро-Угорщині. 
Начебто робила спробу врегулювати правове становище завдяки 

гаслу рівності всіх громадян гугенотської (кальвіністської) спільно-

ти і французька революція. Але таку «рівність» з католицькою бі-
льшістю у Франції було «узаконено» революцією так, що і тих, і 

інших було заборонено у вільному відправлянні культу, навіть під 

страхом скарання на смерть. 
І коли в світі, зокрема в Австрії, намагаються випрацювати пра-

вове поле для спільнотного існування в межах держави та врегульо-

ваних норм внутрішньо-суспільних взаємин поміж спільнотами, що 
увіходили до складу держави, а тут, окрім панівної у цій державі бі-

льшості римо-католиків, були і протестанти – євангелики-лютерани 

та кальвіністи, а також православні – серби та українці-буковинці, а 
ще греко-католики, переважно українці – галицькі та закарпатські, 

то в іншій імперії – на Сході – в Російській виникають лише забо-

рони та вишукуються явні й опосередковані форми, що мали приве-
сти до культурного «єдінообразія» в державі. 

Упродовж століть ідея імперії як «верховної влади», дарованої з 

Висоти, залишалася ще при силі. І показово, що по-особливому ви-
являється її активізація у XVIII – XIX ст. у Росії та Німеччині цього 

часу з її кайзерівською ідеєю. Але прикрість полягала в тому, що 

разом з посиленням ідеї імперії приходить і практика колоніалізму. 
Ще більша прикрість була в тому, що стосувалася ця практика і са-

мої Європи, в якій теж під маскуванням «єднання» ідеєю імперії за-

панувала практика «прихованого» колоніалізму стосовно самих єв-
ропейців. Хоча серед більшості українців ця ідея імперії не мала 

свого сприйняття. Як українці-козаки у XVII ст. поєдналися з Півні-

чним державним правителем – царем, так вони і залишалися у рі-
чищі того свого первинного досвіду. Хоча це не без українців, пере-

важно з духовних, снувався простір до практичного вияву ідеї імпе-

рії на Півночі. 
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І серед підавстрійських українців, зокрема на Закарпатті, влада 

цісаря означалася давнім словом-поняттям. Про імператора – цісаря 
говорилося як про царя, такий запис уміщено на одвірку церкви у 

селі Колочава-Горб: «Создан храм сей 1795 при пар. іоані попович 

при цари Францискі ІІ майстрові ференц текка…» [795, с. 471]. 
Так само писалося і в ХІХ ст. про побудову церкви в селі Мала 

Розтока, теж на Закарпатті: «В честь и хвалу святыя Тройцы, и во 

славу славнаго Вознесенія Господа нашего Іисуса Христа, начася 
созиданіє Храма сего 1848 (го) года во Царствованіє Франц Іосифа, 

во Владычествованіє же Єппа Васілія Поповича…» [795, с. 272]. 

Але і росіяни «простіші» – народ так майже і не сприйняли цьо-
го нового явища, окрім, щоправда, людей «служивих» – чиновників 

(різночинства) та військових. Для народу влада та її носій так і за-

лишалися царем та царством. 
Показово, що і у Т. Шевченка, як особи по-столичному освіче-

ної, ніде не промайне імператор як титул. А лише цар, а ще й цари-

ця – як у поемі «Сон». 
Шевченкове поетичне слово оминає і губернський чиновниць-

кий Київ. Його Київ – святий Київ, що робиться тисячолітньою іде-

єю-містом для українців. Київ названо князем Олегом «матір’ю го-
родів руських». У Київ урочисто увіходить гетьман Богдан Хмель-

ницький, та ще й зумисне давньою брамою київської Слави – Золо-

тими воротами. 
Шевченків погляд у поезії перелітає за всіма місцями козацького 

уславлення. Тогочасного Києва в ньому не помітно. Натомість, пое-

тизовано і Лебедин, і гетьманський Чигирин, і близький до Коліїв-
щини Мотрин монастир. А от давній – святий Київ у Шевченка є. 

Його представляє у поетичному Шевченковому виписі Межигір-

ський Спас, як от у поемі «Чернець». 
Київ чи не єдине місто серед слов’ян, яке стало тисячолітньою 

ідеєю-містом у словесно-культурному та політичному досвіді. Хіба, 

що винятком будуть чехи зі «златоглавою Прагою». Та, на відміну 
від Києва з його Михайлівським Золотоверхим монастирем, на со-

борі якого були справжні позолочені бані, Прага не мала назовнього 

такого вияву у міських спорудах, що б показував її власну золото-
главу ідею. 
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У Європі великої наявності таких випадків тисячолітньої спад-

ковості за містом-ідеєю не спостерігається. Винятком, знову ж таки, 
буде «вічне місто» Рим. Хоча і тут, в італійських землях, з’явилося з 

власною позицією Венеційська республіка святого апостола Марка, 

що розвивалася довкола власної ідеї-міста – Венеції, де спочивали 
вивезені з Александрії Єгипетської венеційськими купцями мощі 

апостола Марка. А саме місто як духовний осередок, порівняно у 

висоті з Римом. Його підсилювалося становищем патріархату, пе-
рейнятого від давнього патріаршого центру в Аквілеї. Та Лондон, 

який ще за римлян був центричним містом у Британії. Хоча, прима-

сом Англії завжди був і є архієпископ Кентерберійський, та має у 
цій країні духовний вплив також рівний йому за честю архієпископ 

Йоркський. 

І це лише Реформація ставить перед європейцями потреби на-
буття спільнотного досвіду. Хоча і тут проблемне питання 

розв’язалося майже одразу завдяки втілюваній практиці, зокрема у 

Німеччині, – «cuius regio, eius est religio» – «чиє панування, того й 
віровизнання». А в Італії кожне земельне об’єднання гуртувалося 

довкола власного міста-ідеї. Рівнем вищого ґатунку була утворюва-

на єдність, що ідейно велася Римською Церквою, кріплена так само 
ідейним підґрунтям Рима як вічного міста. 

Через те і в ідейно-мовному досвіді європейців закарбувався їх-

ній історичний праксис переважно через місто-представлення ідей-
но-культурної суспільності. Тепер у більшості європейських мов 

член-учасник Держави – її громадянин – це спадкоємець міста. Так 

виражається громадянство і одинична громадянськість у англійців – 
«citizen» – від «city» – місто. У росіян державне громадянство у іс-

торичній значеннєвій глибині теж пов’язане з містом. Тут громадя-

нин – це «ґражданін», що походить від давнішої неповноголосої у 
звучанні форми, яка означає місто, – це «град». Ця форма, що озву-

чується у неповноголоссі є «збереженою», запозиченою поновно до 

російської літературної та офіційної мови. Власне, і поняття «ґраж-
данін» теж належить до офіційно-літературних, а не похідних з на-

родного середовища в російській мовній культурі. 

Але на відміну від цих, попередньо згаданих, випадків з держав-
но-офіційного лексичного добору на означення державно-



 

188 

суспільної належності особи, українці ґрунтуються у цій потребі 

винятково на власному досвіді. Провідною й об’єднавчою силою 
упродовж часу для українців була громада. І тому державне «членс-

тво» – належність до Держави серед українців виражається через 

українське традиційне поняття, що походить від слова громада. Це – 
громадянство. В культурно-історичному досвіді українців громада – 

однаково впливове та сильне утворення як у місті, так і на селі. Че-

рез те в історичному прямуванні українців громада виступає осно-
вою та стрижнем творення й функціонування спільноти. І лише 

окремі південні європейці, зокрема іспанці, є суголосними з україн-

цями при означенні громадянства. У них це поняття теж ґрунтуєть-
ся на значеннєвій основі громади – «comunidad». 

Але європейський досвід єдинного так і залишається місто-

центричним. Тому в європейців визначальною є породжена містом 
громада – «communitas». Культурно-історична потреба більшості 

європейських держав так і залишилися на рівні міста-громади. Як 

вже згадувалося, в окремих випадках виникала потреба застосуван-
ня спільнотного як форми представлення та обстоювання окремого 

віровизнавчо-культурного «свого». Але вона майже не мала власно-

го подальшого втілення через ледь не одразу зняту проблемність 
такого питання. У цьому розумінні згадується досвід Німеччини пі-

сля виникнення там протестантського руху. Така потреба з’явилася 

і в Іспанії після Реконкісти. Але діяльність католицьких королів і, 
зокрема, королеви Ізабелли, якими було поставлено перед місцеви-

ми  мусульманами та юдеями питання вибору: чи навернення на 

християнство, а як ні, то вимогу вибути поза межі католицької дер-
жави, згладили це проблемне вістря. Тоді з’явилися мориски та ма-

рани. Так само і в досвіді королівської Британії як конституційної 

монархії спільнотне цілком виражається через поняття громади. У 
складі британського парламенту частини об’єднаного королівства 

представляє саме Палата громад – «House of commons» (в основі 

«commons» теж громада – «community»). 
Через те в європейському досвіді спільнотами почали називати 

інші форми автономізму. Це професійні – цехові утворення в місті. 

Вони так само мали і власні місцинні особливості у межах самого 
міста – проживання в окремих кварталах чи на окремих вулицях. 
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Вирізнялися вони і власним культурним набутком – окремі свята 

своїх професійних святих-покровителів, свої емблематичні знаки та 
певні особливості вбрання [73]; [465]. 

Спільнотами у європейців називалися і чернечі згромадження – 

ордени (чини), що теж були виразно пов’язаними з міською – кому-
нальною культурою. Вони ж мали і автономістські організаційні та 

юридичні форми в межах Римської Церкви. А часом і окремі обря-

дові чини, представлені у деяких монастирських Бревіаріях, що до-
пускалися Римом, як от – для бенедиктинців. 

Серед українців спільнотами називають окремі чернечі чини у 

понятійних означеннях греко-католицької Церкви. Цей досвід нази-
вання перенесено з європейської практики. І саме цей – церковний 

називальний досвід тривалий час зберігав в українській мові понят-

тя спільноти та спільнотного як явища «окремого». 
У ХІХ ст. у бурхливому рухові визволення та державного унеза-

лежнення багатьох європейських народів спільнота починає посту-

патися силою власного впливу перед державою. Та тоді, власне, 
зникає гостра потреба охорони власного культурного досвіду як 

явища «свого» – особливого та окремого. У деяких народів у ХІХ 

ст., а в українців у ХХ ст. – час їхнього унезалежнення – спільнота 
передає свої практичні форми та завдання державі. Але в україн-

ському досвіді спільнота завжди залишається чинним утвором, а 

отже постійним явищем контрольного типу навіть і стосовно самої 
держави. Спільнота, з огляду на свій історичний досвід, є виразни-

ком власне українських інтересів. Така пильність зберігається на-

віть тоді, коли своя хата стоїть вже на землі держави Україна. Отже, 
в українському досвіді спільнота – це втілена форма культурного 

об’єднання громад(и), що ідейно скріплюється віровизнанням та є 

підґрунтям тяглого побутування у духовному просторі обряду. 
Як зауважувалося, кожен народ у його історичному переході 

слід розглядати також, виходячи з понятійної схеми концепту локус 

(locus) – місця. Саме здобуте на постійно місце для проживання стає 
творчим полем – простором для кожного народу в його власному 

життє-культуротворенні. Розгортання простору буття – латиною 

«esse» одразу ж спрацьовує й на витворення посутніх ознак власної 
життє-культури у кожного з народів виокремлено – власних (особи-
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сто-особливих) – присвійних посутніх ознак. Буття є основою посу-

тності. «Esse» дає підґрунтя для витворення й подальшого удоско-
налювального до-утворення «essentialia» (посутності), що грецькою 

передається як «οὐσία». «Esse» перебуває в основі «essentialia» 

[*13]. Отже, Україна як земля, що увіходить у творчу схему концеп-
ту місця, а звідси – місцинності як твірної ознаки, є основою для 

вироблення окремішньої посутності. У цій процесовій схемі 

з’являється головна і вирішальна ланка – це людське згромадження, 
спершу – сукупність. Вона стала основою внутрішнього єднання 

для тих, хто, перейшовши історичним часом, згодом називався 

українцями. 
Тож, українці (прото – праукраїнці) запосіли й заприсвоїли собі 

ту частку світового простору, що став для них основою у ґрунтов-

ному процесі, схема якого виявляється у загальному концепті locus, 
що як підсумок має витворену й витворювану посутність – есенціа-

льність. Українці витворили й творять власну посутність – україн-

ськість (давніше – руськість). Їхнє буття складає власну буттєву 
суть. Отже, українськість – це посутні вияви українців у Бутті, 

представлені (відображені) у словесно-культурній творчості. 

Кожен історичний час вимагає й висуває особливі запити, до 
яких належить окремо-виразна достосовано-випрацювана форма ре-

агування. Через те посутність – українськість показується в кожну 

культурно-історичну добу в окремо-означених формовиявах влас-
ного історичного досвіду. Слід зауважити й те, що народ – це зіб-

рання люду, народженого у певному місці у розлогому вимірі часу, 

що послідовно винизується у людській часовій схемі поколінь. Це 
значення і форма походження – народ – від народитися – риса не 

лише українців чи слов’ян. І латинське (за мовним простором появи 

слово-поняття) «natio» пов’язане з дієсловом «nascor, nasci», що 
означає народжуватися, та безпосередніше зближується зі словом 

«natus» – народжений. 

Хоч, за «примусом» науковців-теоретиків ХХ ст. ці два слова-
поняття з латинської та слов’янських мов вилаштовуються послідо-

вно так: народ, згодом нація, і в їхньому (теоретиків) розумінні вони 

показують іншу якість – «вищість» іншої організованості. Але на-
віть у мовній посутності, як видно і не лише з певної однієї мови, а 
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в історико-генетичній глибині кожної з цих мов, вони мають одне й 

те саме семантичне закорінення. Сама ця кореневість показує штуч-
ність моделювання «еволюційної послідовності» – народ – нація. Це 

лише утвір на рівні «термінотворення». І народ, і нація – генетично 

складають однопоняттєвість. 
Запосідання у власність теперішніх своїх історичних земель 

українцями показує їхній історичний досвід. Так ставалося, що 

українці в історичну давнину, посівши «своє», не переступали на 
«чуже». Хіба що деякі землі – як Степ тривалий час мали простором 

власного економічно-господарчого інтересу, аж поки їх остаточно 

теж не запосіли. Навіть коли у XVIII ст. з’явився імперський проект 
підкорення та приєднання степових земель та причорноморських 

країв, незаперечними виконавцями його були саме українці, які здав-

на на них оберталися. І лише з притлумленням тюркської войовни-
чої активності в цих місцях, змогли остаточно їх запосісти. 

У глибинному ж часі остаточне заприсвоєння українцями земель 

відбувалося за княжих бойових походів. Князь Володимир вирушав 
на захід, до червенських міст, і підкоривши їх, зробив містами під 

княжою рукою. Тепер так – своїми українськими, з мовного і куль-

турного погляду, показуються спадкоємні українські Галичина, Хо-
лмщина та Підляшшя з Надсянням. Те, куди не йшов князь, є куль-

турно й історично польським. Були й інші княжі наміри, дещо ра-

ніші в часі, зокрема Святослава. Але вони так і залишилися нездійс-
неними чи недоздійсненими. Його «Дунайський задум» – створення 

розлогої слов’янської держави з осередком на Дунаї: «Рече Святос-

лав к матери своєй і к боляром своім: не любо ми єсть в Києві бити, 
хочю жити в Переяслави на Дунаи, яко то єсть середа земли мо-

єй…» [Цит. за: 373, с. 50] виявився саме таким через свою віддале-

ність земельну, а відтак – чужинецькість. Сісти на Дунай мав намір 
і князь Кий: «…Кий княжаше в роді своєм…ідущю єму вспять, 

приде к Дунаєви, і взлюби місто і сруби градок мал, і хотяше сісти с 

родом своім, і не даша єму ту близ живущиі, єже і донині наричуть 
Дунайци городище Києвець. Києви же пришедшю в свой град Ки-

єв…» [708, с. 4]. Хоча, як оповідає Нестор Літописець: «Словіньску 

же язику…живяху на Дунаи, придоша от Скуф, рекше от Козар, ре-
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комій Болгаре, і сідоша по Дунаєви, і населници Словіном биша» 

[708, с. 5]. 
І хіба що Дунай-ріка в українських піснях, зокрема – колядках 

(космогонійних за змістом, а отже – давніх) [*14], як можна зрозу-

міти, нагадують про колишні княжі задуми. Князі потверджували 
практично концепт місця – у-місцевлення, сідаючи з владою серед 

близьких, згодом – своїх, не посуваючись у межі теперішніх поляків 

чи інших (зокрема, південних) народів, а забираючи остаточно ті 
землі, що були перехідними від влади до влади – від Русі до ляхів. 

Дещо інакше виглядало просування князів на Північ та на півні-

чний захід. Тут були підкорення та виникали союзи. Зв’язок, що ви-
никав з цими землями, був панівний – державно-політичний, згодом 

єднання підтримувалося також поширенням на всі ці землі й церко-

вної юрисдикції Київських митрополитів, з якої випливало багато 
культурних несень на ці ж землі з самого Києва. 

Варяги, з’явлені зі скандинавської Півночі, теж були лише час-

тиною місцевого завдання, а не силою, що стала визначальною в 
житті південного Києва. Як і повсюдно в Європі, в Києві варяги ви-

конали те завдання, у вправності роблення якого їх і знали в світі. 

Вони – це військові найманці, які служили аж у константинополь-
+ських імператорів. І серед слов’ян найманці-варяги не мають підс-

тав і спроможності для розгортання асиміляторства. Та вони, як і в 

інших місцях, до цього не прагнули. Таким було їхнє випрацюване 
тодішнє покликання – служити й мати за службу. 

І серед східних слов’ян вони вдало виконали воїнську застрашу-

вальну роботу, присмиривши місцевий люд. Надалі їх не побоюва-
лися, а вже як вивірених справою, беруть до княжого родичання. 

Варяжкою була, зокрема, дружина київського князя Ярослава Ірина 

(Інгигерда). Отже, ще віддавна визначилися власне українські земе-
льні межі за ознаками близькості в мові та культурному побутуван-

ні. 

Як виразна ознака княжого часу, постійно виявна і в подальшо-
му, – це уповні місто-центрична ідея, «на чолі» якої означально сто-

яв Київ. І навіть «Слово о полку Ігореві», незважаючи на своє черні-

гівсько-сіверське «замовлення», теж стає немалою мірою києво-
центричним. Князь Всеслав чує полоцькі дзвони і прислухається до 



 

193 

них і в Києві: «Тому в Полотьскі позвониша заутренюю рано, у свя-

тия Софеі в колоколи, а он в Києві звон слиша», «Тъй клюками 
подпр ся о кони і скочи к граду Києву і дочтеся стружиєм злота сто-

ла Києвьскаго…», теж саме стосується і Галича, місто та його князь 

спрямовуються до Києва: «Галички Осмомисл Ярославе! Високо 
сидиши…затворив Дунаю ворота…отворяєши Києву врата» [814, с. 

48 – 49, 51]. 

А сам Київ починає теж діяти по-іншому. Його головною метою 
стає не «данина» попередніх князів, а ідейне гуртування. Ще княги-

ня Ольга учиняла розправу з мешканцями Іскоростеня за чоловіка, і 

за дань. Згодом довкільні щодо Києва племена не поставатимуть у 
виявах екзообразів – до прикладу – войовничих песиголовців, але 

сприйматимуться як «свої» – люди, затишені «Verbum pacis» – 

«Cловом мирним» християнського часу. Хоча такої екзообразності 
ще не позбувається літописець Нестор, оповідаючи про дикуватих 

в’ятичів: «І Радимичи, і Вятичі, і Сівер один обичай імяху: живяху в 

лісіх, якоже і всякий звір» [708, с. 6]. 
Та по-старому стосовно Київської держави діяла степова войов-

нича сила. Її дії здійснювалися за мірилом дані: більше земель – бі-

льше дані. І завдяки цьому, що дбала лише про дань, не вчинила 
асиміляторства на підкорених землях. А настрашивши народ, зали-

шає його у спокої, аби й надалі працював над виробленням дані. Так 

діяли монголи й татари – ординці, що вдерлися в Київ у 1240 р. 
Так, у категоріях – вимірах «дані» діяли згодом і литовські князі, 

що прийшли на зміну степовикам. Але слабко виглядаючи ідейно, 

не встояли перед ідейною силою Півдня і Києва. Переймали вони не 
лише державоустрій, а і його «шати» – те, чим писані були закони, 

києво-руську мову, яка була зовсім не близькою до неслов’янської – 

литовської. Київські митрополити як душпастирі і проповідники-
місіонери їздять у Вільно і навіть осідають там, але незмінно зали-

шаються у титулі Київськими [*15]. Під час долання шляху з Вільна 

до Києва у Стригалові неподалік Мозиря мученицьки загинув мит-
рополит Макарій. І навіть брати-болгари Цамблаки – Кипріан та 

Григорій – теж обрані у Вільні, залишаються митрополитами Київ-

ськими. Не справили зовсім ніякого називального впливу литовці на 
Київ та Південь. Тоді, як землі, розташовані вище від пінського По-
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лісся, для українців були населеними литвинами, насправді – біло-

русами. А білоруський символ – Вершник на коні і тепер має назву 
стародавньої литовської «Пагоні». 

Обставини «сила на силу» висувають до дії руський (україн-

ський) козацький «проект». Це була властива тому часові вольниця, 
якій підлягав Степ. На подобу до того, як схожим вольницям підпо-

рядковувалося Середземне море. На ньому панували корсарсько-

піратські ватаги, що прийшли частково на зміну попередніх волода-
рів моря – хрестоносців та орденців-йоанітів, які, втративши палес-

тинські землі після відвойовницьких арабських походів, не позба-

вилися контрольної ваги над морем. 
І вони, і козаки за ними були для міст-соціумів «пропащою», не-

керованою силою. Але українське місто-ідея – це Київ стає впоряд-

кувальною і врівноважувальною потугою на цю козацьку, спершу 
відскибовану, частку. Місто-ідея Київ привертає козацтво на своє 

служіння та на захист. Козацька «простакуватість» протистає хиткій 

і мінливій аристократичності. Але згодом і сама набуває елітичнос-
ті. 

«Київський теократизм» з’явився вже як завершення поперед-

нього етапу утвердження українців у силі влади. Київ був суціль під 
владою митрополичого правління. Навіть гора Киселівка, що у ли-

товсько-польський час стала місцем зосередження адміністративної 

влади – тут стояв Київський замок, була вже неспроможною здійс-
нювати керівний провід у межах самого Києва. Дедалі більше мало-

керованими з боку киселівського начальства виявляється і все Ліво-

бережжя. Тут запановує влада митрополита, якого єдиного визна-
ється провідником руської спільноти. Його захисною силою і під-

порою стає козацтво. Власне, це козаки й спричинилися до того, що, 

«поновивши» митрополита й митрополію в Києві [700, с. 150 – 164], 
утвердили у митрополичому правлінні здійснення попередніх намі-

рів Русі здобути представництво у сеймі. Натомість, утвердився ін-

ший спосіб українського «офіційного» представлення – митрополи-
ти. 

Адже козацькі гетьмани, що з’явилися як противага до гетьма-

нів, визнаних поляками, такої можливості отримати не змогли б. Їх 
дещо «підводила» причетність до зброї, у якій польські урядові 
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чинники добачали безпосередній замах на державний стан речей у 

Речі Посполитій. Влада митрополита своїм походженням мала інше 
джерело – духовний провід. Доказів у зрадництві тут можна було 

вишукати мало. Хоча, не обходилося й без цього. Єрусалимського 

патріарха Теофана польські урядовці оголошували турецьким шпи-
гуном. А козаків разом з гетьманом П. Конашевичем-Сагайдачним 

причетними до сприяння його, як говорилося, незаконній діяльнос-

ті. Та митрополит Петро Могила через авторитет особистий і силою 
власної попередньої військової заслуги перед королівською владою 

потвердив дійсним учинення Єрусалимського патріарха – понов-

лення православної ієрархії в Києві перед владою Речі Посполитої. 
Своєрідний «шлях до Сейму» тоді «прийшов» на київські пагорби. 

Навіть митрополити уніатської (з’єдиненої) Церкви, що ставили 

собі на меті увійти у Сейм як руське (грецьке за віровизнанням – 
люди грецької віри) представництво, виявилися на шляху, на якому 

не виднілося краю і «дверей». Берестейській унійний собор не увів 

їх до Сейму. Отож, Київські митрополити, починаючи з Петра Мо-
гили, зробилися особливим чинником увзаємнення поміж королів-

ською владою і Руссю. Так «здобувши» собі «сеймову чинність», не 

вступаючи до Сейму [700, с. 317 – 318]. 
Натомість, дедалі більш виявними стають форми української 

владної «демотики» (від грецького «δημοτικóς» – народний). У ру-

хові козаків запановує організація народного гурту, де не бачать у 
тих, що прийшли до ватаги, ні сіромашника, ані простака. Навіть на 

єпископські місця посвячено патріархом Теофаном архімандритів 

монастирів, які зовсім не всі були з ясновельможного походження 
[*16]. І то була одна з причин невизнання. До цього, як до нечува-

ного й небаченого переступу, прискіпувалася з насміхом польська 

влада. Як зауважувалося, це питання самоплинно розв’язалося за 
митрополита Петра Могили. 

Але народ, що увійшов у владу, не зупинився на попередньо до-

сягнутому. Це сила демотичності – народовладдя стає основою уст-
рою Гетьманської держави. Та через підкупний підступ така форма 

владності поступово зникає у XVIII ст., що призвело й до підсилен-

ня з боку петербурзько-московської імперської влади єдиного геть-
манства як форми державного устрою. 
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      Народ не забував своєї влади, і в піснях – у кобзарському і лір-

ницькому репертуарі, довго тримав у пам’яті той час – «ще як були 
ми козаками». Та попередньо, коли Київ стає сильним мірилом вла-

ди завдяки доконаній справі поновлення митрополії патріархом Те-

офаном, з’являється цілий творчий літературний рух, що письмен-
ством утверджує києво-єрусалимську ідеократію. Цей творчий рух 

очолив безпосередньо сам митрополит Йов Борецький, який всіляко 

пропагував києво-єрусалимськість, наголошуючи на перебуванні в 
Київській митрополії Єрусалимського патріарха Теофана, глави 

престолу материнської  Церкви для всіх християн світу. Власне, че-

рез цю ідейну ознаку та її практичне втілення – патріарх єрусалим-
ський уділив свою благодатну участь Київським митрополитам, 

з’явилася справжня підстава говорити про давню, відому ще з кня-

жого часу, київську єрусалимськість і у XVII ст. Київські митропо-
лити виявляли настільки показово власну думку, що митрополит 

Сильвестр Косов, як мовилося, не підтримав гетьмана Б. Хмельни-

цького у справі щодо укладання союзу з Москвою і до останку не 
змінив власної позиції. 

У Києві потроху оформлюється практичний чин київського мит-

рополичого теократизму, до деякої міри навіть як етнархату [673, с. 
97]. Митрополит був духовним провідником і представником усіх 

людей грецького закону [*17]. Вже настільки звиклий для Києва ду-

ховний провід митрополитів стає силою підкріплення для «київ-
ських представників» і поза Києвом, але розводить їх на різні бере-

ги духовної ріки. Одні – як архієпископ Феофан Прокопович цілко-

вито підпорядковуються й служать царській волі. Цар і його держа-
ва – понад усе. Інші ж продовжують прямувати духовним шляхом, 

на початок якого стали в Києві. Для них духовний провід – це сила і 

на підлеглих, і на правителів. Серед таких був митрополит Стефан 
Яворський, котрий стояв за Церкву як за Душу, а не синодальний 

дух державної машини [*18]. 

Козаки були в Україні на першопорах показово «степовою си-
лою». І не лише через місце збирання їхніх ватаг, а потім і постій-

ного перебування – Запорожжя. Початково це було представництво, 

зібране з усіх тих, хто вискакнув поза межі хатньо-польового побу-
ту, кого внутрішній настрій тягнув на волю. Та власне, це внутріш-
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нє зосередження волі та її пошуку, як не дивно, стало основою віль-

ного побуту не лише у самих козацьких ватагах, а в подальшому і в 
формі організації, де козаки здобули провідну силу, – Гетьманській  

державі. Але то було опісля. А спершу це були відчайдухи, що не 

всиджували у закутках хати й двору. І якраз так стається, що поява 
козацького руху була верхів’ям подібного такого ж по всьому світу. 

Багато в цих рухах є схожого. Пристановищем учасників таких ру-

хів були місця, куди не доступав своєю владою державний соціум. 
Такими було Море для згадуваних моряків-корсарів, невтримних 

піратів на швидковітрильних кораблях. Такою середовищною стихі-

єю для українських козаків став Степ – Велике поле. Це той Степ, 
що через кочовиків застрашував Київ та не давав йому спокою че-

рез татарські набіги. 

Козацтво підбирає його під свою владу, спершу стихійну, згодом 
організовану. Та ще й так, що прокладає торговельний шлях «У 

Крим по сіль», який розквітнув саме за сприяння козаків. А козаку-

вання і чумакування, за способом життєвого провадження, немалою 
мірою були рівнозначними. 

Всі ці рухи по цілому світові були прив’язані до своїх культур-

них центрів. Так, ті ж корсари тримали тісний зв’язок з Венецій-
ською республікою святого апостола Марка та з орденцями-

мальтійцями святого Йоана. 

Подібні ознаки можна відшукати і в українських козаків. Це їх-
ній неодмінний зв’язок з «руською» вірою, що згодом виявився у 

прив’язці й до Києва. Але оте «простакування» (з низового похо-

дження переважної частини козацького панібратства) й було голов-
ним виразником козацької суті. Серед козаків не було ні «верху», 

ані «низу». І поступово саме козацтво стає провідною силою серед 

українців, які вже на середину XVII ст. залишилися переважно зі 
серединно-низовим складом, майже втративши представників дав-

ніх княжих родів. Хоча коли такі й залишалися при руському (укра-

їнському), то один був вартий десятьох за силою власного кошту і 
впливом. За приклад може бути постать князя Костянтина Острозь-

кого. 

Козацтво, як зауважувалося, і це не був виняток у світі, не пори-
вало зв’язку з давніми центрами. Але в українському вияві такої 
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практики була та особливість, що давня київська ідейність скріпи-

лася і й поновилася саме у козацьку добу. Відбулася така дія, де 
українська «дворово-хатня» частина спільноти підібгала до власних 

завдань ту свою частку, яка колись вирвалася на волю через власну 

затяту одноосібність. Та українське «загальне» зібрало все те оди-
ничне у козацький рух. Київ як місто-ідея став на чолі козацького 

Степу – Запорожжя. Цей зв’язок тримався не лише на ідейному рів-

ні. Неподалік Києва козаки мали і своє постійне «представництво» – 
Межигірський Спас (монастир). Так в українській спільноті «осіла 

частина» – міщани та селянство підпорядкувала через спільну київ-

ську ідею «степове мандрівне» – козацтво. Козаки стали на охорон-
ну службу, а часто й грошову підтримку, тогочасній українській 

спільноті. 

Отже, сама спільнота ще здавна гуртувалася і творчо «обертала-
ся» довкола власної провідної ідеї – місто-ідеї Києва – як святого 

Києва. Власне, ця – Київська ідея – Києво-ідея і витворювала духо-

вний простір спільноти-обряду. Її неперехідними образами, що 
пам’ятно трималися у послідовності поколінь та заозначували прос-

тір священного буття, це таки київські образи – митрополича Софія 

з Богоматір’ю – Нерушимою Стіною та Лавра – Печери – підземне 
місто отців-подвижників. 

Це образи земної святості, що показували з неба явлену велич. І 

коли в княжий час Великою [280, с. 105] церквою названо Успен-
ську в Печерському монастирі. То згодом, вже на XVII ст., як Вели-

кі зналося і митрополичу Софію в Києві і всю лавру Печерську: 

«…По уставу і древнему обичаю іже содержит святая Великая Цер-
ков святия Софія Кієвская, і святая Великая Лавра Печерская». Так 

вже стверджено в «Требнику» митрополита Петра Могили [883, 1, 

с. 585]. 
 

Примітки 

*1. Життя християнської спільноти за своїм звичаєм та зі своєю мо-

вою ґрунтується 34-м Апостольським правилом: «Щоб православний 

народ справді був окремий народ – мав свою окрему мову, свої окремі 

звичаї» [Цит. за: 654, с. 153]. 
*2. Таке духовно-культурне «переживання» і пережите як досвід бу-

ло властивим всьому руському (українському) поспільству: «Через це 
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також духовенство, навіть вище, значно зблизилось до місцевого життя, 

до селянського рівня, його світогляду та йшло легше і безоглядніше на 

всякі поступки йому й толерувало залишки старої народної обрядовості» 

[247, с. 40], а також дало такий підсумок: «І в кінці протягом віків в 

Україні виробилося своє Православіє, народнє, зо своїми обрядами, ча-
сом поєднаними з дохристиянськими, але в основі все чисте Християнс-

тво» [389, с. 405]. Підґрунтям для творення обряду-спільноти є: 

«…мистецька впорядкованість у самій відправі...В Україні це основна 

підвалина всього церковного життя» [790, с. 120]. 

*3. Про творчу справу культу як окрему дію зауважує о. Па-

вел Флоренський. За його розумінням, культ – це особлива, і певно, го-

ловна діяльність людини, адже вона спрямована на об’єднання штучно 

розподілених світів – небесного і земного, духовного і матеріального; це 
діяльність, завдання якої – сполучити смисл і дійсність…» [152, с. 40]. 

*4. Саме «чин» як злагоджене духовне життя Церкви і, зокрема, міс-

цевої Церкви – спільноти-обряду в усіх його виявах, у тому ліку – чер-

нечому житті, мав побутування ще з давньої княжої пори у київській 

християнській культурі: «1086 р. Всеволод (Ярославич) заложи церковь 

св. Андрея, створи у церкви тоя манастирь, в нем же пострижеся дщи 

єго дівою именем Янька. Сія же Янка, совокупивши черноризци многи, 
прибиваше с ними в манастирьскому чину» [Цит. за: 338, 1, с. 188]. Від 

слова-поняття «чин» і походять в українців назви тих осіб, що пішли на 

монастирське життя – діювання, – «ченці», тобто – «чинці». 

*5. У «Палеї», за псковським списком, про «зодягання» в обряді, про 

«обряд» як «наряд», основа якого «ряд» – «чин» ідеться так: «(віру) Во-

лодимеру святии Дух вдохнул прияти, а крещеніє от грек и прочии наряд 

церковнии» [Цит. за: 109, с. 102 ]. І у «Печерському патерику» під-

тверджується «зодягальна – прикрашальна – впорядкувальна» суть у ря-
ді – чині – обряді: «Тгда же великий Никон…глаголя, якоже “ткмо 

дошьд тамо і манастирь свой обрядив, і ту абіє взвращуся вспять”» [Цит. 

за: 327, с. 342]. 

*6. Ось приклад такої колядки: 

…Ой пішло дівча в Дунай по воду. 

Та й воно виділо, та же руський Бог, – 

Та же руський Бог із мертвих устав… [Цит. за: 458, с. 53]. 
*7. Вже у віленських виданнях закріплюється західне поняття «об-

ряд» на позначення того, що колись називалося «красота церковная» і 

побутувало у місцевій християнській спільноті «в чині»: «Librum, 

ECPHONEMATA LITURGIEY GRECKIEY, cum adiunc-
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to…HARMONIEY OBRZEDOW, a VEN. et ADM. R. P. Pachomio 

Ochilewicz S. Theol. Doctore...» [1018, s. X]. 

*8. У окремих джерелах з Галичини можна зустріти і означення 
«польська віра»: «И так зоставала віра дотепер, польска и правос-

лаўна…Так правослаўна віра греко-кафт(це «народне визвучування» 

«θ», де є призвук «ф»)олическая ў йидньі цвіньі с принайсьўйатльішим 

сакраментом» [309, с. 185]. Або ось приклад гуцульського означення се-

бе як людей віри православної, хоч на парафії вже і призначалося греко-

католицьких духовних: «Коли вже Бога си домолю, аби направду ті очі з 

лоба виперло, аби-с не дурила людей преославних» [937, с. 65]. 

*9. Поступово церковний Рим на всьому Заході розповсюдив латин-
ський обряд, а відтак – латинську мову на відправі. На римський (латин-

ський) обряд перейшла давня християнська Ірландія. У Іспанії теж по-

ширився римський обряд і латина на відправі. Теж саме сталося і в 

Франції, де поступово галліканський обряд було замінено римським. 

Винятком було хіба що місто Ліон, де правилося по-місцевому. Так са-

мо, і це як малий виняток, в Італії у Мілані (давньому Медіолані) вдало-

ся зберегти амброзіанський обряд, названий за іменем Амвросія Медіо-

ланського, шанованого вчителя всієї християнської Церкви, автора піс-
неспіву «Te Deum laudamus» – «Тебе Бога хвалим», що використовуєть-

ся на особливих святкових відправах як на Заході, так і на Сході, зокре-

ма, у візантійському обряді (по завершенні подячних молебнів), щопра-

вда дещо в іншій редакції. 

«Свій» обряд – це духовний спосіб життя давньої Церкви, втрачений 

на християнському Заході через встановлення тут панування духовної і 

церковної римськості. Це було упущення християнського Заходу, коли 
стався перехід на однообрядовість та одномовність на відправі. І, водно-

час, наявність багатьох обрядів – збережений набуток християнського 

Сходу. 

*10. «Сидіння» як «живий досвід» заприсвійнення місця спосеріга-

ється у гуцульському краї навіть у ХІХ – ХХ ст.: «Ми йдемо. Згори вид-

но оседки Потєків і Готичів. У Івана вже готове оповідання про ці дві 

сім’ї у зв’язку з Довбушем. Оповідає, як чимось прогнівили Потєк і Го-

тич Довбуша. 
– А сиділи вни тогди не тут, а Готич Микулай був у Багнах, де Чор-

ний потік д’горі» (Хоткевич Г., «Потомок Довбушів») [937, с. 459]. 

*11. Під час облоги у жовтні 1655 р. сказано було посланцям (поля-

кам): «Місто Львів, знаходячись під владою поляків, буде завсігди тер-

піти утиски, і католики не перестануть переслідувати нашу Православну 
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грецько-руську віру. А ми не попустимо, щоб наша віра дебудь переслі-

дувалась» [Цит. за: 392, с.108]. Ці ж – віровизнавчі питання заторкува-

лися і у Зборівському договорі: «Унії король не може знищити без по-

рушення присяги. Під Зборовом він ніколи не обіцяв, щоб люди одної 

тільки Руської віри, а не й уніти жили в Польщі…Причиною ворожнечі 
й повстань зовсім не грецька віра, яка в Польщі ніколи не була переслі-

дувана, а заборона козакам робити свавілля, грабіжі та кривди в сусідніх 

землях, без того козаки не можуть жити» [Цит. за: 392, с. 107]. 

*12. Ось приклади давнього – дохристиянського побутування слова 

«треба»: «І оскверняху Землю требами, і осквернися Требами Земля Рус-

ская» [Цит. за: 389, с. 18]. А ось ще вияв вживання слова «требник» у 

Борисоглібській оповіді: «Се бо Владико, яко древле в сии день Захарья 

заколен бисть пред требником твоім. І се нині аз заклан бих пред тобою 

Господи» [Цит. за: 38, с. 166]. 

*13. В основі поняття «сутність» у європейців лежить грецьке 

«ὀντóτησ», його було перекладено як «essentitas» – буттєвість (Марій Ві-

кторин) [313, с. 110]. 

*14. Приклади колядок «з Дунаєм»: 

Ходить-ходить місяць по небі 
Та й кличе зорки до себе: 

Ходімо, зірко, Бога шукати! 

Найшли вни Бога у господаря: 

За столом сидить, головку склонив, 

Головку склонив, слізоньку вронив. 

А з тої слізки Дунай розлився, 

А в тім Дунаю Господь купався… 
… Сивий сокіл в Дунай ся дивить, 

В Дунай ся дивить, рибоньку видить. 

Ай в’язю, в’язю, мій побратиме, 

Тобою в’язю постріг клеїти, 

А мнов соколом попорювати [Цит. за: 826, с. 135, 153]. 

*15. Митрополити, які перебували і Вільні: Йона Глезно з 1482 р.– до 

1590-их рр. – Михаіл Рогоза. 

*16. За підтримки П. Конашевича-Сагайдачного патріарх Єрусалим-
ський Теофан висвятив на митрополита Київського Йова (Івана) Борець-

кого, що походив з родини дрібного шляхтича с. Бірча на Галичині. Ви-

свячений патріархом Єзекиіль Курцевич, єпископ Володимирський і Бе-

рестейський, походив таки з литовсько-руського князівського роду. Ме-
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летій Смотрицький, якого висвячено до Полоцька, походив з роду дріб-

ної шляхти. 

*17. Такі обставини в Києві та по Русі: «зробили з старої державної 

церкви свого роду національний символ: вона стала, властиво, одинокою 

національною установою, яка об’єднувала всі частини і усі верстви на-
роду» [247, с. 40]. 

*18. Це книга митрополита Рязанського і Муромського Стефана 

Яворського «Камень віри православним церкве Святия сином, на утвер-

жденіє і духовноє созиданіє. Претикающимся же о камень претиканія і 

соблазна, на востаніє і исправленіє» (праця митрополита друкувалася у 

XVIII ст.: 1728 р., 1730 р., 1749 р., а в ХІХ ст.: 1836 р., 1843р.). 
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Постання етно-домінанти  

в культурно-комунікативному просторі 

«lingua sacra» (священна мова) 
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Давній мовно-культурний досвід свідчить про те, що мову 

сприймалося як появу, яка нерозривно пов’язується – «зростається» 
з людською особою, навіть – «у-тілеснюється». У характеристиках 

мови, що побутували в давню добу, її названо: «телесная» [Цит. за: 

918, с. 155]. Адже і мову як сповісно-передавче, смислове та звуко-
ве явище і те, чим мовилося, називали колись одним і тим самим 

словом-поняттям. У латинян – це «lingua» – і мова, і язик як частина 

тіла. Теж саме спостерігається і серед слов’ян, тут давній «язик» – 
це і «реченіє» та «реченноє», і сам «язик», що при гортані. Про ба-

жаний стан для нього говорили східні подвижники, вживаючи для 

цього духовний досвід зі слів Псалтиря: «Прильпі язик мой гортани 
моєму» (Пс. 21: 16). Мова – слово могла бути, за сказаним у Псал-

тирі, словом із «сокрушеннаго сердца»: «сердце сокрушено і смире-

но, Бог не уничижит» (Пс. 50:19), – отож тим прикладом, коли б 
уста і серце виявляли єдиний рух та «зовнішній образ» прослави, і 

навпаки: «Но ви отяжасте на мя словеса ваша, глаголюще: суєтен 

работай Богу. Тімже усти чтуть мя, а сердце их далече отстоить ме-
не…» [133, с. 204]. Та все врівноважується молитовним словом, що 

походить з «неложних уст», як ось про це сказано у «Печерському 
патерику» при згадці про Антонія Печерського: «Пришедши же им 

ко великому и святому Антонію, молитви ради и благословеніа, 

старец же отвръз неложнаа своа уста…» [4, с. 1]. 
Коли таку «прирослість» та «у-тілеснення» мови вбачалося за 

«реченним», що належало до узвичаєного-повсякденного спілкуван-

ня. То, що вже говорити про мову, сповістя якої увіходило до прос-
тору і чину священного і перебувало в ньому. Слово такої мови вва-

жалося світо-держальним, адже його головна сила – це вияв молит-

ви, тобто винесення слова прослави і прохання з «внутренняго чело-
віка» – всього людського нутрá, яке було налаштуванням самої Душі, 

а її слухалося і серце. Слово-молитва цієї мови снувало духовний 

простір світостояння та світодержання, «основанія» якого – це сила 
молитви. 

Ця мова у своєму досяганні та піднесенні із земної робилася «не-

бесною» («понебесненою»). Так само робила «небесним» («понебес-
нювала») вона через настрій молитви, до якого повсераз і покликала-
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ся, «земнаго человіка». У смисловому вияві така мова з життєвої ро-

билася буттєвою. Це слово з її «природи» освячувало і снувало до-
вкола себе простір священного. Слово такої мови через вияв «небес-

ного» (понебеснення), яким було співане його відтворення, отож, як 

слово-спів усіляке земне просторування освячувало силою святості, 
та вимежовувало земним «преділом» священного. 

Сама мова, з огляду на таке своє покликання, вийшовши як 

«своє» слово молитви з єственого лона народу, ставила сам народ у 
чиновому «стоянні» перед небесною Божою Славою, що являлася на 

землі. А коли така мова приходила вже як сповісне слово Книги – 

Євангелії, і вже як вивірений молитовний досвід на іншій землі і в 
середовище ще іншого народу, тоді люд, що сприймав її, всю духов-

ну дію покладав на те, щоб і в його культурно-життєвому простору-

ванні ця мова, вже як «своя», учиняла свячення і вимежовування 
священним. Так витворювалися помісцевлені – «свої» священні мови 

серед різних християнських народів. Такий досвід спершу прийнят-

тя, а згодом і помісцевлення – роблення «своєю» південної кирило-
мефодіївської мови показався і в Києві та на Русі. Для витворення 

духовно-мовного спростору слов’ян-християн – «Slavia christiana» 

прислужилися, передовсім, солунські брати Кирил і Мефодій. Одно-
го з них – Кирила у давніх пам’ятках, зокрема у прологовому житії 

Кирила ХІ ст. названо: «учител словеном і болгаром і русом» [242, с. 

192], тобто причетним і до християнського просвітлення Русі. Вже 
відтоді концептуалізується безпосередня причетність Києва та Русі 

до кирило-мефодіівського мовного дару. 

Утвердження кирило-мефодіївського мовного просторування на 
Русі можна спостерегти в пам’ятці, відомості про яку було видруку-

вано в альманасі «Русалка Дністровая». Тут вміщено такий перелік: 

«Коротка відомость о рукописах Славенских и Руских находящихся 
в книжници монастиря Св. Василія Вел. у Львові. Отож, серед: 

«Книга влист содержаща: 366 – 384. Пам’ять и житіє блаж. учителя 

нашего Константина философа перваго наставника роду россій-
скому и всему язику словенскому списано из бібліотеки хиландарс-

кой Лаври сербской» [771, с. 126]. І давнє, прологове – із «Житія» Кон-

стантина-Кирила, свідчення, і «Пам’ять», список якої зроблено в серб-
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ському афонському Хиландарі, свідчать про рівноапостольного Кири-

ла, учителя слов’ян як і про учителя «русом» та «роду россій-скому». 
Згодом руський ґрунт появи всієї мовної слов’янської краси підт-

вердить і «тирновець» за освітою і культурною належністю, а потім 

переселенець до Сербії Константин Граматик (Костенечський). Кон-
стантин Граматик відзначав, що з мов багатьох слов’янських народів 

увібрала у себе багато слов’янська церковна мова, але найближчою є 

вона до мови руської. Як твердив Константин Костенечський, 
«тънчаишіи и краснъишіи роуш(ъ)кыи єзик» виступив основою ста-

рослов’янської мови [Цит. за: 993, с. 534]. 

Небопровідне і загалом вивищене становище слов’янської мови 
обґрунтовує ще Несторовий літопис. Літописець вказує на те, що і 

«словенський язик» є благословенним ще «апостолом язиков» Пав-

лом. Адже, за літописом, апостол Павло, несучи свою проповідь, до-
ходив аж до Ілюрика – Ілірійських земель, тобто і до приморських 

адріатичних слов’ян. Отож, ця мова – «словенски язик» так само і 

апостольська, бо народ її поблагословлений апостолом. Відтак і сама 
мова народу отримала апостольське благословення: «Посем же Ко-

цел князь постави Мефедия єпископа в Паниі, на місті святаго апос-

тола Андроника, єдинаго от 70, ученика святаго апостола Павла. 
Мефедий же посади 2 попа борзописца велми, і преложи вся книги 

исполнь от грецка язика в словініск…Окончав же, достойную хвалу і 

славу Богу вздасть, дающему таку благодать єпископу Мефедью, на-
столнику Андроникову. Тімьже словіньску язику єсть учитель Анд-

роник апостол. Морави бо доходил апостол Павел і учил ту; ту бо е 

Илурик, єгоже доходил апостол Павел, ту бо бяше словіни пірвіє. 
Тімьже словінску язику учитель єсть Павел. От негоже язика і ми єс-

ме русь, тімже і нам Руси учитель єсть Павел апостол, понеже учил 

єсть язик словінеск і поставил єсть єпископа і намісника по себі Ан-
дроника Словіньску язику. А словінеск язик і руский один» [509, с. 

43]. Разом з тим, літописець Нестор наголошує на руськості 

слов’янської мови, до народу якої приніс сповістя сам апостол Пав-
ло. Як вказує літописець, мова слов’янська – руська має на собі апос-

тольське благословення. Вона є ще й апостольською мовою. Адже, 

нею вже в час апостолів понеслося християнське сповістя, тобто сло-
ва повчання, почуті від самого апостола. 
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У додатковій статті до «Житія Кирила», відомій як «Сказаніє о 

руской грамоті» зауважено, що Константин Філософ: «научи мораву 
і ляхи і чехи і прочая язики, і віру утверди в них правоверную, і кни-

ги написав руским язиком» [492, с. 37]. 

У XVII ст. Захарія Копистенський писав про особливе – «небес-
не» потвердження слов’янської мови: «Язик славенскій правдою Бо-

жією основан, збудован і огорожен єсть» [*1], застосовуючи при 

цьому слово-вияви Божого на землі будівництва. Прикметно, що 
провідний естетичний чинник просторування «славенскаго язика» на 

думку, що утвердилася в Києві, – це слава. Отож, у XVII ст. Захарія 

Копистенський писав: «Язик славенскій широко и далеко ся ростягал 
и славний бил, для чого от слави славенским названий єст, заж бовім 

не славний єст, гди от заходу Білого моря и Венецких и Римских ся 

тикаєт границ, а от полудня з Грецією в сусідстві и братерстві живет, 
на всход зась солнца над Чорним морем до Персіи притягаєт, а у Ле-

доватого моря ся опираєт, на полноч з німцами и которими учасниц-

тво з ними мают отираєтся» [344, с. 74 – 75]. 
А про «простір розумових можливостей» слов’янської мови Заха-

рія Копистенський зазначав: «Маєт бовім язик словенскій таковую в 

собі силу і зацность, же язику грецкому якоби природне согласуєт, і 
власности єго счиняєтся; і в переклад свой приличиє, і ніяко прород-

не он берет і пріймуєт, в подобниє спадки склоненій і сочиненія по-

даючи. Венц, і найзвязнішеє й несложеноє грецкоє слово, подобним 
так же звязним, і сложним по славенску виложити єсть можно: чого 

іншим жадним, ані латінским не доказати язиком: чого доводом єсть, 

же латинскій переводники таковии слова, обширне з околичностями 
на свой перекладают язик, многими околичностями ширити мусят. 

Отколь беспечнійшая єсть реч і увіреннійшая філософію і теологію 

славенским язиком писати і з грецкого переводити, ніжели латін-
ским...З віку заисте той славенскій язик єсть знаменит, котрого Яфет 

и єго поколінє уживало: широко і далеко ся ростягал, і славний бил: 

для чого от слави славенским названий єсть. Не погоржали тим язи-
ком славенским і царскіи і кролевскіи двори, міл заісте у них свою 

знаменитую повагу» [Цит. за: 100, с. 56]. 

Хоча, вже в XVI ст., коли для кращого «виразумленія» посполи-
того люду здійснювався переклад Євангелії, що тепер знана як Пере-
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сопницька, у приписці – «Післяслові» до якої було сказано, що пере-

клад було зроблено з «язика блъгарского» руською мовою: «Юж за 
помочію Божією маєшь всі зауплъна виписаниі Книги четирех єван-

гелистов. Виложниі ізь язика блъгарского на мову рускую читачу 

милий» [697, s. p.]. Саме так у ХІХ ст. вже багато хто із тодішніх мо-
вознавців називав старослов’янську мову, визнаючи її як «alt bulgar-

ische sprache» – як староболгарську. А в ХХ ст. навіть уточнювали, 

як от у роботі польського дослідника С. Слонського, що старос-
лов’янська – це староболгарська [1041]. 

І в давній час, зокрема, серед самих болгар спостерігається така 

особливість, коли відому із загальною назвою слов’янська мову тут 
називають болгарською. В одному із списків «Житія Наума» ствер-

джується, що солунські брати: «преложіша бжественнаґо пісанія ве-

тхаґо і новаґо от еллінскаґо язика на простиі язик болґарскій [Цит. за: 
492, с. 184]. У пізнішому болгарському «Хронографі» (1512 р.) вже 

йдеться і про спільну слов’янську мову із узагальненою назвою, тут 

стверджується, що: «Константин Філософ і брат єго Методіє прело-
жіша святиа кніґі от Ґреческаґо язика на Словеньски. Болґаре же 

Словене, і Серби і Арбанаси, Басане, і Руси во всех тех едін язик» 

[Цит. за: 492, с. 172]. 
Вчені-граматики (граматисти) з києво-руського культурного поля 

у XVII ст. називали мову Книги та відправи, що різнилася від мови 

«прóстої», «язик словенскій». Так було у Мелетія Смотрицького. Йо-
го видання, що з’явилося у друкарні в Ів’ї (Єв’ї) 1619 р., мало назву: 

«Грамматики славенскія правилноє синтагма». Або перед тим у XVI 

ст., коли у Вільні 1596 р. було видано книгу «Грамматіка словенска». 
Або навіть означали мову відправи і письма особливою «своєю» – 

поєднавчою та «зрослою» назвою, наголошуючи на причетності «ру-

ського» та «руськості» до давньої мови слов’ян. Це було місцеве ро-
дове поняття про мову відправи, яке переносилося у світ ще з XVI ст. 

– «язик славеноросскій, славенороссійскій» [562, с. 307 – 311]. Такий 

же «родовід» подавалося і мові грецькій – «язик еллиногреческий». 
У листі до царя Михайла Федоровича Київські братчики називають 

свою школу: «училищем язика славенорусскаго, еллиногреческаго и 

прочих дидаскалов» [Цит. за: 324, с. 28]. У той час зустрічається на-
віть така «родова сполука» й таке «культурне споріднення» 
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слов’янської та грецької мов, як «еллино-словенский язик»: «Грама-

тіка доброглаголиваго Єллино-словенскаго язика», книгу видано у 
Львові 1591 р. 

А «прóстою» мовою у XVII ст. була руська. У «Требнику» мит-

рополита Петра Могили зауважується, що відповідати на «впрос» 
священика при таїнстві «супружества» – ті, хто «шлюбували», мають 

так: «Руским язиком»: при «обрученіі»: «абіє впрашаєт, жениха пер-

віє Руским язиком» [883, 1, с. 397], теж саме і на вінчанні: «По скон-
чаніи же слова, впрашаєт Єрей Жениха Руским язиком» [883, 1, с. 

407]. 

Але самі українці цей книжно-церковний спадок називали по-
старому – мова руська. Так про неї казали на Галичині: «Тодішня на-

родна мова Русинів-Українців нам докладно невідома, одначе ця цер-

ковно-слов’янська мова, що увійшла до вживання і церкві, в урядах 
Руси-України та вкінці до літератури, перейшла через фільтер велико-

моравської церковної практики, на Русі прямо зрушилася та стала тут 

мовою руською, для нас старо-українською…На Русі інтерпретува-
ли, що церковно-слов’янська мова, яка заступила у Східній Европі 

середньовічну латину на Заході, це «руська мова, руське письмо, ру-

ські переклади св. Письма та богослужбових книг» [Цит. за: 970, с. 
116 – 118]. 

І на Буковині церковну мову теж визнавали і називали руською. 

Так казали тут у XVI ст. Про це навіть свідчать іноземці, що відвіду-
вали Молдавське князівство у той час: «Петру (ідеться про воєводу) і 

більша частина країни використовують грецький та русинський об-

ряд на русинській мові…» [Цит. за: 973, с. 234]. Схожі свідчення на-
лежать і до ХІХ століття. Про перебування як настоятеля церкви от-

ця Георгія Зуграва в селі Кирлибаба повітовий староста у Кампулун-

зі зазначав, що цей священик: «…служив у місцевій церкві 20 років 
та відправляв службу по-руски» [Цит. за: 973, с. 238]. На Закарпатті і 

в 90-х рр. ХХ ст. у Мукачеві авторові цього дослідження при спілку-

ванні з місцевим людом доводилося чути, що в церкві у них править-
ся «по-руськи». 

Показовим є і те, що мова Книги – священна мова на Русі зроби-

лася «своєю» – при-своєною, а не лише засвоєною – вивченою. 
Адже, через помісцевлення вона здобула собі не лише руське звуко-
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спорядження, але так само помісцевилася у назві. Мову Книги та ві-

дправи на Русі – у її південній частині названо руською. Як зазначає 
архієпископ Сильвестр (проф. С. Гаєвський), «…слов’янська чи бол-

гарська мова сприйнялася за рідну, побожно-урочисту мову з украї-

нізацією юсів і ятя» [789, с. 120]. Теж саме про мову відправи Київ-
ської митрополії говорить С. Смаль-Стоцький: «Церковна мова з 

українською вимовою на Україні у своїй поукраїнщеній формі вва-

жалася своєю немов рідною мовою, бо була мовою рідної україн-
ської церкви. Її навіть називали руською, цебто українською мовою» 

[Цит. за: 651, с. 87 – 88]. Отже, церковну мову – слов’янську назива-

лося руською. У XVII ст. вчені-граматики, вживаючи означення цієї 
мови як «язик словенороский» підкреслювали джерело походження 

цієї мови – слов’янський Південь, висновували тяглість кирило-

мефодіївської мовно-словесно-культурної традиції, разом з тим, на-
голошували на спадковій причетності до неї Русі. Як зауважує 

В. Німчук, у сприйнятті та розумінні добою церковнослов’янська мо-

ва – це словенороська, тобто – «своя» мова [639, с. 69]. За тверджен-
ням Ю. Шевельова, «дії творців нового різновиду церковно-

слов’янської мови були свідомі», ними зумисне, цілком програмово, 

підкреслювалося у назві «славено-росский» руськість церковної кни-
жної мови: «…рідше подибуємо прикметник славенский, а частіше 

славено-росский, – тобто йшлося про церковнослов’янську, як її вжи-

вано і унормовано на руських землях і на Московщині» [976, с. 721]. 
У артикулах Берестейського церковного поєднання (унії) ідеться 

про ту умову, яку митрополит і єпископи ставили перед папським Ри-

мом, – щоб відправи в церкві здійснювалися за усталеним звичаєм – 
«нашим обрядом»: артикул 2, латиною: «Cultus divinus et orationes om-

nes matutinae, vespertinae et nocturnae, ut nobis integra constent iuxta 

morem et consuetudinem receptam orientalis Ecclesiae, nominatim vero 
liturgiae tres…» – «Хвала Бога і всі молитви раннні, вечірні й нічні, щоб 

нам у цілості залишити відповідно до стародавнього звичаю Східної 

Церкви, а саме – Святі Літургії, яких є три…» [Цит за: 790, с. 55, 72], 
ось твердження про «наш обряд», артикул 10: «Metropoliae, episcopatus 

et eliae spiritiales dignitates ritus nostri, ne alterius nationis vel religionis, 

preterquam Ruthenicae et Graecae hominibus conferantur» – «Митрополії 
й владицтва та інші достойності духовні нашого обряду нехай будуть 
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надавані лише людям народу руського або грецького, що були би на-

шої релігії» [Цит. за: 789, с. 56, 73]. А мову відправи і навчання – 
слов’янську ставилося за гідністю поряд з грекою, артикул 27: «Liceat 

item nobis seminaria et scholas Graecae et Sclavonicae linguae extruere, ubi 

commodius videbitur…» – «Семінарію й школи грецькі та слов’янської 
мови, щоб їх вільно було засновувати в місьцях, де найзручніше буде 

передбачатися…» [Цит. за: 790, с. 60 – 61, 77]. 

За тодішнім правилом, що спиралося на давній досвід у Церкві як 
на традицію, а відтак – і апостольську проповідницьку тяглість, Ри-

мом не допускалося до відправи народних мов. Лише мови Книги, 

що увійшли у її сповісний простір ще з давньої пори, визнавалися 
дійсними до чину відправи в Церкві. Такою на Русі була мова церков-

на, книжна, знана тут як «своя» – руська. 

На московсько-новгородській Півночі, зокрема очільник старооб-
рядницького руху протопоп Аввáкум (як наголошують у вимові це 

ім’я самі старообрядці) теж називав церковну мову Книги «своєю». 

Ось що протопоп Аввáкум мовив до царя Олексія Михайловича: 
«Вздохни-тко по-старому, как при Стефане бывало, добренько и рцы 

по русскому язику: Господи, помилуй мя грешнаго, а кир елеисон-от 

отставь; так елленя говорят…А ты ведь, Михайлович, русак, а не 
грек. Говори своим природным язиком, не уничижай ево и в церкви, 

и в дому, и в пословицах. Как нас Христос учил, так и подобает го-

ворить. Любит нас Бог не менше греков, предал нам и грамоту на-
шим языком Кирилом святым и братом его. Чево же нам еще хощет-

ся лучше тово? Разве языка ангельська?» [325, с. 247 – 248]. Про 

«русскій язик», що ним правилося в церквах північних земель, мож-
на довідатися з «Повєсті о Петрє, царевічє Ординском». Хан-ський 

син у Ростові увійшов до церкви, вражений красою відправи, навер-

нувся на християнство. Ідеться в «Повєсті» і про саму відправу, звід-
ки можна дізнатися і про мову (мови), що в ній звучали: «…відє цер-

ковь, украшену златом і жемчюгом і драгим каменієм, аки невєсту 

украшену. В ней пєніа доброгласная, яко же ангельска: бє бо тогда в 
церкві святиа Богородица левий клірос греческі пояху, а правий рус-

скій. Слишав же сіа отрок, сий в невєріі, і огнь взгорєся в сердци єго, 

взиде луна в умє єго, взсіа солнце в души єго» [Цит. за: 144, с. 530]. 
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Отож, ще з княжої доби мова відправи в церкві, що прийшла у 

Київ і на Русь з балканського слов’янського Півдня, показує вираз-
ний вияв помісцевлення, що найпоказовіше представлявся у звуко-

вому спорядженні. Передовсім, це виразний руський (український) 

«ікавізм». Хоча «ікавізм» так само спостерігається і у болгар [652, с. 
46]. Ось його приклади у болгарських народних назвах вінчання: 

болгарсько-банатська «винчень», північно-болгарська (Троян) «вин-

чилу» [Цит. за: 255, c. 456]. Міг він бути присутнім і в південнос-
лов’янському навчанні Києва та Русі старокняжої доби, що стосува-

лося вимови церковних текстів. 

Про те, що спосіб передавання руського (українського) звучан-
ня, який з’явився у київських книжних «Ізборниках» ХІ ст., стано-

вив «живу тяглість» як записувальний звичай засвідчує заголовна 

сторінка виданої у Вільні «Грамматіки словенской» 1596 р. Тут міс-
це видання книги – Вільно передано саме в той, «ізборниковий», 

спосіб через «и»-восьмеричне. Отже, видання, як це можна 

з’ясувати з титульної сторінки, з’явилося «в Вильни» і в «друкар-
ни». А от назву видання, до складу якого входить грецьке слово, за-

писано кирилицею, але з відбиванням саме грецького звучання вжи-

того слова. Для цього використано «і»-десятиричне з кирилиці. Ви-
дання на заголовній сторінці починає свою назву грецьким словом 

«грамматіка», яке передано з подвоєним «м» в кореневому утворі та 

з грецьким визвуком, що подається як «і» у суфіксі. Тобто без помі-
сцевлення – ствердіння і в звучанні, і в записі, але в грецькому «і»-

визвучуванні. 

А «ѣ» замінюється на «и» не лише в Ізборнику, існування такого 
способу записування витворило цілу тяглість у досвіді писців (засто-

сування таких особливостей записування давніми письцями) Київ-

ської та Галицької митрополій. З наведеного прикладу з відтворен-
ням назви «Вильно» видно, що запис віленського видання це підтве-

рджує. Так само підписували образú малярі на Поліссі («Пинщині») 

в XVIII ст. та й по всій Білорусі: «Днесь благовирнии лудиє світло 
празнуєм». Ці слова тропаря на стято Покрови виписано на празни-

ковому образі, що відтворював подію у Влахернському храмі Кон-

стантинополя, виконаному 1751 р. А сам образ було віднайдено 
1970 р. на дзвіниці церкви у Маладзєчна Мінської області [387, с. 
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109]. Отож, з «и»-восьмеричним на цьому образі передано слово 

«благовирнии», яке мало б містити у записі «ѣ». 
Так писали і майстри-теслі на зведених ними галицьких церквах у 

століттях XVII та XVIII. Тобто такий спосіб запису був своєрідною 

«шкільною навичкою», що усно передавалася як особливість русько-
го буквеного відтворення «ѣ» у тих випадках, коли належної до цьо-

го «свого» звукового – історичного «місця» букви «ѣ» не вживалося. 

Спрацьовувала більша сила живого місцевого звука, а не історично 
визначеного, хоча і через те таки давнє звучання, «місця» букви. 

Трапляється у екфрасисах (підписах на образáх) вже бачити і заміну 

«і»-десятеричного на «ѣ», що підтверджує наявність «і» у визвучу-
ванні самого «ѣ». Такі випадки спостерігаються на образáх берестей-

сько-пінських майстрів та північніших (вже «литвинських – білору-

ських») землях, зокрема довкола Мінська. Це підпис на óбразі «Деі-
сус», що походить з Покровської церкви с. «Чыжевічы» Мінської об-

ласті: «Прідѣте ко мнѣ вси…» [387, с. 115]. Теж саме бачиться у під-

писі образу «Христос Вседержитель» (XVI ст.) з Успенської церкви 
с. Битень Брестської області [387, с. 7]. А на образі «Христос Вседе-

ржитель» із Житковичів букву «ѣ» передано (замінено) відтворенням 

через звучання. Відтак на місці «ѣ» з’являється «і»-десятеричне: 
«Пріді(ѣ)те ко мні вси…» [387, c. 14]. 

У церковних книгах вже друкованої доби буква «ѣ» завдяки сте-

женню набірників рідко зрушувалася з місця. Хоча, саме таке зру-
шення сталося у віленському виданні «Грамматіки». А от у записах, 

які належать авторам, ці автори були представниками виробничих 

ватаг та цехів, що велися швидше на звук, а не на правильну букву, 
«ѣ» втрачає у багатьох випадках належне йому історичне (етимоло-

гічне) місце у відтворюваних словах. Показово, що вживання букве-

ного «и»-восьмеричного на відтворення місцевого звука «і», як вид-
но, було започатковано ще в ранню княжу добу. Це доводять прик-

лади графіті у Києво-Софійському соборі, це так само підтверджу-

ють докази в книзі «Ізборник Святослава» ХІ ст. Ось приклад «Херу-
вимської пісні», записаної на потинькованих стінах київського мит-

рополичого собору Софії: «Іжеі хѣровимо (оіни) образующе і Живо-

творящеі Троіци трисвятоі піс(нь) приносимо, всяко ни(ні)…» [483, 
с. 98]. Сам запис, напевно, здійснювався дяком чи якимось іншим 
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крилошанином, а чи священиком. Власне, особою, безпосередньо 

причетною до співу-виконання і до книги. Адже, слова «Херувим-
ської» супроводжено ще і співочими прикрасими, відомими у старо-

му співі, – мелізмами – це додаткові розспівування, та визвучено 

прикінцеві напівголосні (неповного творення) – «ъ» – «о». Це – «оі-
ни». Така особливість виконання дотепер збереглася у старообряд-

ців-безпопівців. У них співане різниться від читаного. Отож, при чи-

танні звучить «істіннорєчноє» відтворення з книги. А при співаному 
виконанні ще чується давнє визвучування [*2] редукованих голосних 

– «хомовоє пєніє» (хомонія). Читаючи на криласі, старообрядці-

поморці показують у звучанні «днесь». А співаючи по крюках, по-
дають це ж саме слово як «денесе». Схожий вияв має і виконання ір-

мосу з воскресного канону 6-го гласу, який так само увіходить і до 

чину похорону «мірскіх человєк» та відправи панахиди: «Яко по су-
ху ходіл (це читане відтворення, а співане – «ходіло») Ізраіль…». А 

це приклади запису з «и»-восьмеричним замість «ѣ» з «Ізборниника 

1073»: «ниции, нимая, ними суть, пламениєть, симя, исцили, вразу-
миниє, о Авраами» [Цит. за: 975, с. 99]. На таке ж записування мож-

на натрапити і в «Печерському патерику»: «І яко же бисть освитаю-

щу дьню…» [4, с. 96]. Привертає увагу те, що й надалі – у XVII – 
XVIII ст., цей, давній, записувальний зачин підтримувався і застосо-

вувався. Такі ж приклади показують берестейсько-пінські малярі, як 

зауважувалося, підписуючи виконані ними образи. А так само майс-
три-теслі, що залишали записи на зведених ними спорудах, переваж-

но церквах. Тобто такий спосіб відтворення на письмі українського 

звука «і» перейшов до вжитку всього письменного люду. Він прису-
тній і в книзі, і, як помітно, в довкола книжному застосуванні. І на 

«верхах» – серед книжників, і в «низовому» вживанні. 

Прикметним є те, що мовець робив «своє» розпізнання і для того 
мав навчений досвід не лише записування, а відповідно і визвучу-

вання. Адже, буквене «и»-восьмеричне на місці «ѣ» показує м’якість 

у вияві таку, що її передає в новий час «і». А от в іншому «звуковому 
розташуванні та сполучуванні» на русько-українському ґрунті таке 

«и»-восьмеричне має при озвученні завдання вказувати на твердість. 

Буквене «і»-десятеричне, що вже його згодом буде взято задля ві-
дтворення на письмі українського звука «і», тоді так і не здобуло со-
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бі переваги для вживання. Воно так і залишилося на своїх «малих», 

за числом випадків застосування, місцях. Один з таких – це випису-
вання слів з розрізненим значенням: «мір» як світ, і «мир» як стан 

спокою. 

По суті письмений люд за звукову основу взяв південний звуко-
вияв, де «и»-восьмеричне пов’язане з передаванням м’якості. І так 

його застосовувалося «на живе» – своє звукове «заміщення» «ѣ». А в 

іншому випадку, де він серед південних слов’ян передавав м’якість, 
на руському ґрунті його вже зналося і вживалося на відтворення теж 

місцевої твердості. Отже, це був «живий» звуковий досвід і буквений 

добір задля його записування. 
А що ця твердість мала упостійнений вияв, показує спосіб поміс-

цевлення слова з молитовного чину – «Аминь». Отож, у його поміс-

цевленні сталося і ствердіння, і, водночас, пом’якшення. М’якість 
з’явилася наприкінці слова. І це було щонайвиразніше помісцевлен-

ня. Адже такого звукового вияву немає ні серед південних слов’ян, 

ані серед греків. Тут «Амінь» звучить як «Амін». А от «и»-
восьмеричне у складі «Аминь» визвучувалося вже по-місцевому – 

твердо, вказуючи на твердість приголосного. Відтак звучання цього 

молитовного слова-потвердження («Амін» – «Хай буде так») на ру-
ському Півдні було як «Аминь». А на Півночі – Новгород і Москва 

збереглося м’яке відтворення приголосного у сполуці з «и»-

восьмеричним, але при тому присутньою була вже узвичаєна місцева 
кінцева м’якість слова – «Амінь». 

Отож, при вживанні «и»-восьмеричного на руському Півдні ук-

лався місцевий «закон букви», що виявляв вже свій звуко-устрій. А 
звучання у відповідності з ним, хоча б і того ж молитовного слова 

«Аминь» збереглося лише на Закарпатті. Тут дотепер відтворюють 

визвучування, що має свою основу в отому, давньому руському, «за-
коні букви», коли «и»-восьмеричне передає твердість приголосного, 

– «Аминь». Хоча, і саме буквене «и»-восьмеричне часом замінюєть-

ся на письмі звуковим місцевим відповідником. От як у «Київському 
Псалтирі» ім’я царя-псалмоспівця Давида виписано у відповідності 

до помісцевлення – за місцевим звучанням – «Давыд». Слід заува-

жити, що таке написання імені псалмоспівця простежується і на мос-
ковсько-новгородській Півночі. Зокрема, його можна бачити в «ста-
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ропєчатних кнігах». Такі приклади подають старообрядницькі «Пот-

рєбнікі». Так само робилися підписи майстрами-теслями, зокрема, в 
церкві села Чорноголова на Закарпатті (1794 р.): «Сыя церковь соо-

ружена во веси Черноголовью чрез майстра Химич Матія обивателя 

лучаского при священн ієреі Василіи Ивашкович року 1794 мца ієніа 
дня 2» [795, с. 107]. 

У Новгородському мовно-культурному просторі, що поширюєть-

ся далеко на північ – до Вологодщини, а далі – аж до Біломор’я та 
Коли-Мурмані, простежується багато того, що пов’язує його з пів-

денним Києвом. Цього «зв’язку» чимало і в мовному досвіді, який 

можна спостерігати і дотепер серед старообрядців Вологодщини. Тут 
у живомов’ї, що панує у старообрядницькому середовищі, зустріча-

ється визвучування «ѣ» як «і». Отож, саме тут можна почути: «Во 

Хріста віруют». Та і не старообрядці – «ніконіяни» так само зберіга-
ли вимову «ѣ» як «і»: «сніг», «хліб» [696, с. 206]; [*3]. І в самому 

Новгороді, зокрема у «Новгородському другому літописі», можна 

спостерегти такі ж звукові вияви. У повідомленні про освячення Ко-
змодем’янської церкви «на Щітной уліце», яке відбулося 1561 р., 

згадується і київська церква Георгія, що при воротах святої Софії, бо 

свячення церкви у Новгороді сталося у день пам’яті освячення і са-
мої Георгіївської церкви, а виклад про цю подію зроблено так: «иже 

во гради Киеве пред враты святыа Софеа» [Цит. за: 358, с. 66]. Від-

так у Новгороді й пов’язаних з ним культурно та духовно землях, як 
видно, було, а подекуди у «закритих духовним вимежовуванням» ча-

стинах – таких, як старообрядницькі безпопівські поселення Волого-

дщини, і дотепер є чимало схожого з київським Півднем. 
Хоча є і різниця, адже те, що на київському Півдні учинило знач-

ний вплив і помісцевило перейняті зі слов’янського Півдня явища, 

зокрема, книжну церковну мову, у Новгороді не мало впливу. У Нов-
городі ніби не наважилися цього зробити. У новгородському мовно-

культурному просторі не сталося того, що зробилося в Києві. На ки-

ївському Півдні місцевий мовний досвід своєю силою – виявом при-
родного звучання увійшов і в поле церковної книги та її мови. «Ѣ» 

при визвучуванні отримав місцеву звукову силу і зробився чутим як 

«і». Новгород та новгородська Північ, маючи у себе в мові схожу 
звукову особливість, як видно з вологодського прикладу – «віруют», 
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не вчинив дії перенесення цього свого мовного досвіду у простір цер-

ковної книги та мови. Тут і надалі трималися поперед перейнятого і 
навченого. Тут і в подальшому панувало південне – охридське виз-

вучування. Новгород не зробив такого переходу, сам маючи на те пі-

дстави, хоча таки і не зовсім подібні до південних київських, адже 
при звучанні «ѣ» як «і», тут, на новгородській Півночі, поряд з цим 

виразною була м’якість, а не твердість приголосних. Отож, Новгород 

не помісцевив визвучування «ѣ», як це сталося в Києві, і тоді б воно 
було схожим на «київське». Але не пішов у такому досвіді і слідом за 

Києвом, коли б перейняв вже з Півдня тамтешній звуковий чин. 

Адже, вже в графіті Києво-Софійського собору спостерігається при-
клади такого чину. У молитві, що її залишив на стінах собору молі-

льник «Нікола», є така особливість: «Ги (Господи) помози рабоу сво-

єму Ніколи (Ніколі)». Замість належного «ѣ» у закінченні виписано 
«живий звук», який передано через «и»-восьмеричне [635, с. 422]. 

Щоправда, у цю, ранню княжу, давню, добу спостерігається ще 

непослідовність, певні «коливання» у такому звуковому помісцев-
ленні. У Софії Київській зустрічаються також написи-графіті, де 

«живим звуком», що заміняє «ѣ» є «е». Приклад цього – молитва 

Стефана: «Ги (Господи) помози Стефану грешенамоу». Це міг бути і 
місцевий «коливальний» вияв. Приклади його подає живомовний до-

свід, у якому дотепер один і той самий мовець, котрий представляє 

поліські говірки, може вимовляти і «вінци», і «венчаюца», але він же 
скаже лише – «хліб». Тобто, він є носієм обох визвучувань «ѣ» – як 

«і», а так само «е». Такий приклад «двох визвучувань» «ѣ» подає ве-

сільна пісня з Чернігівщини: 
Да чи є у сей хатці 

Марисєва мати? 

Да чи буде нас питати: 
Чи далеко бували, 

Чи гаразд гостювали? 

– Двоє діток звенчали [971, с. 296]. 
У Києво-Софійському соборі міг це бути ще й запис, зроблений 

«по-болгарськи», з твердим «сусіднім» приголосним у відтворенні 

«ѣ», який зовсім не відповідав «живій» мовній дійсності. Можливо, 
такий запис був лише прикладом «вивченого» з навчання південних 
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– балканських вчителів. Адже Стефан, що писав це молитовне звер-

тання, був сином Святополка. 
Показово, але на всій новгородсько-суздальській Півночі про Київ 

знали і писали «по-київськи». Назву Київ у «Троїцькому літописі», 

який уміщав у собі й «київську» частину – «Повість временних літ», 
передано з вживанням «ы» на відтворення твердості: «…Изяслав же 

слышав воротися г Кыеву, Гюрги же поиде по нем г Кыеву. Пришед-

шю же єму, и сташа у Бєлагорода, исполчившеся поидоша Кыеву и 
сташа взле Лыбедь…» [747, с. 232]. Так само і в київських пам’ятках 

вживається «ы» задля потреби відтворення місцевої твердості. Отож, у 

«Київському Псалтирі» ім’я царя-псалмоспівця передано, це вже за-
уважувалося, як «Давыд». Хоча, така – «тверда» буквена передача іме-

ні псалмоспівця спостерігається і в московських книгах «старой печа-

ті», як вже теж згадувалося [*4]. У «Київському Псалтирі» «ы», що 
з’являється на місці «и»-восьмеричного передає руський (український) 

голос. Теж саме спостерігається і у XVIII ст., Василій Григорович-

Барський у «Странствованіях» показує на письмі чимало «місць», де 
українське звучання – твердість передається через «ы», яке задля живої 

потреби відтворення звучання заміняє «и». Барський і в книзі пише на 

«живий голос», а не по-книжному: «Господы возвах, Господы благос-
лови, крилошаны, іеромонахы, праздныкы, на утрены, Псалтыр чтет, 

на землы и на морі». Такий запис належав ще з давньої пори до місце-

вого «закону букви» [234, с. 77]. Показово, але і самі назви добових ві-
дправ у чині церковному у Григоровича давні, та ще й такі ж, як у ста-

рообрядців. Барський пише «павечерница», назва цього чину в синода-

льному вживанні після погречення XVII ст. змінилася на «повєчєріє». 
У Барського синодального впливу у назвах ще не спостерігається. Він 

вживає, як зрозуміло, старокиївські назви. Так само по-давньому – по-

місцевому, тобто по-своєму Барський пише про Йоана Хрестителя – 
«Предитеча». Ця називна «давнина» має близькість до збереженого і 

серед старообрядців називання Хрестителя – «Предотеча» [234, с. 382]. 

І «ѣ» у Барського за визвуком так само український живомовний, тобто 
– «і». Це теж показує вжита буквена заміна. Так Барський записує сло-

во «унѣяти». Це утвір, що має за основу латиномовне слово «unio». У 

Барського на місці латинської букви «і» книжний «ѣ». Зрозуміло, що 
Василій Барський знав латину ще з Київської академії, бо спілкувався 
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нею у Римі, скориставшись своїми добрими знаннями, зробив запис-

відповідник слова «унѣяти» кирилицею [234, с. 91]. 
У XVIII ст., як і Василій Григорович-Барський, при записуванні 

Г. Сковорода теж вдається до заміни на «книжному місці» «и»-

восьмеричного на «ы», що передає український живий голос: «мыр-
скія думы єсть блато, гді гергесинскіи вепри потопляются…» [Цит. 

за: 914, с. 128]. Київський княжий буквений досвід у його помісцев-

ленні тривало дійшов і до часу Київської академії. 
Теж саме – з «ы» записування можна спостерегти і в буковин-

сько-молдавських грамотах. Наприклад у грамоті 1415 р., у якій пе-

редано ктиторський заповіт, зазначається: «мл(с)тію божією мы але-
зандр воєвода господр земли молдавскои чины(м)…» [Цит. за: 973, 

с. 116]. 

Як мовилося, Новгород і надалі зберігав охридсько-печський мо-
вний спадок з його особливостями вимови у старообрядницькому 

безпопівському середовищі, що було чисельно немалим саме на бли-

зькій духовно до Новгорода вологодсько-соловецькій Півночі (це 
поморська «Вигорєция»). Про давність такого звучання свідчать за-

писи на віднайдених у Новгороді берестяних грамотах, де зустріча-

ються слова, що звучать, коли відтворити запис, цілком по-сербськи 
(охридсько-печськи). Такий приклад подає відпустова формула від-

прави, записана на бересті, де виведено чиново-послідовний перелік 

всіх тих, кого слід згадувати на відпусті: «Хріста: Богородіце: Петра 
Павла Козьмадьмьяна: Отча Васілья, і Боріса і Глєба: і свєх святих» 

[1001, с. 6]. Саме останнє словосполучення «свєх святих» свідчить 

про живу тривкість «охридського» у Новгороді. Бо саме форма 
«све», із «переставленими» звуками, коли порівняти її з іншими 

слов’янськими мовами, властива для сербської мови, і є представле-

ною у сучасній літературній мові сербів. 
Тоді, як Москва купецька (старообрядницька – «бєглопопов-

ская») пішла слідом за синодальною Церквою. Адже і Москва цар-

ська ще здавна протистояла Новгороду з його вольницею, аж до кри-
вавого підкорення цього міста-держави. Москва купецька – старооб-

рядницька теж перейняла синодальну вимову до свого вжитку. А та 

таки синодальна вимова була «своїм» – московським протиставлен-
ням у полі церковної мови вже не охридсько-печському (сербському 
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у визвучуванні), а київському (у звучанні – українському) способові 

відтворення слова з церковних книг [*5]. 
У просторі новгородської культурної Півночі прихильність до та-

кого способу визвучування виявляли не лише слов’яни, а так само 

неслов’яномовні народи. Одним з них тут є зиряни-комі, навернені 
на християнство ще під час проповіді дотепер особливо шанованого 

Стефана Пермського, укладача письма для комі-зирян на основі ки-

рилиці. І зиряни (комі)-старообрядці давньої Вологодщини (Усть-
Цильма) та комі Пермського краю (комі-пермяки) виявляють неаби-

яку прихильність до старого визвучування – охридсько-сербського. 

Саме його вони вважають давнім та правильним, а ще і гарним. По-
рівнюючи відтворення з книг за новгородським – поморсько-

безпопівским звучанням і «ніконіянскім», комі-старообрядці вказу-

ють на «некрасоту» визвучування у никоніян. Читання та співання з 
книг із відтворенням суціль «на ять», тобто без розрізнення «ѣ» – 

м’якості та «е» – твердості, серед комі-старообрядців уважається і 

неправильним, і негарним. Комі-старообрядці говорять про такий 
спосіб відтворення при читанні та при співові з церковних книг май-

же тими словами, що ними повчається про спів у Псалтирі 1645 р.: 

«Паче же ять с єстем разніті, єже би не рещі вмєсто пєнія пеніє ПЄ-

НІЯ ПЕНІЄ…сіє бо вельмі зазорно і укорно, єже ять вмєсто єсти гла-

голаті. Такоже и єсть вмєсто яті. От сего биваєт веліє несмисльство 

ученію» [Цит. за: 907, с. 33]. 
Вся новгородсько-вологодська Північ так і залишилася прихиль-

ною до старообрядницького голосу у відтворенні слова з церковних 

книг. Навіть ті, що вже увійшли до синодальної Церкви, де панувало 
визвучування «на ять», у позалітургійному просторі вживали давній 

спосіб вимови. Співаючи без духовенства панахиди на погостах ар-

хангелогородської Півночі, навіть «ніконіянє»-новообрядці – парафі-
яни синодальної Церкви, у таких відправах дотримувалися старооб-

рядницького голосу і в ХХ ст. [907, с. 123]. 

Виразною особливість слов’яно-балканського Півдня у вимові від-
творюваного з церковних книг був і є «ґ» – «g». Це, південне, визву-

чування з церковних книг – його вияв «Ґосподі помілуй», протистав-

ляється північному, в тому ліку й «київському», як «південному» у 
складі «північного» стосовно балканського Півдня. На «київській 



 

222 

Півночі» ще здавна запанував місцевий «г» – «h». Його вихваляв і 

«південний» Константин Костенечський, кажучи, що це саме з «кра-
снійшаго руськаго язика» походить милозвучний, не рвучкий, а при-

тишений «г». Отож, Константин Граматик (Костенечський) зауважу-

вав, що «г» у руських – це «х». І що по-руськи вимовляють: «ХОС-

ПОДИНЕ» [993, с. 90 – 91, 109]. Окрім того, Константин Костенеч-

ський про руську мову казав так: «Оіх прєльщаютсе нєціі гляголюще 

ові, яко србским язиком подобаєть тако рещі, іним же блгарским, ілі 
іним. Нє суть сіа тако. В началє бо хотящем іздаті в словенскиім єзи-

кє, явє се яко не взмогоше бгарскиім, аще і глаолют нєціі яко сіі ізда-

се. Како бо тнкота еллінскаа ілі сірііскаа ілі євреіскаа можаше іздаті-
се дебелєішім єзиком; нь ні срьбским високим гласом і тєскним. Тєм 

же проразсудівше добрі іоні і дівніі мужіє, ізбравше тнчаішіі краснє-

ішіі рушкиі єзик к нєму же помощь вдасе блгарскиі і срьбскиі і бос-
ньскиі і словєнскиі, в єже вмєстіті бжствнаа пісаніа…» [Цит. за: 993, 

с. 396 – 397]. 

На Півночі поле його вживання охоплювало і Новгород, і Моск-
ву. На Москві не лише при вимові з церковних книг, а і в «живо-

мов’ї» – у середовищі духовних звучав «h» – «г», а не «ґ» – «g». І це 

була виразна особливість мовного побуту духовенства. І лише в 
останній час, вже наприкінці XX – ХХІ ст., у деяких московських 

церковних хорах почали впроваджувати «g» у вимові замість «h». 

Такі зміни тепер були внесенням вже російського літературного зву-
чання і до церковної мови. І тим самим через такі дії повністю витіс-

няються залишки «київського» у церковній мові та її визвучуванні: 

«Ґосподі помілуй» замість «Господі помілуй». Схожа дія вже відбу-
лася у другій половині XVIII ст., тоді витіснялося панівне у бароко-

вих хорах, що виконували партесний спів на московській Півночі, 

«київське звучання». Адже, у більшості своїй попервах хори напов-
нювали співаки з України, які прибували з київськими духовними 

особами. Ними співане визвучувалося по-київськи – «ѣ» як «і» та 

«и»-восьмеричного як «ы», а так само з твердістю приголосного пе-
редавалося у звучанні «е». Отож, у XVII – першій половині XVIII ст. 

по багатьох місцях «глибшої» Росії, не кажучи вже про Білгородську 

єпархію, що складалася з українських Слобідських земель, звучало: 
«Господи помилуй» та «Тебі, Господи». 
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Ще один вияв звукового помісцевлення – йотування. Прикладом 

поступового набування йотуванням собі повноти звукової сили у 
книзі, що посилювався місцевим «звуковим ґрунтом», може бути 

слово «унии» в службі Борису і Глібу митрополита Київського Йоана 

[3, с. 140]. Цей слововияв чується нейотованим. У цьому показовому 
випадку «південне» – «безйотове» звучання ще не переважене київ-

ським йотуванням. Власне, про те, що йотування стало на місцеву 

основу, показує і звучання у чернігівських говірках по-тутешньому 
«прикритого» голосного у слові вулиця (улиця), у чернігівців – 

«юлиця» [951, с. 69]. 

А на московсько-новгородській Півночі серед старообрядців і до-
тепер особу, що взяла на себе духовний подвиг юродства, називають 

по-книжному: «Хріста раді уродівий» – «іже во святих Прокопія 

Устюжскаго, Хріста раді уродіваго», тобто слово-означення такого 
подвижництва звучить по-південному – нейотовано. Притім зберіга-

ється записування того, давнього, звучання, яке можна зустріти і на 

сторінках «Печерського патерика»: «И облечеся в власяницю, и на 
власяницю свиту вотоляну, и нача уродство творити, и помагати по-

ча поваром, варя на братью» [4, с. 203], або ще один патериковий те-

кстовий приклад, який подає таке ж засвідчення – відсутність йоту-
вання: «Антоній преставился, и совкупив к собі уних…» [4, с. 203]; 

[*6]. 

Показовим є і те, що йотування зустрічається і на слов’янському 
Півдні, але при тім не всюди місцева сила «йота» запанувала у виз-

вучуванні церковно-книжного слова. У болгар, до прикладу, теж у 

розмовній мові має «представництво» йотування. Болгарами і церко-
вні з походження слова вимовляються з виразним йотом: «йеромо-

нах» та «Йоан». Але при визвучуванні слів з церковних книг йоту-

вання у болгар не простежується: «ему», «его». Так само і серед ма-
кедонців виразним є живомовне «йотування»: «йезеро». Притім і тут 

спостерігається відсутність «йотування» у церковних книгах. 

І лише серед сербів на балканському слов’янському Півдні у цер-
ковній вимові йотування вже набуває повноти голосу: «єму» – 

«jему», «єго» – «jего». Власне, це і є одна з особливостей охридсько- 

печської вимови. А вона простежується як охридський спадок і в Ки-
єві. Таке перенесення могло статися через первинне підпорядкуван-
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ня, як припускав М. Прісьолков, Київської (Переяславської, певен 

час саме Переяслав, а не Київ був осідком митрополії новоохрещеної 
Русі) південнослов’янському духовному осередку Охриду, а не гре-

цькому Константинополю [746, с. 48 – 51, 60 – 64]. Схожу думку ви-

словлював Н. Дурново, говорячи вже про мовні явища, – про вплив 
на вимову на відправі: за князя Володимира – східних болгар, а в піз-

нішому часі – болгар західних, тобто Македонії. Щоправда, подавав 

її, спираючись на зворотнє часове перетікання, коли зіставляти його 
припущення із думкою М. Прісьолкова про участь церковного 

Охрида в духовному житті Києва  [907, с. 113 – 114]. 

У самому Києві – у Кирилівському монастирі особливо шанува-
лося охридців, певно, немалою мірою через Кирила Філософа, ім’я 

якого було співзвучним з іменем покровителя монастиря Ольговичів 

на Дорогожúчах [*7] – Кирила Єрусалимського. Церкву монастиря 
було посвячено на честь Кирила і Афанасія Єрусалимських. У серед-

ній частині церкви було поміщено зображення, які супроводжено 

написами: «а ИОАНЪ МАКЕДОНЬСКИ», «а ІОСИФЪ СЕЛУНЬСКИ», «а 
КОСNТИNЪ», «а NАОУМЪ», «а КЛI…NТЪ» [*8]. Охрид поширював 

свою духовну владу на південних слов’ян – сербів і македонців, а ще 

й албанців. Згодом частина Македонії увіходила до духовної опіки 
вже сербського Печа як духовної столиці. Саме в македонському 

Скоп’є скликалися церковні собори, учасниками яких були сербські 

королі – «кралі». Таким, зокрема, був собор 1346 р., на якому був 
присутній Сербський король («краль») Стефан Душан. 

Давній Київ теж жваво обмінювався з сербським Півднем набут-

ками з власного творчого досвіду. Про це свідчать, зокрема, твори 
Кирила Туровського, збережені у сербських списках [824, с. 223 – 

234]. Показово, що і в сербських книгах, і на Русі йотування відбито 

особливим буквеним виявом – це «ѥ», що відтворює звучання «je». 
Для виникнення такого бувенного відповідника, як видно з мовного 

досвіду і сербського Півдня, і Русі, була місцева потреба. Можна 

припустити, що йотування у церковній вимові було перенесено з се-
рбського Півдня і з охридського духовного впливу, але тут, на місці 

– на Русі, воно віднайшло для себе живу звукову основу. Отож, йо-

тування належало і до руських особливостей книжної вимову, ґрун-
том для якої була місцева «звукова природа». Слід говорити і про те, 



 

225 

що йотування поступово набувало собі сили вияву, відтак – упостій-

нювалося як система (неодмінний вияв). Прикладом може бути і на-
ведене вище слово із Борисо-Глібської служби «унии». А так само 

вживане дотепер у старообрядців нейотоване «уродівий» – «Хріста 

раді уродівий». Хоча, тепер ніби виразно українське «християни» 
має ґрунтом своєї появи книжне джерело. І у сербів, як у давнину, 

так і тепер у книгах у випадку з цим словом простежується йотуван-

ня: «хрістіяни». Така сама, «йотувальна», вимова зберігається у ста-
рообрядців. У них теж і в книгах, і з голосу – це «хрістіяни». А от у 

новообрядців (ніконіян) після ще одного погречення у XVII ст. йоту-

вання у цьому вияві зникає. Натомість з’являється «хрістіани». Воно 
згодом як «закон письма і вимови» увійде і до вимог російської літе-

ратурної мови. Вже з московського церковного впливу запанувала ця 

вимова, ніби як книжна, згодом і на Наддніпрянщині у церковному 
середовищі. А народ так і залишився при своєму – давньокнижному 

– «християни». Саме воно, вже як українська особливість, згодом 

увійшло до літературної мови українців. 
Можна навести приклади «неповного (несуцільного – несистем-

ного) йотування» на давньому книжному мовному ґрунті. У старооб-

рядців у книжній вимові нейотованими залишилися такі іменні фор-
ми, як «Іоанн» та «Іосіф». Хоча, в народі ім’я «Іосіф» у зменшуваль-

но-грайливому вияві набуло «йота» – це «Йоська». Так само і у бол-

гар, і в сербів ці імена набули йотування. У болгар це Йоан, Йосіф. 
Хоча в народі у болгар є вияв переінакшення до Йоан, що немає йота 

– Иван. А от серед сербів йотування здобула і народна форма імені 

Йоан – це Jован. Те ж саме і серед українців Іван не має йотування, 
але при тім з’явилася також іменна форма з йотом – це Йван. Відсут-

ність йотування при відтворенні імен може бути наслідком погре-

чення, що сталося за часу мовно-літературної діяльності Максима 
Грека (1470 – 1556). Його працею вже згодом, та і за його життя, бу-

ло багато незадоволених на Москві. Адже це він, як стверджували 

місцеві, будучи греком, і не знаючи добре мови, хотів у «Символі ві-
ри» змінити «чаю воскресенія мертвих» на «жду воскресенія мерт-

вих», і тим самим, як тоді говорилося, переінакшити головний смис-

ловий вміст цієї частини «ісповєданія вєри», де б небесне «чаяніє» 
зробилося земним «ожиданієм». 
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Хоча і серед греків у народному – розмовному вияві зустрічаєть-

ся неодноразово йотування. Прикладом цього може бути назва гре-
цького міста «Iωαννινα», що звучить як Яніна. Але в мові церковній, 

що вживається до відправи, – це стара грецька (візантійська) йоту-

вання хоча б і в наведених та згадуваних поперед іменах євангель-
ських осіб відсутнє. 

Покозово, що йотуванням охоплено і прикінцеві частини слова у 

книжній вимові серед українців, а не лише початкові. Отож, йоту-
вання присутнє і в букві – буквосполуці «ѥ», яку вживають до від-

творення на письмі і на початку іменників (та іменникових за «при-

родою» займенників): «ѥмоу» (єму), «ѥго» (єго). А так само у прикі-
нцевих частинах теж іменників: «писаниѥ». До того ж, йотуванням 

серед українців у книжних словах з церковної мови охоплено і прик-

метники. При відтворенні серед українців з йотом звучить «благово-
ливий». Цю вимовну особливість перенесено і на московсько-

новгородську Північ – до російських новообрядців («ніконіян», як 

кажуть про них старообрядці, застосовуючи власне книжне природне 
давнє йотування). Але серед старообрядців у прикметниках йотуван-

ня не спостерігається. Вони і надалі визвучують такі прикметники 

по-своєму – по-давньому, надаючи слову при читанні і співанні «не-
стягненої йотом» сили й протяжності. У старообрядців наведене ви-

ще як приклад «благоволівий» (так його вимовляють у патріаршій 

Церкві) звучить як «благоволівиі». Теж саме і у «Трисвятому» – 
«Святиі, Боже, Святиі Крєпкіі, Святиі Безсмертниі, помілуі нас». 

Відгомін цієї нейотованої давнини зберігається в Україні – на За-

карпатті. Тут при відтворенні і співано, і читано молитовних слів не-
бесного співу (гімну) «Трисвятого» ще звучить, окрім «вкороченого» 

у частоті через «природу йота», а на Закарпатті, як і по свій Україні у 

цих випадках вимови панує йотування, і протяжний «і», який можна 
сприйняти за вставний та додатковий, потрібний при розспівуванні, 

звук. Отож, закарпатці ще подекуди співають на криласах: «Святий-і 

Боже, Святий-і Кріпкий, Святий-і Безсмертний, помилуй нас». Що-
правда, і в патріаршій Церкві при московській вимові в деяких випад-

ках зберігається нейотоване визвучування. Такий приклад показують, 

зокрема, «начальния» слова у добовому колі відправ: «Пріідітє, пок-
лонімся Царєві нашему Богу». Але серед українців, навіть і після пе-
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ренесення до них московської синодальної вимови «на ять», у цьому 

випадку зберігається природне для них йотування. Тут це місце з ві-
дправи звучить як «прійдітє поклонімся Царєві…», а по селах при 

вимові слова «Цареві», як і в слові «смерть», ще навіть дотепер збе-

рігається давнє києво-руське визвучування, що ґрунтується на украї-
нському природному звуко-складі. У цих словах чується твердість. 

Отож, на українських селах і тепер звучить давня твердість разом з 

йотуванням: «Прійдітє поклонімся Цареві (а не Царєві)…». У цьому 
випадку спрацьовує справжнє середовище мови, де «живою» є і фо-

рма давального відмінка «батькові», а отже – і «цареві». При відтво-

ренні слів з книги серед українців по селах виразно спрацьовує жива 
сила мови. Отож, теперішнє «книжне» «Царєві» одразу заміняється 

на «своє» – «Цареві». 

У старообрядців у духовних стихах збережено особливість «йо-
тування», властиву для книги та книжної мови. Показово, що йоту-

вання, характерне для розмовного вияву, майже зовсім не проникає 

до слів цих творів. Так, у «духовний стіх» «Ви люді научєнниє» не 
увійшло «мирське йотування», яке зустрічається у народно-мовному 

середовищі у слові «научєнниє». Хоча, і спостерігаються зміни, що 

стаються з розмовного впливу, книжна форма прикметника у завер-
шенні поступається розмовній. «Наученния» робиться «научєнние». 

Так само зникає властива для давньої старообрядницької вимови 

твердість приголосного у сполуці «ч» та «е». Тут вже запановує «жи-
вомовна» м’якість. Прикметним видається також співаний спосіб ви-

конання твору. У його звучанні зберігається візантійський (старобол-

гарський) «ісон», який не спостерігається вже навіть у церковному 
співі старообрядців. Отже, у полі «духовного стіха» зберігається ли-

ше книжне йотування – ось таке, як наприклад – «моjе», і зовсім «не 

підпускається» у текст духовного стиха йотування на зразок – «моë» 
(«моjо»). Загалом у словах цього духовного стиха відгомонює значна 

мовна давнина. Так, цілком виразно по-давньому, не змінене сусід-

німи (близькими) говірковими переінакшеннями та книжним впли-
вом, звучить слово «шумлять», зі вставним «л» та кінцевим 

пом’якшенням (у виконанні балаковських – поволзьких старообряд-

ців-білокриницьких). Показово, що в згаданому «духовному стиху» 
з’являється дія двох йотувань. Але лише одне з них утверджується у 
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звуковому спорядженні слово-складу в творі, що належить до при-

літургійного смислового та виконавського вияву. Те йотування, що 
показує свою силу як церковне – «ученни-є (je)». Певно, що цьому 

посприяло саме спрямування твору, а відтак – і виразна близькість до 

церковно-мовного вжиткового поля. Інше – живомовне – народне, 
що мало б з’явитися у звуковому вияві «науч-е(ë-jo)нниє» через бли-

зьке до нього «учëный», так і не набуло собі місця. Прикметно, що 

серед старообрядницьких духовних осіб, зокрема липованських у 
Придунав’ї, і дотепер не вживається «народного-живомовного» йо-

тування, а все вимовляється по-церковному – по-книжному: «тєплий 

прієм». Російське живомов’я і літературна – сучасна писемна мова 
вже подають цей вислів як «тьоплий прійом» – «тëплый приëм». 

Старообрядці і у вимові слів з богослужбових книг так само тепер 

різняться. Одну вимову – давню зберігають безпопівці, іншої дотри-
муються попівці. Попівці, що тривалий час після смерті єдиного з 

єпископів, який підтримав, разом з «соловєцкімі сідєльцамі», старі 

книги, а отже і старий обряд, ним був Коломенський єпископ Павел, 
були біглопопівцями. Нечислене духовенство, яке правило серед 

старообрядців у XVIII – першій половині XIX ст., потай їздячи міс-

цями їхнього розселення, – це священики, що перейшли – «перебіг-
ли» до них з синодальної Церкви. Від «бєглих попов», які переходи-

ли до прихильників «старой вєри» багато чого було взято і до старо-

обрядницького церковного життя, навіть несподівано, і не помітно 
для них самих. Особливо це стосувалося питань мови. З собою з си-

нодальної Церкви «бєглиє попи» принесли і особливості церковної 

книжної вимови. Отож, попівці – і білокриницькі, і новозибковські 
(та частина біглопопівців, що не визнала Босносараєвського митро-

полита Амвросія Паппа-Георгополі, який осів у Білій Криниці на Бу-

ковині та поновив для старообрядців і єпископство, і священство) у 
визвучуванні з церковних книг зробилися нерозрізнюваними з сино-

дальним духовенством і криласами. По суті у цьому своєму досвіді 

вони були схожими на «єдіновєрцев» – це ті старообрядці, що визна-
ли над собою зверхність синодальної Церкви за умови збереження 

відправ за старими книгами і обрядом. Тут запанувала вимова «на 

ять». 
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А безпопівці – найчисельніші серед них поморці-виговці, які й 

були духовними спадкоємцями соловецьких старців, так і залишили-
ся при давній вимові. Вона у своєму звуковому складі нагадує 

охридсько-печську (сербську), чи докладніше мовити – майже не ві-

дрізняється від неї. Тут розрізнено вимовляють, як і серед сербів, і 
«ѣ» – «є», і «е» – як «е». Вимова «ѣ» та «е» має відмінність за 

м’якістю («ѣ» – «є» – «во вєкі вєком») та твердістю («е» – «рече»). 

Таку вимову зберегли старообрядці-поморці, що осіли у Балтійських 
державах, серед них простежується неперервна тяглість у існуванні 

«общєств» (громад). Цієї вимови тримаються і близькі до них безпо-

півці Петербурга. Тутешня Невська Знаменська громада («общєст-
во») здійснює духовний провід і серед старообрядців-поморців у те-

перішній Росії. Хоча при навідуванні поморців Сибіру старообряд-

цями-поморцями з Петербурга виникли певні непорозуміння та тер-
тя, і що показово – на мовному ґрунті. Сибірські поморці з підозрою, 

навіть як «новшество» сприйняли вимову невських старообрядців. 

Причиною для такого явища була втрата тяглості у існуванні староо-
брядницьких громад у Сибіру. Після більшовицького захоплення 

влади значна частина з них, окрім хіба що новосибірської, вимушена 

була зробитися хатніми – збиратися потай на моління по хатах вір-
них. А от всі «молєнниє», що існували до того, було закрито. Як на-

слідок і втрата «криласного» (серед старообрядців так само – «кры-

лосного» у вимові, а не «клиросного», як тепер у патріаршій Церкві) 
досвіду. У містах така втрата обернулася і зникненням давнього зву-

кового чину при відтворенні слів з церковних книг. Натомість запа-

нувала у повоєнний час вимова «на ять». Вона вже була, звісно, «но-
визною». При зустрічі з іншим звучанням, насправді давнім, сибір-

ські поморці, що через далечінь не мали ближчого спілкування з по-

морцями Петербурга та Прибалтики, сприйняли його як «новизну». 
Після роз’яснення «невців» це питання влагодилося. Хоча по відда-

лених селах і «заімках» у Сибіру серед поморців та прихильників 

інших безпопівських «согласов» у 1970 – 80-х рр. ще зберігалася да-
вня книжна вимова. Тут читалося і співалося з книг по-старому: «Да-

де своім ученіком і апостолом, рек», «Мене ждут праведніци, донде-

же воздасі мнє». 
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Сербську – охридсько-печську вимову, яку, як мовилося, збере-

жено і на вологодсько-архангелогородській Півночі, слід зауважити і 
в такому зв’язку. Це «звуковий випадок», коли живомов’я не спра-

вило впливу на церковне визвучування. І це вже сербський приклад з 

«и»-восьмеричним, що у визвуці в народі, є близьким до українсько-
го «и», тобто показує той приголосний, що тяжіє до ствердіння. Але 

серед сербів так і «не наважилися» перейти на повнозвучне відтво-

рення «и» у церковних книгах, як того б могла «вимагати» місцева 
«звукова природа» – усна твердість приголосного у сполуці з книж-

ним «и». Тут буквене «и»-восьмеричне так і залишилося з книжним 

звучанням, тобто відтворювалося з силою м’якості. Це сталося, але 
все одно лише з наближенням у звучнанні, а неповнозвучно, серед 

хорватських глаголяшів. Отож, глаголяші вимовляють звукове «и»-

восьмеричне, звісно, воно передається на письмі глаголицею, дуже 
близько до українського живомовного «и». Тобто із відтворенням 

звукового «переходового» ствердіння – напівтвердо. 

Хоча, є випадки, так ведеться довкола міста Ніш, де відчувається 
болгарський звуко-чин у відтворенні «ѣ». Тут так само свій вплив 

зробило і сербське живомов’я стосовно «и»-восьмеричного. Отож, 

довкола Ніша молитвослів’я вимовляють так: «Ґосподи, Ґосподи, 
призри с небесе, і виждь, і посети виноґрад сей, єґоже насади десни-

ца Твоя». Відтак «ѣ» у «посети» звучить по-болгарськи – як «е». А 

так само з’являється у звучанні твердість приголосного у сполуці з 
«и». Але, разом з тим, присутнім також є сербське (печське) йоту-

вання – «єґоже» – «je-ґоже», якого немає серед болгар. 

Такі ж особливості – «відсутність впливу» спостерігаються у се-
рбсько-печській вимові і щодо приголосних. І тут є такий випадок, 

де, як і у визвучуванні «и», живомов’я не виявило своєї сили, «не на-

важилося» на вступ до поля церковного звучання. Ідеться про «щ». 
Отож, у сербів на відправі ця, у своєму складі «двоповерхова», буква 

звучить як «шч» – «поюшче». І тут серби цілком схожі на Русь. Але 

показовим є те, що у живомов’ї серед сербів – це «шт» – «свештені-
ці». 

Хоча, на Русі, зокрема в «Ізборнику» (1073 р.), можна натрапити 

на болгарське церковне і живомовне та сербське живомовне визву-
чування «щ» – як «шт» – «хоштет», і такий же запис: «…и в мирских 
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мнози дьржать комканиє в дому своєм, єгда хоштет приємлет…» 

[Цит. за: 834, стб. 1266]. Зберігається ця південнослов’янська вимов-
на риса і в «Слові о законі…» митрополита Іларіона: «…насиловааху 

на хрестіани, рабичишти на сини свободниа», «Юдіи бо при свішти 

законніи ділааху своє оправданіє…», «Єлико бо рече євангелисть: 
“Прияша єго, дасть им власть чадом Божиєм бити, віруяштиим в имя 

єго…”» [898, с. 162, 166, 176]. І навіть у XVII ст. у «Палінодії» Заха-

рія Копистенський не лише визвучує «щ» по-південному, а і відтво-
рює такий визвук на письмі, заміняючи «двоповерхову» букву «щ» 

на букво-сполуку «шт»: «…што колвек на земли розвяжет…», 

«штоденним трудом» [343, с. 346, 774]. Зрозуміло, чого такий пере-
хід у звучанні все ж стався на Русі. Адже, тут ця буква, а відтак – і 

звукосполука, потрапила на місцевий звуковий ґрунт, отже отримала 

з нього свій звуковий чин. А от у сербів цього не сталося. Слід заува-
жити, що у сусідніх з сербами болгар «щ» звучить як «шт» і в цер-

ковній вимові. Але для того є підстави, вони такі, як і на Русі. Тут це 

звучання є однаковим і в церковних книгах, і в живомов’ї. Отож, це-
рковне звучання має за підґрунтя місцевий «живомовний первень». 

Ще одна прикметна вимовна сербська особливість, що виявляєть-

ся у теперішньому перекладі чину відправ, це звук, близький до 
українського «і» на місці книжного «ѣ»: «Тебі славу узносімо». А 

визвучування з руським (українським) голосом подає ось який вияв: 

«Теб-і славу возсилаєм». Але і в цьому випадку сербське живомов’я 
не учинило зміни (заміни) визвука у відтворюваному з церковних 

книг. У сербів це: «Тебє славу возсілаєм». Загалом охридсько-

печська вимова у своєму просторуваннні досвіду вживання мови й 
слова з церковних книг охоплює не лише «внутрішні» – сербські зе-

млі. Але так само і приморські. Християни в Чорній Горі – Crna Gora 

– Montenegro, що вживають у богослужінні візантійський обряд і ки-
рилицю в книгах, визвучують на відправі по-охридськи: зі звуковим 

виявом «ѣ» як «є» (з м’якістю приголосного), а «є» як «е» (з твердіс-

тю). Серед чорногорців спостерігається так само ще і йотування. 
Отож, і в цих землях у звучанні «ємоу» – це «jеmu», а не «ему» 

(«emu»), як це звучить у болгар. І серед цих адріатичних приморців – 

чорногорців «и»-восьмеричне не показує і не виявляє ствердіння. 
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У хорватських глаголитів (глаголяшів) «юс» – «Ѧ» визвучуються 

дещо по-іншому, як-от у сербів: «нашѧ(я)», або у київському ізводі, 
де це вже «наша» (давнє «душѧ нашѧ» – згодом «душы нашѧ» (те-

пер «ѧ» у цьому випадку при вимові – це «а»)). До прикладу, вимова 

«Ѧ» у глаголяшів: «Духа Свѧ(е)таго», а не «Духа Свѧ(я)таго», «Духа 
свѧ(е)таго ісходѧ(е)чаго». Так само і голосний неповного творення 

«ъ» прояснився по-іншому як «а»: «въ(а)скресеніє», «въ(а)платісе», 

«…Са Отцем і Сіном скупна покланяіма, съ(а)славіма». Показовим є 
етимологічний «ѣ», що у глаголитів має своє буквене позначення, він 

звучить на основі «ікавізму», як і в «київському голосі»: «і вплатісе 

от Духа светаґо з Мариі Дѣ(і)ви», «распенше за ні прі Понтіє Пі-
латѣ(і), мучен і поґребін, і васкресне в(а) треті дань по пісанію», «іс-

павідáю єдіно крешченіє ва атпученіє гріхов», «от віка». Так визву-

чують етимологічний «ѣ» по селах, де зберігся «живіший книжний» 
звук, а отже – давніший. У надаванні звукового вияву етимологічно-

му «ѣ» не завжди спостерігається сталість. Трапляється чути, коли 

етимологічний «ѣ» звучить і як «є», навіть – «іє». Такі випадки зде-
більшого належать до культурного простору міста, тут на визвучу-

вання впливає вже літературний (чи «поперед літературний») вияв 

звучання етимологічного «ѣ» у хорватській мові. Прикметники у 
глаголяшів «усічені»: «ва єдіну свету католічаньску і апостольску 

Церькав». Або мають таку «повноту»: «Яґанче Божьі». Звучання «щ» 

у глаголитів не «шт», і не завжди «шч»: «крешченіє», а здебільшого 
«ч»: «ісходечаґо». При тому збережено «ґ» – «g»: «Ґосподі». «И»-

восьмеричне, як зауважувалося, передається як «і» (в окремих випа-

дках – напівтвердо): «седіт одесную Отца», «Ґосподі помілуй». У 
«Вірую», незважаючи на історичне тривання влади королів над хор-

ватами, залишено образ і поняття «царства»: «єґоже царству не будет 

коньца». «Е» вказує на твердість приголосного: «і чаю васкресенія 
мертвіх». А прикінцеве «Амін» (як у греків та болгар) у глаголитів 

звучить на латинській основі – «Амен»: «і жівота будучаго віка. 

Амен». У хорватській літературній мові латинське «Credo» – це 
«Vjerovanje», а старослов’янською (по-глаголитськи) – «Viruju». От-

же, «ѣ» по-хорватському літературному звучить як «є», а на глаго-

литській відправі – переважно як «і». 
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Але є випадок у церковній вимові, коли й на києво-руському 

ґрунті не сталося повного упостійнення і закріплення за «и» його 
помісцевленого звучання. Це сполука «и»-восьмеричного з «ж» та 

«ш». Отож, як збереження «південного» звуко-устрою серед україн-

ців, спостерігається ця балканська спадщина у незмінному вияві – 
«благоволиші», «отложім». При тому видно, що у «сусідньому зву-

ковому випадку» з «благоволиші» «и»-восьмеричне вже входить до 

звукового поля твердості. Теж саме можна говорити і про випадок з 
«отложім печаль». Тут «и»-восьмеричне пов’язане з м’якістю, а от в 

слові «живот» – вже з твердістю. 

Показово, що і в теперішній синодальній вимові у словах з цер-
ковних книг на московсько-новгородській Півночі ця болгарськість 

вже є не звуковою, а лише буквеною, вона зберігається і в російській 

літературній мові, як залишок від етимологічного правопису. Отож, і 
в літературній мові, і у вимові слів з церковних книг на московсько-

новгородській Півночі панує твердість. На пояснення цього, етимо-

логічного, спадку в російській мові випрацювалося правило: «жи» і 
«ши» завжди пишеться з «и». Тоді як серед болгар і в церковній ви-

мові, і в живомов’ї «и» завжди пов’язаний з м’якістю: «жівотворяш-

тей Троіце», «жівот предадім», «блаґоволіші». 
Ту саму непослідовність у синодальній вимові можна бачити і сто-

совно «ѣ». Як і в сербсько-печській вимові, він загалом пов’язується з 

м’якістю. Але є випадок, коли російське живомов’я вносить своє «ко-
ливання» до упостійненого звуко-вияву «ѣ» як «є». Отож, це вияви 

звучання при сполучуванні з «ц». І в церковній вимові, і в розмові на 

московсько-новгородській Півночі «ц» має твердість. Саме з таким ви-
звуком передається «целєбнік», де в корені наявним є буквений «ѣ», а 

також «Богородіце». Власне, таку особливість у вимові мають і старо-

обрядці-безпопівці, які тримаються сербсько-охридського визвучуван-
ня з розрізненням «ѣ» та «е», як мовилося. Серед них теж «ц» зі сполу-

ки на письмі з «ѣ» – твердий. Тоді, як у самих сербів, і в цьому випадку 

вживання «ц» з «ѣ» простежується незмінна – упостійнена м’якість: 
«цєлебнік» та «Боґородіцє». 

І серед українців «ѣ», що має вимовлятися за російським та серб-

ським звуковим взірцем – м’яко – як «є», помісцевлюючись, виявляє 
себе у звучанні по-болгарськи – як «е». Отож, українець – природній 
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мовець, при потребі відтворити по-російськи «Вєра», так учинять у 

визвучуванні і подоляни, і мешканці південної Київщини, замість 
вимовити «є» збивається на «е». І каже: «Вера». Зовсім так, як це на-

писав у своєму молитовному зверненні на стіні Києво-Софійського 

собору в ХІ ст. Стефан, вживши замість «ѣ» «е». 
Власне, такий розподіл при відтворенні «ѣ» спостерігається у 

межах Київської митрополії, її південно-західної частини – Україн-

сько-Білоруської Церкви, вже як церковна і писарська особливості 
визвучування (екфонемування), а відтак – і записування. Ще з часу 

Русько-Литовської держави, коли писарям наказувалося в суді та і в 

інших випадках писати все справування по-руськи: «А писар земски 
маєт по-руску литерами і слови рускими вси листи, виписи і позови 

писати, а не иним язиком і слови, а присагнути маєт на вряд свій пи-

сарски тими слови: я присегаю Пану Богу в Тройци єдиному» [Цит. 
за: 653, с. 17], простежується розрізнення поміж церковним та писар-

ським визвучуванням, що, звісно, відбивається і в записі. Слід від-

значити, що навіть у цьому виписі настанови пиcарям вжито «київ-
ський запис» – київську буквену добірку. Як і в графіті на стінах Ки-

єво-Софійського собору, як і в «Ізборнику Святослава» з ХІ ст., на 

позначення живомовного «і» тут вжито «и»-восьмеричне при викладі 
присяги у слові «Тройци». Показово, що при читаному відтворенні 

такого випису могло виникати і «звукове коливання» поміж твердіс-

тю та м’якістю. Отож, слово могло звучати як «Тройці», але і як 
«Тройци». І тоді буквенне «и» набувало свого теперішнього звуково-

го ошатування. Адже, в українському мовному полі були мовці, і це 

спостерігалося, зокрема, довкола Києва – так велося серед позняків-
ців – мешканців лівобережного прикиївського села Позняки, які ма-

ли в своєму звуко-складі твердий «ц». Тут вимовлялося «Тройца», 

«на Тройцу», «хлопци», «птица», «Грицко». Отож, церковне у своє-
му звуковому чині було руським – українським за звуко-

спорядженням, і то без винятку і на українських, а так само – на бі-

лоруських землях. Так було в Київській митрополії Царгородського 
патріархату. 

Теж саме велося вже згодом і у вжитку уніатської (з’єдиненої) 

Церкви східного («ґрецкого» (руського)) обряду. Про це свідчать ви-
дані для уніатського (з’єдиненого) духовенства «Екфонемати» – 
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«Ecphonemata liturgiеу greckiey, albo tego wszystkiego, co przy liturgii, 

to iest mszy sw. kapłan, dyakon i chór spiewają…», і що показово – у 
Вільні, у василіанській друкарні в монастирі Трійці. Видання здійс-

нено латиницею. Тому увесь «живий» звуко-чин відтворення з цер-

ковних книг тут показано однозначно, він є записом-
«транскрипцією». Отож, в обох виданнях «Екфонемати», що 

з’явилася і в XVII, і в XVIII ст. спостерігається руський (україн-

ський) голос, де «ѣ» звучить як «і»: «wo wiki wikom». 
Як засвідчує історична дійсність, практична вищість Києва ви-

явилася донативною для державного устрою Великого князівства 

литовського (литовсько-руської держави). Мала київська практика 
власний вагомий відбиток і в мовній справі цього державного утво-

рення. Руська мова разом зі зведенням законів «Руською правдою» 

на тривалий час запановують у цій державі. Багато хто з литовців 
одружувався з руськими князівнами та боярівнами, які були христи-

янками і мали за духовну потребу відвідувати християнські бого-

служби. Для цього в литовських землях зводилися церкви, до них за-
кликалося духовних. Київська традиція і в справі церковної мови 

сприймалася незаперечно. Напевно, увійшла вона в деякі частини бі-

лоруських, згодом литовсько (литвинсько)-білоруських, земель ще за 
часів руської княжої єдності. Так в церковних текстах у віленській 

окрузі і в самому Вільні звучав майже «український голос» у вимові. 

Важко було б вирізнити цю особливість з видань, видрукуваних ки-
риличним, за графікою, типом. Показовішими в цій справі виявля-

ються видруки церковних руських (церковнослов’янських) текстів, 

що вийшли друком з латинським буквенним записом. Одне з таких 
видань – це, як мовилося, «Ecphonemata Liturgiey greckiey…» (Wilna, 

1671 р., ще один видрук – 1784 р.), до якого увійшов текст літургій-

ної відправи. Латинографічний запис (у суті своїй найвідповідніша 
транскрипція) засвідчує українськість мовного звучання церковних 

текстів в уніатських церквах у Вільні, бо видання з’явилося й готува-

лося до друку у віленській уніатській друкарні. Тексти записано у 
«Екфонематі» так, отже, мали би вони й відповідно бути визвучени-

ми (екфонемованими): «Jako podobaiet ti wsiaka słáwa, czest, y 

poklonenie Otcu, y Synu, y Swiatomu Duchu; nyni y prisno y wo wiki 
wikom. Amin» [1018, s. 18]. «Iże Cheruwimy táyno obrazujusczij y 
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żywotworiaczey Troycy Tryswiatuiu Pisń prynosiasczij, wsiakuiu nyni 

żyteyskuiu otwerżim peczál: Wsich was Prawosłáwnych christián Da 
pomianet Hospod Boh wo carstwij swoiem nebesnom, wsehda, nyni y 

prisno y wo wiki wikom. Jako da Cara wsich podiemliusczij Anhelskimi 

newidimo dorynosima czynmi. Alliluia. Alliluia. Alliluia» [1018, s. 20]. 
А це літургійні антифони часопростору відправи тієї частини лі-

тургії, що має назву «літургія оглашенних», тобто тієї частини про-

слави, куди в давнину допускалося ще неохрещених – «оглашен-
них», вміщені до «Ecphonemata» (Вільно, 1671 р.): 

 

Антифон І 
(Пс. 91: 1 – 3) 

Molitwami Bohorodica spase spasi nas (приспів до кожного «сти-

ха»). 
Slawa Otcu, y Synu, y swiatomu Duchu. Y nyni, y prisno, y wo wiki 

wikom. Amin. Molitwami Bohorodica spase spasi nas. 

 
Антифон ІІ 

(Пс. 92:1,5) 

Molitwami Swiatych twoich spase spasi nas. 
Slawa Otcu, y Synu, y Swiatomu Duchu. Y nyni, y prisno y wo wiki 

wikom. Amin. Iedinorodnyy Syn… 

 
Антифон ІІІ 

(Пс. 94, 1 – 5) 

Spasi ny Syne Bożyi, wo swiatych diwen syy poiusczychti. Alliluia, 
Alliluia, Alliluia (приспів). 

(Недільний приспів) Spasi ny Syne Bożyi, woskresyy iz mertwych, 

poiusczych ti. Alliluia, Alliluia, Alliluia [Цит. за: 269, с. 219 – 220]. 
Як видно з наведених текстів відправи літургійного антифонарію, 

що вживався у руському (грецькому) обряді Київської митрополії 

уніатської (з’єдиненої) Церкви, визвучувуння (екфонемування) текс-
тів було переважно київським, щоправда помічаються і місцеві зву-

кові особливості. Передовсім, по-київськи (по-українському) звучить 

найвиразніше «київське представництво» – це «ѣ», що має звучання 
як «і»: «wo wiki wikom». «И»-восьмеричне показує приклад звуково-
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го помісцевлення: «prisno», «diwen», «spasi». Власне, ідеться не лише 

про помісцевлення у звучанні, але так само про збереження півден-
нослов’янського типу визвучування «и», що вирізняється м’якістю 

приголосних. Тоді, як києво-галицьке звучання ґрунтується, як за-

уважувалося, на твердості приголосних при вимові «и». Це приклад 
різниці з «київським голосом» визвучування текстів з церковних 

книг. Хоча у відтворенні «и» не спостерігається сталості у вілен-

ському виданні «Ecphonemata». Тут же, як видно в текстах антифо-
нів, звучить і «київський голос»: «nyni», «y prisno», «ny». Тобто 

усталення справді не було, литвинсько-білоруське (воно ж і – пів-

деннослов’янське) навіть сусідує з «київським», як це спостерігаєть-
ся в прикладі «y prisno». Відтак, все залежало від «живого досвіду» 

звукового «спілкування» з текстом, його звукового відтворення. Зро-

зумілим також робиться те, чому, наприклад, у народному звуковому 
відтворенні, зокрема, на Наддніпрянщині хліб «прісний». Адже у те-

кстах антифонів зустрічається саме таке визвучування слова 

«prisno». При тому, що загальне «правило» у «київському визвучу-
ванні» – це передавати «и» з твердістю у сполучуванні з приголос-

ним. Власне, така «несталість» у звуковому відтворенні «и» просте-

жується і в мовленні довкола Києва, тут є і «твердість», і «м’якість». 
Бачиться вона при знайомстві з текстами «Ecphonemata»: «y wo wiki 

wikom». Отже, можна говорити і про існування новогрудсько (поло-

цько)-віленського звукового способу відтворення текстів при читанні 
та співанні з церковних книг. Хоча головна вирізняльна ознака його 

була не південнослов’янська – печсько-сербська, хіба, що такою 

ознакою можна назвати «твердість» «е» у поєднанні з приголосними. 
Але вона є рівно ж і київською, скріпленою місцевим звуковим по-

лем. Та найголовнішою рисою є визвучування «ѣ», це робилося, як 

видно з віленського видання «Ecphonemata», виразно «по-київськи» 
– русько-українському. Отож, при тому, що можна говорити про пе-

вні особливості визвучування книжних текстів на відправах у лит-

винсько-білоруському середовищі, в основі своїй це звучання теж 
«київське». Тутешнє визвучування майже не підтримується з місце-

вого мовного звукового поля, у ньому переважно здійснюється виз-

вучування «по-київському» – по-українському, або, принаймні, по-
поліському, як у випадку з «и»-восьмеричним. Зрозуміло, що такого 
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способу визвучування церковних текстів трималися і в інших лит-

винсько-білоруських місцях митрополії, коли так правилося в мит-
рополичому місті Вільні. Таке звучання текстів з церковних книг 

можна назвати митрополичо-дяківським. Воно панувало на церков-

ній відправі цієї частини Київської митрополії (Українсько-
Білоруської Церкви). Цілком зрозуміло, що дотримувалися його не 

лише уніати, але і ті, хто своїм духовним главою визнавали правос-

лавного Київського митрополита Константинопольської патріархії. А 
в києво-галицькій частині православної митрополії, як і серед уніатів 

Правобережної України, панувала виразно київська вимова при зву-

ковому відтворенні поданого в церковних книгах. Отож, вимову чи-
таного і співаного з церковних книг у Київськії митрополії можна 

назвати «своєю» окремою, що належала до простору церковної від-

прави. Це вимова «митрополичо-дяківська», вона ґрунтувалася у 
своєму звуковому чині на руській (українській) звуковій основі. Зда-

вна – з княжої пори потрапивши у простір відправи, як «своє» звуко-

ве спорядження мови Кирила і Мефодія, вона, вже як отецьке пере-
дання, визнавалася і підтверджувалася непохитним авторитетом з мі-

сцевої духовно-церковної спадщини. 

Водночас, можна говорити і про інше звукове панування, дещо 
відмінне від «митрополичо-дяківського» (церковного), ним було 

«писарське», що побутувало у полі канцелярійного справування. 

Це «писарське» визвучування було литвинським (білоруським). І 
так само не мало земельного розмежування. Писарська особливість 

відтворення при записі – вживання замість «ѣ» «е» спостерігається у 

багатьох випадках давньої документації. При писарському записі 
книжний «ѣ» заступає живий «е». Хоча, у білоруському живомов’ї 

наявним є два визвучування «ѣ» у сполуці з приголосними: тверде – 

«рэчка», «Рэчіца» та м’яке – «хлеб». Ось приклад записування «Ста-
туту» 1529 р.: «О светкох, коториі мают биті прі справені тастамен-

ту», а ними мають виступати такі особи: «Теж уставуєм: прі таста-

ментах тих мают биті вєри годниє, а не подозрениє» [681, с. 103]. 
Писарі, що походили з білорусько-литвинських земель, заводили 

таку вимову та відповідне відбиття її на письмі і в актових книгах 

замків. Адже, державні осередки у Русько-Литовській державі місти-
лися саме на білоруськи-литовських землях, один з них – Новогру-
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док. Тому увесь чиновний люд орієнтувався на білорусько-

литвинське середовище. Відтак, вимога, занесена до «Литовського 
статуту» у практиці звукового застосування, а отже – і в буквенному 

відтворенні мовленого, ставала на білорусько-литовську «звукову 

основу». Так у межах Русько-Литовської держави та духовному про-
сторі Київської митрополії стався розподіл на дві звукові практики, 

що відбивалися у писаних гродських та писаних, згодом друкованих, 

церковних кириличних книгах. Церковне звучання, де панувало по-
няття духовної тяглості як неперервної традиції, вже зауважувалося, 

споглядало на досвід Києва та Київської митрополії, навіть незважа-

ючи на те, що самі митрополити перебували вже на білорусько-
литовських землях – в Новогрудку та Вільні. У церковному звучанні 

панувало «київське» – русько-українське звукове відтворення як на 

Київських, Галицько-Волинських землях, а також на Закарпатті та 
Буковині, так само і в землях білорусько-литовських. А в писарській 

практиці у визвучуванні та записуванні «руської мови» головував бі-

лорусько-литовський звуковий вияв. Тоді цілком зрозуміло, чому 
буквенний «ѣ» у гродських книгах замінявся на підтримуване живим 

білорусько-литовським звуковим полем «е». Чиновників-писарів Ру-

сько-Литовської держави наслідували у своєму мовному практику-
ванні й писарі та писарчуки на українських землях. Хоча, в «Литов-

ському статуті» у словах писарської присяги «ѣ» визвучується так 

само по-київськи (українськи), ще із київським підходом до запису-
вання цієї «живої звукової» місцевої особливості – із застосуванням 

«и»-восьмеричного, як у «Ізборнику Святослава» (1073 р.): «…а при-

сегнути маєт на вряд свій писарски тими слови: я присегаю Пану Бо-
гу в Тройци єдиному» [Цит. за: 653, с. 17]. Отож, церковне звучання 

було «київо-галицьким» (українським), а писарське – новогрудсько-

віленським (білоруським). Хоча і в «писарське» звукоспорядження, а 
відтак і добірку буквеного складу на потребу відтворення таких зву-

кових особливостей, проникало «південне» (києво-галицьке) звучан-

ня. Такі, збережені дотепер, пам’ятки є виразно більш українськими 
[599]; [600]. 

Слід зауважити, що і серед українців спостерігається у звуковому 

відтворенні буквеного «ѣ» і твердість приголосного – «ведрó» і 
м’якість – «хліб». Прикметно, але ота звукова твердість серед украї-
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нців співіснує з м’якістю навіть в межах відмінювання одного слова, 

того ж таки «ведро», яке у множині одним мовцем здебільшого ви-
мовляється як «відра». Такі «особисті» звуко-появи показують, зок-

рема, мовці-носії поліських говірок неподалік Києва. Ось приклад 

колядки з Чернігівщини, де «сусідують» два визвучування «ѣ»: 
В трейтє аконце сокал улетєв; 

Сокал улетєв, на престолі сєв… [Цит. за: 826, с. 242]. 

Церковне слово «престол» має у своєму складі і церковне визву-
чування, де «ѣ» – це «і»: «на престолі», воно ж і місцеве, і так само 

місцеве – «улетєв», і це ще одне тамтешнє земельне звукове «пред-

ставлення» «ѣ» – як «є». Теж саме у звучанні можна спостерегти і в 
цій весільній пісні з Чернігівщини: 

             Чи далеко бували, 

             Чи гаразд гостювали? 
             – Двоє діток звенчали [Цит. за: 971, с. 296]. 

І що показово, з огляду на відсутність згаданого земельного роз-

межування, таке відтворення на письмі можна спостерігати і в Біло-
русі, а так само серед писарів-справувальників на українських зем-

лях. Такі приклади є у записах, що їх зроблено у Житомирському за-

мку та у містах Волині. Так виписано, зокрема, у 1591 р. про волин-
ського шляхтича Михайла Баковецького, що утверджував своє добре 

ім’я: «добре в повете Луцком оселий, … не позваний и правом нико-

ли ни в чом не переконаний» [Цит. за: 1000, с. 115]. Певно, що ці за-
писи робилися чиновним людом, представники якого могли прибути 

як «державні службовці» з Білорусі. То могли бути переважно лит-

вини («літвіни» – білоруси). Адже влада Русько-Литовської держави, 
як мовилося, перебувала у Білорусі. А коли до чиновного люду бра-

лися виконавці і з місцевих – південних земель, то в своїй писарській 

роботі вони вже дивилися на зразки литвинів – білорусів. 
Та і самі митрополити Київські мали собі за осідок, як зауважува-

лося, литовський (білоруський) Новогрудок, а згодом перебували у Ві-

льні. І от виданий у тому ж таки Вільні кирилицею «Катехизис» на-
прикінці XVI ст. запис про місце друку на початковій сторінці, слід на-

голосити, має цілком «київський», тобто церковний. Тут замість нале-

жного «ѣ» з’явилося «и»-восьмеричне, як це завелося у Києві ще здав-
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на і зробилося там місцевим «законом букви». Отож, у книзі відтворе-

но на письмі місце її появи – як «у Вильни» і у «друкарни». 
А в самому Києві теж зустрічаються приклади записів із писар-

ського досвіду. Тобто передавання «ѣ» у відповідності до білору-

ського живомов’я. Такий приклад показує навіть переклад молитви 
«Отче, наш», віднайдений у Києво-Михайлівському Золотоверхому 

монастирі. Цей переклад вважається українськомовним. Але тут від-

сутній як книжний «ѣ», так і його «київський замінник» – «и». Запис 
теж здійснено не по-церковному (по-київськи), а по-писарськи («літ-

вінскі»). Замість книжного «ѣ» тут вжито північно-західний живий 

«е»: «Отче наш, которий єси на небесах, нехай ся святит имя твоє. 
Нехай придет кролевство твоє й, нехай будет воля твоя яко в небе 

так и на земли. Хлеба нашего повшехденного дай нам сего дня. И 

отпусти нам грехи наша, бо и ми отпущаєм виноватци нашому. И не 
уводи нас в покушене (е), але нас вибав от злого. Або вем твоє єст 

кролевство, и моц, и хвала на веки. Аминь» [Цит. за: 653, с. 42]. 

 

 
 

Добре «виконаний» в Острозі та згодом запроваджений в академії 
в Києві, тримовний проект школи здобував прихильність і поза ме-

жами цих міст та України. За підмогливої праці академістів-
українців подальше здійснення цього, вдалого для української куль-

тури, проекту відбувалося й на Москві. Адже ж, окрім України, ця, 

налаштована на відповідне до часу сприйняття новизни, а разом з 
тим і плекання традиції, шкільнича справу здобула пошану через та-

ку ж допомогу й іншим народам слов’янського світу, котрі надсила-

ли до Києва на навчання своїх обранців. Приходили на науку до Ки-
єва спудеї із сусідньої Молдови, яка хоча й не була слов’янською за 

генетичною мовою, але належала до культурного простору «Pах 

Orthodoxa» – Православного Світу з тривалим у часі вживанням мо-
ви церковнослов’янської як мови відправи богослужіння у цій землі. 

Отже, й ця культова ознака (богослужбова мова до XVII ст.), як і 

графічна кирилиця, котра побутувала в Молдові, а згодом вже й Ру-
мунії аж до XIX ст., ставали основою традиції та конфесійності як 

етнокультурного вираження Молдови, а частково й Волощини. Про 
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ці особливості в буковинській газеті «Русская правда» від 21 січня 

1911 р. писалося: «…що волохи прийняли православну віру від нас, і 
тому у них всі церковні книги ще донедавна були писані не по-

волоськи, а по-нашому…» [Цит. за: 973, с. 57]. Власне, тривалий час 

у Румунській Церкві не відмовлялися від давньої церковної кирили-
ці. Нею друкувалися богослужбові книги. Вона складала чин церко-

вного буквеного письма, на відміну від світського – латинського за 

основою. У Румунській Церкві і дотепер виявляють прихильність до 
давнього богослужбового чину – церковнослов’янського. Отож, при 

запровадженні вживання ще у XVII ст. відправи у церквах Волощини 

румунською, панівною в книгах залишилася буквена кирилиця. І на-
віть коли у XIX ст. з’явився рух у незалежній Румунії на Римо-

уподібнення, тоді й було запроваджено латиницю до громадянського 

справування, Церква залишилася ще тривалий час при кирилиці. 
Київська мовна вага виявилася через незаперечні власні здобутки 

впливовою і в мові богослужбових відправ на московській Півночі. 

Ще московський цар Олексій Михайлович став дуже прихильним до 
практикованого в київських церквах багатоголосного (партесного) 

співу. Задля цього з Києва, як мовилося, запрошувалися півчі, які, 

певно, зовсім не переучувалися вимовляти співані ними церковні те-
ксти на вживаний у Москві взірець, а співали так, як то вони й роби-

ли це в Києві з властивою йому вимовою. Задля київської вченості 

багатьох могилянських академістів покликалося до архієрейського 
чи архімандричого служіння в російських землях. Ними та привезе-

ними клириками
: 

і півчими продовжувалося відправляти богослу-

жіння з «київським голосом» у вимові текстів. До архієреїв-українців 
почали прислухатися й інші клирики. Так, у багатьох єпархіях поза-

водилося вживання саме київської вимови богослужбових текстів. 

Київські особливості розповсюджувалися майже в усьому і були по-
казником освіченості та вишуканості. Хоча, на московсько-

новгородської Півночі і в час панування там південного – київського 

(XVII – XVIII ст.) таки протиставлялися «північним» «південному». 
Але, що «київський» мовний зачин досягнув московсько-

новгородської Півночі, засвідчує настановчий припис з «Букваря» 

Федора Полікарпова 1701 р.: «Вмєсто є не глаголі ѥ, іако єгда не ієг-
да. Вмєсто ѣ не глаголи е, іако пєніє, а не пеніє, сєнь, а не сень…ніже 
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вмєсто ѣ глаголі и, іако: пєвци, вєнци, вєнчаются, а не півци, вінци, 

вінчаются…» [Цит. за: 907, с. 57]. 
Часом траплялося так, що вихідці з Києва в’їдливо глузували зі 

своїх учнів на московсько-новгородській Півночі через їхню невче-

ність: «В Киеве относились к московским людям с некоторым пре-
небрежением, как к людям невежественным, что и подтверждалось и 

тем фактом, что Москва нуждалась в помощи киевлян в тех и книж-

ных делах, которыя были тогда ея первостепенным церковным и го-
сударственным интересом и где у москвичей в самом деле недоста-

вало иногда простого знания грамматики...» [Цит. за: 752, с. 341].
 
Все 

це теж неабияк закралося до пам’яті новонавчених, а потім і нема-
лою мірою поштовхнуло до «учнівської помсти» строгим вчителям. 

Невдовзі вже навчена московська Північ зовсім відмовилася від пів-

денних духовних та вчителів. 1765 р. цариця Катерина наказала: «из 
малороссийских епархий из монашествующих в Великороссию без 

указа Синода и без крайней надобности отнюдь никого не выпускать 

и в великороссийския епархии не принимать» [707, с. 49]. 
Вже пізніше, в часі російського культурного, а в тому ліку й мов-

ного, відзискування, що виявився в діяльності В. Тредіаковського та 

М. Ломоносова, все київське починає піддаватися деавторизації, поз-
бавлятися його київського походження [653, с. 86 – 87]. Так було за-

своєно і взято, аж навіть у дотеперішній вжиток, чимало з мовного 

лексичного активу староукраїнської книжної мови, але саме поняття 
київського витвору чи посередництва цих явищ всіляко затиралося. 

Через те в короткому часі й сама київська стара книжна мова була 

позбавлена права на існування. Відтоді російська офіційна, але не як 
дочірня, а як головна, запанувала і в російських землях, і в самій 

Україні. Та не лише в офіційних паперах, але і в житті Церкви, з пе-

реведенням вимови на російський «нарєчний» голос. 
 

 
На Галичині в XIX ст. поширення церковнослов’янської (руської) 

мови звузилося майже до меж відправи, але, разом з тим, не було 

втрачено розуміння її священного стану для життя громади в цілому. 
Водночас, мала ця мова в собі потужні ознаки давності, коли спогля-

нути на її участь у культуротворенні. Але на ХІХ ст. зі сфери гро-
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мадського життя, а саме з обслуговування цивільного справування, 

стара руська мова майже цілковито була усунутою. Зрозуміла річ, що 
не без тиску зовнішніх (переважно іншокультурних) обставин та 

чинників. 

Митрополича канцелярія Галицьких греко-католицьких митропо-
литів теж послуговувалася здебільшого іншими мовами. Так, за часів 

митрополитства Михаїла Левицького митрополича документація 

провадилася в більшості випадків латиною, яка була офіційною мо-
вою для паперового справування в Римській Церкві. Часом до мит-

рополичого офіціозу залучалася й німецька мова, а вже зовсім рідко 

– руська. 
Слід пригадати, що саме завдяки тому, що Рим тримався практи-

ки «мовної давнини», якою ґрунтувалося поняття традиційності, а 

глибинніше – сакральність життя Церкви, у скрутних обставинах ку-
льтурницького наступу вистояла і галицька руськість (українськість). 

У Римській Церкві, а через те і в усіх Церквах Сходу, що були орга-

нізаційно пов’язані з Римом, побутувало непорушне на той час пра-
вило-припис – у богослужбовій практиці мала використовуватися ли-

ше давня мова духовно-культурної традиції тієї чи іншої християнської 

громади. Церкви сирійського спадкоємства (антіохійського та вавило-
но-халдейського) вживали давню сирійську мову, вірменська Церква, 

як вже згадувалося, зберігала вживання грабар – давньовірменської. 

Традиційною мовою для українських греко-католиків була, звісно, мова 
церковнослов’янська (руська). Саме завдяки консерватизмові Рима в 

мовній справі, українське церковне поле тоді ще мимовільно підтриму-

вало руськість – українськість своїх парафіян. Адже мовою проповід-
ницької практики в Галичині в містах та містечках ставала польська. 

Але мовою богослужіння неодмінно залишалася слов’яно-руська. Хоч 

би як того не хотіло офіційне, переважно польськомовне, урядове се-
редовище, а загального для всієї Церкви правила переінакшити не мог-

ло. І незважаючи на те, що зофіціїзована перевагою польського началь-

ства в межах підавстрійської Галичини, польська мова в громадських 
та урядових стосунках була теж панівною, поряд з німецькою, а в мов-

ну практику Руської Церкви цілковито накинутою вона не могла бути. 

Адже у католицьких костьолах у межах всієї цієї держави, як і по 
всьому світу, відправи відбувалися неодмінно латиною. 
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Сама Галицька греко-католицька митрополія, хоч і вдавалася до 

вживання німецької мови в документальних справах, неодноразово 
ставала на оборону панівної у Римській Церкві «мовної висόкості» – 

«мовного аристократизму» і вченості, що виявлялися у знанні давніх 

мов. Заміна церковної мови, навіть народною, у XIX ст. Галицькими 
митрополитами вважалася за відступ від традиційного устрою Церк-

ви. На заперечення впровадженню такої заміни висувалися вагомі 

докази, ґрунтовані традицією та внутрішніми обставинами життя 
Церкви. Губернська президія заборонила Галицькому митрополиту 

Михаїлу Левицькому писати пастирські листи «кирильською», вима-

гаючи від нього, щоби митрополичі послання до пастви розсилалися 
по-українськи. На це митрополит надсилав до президії 1822 р. відпо-

відь, отже, в рекурсі зазначалося: «Послання повинні писатися цер-

ковно-слов’янською мовою, бо ся мова служить одною з головних 
прикмет греко-католицького богослужіння. Не можна замість неї 

уживати народної мови, бо сего вимагає традиція й повага Церкви» 

[Цит. за: 560, с. 11]. 
За свідченням Якова Головацького, в Галичині його доби русь-

ким вважався «язик церковний». Така його руськість не втрачалася у 

сприйнятті культурним українським середовищем навіть тоді, коли 
до видруку церковнослов’янських текстів застосовувалася латинська 

графіка. Саме латиницею, як каже Яків Головацький, був надрукова-

ний один з випусків Почаївського молитовника. 
Першу науку Головацький здобув від батька. Як згадував згодом 

про своє навчання, опанування буквеної основи мови він робив за 

друкованим букварем, який видано було кирилицею (церковно-
слов’янською азбукою). Читання за таким джерелом називалося «чи-

тати по-руськи». Але наука кириличного письма, як тоді велося, по-

давалася рідше. Не здобув такої науки в «початковій школі» батька і 
Яків Головацький. Як знову пригадував Головацький, на Галичині 

того часу майже ніхто не міг писати «по-руськи». І в приходстві, до 

якого належав Головацький, ні священик, ані дяк були «неписьмен-
ними», коли справа стосувалася кирилиці. 

З особливостей тогочасної галицької культурно-мовної дійсності 

пригадувалося Головацькому й те, що проповіді священик-батько 
читав з «Почаївських парохіяльних наук» (1749 р.), а коли до церкви 
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на відправу приходила поміщиця з двірськими, промовляв проповідь 

польською [753, с. 237 – 238].
 

На Наддніпрянщині вже навіть після запровадження в єлизаветин-

ських, а ще більше в єкатерининських часах єдиноподібності у вимові 

церковних текстів, звісно і зрозуміло, за російським мовним типом, 
звиклі через отриману попередню науку, дяки та ченці й надалі три-

маються давнього київського голосу у церковному читанні. На підтвер-

дження такого тривалого зберігання мовної давнини виступають слова 
зі спогадів М. Максимовича про його першу дитячу науку. Згадуючи 

той час, Максимович тепло відгукувався про одну зі своїх перших вчи-

тельок черницю Варсонофію. І от вона, коли вчила малого Михайла ще 
початкам загальної науки – алфавітові, проказувала вимову букви «ѣ» 

як українського звука «і»: «Живо пам’ятаю, як мене, ще малого, хлоп-

чика, привезли із Згарі до Золотоніського жіночого монастиря на вчен-
ня книжне; коли в той же день учителька моя, черниця Варсоно-

фія…почала повторювати мені: аз, буки, віди…, живіте, зіло, а не веди, 

живете, зело» [Цит. за: 640, с. 32]. 
Давня київська слов’яно-руська мова широко вживалася і підкрі-

плювалася у розвитку в межах могилянської академічної традиції. 

Такий стан мовної справи в Академії тривав, аж поки непротиборчий 
перед Москвою Київський митрополит Самуїл Миславський не за-

провадив у самій академії мови зі звучанням, властивим російській 

мові. До особливостей такої мовної практики були змушені прилучи-
тися як академічні викладачі, так і студенти. Зрозуміло, що ті випус-

кники, котрі, висвятившись, ішли на парафії, переносили таку вимо-

гу й на парафіяльний досвід, а невисвячені вихованці, хто йшов на 
цивільні чиновницькі місця, застосовували це, набуте в Академії, 

знання й на місці своєї подальшої праці [653, с. 97, 162, 173 – 177]. 

Та за староукраїнським мовним звичаєм ще довго після накинення 
«московського глосу» до церковного читання і співу правили свяще-

ники на сільських парафіях. Ще тоді цілком не вдалося викоренити 

давнього звичаю обирати священика громадою. Кандидати на висвя-
ту добиралися переважно з родин місцевих панотців. Здебільшого й 

священичу науку вони здобували батьківським хатнім способом, бо 

були поповичами, та з криласного досвіду. Іспитували їх перед ви-
святою в короткому часі єпархіальні чи ж лаврські, коли справа пос-
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тавлення стосувалася Київської митрополичої єпархії, екзаменатори. 

Окрім того, не хотілося панотцям бути аж так віддаленими від міс-
цевих парафіян. 

Слід зауважити, що на Наддніпрянщині не забули про свій давній 

київський мовно-церковний спадок. Приклади цього траплялися у 
мовно-церковному житті в ХХ ст. Показово, що в 1968 р. в Україн-

ському екзархаті «Русской» православної Церкви підготовлено і ви-

дано «Православний молитвослов», куди увійшли і «начальния мо-
литви» і чин Літургії, вечерня і утреня, а також деякі акафісти. При-

кметним є те, що видання з’явилося тоді, як тільки-но вщухли Хру-

щовські гоніння на Церкву. Але ще показовіша поява – це те, що у 
цьому виданні, яке готувалося до друку в Києві, тексти церковно-

слов’янською було подано з «українським глосом» – вимовою. Саме 

видання з’явилося українським новочасним алфавітом, і тому дво-
прочитання, як це було б при друкуванні церковною кирилицею, не 

виникало. Замість «ѣ»-ів всюди стояв буквений відповідник україн-

ського живого звука, тобто – «і». По суті це була «Ecphonemata» ХХ 
ст., на зразок тих, що виходили у Вільні у XVII та XVIII ст., але у тих 

виданнях було вжито польську латиницю, а це з’явилося поукраїне-

ною «гражданкою» – за приписами українського правопису, що діяв 
в Україні на той час. 

Це видання перейшло до вжитку не лише західних єпархій Украї-

ни, а на них воно переважно і розраховувалося, щоб показати коли-
шнім уніатам (греко-католикам), що і в Православній Церкві дбають 

про їхню особливість. Навіть тодішня радянщина, чи не задля цього, 

зробила поступку Церкві, дозволивши появу такого молитовного 
збірника. Воно так само розповсюдилося і на Наддніпрянщині, зок-

рема – довкола Києва і далі, наскільки це дозволяв тогочасний обме-

жений наклад. Адже, цей молитовник-збірник так само підпадав під 
неоголошену заборону на видрук видань релігійного змісту, що існу-

вала в Радянському Союзі. Молитовник був свідченням того, що ки-

ївська церковна давнина є рівнозначною спадщиною і Галичини, і 
Наддніпрянщини. Навіть, незважаючи на те, що на парафіях Центра-

льної та Східної України тоді правилося з синодальною вимовою – з 

московським голосом, але давнина у своєму свідченні таки перева-
жала. Більшість парафій Православної Церкви в Союзі зосереджува-
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лися саме на Україні та ще й у її західних областях. Київська церков-

на спадщина, а разом з тим, і такий її виразний показник, як звуковий 
вияв книжної церковної мови, виглядала і за радянщини живим діє-

вим чинником. В Україні вона була спільною спадщиною давніх Ки-

ївської та Галицької митрополій. Показником цього було і титулу-
вання митрополита на Україні. Він був водночас митрополитом Ки-

ївським і Галицьким, патріаршим екзархом всієї України. 

Отже, «Молитвослов» церковнослов’янською, але з українським 
голосом, що його було видано у 1960-х, розповсюдився серед вірних 

не лише на Заході – на Галичині, його вживали і вірні по всій Украї-

ні, зокрема – довкола Києва. І не дивно. Бо, незважаючи на те, що, як 
зауважувалося, за митрополита Київського Самуїла Миславського в 

Київській, ще старій, академії до її закриття і перетворення на сино-

дальну штатну духовну школу було запроваджено як неодмінну ви-
могу вживати «проізношеніє, свойствєнноє велікороссійскому», тоб-

то московський голос у читанні та співі з церковних книг, духовні по 

Україні ще трималися київської вимовної старовини [653, с. 174]. 
Протривало це аж до початку ХІХ ст., коли «старе виборне» – обране 

громадою і благословенне та висвячене владиками духовенство не 

замінило повністю «нове» призначене, що вже виховувалося у сино-
дальних семінаріях. Були непоодинокі випадки, коли це синодальне 

духовенство прибувало до України навіть з Росії, адже і архієреї в 

українських єпархіях у ХІХ ст. були російського походження. 
Хоча в народі ще довго трималася пам’ять про «своїх» панотців, 

які були духовними з роду в рід. Це був староруський – давньоукра-

їнський чин «місцевого родового апостольства», коли на духовну 
стезю ставали вихідці з однієї родини: батька заміняв син, часом 

зять. Робилося все це, звісно, зі згоди та з «виборного голосу» грома-

ди: « – А що, панове громадо, – почав один старий дід на цвинта-
рі…коли ми обібрали його собі на парафію, то треба йому й допомог-

ти чим-небудь…» [628, с. 385]. Середовищем духовного виховання 

для таких «поставлеників» була, як мовилося, «хатня наука» та «кри-
ласний» досвід. Такий, хатній, спосіб «духовної науки» у XVII – 

XVIII ст. увійшов, як початковий та «низовий», до освітнього прос-

тору Київської академії. 
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Незважаючи на запровадження вимоги на поросійщення у зву-

чанні читаного та співаного з церковних книг, по Україні аж до пер-
шої третини ХІХ ст. тривало і серед «хатніх», і академічних за осві-

тою духовних, а так само серед дяківства на криласі вживання «сво-

єї» вимови на відтворення церковного книжного слова. І так було на-
віть довкола Києва та у розлогій Київській єпархії. Отець Харитон 

Моссаковський, знаний за «Старосвітськими батюшками та матуш-

ками» І. Нечуя-Левицького, котрий належав до «хатнього» за на-
вчанням духовенства, бідкався з того, що не зможе витлумачити на-

дісланий у село петербурзький столичний указ. За його словами, він 

був зовсім незугарний добре пояснювати з писаного «по-
московській»: «…Коли правду сказати, то я й сам решти добре не 

второпав, бо написано по-московській…» [628, с. 459]. 

Для «підтягування» українців у виконанні митрополичого указу з 
переходу на «московський голос» – «велікороссійскоє проізношеніє» 

1772 р. з’явилася книжка «Правила о произношении русских букв и об 

исправном тех же в новейшем гражданском письме употреблении, или 
о правописании, собранные из российских грамматик». У виданні пе-

релічувалися помилки, яких припускаються українці, коли починають 

вживати російської. Книга відтак наполегливо пропонувала українцям 
ознайомитися з «московским нежным выговором» [Цит. за: 349, с. 9]. 

Зрозуміло, чому з’явився такий «посібник». Адже і в російській, як і в 

старій українській, було багато церковнослов’янських слів, деякі при-
йшли в російську вже з київського Півдня – з ужиткового мовного по-

ля Київської академії. І от українці, що виховувалися у мовному річищі 

визвучування по-своєму всього, що належало до простору цер-ковної 
книги і мови, як тільки «стикалися» зі слов’янізмами в росій-ській мо-

ві, одразу «збивалися» на «своє» – на українське звучання. 

Але навіть незважаючи на закриття Київської старої академії, на 
запровадження штатів у монастирському житті, а ще і закриття бага-

тьох монастирів, в тому ліку – і давніх Києво-Кирилівського та Ме-

жигірського Спаського під Києвом, українці у своєму природному 
середовищі, куди мало досягала петербурзька офіційщина, так і за-

лишилися при своєму «давньому». Стосувалося це немалою мірою і 

церковної мови, яка була ще з старокиївської княжої доби міцним 
ґрунтом для творення духовної спільноти, котра постала довкола ідеї 
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Києва – Єрусалима над Дніпром. І саме мова церковна книжна була 

підвалинами та ґрунтівною твердю й провідною силою у постанні та 
триванні русько-української спільноти як духовного утвору ще з 

княжого часу. Її спадщина, в тому ліку і мовно-називна (номінацій-

ний досвід), так і не заступилася вповні синодальними замінниками. 
Отож, навіть незважаючи на те, що і по Україні було запроваджено 

розрядні штати в середовищі духовних осіб, і самі духовні, і вірні – 

їхні парафіяни своє життя означали в українських словах. А в духов-
них справах здебільшого називали все по-старому – по-місцевому, 

або ж помісцевлено. І навіть тоді, коли й самі духовні та їхні родини 

почали вже називатися не «своїм» давнім іменем, узвичаєним серед 
українців – «панотець» та «паніматка», або «велебний отець», як у 

«Требнику» митрополита Петра Могили, а поробилися «ба-

тюшкáми», і це називання, перенесене з московсько-новгородської 
Півночі, переінакшилося саме через помісцевлення. Ця назва, зокре-

ма на Київщині, отримала виразно місцевий наголос – «батюшкú» у 

множині. Поряд з іменником, з’явилося ще й дієслово. Серед україн-
ців кажуть, що «він тепер батюшкýє». А цього не було і немає в ро-

сійській мові. 

Схожим чином побутувало дієслово «дякувáти», звісно пов’язане 
з особою-виконавцем – дяком. У переважній своїй більшості україн-

цями так і не сприйнялося синодального штатного «псаломщік». Тут 

і надалі тих, хто головував на криласі, називалося дяками. Колись 
воно стосувалося винятково чоловіків. Але за часу радянщини і її не-

сприятливих для життя Церкви умов, на криласах і жінки почали пе-

ребирати на себе завдання головувати у співі. Тоді про таких казало-
ся лише як про виконавців дії, тобто «вона дякує», і здебільшого об-

ходилися без вживання узагальненого імені на означення особи-

виконавця. Адже «дячиха» чи «дякова» – це шлюбна дружина дяка. 
У цьому випадку існувало позначення дії, але без називання її вико-

навця. І дуже зрідка вдавалися до «називних перенесень». І тоді осо-

ба-виконавець – вона, як провідниця співу на криласі, називалася 
вже і «дячихою». Та, певна річ, що в такому випадку розумілося, що 

«вона не є дяком», а лише – особою, яка ніби «підміняє» – заступає 

дяка, тобто діє «за дяка». 



 

251 

Як видно, саме в синодальний час почали вичавлювати всю укра-

їнську давнину з духовного життя та побуту. Так робилося в Києві та 
його Академії. До таких дій вдавалися і по всій Україні. І коли в Ки-

єві та на Слобожанщині українська церковна мовна старовина посу-

валася у своїх правах задля нав’язуваного імперським урядом «єді-
нообразія», то на півдні Київщини і далі Україною – на Поділлі та 

Волині давній церковний голос на відправах у XVIII та XIX ст. вже 

виштовхувався як «уніатський». К. Говорський на сторінках засно-
ваного ним «Вестника Западной России» навіть українську і білору-

ську розмовні мови називав «униатским наречием» [571, с. 212]. 

Та що це не так засвідчує мовний церковний досвід православної 
Буковини. Тут так само, як і по всіх інших українських землях, зву-

чав виразний український голос при відтворенні слова з церковних 

книг. Прикметно, що ще місцеві писані пам’ятки – грамоти, завдан-
ням яких було «обслуговувати» не лише буковинське слов’янське – 

руське населення, їхнє мовне поле поширювалося і на романськомов-

не населення Молдови, показують тісний зв’язок з Києвом та його 
мовними особливостями. Ще з давньої пори, коли молдовські госпо-

дарі тримали Буковину під своєю владою, вони, як і литовські князі, 

застосовували слов’яно-руську мову для своїх державних справ. А 
по церквах правилося слов’янською. Ще з тієї пори є чимало свід-

чень, що на Буковині і в Молдові так само писали «по-київськи». У 

тих «записаних місцях», де у живій (народній) мові звучав «і» – це 
місце книжного «ѣ», на його позначення у писаному викладі 

з’являється, як і у Києві – у графіті на стіні собору Софії та в викона-

ному на замовлення князя Святослава «Ізборнику», «и»-
восьмеричне: «Да не имают дило до тих наших люди от Радовци от 

село нашему митрополию…» [Цит. за: 973, с. 172]. Такий запис із 

заміною «ѣ» на «и» показує слово «дило». Або ще один приклад та-
кого запису – це слово «видихом» у грамоті воєводи Мирона Барнов-

ського-Могили про дарування монастирю Успення в Яссах 1627 р. 

села Топорівці: «…присно убо благодарит Бога подобаєт яко отврьзи 
нам двери милости своєи і світ разум і видихом и познайом…» [Цит. 

за: 973, с. 242]. З такими, спільними з Києвом та Галичем, мовними 

особливостями, що відбилися у писаному викладі в грамотах, звісно, 
через те, що були панівними, передовсім, у церкві на відправі, Буко-
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вина протривала аж до ХХ ст. Ні молдовські господарі, які вважали 

цю мову так само «своєю»: «Що в Молдові, до котрої належала та-
кож і Буковина сто років тому назад, всі освічені люди, всі бояри і 

сам молдовський господар (воєвода) розмовляли і писали лише по-

руськи…» [Цит. за: 973, с. 57], як і буковинське руське (українське) 
населення, ані австрійський уряд, за нього Чернівці навіть зробилися 

осідком Буковинсько-Далматинських митрополитів, для цього збу-

довано було і нові митрополичі палати у неовізантійському вияві, 
духовна влада яких ширилася аж до Адріатичних слов’ян, не вчиня-

ли ніякого переінакшення у церковному житті, що стосувалися пи-

тань мови. 
І лише румунський уряд, під владу якого Буковина підпала у ХХ 

ст., ставив собі за завдання суцільне культурне переінакшення на Бу-

ковині. Задля цього румунську мову як викладову запроваджено по 
всіх місцевих школах. Не обійшла хвиля порумунення і церковного 

життя. Тут теж запроваджувалася румунська мова і не лише до діло-

водства – писаного справування, а так само і на відправі заразом з 
новим стилем. Проти нового стилю виразно виступали старообрядці-

липовани, митрополія яких містилася саме на Буковині – у Білій 

Криниці. Вони виказували велике невдоволення і запровадженням 
румунської мови по школах. І українці-буковинці тоді розпочали 

хвилю непокори румунській владі задля захисту всього місцевого як 

культурної дідизни. Опір чинився порумуненню школи і церковного 
життя. Та все завершилося тим, що лише окремі села не сприйняли 

нового стилю у церковно-обрядове життя, і не перейшли на вживан-

ня румунської замість «руської» (церковнослов’янської) на відпра-
вах. Духовенство своєму єпархіальному уряду, який був румун-

ським, пояснювало неможливість перейти на вживання румунської 

причиною повного нерозуміння і несприйняття її народом. Та по мі-
стах державні заходи з порумунення, підтримувані церковними чин-

никами, завершилися на користь влади. У міських церквах на Буко-

вині за бухарестської влади правилося тільки румунською. 
І лише після завершення Другої світової війни та визволення з-

під румунської влади з’явилася можливість повернення по церквах 

до відправи «руською». У цей час православна Буковина, що перед 
тим входила до складу Румунського патріархату, потрапила під ду-



 

253 

ховну владу патріархату Московського, і увійшла до складу Україн-

ського екзархату. Але тоді замість повернення до старої, узвичаєної 
на відправах, руської мови, а відтак – руського (українського) голосу 

в слові з церковних книг, у Чернівцях і по багатьох місцях Буковини 

почали впроваджувати синодальну вимову з московським голосом 
[*9]. А от православні буковинці Північної Америки – в Канаді три-

валий час трималися на відправах саме руської мови, що лише зго-

дом заступилася українською, якою правиться в Українській греко-
православній Церкві Канади, немалу частину якої складають саме 

буковинці. А ті буковинці, що входять до складу парафій Москов-

ського патріархату з духовним осідком в Едмонтоні, і під цією юрис-
дикцією, намагаються зберегти свою церковну давнину – руський 

(український) голос на відправі, що відбувається церковно-

слов’янською. 
Про те, що український голос у визвучуванні церковної мови – це 

не уніатська поява, засвідчує і досвід Закарпаття. Наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст. тут розгорнувся значний рух за повернення до право-
слав’я. Ці, новоповернені, православні увійшли під духовний провід 

Сербської православної Церкви. Показово, що і за цих обставин – під 

духовною владою сербів у своєму церковному житті закарпатці збе-
рігали на відправах руську мову – церковнослов’янську з руським 

(українським) голосом. Такою ж мовою правили і місцеві греко-

католики. Але ні самі закарпатці, ані серби не сприймали її як «уні-
атську». Вона була давньою та спільною духовною спадщиною і для 

тих закарпатських християн, хто залишався із церковним Римом – 

греко-католиків, і для православних. 
З переходом під духовну владу Московського патріархату стали-

ся деякі зміни, відбулося це після Другої світової війни. Тоді все За-

карпаття – і православні, і ті, що були перед цим греко-католиками, 
виявилися у складі Мукачівської єпархії Українського екзархату. На 

Закарпатті почав так само з’являтися московський голос на відпра-

вах. Хоча цього не сталося поперед, за влади Чехо-Словаччини, коли 
тут оселилася значна російська білоемігрантська громада. Вона 

справила вплив на те, щоб на Закарпатті ще більше поширився мос-

квофільський дух. Його відчувала навіть школа, де в старших класах, 
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за рішенням чехо-словацького уряду, викладання провадилося росій-

ською. 
Слід зауважити, що далі від Мукачевого, де був осідок місцевого 

православного архієрея, московський голос на відправі не пішов. Та 

навіть і в самому Мукачеві у соборі правилося на «два голоси», як на 
два «криласи». З вівтаря звучала московська вимова, а дяки з крила-

сом та за ними люди – вся церква співали «по-руськи». Та й ті, хто з 

вівтаря виголошував на московський голос, завершення виголосів 
подавали «по-руськи». Звучало так: «Яко свят єсі, Боже наш, і во 

святих почіваєши, і Тєбє славу возсилаєм Отцу і Сину і святому Ду-

ху (а далі з українським голосом) нині і присно, і во віки віков». Або 
ж навіть так: коли все у вимові звучало по-московськи – м’яко, а от 

«ѣ», навіть і при такій м’якості, завжди звучав як «і»: «…Тебі славу 

возсилаєм…». Хоча, зовсім неподалік Мукачева – у Миколаївському 
монастирі над річкою Латорицею, заснованому князями Кориятови-

чами, і не закритому за радянщини – за часу М. Хрущова лише на 

велике прохання тодішнього Московського патріарха Алексія, і «вів-
тар», і крилас на відправі звучали в одному голосі. Тут правилося су-

ціль по-руськи. 

У Пряшівській єпархії, виокремленій з греко-католицької Мука-
чівської у ХІХ ст., що опинилася у Чехословаччині в ХХ ст., де з 

приходом комуністичної влади греко-католицьку Церкву, як і на За-

карпатті, було заборонено, ХХ ст. теж вносить свої коригування. Ця 
єпархія як греко-католицька відновила свою діяльность у 1960-х рр. 

після подій Празької весни. Сталося так, що її відновлення після за-

борони припало на час впровадження рішень ІІ-го Ватиканського со-
бору, який допустив народні мови на відправі. І тоді у греко-

католицьких церквах на Пряшівщині замість мови русинів-українців 

на відправах почали вживати як «народну» для тамтешніх вірних 
словацьку. Через те немала частина закарпатців-пряшівців так і за-

лишилася у Православній Церкві Чехословаччини (тепер – Правос-

лавна Церква Чеських земель і Словаччини). Бо, як вони казали, ма-
ли ще «руського духа». Адже у Пряшівській та Михайлівській (осі-

док – Михайлівці) єпархіях цієї Церкви правиться церковно-

слов’янською мовою з руським (українським) голосом. 
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Теж саме сталося і в Угорщині, де для виокремленої, теж з Мука-

чівської, Гайдудорозької єпархії, частину якої склали маромороські 
українці, мовою «народною» на відправі, за появи такої можливості, 

визнано чомусь угорську. 

А в Північній Америці, де немалим є згромадження закарпатців, з 
огляду на те, що греко-католицька Мукачівська єпархія підпорядко-

вувалася Естергомському латинському архієпископу в Угорщині, 

церковним Римом було створено окрему Піттсбурзьку митрополію, 
яку названо «Ruthenian byzantine catholic Church – Русинська візан-

тійсько-католицька Церква». У ній при переході на «народну мову» у 

відправі замість церковнослов’янської почали вживати англійську. 
До англійської мови на відправі тепер у переважній своїй більшо-

сті схиляються і православні закарпатці, що складають окрему мит-

рополію в США – це «American Carpatho-Ruthenian orthodox diocese – 
Американська Карпато-Руська православна єпархія» у підпорядку-

ванні Константинопольської Церкви. Тут лише окремі частини на лі-

тургійній відправі, як пошана до традиції та «свого», такі, як «Свя-
тий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас» зву-

чать руською (церковнослов’янською), але у складі наперемінного 

співу з англійською. Або пісня до Богородиці після завершення єв-
харистійного канону «Достойно єсть яко воістину…». Тоді і свяще-

ник подає виголос по-руськи, а так само співає і хор з дяками. 

А от у Православній Церкві в Польщі, поряд з синодальною ви-
мовою, представлено ще й українську. Її вживають у церковній мові 

на відправі в Перемисько-Новосадській єпархії з осідком у Сяноку. 

Вірні, що її складають, це колишні греко-католики з Лемківської 
апостольської адміністратури. А тепер – православні українці-лемки. 

На Холмщині і Підляшші тепер вже правиться із синодальною 

вимовою – московським голосом. Хоча, під час свого перебування на 
Холмській кафедрі єпископ Іларіон (Іван Огієнко), висвячений саме 

на неї в Андріївській церкві Києва, здійснював роз’яснювальну робо-

ту серед духовенства та вірних з метою повернення до української 
церковної давнини – української вимови на відправах. Для цього ви-

користовувалися праці самого І. Огієнка: «Як треба вимовляти букву 

Ѣ в церковно-слов’янських текстах. Історія букви Ѣ», видану в Тар-
нові 1921 р., та «Фонетика церковно-слов’янської мови», що 
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з’явилася друком у Варшаві в 1927 р. Тоді на парафіях читалося лек-

ції: «Правильна вимова церковнослов’янського (староукраїнського) 
богослужбового тексту». Заразом з поверненням до українського го-

лосу у вимові на відправах, єпископом Іларіоном пропагувалося чи-

тання «Апостола» та Євангелії українською мовою. 
Ще будучи міністром віросповідань Української Народної Республі-

ки, Іван Огієнко розіслав єпикопам рекомендації: «всі Служби Божі, всі 

читання і співи в церкві, всі треби неодмінно правити з українською ви-
мовою, себто так, як було на Вкраїні довгі віки» [Цит. за: 641, с. 37]. 

Перебування єпископа Іларіона в Холмі було нетривалим, через 

те і не мало значних наслідків у духовному житті місцевих правосла-
вних. Отож, як і за єпископа Іларіона – на початках його прибуття до 

Холма, так і тепер на Холмщині і Підляшші правлять з синодальною 

вимовою. І це при тому, що Холмська єпархія була останньою з гре-
ко-католицьких у Російській імперії, яку забрано до складу синода-

льної Церкви. Сталося це аж наприкінці ХІХ ст. 

Причиною неповороту до української вимови, чи його млявого 
просування загалом на Холмщині була діяльність царських чиновни-

ків, що провадилася тут з особливою пильністю. Перехід на Правос-

лав’я місцевих уніатів (з’єдинених з Римом християн) був складним 
[919, с. 274 – 277]; [292, с. 337]. Тоді тогочасною владою багато ро-

билося для того, аби силоміць викорінити все уніатське, а разом з 

тим і церковну вимову – український голос на відправах, що теж 
сприймався імперським начальством – петербурзьким та варшав-

ським як уніатська поява. 

Досвід, що його пропагував єпископ Іларіон на Холмщині в 1940-х, 
уже використовувався в 1920-х – 1930-х рр. на Чернігівщині. Тут на 

парафіях, що згодом приєдналися до автокефального руху в Україн-

ській Церкві, вживалася церковнослов’янська з українським голосом, 
або «українським акцентом», як тоді казали. А Євангелію та «Апос-

тола» на відправах читалося в українському перекладі [I]; [951, с. 68]. 

Прикметно, що на Чернігівщині «український наголос» у церковній 
мові не сприймався як «несвій», а тим більше – «уніатський» [951, с. 

68]. Певно, що в народі, серед якого рясно розходилися книжкові ви-

дання: з XVII ст. – з Новгород-Сіверської, а у першій половині XVIII 
ст. – Чернігівської друкарень, не зникла жива пам’ять про їхні мовні 
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особливості. На Чернігівській землі у ХХ ст. у письмових докумен-

тах з життя автокефальних парафій зустрічається поряд і «побєд-
ний», що відтворює синодальне звучання, а так само – «побідний» 

[951, с. 53]. 

І коли в XVII – XVIII ст. київське південне духовенство на мос-
ковсько-новгородську Північ приносило і київський церковний, у 

тому ліку – й вимовний, чин. То у XVIII – XIX ст. вже вихідці з Пів-

ночі запроваджували на Півдні в справах церковних все «москов-
ське». Такою була «відповідь» Півночі Півдню, учня, але чи вдячно-

го, учителю. Спершу Київ хизувався на Москві своєю вченістю. Зго-

дом вже Північ – Москва та Петербург не вбачали вченості й «висо-
кого» у «київському». При тому накидаючи Києву «свій винахід» – 

читати з церковних книг, не розрізнюючи «завдання» кожної окремої 

букви, яке надавалося їм ще слов’нськими просвітителями Кирилом 
та Мефодієм, відтворюючи звучанням і «ѣ», і «е» однаково. Цей мо-

сковський спосіб визвучування – усього «на ять» був появою пізньо-

го часу. Усталився він лише у синодальну добу. Початком такої за-
міни старої охридської вимови на Москві був перехід у співі від хо-

монії (хомового співання) або співання «на он» («наонноє пєніє»), де 

читане «дьнесь» було «денесе», а «Господь» – «Господе», до «нарєч-
наго» – «істіннорєчнаго пєнія». Спроби такого переходу були за пат-

ріарха Московського Йосифа, який, ще будучи митрополитом Нов-

городським, виправляв «пєвчєскіє кнігі» «на рєчь». Цю справу заве-
ршив патріарх Никон. У 1652 р. з’явився його указ про запроваджен-

ня співу у церквах «на рєчь» [907, с. 62]. Навіть провідник старооб-

рядницького руху протопоп Аввáкум теж не висловлював заперечень 
щодо «нарєчнаго пєнія». Наступним кроком був перехід до читання і 

співу «на ять», що зробився ознакою «московського голосу» у звуко-

вому відтворенні церковної книжної мови. А от у старообрядницькій 
«Вигорєциі» незмінно використовувалася «хомонія», її і дотепер 

зберігають безпопівці-поморці, розселені у країнах Балтії. 

І коли дякам в Україні наприкінці ХІХ ст. пропонувалося читати з 
церковних книг на український голос, то отримувалося відповідь: як 

же читати «ѣ» як «і» у церковних книгах, коли це мова слов’янська. 

Їх навчено вже було так, що простакувате – мужицьке «і» не може 
звучати в слові церковної мови. А от читання «ѣ» як «є», тобто по-
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московськи неначе вказувало на висоту мовної появи – на «високій 

штіль» (стиль), як про це казалося у XVIII ст. До того ж, таке зву-
чання кріпилося силою російськомовної офіційщини, де «ѣ», звісно, 

читався по-московськи. У середині – другій половині ХІХ ст. серед 

дяків на Наддніпрянщині читати та співати по-слов’янськи означало 
вже відтворювати звучання лише по-московськи. 

Власне, коли М. Максимович свідчив про живу присутність київ-

ської мовної старовини в народі, і в сільській церкві серед дяків, де 
як він зауважував, «ѣ» ще звучав як «і», то Т. Шевченко, який теж 

перейшов стару дяківську – «хатню» науку, показав на ґрунті київ-

ської церковної мовної старовини живий спосіб смислотворення у 
віршуванні, долучивши до свого словникового поетичного обіжника 

ще й збережене та незабуте на той час в нороді Псалтиреве слово, 

яке було ще більш «своє» завдяки звучанню по-старокиївськи. 
На жаль, вже і в університетському викладі «київське» у вивченні 

старої книжної мови поступилося «московському». Тут звучання «ѣ» 

як «є» – по-московськи вважається чомусь єдино правильним і для 
південних пам’яток – стародруків церковних і поетичних та писар-

ських грамот. Це торкнулося не лише Наддніпрянщини. Але навіть і 

деякі вихідці з західних земель України у науковому вжитку вдають-
ся до московської вимови, відтворюючи вміщене в старих книгах. 

Причини для того зрозумілі. Адже в час, коли такі особи здобували 

освіту, то через наступ радянщини вони не знали церкви, у якій на 
Галичині тоді таки звучала києво-галицька мовна давнина в церков-

них книгах. А ті, хто обходив церкву на той час, відірвалися від її 

мовного поля. Такі особи здобули свої навички в освіті в радянській 
вищій школі, куди перейшло і все царське стосовно мовного життя 

Церкви на Півдні. Відтак, вони урвалися з тяглості та єдності куль-

турного ланцюжка, який не уривався ніколи в народі на західних зе-
млях. Через те ще нерідко і в теперішній українській вищій школі 

«Слово о полку Ігореві» звучить як: «Нє лєпо лі ни бяшеть, бра-

тіє,…» замість давнього та природного: «Не ліпо ли ни бяшеть, бра-
тіє, …». 

Отож, на західних землях це мовне «своє» і за рядянщини в Цер-

кві, навіть незважаючи на те, що виглядало як «уніатське», встояло. 
На тутешніх, катехитично освічених у правді віри українців, радян-
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ська влада не наважилася аж так відверто піти у духоний наступ. Зо-

всім інакше було на Сході, де тих, хто мав віровизнавчі основи кате-
хизису, не залишилося. Де і церковна книга, не те, що стара, а навіть 

синодального часу, зникла з хати. 

А на заході України вже і духовенство з Українського екзархату 
Руської православної Церкви, і навіть пізніші вихованці семінарій у 

Одесі, Ленінграді та Московської (у Загорську – Тройце-Сергієва ла-

вра), повертаючись у свої землі, правили там по-місцевому – по-
старому, а у вимові – з українським голосом. 

Прикро зауважувати, але втрата розуміння як «своєї мови» за да-

вньою мовою церковної відправи в Україні віддалила її, навіть від-
сторонила з українського культурно-творчого обіжника. Так велося у 

ХХ ст., особливо коли в культурному житті міста в Україні запану-

вали соціалістичні ідеї, протиставні до всього церковного. З огляду 
на таку втрату старовини, ознакою якої була «мовна присвійність», 

передовсім, старих книг, здебільшого церковних і за вжитком, і за 

змістом, українці виявилися «обкраяними» в часі свого культурно-
історичного існування. 

Хоча ті з освічених осіб, хто особливо знався на старовині, і ро-

зумів потребу обґрунтування культурної тяглості і через її вияви в 
мовному житті, у своїй творчості та наукових дослідженнях свідчили 

про українськість звучання старої церковної мови, передовсім, вдаю-

чись до передавання книжного «ѣ» як українського «і». Так чинили, 
зокрема, М. Зеров [349, с. 815] та В. Петров. 

 

 
Грецька мова у просторі відправи здавна вважалася показником 

присутності слова з особливою силою дії як вияву священного. У 
стародавньому світі грека була мовою всього розумового та відсто-

ронено-піднесеного розумування – «lingua philosophiae», а латина 

була законодавчою – «lingua legis». У давній Римській Церкві – в 
римському обряді, що спершу був чином відправи лише в Римі та пі-

длеглих йому громадах, правилося грекою. А латина зі старого Рима 

прийшла у Рим новий – Константинополь. Сам імператор Констан-
тин, засновник міста, був переважно латиномовним [*10]. За його 

доби латина панувала у константинопольському імператорському 
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дворі. З IV ст. поступово грецька мова на відправі на Заході починає 

витіснятися латиною. У Середньовіччі через подальше зростання ва-
ги Римського єпископа і за сприяння чернечих орденів по всій Євро-

пі поширився римський обряд, витіснивши із вжитку місцеві обряди 

такі, як галльський, кельтський, мозарабський [78, с. 113]. 
У античному світі грецьку мову сприймалося як філософську. У 

християнську добу грека, окрім того, що зробилася мовою богослов’я, 

вже сприймається так само як мова снування простору священного під 
час відправи. Про греку як про священну та навіть «небесну» мову мо-

жна віднайти засвідчення у «Печерському патерику». Про це, зокрема, 

ідеться у «Слові о блаженім Євстратіи Постниці»: «И бі видіти душю 
преподобнаго, носиму на колесници огнені, и кони огнені и глас бисть 

глаголя греческии: “се добрий небеснаго града гражданин нареченни”, 

и сего ради Протостратор зовется в поминаніи нашем» [4, с. 107]. 
Грецькі формульні вирази переходять до інших мов, які вживали-

ся задля витворення молитовного простору відправи. Так у римсько-

му (латинському) обряді це збереження в «Ordo Missae» – «Чині Ме-
си» «Куrie eleison» – «Господи помилуй» перед недільним та святоч-

ним гімном «Gloria in exelsis Deo» – «Слава во вишних Богу». А так 

само Троїчна (Трисвята) пісня (гімн), що виконується у латинському 
обряді раз на рік – у Велику П’ятницю: «Agios o Theos, Agios Is-

chiros, Agios Athanatos, eleison imas», щоправда, антифоново (напе-

ремін) з латиномовним відповідником: «Sanctus Deus, Sanctus Fortis, 
Sanctus Immortalis, miserere nobis» – «Святий Боже, Святий Кріпкий, 

Святий Безсмертний, помилуй нас». 

Теж саме спостерігається у коптів, коли на літургійній відправі 
серафимівську пісню «Agios…» на євхаристійному каноні, а також 

«Kуrie eleison» співають грецькою. 

А ще в мозарабському обряді в Іспанії, християни якого пережи-
ли арабську займанщину. І тут вживають молитвослів’я грецькою, 

зокрема – «Agios» – «Sanctus». А інші частини відправи з доби піз-

нього Середньовіччя у цьому обряді християнського Заходу здійс-
нювалися вже латиною. Прикметно, що на відправі в цьому обряді 

грецьке «Agios» – «Святий» вимовляється грецькою розмовною, 

отож близько до джерела, з якого робилося перенесення. У мозараб-
ському чині – це «Ahios» – «Агіос». Така вимова є свідченням того, 
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що грецьке слово на позначення святості з’явилося у мозарабській 

відправі, будичи давно взятим з живого – усного зв’язку, а не як піз-
ніше перенесення з книги. Як видно, збережені «грецькі вставки» на 

літургійній відправі в мозарабському обряді являють собою давній, 

доарабський, спадок, що вказує на шановане становище та тривке 
підґрунтя греки як богословської, а відтак і «небо-появчої» мови у 

відправах на хритиянському Заході. 

Грека являє просторування священної мови і на київському Півд-
ні. Отож, здоровицю владиці, як це передано у графіті Києво-

Софійського собору, по-місцевому – слов’янською, а не грецьким 

літургійним «ісполатієм», чутно дотепер на Заході України. На Пря-
шівщині і на відправі вітають владику та його духовну владу теж 

«Многолітієм». Хоча, серед православних Пряшівщини почало 

з’являттся і грецьке «Ісполатіє». Але воно виконується переважно 
духовенством. Народ вживає давній слов’янський переклад «Іспола-

тія» – «Многолітіє». Отож, тепер грецька здоровиця – це спів духов-

них, а слов’янська – народна. Має вона особливий склад, бо співають 
не «Многая літа», як це записано і в графіті ХІ ст. у Софії Київській – 

«многа літа» [635, с. 435]. Але понародовлено – «На многая літа, 

Владико». 
На московсько-новгородській Півночі грека непохитно зберігала 

своє чинове становище на відправі. Владичне «ісполатіє» – «много-

літіє» тут не перекладалося. Грецьким «ісполатієм» і тепер звеличу-
ються архієреї. Так ведеться в патріаршій Церкві. Така особливість 

відправи зберігається і серед старообрядців-попівців. 

На християнському Заході в успадкуванні латини як мови відпра-
ви стався теж розподіл за ознакою присвоєння – помісцевлення на 

«латину Півночі» та «латину Півдня». Зрозуміла річ, що латина як 

мова – то поява європейського Півдня. А от на Півночі, прийнявши 
цю, південну з походження, мову, її помісцевили. Передовсім, у зву-

ковому спорядженні – звуковому вияві, як це сталося поміж різними 

народами і з мовою відправи слов’ян, та немалою мірою, тепер зро-
зуміло, з богослужбовою латиною – так само серед різних народів, а 

почасти – і в інших обрядах. Показово, що на місцях – теж поміж 

інших народів і грека так само зазнавала звукових змін. Серед хрис-
тиян-мелькитів у Сирії, отже, грека, як і давня арамейська, як і піз-



 

262 

ніша арабська, вже з доби Середньовіччя складає трійство мов, що 

увіходять до священного поля відправи. Але грека у цих «царських 
християн» (мелькитів), що тримаються помісцевленого візантійсько-

го – мелькитського обряду, у звучанні має «постаровинення». І в Си-

рії, і серед християн-мелькитів на поселеннях, зокрема – на Мальті, у 
мелькитській (греко-католицькій) парафії Валетти грецьке слово 

«Theos» – Бог вимовляють ближче до європейського книжного Ераз-

мового джерела – «Сеос», аніж до того звукового вияву, який вида-
ють теперішні греки – «Теос» [*11]. Серед мелькитів, за побутовою 

мовою християн-арабів, в з походження – сиро-арамейців, вимова на 

відправі греки, зрозуміло, не сперта на основу грецького живомов’я. 
По суті у мелькитській церкві Валетти звучала «Еразмова грека» – 

вивчена книжна, а не «природна» (пізньовізантійська). Це у Еразма 

Роттердамського грека має у визвучуванні (екфонемуванні) «η» – 
«ету», а не «живу» «іту», а так само «β» – «бету», а не «віту». А ще 

«ϴ» – «th», а відтак – «Theos» (Бог) у звучанні як «Сеос», а не 

«Teos». Цьому так само є підстава. Адже у Валетті проживає та час-
тина мелькитів, яка увійшла у євхаристійне спілкування з Римом – 

греко-католики, бо ж мелькити дотримуються, як мовилося, на від-

правах візантійського обряду. Отож, і грека у них «західна» – книж-
на Еразмова, тобто така, як у Еразма Роттердамського – «постарови-

нена». Тоді, як мелькити, що за свого духовного главу визнають Ан-

тіохійського православного патріарха, і греку мають схожу більш на 
константинопольську візантійську – «живішу». Хоча, вже з доби піз-

нього Середньовіччя в Антіохійському патріархаті правиться і араб-

ською [*12]. 
А коли зіставити грецьку на відправі у коптів, то їхня вимова «ϴ» 

теж нагадує Еразмову. Виходить, що копти, які відійшли від спілку-

вання з греками ще від часу перших вселенських соборів, могли збе-
регти «давнішу», набуту у них від взаємин з церковним грецьким се-

редовищем ранньовізантійської доби. До прикладу на відправі Різд-

вяної літургії піснеспів «Святий, Боже, Святий Кріпкий, Святий, Без-
смертний, помилуй нас» звучить у них так: «Аґіос о Сеос, Аґіос Ес-

шерос, Аґіос Асанатос, ек Парсено ґеннетіс, елеісон імяс», з додо-

ванням: «раждейся от Діви» – «ек Парсено ґеннетіс». У коптів пісня 
«Тресагіон» (Трисвяте) вважається Никодимовою. За коптським пе-
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реданням, її сам Христос Спаситель, розіп’ятий на хресті, передав 

Никодиму на Голгофі. 
У духовному просторі християн-мелькитів прикметним є село 

Маалюля з монастирем святої Текли (Фекли-Теклі-Векли, коли вда-

ватися до русько-українського звукового помісцевлення імені цієї 
святої). Тут, як і в доарабську добу, правиться арамейською. Вона ж і 

складає простір «живомої мови» у цьому сирійському християн-

ському селищі. Тоді, як довкола – поза ним – вже панує арабська. 
Теж саме сталося і з латиною. Вона так само здобула два звуко-

вияви – південний і північний. По суті це були дві звукові латини. 

Північна спиралася вже на свій – книжний досвід визвучування пів-
денної з походження латини. Так учиняли німці, поляки, куди при-

бували єпископи-проповідники (місіонери) ще в добу навернення єв-

ропейських народів, а так само і Скандинавія. 
Виразним показником цього помісцевлення є пом’якшення (пала-

талізація) приголосних. Чи не найвиразнішим і найпоказовішим у 

такому розрізненні є пом’якшення: «k» (к) – «с» (ц) – «с» (ч). Отож, 
на європейській Півночі серед католицьких народів – німців та поля-

ків вимовляли і дотепер вимовляють «Gloria in exelsis Deo» як «Ґло-

рія ін ексцельсіс Део» та «Agnus Dei» як «Аґнус Деі». Власне, ця ви-
мова як книжна богослужбова у вияві перейшла і до підручників з 

латини в колегіях та університетах Півночі. Через поляків панує вона 

і в нашій університетській освіті дотепер. 
А от на Півдні, який і зродив латину, в Римі, зокрема, наведені по-

перед піснеспіви з чину меси звучать вже по-місцевому і дещо інакше: 

«Ґлорія ін ексчелсіс Део» та «Agnus Dei» як «Аньюс Деі». Такий, 
«римський», спосіб визвучування вживається серед романців – італій-

ців і галліканців-французів. Та у «північній» Британії. Адже у Високій 

Церкві – High Church – течії Англіканської Церкви, яка ставить за мету 
наближення богослужіння до передреформаційного обряду (оксфорд-

ський рух – англо-католики (anglo-catholics)) вживаються на відправі, 

що здійснюється англійською, ще й латинські частини. Через втрату 
тяглості у застосуванні латини на відправі у Британії, розрив стався під 

час Реформації за короля Генриха VII у XVI ст., важко говорити, чи 

такий спосіб визвучування є давнім для самої Британії, а чи не перене-
сеним вже згодом з Франції та Рима [778, с. 173 – 198]. 
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Але такого визвучування тримаються і християни Церкви, засно-

ваної єпископом Патрицієм (Патрикієм) – saint Patrick the Bishop у 
Ірландії. Власне, для Ірландії з майже повною втратою, а це стосу-

ється не лише міст та містечок, а й сільських поселень, своєї мови, 

саме lingua sacra – латина зробилася «своєю» і народно-означальною 
– місцевим культурним та етно-виразником. Саме католицьке віро-

визнання, а відтак – і латина, вирізняли ірландців від англійців-

протестантів. Тому на ІІ-му Ватиканському соборі, що відбувся у 60-
х рр. ХХ ст., коли було прийнято ухвалу про дозвіл використання і 

народних мов, поряд з латиною, на відправі, ірландські єпископи 

щонайбільше виступали проти цього. Адже їм довелося б тоді, як 
«народну», впровадити у відправи англійську, нав’язану несприятли-

вими обставинами культурного розвитку, що прийшли з британсь-

ким завоюванням Ірландії. 
Показовим є і те, що і Південь має розрізнені підходи у визвучу-

ванні латини. Таку особливість у досвіді вживання книжної латини 

на відправі показує Іспанія в обох своїх теперішніх обрядах – дав-
ньому мозарабському, і пізнішому, запровадженому тут Римом, – 

римському (латинському). У цьому способі визвучування виразно 

виявляє свою силу іспанська «жива мова». На мозарабській літургій-
ній відправі латина звучить по-місцевому: «in excelsis» – «екселсіс», 

а не «ексчелсіс» чи «ексцелсіс» – «на Висотах» («во Вишних»), «ac-

cipite» – «ашіпіте», а не «аччіпіте» чи «ацціпіте» – «прийміть» 
(«прийміте»), «in tentationem» – «ін тентасьйонем», а не «ін тентаці-

онем» – «у спокусу» («во искушеніє») . 

Слід зауважити, що італо-римське звучання латини має одне й те 
саме звуко-спорядження, що й італійська мова. В обох мовних прос-

торах виявляється у звуках місцева «мовна природа». Тут «g» від-

творюється як «ж» – «Sancti Evangelii legendum» звучить як «Санкті 
Еванжелії лежендум». Тоді як у «північній» латині – це «Санкті Еван-

ґеліі лєґендум» – «Святої Євангелії читання». 

 

 
 

У просторі священної мови й Книги склалася духовна спільнота, 

творчо уображена обрядом, отож зібралася духовна спільнота – об-
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ряд. Приклади такого вимежовування у духовно-творчому полі за-

вдяки Книзі та священній мові показано і в Києві та Русі. Іменем, що 
називало цю спільноту-обряд було Русь, відтак – руський обряд. 

Власне, і мова книжна, що вживалася до відправи, помісцевилася в 

назві. Вона теж зробилася «своєю» – руською. Будучи ще до того ж, 
за Несторовим літописом, мовою благословенною в «Ілюрику» апос-

толом Павлом, ця мова зробилася ще й апостольською, тобто першо-

сповісною. 
Отож, Русь і руська мова як мова Книги й відправи були панів-

ними назвами, що поширювалися по всіх київських княжих підвлад-

них землях. По суті це митрополити передали й перенесли та розпо-
всюдили, а надалі підтримували назву Русь як надім’я, що не мало 

удільних меж. До митрополичого титулу з давньої пори до Київсько-

го – градського додалося ще й збірно-земельне означення – «всея Ру-
си». 

Показовим є те, що у той час, коли княжа влада Києва вже не до-

ходила до уділів (втративши там свою силу), там і надалі панувала 
духовна влада Київських митрополитів. Власне, в подальшому Русь 

була митрополичою і «попівською» назвою. І це духовні рознесли її 

аж за Карпати, де вона найдовше збереглася як «Подкарпатская 
Русь». А також на Волинь і Підляшшя та Поділля, підвладні Галичу. 

І на Північ – до Новгорода. Повсюдно ця назва закріплювалася як 

вияв духовної сили та влади Київських митрополитів. Вона ж своєю 
силою покривала місцеві назви. Ними були поземельні імена жителів 

окремих «україн» – волинян, поліщуків («полішуків»), подолян, бі-

лих хорватів (за літописним уписом) – на заході. Ці назви були «по-
родженням» з «природи місця». А от назва духовної спільноти – 

Русь кріпилася піднесеним становищем города – Києва як митропо-

лії. Отож, і Київська Русь, і Русь Галицька – це не стільки місцинні 
назви, як імена, сила дії яких виявляється через духовний провід ми-

трополичого Києва і митрополичого Галича. Русь як збірна назва на-

роду, але разом з тим – ім’я духовної спільноти у своїй спадковій тя-
глості на українських землях проіснувала аж до ХХ ст. – на Галичи-

ні, Буковині та Закарпатті. У ближчих до митрополичого Києва, на 

підвладних йому духовно землях, ця назва заступилася козацьким 
іменем – Україна. 
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І для того були підстави, виразно помітні на місці – в Києві. З ти-

тулу митрополитів Київських поступово вилучалося цю давню мит-
рополичу назву, яка передавала духовну владу Київських владик на 

широких просторах зібраної колись київськими князями Русі, а зго-

дом – вже як духовної Русі-спільноти – руської спільноти. На XVIII 
ст. у імперських межах зі столицею у Петербурзі Київські митропо-

лити втратили повноту свого титульного імені, відомого зі списків 

митрополій Константинопольської церкви – «Малия Руси». З таким 
титулом називався у всіх київських виданнях його доби ще митропо-

лит Петро Могила. Його наступники у XVIII ст. були лише Київ-

ськими, а у ХІХ ст. – Київськими і Галицькими. 
Отож, ґрунтована на «своїй» – засвоєній через помісцевлене виз-

вучування – мові, що підносилася у становищі як апостольська, за 

літописом, як вже згадувалося, через благословення її під час апос-
тольської проповіді, мова руська (стара слов’янська) – мова Книги та 

відправи зібрала довкола себе духовну спільноту – Русь. На чолі її як 

духовно-культурного простору стояли Київські і всієї Руси (пізніше, 
відповідно до грецького називання, – «Малия Руси») владики-

митрополити. Вони ж, як зауважувалося, спершу рознесли і розпо-

всюдили це ім’я силою своєї духовної влади, а згодом підтримували 
й кріпили його як своє «природне» (за уродженням – походженням з 

народу) і духовне називання. Русь була і в час удільного співісну-

вання князів, і в Литовську добу, і вже за Речі Посполитої назвою 
духовної спільноти. 

А іменем Україна, носіями якого були щонайжвавіші учасники 

руської духовної спільноти – русини-козаки, через втрату – забиран-
ня від митрополитів Київських їхнього давнього титульного – вели-

чального імені, що показувало їхню духовну владу на певній землі і 

над народом, назвалися всі спадкоємці саме тієї руської духовної 
спільноти. Так у називному досвіді києво-руської духовної спільноти 

XVIII ст. сталося найменувальне понародовлення. Назва митрополи-

ча поступилася козацькій. Учинилося це немалою мірою через те, що 
самі митрополити не втримали за сабою – у своєму титулі давнього 

духовного імені – владики Русі. Хоча, ті, хто був близький до митро-

полита та духовних, ще і XVIII ст. вживали давню «митрополичу» 
назву стосовно землі, народу-мови, а не «козацьку». Василій Григо-
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рович-Барський у «Странствованіях…» зазначає: «древо великоє, 

именуємоє гречески платанос, єже руским нарічієм именуєтся явор» 
[234, с. 172]. 

Слід зауважити, що на західних землях – в Галицькій митрополії 

та в Мукачівській єпархії, а так само у митрополії Буковинській збе-
реглося аж до ХХ ст. і саме поняття Русі як спільноти-обряду, носія-

ми якого були русини, і «жива сила» як об’єднавча потуга старої це-

рковної мови, яку тут і надалі зналося з іменем «своєї» – руської. Та 
коли постала потреба державного єднання у ХХ ст. спадкоємців дав-

ніх Києва і Галича, задля цього високого завдання Русь митрополича 

поступилася у своєму називанні понародовленій назві Україна і тут. І 
Галичина, як колись митрополичу об’єднавчу назву Русь, у новочас-

ному житті сприйняла з того ж таки Києва назву українці, а відтак і 

Україна. 
Отож, у просторі священної мови, що нею витворювався і трима-

вся обряд як духовно-культурна поява, який вказував на тяглість 

християнської культури серед окремого народу, у сприйнятті цього 
явища як себе-означального серед довкільних народів на Галичині, 

зокрема, і по Україні загалом ставалися певні «коливання». Стосува-

лися вони і назви, і несеного нею значеннєвого вмісту. На Галичині 
упродовж часу – від княжої доби і до ХІХ ст. було кілька назв цього 

духовно-культурного явища у народно-церковному житті. Так ніби 

з’являлося кілька різних самоозначень, але всі вони мали одне куль-
турне закорінення. Холмський уніатський єпископ Яків Суша зазна-

чав про себе в написаній ним книзі «Phoenix tertato redivivus…» 

(«Фенікс утретє відроджений…»), де подавався виклад про чуда від 
Холмського образу Богоматері, як про грецького обряду єпископа 

Холмського і Белзького. Поряд з «грецьким обрядом» у XVII – XVIII 

ст. вживалося також поняття руського обряду, що прийшло ще з часу 
княжої давнини. Загалом розумілося, що цей обряд є особливою ви-

різняльною ознакою і Руської Церкви – Ecclesia ruthenorum, і русько-

го народу. Показово, що поняття обряду як «свого» духовного прос-
тору було близьким і для «однієї», і так само «іншої» Русі. Його 

вживала і Русь православна, а так само Русь уніатська – «з’єдинена» 

з Римом [700, с. 119 – 135]. У ХІХ ст. у документах Галицької мит-
рополії, відродженої на початку цього століття, з’явилося поняття 



 

268 

християн греко-католицького обряду. Незадовго перед тим у 1774 р. 

за імператриці Марії Терезії в Австрії та Угорщині було прийнято та 
запроваджено назву греко-католицька Церква, за якою визначалося і 

обряд християн, що ним об’єднувалися вже в самих галицьких єпар-

хіях. Схоже, що у самій Галичині у ХІХ ст. назва греко-католицький 
обряд була здебільшого вживаною у митрополичих паперах. Народ і 

надалі тримався своєї давньої назви – Руська Церква та її руський 

обряд. І навіть ті з галичан, хто вже втратив у побуті руську мову, 
спольщившись, називали себе поляками, але руського обряду. Так, 

зокрема, говорив про себе Ю. Желехівський [915, с. 508]. Незважаю-

чи на їхнє спольщення, назва руський обряд, належність до якого во-
ни визнавали і свідчили, вказувала і на їхню культурну, а таки і мов-

ну окремішність, яка особливо увиразнювалася під час перебування 

на відправі в церкві. Тут, як зрозуміло, правилося «по-руськи». Ці 
«поляки» руського обряду, духовно перебуваючи у мовно-

обрядовому просторі Руської Церкви, не втрачали тим самим цілком 

відрубно і свого народно-культурного кореня. 
Адже, серед самих поляків ґрунту для такого самоозначення за 

обрядом не було. Хоча, зрозуміла річ, що поляки пов’язували себе 

здавна з Костьолом, але вони так і не наважилися назвати вживаний 
на їхній землі обряд польським. Його називали або ж місто-

центрично – римським, чи за мовою – латинським. Але і тоді не 

з’являлася польськість. Звісно, що на те не було підстав і з огляду на 
мову. Бо ж в костьолах правилося латиною. Обряд у Польщі називав-

ся латинським. Захарія Копистенський у «Палінодії» Костьол – Цер-

кву називає латино-римським: «…костелови латино-римському о би-
скупах старого Риму» [343, с. 322]. Теж саме засвідчують і «сусідні» 

– волоські джерела: «Биша челом Владиславу королю, даби их не 

уклонил в латинской закон і поволил би им држати християнской за-
кон греческий…» [804, с. 57]. 

«По-польски» говорить про західні церкви у записах про свою 

подорож до країн Сходу Василій Григорович-Барський: «храми і ко-
стели латинскіи» [234, с. 218], а відвідуючи прибережне середземно-

морське місто Тріполі, каже, що серед тамтешніх християнських це-

рков є: «французская или римская» [234, с. 58 – 59]. Тобто, вживає 
означення і мовне, і місто-центричне. 
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Православні буковинці у ХІХ ст. означали себе як: «Греко-східна 

церква Буковини…» [973, с. 199]. 
Прикметно, що майже в цей час за царювання Катерини ІІ у її ім-

перії з’являється назва «грєко-россійская» для синодальної Церкви 

як духовна підстава до далекосяжного задуму. Ним був грецько-
константинопольський проект, за яким передбачалося відвоювати у 

османів Царгород, що зробився б місцем царювання голови великої 

східної християнської держави, де б провід мали Катерина та її імпе-
рія. 

Відтак у обширі «lingua sacra – lingua slavonica» – священної мови 

слов’ян, що просторується у єдності мови та Книги, учиняється ку-
льтурна дія «присвоєння», а так само – суспільно-культурне самооз-

начення, у подальшому – культурне самозбереження. Так стається не 

лише серед користувачів візантійського обряду, але і римського, де 
теж застосовувалася з благословення папи Адріана, даного ще со-

лунським братам – Кирилу (Константину) і Мефодію, слов’янська 

мова на відправі (хорватські глаголяші). 
Досвід самозберігання в культурному просторі священної мови, 

як зауважувалося, твориться і при вживанні латини. А найпоказовіше 

у цій справі те, що виявляють його нероманські народи, зокрема – 
ірландці. 

Серед слов’ян спроба піднесення самоозначення через священну 

мову спостерігається у досвіді королівської Праги. По суті це було 
піднесення власної славної давнини перед світом. То була дія пи-

шання своїм спадком перед світом. Празькі королі, яких вивищува-

лося навіть до імператорського титулу, таким способом робили і своє 
місто, і власну землю культурно закоріненою. Мати в церковному, а 

відтак і державному вживанні «свою» мову, означало бути рівнею із 

тими, хто такою мовою вже пишався. Мова, що звучала як мова Бо-
жої прослави була мовою Книги, а отже, і мовою закону як земного, 

так і небесного. Ця мова ставала благословенною і перед небом, пе-

редовсім, адже перебувала у просторі Книги, яка належала до появ 
небесних. Володар, котрий звертався своєю мовою до Висот, ставав 

за рівню тим, хто так само правував у власній державі та слухав від-

праву у церкві своєю мовою. Празькі королі, ніби зі згоди з Римом, 
учиняють у своїх землях поновне послов’янення богослужіння, а от-
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же, і всього свого культурного життя. Це, як зауважено, робилося зі 

згоди Рима, насправді в цих зачинах відгомонювала противага Риму. 
Хоча, може, не так Риму, як сусіднім німцям, якими й було розігнано 

моравських кирило-мефодіївців. Тоді слов’янська відправа підпала 

під заборону. На її місце, як і в самих німців, прийшла книжна лати-
на. Вона запанувала і в Церкві, і в державному діловодстві (справу-

ванні). Так занепало перше (кирило-мефодіївське) книжне пос-

лов’янення Моравії. 
Вдаючись до такого поновного послов’янення, празькі володарі 

вже у новіший час вивищували себе над німцями, які не мали на ту 

пору «своєї» мови, а використовували південну латину у богослу-
жінні та державних справах. Маючи таку перевагу тут, у сусідській 

близькості з німцями, празькі королі підносили своє становище і пе-

ред римськими єпископами – папами. По суті справа піднесення сво-
єї мовної давнини була справою поновлення давньої справедливості 

– визнання папами, як це сталося за Адріана, чинної сили у житті 

Церкви за слов’янською мовою. 
Німці теж скористалися священною мовою по-своєму. Зробивши 

латину «своєю», перейняли у свій вжиток через мову і культурний 

набуток римського Півдня християнської доби, а згодом поширили 
своє панування з Півночі на Південь. Тоді постала священна Римська 

імперія, де керівну першість здобули германці. Чехи, які колись пот-

рапили під німецьке панування, увійшли так само до складу цієї ім-
перії, хоча вже в підлеглому державному становищі. Згодом чехи, 

випроставшись культурно і політично завдяки папському дозволу 

поновити вживання слов’янської богослужбової мови, і самі запану-
вали у священній Римській імперії [919, с. 19 – 20]. Слов’янську мо-

ву у богослужінні поновно запроваджено Моравським графом Вац-

лавом, згодом королем та імператором священної Римської імперії. 
Король Вацлав прийняв імператорський вінець з ім’ям Карл IV. Він 

особисто звертався до папи Климента ІХ надати дозвіл на відновлен-

ня слов’янського богослужіння. Маючи прихильність до графа, папа 
надіслав з Рима дозвіл, яким поновлювалося у дійсному чині відпра-

ву богослужіння слов’янською. Тоді на запрошення до Праги прибу-

ли ченці-глаголяші (глаголити) з Хорватії. Для них у Празі було від-
крито Емауський монастир (Emauzsky klaster – Emauzy), що отримав 
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назву «на Слованех». Слов’янська відправа, що поновилася з при-

буттям глаголяшів до Праги, існувала в цьому монастирі впродовж 
XIV – XV ст. 

Лаврський чернець Захарія Копистенський у «Палінодії» заува-

жує, що у просторі слов’янської мови, як і Чехія, учиняла виразне 
помісцевлення духовного життя так само Польща: «Иж року 1349 

Ягелло, кроль Полскій, Ядвига кролевая, законик словенских приз-

вали до Кракова, і на Клепару церков св. Крижа, то єст Честнаго 
Креста уфундовали для них, єст теж в Кракові і другій костел, кото-

рий ся зовет св. Спаса…відомо же і тот костел Спаса бил законников 

або словенских з Праги, або Росских. Коториі то законници набо-
женство отправовали в Кракові язиком славенским так, як нині ми 

Россове отправуємо» [343, с. 990]. 

Схожим бачиться і духовне життя болгар. З приходом влади тур-
ків-османів архієрейські кафедри в Болгарії посідали винятково гре-

ки (греки-фанаріоти, як їх називали згодом). Слов’янська книга і від-

права у Болгарії зробилися явищем монастирським і сільським. І ко-
ли в ХІХ ст. піднісся рух за відродження Болгарської держави, а за-

разом і повернення самоочолення (автокефалії) Болгарській Церкві, 

втраченого з приходом турків, за зразок відправи слов’янською, з її 
вимовними особливостями, брався чин в Бачково, Рільскому монас-

тирі та почасти болгарському Зографі на Афоні. З екзархійним духо-

венством, що протиставилося грекам-фанаріотам, і очолило рух за 
відновлення автокефалії, а отже, вихід з підпорядкування патріар-

шому Константинополю, в болгарські міста повернулася і 

слов’янська мова на відправі. Проте якихось виразних змін у вимові, 
зважаючи на політичні і культурні обставини життя в Болгарії, ста-

тися не могло. У Болгарії з монастирів у міста повернулася і давня 

книга, і її мовний чин. Упродовж тривалого часу турецької займан-
щини саме монастирі були осередками зберігання всього болгар-

ського. Саме тут діяли школи, куди віддавалося на науку учнів з ін-

ших болгарських земель. Основою науки була книга – церковна кни-
га і як позалітургійне явище. Тут також набувалося навички її опану-

вання – читаного і співаного і на криласах під час відправи. 

Як культурне явище, стара слов’янська богослужбова мова, про 
це неодноразово зазначалося, традиційно – руська мова, мала, отже, 
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власне київські, українські з походження, ознаки, що вже, починаю-

чи з княжого часу, виявлялися в давніх писемних пам’ятках. 
Прикметним є те, що вимовний чин київської мовно-духовної 

традиції сприймався незаперечно й навколишніми землями, часом 

несхожими за звуковою основою до мови української, бо саме з неї й 
було взято звукове «зодягання» (спорядження) для церковно-

слов’янської мови в Києві та близьких і підлеглих йому землях. До 

прикладу буде доречним згадати ще раз, що так велося на білору-
ських землях, такі випадки траплялися і в Росії XVII – XVIII ст. Не-

даремно у науковому середовищі з’явилося таке «природне поняття» 

як київський ізвод чи київська редакція старої церковної мови. З цьо-
го приводу С. Смаль-Стоцьким робилося таке характеристичне за-

уваження: «Не букви, а звуки! Це повинно бути вихідною точкою 

наших досліджень» [546, с. 6]. 
Таким чином, стара слов’янська мова, панівна мова простору 

«Lingua sacra» у світі «Pax slavia» – «Slavia christiana» («Slavia ortho-

doxa»), впродовж століть серед українців виконувала завдання не 
лише мови церковної відправи, але мала покликання етнокультурно-

го самовираження. Вона стала значним показником етноконфесійно-

сті українців, ґрунтівним рівнем їхнього культурного розвою. Бо ж, 
як зауважував П. Житецький: «В свідомості ідея церковної мови по-

єдналася з ідеєю віри, а і перша й друга з ідеєю народної самобутно-

сті...» [Цит. за: 323, с. 285]. 
Отже, до кожного слов’янського народу як спадщина Кирила і Ме-

фодія прийшла слов’янська Книга, а разом з нею і мова, що неслася її 

священним простором. Як мова відправи, ця мова визнавалася теж 
священною. На кожному окремому місці – у культурному просторі 

кожного народу ця мова, спорядившись місцевим звучанням, набула 

становища «своєї». Така священна мова була обширом, де панували 
провідні ідеї, що ними висновувалося духовне буття народу. Передов-

сім – це ідея та образ «культурної постаті» Книги. З цієї ж мови 

з’являється словесно-культурне творче середовище та досвід духовної 
тяглості християнського народу. Ця мова була «знаменом» самоозна-

чення християнських слов’янських народів, складаючи основу «свого» 

обряду як простору духовного піднесення та вивищення, óбрази яких 
представлено у словесній культурі. Священна мова – це снувальний 
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первень духовного буття і Русі-України. Це робиться зрозумілим, коли 

зіставити приклади «своїх ізводів», головним чином – звукових споря-
джень, кирило-мефодіївської мови Книги та відправи. Ось особливості 

«свого» визвучування (екфонемування), тобто кожна місцева «Ecpho-

nemata», що подається на прикладі великопісного піснеспіву «Господи 
сил, с нами буди…» з чину відправи повечір’я. 

 

Болгарський голос: 
«Ґосподі сіл, с намі буді інаґо бо разве Тебе помоштніка в скор-

бех не імамі. Ґосподі сіл, помілуй нас. 

Хваліте Боґа в святіх Еґо, хваліте Еґо в утвержденіі сілі Еґо. Ґос-
поді сіл, помілуй нас». 

 

Сербський: 
«Ґосподі сіл с намі буді інаґо бо разв’є Тебе помощ(шч)ніка в 

скорб’єх не імамі. Ґосподі сіл, помілуй нас. 

Хваліте Боґа в святіх Єґо, хваліте Єґо во утвержденіі сілі Єґо. Ґо-
споді сіл, помілуй нас». 

 

Хорватськй (глаголитський, глаголити (глаголяші) правлять за 
чином римського обряду): 

«Ґосподі сіл са намі буді інаґо бо разві Тебе помочніка ва скорбіх 

не імамі. Ґосподі сіл, помілуй нас. 
 Хваліте Боґа ва святіх Єґо, хваліте Єґо ва утверженіі сілі Єґо. Ґо-

споді сіл, помілуй нас». 

 
        Руський (києво-галицький): 

«Господи сил с(о) нами буди и(і)наго бо разві Тебе по-

мощ(шч)ника в(о) скорбіх не и(і)мами. Господи сил, помилуй нас. 
Хвалите Бога в(о) святих Єго, хвалите Єго в(о) утверждениі сили 

Єго. Господи сил, помилуй нас». 

 
Литвинський (білоруський, полоцько-віленський): 

«Господі сіл с намі буді інаго бо разві Тебе помощніка в скорбіх 

не імами. Господі сіл помілуй нас. 
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Хваліте Бога во святих Єго, хваліте Єго во утвержденіі сіли Єго. 

Господі сіл, помілуй нас». 
 

Старообрядницький (безпопівський): 

«Господі сіл с намі буді інаго бо развє Тебе помощ(шч)ніка в 
скорбєх не імами. Господі сіл, помілуі нас. 

Хваліте Бога во святих Єго, хваліте Єго во утверж(д)еніі сіли Єго. 

Господі сіл, помілуі нас». 
 

Московський: 

«Господі сіл с намі буді інаго бо развє Тєбє помощ(шч)ніка в 
скорбєх нє імами. Господі сіл, помілуй нас. 

Хвалітє Бога во святих Єго, хвалітє Єго во утвєрждєніі сіли Єго. 

Господі сіл, помілуй нас». 
 

Примітки 

*1. Захарія Копистенський для обґрунтування появи «Божої руки» – 

особливого Божого задуму у постанні слов’янської мови вживає слова з 

«будівними» смислами, наголошуючи на постійній Божій опіці над цією 

мовою та її «народом» (як збірним явищем) – «огорожен єсть» [224, с. 92 

– 93]. 
*2. Визвучування – інструментарне слово-термін, що відтворює добу, 

адже походить із неї. Визвучування – переклад «ecphonemata». 

*3. Про це див.: [627, с. 68]. 

Ще у давню пору простежується передавання «ѣ» через «и» і на Суз-

дальських землях, ідеться про неприязно налаштованого щодо Києва кня-

зя Андрія Боголюбського: «В нощь входяшеть в церквь и свіщи (передано 

у тексті як «и») вжигівашеть сам і, відя образ Божиі, на іконах напісан, 
взірая яко на Самаго Творця, і всі святіі (у тексті написано – «ѣѣ») напі-

сани на іконах відя…плачася о грісѣ(є)х (передано у тексті як «и») сво-

іх…» [Цит. за: 17, с. 186]. 

Про звучання «ѣ» як і в народному середовищі новгородської і мос-

ковської Півночі можна довідатися із «духовного стіха» «Сорок калік со 

калікою»: 

Скрічат калікі зичним голосом: 

Владімір князь стольно-кієвскій! 
Дай-ка нам, калікам мілостиню, 

Нє рубльом бєрьом і нє полтіною, 
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Бєрьом-то ми целимі тисячамі [Цит. за: 726, с. 305]. 

*4. Зрозуміло, що заміна «и»-восьмеричного на «ы» було виявом київ-

ського звукового помісцевлення церковної (південнослов’янської з похо-

дження) мови, у болгар і дотепер залишається «и» у відтворенні записом 

слова «Син»: «Отца, і Сіна, і святаґо Духа, Троіцу єдіносуштную і нераз-
дельную», «Блаґословен Боґ наш всеґда ніне і прісно і в векі веков». Теж 

саме у вимові спостерігається і у сербів: «Блаґословен Боґ наш всеґда нінє 

і прісно і во вєкі вєков», або з сербською вимовою топар Паски: «Хрістос 

воскресе із мертвіх смертію смерть поправ, і сущім во ґ(г)роб’єх жівот 

даровав». Трапляються випадки, коли сербське «живомов’я» увіходить до 

церковної вимови у визвучуванні «и», зближуючись у звучанні з україн-

ським «и»: «Господи помилуй». Спостерігав це у Сербії та Чорногорії ав-

тор цього дослідження. 
Деякі писані джерела княжої доби подають засвідчення збереження 

«и» (за болгарським виявом), на тому місці, де по руських землях 

з’явилося «ы» як відтворення на письмі «свого звуку». Такий запис мож-

на спостерегти у «Слові нікоєго христолюбця, ревнителя по правой вірі» 

(ХІ ст.) – «…чающе пришствия Господа нашего Іисуса Христа, іже ви по-

садить в дворіх жизни вічния со всіми служащими Єму всегда і ніні і при-

сно» (у болгарському звуковому вияві – «ніне») [Цит. за: 389, c. 373]. 
«И»-восьмеричне із «завданням» передати помякшення приголосного 

використовується і в писаних виявах києво-руського часу, представляючи 

руський (український) «ікавізм». На білоруських землях, про це свідчить 

«Ecphonemata liturgiey greckiey…», тут латиницею передано звучання 

«и»: «Hospodi pomiluy». Але «ѣ» у «Eсphonеmata…» визвучується по-

київськи (руськи – українськи) – як «і»: «wo wiki wikom» [1019]. 

*5. У старообрядців (липован) у Румунії, які визнають білокриниць-

кий єпископат, зберігаються залишки «давньої вимови» – з твердим виз-
вучуванням окремих приголосних, правильніше мовити – окремих 

«місць»: «Рече Господь», «Рождество Твоє Хрістє Боже наш…в нем бо 

звєздам служащіі…». 

*6. Теж саме – написання «нейотованого» вияву слова можна зустріти 

і «Житії Феодосія Печерського»: «Божьствьний же уноша вься си с радос-

тию приимаше, і Бога моля, благодаряше о вьсих сих» [327, с. 310]. 

*7. Саме так наголошували у лівобережних прикиївських селах – По-
зняках та Осокорках назву села «Княжúчі» – дорога «на Княжúчі», отож – 

і «Дорогожúчі». 

*8. Серед зображених у Києво-Кирилівській церкві святих і учні Кон-

стантина (Кирила) Філософа: Наум, Климент [522, с. 34]. 
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*9. Хоча по селах народ – «крилас» залишився при давній – «своїй» 

вимові. І правиться так: «крилас» співає та читає з церковних книг по-

руськи (українськи – з українською вимовою), а духовенство у вівтарі 

вимовляє по-московськи (по-синодальному). Це спостережено автором 

дослідження. Це ж саме засвідчує із власних спостережень В. Німчук у 
матеріалі, надрукованому у часописі «Людина і світ» (1993 р.) [641, с. 37]. 

Ще у 30-х – 50-х роках ХІХ ст. зберігався український голос у відтво-

ренні молитов в народі навіть на близькій до Московських земель Сло-

божанщині: «Я дзвонареві півкопи дав, щоб поти дзвонив, поки Вірую 

прокаже…», «Проспівали со духи; а на вічню як заголосить увесь мир…» 

[Цит. за: 340, с. 285]. 

*10. З останніх десятиліть ІІ ст. у Римській Церкві дедалі частіше по-

чинає заявляти про себе латинський елемент. Так у Римі з’являється хри-
стиянська література латиною (Мануцій Фелікс). Головним місцем, звід-

ки пішла нова латинізація – полатинення Рима в християнську добу, був 

Карфаген. Це було залучення «старої» латини і витворення «нової» для 

потреб християнської Церкви. На відміну від Александрії Єгипетської, у 

Карфагені (Північна Африка) грецький вплив ніколи не був значним. Аф-

риканцем з походження був Віктор, перший винятково латиномовний 

єпископ Рима. Він же перший, хто поставив питання про обрядові розріз-
нення, зокрема про час святкування Паски. Африканцем був Тертуліан, 

перший латинський богослов, який витворив латинську богословську мо-

ву. У проміжку 190 – 250 рр. грека на Заході замінюється на латину. Діячі 

цього часу не лише в Римі, а і в Галлії (в самому Ліоні) вже мають пере-

важно латинські імена. Далі почалося поступове полатинення християн-

ського Заходу. 

Імператор Константин заснував нове місто – новий Рим, яке теж по-

первах було латинським осередком серед греків. Двір імператора був ла-
тиномовним, сам Константин недостатньо знав греку. У заснованій у 

Константинополі школі, за зразок для якої було взято римську капітолій-

ську, викладалося латиною [343, с. 9 – 11, 17]. 

*11. Зі спостережень автора дослідження на відправі у церкві Богоро-

диці Дамаскської мелькитської (греко-католицької) громади м. Валетта, 

Мальта. 

*12. Спостереження автора дослідження у православних мелькит-
ських – греко-православних (rum ortodoks) церквах Дамаска та Алеппо, 

Сирія. 
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4.1. Єрусалим і Рим: ідео-образ «святого города» у 
снуванні  духовного досвіду русько-українскої 

спільноти 

Перші спроби показового – маніфестаційного наближення русів 
до світу й, зокрема, до Константинополя – Нового Рима, були супро-

воджені застосуванням, а, власне, засвідченням своєї військової міці. 

Посування власних просторово-поземельних меж десь поки що опо-
середковано виявили й просування культурного інтересу до світу, 

але привертали уваги світу й «до себе» – до Русі також. 

Прибиття щита («И рече Олег: исшийте прі паволочити Руси, а 
Словеном кропиньния: и бисть тако; и повіси щит свой в вратех, по-

казуя побіду, и поиде от Царяграда») [133, с. 103] на міських воротах 

Константинополя після переможної облоги князем та руським вій-
ськом цієї столиці поклало межову смугу руського «засвоєного прос-

тору» [*1]. Хоча задовго перед тим князь Кий таки прибував до Цар-

города, як про це сказано в літописі: «і приходившю єму ко царю, 
якоже сказають, яко велику честь приял єсть от царя» [708, с. 4]. 

Слід взяти до уваги те, що подібна дія була не лише переможним 

знаком, але й своєрідно виконаним обрядом просторового закріп-
лення – розмежування. До майже такого ж обрядового дійства і в 

схожих обставинах удавалися й зібрані у військо болгари на чолі зі 

своїм князем: «Новий же Сенахірім Крум вземся победоу блґарски 
князь і оставл брата своеґо рваті одрін по шестіх днех преятія Львова 

прііде на црскиі ґрад с множьство людіи і обхождаше прі стнах от 

Влахерни до Златих врат, показуя суштая с нім сія свршів і скрнни 
жртви на полі Златих врат. Просі же цареві створіті мр, аште копіє 

своє внзіт в Златаа врата» [Цит. за: 837, с. 90]. 

Отже, тоді, вдовольнившись переможною ходою і маючи нема-
лий зиск у справі загального (політичного та торговельного) визнан-

ня світом, несучи повну перевагу переможців, руські війська відійш-

ли до себе. 
Справа ж налагодження культурних зв’язків розгорнулася дещо 

пізніше в часі. Літописне повідомлення передає, що княжі посольст-

ва розійшлися по багатьох напрямках тогочасного культурного світу 
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щодо «іспитания віри», так само й світові «представництва» прибу-

вали в княжі палати, здійснюючи неначе зворотні візити цікавості 
щодо сили власного впливу та його можливостей у переконуванні, 

бо ж перед тим показували кожен «своє» княжим посланцям. Серед 

прибулих до княжого столу називає літописець і представників рим-
ського закону, а також і греків. Виразний розподіл поміж носіями 

цих культурних традицій простежується у словах літописця. Адже 

писався твір автором вже християнської Русі, якому такі риси були 
вже доконечно відомими. Особливе й ставлення літописця до кожно-

го з місійних проповідників. Коли про латинян сказано за типом уза-

гальнення, літописець мало вживає задля цього показових рис, зо-
всім інше схарактеризування подається грекам, бо ж це їхнього про-

повідника названо почесним для Константинополя іменем «філо-

соф». Саме промовцеві з Константинополя віддає свою слухацьку й, 
як видно з поданого літописцем, зацікавлену увагу князь Володимир: 

«Рече же Володимер: “что ради сниде Бог на землю, и страсть такову 

прия?” Отвіщав же философ рече: “аще хощеши послушати, да ска-
жю ти из начала чьсо ради ради сниде Бог на землю”. Володимер же 

рече: “послушаю рад”» [133, с. 142]. 

Але навіть незважаючи на такий «дійсний» літописний факт, 
який цілком можна припустити, був ознакою пізнішого спрограму-

вання, є немало підстав убачати тривалий в часі пошук культурного 

зв’язку, що виявлявся у кількох спрямуваннях у світ з боку давньої 
Русі. Звісно, що корсунський вибір князя Володимира на користь куль-

турного візантійства залишається цілковито показним та беззапереч-

ним. 
Та був і римський напрям культурного руху з боку київських кня-

зів і, відповідно, – з Рима в Київ. У літописному повідомленні під 

991 р. мовиться: «…приідоша к Володимеру посли із Рима от Папи с 
любовію і честію» [Цит. за: 374, с. 586)]. 993 р. князь Володимир сам 

посилав послів до папи: «посли Володимирови придоша в Києв іже 

ходиша в Рим к Папі» [Цит. за: 374, с. 586]. Разом з тим, не цілком 
зрозумілим є те, що насправді криється за ходінням у Рим. Чи є такі 

відвідини дипломатичними, або так виявлялася шаноба при закла-

данні зв’язків зі світом з боку новонавернених, які ще не знають, або 
ж не звертають значної уваги на протиставну різницю поміж Римом 
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старим та новим – Константинополем [*2]. Наступними побачили 

Київ папські посланці у складі чеського та угорського королівських 
посольств. Подальшого (1000 р.) князь розсилає послів-гостей у такі 

місця: «посла Володимер гостей своіх аки в посліх в Рим, а других в 

Єрусалим і во Єгипет і в Вавилон, соглядати земель і обичьєв їх» 
[Цит. за: 374, с. 586 – 587], [*3]. 

Латинські джерела теж неодноразово звертаються до питання 

охрещення Русі. Така оповідь належала, зокрема, Петрові Даміані, 
авторові житія святого Ромуальда (близько 1040 р.) й інтерполяторо-

ві Адемарової хроніки. Прикметним виявляється факт підтвердження 

королівського становища за руськими володарями на Заході. Яро-
полк, який налагоджував зв’язки з західними правителями та духов-

ними провідниками, називався ними з найвищим титулуванням «Rex 

Russiae» – «Король Русі» [674, с. 162, 163]. 
Відомим було й те, що близько 959 р. приходили до короля От-

тона І посли від Єлени, королеви Руґів, яка за Константина-

імператора була охрещеною в Константинополі й просили висвяти-
ти для цього народу єпископа і священиків. Хоча, при докладнішо-

му розгляді цей факт не цілком підтверджувався. У 962 р. у німець-

ких джерелах продовжено виклад подій, що стосувалися Русі: «по-
вернувся назад Адальберт, поставлений на єпископа Руґам (961 р.), 

бо не зробив того, для чого посилався, й бачив свої старання мар-

ними» [674, с. 135].
 
Разом з тим, не віднаходяться й значні запере-

чення щодо неіснування загалом зв’язків у справах духовно-

організаційних поміж німцями та Руссю. Король Оттон справді від-

гукувався на Ольжине прохання. Але несподівані обставини переш-
кодили швидкому прибуттю єпископа до Русі на запросини княгині. 

Раптово помер визначений на руську єпископію Либуцій. 

Знову обраний у Німеччині на посвяту для Русі Адальберт поїхав 
на Русь лише 961 р., і теж не мав аж ніякого місійного успіху [674, с. 

159]. Про підсумок у тогочасних духовно-культурних взаєминах з 

латинським Заходом, який збірно уособився в північних германцях, 
ідеться у словах літопису. Щодо віровизнавчого, а отже, й культур-

ного латинства, відповідь Володимиром подавалася така: «Отци на-

ши сего не прияли суть» [674, с. 83]. 
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Можливо, немалою мірою впливу щодо такої заяви, яка звучала 

як слово від всієї Русі, були вже зовсім недалекі та недавні події у 
Моравії та Паннонії, які поклали остаточний край існуванню 

слов’янської мовної практики в церковному та культурному вжитку. 

Головними «учинителями» того слов’янського культурного гоніння 
були саме німецькі духовні, близькі до цих земель географічно. І це 

навіть незважаючи на всіляку попередню підтримку папським Римом 

кирило-мефодіївської писемної справи та самих її провідників. 
У Адемаровій хроніці згадується Бруно, й про нього йдеться як 

про апостола Русі: «За прикладом Адальберта пішов Брун-єпископ... 

й просив імператора, щоби зволив йому на місце висвятити єпископа 
на престол Одольрика. Коли це здійснилося, зі смиренням попряму-

вав у провінцію Угрію...Він навернув до віри Угрію провінцію й ін-

шу, котра зветься Росія. Та коли дійшов до печенігів й розпочав про-
повідувати їм Христа, постраждав від них, як і постраждав святий 

Адальберт...Тіло його народ руський викупив за велику ціну, і звів у 

Росії монастир його ймення, й засяяв він великими чудами» [453, с. 
383, 384]. 

Не багато підстав є для того, аби мовити, чи ж таким значним 

пошануванням було наділено мученицький подвиг Адальберта, та й 
чи так тривало в часі зберігалася ця пам’ять в Руській землі. Але ціл-

ком можна говорити, що шаноба до мучеництва, як особливого под-

вигу свідчення й проповідування Христа, була вже закоріненою се-
ред руських християн і поширювалася на всіх подвижників христи-

янського світу, незалежно від місця їхнього походження та вихідної 

традиції. У руських княжого часу книжних джерелах зустрічаються 
непоодинокі випадки молитовного звертання до святих, котрі про-

славилися на європейському Заході. В одній з молитов (це екзорцій-

на молитва) згадано перелік ще й таких вгодників: Флоріяна, Вита, 
Люцію, Цецилію, Валнурґа, Маргариту, Феліцітату, а також просла-

влених серед святих пап: Сильвестра, Дамазія, Келестина, Льва, Віґі-

лія, Аґатона [820, с. 123]. 
На християнському Заході так само визнавалося й пошановувало-

ся руське духовне подвижництво, незважаючи на те, що за Руссю в 

окремих німецьких свідченнях закріплювався стан схизми – розколу. 
У «Перенесенні мощів св. Горазда» подано оповідь про те, що на ні-
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мецьких прочан, які поверталися, напевно, з Києва (peregrinantes de 

Ruzia) напали в дорозі розбійники. Завдяки молитовному звертанню 
до святого Горазда, їм вдалося врятуватися. «Житіє» написано бли-

зько 1132 р. Події, про які оповідалося в творі, відбувалися в XI, або 

ж XII ст. [609, с. 106].
 

«Слово на Обновленіє» Десятинної церкви виразно має за обра-

зопоявчий ґрунт стан подоби з поновленням Єрусалимського храму 

Воскресіння, тобто з Єрусалимом та єрусалимським духовним прос-
торуванням. Заразом не меншою мірою зближується ідейно цей твір  

і з Римом та духовною римськістю. Постать єпископа-папи (мучени-

ка) Климента «переносить» за собою духовні ознаки Рима як одного 
з місць першої апостольської проповіді. Разом з тим, стає вона й на 

«підтримці» творення образу «іншого Рима», відмінного від давньо-

го «Вічного міста». Климент-єпископ виступає постаттю, завдяки 
якій уособлюється «інший Рим». Цей Рим – новий християнський 

заступає старий Рим. У «новому Римі» постає велич Рима мучени-

цького – Рима християнського. Це духовне – апостольське та сповід-
ницько-мученицьке просторування Рима, увінчаного славним вінцем 

стійкого свідчення правди віри, концепційно так само «поширюєть-

ся» (переноситься) до меж києво-городських. І все це здійснюється 
завдяки прийняттю у простір Києва тіла Климента-папи, сповідни-

цькому подвигу якого виспівують славники, ним величаються в Киє-

ві, і він сам звеличує Київ: «вічне преукрашенний славному и чест-
ному граду нашому и велицій митрополій же и мати градом», «Ма-

жущася и поюща, пріємлет здравіє душам и тілом твоіми честними 

молитвами. Тімже поистині всіх град славні, имія всечестноє твоє 
тіло, и весело играєт хвально воспівая, якоже небо другоє на земли 

истинно показася, владичня матере церкви Божественная, в ней же 

поистині честноє тіло твоє лежа, аки солнце просвіщаєт вселенну» 
[Цит. за: 647, с. 138]. Через Климента-папу (єпископа) духовна сила 

первоверховних апостолів Петра і Павла, наступником яких він був у 

Римі, переносилася і в Київ та на Русь, і вже як «духовна римськість» 
просторується у житті самого міста Києва і Руської землі: «Тако сего 

своєго угодника, нашего же заступника святого священномученика 

Климента от Рима в Херсон. От Херсона в нашу рускую страну, 
створи пріити Xристос Бог наш преизобилного милостію в наше вір-
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них спасеніє...Благодаряще и того вірного раба, иже умножи Господа 

Свого талант. Не токмо в Римі, но і в Херсоні і в Руси. Рекуще к не-
му, мучеником похвала и святителем удобреніє и недвижимоє осно-

ваніє церкви ХВІ (тут виявляється уподібнення до апостола Петра- 

каменя, який стає основою Церкви Римської, Климент виявляється 
основою-підкріпленням Церкви як Римської, але так само і Руської), 

єйже врата адова не удоліють. Присний заступниче земли рускиє. 

Вінче прекрасний граду нашому. Славни тобою святе Божій вірній 
князи наши хваляться. Святители ликують. Ієріи веселяться. Мниси 

радуються. Людиє добродшествують приходяще к тебі правою вірою 

к твоим мощем святиню почерпающе, и хваляще Бога возвра-
щающеся во своя си» [Цит. за: 821, с. 7, 8].

 

«Слово» виголошено у XII ст. при поновленні Десятинної церкви, 

концепційно слово прив’язувалося до подій, що відбулися в Єруса-
лимі, а сама поновлена церква ставала в образі подібною до Єруса-

лимського Святогробського храму, відбудованого після нищення пе-

рсами. 
Мощі Климента, що стають «римським» і першоапостольським об-

разом в Києві, були покладені в Десятинній церкві, бо князь Володи-

мир для новозведеного храму: «Вдав все, яже бі взял в Корсуни», а в 
Корсуні Володимир: «Поєм...попи корсуньски, с мощи святого Климе-

нта и Фифа ученика єго...на благословеньє собі» [Цит. за: 821, с. 139]. 

Як на беззаперечну місцеву твердиню в еклезіальних питаннях поси-
лалися невдовзі на наявність мощів Климента й руські єпископи. При 

поставленні на митрополію в Києві єпископа Клима Смолятича, що ві-

дбувалася без згоди патріаршого Константинополя, єпископи поради-
вшись визначили, як здійснювати чин над новопоставлюваним митро-

политом: «и тако сгадавше єпископи, главою святаго Климента поста-

виша митрополитом» [Цит. за: 669, с. 431]. Ініціатором такого постав-
лення 1147 р. був великий князь Ізяслав, а з пропозиції Чернігівського 

єпископа Онуфрія було обрано спосіб ставлення – «главою святого 

Климента». При тому єпископи посилалися на схожі приклади інших 
Церков, що згодом у них узвичаїлися. Зокрема мовилося, що греки по-

ставляють рукою Йоана Хрестителя (помітним є те, що руські єписко-

пи хоча й перебували до того в царгородській юрисдикції і приймали 
митрополитів та єпископів від греків, але себе вже визначали окреміш-
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ньо, видаючи пропоноване, як місцеву «рівню» до звичаю греків): «аз 

свіде достоит ни поставити а глава у нас єсть святаго Климента якоже 
ставят Гріци рукою святаго Івана» [Цит. за: 669, с. 431]. Можливо, до 

такої дії єпископів схилив також «іменний збіг». Святиня, якою перед-

бачалося довершити поставлення митрополита, – це мощі Климента-
папи. І сам обраний на митрополію мав духовне ім’я Климент. Так 

цілком увиразнювалося покровительство Римського єпископа Климен-

та новопоставлюваному Климові Смолятичу [*4]. 
Особлива шана віддавалася Климентові не лише в Києві, «чтиша» 

його і в інших містах Русі. Способом пошанування було зведення 

храмових споруд на його честь. Такі церкви було збудовано ще й в 
Новгороді та Пскові. Але все ж найбільшим місцем Климентового 

пошанування був Київ. Багатьма прибульцями, особливо з християн-

ського Заходу, Десятинна церква називалася храмом святого Климе-
нта. З такою назвою згадує про цю київську споруду у своїй «Хроні-

ці» Дитмар. Зрозуміло, що прибулий в Київ представник віровизнав-

чого латинства спішився відвідати церкву, де перебували мощі чет-
вертого єпископа Рима. З подивуванням спостерігав він у Києві за 

тим, яку велику шану віддавалося тут цьому святому. Адже подібне 

можна було бачити так само і в Римі, де теж були мощі святого, при-
несені із Корсуня, міста, де постраждав Климент, солунськими бра-

тами Кирилом та Мефодієм. Місцем перебування мощів Климента в 

Римі була однойменна базиліка. Чи не через те й Десятинну церкву 
називає Дитмар-латинник (Титмар Мерзебурзький) іменем Климен-

та-папи («ecclesia Christi martiris et Papae Clementis») [497, с. 67]. Інші 

обставини появи найменування храму, зокрема місцева назва – Деся-
тинна, що належала цій Богородичній церкві, для хроніста, напевно, 

виявилися вже другорядними [*5]. Сам же Климент, як можна склас-

ти уявлення із поданого у «Слові на Обновленіє», постає через свою 
причетність до часу майже апостольського підтримувачем правої ві-

ри, бо лише завдяки їй можуть підступити до святині люди, які при-

бувають шанувати його мощі. 
Слід зауважити, що у «Повісті временних літ» при оповіді про дії 

Вселенських соборів, що уґрунтовували справи правдивого вірови-

знання: «исправляху на всіх сборіх», єпископський Рим навіть ста-
виться на перше місце у пошануванні серед прибулих єпископів: 
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«сходящеся от Рима и от всіх престол». Так про Рим сказано при зіб-

ранні єпископів та духовних на Першому соборі і тих соборах, що 
були наступними за ним: «…на первом бо соборі, іже на Арья в Ни-

кеи, от Рима Силевестр посла єпископи и презвутери, от Александрія 

Афанасий, от Царягорода Митрофан, посла єпископи от себе; тако 
исправляху віру. На втором же соборі от Рима Дамас, а от Александ-

рия Тимофій, от Антиохия Мелетий, Курил Єрусалимский, Григорий 

Богословець. На третьєм же сборі Келестин Римьский, Курил Алек-
сандрьский, Увеналий Єрусалимский…» [131, с. 160]. 

                     

 
Константинополь як нова твердиня поставав з імператорського 

зволення, але ж таки на новому місці. На підкріплення державної й 

духовної міці нової столиці приносилися до міста звідусіль значущі 
святині, немала кількість серед них мала єрусалимське походження. 

Незважаючи на те, що в назві місто було «обдаровано» подвоєною 

титулатурою: іменем засновника та міста його попереднього імпера-
торського перебування з додаванням ще й поновно ствердного – Но-

вий Рим (тобто нове «Вічне місто»), та єрусалимськість як семантич-

на домінанта християнської доби – як твердинна новочасна ознака, 
таки мала перевагу і в значеннєвому полі існування Константинопо-

ля. До того ж бралася до уваги та розумілася ще й інша річ. Хоча й 
був старий Рим для античного світу «Вічним містом», та був лише 

земною столицею, аж не таким вбачався Єрусалим. Мало це місто й 

столичне становище, а відтак – земну прив’язку, одначе інакший час 
свого буття – неминущу вічність, яка б заступилася при конечності 

Єрусалима земного містом прийдешнім і вже вповні непроминаль-

ним – Єрусалимом Небесним. Через те такою шанобливістю оточу-
валися святині загалом, а особливо єрусалимські, і в Царгороді, і в 

світі, бо ж були, насамперед, пов’язані з земним життям Христа, що 

снувало простір духовного Єрусалима християнської доби. А, отже, 
становили несхитне ґрунтування для особи-володаря, його держави 

та люду. Імператриця-прочанка, шанувальниця святої Землі Єлена 

своїми незвичайними знахідками зміцнила й християнство в світі й 
підкріпила державну владу власного сина імператора Константина, 

який вже потроху починав схилятися до особистого навернення, а як 
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державець не перешкоджав поширенню християнства у межах свого 

володарювання. Відбувши пошукову подорож до Єрусалима й від-
найшовши там Дерево Чесного Хреста, Єлена ще в Єрусалимі відо-

кремила часточки святині, щоб вони розносилися по громадах хрис-

тиян по всьому світу. Деякі з них так і залишилася в першомісцях, 
куди саме посилалися й принеслися. Інші ж, як особливе благосло-

вення, передавалися часом у наступні міста – новонаверненим наро-

дам. Сама ж імператриця особисто скріпила у силі віри нововіднай-
деною святинею й місто Рим. Для святині в Римі постала особлива 

споруда – «chiesa Santa Croce in Gerusalemme» (церква Святого Хрес-

та Єрусалимського), що отримала почесне становище базиліки й яка 
віддавна входила до обов’язково відвідуваних римських церков для 

прочан, котрі не здійснювали прощі до Єрусалима через далечінь до-

роги та частіше через нехристиянську займанщину міста. Римську ж 
церкву-базиліку Великої Марії («Maria Maggiore») теж спорудили 

для унаочнення вифлеємської базиліки Різдва, через те мала вона й 

дві посвяти — Богоматері та Різдву Христовому [446, с. 109]. Смис-
лова єрусалимськість ґрунтувала становлення християнського Рима. 

У подальшому траплялося так, що єрусалимсько-палестинські 

святині «шукали» собі рятівного притулку в містах Європи і присут-
ністю своєї єрусалимської святості потверджували святість і новооб-

раного місця. Так, зокрема, сталося з домом Богоматері, який само-

перенісся спершу в далматинське містечко Терзате неподалік Рієки, а 
невдовзі до італійського Лоретто (XII ст.), де почав ушановуватися 

як «Casa Santa» – святий дім Марії [645, с. 419 – 443]. 

Окрема часточка Дерева Хреста, як подає передання, постале ще 
в києво-руські часи, була принесена й на Русь. Особлива прикмета — 

в тексті «Похвали», де згадується ця святиня, робиться наголос саме 

на перейнятій єрусалимськості, хоча принесення відбулося з Конста-
нтинополя, про який сказано як про Єрусалим новий, при цьому зов-

сім обійдено увагою його офіційну новоримськість. Переваги Києва 

таким чином виразно віддавалися саме єрусалимськості як духовно-
вищій суті. Її обстоювачем виступав митрополит Іларіон, наполегли-

во пропонуючи таку духовну бачність князеві й люду. Це був хрест, 

принесений Ольгою з Константинополя, його згадує митрополит Ки-
ївський Іларіон у «Похвалі князю Володимиру»: «Ти же и баба твоя 



 

288 

Ольга, принесшая крест из новаго Єрусалима – из Константинополя, 

и поставившая єго в земли своєй, ви бо віру утвердиша» [Цит. за: 
647, с. 147]. За свідченням сербського «Пролога», цей Хрест було 

поставлено у Софії Київській, у вівтарі собору [647, с. 147]. 

Ще одна оповідна варіація про принесення хреста на Русь під-
кріплювалася польськими джерелами. Йшлося про хрест Спасителя, 

принесений таки рівноапостольною Єленою до Царгорода. За імпе-

раторів Константина і Василія хрест із вкладеною в нього частинкою 
дерева Хреста передано було Анні, яка, вийшовши у заміжжя за кня-

зя Володимира, привезла його до Києва. Перебувала ця святиня в мі-

сті 400 літ, аж поки єпископом-домініканцем Андрієм з Кракова не 
була взятою до Польщі, де чудесним способом зосталася в Любліні – 

в домініканському монастирі міста оселився тоді й сам єпископ Анд-

рій [647, с. 148, 149]. 
По багатьох місцинах Європи, як і в Римі та Царгороді, теж 

«укріплювали» власне державне й «духовне єство» єрусалимськими 

уподібненнями [645]. Тут також, як це відбувалося і в Києві, робили-
ся дії на означення через святині (Христовий терновий вінець в Па-

рижі), а ще учинялися спроби творення простору задля винятково 

духовного зближення у образах з містом прийдешнім – Небесним 
Єрусалимом. До цих місць так само «переносився» Єрусалим земний 

як образ Єрусалима небесного. Це була схема перенесення в образі 

«самого Єрусалима» – «translatio Hierosalimi». У Європі Єрусалим як 
місто Світла у піддашшях церков – «на Висоті» показували світиль-

ники. По багатьох соборах та абатствах робилися панікадила – 

«lichtkrone», що символьно являли присутність горішнього Єрусали-
ма, з якого й походить небесне Світло. Такі панікадила прикрасили 

собори в Аахені [645, с. 314 – 330] та Гильдесгеймі, а також церкви в 

абатствах у Кельні, Комбурґу в Німеччині, ще й собори в Реймсі та 
Турі у Франції. 

Коли за князя Володимира не відбувалося вже такого виразного пе-

ренесення константинопольських імперогородських ідейних ознак, 
дещо інакше відбувалися події в Києві за правування Ярославового. 

Тоді постійно наголошувалося, що за свого князювання Ярослав дове-

ршував розпочате Володимиром – Володимирове «недоконьчанная». 
Бо ще у своїх будівельних заходах князь Володимир шукав собі знач-



 

289 

ного опертя в «царгородській римськості». Показовим для такої справи 

було й освячення соборної церкви Богородиці, що, мабуть, не безпідс-
тавно відбулося саме 13 травня – в день заснування імператором Конс-

тантином Царгорода. І хоча князя Володимира називали другим Конс-

тантином, але йому засвоювалися переважно дієві форми апостольства 
(імператора Константина названо рівноапостольним) – просвітительст-

ва Русі християнством: «Вторий ти бил еси Константин словом і ділом: 

он во христианскоє время родися і многа літа во еллинстві сотворил 
єсть, ти же от язик родився, но возлюбил єси возлюбившаго тя Хрис-

та…» [*6]. Державні ж ознаки імператора Константина (заснування-

розбудова однойменного імператорові міста) виявилися в справах 
швидше князя Ярослава та стали ознакою вже його доби. 

Ще будучи в Новгороді на князюванні, Ярослав набирався поту-

ги, щоби розгорнути в ширших межах батьків задум. Володимир і в 
управлінні, й будівельно діяв у «преділіх» старого міста, так і назва-

ного Володимировим. Тут князь перебував, коли стояв у Києві, тут 

же наказав зводити велику соборну церкву Богородиці, з його ж об-
дарування названою Десятинною. Тут же на княжу вподобу до цар-

городського заведення були й поставлені мідяні коні. «Нові справи» 

Ярослава вже не в спромозі були вміститися в батьковому Дитинці. 
Князь Ярослав стрімко виходить поза стіни міста Володимира. Роз-

будовчий задум нового міста Ярослава мав би коли не перевершити, 

то поставити цю новобудову рівнею з найвишуканішою тогочасною 
столицею світу – Константинополем. Але, передовсім, монументаль-

не уподібнення до Царгорода мало на меті ідейне скріплення підва-

лин руської столиці. Задля того увагу віддавалося не лише доверше-
ним вибудовчим формам, для того бралися найпринадніші зразки 

будівництва з Візантії, які всіляко вдосконалювалися на місці (за-

уважити хоча б багатобанне завершення Києво-Софійського собору). 
Але одна прикмета стає показово головною – зводжувані споруди 

отримують найменування такі ж, як і подібні державно-означальні 

монументи в Константинополі. У місті Ярослава невдовзі після пе-
реможного бою з кочовиками з’явилися собор Софії, головними во-

рітьми міста стають зведені поміж валами й укріпленнями Золоті во-

рота з церквою Благовіщення над ними, такий же головний – «золо-
тий» в’їзд мав і Царгород. А давніше Золоті ворота були окрасою 
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Єрусалима. Виходить, що і ця «золота ознака» образу князівського 

міста Києва, будучи константинопольською (новоримською), так са-
мо була, навіть більшою мірою, єрусалимською з походження. 

Чи то за збігом обставин, чи ж за особливим задумом, якому й 

прислужилися ті обставини (Ярославова дружина Інґиґерда мала ім’я 
у хрещенні Ірина), але в Києві, як і в Константинополі, так само не-

подалік Софії, зведено було велику Ірининську церкву. Отже, князь 

Ярослав ідейно «заложи» і здійсненно вибудував «новий град» сто-
совно Володимирового й «ветхия» Русі, ідейні ж основи якого подав 

через величаву ідейно-позначальну монументалістику. Так виявляла-

ся часова й частково ідейна та образна «кількадільність» Верхнього 
міста – град Володимира та новий град Ярослава. 

Поряд з царгородськими «концепційними» спрямуваннями шукає 

ваговите опертя князь Ярослав, звертаючися і в бік Єрусалима. У 
Софії Київській ще за життя самого князя помістилися шановані єру-

салимські святині: «міра Гроба Господня», часточки Животворного 

Хреста. Зведення ж собору Софії в Києві збігалося в часі з поновлен-
ням храму Гробу Господнього. 

Чимало єрусалимських принесень – «ідейних», що втілилися у 

святинях та «перебували» при них, напевно, зробив і майбутній зять 
Ярослава та Ірини Гаральд Гардаде (Суворий), котрий служив у віза-

нтійського імператора, воюючи з арабами на Середземномор’ї та 

Єрусалимі. Палестина була: «підкорена Гаральдом без грабунків та 
попалень. У цій землі Гаральд дійшов до Йордану, де омився, як то 

велося в прочан, він же охороняв Гріб Господній та святий Хрест й 

інші святині. Дав для них стільки золота й срібла, що ніхто не знав 
ліку тому в марках. Він встановив мир на всій дорозі до Йордану» 

[842, с. 408]. За перебування Гаральда в Єрусалимі здійснювалися 

відновлювальні роботи в єрусалимському святогробському храмі, 
поруйнованому Аль-Гакимом під час гоніння-розправи над христия-

нами в 1009 р. 

Подібно і в Новгороді так само піклувалися про посилення ваги 
та охоронництва міста. Посланець новгородського посадника Миро-

слава Гюрятинича Дионісій постарався, аби: «прінесена бисть дска 

оконечная Гроба Господня Діонісієм, послал бо бє Мірослав» [Цит. 
за: 676, с. 224]. 
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У цьому зв’язку слід наголосити, що титульною «римськістю» 

зовсім не переймалися в Києві. Хоча вже за Борисом і Глібом була 
закріплена царська гідність. У службі цим братам, прославленим му-

ченикам, мовиться: «Прійдіте вси, о новоизбранноє стадо, духовне 

сшьдшеся, вьсхвалим благочестивого вкупі и царскаго корені святую 
отрасль, Романа с доблимь Давидом днесь...» [Цит. за: 908, с. 49]. 

Надалі ж Київська держава жила цілковито «за власними закона-

ми», бо лише на короткий час князь Володимир перейняв візантій-
ський законоуклад для власного державного вжитку, але зовсім шви-

дко повернувся до «закона отня і дідня»: «И живяше Володимер по 

устроєнью отню і дідню» [131, с. 169], порадившись з зібранням ста-
рців. Постала ж вона, передовсім, на власній основі, хоча в дечім по-

вторювала царгородські державні заведення, але не перехоплювала 

за можливих та неможливих обставин «царгородську римськість», 
навіть, як це засвідчує тогочасна дійсність, практично будучи столи-

цею імперського утворення. 

Хоча, на відміну від схожого практикування в недалекій Болгарії, 
звідки нерідко й навіювалися багато з яких ідей та пов’язаних з ними 

заходів, Київ показує зовсім інакше поводження та ставлення щодо ві-

зантійської столиці – тоді знаної і як Новий Рим. У Болгарії за часу па-
нування тамтешньої династії Асенів (ХІІ – ХІІІ ст.) якраз і докладали 

зусиль на утвердження за власною столицею титульно-керівного поі-

менування Новим Римом, тобто ідейної римськості. Особливо жваво 
взялися до цієї справи під час підупаду Царгорода через «оскверненіє» 

його латинниками, намагаючись втілити ідею «translatio imperii» з Ві-

зантії до Болгарії. У цій справі в Болгарії виразно помітною була прик-
метна «означальна прив’язаність» до імені «град Константина». Вся 

діяльність періоду царювання цієї болгарської династії спрямувалася 

на скріплення та утвердження поняття «Тирново – Царгород», має ця 
ідея яскраве представництво у болгарському перекладі «Хроніки» 

Константина Манасії: «Наш град новий Царіград доіт і растіт, крпіт ся, 

і омлаждается, буді жє ему і до конца расті» [Цит. за: 59, с. 137]. 
Не вповні сприятливими обставинами на творення розлогого 

римсько-царгородського уподібнення могла служити також початко-

ва юрисдикційна належність Київської митрополії. Як твердять ча-
сом дослідження (М. Прісьолков) [*7], спершу такі юрисдикційно-
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духовні зв’язки Київ підтримував з Охридом, що став після «розго-

ну» паннонсько-моравських осередків загальним  центром слов’ян-
ської писемності-книжності й культурного розвитку. Тож і імпера-

торський Царгород, з несеними ним ознаками новоримського виви-

щення, був поки що далеким від руської свідомості, а особливо в 
змаганнях у державному будівницті. Увзаємнення з Константиновим 

містом започатковувалося й тривало здебільшого на шляхах куль-

турного й мистецького пошуку. Та знову зринає одна обставина «не-
зближувального» плану – болгарський чинник мовного опосередку-

вання. Ставлення ж до Царгорода початково виявлялося швидше, як 

розуміння в ньому віддаленого генетичного джерела перейнятих 
ідейно-культурних основ, що згадувалися при вдумливому спогля-

данні посталих на них явищ у самому Києві. У загальному баченні 

руських культурних взаємин з грецько-болгарським Півднем пере-
важала ознака «культурної слов’янськості», де навіть болгарський, 

значний за обсягом, передавчий чинник «тьмянів», він «підпорядко-

вувався» понятійним первням, вираженим саме у «слов’янському» та 
«слов’янськості». 

Та вдаватися до наполегливого копіювання й «перебирання» на 

себе вже київських столичних і державних ознак теж було кому. По-
стійні силкування в цьому спрямуванні показували князівства росто-

во-суздальської Півночі, особливо Владимиро-Суздальське, прави-

тель якого князь Андрій навіть приходив забирати справді в «речо-
вих ознаках» київську столичну дійсність. Поряд з тим у Владимирі, 

що на Клязьмі, було розгорнуто величезну будівельну кампанію, яка 

мала повторити київські столичні риси, а в глибшій своїй суті – ще й 
царгородські, що були показово прототипними й для Києва за князя 

Ярослава. Головним в’їздом міста на Клязьмі теж стали новозведені 

Золоті ворота. 
У місті вибудовується великий за розмірами Успенський собор, і 

в тому вже виявилася окремішня князівська свідомість, коли голов-

ним собором новоцентрованих міст ставали соборні церкви, присвя-
чені Успенню Богоматері, бо ж відразу опісля Києва, де було зведено 

митрополичий собор Софії, Софійські собори виростають і в тогоча-

сних провідних містах Києво-Руських державних земель – Новгороді 
та Полоцьку. Подальша князівська окремішня обласна свідомість на 
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противагу Києву за духовну місцеву твердиню обирає собі подію й 

свято Богородичного Успення. Робилося все це для здійснення наба-
гато далекосяжнішого задуму, аніж скріплення ґрунту удільного кня-

зівства: «Хощу бо сей град обновіті мітропольєю», – мав собі на меті 

князь Андрій Боголюбський [713, с. 222 ]. Це вже були початки «пе-
ренесення» образу державного «нового Рима» – Константинополя до 

себе – на вдадимиро-суздальську Північ. Тоді як Київ споглядав на 

духовний Рим завдяки Клименту-мученику та на Єрусалим через 
пошанування принесених у місто єрусалимських святинь. 

Відтак у Києві здобуває верх «єрусалимська ідея» і учиняється це  

переважно завдяки зусиллям печерців. Княже «удільне розбігання» 
стало причиною втрати єдиного владного зосередження за столич-

ним Києвом. Притім зовсім не втратили такої притягально-

центричної, але духовної, сили печерці. Ця духовна сила в Печер-
ському монастирі кріпилася завдяки духовному просторуванню тут 

Єрусалима земного як відображення Єрусалима небесного [*8]. Зга-

дати хоча б і те, що сама Велика церква Печерського монастиря, зве-
дена за Феодосія, вважалася «небоданною» та «небеси подобною».  

Отже, і сам ігумен Феодосій духовно, і не лише, свідченням цього є 

монастирська Велика церква, потрудився на осягнення горніх – «го-
рнього Єрусалима», на скріплення вже тоді помітної «печерської 

єрусалимськості», яка опісля розгорнеться в широкому духовному 

просторі Києва – Єрусалима над Дніпром. 
І в особистому духовному досвіді ігумен Феодосій схилявся рад-

ше до прийняття єруслимськості, коли зіставляти її у порівнянні з 

римськістю. Саме Феодосію Печерському належить відповідь, що 
з’явилася на «О впрошеніі князя Изяслава, сина Ярославля, о лати-

ніх», якраз на тогочасну потребу, що виникла з обставин розламного 

непорозуміння поміж папським Римом та патріаршим й імператор-
ським Константинополем. Текст ще одного твору Феодосія Печер-

ського «Слово о вірі варяжской», що зберігся також у середньобол-

гарському та молдавських списках XV – XVI ст., свідчить про широ-
ке ареальне розповсюдження та ідейний вплив і автора й написаного 

ним. У цьому «Слові» ігумен Феодосій робить протиставлення у 

найсвященнійшій для християн земній появі – у сприйнятті євхарис-
тійного Христа, яке здійснює через розрізнення основ «живого» 
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(квасного приготованого для відправи хліба), що робиться видимим 

образом – Хлібом та у освяченні молитвою Церкви – євхаристійним 
Христом, і опрісноками (прісним (сухим) – нерозчинним хлібом, що 

використовувася на латинській відправі): «И мертвим тілом служать, 

яко мертва Господа мняща; ми же службу творим живим тілом, са-
мого Господа видяще одесную сідяща Отца и паки судити придет 

живим и мертвим. Они же Латина мертваа, іже мертву службу сді-

вають; ми же живу Богу жертву чисту и непорочну приносяще, жи-
вот вічний обрісти имами. Тако бо писано єсть: «вздасть комуждо по 

ділом єго» [4, с. 190 – 191]. Ігумен Феодосій наголошує на особливій 

«живій євхаристійній тілесності» у образі причасного «Хліба – Тіла», 
що з’являється на відправі східного обряду. Хоча, окремих представ-

ників латинства – варязької віри приймає ігумен прихильно. Так 

Шимон-варяг, щоправда: «оставив латинскую буєсть и істинні віро-
вав в Господа нашего Ісуса Христа і со всім домом своім, яко до 3000 

душ, і ієреіми своіми» [Цит. за: 763, с. 115], прибув до Печерського 

монастиря, принісши власну лепту на будівництво церкви в монас-
тирі. 

Побудова Успенського собору в Печерському монастирі виявила 

певну паралельність до імператорських і патріарших царгородських 
усталень та взятих від них до вжитку в Київ «ідейних первнів». Адже 

і в Царгороді, і в Києві соборами володарів державних та владик ду-

ховних були саме Софійські собори. У Печерському монастирі оби-
рається така посвята церкви, що ближчає до марійського-сіонського 

концепту, а отже, й єрусалимського. За гомілією Йоана Дамаскина на 

свято Успення, свята Пульехерія перенесла з Єрусалима гріб Богома-
тері разом з полишеними в ньому після Богородичного вознесіння 

ризами й поклала їх в побудовану на честь Богоматері Влахернську 

церкву [524, с. 17 – 23]. 
Звідси стає зрозумілішим і поєднавчий ідейний ланцюжок поміж 

Влахернами з пошануванням в них Успення з єрусалимського похо-

дження та Богородичного звеличування у святі Покрови (подія, що 
лягла в його основу, відбувалася у Влахернах – саме ж свято велично 

відзначалося переважно на Русі) [*9], а ще Печерським монастирем і 

прийняттям вже в ньому Успенської традиції. А згодом і окреме 
вшанування царгородського «Влахерну» (з його певним протистав-
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ленням до імператорського й патріаршого дворів, згадати хоча б те, 

що свідками видіння, у якому з’являється Богомати з покровом ста-
ють юродивий Андрій та його учень Єпифаній, а не імператор чи па-

тріарх) у Влахернському храмі Кловського монастиря в Києві. При-

кметним виявляється і те, що заснував та будував Кловський монас-
тир Печерський ігумен Стефан: «Он же, присно поминаємий Сте-

фань, и ту єму Богу помогающу молитвами преподобного наставни-

ка єму отца Феодосіа, сстави собі монастир на Клові и церковь 
взгради в имя святия Богородица и нарекь имя єи по образу суща в 

Констянтині граді, иже Влахерні» [4, с. 77]. 

Побудова Великої Успенської церкви в Печерському монастирі 
теж виразно зближується в бік Влахернської церкви, а відтак – Єру-

салима. Майстри, котрі прибули в монастир зводити церкву, спряму-

валися туди через незвичайний наказ самої «Царици Влахерну» [4, с. 
6]. Успенський собор Печерського монастиря в Києві було освячено 

14 серпня, якраз перед престольним святом самого собору – 15 серп-

ня юліанського календаря. Сама подія освячення, за словами її учас-
ників, мала виразну подобу до того, що сталося в Єрусалимі в день 

Успення Богоматері. Свячення здійснював Київський митрополит 

Йоан у співслужінні з єпископами: Йоаном Чернігівським, Ісаєю 
Ростовським, Антонієм Юріївським, Лукою Білгородським, які за 

словами митрополита, котрий і відзначив такий збіг: «Пресвятая Бо-

городица, якоже в своє преставленіє апостоли от конець вселенния 
сбравши в честь своєму погребению, тако і нині в освященіє своєя 

церкове собравші тіх намістники и наши служебники» [4, с. 15]. 

Печерське Успенське храмобудування підхоплюють невдовзі, як 
мовилося, удільні князі, величаво означаючи, а відтак і скріплюючи 

свої уділи вже не Софійськими соборами, на уподібнення до Києва, 

як то було в XI ст., а соборами Успення, тепер на противагу Києву. 
Успенські собори було зведено в Ростові, Смоленську, Володимирі 

Волинському, Галичі, Володимирі на Клязьмі. 

Показують будівельно-концепційну схожість до печерців і в мо-
настирях. У Єлецькому монастирі Чернігова зводиться Успенський 

собор, постає Успенський Свенський монастир неподалік Брянська. 

Київська словесність та монументалістика мають приклади залу-
чення до снувальної концептуалізації також і старозаповітних подій, 
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з походження так само «єрусалимських». Широке річище Дніпра за-

вдавало ушкоджень Видубицькому монастирю – підмиванням Дніп-
рової хвилі було ледь не поруйновано цілком Михайлівську церкву. 

Але й особливість місця – Видубичі безпосередньо пов’язувалися 

із запровадженням християнства в Києві з княжої волі – це ж саме 
тут востаннє кияни, послані князем, відштовхнули від берега скинуте 

з київського Дитинця зображення Перуна, й певне вивищене стано-

вище (монастир вважався княжим заснуванням, на відміну від неда-
лекого Печерського монастиря, започаткованого ченцями) спонукало 

до того, що одразу заходилися довкола справи поновлення церкви. 

Показовою виступає посвята церкви архангелові Михаїлу, котрий 
вже в тій порі вважався покровителем княжого дому, а через те й 

державного Києва. І Видубицький, і Золотоверхий монастирі засно-

вувалися й будувалися князями, обидва ж, певно, через те посвячені 
були на честь архістратига. При освяченні поновленої Михайлівської 

церкви на Видубичах вдячний ігумен монастиря виголосив похваль-

не слово жертовному київському князю Рюрику Ростиславичу. Ігу-
мен Мойсей вихваляв князя за те, що наказав звести підпірну стіну 

до Михайлівської церкви перед загрозою зсуву. 

Через такі діяння слава Рюрика не лише в «руских концех відо-
ма», а й народам, «сущим в морі далече». Про князя мовить ігумен і 

як про Зоровавела, сина Салфиїлового, котрий поновив єрусалим-

ський храм після повернення з вавилонського полону. Але найбільш 
високе прирівняння, зроблене ігуменом, – вподібнення князя Рюрика 

й здійсненого ним до справ пророка Мойсея: «От днісь бо мнозии 

боголюбци познаються без ліности тещи во слід тебі, ревнующе, об-
рітше тя проводника, яко Моисіа новий сий Израиль изводяща от ра-

боти немилосердья и от мрака скупости» [Цит. за: 82, с. 75]. 

На києво-руському знаннєвому полі серед носіїв віровизнавчого 
латинства відомі були також і «фряжи» (фрязі, мешканці італійських 

земель). Такі називання західних людей приносилися, зокрема, про-

чанами зі святої Землі, про західних християн – «фряжів», що потру-
дилися над оздобою Гробу Господнього в Єрусалимі згадує ігумен 

Данило: «Вверху же над печеркою тою создан яко теремець красно 

на столпціх…и на верху же того теремца стоить Христос сребрян 
сділан…и то суть фряжи сділали и поставили…» [751, с. 23] У XII 
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ст. вочевидь спостерігав за палестинським життям під час володарю-

вання в тамтешніх землях хрестоносців-латинників руський проча-
нин ігумен Данило. Будучи прийнятим єрусалимським королем Бал-

двином і ставши на Великодній відправі разом з цим правителем, 

ігумен Данило зовсім не наділяє й правителя і його військо якимись 
ознаками, що ставили б під сумнів їхні благочестиві християнські 

поривання [751, с. 144]. За Даниловою оповіддю, саме фрязі-

латинники провадили в Єрусалимі поновні та забудовчі роботи, по-
дібно до того, як це відбувалося і в часи імператриці Єлени, означа-

ючи величавими спорудами місця Христової присутності в місті та в 

Палестині. 
Ставалося і так, що з Києва зверталися по допомогу до «влади 

святого Петра», часом опосередковано через німців. Про таку допо-

могу просив папський Рим князь Ізяслав. Цьому передувала зустріч з 
представниками німецького латинства. Німецький літописець Лам-

берт Герсфельдський подає про це повідомлення, датоване січнем 

1075 р.: «Прибув у Майнц і з’явився перед ним (імператором) король 
руських на ймення Димитрій (ім’я Ізяслава у хрещенні), принісши 

йому безцінні багатства у золотому й срібному посуді та надзвичай-

но дорогій одіжі, і просив його, щоби він надав йому допомогу су-
проти брата його, котрий силою позбавив його влади» [Цит. за: 756, 

с. 63]. 1084 – 1089 рр. антипапа Климент III посилав посольство до 

Києва з питань з’єднання Церкви з Римом. Цю римську пропозицію 
було відхилено у посланні митрополита Йоана II. Прикметним вияв-

ляється й те, що загалом з ініціативою відповіді виступає сам митро-

полит Київський, показуючись при тому стороною зі суб’єктними 
ознаками, разом з тим перебуваючи в юрисдикційній зверхності 

Константинополя. Невдовзі, 1091 р., на Русі побував Феодор: «приде 

Феодор, грек митрополич, от папи из Рима и принесе много мощей 
святих» [709, с. 116]. Припускають, що з цими відвідинами 

пов’язується встановлення на Русі «перенесенського» Николаївсько-

го свята (весняного Николая), потвердженого за митрополита Єфре-
ма (роки святительства: 1090 – 1104) [*10]. 

Мали особливі способи налагодження взаємин із Римом у спра-

вах державних також і галицькі князі. Князя Данила недаремно нази-
вали королем, він отримав королівську ознаку – корону в Дорогичи-
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ні. І в цьому випадку частка римськості таки з’явилася на Русі. Адже 

лише папа роздавав королівські вінці державним володарям, тим са-
мим «часткуючи» імператорську римськість (взяту ще від античного 

Рима) поміж ними. Хоча були володарі в Європі, які перебирали на 

себе, знову ж таки з благословення папи, всю повноту імператор-
ської влади давнього Рима, називаючися імператорами вже тоді свя-

щенної Римської імперії. Дорогичинська коронація князя Данила хоч 

і визнавала в його особі значного правителя, який на той час перей-
няв немалу міру й київської державної влади, але була таки дещо 

справою удільно-приватною західних князівств, бо ж здійснювалася 

теж не без попередньої участі у «розбиранні» на частки до князів-
ських уділів київської державної величі. 

 

 
    Чи не головним винуватцем, якого, за літописами, бачилося як 

призвідника у «развращениі» віри, був Петро Гунявий («Гугнивий»). 

У літописному звідомленні зауважено таке: «VII-й сбор в Никии свя-
тих отець 300 и 50, проклята, иже ся не поклонять иконам...На VII-

ом сборі Оньдреян от Рима, Тарасий Царяграда, Политиан Олексан-

дрьский, Феодор Антіохийский, Илья Єрусалимский. И вси своими 
єпископи сходящеся, и справляху віру» [662, с. 12], «По сем же сборі 

Петр Гугнивий, со иніми шед в Рим и престол всхватив, и наврати 
віру, отвергся от престола Ярусалимска, и Олександрьскаго, и Царь-

града, и Онтиохийскаго, взмутиша Италию всю, сіюще ученьє своє 

разно...» [662, с. 13].
 

Докладніших відомостей про такого «развратителя» віри віднай-

ти не видається можливим. Припускають, що Петро Гунявий – вига-

дана постать [*11], творчо «злагоджена» ще у Візантії, своєрідний 
антипапа та ще й анти-Петро, коли зважити на ім’я цієї оповідуваної 

особи, який на відміну від апостольської праці Петрової, виступає не 

стверджувачем віри й християн, а неначе зібравши всі попередні від-
ступи у справах віри, ширить їх по всій Італії, відриваючи її від пра-

вдиво вірних. 

Коли докладніше споглянути на текст літописного повідомлення, 
то увиразнюється послідовність патріарших престолів Вселенської 

Церкви, від якої відходить Петро Гунявий, ведучи за собою й всю 
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Італію. Перше місце віддано саме Церкві Єрусалимській, за якою, як 

можна скласти уявлення, в києво-руській давнині, незважаючи на 
встановлені диптихом місця, закріпилася материнська першопре-

стольність стосовно інших місцевих Церков. Бо ж Петро Гунявий, 

передовсім: «отвергся от престола Ярусалимска», а вже далі інших, 
коли добачати це в тексті. 

Говорячи про юрисдикційно-церковні проблемні питання XI ст., 

Київський митрополит Георгій (1062 – 1079) схиляється до визнання 
«німецького зачину» у «попсуванні віри». У своєму творі «Стязаніє с 

латиною», подаючи вступні роз’яснення щодо «латини», митрополит 

каже: «Понеже великий Костянтин от Христа приим царство, и віра 
крстьянская нача оттолі болі расти же и распростиратися всюду, и 

приложися Римьскоє царство ветхого Рима в Костянтин град: по семи 

святих и вселенських зборов бих. На семий собор папежь великого 
старого Рима, иже в ть чин любо сам идяше, любо присилаше єписко-

пи своя: и єдиньство и свокупленьє с собою имяху святия цркви, тоже 

глаголюще, тоже мисляще. Потом же пріяша старого Рима німьци, и 
обладаша землею тою. И по малі времени старий мужи правовірний, 

иже храняху и дьржаху закон Христов и святих апостол и святих отець 

и отидоша. По умертвии же тіх молодий не утвіржении прільсти німь-
чьстии вслідоваша, и впадоша в вини различни многи, отрічени от Бо-

жественаго закона и похулени...» [Цит. за: 662, с. 52, 53]. 

У слов’янському християнському просторі – «Slavia christiana», 
зокрема, серед західних слов’ян, поміж яких у Моравії та Паннонії 

було розгорнуто кирило-мефодіївську місію, як свідчить «Сказаніє о 

слявянской грамоті», німці та їхні послідовники так само спричини-
лися до витіснення і слов’янської мови з відправи, і східного обряду: 

«…потом же многом літом минувшим пришед Въитіх в Мораву, і в 

чехи, і в ляхи, і раздруши віру правую і русскую грамоту отвръже» 
[492, с. 37]. Хоча сам Войтех певного часу перебував у монастирі 

Олексія і Боніфація у Римі, де правилося за чином двох обрядів: за-

хідного – латинського і східного – грецького, та різними мовами 
[317, с. 166]. 

Спілкувальна практика києво-руського часу з латинством на по-

бутовому рівні не вимагала особливого замикання перед його пред-
ставниками. Київський митрополит Йоан зауважує такі поведінкові 
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особливості у взаєминах з латинниками: «ясти с ними нужею суще, 

Христови любве ради, не отинюдь взбранно. Аще кто хощет сего 
убігати, звіт имія чистоти ради и немощі, отбігнеть, блюдете же ся, 

да не сблазн от сего или вражда и злопоминаньє родиться: подобаєт 

от большаго зла изволити меншає» [Цит. за: 662, с. 46]. 
Чимало є прикладів, коли, як і за Печерського ігумена Феодосія 

Шимон Варяг, представники культурного латинства приймаються з 

особливою увагою на Русі. Духовний підупад Рима змушував благо-
честивих старців шукати собі прихисток на віддаленні. До перебу-

вання в такому затишному віддаленні обиралися й землі Русі. У Нов-

городі постало ціле оповідне спорядження про незвичайне прибуття 
до новгородських земель Антонія Римлянина. Новгород, незважаючи 

на особливості внутрішнього управління, тримав значні духовні й 

державно-організаційні зв’язки з Києвом. У Новгороді до переходу в 
Київ, як мовилося, правував князь Ярослав, новгородську єпископ-

ську кафедру посів виходець з Ярославового княжого двору, печер-

ський постриженик єпископ Никита. Тож на той час, з огляду на 
присутність в Новгороді основних тамтешніх дієвих осіб, можна 

скласти судження про чималий вплив не лише Києва, а й печерців у 

духовному житті міста й округи. Разом з тим, особливі появи духов-
ного життя переносилися через тих же таки зв’язкових духовних і до 

Києва. У «Словє похвальному на пречістую память преподобного і 

богоносного отца нашего Антонія Рімляніна», яке хоча й належить 
до XVI ст., але, безумовно, ґрунтувалося на раніших засвідченнях 

про самого Антонія, його шлях з Рима та обставини подорожі (ка-

мінь-корабель) сказано: «абіє внезапу єдіна волна напрягшися і 
под’ят камень, на немже преподобний стояше і несе єго на камені 

яко на кораблі легце...» [Цит. за: 746, с. 263 – 268]. Ці події, напевно, 

слід сказати знову, не стоять осторонь Києва, адже відбувалися вони 
саме за часу єпископства Никити, який: «поєха ко преподобному Ан-

тонію відєті камень сей і мєсто». За порадою таки єпископа Никити, 

Антоній заснував на березі Волхова монастир. За тим же «Словом», 
про подальше перебування каменя-корабля в Новгороді мовилося: 

«Камень же он, на нем же із Ріма святий в Велікій Новград пріпли 

лежаше ту на брегу рєкі Волхова под монастирем многа лєта відім 
всємі...» [Цит. за: 746, с. 263 – 268]. 
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Слід зауважити, що не зовсім учорніло оцінено латинський Захід 

у літописному повідомленні і про події захоплення хрестоносцями 
Царгорода, що загалом немало «докинули» ґрунту для ще більшого 

непорозуміння поміж духовним Сходом та Заходом. У «Густинсько-

му літописі» на 1201 – 1202 рр. стосовно подій взяття Царгорода 
хрестоносцями передував ще й такий запис: «Кесар же послал єго 

(царевича Алексія, який втік з ув’язнення і якого папа волів постави-

ти на царство) в Рим ко Келестину папі», а папа, домовившись з ні-
мецьким королем Филипом Швабським: «послаша войска римскиє и 

німецкиє ко Цариграду с Алексієм Исааковичем наказаша их тако: ... 

не починайте брани со греки, лучше бо єсть с турками битися о Бо-
жий гроб всім, ніжели со христиани нову брань зачинати, тоя же не 

віми каков конец будет» [Цит. за: 330, с. 106]. Далі, за літописом, ла-

тинники «принудили греков приняти на царство Алексія Исаакови-
ча», і він – «неблагоразумен» «низложи отца свого из царства» і тоді 

почав «творити насильє греком», як наслідок – «извергоша же патрі-

арху православного Иоанна, и поставиша латинника патриархою»
 

[Цит. за: 330, с. 106]. 

За літописним текстом, справа повалення імператорської влади й 

міста, як осередка цієї влади, виглядає так, що всі негаразди, які тра-
пилися в той час і в тих подіях, походили переважно з протиборства 

поміж самими греками, які й було використано зовнішніми чинни-

ками. Папський Рим, за «Густинськими заувагами», ставиться до 
греків, як до християн. Але цілком беззаперечними виступають таки 

ж не домислені дані стосовно позбавлення Константинополя його 

столичних імперських та духовних ознак через взяття та вивезення до 
Рима й інших міст Італіі та Європи величезної кількості святинь та 

коштовного скарбу, які вже там, на нових місцях, ставали означаль-

ними для міст та цілих областей, започаткувавши осередки шани та 
прощі (як ото в Амальфі з прочанською вервечкою з Італії та христи-

янського Заходу до мощів апостола Андрія). 

Після митрополита Никифора (1104 – 1121 рр., «Посланіє от Ни-
кифора митрополита Києвьскаго к Ярославу князю Святополчичю») 

аж до слова Григорія-митрополита «Како держать віру Німци» (ав-

торство цього твору віддають митрополитові Григорію Цамблаку, 
1415 – 1419 рр.) на Русі не з’являлося майже впродовж 300 років 
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якихось полемічних стосовно латинства творів. Прикметно, що в часі 

митрополита Григорія латинство, як віровизнання, набуває зв’язку 
ледь не винятково з поняттям «німецкая віра», коли ж за ігумена Пе-

черського Феодосія в Києві та і в Новгороді (але для того існували 

підстави земельної близькості) латинство вважалося переважно «ва-
ряжскою вірою». Ще показовішим виглядає понятійне поєднання та 

«ув’язування» латинства з німцями у посланні митрополита Григо-

рія, якщо пригадати й давніші твердження, відомі за ігумена Феодо-
сія також, у яких вбачалося головними «развратителями» віри саме 

німців. За князя Володимира так само про латинство приходили спо-

вістити німці. 
Про німців як про «німецькій язик» ідеться в літописному пові-

домленні й русько-литовської доби: «В літо 6926 Григорій Самблак, 

поставленний в Кієві митрополитом Витофтовим ізбранієм, рече к 
великому князю Витофту Кестутьєвичу что ради ти, княже, в лят-

ском законі, а не в греческом. Глагола єму Витофт, аще хощеши не 

токмо мене єдиного видіти в греческом законі, но і всіх людій моєя 
земли Польскія, да ідеш в Рим и пришись с папою и с єго мудреци, и 

аще их преприши, и ми вси в греческом законі и обичаі будем, аще 

ли не преприши их, имам вси люди своєя земли греческаго закона в 
свой німецькій язик превратити. И посла єго в Рим с попи своими к 

папі...» [Цит. за: 716, с. 319]. Отже, йдеться про «язик німецькій» як 

про збірну культурну рису, хоча загалом текст подає цікаву характе-
ристику етнічно-культурної прив’язки віровизнавчого та культурно-

го латинства до етноніміки: «німецькій» та «лятскій». Не загублено й 

головної «земельної ознаки» стосовно латинства, задля розв’язання 
справи віри князь Витовт відсилає митрополита ні кудись інакше, 

але до Рима. Митрополит Григорій справді їздив зі справами вірови-

знання, але не до Рима, а на собор у Констанц. 
Подальші тісні зв’язки з Римом та латинським Заходом мав також 

Київський митрополит Ісидор. Після прибуття Ісидора-митрополита 

з Флоренції було проголошено акт унії, і місцеві володарі не вчинили 
особливого опору цьому (митрополит Ісидор упродовж немалого ча-

су (близько півроку) проживав у південно-західній Русі). Навіть ки-

ївський князь Олександр Володимирович з панами і всією радою ви-
дав митрополитові грамоту (5 лютого 1441 р.), в якій називав його: 
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«господином і отцом» і затвердив за митрополитом право подальшо-

го використання земель і керування всіма митрополичими вотчина-
ми й прибутками [716, с. 328]. Але таки князь виявив бажання точ-

ніше дізнатися про умови унії і вислав задля того до Константино-

польського патріарха Григорія свого «вірнаго слугу Стецка». З Цар-
города князеві було передано «Посланіє Григорія, патріарха Конста-

нтинопольського», яке розпочинали такі слова: «Григорей Бжиєю 

милостию архиєпископ константина града вселенській патріарх в Бо-
госозданнім граді Києві живущим христіяном. Князю Олександру 

Володимеровичю і єго княгині кери Анастасіи і єго дітем, иже во 

всей русской земли православним християном» [Цит. за: 716, с. 332]. 
Патріарх Григорій був прихильником унії і добрими словами відгу-

кувався стосовно цієї справи, що відбулася, як він каже, через його й 

свити подорож «во фригінскую землю» [Цит. за: 716, с. 332]. При 
цьому патріарх зазначав, що перед тим, як вдатися до такого кроку: 

«много єсми о том обисканія чинили» [Цит. за: 716, с. 332]. Слово 

свого юрисдикційного зверхника сприймає й князь Олександр (Оле-
лько). 

Але цілковито, як і від християнських початків у державі Воло-

димира, згодом Ярослава, так і надалі, незаперечним «віроначальни-
ком» в Києві й по Русі продовжують вважати Єрусалим. «Слово» 

митрополита Григорія теж продовжує тримати посилання на давній 

єрусалимський авторитет: «Святому образу віри от єрусалимських 
річій сложену сущу» [Цит. за: 716, с. 320]. У тих, за митрополита 

Григорія, обставинах ще й стверджувально додавалося: «Такоже и 

нам Дух Святий взвісти, юже по подобию црки Божія в Єрусалимі да 
будет в всіх язиціх» [Цит. за: 716, с. 200]. 

Про «поведінку» в цих обставинах Рима та особисто папи пода-

валися ось такі міркування: «Папа римський єликоже западния стра-
ни хрстьяни вніуду ионьския луки, италии, лагговарди и фрязи иже и 

германи начинають, анфини (амальфині), бенадици (венедьці) и про-

чи опрочь калавраньского роду и аламаньскаго язика. От сих ови убо 
ни цимже от ветхих єлин различни суть и нечтьємь и студодіяньємь. 

Калаври же крестьяне правовірни суть издавна и в обичаих апостоль-

ския цркве вспитани. Вси с папою предо многомь временемь сбор-
ния цркве кромі суть и євангельських и апостольських предани чю-
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жи варварських (вжито поняття варваризації, підкреслено тим самим 

у цих обставинах відмінність від культурного світу греків – А.Ц.) 
обичаи ихже держать. От них же горшіи и множайшіи суть се...» 

[Цит. за: 716, с. 59]. Так виводилося послідовність справи римського 

«розбурхання віри», при тому ще вказувалося на німецьку активну 
участь у ній. Наслідком таких дій було загальне «культурне пони-

ження» (через «варварських обичаи ихже держать») в тих краях, що 

стали на бік «німецької» за виконанням «римської ініціативи». Так 
бачилося в тогочасному Києві все скоєне на християнському Заході. 

Слід наголосити ще, незважаючи на те, що відбитки царгород-

ськості, а отже – й римськості, простежуються на «ідейному ґрунті» 
Києва та Русі, більше таки тут схилялися, до духовних первнів Єру-

салима, позбавленого ознак претензійної земної царськості. Від сво-

го духовного початку і в подальшому, за арабського й турецького 
володарювання в Палестині, Єрусалимські патріархи не переймалися 

вже так надто справою здобуття собі високого державного станови-

ща, за наявності якого могли би отримати ще й частку владних – по-
літичних повноважень, їхня справа бути на віддаленні від сум’яття 

державних центрів. У християнському Єрусалимі завжди панував 

духовний образ пустелі, а єрусалимським патріархам ближчим було 
особливе «діяння пустелі» – подвиг житійний. Невпинна круговерть 

«господственних» міст Царгорода (за греків та турків) і Дамаска (за 

арабів) стоїть осторонь від єрусалимського духовного життя. Неда-
ремно до єрусалимських духовних меж переходить з метушливого 

Дамаска преподобний Йоан Дамаскин. Завдяки Єрусалиму просто-

рувалося духовне «місто пустелі», повсякчас снувався видимий об-
раз живого подвигу, що утверджувався дієво у довкільних монасти-

рях. 

Разом з тим, слід наголосити, що «київська єрусалимськість» ма-
ла в собі так само лише духовне наповнення, а в ньому з’являлося 

переймання святістю Єрусалима на шляху духовного висходження. 

Зрозуміла річ, що закріплення за Печерським монастирем ознак міс-
ця прощі так само вподібнювало цю київську місцину до Єрусалима. 

Хоча, Єрусалим й надалі залишався місцем подумкового притягнен-

ня багатьох поколінь християн з київської традиції. 
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У світі також спостерігалися й інші вияви «єрусалимського за-

пов’язування», навіть у дещо подібних та близьких до київських, за 
часом, обставинах. Побачений також світовий досвід перенесення 

«політичної римськості», мав схожість і в «перенесенні» всіх ознак 

«духовного міста» Єрусалима, а отже «закріплення Єрусалима», а 
відтак – показаної цим особливої духовної ваги місця й країни, у яку 

«переносився» Єрусалим, як у внутрішніх її межах, так і для назов-

нього – довкільного культурного й державного простору. «Перене-
сений Єрусалим» – місцевий «свій» його духовний образ по-

інакшому учиняв просторування місця, роблячи його із заземленого 

– «низового» піднесеним – вивищеним. 
Такий приклад можна бачити в середньовічному житті Ефіопії. 

Тамтешня владна династія Загве (ХІІ – ХІІІ ст.) доклала немалих зу-

силь для здійснення цих духовних намірів. Один з провідних її пред-
ставників Лалібела, який постраждав з непорозумінь з близькою рід-

нею у змаганнях за царське місце, здійснював задум побудови нової 

державної, а що головне, й духовної столиці, не лише для власної, 
підвладної йому, землі, а й для прилеглого світу. Зведений ним – ви-

рубаний з суцільної скелі монастир-ський комплекс мав стати не 

тільки другим Єрусалимом, але зробити рівнозначною, як не заміни-
ти, прощу до Єрусалима. Благочестива хода мала спрямуватися на 

відвідання скельної Лалібели (монастир здобув назву від імені свого 

засновника). Задля цього в скелі було висічено величезну церкву 
Спасителя (Медгане Алем), а багато споруд та місцин у Лалібела 

отримали єрусалимські назви: Голгофа, Фавор та інші. Зрозуміло, що 

значним підґрунтям в цій справі для ефіопського володаря був біб-
лійний переказ, повторений неодноразово у місцевих оповідях, про 

вродливу царицю Савську, котра відвідувала царя Соломона в Єру-

салимі, й від нащадків «тілесного поєднання» яких, як твердили в 
Ефіопії, започаткувалася місцева державна династія. Самого ж царя 

Лалібелу так само називали Соломоном, але вже другим [*12]. 

Не вичерпує своєї ваги та значущості єрусалимськість у 
слов’янському світі і в подальший час. При наступальному надмірі з 

боку політичних потуг інших держав західні слов’яни так само звер-

талися в бік Єрусалима та підкріплювалися ідейною та духовною 
єрусалимськістю. За Карла IV Новим Єрусалимом зробилася Прага, а 
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«монументальним представником» та місцевим видимим образом 

цієї ідейної течії стає капела святого Хреста у замку Карлштайн.  
Слід зауважити, що тоді чехи не зовсім відмовилися від справи 

зближення і з ідейною римськістю. Карлові ІV було передано заповіт 

взяти до рук стяг боротьби з турецькою навалою й стати на волода-
рювання в місті Давида, через те Прага перебирала на себе ознаки 

Єрусалима, разом з тим – старого Рима, а так само – Константинопо-

ля як Нового Рима. На Констанцькому соборі 1415 р. магістр Єронім 
Празький зауважив: «чехи походять від греків». Так постала ще й 

концепція еліно-славізму у «виконанні» чехів [577, с. 74]. 

 

 
 

На єрусалимський духовний та ідейний ґрунт стають постійно в 
Києві та в Україні. Так і Йоан Вишенський, хоча й афоніт за постри-

женням та подвижницьким духом, ідейно закликає українських спа-

сенників – «чительників» своїх творів саме до «палацу небесного 
Єрусалима» [Цит. за: 339, с. 130]. Його слова звернено до тих, хто 

виявляв внутрішнє бажання учиняти високосну «ходу» – духовне пі-

днесення та отримати видиво небесного гόрода – «палацу Єрусали-
ма». 

Отож, єрусалимська посутність була ґрунтом для явлення київ-
ського Духо-несення. Це був образо-чин земного діювання з повсяк-

час закинутим до гори – до Горніх поглядом. Це було творення зем-

ного гóрода через просторування в ньому посуття небесного града. 
Земні вписували своє «іменне єство» у книгу небесного безкінеч-

ного життя, а відтак – трудилися на те, щоб піднести себе до видива 

Царства небесного, воно ж: «нудится і нуждници восхищаєт» 
(Мф.11:12) та: «Царствіє Божіє благовіствуєтся і всяк в не нудится» 

(Лк.16:16). Трудилися і на те, щоб явлений на землі образ того царс-

тва «низвести» у «своя си». Так земні через своє діяння – лише добрі 
діла робилися у подобі як «горняго града гражанін». Про небесне 

громадянство ідеться у «Слові о блаженім Євстратіи Постниці» в 

«Печерському патерику»: «…се добрий небеснаго града гражданин 
нареченни» [4, с. 107]. Розгортання небоєрусалимського тематизму 

можна зустріти згодом, зокрема в «Житії Сергія Радонезького»: «І 
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єліко же что діаше, псалом в устєх єго всегда бєаше, єже рече: “Пре-

дзрєх Господа предо мною вину, яко одесную мене єсть; да ся не по-
двіжу!” Сіце же єму пребивающу в молітвах і в трудєх, плоть остні сі 

і іссуши, желаа биті горняго града гражанін і вишняго Ієрусаліма 

жителін» [326, с. 322], і духовний труд преподобного Сергія Радоне-
зького потроху переводить його до єрусалимського піднесення, за-

вдяки своєму життю – «житію» він робиться відомим не лише в 

«своя си» (серед своїх): «Толіко Бог прославі угодніка своєго не ток-
мо в странє, в ней же живяше святий, но і в іних градєх, і в далніх 

странах, і в всєх язицех от моря даже і до моря, не токмо в Царьст-

вующем градє, но і в Ієрусалімє» [326, с. 412]. А у духовному підне-
сенні стається справжнє висходження, тоді Єрусалим земний «виво-

дить» до Єрусалима небесного: «Не взиска царьствующаго града, ні 

Святия гори ілі Ієрусаліма…“Взисках Господа, і услиша мя”» [326, с. 
422]. Так – у духовному подвизі – земний трудівник робиться «небе-

сним гражаніном», тобто уранополітом (термін належить отцю Дани-

їлу Сисоєву) [853] – небогромадянином. Про небесне громадянство 
та про його духовні підстави ідеться також у новгородському творі 

«Повєсть о новгородском бєлом клобукє»: «Апостоли же рєша: нинє 

вся, яже повеліт ті єпіскоп, творі, і син свєта будеши, і небеснаго 
града гражданін» [702, c. 291]. 

Єрусалим у образо-чині низходження до достойників земних, що 

показувалися як небесні громадяни, – це і город, і палата. Саме так, 
як «палата» сприйняла Небесного – Слово-Логос його земна Мати – 

Марія Богородиця у візантійській віршології, яка у літургійному чині 

розійшлася і по слов’янському світу. У ній Слово-Логос – Христос 
Спаситель потілеснив усе чиново-небесне – «сидіння» у Славі – пре-

стол, і безмежжя Слави города «вишняго». Так про це сповіщається у 

Богородичній пісні «О Тебі радуєтся Обрадованная вся тварь: ан-
гельський собор і человіческий род…» [*13] на літургійній відправі 

за чином Василія Великого. У цій Богородичній прославі «небесне» 

учиняється «земним»: «Ложесна бо Твоя престол сотвори, і чрево бо 
Твоє пространніє небес соділа», «Освященний храме і раю словес-

ний». 

А вже «у своя си» небесне єрусалимське як Євхаристійного Хри-
ста запрошує зустрічати земних Кирило Туровський у ХІІ ст.: «…да і 
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в нашь Єрусалим внидет нині Христос. Нашего бо тілесе воставленіє 

Єрусалим наречется…Уготова ім яко горницу душа наша смиренієм, 
да причастієм внидет в ни Син Божій, і пасху с ученики своими 

створит…» [655, с. 130]. 

А до земного Києва, де благодатно явилося і спочило спершу зе-
мне – з апостольського Андрієвого благословення, а за ним – і небе-

сне єрусалимське осіяння, до «Києва-Єрусалима» просить поспішати 

всіх митрополит Йов Борецький у XVII ст.: «…Маючи на памяти иє-
русалимскую святницу, до котороє за розказом Божим Вселюдскоє і 

Израилскоє царство на каждий год набоженство отдавати приходити 

повинно било, знаючи каждий о своєм власном святители, до бого-
спасаємого міста Києва, второго руского Иєрусалима…аби ся не лі-

нил приходити і присилати» [Цит. за: 224, с. 263]. 

Сам же Єрусалим є близьким до Христа, Єрусалим і є уображенням 
– «взглядом» Христос, як про це повчає Захарія Копистенський: «Иж 

єпископ Римскій першинство именованья межи патріархами маєт не з 

Бозкого права, але з звичаю людской ухвали, як і всі иншіи чтири пат-
ріархове. Єрусалимскому єднак патріарсі, взглядом Христа-Єрусалима, 

слушне болшіи прерогативи належать…» [343, с. 515 – 516]. У викладі 

лаврського ченця Захарії образ Церкви-Тіла як земно-небесної появи 
має і земний вияв уображення – це потілеснення, говорячи про пятьох 

патріархів – Римського, Константинопольського, Александрійського, 

Антіохійського, Єрусалимського: «Як пять смислов в тілі человічом, 
пять смислов в тілі церковном» [343, с. 673]. 

Разом з тим, як мовить Захарія Копистенський, у єрусалимському 

духовному просторі земному розгортається і небесне домо-гóродо-
будування: «…будованє от Бога маємо храмину нерукотворенную 

вічную на небесіх, абовім і о том вздихаєм. В житіє наше небесноє 

оболчися жадаючи, і приступилисте ко Сіонской горі і ко граду Бога 
живого, Єрусалиму небесному, ко тмам ангелов позору, і собору пер-

вородних написаних на небесіх, і судьи всіх Богу, і духовом правед-

ник совершенних і не маємо тут пребиваючого города, але прийду-
чаго ищемо» [343, с. 864 – 865]. 

Так кажучи про небесний Єрусалим, лаврський насельник Захарія 

твердить, що і Єрусалим земний теж належить Христу: «Єрусалимская 
столица самого Христа єст столица і первая апостольская, гдиж там 
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первіє Євангелію проповідали, і там на соборах ся сходили…», «Най-

першій і найвишшій архієрей і пастир і фундатор віри в Єрусалимі сам 
збавитель наш Господь Бог Іисус Христос. Тая єст найвишшая столица 

найвишшаго пастиря Іисуса Христа» [343, с. 1107, 1165].  

З Києво-Єрусалимського духовного річища в русько-українській 
спільноті підтримувалася сила впливу ідеї Світла як єрусалимського 

Світла. Ігумен Данило, ділячися своїми спогадами про споглянуте у 

земному гóроді – воскресенську славу в Єрусалимі, називає свій ви-
клад «О світі небеснім: како сходит ко гробу Господню». Руський 

ігумен говорить про чудо єрусалимського вогню-Світла. Греки-

єрусалимляни називали його святим Світлом – «Αгíоν φώς». Зі своїм 
уточненням називає, як видно з викладу, це Світло руський ігумен в 

ХІІ ст. Отож, називає по-єрусалимськи, але по-небесному, наголо-

шуючи саме на благодатній небодайності Світла єрусалимської вос-
кресенської радості, пишучи «О світі небеснім», але не оминає і міс-

цевої назви цього єрусалимського воскресенського чуда світла: «А се 

о світі святім…И видіх очима своіма како сходит святий світ к Гробу 
животворящему Господа нашего Іисуса Христа» [328, с. 104]. 

А в XVII ст. Захарія Копистенський теж говорить про єрусалим-

ське чудо Світла: «Напродь Єрусалимская апостольская церков чудо 
православноє видаєт в суботу Великою, Αгíоν φώς, святий світ, кото-

рий сходит з неба до гробу Іисуса Христа і Господа нашего (на той 

час биваєт шум слишний), от которого святійшій патріарх Єрусалим-
скій свіччен засвічаєт…» [343, с. 841]. 

Та й інші прочани поверталися додому з світлоносним баченням 

Єрусалима. Прочани-єрусалимці, про них, зрозуміло, була особлива 
думка, відтак до них виявлялося пошану. Доречним буде зауважити, 

що і серед інших народів по-особливому шанувалося єрусалимських 

«поклонників», за турецького панування до їхніх імен додавалося «ха-
джи» серед греків – «Хаджи Геогій» [893]. Так велося і серед грузинів, 

і серед вірмен. Тим більше, що ці християнські народи мали ще й свої 

твердині у святій Землі. Вірмени посідали славетний монастир Якова, а 
грузини перебували у монастирі Хреста [673, с. 179 – 183]. 

Отож, прочани-єрусалимці [*14] і самі були прикладом пошану-

вання воскресенського єрусалимського Світла. А це започаткування 
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узвичаїлося слідом за єрусалимцями і серед інших, що прислухалися 

до них, як споглядачів місця земного чуда – Єрусалима [*15]. 
Серед українців пошанування Світла належало не лише до свят-

кового простору «Воскресіння – Паски», але, як особлива дія, що ма-

ла свій чин, охопило і повсякдення – все українське життя і побут. 
До ХХ ст., як зауважувалося, дійшов звичай при запалюванні будь-

яких світильників у хаті – каганців та пізніших «лямп», не кажучи 

вже про «лямпатки», що були «місцем» появи особливого світла пе-
ред образáми – «високосного світла», яке мало відмінність від земно-

го вогню в печі, промовляти слова, що повторювали виголос свяще-

ника на утрені перед співом «Великаго Славословія». І в хаті при по-
яві світла звучали церковні слова: «Слава Тебі, показавшаму нам 

Світ» [*16]. 

Ідея Світла присутня серед українців і у ладуванні дня-ночі. День 
земного часопротікання – це пора «зá світла». «Зá світла все пороби-

ли», – ще й дотепер буває кажуть хазяї. Отож, день і був світлом – 

наповнення земного проміжку часу Світлом. І значно рідше – «по 
дню все поробили». Але тут часопростір дня і був, як мовилося, світ-

лом. 

І серед білорусів так само панує смислове сприйняття Світла у ла-
дувнні дня (зміні ночі – темряви днем): «Дочэчка, паглядзі, ладна лі 

святло дзеецца». Ідеться про час відходу темної ночі і приходу дня, ко-

ли «сіріє» та розвиднюється [*17]. Підтвердження «світ – день» є і в 
писаних (книжних) джерелах: «…первия молитви, Полуношница зо-

вомия, но яко от світа, єгоже Бог нарече днем» [745, с. 34]. 

Пошанування Світла, зокрема, і єрусалимського Світла, робиться 
значеннєвим ґрунтом і для називання всієї Русі – всього руського на-

роду світлим, а відтак – світлоносним, так про це стверджує у своєму 

звертанні – «предсловіи» до книги «Бісіди на Діяніа апостолов Йоана 
Златоуста», яку видруковано у Києві 1624 р., Єлисей Плетенецький: 

«Єліссей Плетенецкій, архімандріт Лаври Печерскіа Кієвскіа Пресві-

тлому Правовірному и Православному Россійскому родови Священ-
наго и Мірскаго сословіа, Мира, Здравіа, и Спасеніа» [398, арк. 5]. 

Отож, в українських творах, що уґрунтовуються ідеями та образами 

Світла, до яких українці віддавна є надто прихильними, кріпленими 
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у християнську добу єрусалимським зачином пошанування Воскре-

сенської Світлопояви, і сам народ названо «пресвітлим». 
Простір, у якому панує Світло – Воскресенське Світло, звісно, 

єрусалимський. Єрусалим як духовна столиця і духовна твердиня, 

робиться значеннєвою основою у появі києво-єрусалимського смис-
лового поля ще з часу прощі чернігівського ігумена Данила до свято-

го гóрода. І вже з доби княжої давнини єрусалимська проща узвича-

юється в Русі, як це можна з’ясувати у «Слові о преподобним Марьці 
Печерниці, єго же повелініа мертвіи послушаху»: «Аз же недостой-

ний ни разума истинни не постиг и ничтоже от тіх таковаго видіх, но 

слишанию послідуа, єже ми сказа преподобний єпископ Симон, и сіа 
написах к твоєму отечеству. И нісм николи же обходил святих міст, 

ни Єрусалима видіх, ни Синайския гори, да бих что приложити к по-

вісти, яко же обичай имуть хитрословесьники сим красится», але вже 
тоді відвідування – проща і перебування у великому Печерському 

монастирі – «том же велицім манастири Печерском» робиться близь-

кою за силою подвигу до єрусалимської, як мовить єпископ Симон: 
«…нісм николи же обходил святих міст, ни Єрусалима видіх…Мні 

же да не буди похвалитися, но токмо о святім сем манастири Пече-

рьском и в нем бивших святих черноризець, и тіх житієм и чюдеси, 
их же поминаю радуася…» [4, с. 156 – 157]. Вже з Печерського мо-

настиря, як сказано у «Печерському патерику» у «Слові о преподоб-

нім Спиридоні Проскурниці и о Алимпіи Иконниці», висновується 
небесна дорога духовного піднесення до «вишняго града» – в «двори 

горняя»: «Насажени бо биша в дому Божіа метере, тіи процвітуть в 

дворіх Бога нашего» [4, с. 172]. На цій духовній основі з’являється 
твердження митрополита Йова Борецького про його митрополичу 

столицю – його престольне місто як про «київську єрусалимську», де 

священні топоси як Єрусалима, так і Києва переходять у чин уобра-
ження – представлення в єдиному образі митрополичого гóрода як 

Києва-Єрусалима: «…яко носяща благословеніє от святішаго пре-

стола митрополіи києвскоє ирусалимскоє…» [194, с. 48]. До збері-
гання «київського єрусалимського» закликав митрополичий Київ 

«єрусалимський глос», уособлений патріархом Теофаном, котрий 

перебував у Києві 1620 р. і відновив для Київської Церкви правосла-
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вний єпископат: «да не отступит ваша память от святого града Єру-

салима» [Цит. за: 224, с. 258 ].  
У суголоссі за патріаршим та митрополичим словами, що заклика-

ють до Києва-Єрусалима, виводиться чинова хода і в народній псальмі 

«Про душу», де теж висновується києво-єрусалимський простір: 
               Із Києва із Єрусалима –  

               Алилуя! 

               Із Києва із Єрусалима –  
               Господи помилуй!  

               Відтіль ішло а три черниченьки –  

               Алилия! [896, с. 230]. Розпросторює києво-єрусалимську 
топіку і щедрівка з йорданською тематикою, а відтак єрусалисько-

йорданською («крещенською») образністю:  

               У Києві та на Йордані, там лежали кладі кладовії –  
               Щедрий вечір вам, добрий вечір. 

               А на тих кладях Пречиста стояла,  

               Ісусу ризи прала од водохрестю [896, с. 126]. 
Надто прикметним є те, що в українських колядках священні 

простори міст-святинь християнської доби – Єрусалима (у народних 

творах зустрічаються різні називні помісцевлення: Ярусалим, Руса-
лим, Юрусалим: «Ой у городі Юрусалимі…» [Цит. за: 250, с. 165]) та 

Рима сполучаються в єдиному просторуванні, через яке сповіщається 

прибуле на землю спасіння в образах Христа Рожденного і його Ма-
тері. Сприйняття священного як просторування Божого низходження 

передає колядка, де стається накладання міської топіки священних 

місцин світу. Тут Рим і Єрусалим зближуються та поєднуються у 
славному світлорозпросторенні, показуючи ієротопію кенозисних 

смислів («Божия снисхожденія»), що відразу кріпиться своїм осер-

дям – літургійною відправою, де небесне сяйво зорь співсяє у єдино-
му світлоподавчому небо-земному просторуванні ще й Світла, яке на 

землі переносять в собі «свіченьки»: 

А в Римі, Римі, в Єрусалимі, 
Зоренькі горять, свіченьки світять 

Дзвононьки дзвенять, 

Службоньки стоять: 
Божая Мати в полозі лежить – 
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В полозі лежить, а сина повивать [Цит. за: 250, с. 137]. 

Рим – Єрусалим ще і так єднаються у небо-земному єдиному 
просторі: у радості земного народження Небесного – Спасителя, тут 

небо представляють «ангели», а землю – «попи», небесних та земних 

поєднано ще в одному просторуванні – довкола книги, котра теж, як 
видно зі слів колядкового тексту, є небо-земною, коли і небесні та 

земні сходяться та громадяться довкола неї: 

А в Римі, Римі, в Єрусалимі, 
Божая мати в полозі лежить, 

В полозі лежить синойка родить, 

Сина вродила, в морі скупала, 
В ризи повила, до сну вложила, 

Та зійшлося к ней сорок ангелів, 

Сорок ангелів, дванадцять попів, 
Взяли синонька на Ардань ріку, 

На Ардань ріку го хрестити, 

Стали вони там книги читати, 
Книги читати, ім’я глядати… [Цит. за: 250, c. 140]. 

Єрусалим і Рим в українських колядках, а відтак – і в словесно-

культурному тексті поєднано небо-земним простором зустрічі у 
народженні Небесного та зачудування і замилування з таїни цього 

дійства земними. Єрусалим і Рим витворюють єдине просторування, 

у якому спускається небесна Слава, що підхоплюється та 
розноситься серед земних. 

 
Примітки 
*1. Про схожу дію небаченої звитяги попід Царгородом, яка нагадує 

давній руський похід на це місто, ідеться і в колядці: 

Ой славен, явен красний Івасенько, 

А чим же ти та прославився? 

Що із вечера коня осідлав, 

А вже к світові під Царіград став. 

Ой як бє, так бє на Царівгород. 

Царя дивує, хто то воює [Цит. за: 214, с. 95]. 
*2. Згодом і Рим старий, і новий – Константинополь (Царгород) зроб-

ляться різними просторами з іншою образо-топікою та виразно інакшими 

значеннєвими полями і смисловими виявами. У народному сприйнятті та 
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називанні Царгород – Константинополь набуде більшої «небесності». 

Зберігаючи за собою царськість, Константинополь як образ та постать 

втрачає її як земну появу. Його царськість робиться «небесною». Це в на-

роді «Цар града» – володар граду(ів), якого згадувалося 11 травня у день 

«Обновленія Царьграда» [408, с. 196]; [247, с. 39]. 
Рим старий пов’язувався з постаттю «Алексія, человіка Божія» – Теп-

лого Олексія (Олекси) у народі, хоча він, як подає «Житіє», теж мав свої 

сув’язі з царськістю: «І обручиша єму дівицу царьскаго роду і створиша 

єму брак…», але Олексій відходить з Рима: «…и буди Бог межи тобою і 

мною, дондеже Господь изволит. І иниє тайни возвіща к ней. Изліз ис че-

ртога, іде в ризницю свою і взем от богатьства своєго і изиде нощію отаи 

из Рима», поза Римом він набуває іншого царства – царство та царськість 

Олексія не земні – «римські», а небесні – він: «достоин єсть царства небе-
снаго» [Цит. за: 27, с. 161, 463]. 

*3. Згадки про Вавилон як про знане та помічне місце у світовому 

просторі є і в українських замовлянннях, хоча сам Вавилон поєднується з 

єрусалимською топікою – Сіонська гора та царськістю: 

«Посилала Пречиста черницю на Сіонську горі, на тій горі Вавило-

город, у Вівілон-городі цариця Вольга…» [901, с. 154]. 

*4. Про особливе становище Київської митрополії дбав ще князь Яро-

слав і це було творення образу «золотоверхого Києва», вже тоді окреслю-

вався напрям: «…який орієнтував би українську людину до нового вирію, 

– не на Царгород, не на Рим, чи на Москву, а на золотоверхий Київ…Щодо 

вироблення виключної духовної орієнтації на священний Київ, то почат-

ки й ознаки її вбачається ще у спробі 1051 року Ярослава Мудрого усамо-
стійнити християнізований Київ від Царгороду» [1003, с. 63]. 

*5. Хроніст Дитмар, який був під Києвом під час облоги міста Болесла-

вом Хоробрим, називає Десятинну церкву «по-римськи», шануючи так єпис-

копа-мученика Римського Климента, мощі якого перебували в Києві – в Де-

сятинній церкві: «Його (Володимира) поховано у великому городі Куева 

(Cuieva), в церкві святого мученика і папи Климента…» [Цит. за: 338, 1, с. 

281]. 
*6. Стихира «на Господи воззвах» на «Велицій вечерни» з відправи, 

шо відбувається: «Місяца июля в 15 день святаго равноапостольнаго ве-

ликаго князя Владимира, нареченнаго во святом крещениі Василія». 

*7. Про це див.: розділ ІІІ цієї книги. 

*8. Про це також див.: розділ ІІІ цієї книги. 

*9. Про це також див.: розділ ІІІ цієї книги. 
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*10. На відправі утрені на день свята Перенесення мощів святителя 

Николая ідеться про те, що його чудотворна сила охоплює всіх християн, 

діє вона і в «латиніх»: «Пастирь Христова стада, отче, иним овцам поси-

лашеся, к латинскому язику, да вси удивиши чудеси твоіми і ко Христу 

приведеши…» (третій тропар 1-ої Пісні канону на утрені), «…в Миріх і в 

латиніх вся исціляюща, і в России милостивно посіщающа» (перший тро-

пар 9-ої Пісні канону на утрені). 

*11. Ім’я Петра Гугнивого, як видно з повідомлення про віровизнавчі 

справи, згадано в руському літописі. Його образ робиться одним із «пред-

ставницьких» серед східних слов’ян, що входили до «значеннєвої осно-

ви» для складання враження про християнський Захід та західні народи у 

час взаємного церковного непорозуміння поміж Римом та Константино-

полем [284, с. 260]. 
*12. Лалібела – «свій» Єрусалим в Ефіопії. Цей монастир заснував цар 

Лалібела після показаного йому у видінні Єрусалима. «Свій» Єрусалим в 

Ефіопії має Христо-центричне пошанування (головна церква монастиря, 

яку висічено із суцільної скелі, має посвяту Спасителеві – Медгане 

Алем), що ґрунтується на рознесеній світом єрусалимськості через неру-

котворений образ Христа, відомий серед українців як «Спас на полотні» 

(чи «убрусі»), переданий до Едеси царю Авгарю самим Христом. Лалібе-
лу ще називають Роха (давня назва Едеси). У Ефіопії відомою є оповідь 

про царя Авгаря, який отримав полотно з зображенням Христа (mandyli-

n). Сам Єрусалим у Ефіопії вважається «пупом» – осердям світу, цей об-

раз ґрунтується словами псалма: «Hanberta we maekala lemedr» – «Бог же, 

царь наш, прежде віка соділа спасеніє посреді земли» (Пс. 73: 12). А цар-

ське місто Аксум вважається другим Сіоном. Тутешнє пошанування зо-

середжено на образі «Богоматері-гори» – Марія-Сіон («Ціон») [974, с. 488 

– 489]. 
«Свій» Єрусалим шанують і копти в Єгипті. Це монастир аль-Мухаррак, 

заснований на місці, де перебувала свята Родина – Йосиф, Богородиця Ма-

рія та Немовля Ісус під час втечі до Єгипту від гонінь Ірода. Ідучи на прощу 

до Єрусалима, тут зупинялися ефіопські ченці [974, с. 383]. 

*13. Початкові слова цієї Богородичної пісні, що завершує євхарис-

тійний канон на літургійній відправі за чином Василія Великого, подано у 

старокиївській редакції, яка має відмінність від теперішньої, синодальної, 
котра побутує і в Українській Церкві. За теперішньою редакцією початок 

цієї Богородичної пісні звучить так: «О тебі радуєтся благодатная всякая 

тварь…». 
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*14. У роботі через називання розрізнено «єрусалимлян» та «єрусали-

мців». До перших належать мешканці міста Єрусалима та околиць, для 

означення яких використано давній суфікс, що вказує на зв’язок з місцем 

– містом. Отже, єрусалимляни, подібно до киян, курян, лучан, львів’ян, 

галичан. Єрусалимцями названо прочан, свідків єрусалимської християн-
ської дійсності та носіїв прочанської свідомості, у якій пам’ятно «заляга-

ли» та з якої «роздавалися» вдома образи спостереженої в Єрусалимі 

священної топіки та воскреснської радості. 

*15. Про особливе відчуття, а відтак – і виокремлений стан та отрима-

ний від святині знак – «знаменіє» під час своєї єрусалимської поклонної 

подорожі написав руський ігумен Данило: «Аз же поклонився гробу Гос-

подню…изидох из гроба святаго с радостию великою, обогатився благо-

датиєю Божиєю і нося в руку моєю дар святаго міста і знаменіє святаго гро-

ба Господня і идох, радуяся, яко нікако сокровище богатьства нося, идох в 

келію свою, радуюся великою радостию…» [328, с. 114]. 

*16. Про звичай серед народу при появі місяця-молодика та при першо-

му вечірньому виблискуванні проказувати «Світе тихий», пісню Єрусалим-

ського патріарха Софронія (як про це сказано у слов’янських «Часословах», 

за іншим твердженням, її автор – Афиноген Севастійський), що співається 

на щоденній вечірні, згадує митрополит Іларіон Огієнко [389, с. 32, 339]. 
*17. Чуте і записане від Мазанкової Марії (уродженої – Юрченко), 

1923 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). Ці 

слова про розподіл доби на «світлу» та «темну» частини нею перейнято 

від «Мазанковай Кацярыны (вëска Жалезніца, Краснапольскі раëн Магі-

лёўскай вобласці Беларусі)». 
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4.2. Київ як місто-ідея: образо-появи  
небесного та земного царства 

Печерський монастир, а відтак – і увесь Київ стояли на духовному 

ґрунті Влахерн, а отже – «єрусалимському небесному» [*1] як незбо-
римого земними буревіями царства небесної Цариці. Таким був дос-

від духовного просторування «Кієвопечерскаго» монастиря – саме так 

у «зрослому імені» подавалося у старих книгах назва місця, що виго-
родилося на землі молитовною силою підземного города – усієї Пече-

ри, з якої воно і починалося [*2]. Цей досвід був держальним у світі, 

отже, і для самого монастиря – Лаври, а так само ним держався і Київ. 
Так з’являлося незбориме царство, що духовно постало на київських 

горах з благословення «Царици Влахерну». І вже його як небесний 

післанець сповіщає для земних небесний – ангелоподібний преподоб-
ний Феодосій Печерський, як про це ідеться у літописному повідом-

ленні про перших чернців печерських: «Разболівшю же ся в конець 

прияти лежащю єму в немощи, приде ангел к нему в образі Феодосьє-
ві, даруя єму царство небесноє за труди єго» [4, с. 199]. 

Поперед Києва і у самих Влахернах (або «Лахернех») вже укрі-
пилася духовна поява царства небесної Цариці, що зоставалося не-

похитним неоднораз. Прикметно, що сам Царгород, так до того 

йшлося, не зберіг за собою царства. Його славетні святині не пере-
жили турецької займанщини. Серед них був відомий у Києві та по 

Русі завдяки Студійському уставу міський-градський монастир Кон-

стантинополя Студійський (Студіон). Його базиліку, як і собор Со-
фії, було перетворено на мечеть. Царство та царськість, уображені в 

постатях імператорів, «пішли» з міста. Почалася така втрата земного 

царства у Константинополі ще з часу іконоборських гонінь, тоді мо-
настирі, зокрема Афонські, зробилися місцем, де несхитно шанува-

лися образú. Ґрунтом для такої пошани були слова апостольського 

послання, де Христа названо іконою (образом) невидимого Бога: 
«…ὂς εστιν εἰκὼν του ϴεου του ἀοράτου…» – «…іже єсть образ Бога 

невидимаго…» (Кол. 1: 15). І вже коли царство зовсім було «вигна-

не» з Константинополя за турецької навали, саме Афонські монасти-
рі взялися цілком зберігати «грецизну» віри – візантійсько-
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християнський Схід у його духовному вияві, що ґрунтувався на об-

разах та сутності царства як земних óбразах небесного всевладдя. У 
самому Константинополі після його падіння патріарх вже ніколи не 

вступав до святої Софії, йому попервах довелося перейти до церкви 

Богородиці Всеблаженної, і ту згодом віднято у нього. Пристанови-
щем йому став тоді монастир Георгія на Фанарі. 

І лише одне місце у Царгороді, яке було і не царським, і не патрі-

аршим – Влахерни ніби залишається непоміченим і неперебраним 
для використання турками-османами. Було це місце «тілесної» – ті-

ло-уображеної присутності Богородиці Марії. Саме тут перебувала Її 

риза – Її чесний пояс. Тут же сталося чудо Її захисної появи і покри-
вання Константинополя. Бачили те чудо не патріарх і не цар, а «уро-

дивий» Андрій із Єпифанієм. Вони і вказали константинопольцям на 

Богородичну присутність. Цим було запевнено Богородицею городян 
у Її незборимому Покрові. То було небесне стояння Богородиці за 

земних, що його побачили на землі. А сам покров виявився Її тіло-

уображенням. Богородиця передала Константинополю ще раз свою 
ласку через «частку» Себе – через своє вбрання. Одна така Її «част-

ка» вже перебувала благодатно у Влахернах – це Її пояс. Іншу ж Бо-

городиця показала з неба. Нею було покриття Її голови. 
Та ще це місце зробилося простором явлення «приземленого» (із 

землі видобутого) чуда. Тут показалося живоносне джерело. Отже, 

саме це місце – Влахерни перебрало на себе повноту слави земної 
для самої Богородиці Марії. Воно стало місцем Богородичного зем-

ного царства у Константинополі. Його тримала у своїй руці материн-

ською «державою» сама Марія Богородиця. Це місце й надалі, на-
віть, як згадувалося, при турках, залишалося за греками. Тут, вже в 

названому по-турецьки Балі(у)клі, насправді у тих же Влахернах, 

здобували останнє земне пристановище константинопольські патріа-
рхи. Так було показано, хто ж є Царицею небесною, яка царює й над 

земними. Богородиця покрила колись і місце, і городян, і надалі як 

Цариця зберегла його у благочестивій пошані. Це Її царство, що ви-
являло, перш за все, свою духовну силу у Влахернах, утверджувало-

ся на єрусалимському появчому ґрунті, як можна добачити з оповід-

ного спадку, що виник у Константинополі довкола Влахерн [531, с. 
619 – 628]. Слід відзначити, як і попередньо, що єрусалимська смис-
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лова основа вбачалася у константинопольському значеннєвому ядрі і 

через принесення до Царгорода хреста царицею Єленою. Відтак і Київ, 
за сказаним у «Слові о законі…» митрополитом Іларіоном, що прийняв 

хрест за княгині Ольги та князя Володимира, кріпиться єрусалимським 

духовним первнем ще й з константинопольського єрусалимського 
джерела: «Подобниче великаго Коньстантина, равноумне…Он с мате-

риєю своєю Єленою крест от Єрусалима принесша, и по всему миру 

своєму раславша, віру утвердиста, ти же с бабою твоєю Ольгою при-
несша крест от новааго Єрусалима, Констянтинаграда, по всеи земли 

своєи поставивша, утвердиста віру» [898, с. 232]. 

У Константинополі не встояло царство земне, що підупало спер-
шу через латинян, а згодом занепало вже зовсім від натиску османів, 

але тривало царювання Цариці небесної. Саме перед цим царством 

упадали з пошаною руси. Та того від них хотіла і сама «Царица Вла-
херну». Бо ж саме Вона і саме звідси послала майстрів до отця Фео-

досія в Печерський монастир. Тут, у Києві, мав постати ще один дім 

Її царської слави. Але дім слави небесної, а не місце честі земної. Це 
царство, що в своєму існуванні є завжди небесним, – сильне над усі-

ма потугами земними, утвердила «Царица Влахерну» і в Києві через 

монастир Печерський [*3]. Отже, царство небесне і його Царицю, 
яка по-материнському правує і над земними, сприйняли в Києві за 

ігумена Феодосія. А сам «Печерський патерик» як книга, що спові-

щала про чуда «на Печерах» афоніта-засновника монастиря Антонія, 
але, передовсім, «єрусалимця» – духовного стовпа Печер і наземного 

монастиря – Феодосія, писалася в царстві Богородиці Марії, яке про-

сторувалося в Печерському монастирі, а відтак – і по всьому Києву: 
«Написана (написани) бисть (биша) книга (книги) сіа, нарицаємиа 

Патерик Печерьскій, житіа и чюдеса святих и преподобних отец Пе-

черьских Антоніа и Феодосіа и всіх преподобних отець Печерьских, 
а повеленієм смиренноинока Касияна, уставника Печерьскаго…в су-

боту святаго и праведнаго Лазоря, друга Христова, на память святих 

мученик Терентеа и Помпіа и іже с ними, в богоспасаємом граді Ки-
єві, в обители царьстьи пречистиа Богоматере отець наших Антоніа 

и Феодосіа, в Печерьском монастирі…» [4, с. 193]. Це царство бачи-

лося єдино сильним над усіма володарями земними, і непереможним. 
Тим більше, що вістку про нього посилала сама Цариця, яка показала 



 

320 

свою владу, справжню владу небесної володарки, і на землі – в Цар-

городі – у Влахернах. Царство земне тремтіло перед земною небез-
пекою, Царство ж небесне виявило свою силу захисну та ласкаву і на 

царя, що навіть не бачив чудесного видива, і на видющого «уродива-

го» Андрія. Таке царство небесне вкорінилося в Києві. Єдино його 
шанувалося і сприймалося за «всемогущеє»: «…не обладани никим 

же, разві пречистою Богородицею…» [4, с. 93]. А в «Слові о законі і 

благодаті…» митрополита Іларіона мовиться: «Христос побіди! 
Христос одолі! Христос вцарися! Христос прославися!» [898, с. 218], 

а ще, говорячи про апостольський подвиг князя Володимира, митро-

полит Іларіон наголошує і таке: «…царство Богу покори: ти же о 
блажениче…уже бо і в оніх і в нас Христос царемь зовется» [898, с. 

124, 126]. Про небесну царськість Христа, відому серед земних вже 

від Його Різдва, оповідається в цій колядці: 
В славнім місті в Вифлеємі 

Пресвята Діва сина породила, 

В пелени повила, в яслах положила, 
Сіном прикрила, найменовала, 

Ясная звізда з востока вийшла, 

Три царі вела, царя йменовати, 
Іменовати що за йм’я дати? 

Дати царю ім’я пророк Ілия? 

Пресвята Діва не ухвалила 
До церкви не вступила, 

Царям ся не поклонила… [Цит. за: 250, с. 139]. 

Царство небесне протиставилося за силою царству земному. Цар-
ством для Києва, його царством, було царство саме Царя і Цариці 

небесних, Їхнє царство, назнаменоване через образ-благословення з 

Влахерн. У цьому царстві була всесила. А владу-уряд, яка мала про-
вадити чин правнúй, – судити (розсудити) по правді в Києві показу-

вав-уображував князь, що мав дослухатися до вічового голосу наро-

ду. Князь у Києві являв владу, він правував – порядкував (тримав лад 
– порядок) в місті й на землі, йому підвладній, яка перебувала під йо-

го рукою. Але справжню силу вбачалося за царством небесним. Йо-

го, передовсім, уображувала земна Мати небесного Божественного 
Спасителя. Вона ж – Цариця небесна і небесна ж Мати всіх – Бого-
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родиця Марія, якій під владне царювання віддано князем Ярославом 

Київ: «Прідал люди твоа и град святіи, всеславніи скоріи на помощь 
христіаном Святіи Богородии» [898, с. 236]. Отож, князь мав праву-

вати по правді. Богородиця Марія була «Заступница усердная, Мати 

Господа Вишняго». Царя небесного згадувалося при молитвах «на-
чальних», коли надходило «время сотворити Господеві» (Пс. 118: 

126). Одна з них – це «Цар’ю небесний» [*4], що утверджувала і уо-

бражувала тілесно – в серцях владу, котру виявляє «Царь царствую-
щих і Господь господствующих» (1 Тим. 5:15). А до Богородиці Ца-

риці, так само як до Володарки-Госпожи, зверталися перед молитов-

ним відпустом: «Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас» [*5]. 
Отже, саме Влахерни – це константинопольське місце, яке встоя-

ло від усіляких облог, і навіть після падіння і царства, і міста, було 

місциною для київського царського благословення. Звідси Марія Бо-
городиця сповістила ченцям-киянам волю «іміти» дім у Києві. Саме 

звідси було переслано вістку про Її царське воління через Її Богоро-

дичний образ: «Єй же поклонившися, изидохом в доми своа, носяще 
сію икону, юже пріахом от руки царицину» [4, с. 6]. Образ цей мав 

бути у небоданній Печерській церкві, яку через те названо божест-

венною: «Сущии же с святими от страха падоша яко мертвіи. И от-
туду начаток тоя Божествениа церкве» [4, с. 8], як намісний: «Что же 

и Богородица: …своєго пречестнаго образа икону дароваша и ту на-

містницу постави, от неа же чюдеса многа створяются» [4, с. 9]. 
Прикметним є те, що по суті всі чуда влахернські стають більше 

«руськими», аніж «грецькими». З Влахерн ніби учинялася-

подавалася опіка і русам, і Русі. Так Богородиця показала свою вка-
зівну руку Русі через свою ж ризу-пояс ще під час облоги Кон-

стантинополя князями Аскольдом (Оскольдом) і Диром: «В літо 

6374. Иде Асколд і Дир на Греки і приде в 14 літо…Си же внутрь 
Суда вшедше много убивство християном створиша, і в двою сту ко-

раблий Цесарьград оступиша. Цесарь же одва в город вниде, і с пат-

риархом Фотиєм к сущий церкви святий Богородици Влахерни всю 
нощь молитву створиша, такоже божественую ризу святия Богоро-

дица с пісьніми изнесе, в ріку омочиша. Тишині сущи і морю укро-

тившюся, абьє буря с вітром вста і волнам великим вставшим засобь, 
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і безбожних руси корабля смяте, і к берегу привіргше і изби я, яко 

малу их от таковия біди избити і всвояси взвратишася» [509, с. 18]. 
«Свою руку», знявши покриття голови і розкинувши «покров» 

над константинопольцями, Вона знову показала Русі. Адже, святку-

вання Покрови утвердилося саме в Київській митрополії. І про це 
чудо, може й справді через те, що його першими споглядачами були 

не цар і патріарх, а «уродивий» Андрій і Єпифаній, ніби й забулося 

греками. 
А ще раз «рука Богородиці» з посиланням дару на Русь показала-

ся через царгородських майстрів та образ Успення. Це він був помі-

щений над царськими вратами Великої церкви Печерського монас-
тиря як уображення і «горішня присутність» самої Богородиці Марії,  

про це свідчать слова «Печерського патерика», подається звернення 

до патерикового викладу ще раз: «Єй же поклонихомся, изидохом в 
доми своа, носяще сію икону, юже пріахом от руки царицину» [4, с. 

6]. Встановлений над царськими вратами, він був царським вінцем 

від самої Влахернської Цариці. Недаремно чорноризець Нестор, пе-
черянин за постригом, згадує в «Повісті временних літ» влахернське 

чудо Богородиці, що було рукою Цариці до русів-воїв, ще тоді нео-

хрещених, і до їхніх ватагів-князів Оскольда і Дира. «Печерський па-
терик» містить і окреме «Слово о пришествиі» грецьких майстрів, де 

сказано про те, а свідчать так самі майстри з Царгорода, що послала 

їх до Києва Сама «Царица Влахерну» [4, с. 6]. 
І коли Константинополь впав під натиском турків, єдиним міс-

цем, що «промовляло» про царство – справжнє царство – царство не-

бесне земним, залишилися Влахерни, як місце Богородичного царю-
вання у місті й в народі. Та ще й інше місце, не таке вже й далеке за 

розташуванням від Царгорода, – Афон, уділ земний Богоматері, теж 

залишається під Її царюванням. Його не зачіпала нова влада османів. 
А перед тим на Афоні, ніби в передочікуванні падіння земного царс-

тва, показується образ того, яке царство є «непреходящим» і всевла-

дним. Це царство Цариці Афона, а рівно ж – і «Царици Влахерну». 
Саме це царство найбільш шанувалося на Афоні. Адже, афонітам не-

одноразово доводилося постраждати від царів земних, зокрема, як 

зауважувалося, і під час іконоборських гонінь [841, с. 138 – 159]. Во-
но ж як небесне царство, а не земне, уділ небесного царювання, і стає 
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незборимим і неушкодженим земними володарями. У цьому ж царс-

тві – на Афоні передсповісно показується, що слава царства земного 
зникне, а його хвала затихне. Недаремно тут, на Афоні, у передба-

ченні падіння царства земного у Константинополі з’являється ісихія 

паламитів, прихильників проповіді Григорія Палами, – мовчазне – 
односердечне, але з’єднане з усією церковною хвалою Царю і Цариці 

небесним, молитовне правило [750]. Це був ніби земний знак таїни 

віри. Перед тим її охоронцем уважався цар земний. Але він не всто-
яв. Його надмірно величава хвала поступилася в Константинополі 

тиші понівеченого міста. А коли завмерла земна хвала земному ж 

володареві, не перепинилася слава небесна Царю небесному. І надалі 
звучала «єдиними усти і єдиним сердцем», щоправда, на Афоні бі-

льше серцем – мовчазно (тихо, за участю лише тіло-уображення – 

шепотіння губами), але так само «велемовно і чинно». То була іси-
хійна хвала, що трималася на ґрунті Псалтиревих слів – «Всякоє ди-

ханіє да хвалит Господа» (Пс. 150: 6), але у вияві своєму більше мала 

внутрішнього показу й уображення: «І вся внутренняя моя имя свя-
тоє Єго» (Пс. 102: 1). 

Впало царство земне, але перебувало у непохитному «стоянні» 

молитовному, як «стоянні» правди, Царство небесне. На землі – це 
Влахерни і Афон, де царювала сама Богородиця Марія з ласки свого 

Сина, котрий: «…яко Господь господем єсть і Царь царем» (Об. 

17:14). І з цього уділу, з цієї частки Царства, видно руку Богородиці, 
яка простягнулася та подалася до Києва, передовсім, до монастиря 

Печерського. Сюди, на Афон, приходив з Русі, з Любеча, Антоній. 

Звідси ж він, вже як постриженик Афонської гори, поніс сповістя і 
«благословеніє святия Афонския гори» (так це слово покладено – 

виписано на сувої у Антонієвих руках – на його чесних образáх вже в 

барокову добу) як частку сили небесного Царства до своєї землі: «Он 
же послушав єго, постриже и, нарек имя єму Антоній, наказав єго и 

научив чернечьскому образу, и рече єму: “иди в Русь опять, и буди 

благословеньє от Святия Гори, и рече єму, яко от тебе мнози черньці 
бити имуть”» [4, с. 195 – 196]. Прийшовши в Русь, Антоній утвердив 

своїм духовним подвигом Афонське благословення, з якого і почи-

нав своє вселення в Іларіонову печерку: «И поиде на холм, иді же 
Ларион ископал печерку, и взлюби місто се, и вселися в не. И нача 
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молитися Богу со слезами, глаголя: «Господи! Утверди мя в місті 

сем, и да будеть на місті семь благословеньє Святия Гори…» [4, 
с. 196]. Отже, і Антоній, і Феодосій удостоїлися ласки небесної Ца-

риці з місця Її «Владичнаго» царювання на землі. І перший – Анто-

ній, і його наступник – Феодосій утверджували саме це царство як 
єдине правдиве і «всемогущеє», як верховну владу в Києві – в монас-

тирі Печерському. А звідси і по інших землях та монастирях. 

Показово, що і київські князі, а за ними і увесь люд були вірними 
слухачами і послідовниками цієї печерської науки, яку подавав зав-

жди Феодосій: «…и учашеть я о милостини к убогим, о цесарьствии 

небеснім, єже прияти праведником, а грішником муку, о смертнім 
часі» [4, с. 206 – 207]. Вони ніколи не виявляли бажання називатися 

царями у розумінні – всевладними, як того хотіли, зокрема, володарі 

болгар і сербів. Болгарський цар Симеон, який правував на початку 
X ст., від новообраного патріарха, що отримав поставлення після со-

бору (917 – 918 рр.), здобув правнúй титул: «Сімеон, волею Хріста 

Боґа самодржец всех блґар і ромеев», а на його печатці був напис: 
«Сімеон во Хрісте васілевс ромеев» [Цит. за: 96, с. 228]. Київські 

князі не почувалися «маловластними». Їм вповні вистачало їхньої 

земної влади. Тут, далеко на північ від Царгорода – царського міста 
земного, у Києві утвердилася сила духовного царства – велична вла-

да Царя небесного, а з Його Синівської ласки – Цариці небесної. І 

князів-володарів, і люд, їм підвладний, покривало небесне царство 
Влахернської Володарки. Вона говорила до Русі царське слово те, 

яке сказала грецьким майстрам: «…зоветь ви царица Влахерну» [4, с. 

6]. Недаремно саме ці слова, як Її слова, удокладнено виписано в 
«Печерському патерику». 

Про царя земного у Царгороді згадував у Києві хіба що митропо-

лит-грек. Та й то, мабуть, сам, не говорячи про нього так часто кня-
зеві. Бо вже в ХІ ст. митрополита в Києві Іларіона ставили без згоди 

патріарха Царгородського і царя держави ромеїв. Що бачення царя 

земного як єдиного і особливого володаря не утвердилося на Русі 
промовляє і те, що справа з Іларіоновим поставленням не була єди-

ним випадком. Після нього був Клим Смолятич, якого теж ставили 

без узгодження з Царгородом. При тому єпископи-учасники собору, 
на якому здійснилося обрання митрополита, посилалися на Благода-
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тний ґрунт апостольської тяглості, що був і в Києві. Як мовили собо-

ряни, греки учиняють поставлення через мощі – рукою Івана. У Києві 
перебувала чесна голова Римського єпископа-мученика Климента, од-

ного з наступників апостола Петра, який заснував Римську Церкву. До 

цієї святині і мали намір звернутися соборні отці при поставленні но-
вого митрополита, як сказано в літописі про собор єпископів в Києві 

1147 р.: «аз свіде достоить ни поставити. а глава у нас єсть с(вя)т(а)го 

Климента. якоже ставять Греци рукою св(я)т(а)го Ивана. И тако сгада-
вше єп(иско)пи славою с(вя)т(а)го Климента поставити митрополи-

томь» [Цит. за: 669, с.431]. 

У Києві знали про царя земного, але все «упованіє возлагахом» на 
єдиного Царя і Царицю – небесних. Про всевладу Царя небесного, 

яку визнавалося і шанувалося Руссю-Україною, сповіщається у ко-

лядковому тексті: 
Ой як йшло, йшло райське дерево: 

                              Славен єс, славен єс, Боже, 

                              [царю небесний над нами!] 
Ой як припало, край-оз Дуная, 

Ой як припало, тай сі прийшло, 

Як сі прийшло, корінь пустило, 
Корінь пустило, красно зацвило, 

Ой як зацвило, вино зросло [311, с. 195]. 

Богородичною небесною силою царює Київ, як про це говориться 
у молитовному зверненні до Богоматері, вміщеному до літопису: 

«Премудрости наставниче и смислу давче, несмисленним казателю и 

нищим заступниче!...Град свой сохрани Дівице, Мати чистая, іже о 
тебі вірно царствуєть, да Тобою кріпиться и Тобі ся надієть, побіжать 

вся брани, испромітаєт противния и творить послушаньє» [711, стб. 

255]. Небесну царськість шанувалося і по інших землях Русі. До 
Христа як єдиного Царя звертається князь Володимир Василькович, 

ці його слова подано у «Волинському літописі»: «И бисть в Четверг 

на ночь, поча изнемогати,…и позна в себі дух изнемогающ ко исходу 
души, и возрів на небо и воздав хвалу Богу, глаголя: “Бесмертний 

Боже, хвалю Тебе о всемь! Царь бо єси всим. Ти єдин во истину по-

дая всей твари всебогатьством наслаждениє”…» [667, с. 406]. 
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У греків про те, що сталося під час облоги Константинополя руса-

ми – чинове винесення з церкви у Влахернах і вмочення ризи Богоро-
диці, слідом за цією дією і піднялася буря на морі, яка й захистила міс-

то, як зауважувалося, говориться мало. Натомість, саме Нестор вдаєть-

ся до нестислого опису Влахернського чуда. Так літописець показав, 
що Богородиця вже під стінами Царгорода покликала русів від войов-

ничості до миру, до дому Сина свого, присмиривши їх «волною мор-

скою». Вже з цього переказу, який, напевно, Нестор переніс і поклав у 
книгу з усного передання, що береглося серед охрещених русів, пока-

зано велике чудо навернення руського народу. Адже невдовзі після 

константинопольської облоги князі Аскольд (Оскольд) і Дир, які очо-
лили похід, охрестилися. І привела їх до хрещення, як це можна 

з’ясувати зі слів Літописця, сама Богородиця. Хоча і не зовсім явно ви-

словлено у Нестора такий «смисловий наголос», але мета поміщення 
цього переказу автором виявляється цілком зрозумілою. В уображених 

першохристиянах-князях печерський чорноризець показує образ і дію 

Самої Путепровідниці Влахернської. Вона через бурю на морі замири-
ла русів і їх, перед тим рвучких «вихорів», зробила втишеними. Вигля-

дає так, що сама Богородиця змінила дух князів. З рвучкого і наступа-

льного, гнаного здобиччю, у хрещенні робиться він тихим і лагідним – 
смиренним. А рука князів відтоді до меча торкається лише для оборо-

ни, як того потребувало, зокрема, і нелегке сусідство зі степовиками. 

Справді, Влахернське чудо Богородиці, показавшись над голова-
ми русів і будучи «грецьким» за місцем появи, у викладі Літописця 

стає «руським». Адже було спрямоване не лише на оборону Царго-

рода, не стільки на захист міста, а, як це видно з викладу Нестора Лі-
тописця, – щонайбільше – на присмирення Русі, на її затишення і по-

дальше навернення. Це тоді, як можна зрозуміти глибинні смисли 

чуда в словах Літописця, Богородиця показалася своєю материн-
ською опікою, звернувшись до руських воїв через уображення сили 

своєї у ризі своїй. Продовження цієї Богородичної настанови вияви-

лося вже в Її приході на Русь через образ, що його принесли, як мо-
вилося, за Її зволенням майстри-греки. Так готувався Богородичний 

шлях у Київ та Русь. Перше сповістя про нього було дано Русі під 

час збурення моря. Саме ж прибуття сталося – здійснилося чиново. І 
з’явили його, знову ж з Влахерн, прийшовши до отця Феодосія в Пе-
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черський монастир, греки-мулярі. Так учинилося два явлення Бого-

родиці до русів. Одне з них відбулося в Константинополі, друге ж у 
Києві. Але обидва були «руськими» за зверненням. У кожному з них 

до Русі озивалася сама «Царица Влахерну». 

Як відображення чудного місця Влахерн і великої святині, що в 
ньому перебуває, – Богородичного вбрання, на руському Півдні 

утвердилося з особливим пошануванням свято «Положення пояса» 

як влахернське свято. Так образотвориться Богородична присутність 
– частина постає як ціле. Тим більше, що у давню пору пояс і пока-

зував постать загалом, зокрема і в молитовному «стоянні». У греків 

Пояс Богоматері – «Ζώνη τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου». 
Саме Положенню Пояса присвячено багато галицьких церков. 

Перебуваючи на Сході, київський прочанин, а так само і «антіохій-

ський інок» Василій Григорович-Барський (при постригові Антіохій-
ським патріархом Сильвестром йому, на його прохання, було збере-

жено хрещальне ім’я – Василій), в одному і монастирів, згадуючи 

його посвяту, говорить з увагою про монастирську церкву та престол 
в ній як про церкву «Положенія пояса Блгородици». Так Григорович-

Барський описував монастир «Положенія Пояса Богородици в Само-

сі» [691, с. 381]. 
Пояс був виразним чинником впорядуквання тіла через вбрання і 

в дохристиянській Русі. Князь Володимир не сприйняв визнаців іс-

ламу, бо йому переказували посли, що вони «в ропати» без пояса мо-
ляться: «…они же ріша, яко ходихом в Болгари, смотрихом како ся 

поклоняють в храмі рекше в ропати стояще бес пояс…» [711, с. 76]. 

У «Слові о законі і благодаті…» митрополит Іларіон, будучи голосом 
вже охрещеної Русі, звеличує князя Володимира, що отримав пояс 

«кріпости», сам князь, за словом митрополита, зодягається як зовні, 

так і ввнутрішньо, кожна «зовнішня» – натільна частина княжого 
вбранння має неодмінне «представлення» на князеві як «внутреннім 

человіці»: «Радуйся учителю наш и наставниче благовірію! Ти прав-

дою бі облічен, кріпостію пріпоясан, истиною обут, смислом вінчан 
и милостинею яко гривною и утварью златою красуяся» [898, с. 242]. 

Старообрядці теж кажуть і дотепер, особливо у громадах федосеїв-

ців-безпопівців, що без пояса на молитву не можна. Щоправда, не 
відступають від цього правила і попівці. 
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На московсько-новгородській Півночі утвердилося в пошануван-

ні свято, що теж відбиває влахернську царгородську Богородичну 
присутність, – «Різоположеніє». Згадати хоча б Ризоположенську цер-

кву у Московському кремлі. Тут образо-чин Богоматері показує вся Її 

риза, що походить, звісно, від частини – різи. Хоча в назві свята, що 
було престольним у кремлівській церкві Москви, ціле заступило со-

бою частину – пояс, який є невід’ємною складовою образо-появи і 

постаті Богородиці, і Її вбрання як святощів. Слід зауважити, що у 
святцях розрізнено свята «Богородичної ризи» – «Положеніє честния 

ризи Пресвятия Богородици во Влахерні» або «Перенесеніє риз Бо-

жия Матере в собор во Влахерні» (2 липня) та «Богородичного поя-
са» – «Положеніє Пояса Божия Матере в Халкопратію» (31 серпня). 

На києво-галицькому Півдні у назві посвят престолів показується 

відданість влахернській суті Богородичного чуда та Богородичної 
сили, що подається через Її вбрання. Це, отже, Її пояс, а так само і 

«мафоріон» (покривало) [*6] з голови. І те, й інше представляє в об-

разі Богородицю Марію. Але учиняє окреме благословення серед зі-
браних людей кожна частина Богородичного вбрання, яка так само 

«уособлюється і потілеснюється». Це і пояс, а так само омофор – 

обидві ці частини прославлені в людях чудом саме у Влахернах. 
Тож, і Положення пояса, і Покрова (покриття омофором) – свята, що 

перейшли на Русь, та обидва належать до влахернських чудесних об-

разоявлень Богородиці. Незважаючи на окреме прославлення у чуді, 
обидві ці частки вбрання загалом складали єдиний чин Богородично-

го образу – Її постать та ризи. Сам же Богородичний «омофор» – 

«покров» (покрова), як це можна спостерегти зі значеннєвого поля, 
що вивів митрополит Іларіон в «Слові о законі…» стосовно Володи-

мирового «покрова» на Русі, сприймався і мислився як образ, 

пов’язаний із покриттям-домом, виразною домобудівною семанти-
кою: «Ти бі, о честная главо, нагиим одініє…ти бі странниим поко-

ище, ти бі бескровниим покров…» [898, с. 244]. 

Слід додати, що «положенські» свята, пов’язані з постаттю Бого-
родиці, у народному розумінні стають на значеннєвий ґрунт священ-

ного простору церковної відправи, до якого належать так само ризи. 

За народним переказом, сама Богородиця трудиться на святе (святі 
речі), шиючи ризи. Самé довершення цієї святої справи, за народним 
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баченням, має чинову прикінцеву дію – покладання, а відтак – «ле-

жання» ризи. Притім Пречиста трудиться на церкву, виробляючи 
«святе» для просторування святині. Виходить так, що «Положеніє 

Ризи Богородиці», за народним сприйняттям, це не «положенське» 

свято ризи (вбрання) самої Богоматері Марії, а завершення благочес-
тивого труда, що здійснюється Нею на прикрашання святині та прос-

торування священного. Це продовження в «докладному образі» тих 

переказів, за якими, Марія, ще малою, трудилася на прикрашання 
Єрусалимського храму шитвом [250, с. 24]. 

 

 
Єрусалимськість ґрунтувалася в Києві ідейно і на царгородському 

звичаї пошанування дерева святого хреста, що здійснювалося у Кон-

стантинополі по-царському. І сам Константинополь, як згадувалося, 
завдяки принесенню з Єрусалима великої святині чесного хресного 

Древа, вносив до себе з Животворним Древом так само і єрусалим-

ськість як благословення міста-матері Церков світу. Царському Хри-
стовому древу віддавалася й царська пошана. А саме Дерево Хреста 

на час його винесення ніби осіняло все місто, накриваючи його захи-

сним покровом, так було в Константинополі, такою сприймалося си-
ла хреста і в Києві та в Русі, як сказано про це у «Слові о законі…» 

митрополита Іларіона: «…крест гради свящаше» [898, с. 216]. Дерево 
Хреста щороку виявляло у своєму чиновому винесенні в Константи-

нополі новозведений дім, осереддям якого воно і було. Хресту – спер-

шу катівному, а опісля царському Дереву, що прийняло на себе стра-
жденний подвиг приниженого Христа, котрий знятий і покладений 

до гробу, у воскресінні явив переможну царську силу неба, віддава-

лося і царську пошану. І в Україні на свято Винесення чесних Древ 
Хреста до царського дерева Христа Царя, Переможця смерті, теж 

ставилися з царською пошаною. Його прикрашалося принесеним 

дворовим зелом – васúльками, що були часткою-жертвою з кожного 
двору, з кожної хати Царю Христу і Його царському хресному Дере-

ву [932]. Саме васúльки, що містять у своїй назві царськість (грець-

кою «βασίλεια» – царство), неслися на заквітчування та пошанування 
Хреста. А принесені знову до хати, вже як святощі – посвячені ново-

освяченою водою (тоді відправлялося вмисне задля цього водосвят-
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тя), учиняли захисне покриття хати-дому, отже, несли і в собі образ 

того дому, до якого благоволить Господь. 
Це свято рівно ж було і київським. У цей день пригадувалося да-

внє, за Володимира, київське хрещення у Дніпрових водах. Через 

царгородський звичай пошанування чесного хресного Древа, що 
утвердився в Києві в своєму – київському чині саме як свято київ-

ської громади і, рівно ж, усієї української спільноти, до Києва пере-

носиться єрусалимськість – пошанування місця, де Христос постра-
ждав, і землі, що ховала в собі Дерево Хреста, аж допоки його не 

знайшла (відкрила для видющого ока) цариця Єлена. 

А сам царгородський звичай теж ґрунтувався винятково на єруса-
лимськості – пошануванні і міста, і Хреста, що розквіт у ньому. За-

квітчування Хреста царським зелом в Україні виображувало його 

причетність до Христового царського подвигу, як «учасника-
співдійника» у справі спасення, що у воскресінні явив свою непере-

можну царськість, так і животворну силу Хреста. Посвячене у церкві 

зело, хоч і завмирало (висихало зовні), але разом з тим ніби несло у 
своєму завмерлому образі живу силу, отриману від наближення до 

святого Хреста у церкві при принесенні і освяченні на Маковея. За-

квітчане по-царському васильками, Дерево Хреста щорік поновлю-
вало образ, який з’явився у візантійській віршології, – «Нині процві-

тет Древо Креста» [*7]. 

Цвіт жертовний, що посилював образ квіту живого завдяки своїм 
пахощам, – це васúльки в Україні, витворював загалом образ живо-

творного і царського у своїй величі Древа Хреста [*8]. Його цар-

ськість в українському звичаї зображувалася саме дворовим – хатнім 
зелом васúльками, а його животворність являлася їхніми пахощами, 

що незмінно присутні як у зеленому, так і посохлому зелі. Так само 

як животворність дії святого Духа виображується на Трійцю клечан-
ням, що теж зберігалося в хаті у висохлому стані, в якому однак три-

малися пахощі як «духмяний настрій» і оживлений образ чудесного 

сходження і появи Животворного Духа, що згадується на Трійцю у 
смислово-подієвому просторі свята. Саме царськими васильками 

живодайність та животворність як сила, що через освячення бралася 

від Хреста, підтримувалося життя охоронним полем свяченого в 
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українському хатньому просторі. В хаті їх завжди зберігалося на ви-

дному місці, за образáми. 
Збірне ім’я учасників події отроків «Маккавеїв» переходить і на 

збірно-з’єдинену ознаку свята, що учиняє уображення празника у йо-

го щорічному святкуванні. Це «маковейська квітка», де одниною пе-
редається множинна збірність, як у випадку з називанням дівочого 

вінка до стрічок (лент), що теж має однинно-збірну назву – «квітка». 

Свято щораз пам’ятно з’являється через цей образ заквітчаного про-
стору. Прикметно, що і сам пучок – саму «маковейську квітку» нази-

вають «маковеєм». У день свята довкола Києва казали, що йдуть «ся-

тити Маковея». Це так, як і на Великдень, коли святковий хліб на-
звано паскою. Подібно і на Маковея празничну квітку, що несеться 

на вшанування та заквітчання Хреста, названо іменем самого свята, 

постать і образ якого утілеснюється в «Маковеї» – Маковейському 
квітчастому пучку. На Великдень хліборобська культура українців 

ім’я самого свята перенесла на ту появу, що ставала його осердям. 

Схожим чином і на Маковея, назву свята перенесено на квітково-
трав’яну добірку, що теж ставала посеред святкового простору укра-

їнців. І знову ж основою до виникнення такого уображення свята 

Маковея немалою мірою була саме українська землеробсько-польова 
культура. 

У такій подобі називання двох свят – «празника празников» – Па-

ски і по-особливому шанованого на Україні Маковея теж відбився 
єрусалимський чин. В обидвох цих святах пошановується і Христо-

вий подвиг і саме місце подвигу, які увінчуються Славою Воскресін-

ня. Отже, і на Великдень, і на Маковея («Ізнесеніє чесних древ Крес-
та») так само шанується і велич викупних страждань і величава Сла-

ва Воскресіння Христа Спасителя. Як так само, уславлюється і місце 

цих величних дійств – Єрусалим. Єрусалимськість як посутність об-
разо-чину Слави Воскресіння і пошанування дерева Хреста, уобра-

жується і в святкуванні Паски, і теж в ушануванні чесного Древа на 

день пам’яті Маккавеїв. Обидві цих святкових появи передають єру-
салимськість як пошанування місця подвигу земного, учиненого не-

бесним Спасителем. Обидва цих святкових чини помісцевлюють 

єрусалимськість в русько-українській культурі, переносячи її високо 
ідейний первень, за яким шанувалося земними земне ж місце, де від-



 

332 

булося прийняття Небесного Христа Спасителя – зустріч при Різдві 

неподалік Єрусалима – у Вифлеємі, засудження і катування при Ро-
зіп’ятті, просяяння Воскресенської Слави та прощання при Возне-

сінні. Обидва цих святкових чини у помісцевенні прикрашаються – 

уображуються по-києво-руськи. Образом щорічного приходу – яв-
лення Великодня стає паска, а кожне свято Ізнесення уображується 

«маковеєм» (квіткою). 

 

 
Преображенська (фаворська) подія, а разом з нею й ідея, по суті – 

єрусалимська ідея Світла, – це уображення небесного явлення про-
литої Благодаті через Христа на горі Фавор та внесення у світ небес-

ного «нетварнаго Світа». У цій події відбувається вияв таємничого 

бачення неба на землі земними ж. Так сталося на Фаворі, коли небо 
зійшло над землею (на землю), але і сама земля була піднесеною. 

Адже, явлення-проливання Світла на Христове тіло й одіж, що зро-

билися білими і світло-пройнятими, учинилося над землею – на під-
вищенні – на горі. 

Хода, що ведеться сяйвом фаворського Світла, – це таємничий 

(не всім видимий) перехід, що здійснюється земними від землі до 
неба: «Што все сам найвишшій Пан, як там в них дійствовал, так и 

тут, Преобразившийся на горі пред учениками своими, а на містцу 
заложения Преображенія, уставниче пребиваючій з вами, в все спра-

вуєт. Не утаєваєтся прето честноє житіє Ваше на Версі подвигов сто-

ячи…не утаится заисте. Многіи бовім слишачи о нем, з далеких кра-
єв, от Єрусалима и святой Сінайской гори, для навіженя и подража-

нія житія вашего приходят и з вами обитовати зезволяют…», – такі 

слова преображенської (Єрусалимо-Синайської) духовної висхідної 
надії звернено до ігумена Межигірського монастиря Коментарія 

(Кирила) з братієї у «Предмові» до надрукованих у Вільні «Духов-

них бесід Макарія» [295, s. p.]. Першопрохідцями цієї путі були апо-
столи. Вони зробилися на Фаворі вже і небесними свідками, хоча ще 

були земними. І засвідчили силу Світла разом з його «небозрящими» 

свідками – Мойсеєм та Ілією. Ці вгодники у Фаворському явленні 
стали свідками неба серед земних. 
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Разом з тим, апостоли виносять з Фаворської гори і домобудівну 

ідею, що ґрунтувалася на доброму становищі для всіх, яке всі вони 
відчули там, на горі: «Господи, добро єсть нам зді бити» (Мф. 17: 4). 

А сама домобудівна ідея звучить у проханні апостолів до Христа со-

творити у цьому доброму місці «сіни» (хижі – намети): «…аще хо-
щеши, сотворим зді три сіни…» (Мф. 17: 4) для них земних, як так 

само і для небесних – Мойсея та Ілії. Отже, Фавор у час Преобра-

ження був місцем явлення ідеї та образу нового земного дому, що є 
сповненим всіляким добром, адже стоїть (чи постане) у доброму міс-

ці. Також у фаворському Преображенні явлено новий образ тіла – ті-

ла небесного: «Вім бо, яко аще земльна наша храмина тілесьна разо-
риться, сзданиє от Бога имам храмину нерукотворену вічну на 

нбсхъ» [Цит. за: 835, стб. 1397]. Але Христос наказує апостолам бе-

регти бачене як таємницю. У цій таїні залягли глибиною значеннєво-
го вмісту й ідея Світла, що снує – творить простір єднання неба та 

землі, й так само ідея доброго дому як простору, де панує лише світ-

ло і куди не втрапляє темрява. 
По суті апостоли бачене і засвідчене на Фаворі та отримане там 

таємниче небесне Світло лише після Христового Воскресіння ясно і 

явно внесуть в Єрусалим з-поза меж міста. Тоді, згодом, у їхніх діян-
нях і в Єрусалимі покажеться ідея Світла як Світла та сяйва небесно-

го, світла Воскресенського, світла переможного. А до того вони і 

справді це бачене видиво Христового просяяння берегли як таємни-
цю. Лише згодом Світло в своїй «небесній природі» запанує в Єру-

салимі як ідея і як явлено-«втілений» образо-чин світла Преображен-

ського та Воскресенського, світла Великої суботи – святе Світло – 
«Αгíоν φώς». 

Показово, що ще з ранньої княжої доби ідея Світла, а з нею і 

увесь єрусалимський чин-пошанування місця, де Христос походив, і 
як місця народження Церкви, переноситься у Київ саме через преоб-

раженське (фаворське) Світло. З фаворського Світла-Сяйва князі по-

чинають сприймати й ідею побудови нового дому – доброго дому у 
місцях проживання та князювання своїх «отец». Ця ідея отримала і 

своє втілення – вираження через споруди-тілá київських та при-

київських церков. А що так чинилося з княжої волі і бажання свід-
чить те, що церкви – у-ображення преображенської ідеї, «тіло-
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явлення» (образо-присутності) фаворського (преображенського) сві-

тла постали саме у княжих місцях. На пошану Христового Преобра-
ження на Фаворі, а отже, і фаворського як єрусалимського Світла, що 

його після явлення ще й світла Воскресенського у Христовому гробі, 

як довірену їм таємницю, внесли апостоли в Єрусалим, зведено Ме-
жигірський Спас. «Перший дім» монастиря, а відтак і його первин-

ний пам’ятний образ був теж той, що узвичаївся в Києві, – печера. 

Межигірський Спас як монастир-дім теж був печерним з підземною 
церквою Онуфрія [561, с. 8]. 

Цей княжий монастир уважається ще давнішим за особливо по-

шанований монастир Печерський. І як місце величання та пошану-
вання цієї високої Світло-ідеї, він на вдивовиж не занепадає впро-

довж часу. Спершу ним опікувалися княжі роди. А коли князі втра-

тили свою провідну силу в Києві, Межигірський Спас переходить під 
піклування козаків-запорожців, так надовго і залишившись однією з 

київських духовних гір-вершин: 

Аж до Межигорського Спаса 
Потанцював сивий. 

А за ним і товариство, 

І ввесь святий Київ (Т. Шевченко, «Чернець»). 
Ще одне місце вшанування Господнього Преображення, знову 

княже, – це Берестове неподалік Києва. Тут, напевно, ще за Володи-

мира зведено церкву Спаса. І знову як образо-явлення високої ідеї 
Світла, показаної у Преображенні, як так само і княжого духовного 

подвигу в утвердженні цієї ідеї через «образо-утілеснення» у споруді 

церкви, занепалого Берестовського Спаса відбудовує Київський мит-
рополит Петро Могила, чи не серед перших у ряді споруд, що відно-

влювалися і в пам’яті, і наявно ним у XVII ст. Поряд з Берестовським 

Спасом тоді як місце ідейного несення Софії та софійності – уобра-
ження Божої Премудрості було поновлено і Київський митрополи-

чий собор. 

Що пошанування Світла, явленого у Преображенні на горі, було 
особливою княжою справою засвідчує й те, що це благочестиве дію-

вання від київських князів переймають і князі по інших землях. Не-

далекий від Києва Чернігів, але так само духовно вивищений на 
першопорах після Володимирового хрещення, у той час існування 
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християнської Церкви на Русі Чернігів так само перебував у визнанні 

за ним митрополичої гідності. І тут, у Чернігові, соборну церкву з 
княжої волі було зведено на честь Преображення. Це чернігівський 

Спас, місце відправ чернігівських владик. Це вони посадовлювалися 

тут на кафедру. Це так само місце настолування чернігівських князів. 
Отже, пошанування Преображення як празника і часу явлення 

небесного Світла по суті було княжим – київським, а відтак і черні-

гівським, а згодом і галицьким, коли згадати тамтешнього Угорни-
цького Спаса (монастир) та давню місцинну назву Іспас на Буковині, 

звичаєм. Княжі роди шанували і саме Преображення і явленого – за-

свідченого небесним Світлом – сяйвом небесного Спасителя. По суті 
через ідею преображенського Світла як небесного «нетварнаго» сяй-

ва, що і є ознакою неба, утверджувалося щораз при згадуванні праз-

ника і при спогляданні на постать-тіло княжих соборів та монастирів 
і небесність Христа, що через Світло, будучи на землі показав своє 

небесне єство. 

Тоді ж бо на Фаворі стався початок Його шестя від однієї гори – з 
Фавора, прославленого Преображенням, до іншої – Голгофи, гори 

Розп’ятської, після якої і утвердилася сила і слава небесна на землі, 

образо-виявом якої учинилося світло Воскресенське. Від Фавора до 
Голгофи пролягла світлоосяйна путь Христа Спасителя. Саме Хрис-

та Спасителя, що будучи небесним «ізбавиша» земних, шанувалося 

князями. Недаремно ж руська, як і південнослов’янська, давня назва 
свята Преображення – це Спас. 

Явлення Світла небесного, отже, не вбачалося ніяк інакше як че-

рез втіленого на землі Спасителя. Разом з Ним уобразилося для зем-
них і небесне Світло, що у образо-чин явлення Світла увело й самого 

Христа (Тіло), і Його одіж: «і просвітися лице єго яко солнце, ризи 

же єго биша біли яко світ» (Мф.17:2). Саме це Світло у поєднанні з 
Воскресенським, являло на землі особливий образо-чин небесної 

слави через її світло-уображення. Воно ж як головна ідейна складова 

і увійшло до посутнього наповнення єрусалимської ідеї та її образів, 
а відтак – вибудови смислів. 

Ця ідея перейшла до Києва, матері городів руських, де і шанува-

лася як чин, що утверджує матірний для всіх християн город Єруса-
лим. У Києві, матері городів руських, пошановувалося матір всіх Це-
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рков християнських Єрусалим. Отже, саме як мати Церков християн-

ських по всьому світу. На ґрунті материнства як духовно-об’єднавчої 
першосили, де сполучилося і київське княже владне, і єрусалимське 

як вияв, передовсім, влади духовної – небесної утвердився ідейно-

понятійний чин Києва – другого Єрусалима. А кріпила його головна 
ідея єрусалимська – це ідея панування як першовлади сили Світла 

Небесного і Спаса, що показав цю силу земним «якоже можаху». 

Про це свідчить і Захарія Копистенський у «Палінодії»: «Мовлю: Бог 
не на земноє, але на небесноє царство возвал, як нас о том многіи пи-

сма святого свідоцтва научают і упевняют. Ап. Павел в епистоліи 1-й 

к Солуняном мовит:…вишній наш Єрусалим свободній єст, которий 
єст маткою всім нам» [343, с. 864]. 

У добірці вінцевих літніх свят – Спасових з’являється трійство 

«ликів-уображень» земного Христа Спасителя. Це Голгофо-
Розп’ятьський Його лик на хресті, лик викупної жертви, що показу-

ється у святі Винесення чесного Древа Хреста. Разом з тим, у цей 

день згадується й образ Христа Царя – Христа воскреслого. За 
Розп’яттям було Воскресіння: «Яко подобаєт Сину Человіческому 

предану бити в руці человік грішник, і пропяту бити, і в третій день 

воскреснути» (Лк. 24: 7). Це лик Христа осяйного, що через Фавор-
ське світло показав усім земнородним своє небесне Божественне єст-

во. А також показав невтратний і для земних образ, що і дарується 

через Його – Христове на землю зішестя. Це лик преображенський. 
Недаремно ж у назві події свята Преображення слов’янськомовний 

чин передає зосередження саме на образі. Образі як ликові (лиці), що 

переінакшується. Образ земного Христа (земно-тілесного) набуває 
небесного уображення. Він, тоді ще земний, стає у просяянні небо-

тілесним. Його тіло підноситься, перетворюється, переображується, 

набуваючи небесної тілесності. Христос у Різдві зробився тілесним, 
«поземнивши» небесне. А у Преображенні Христос «понебеснив» 

земне тіло своє. Але також і тіло земнородних, від яких через Марію 

Діву Він перебрав його і на себе. У Різдві Христос зодягнувся – «об-
лечеся» тілом – «і Слово плоть бисть» (Йн. 1: 14). А у Преображенні 

Христос зодягнув земне тіло небесним сяйвом: «Одіяйся світом яко 

ризою» (Пс. 103: 2). 
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Образ має властиву дію переноситися з одних часових меж в ін-

ші, тобто бути пам’ятним. Через те саме на образі як учиненій дії уо-
браження, і як на пам’ятному «вихопленні» суті події зосереджено 

увагу при передаванні всього значеннєвого вмісту Преображення. 

Понесене у пам’яті (збережене в ній) все видиво на Фаворській горі 
та його головний образ – преображенний Христос – Його тіло-образ-

сяйво, що тоді склали неподільну єдність-злиття передається апосто-

лам спершу як таїна. І лише згодом апостоли перекажуть про бачене 
на Фаворі у своєму сповісті народам. 

А от латинська назва учиненого на Фаворі «Transfiguratio» зосе-

реджується на зміні видимого тоді на горі Христового тіла (постаті) і 
на переході його в інше тіло-уображення – «Trans-figuratio», тобто 

означаючи в докладному перекладі – «Пере-втілення». Тим самим 

вихоплюється лише те, що показалося – сталося у мить самого дійст-
ва, у час самої події, що виявляється як зміна. Польськомовний пере-

клад назви Преображення як події і суті учиненого в ній – «Przemie-

niennie Pańskie». 
Натомість, давній слов’яномовний смисловий відбиток учиненого 

на Фаворі стрижнем відтворення має «свій образ» – Образо-лик. Цей 

Образ двоскладовий, що містить у собі образ «до» та образ «опісля» 
Преображення, що через силу довіреної таємниці бережеться апос-

толами і їхніми наступниками як образо-чин небесного видива – об-

раз Христа небесного. Той образ, що як бачена і отримана для всіх 
святість несеться у пам’яті й у серці всіма Христовими послідовни-

ками. Адже саме Образ «вожделенний» – образ преображенного єст-

ва земних має допровадити християн до втраченого Саду. І там їм, 
вже як небесним – ангелоподібним, а не «земним человіком» переда-

тися як дар: «…і честь многу пріимша у Господа вседержите-

ля…возвеличит земнаго ангела и небеснаго человіка» [4, с. 87]. А до 
того преображенський образ в апостольській та християнській 

пам’яті – це живе уображення сходження живого небесного Світла. 

Це так само і образ Христа на полотні, який виґрунтовує Авгаре-
ве передання про лик Христа на «платі» (полотні) – нерукотворний 

образ. Авгаря згадано в молитві на освячення образа в «Требнику»: 

«…подобіє своєго пречистаго образа нерукотворенно к своєму пре-
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чистому лицу убрус приложив изобрази, і Авгару Едескому князю 

посла, і тім от недуга того исціли…» [883, 2, с. 106]. 
У добірці свят стається так, що перший лик Христа стражденно-

го, але вже і Христа Переможного – Царя вказує на мету приходу 

Божественного Спасителя до земних. Це «лик-образ», що показуєть-
ся на хрестошанувальне свято Ізнесення та на той самий день, коли 

вшановується мученицьке стояння за правду віри – пам’ять стражде-

ників Маккавеїв. Другий «лик» – преображенський уображує явлен-
ня серед земних Його небесного єства. А, водночас, уображує путь 

земним, показуючи якого дару можуть удостоїтися й вони. І вони 

можуть бути винагородженими даром зодягання в небесне Світло. 
А вже третій лик Христовий, що зображується на нерукотворного 

Спаса – «Спас на убрусі», зостається щонайбільш пам’ятним серед 

християн. Це свято увінчує – завершує пошану Спаса – Христа Спа-
сителя в літньому колі свят. І воно стає найбільш земним. Адже два 

перших вказують на небесність природи Христа, на Його Славу й 

Силу. А от останнє – завершальне ніби уображує Христа земного, що 
«походил» (як про це казав ігумен Данило, вирушаючи в Єрусалим: 

«Ото я, негодний ігумен Даниіл…запраг видіти місто святоє Єруса-

лим і землю…по которой Христос Бог наш походил ногама своіма 
святими, многиє чуда чинячи» [Цит. за: 29, с. 252, 271] серед земно-

родних, полишаючи їм свій Образ-лик на згадку – «Аз єсмь с вами и 

никтоже на ви» [*9]. Це свято вказує на уображену чинову присут-
ність Христа серед земних і після Його Вознесіння. Христос небес-

ний залишається присутнім – «Христос посреди нас», – говорять 

здавна християни, отже, Христос – серед земних, будучи благодатно 
уображеним у своєму ликові на образах. І так само «ізволи», щоб цей 

образ Його – земного залишався й перебував серед земних, передав-

ши його для спілкування, а через нього (через образ) і зцілення до 
Едеського царя Авгаря (Авгара). 

 

 
Пошанування Спаса і Преображення, а разом з тим Небесного 

Світла, – це був, як мовилося, княжий зачин [*10], і як видно через 
його подальше тривання, міцний княжий звичай. І не лише князів ки-

ївських, хоча їхній – то першочергово. А от вшанування Софії – 
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Премудрості Божої було принесено до Києва і на Русь митрополита-

ми. Заґрунтовувалося воно вже на утверджених звичаях Царгорода, а 
так само Охрида. Собор-базиліку Софії було зведено і в Охриді. А в 

Солуні так само існував собор Софії. 

Отож, пошанування Софії через потілеснення в церковній спору-
ді дому Премудрості, адже: «Премудрость созда себі храм (дом), і 

утверди сиолпов седмь» (Прит.9:1), було ніби «грецькою та 

слов’янською» справою. Саме серед греків та слов’ян утвердилося 
Софійське соборне домобудівництво. Київський собор Софії був 

освяченням самого міста, як про це зауважує митрополит Іларіон в 

«Слові о законі…»: «Иже дом Божіи великии святии єго Премудрос-
ти сзда на святость и освященіє граду твоєму», споруду собору при-

крашено Ярославом-Георгієм по-царському, передовсім, – золотом: 

«…юже с всякою красотою украси: златом и сребром, и каменієм 
драгиим, и ссуди честниими» [898, с. 234]. До того ж, у колядках із 

Київською Софією пов’язується загальний образо-чин постання сві-

ту. Поява місцевої Софії – собору в Києві виразно космологізується, 
злагоджуючи своїм збудуванням увесь світ, тут же з’являється ємний 

образ води, що має глибокий значеннєвий вміст на уображення муд-

рості: 
А що нам било з нащад світу? 

Ой не било ж нам хіба синя вода, 

Сияняя вода та й білий камінь, 
А прикрив Господь сиров землицев, 

Виросло на тім кудрове древо, 

Барз височейке і барз слічнейке. 
Висмотріла го Пресвята Діва, 

Зізвала д нему сорок ремісників: 

“Ой підіте ж ви, ремісничейки, 
А зітніте ж ви кедрове дерево, 

                           Збудуйте з него Святу Софію, 

                           Святу Софію в Святім Кийові, 
                           Би на ній било сімдесять верхів, 

                           Сімдесять верхів, сімдесять крижів. 

                           Семеро дверей, а єдні підлоги” [310, с. 196]. 
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Отож, слід наголосити ще, Софійські споруди були справді озна-

кою християнського Сходу. У Римі, до прикладу, серед тамтешніх 
християнських церков-базилік не було освячено на честь Софії- 

Премудрості. Не існувало таких церков і на християнському Заході. 

Але і на християнському Сході серед народів, що прийняли Христо-
ве сповістя за посеридництвом Великого города Антіохії, як і в са-

мому цьому місті, теж не було Софійських соборів. Отож, не серед 

грузинів чи ассирійців не зводилося церковних споруд на звеличу-
вання Софії-Премудрості. 

Винятком будуть хіба що вірмени. Це у їхньому культурному се-

редовищі з’явилася потреба звести церкву – дім Софії-Премудрості. 
Таку присвяту мав монастир у Сисі (Козані), де перебував до ви-

гнання у ХХ ст. Килікійський патріарх. Цей монастир був осідком 

католикосату великого дому Килікійського. Певно, що на справу об-
рання присвяти вплинуло грецьке оточення. Адже Килікія – узбере-

жна земля у Малій Азії [52]. Хоча ця ідея, а відтак і її уображення 

могла безпосередньо перейматися вірменами від греків. Бо і серед 
самих вірмен була частка тих, хто визнавав богословські підсумки 

Халкидонського собору. Це вірмени-халкидоніти – вірмено-ромеї. І 

вони як «свої» могли ділитися нею зі «своїми», але вже григоріанця-
ми – нехалкидонцями. Отож, зведення земного дому Премудрості – 

церкви Софії мало і «вірменське виконання». 

Та і серед самих слов’ян головним кафедральним містом, де збу-
довано Софійську церкву, як мовилося, був серед тих небагатьох, 

Охрид. Бо і в Преславі патріаршу базиліку не освячено на честь Со-

фії. А в Тирново болгарський патріарший собор мав головний пре-
стол на честь Вознесіння Спасителя. Це у південному, близькому до 

Солуня, болгарському місті Сливені з’явилася Софійська церква і то 

в надто пізню добу, відома з XII ст., поновлена у ХІХ ст. Але була у 
болгарському царстві й давніша Софійська церква – базиліка в місті, 

яке і дістало назву від самої церкви, – у Софії, зведена в IV ст. А так 

само у болгарському прибережному місті Несебер стара митрополія 
– Софійська церква. То були єпископські церкви. Патріарші собори у 

Болгарії мали інші присвяти. Можливо, через те, що давню базиліку 

Премудрості в Софії звели та поновлювали візантійські імператори. 
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У болгарських царських столицях, що мали змагання за першість з 

Константинополем, Софійних церков вже не було. 
У київському соборі Софії тих, хто зайшов туди, через програму 

малювання на стінах церкви поступово уводилося від дійства в Наза-

реті – це Благовіщення на стовпах, до Сіонської світлиці в Єрусали-
мі, де відбулася Тайна Вечеря, – це Євхаристія у вівтарі, а за тим – до 

небесного Єрусалима, в якому молиться Богородиця – Нерушима 

стіна з піднесеними руками. Так молільника переводилося з храму 
земного через Благовіщення до храму небесного через молитву всієї 

– небо-земної Церкви, яку, як видно з мозаїкового зображення в со-

борі, очолювала Богородиця. Отже, учинялося таке переведення зем-
них до неба через «храм одушевленний» – Богородицю Марію. Вона 

стала домом – «полатою»: «Церки и полата и небо душевно явльши 

ся, богоневістная, церкви законній освящаєши ся днесь, тому соблю-
даєма пречистая» (піснь 4-і, тропар 4-й канону на утрені на день 

«Предпраздьньство святия Богородица, и святаго Гроигория Декапо-

литскаго» (Предпразднство Різдва Богоматері)) [99, с. 410], «Радуй-
ся, райских дверей отверзеніє» [*11], «Радуйся, честнаго таінства 

двері» [*12], «кадильницею» – «Радуйся, приятноє молитви кадило» 

[*13] Божества на землі. Земні через Христа-архієрея покликалися до 
ходи у дім-храм-город небесний, куди забрано і «Честнійшую херу-

вим». Рівно ж і у городі Києві Марія, «молящаяся за ни», – «Oranta» 

стає тілом-образом земної Церкви, що під Її материнським проводом 
прямує до Церкви й города небесного. Вона – «палата» на землі для 

воплоченого Слова, отже, Його «стіна і огражденіє»: «Стіна єси ді-

вам, Богородице Діво, і всім к Тебі прибігающим» [*14]. Вона ж ро-
биться стіною храму земного – людей і місця, вже і Сама будучи не-

бесною. Вона стає стіною і охоронною – óхрестю місту – Неруши-

мою стіною. Вона ж і стіна земного храму, як місце єднання земного 
та небесного у тілі Церкви. Вона – тілесний образ Дому – Церкви. А 

Її піднесені руки – це і Мойсеєвий знак незборимого стояння. Здій-

няті руки Мойсея колись були видимим знаком перемоги у борні на 
полі бою. І лише тоді, коли через знесилу вони опускалися, слабшали 

у битві і покликані Мойсеєм. Такий знак незборимого стояння пока-

зується і в уображенні Богородиці Марії у Києві. Знак непорушної та 
незборимої допомоги. Отже, Богородиця – це «стіна нерушимая» і 
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митрополичого собору, і всього міста: «Яко стіна нераздрушимая, і 

неіспровержимая христіяном, яко провол і пирг непозиблемий…» 
[883, 2, с. 166]. 

Отож, Богородиця-Стіна – захисний образ, «скороє Заступленіє» 

давньоруських міст. У двох з них – Києві та Новгороді – це іконовий 
типос Божої Матері «Знаменіє», а у Холмі – «Одигитрія». І у всіх 

цих містах показується чудо стояння за місто Заступниці Богородиці. 

В Києві – це «Нерушима Стіна». І притім такою бачилося та шанува-
лося Богоматір не лише у Софійському соборі, а і в Печерському мо-

настирі: «…прибігохом в дом божіа матере…взложше все упованіє 

наше на прічистую діву Богородицю…» [4, с. 92]. А в Новгороді та 
Холмі при небезпеці образú Божої Матері виносилося на стіни міст. 

Марія Богородиця на них з’являється як «Жива Стіна». Від Новгоро-

да відступили суздальці, а від Холма – татари. Слава про учинене 
чудо захист Марією-Стіною була вже для кожкого з міст «градодер-

жальним» та «градопоявчим» сповісним образом і розносилася ще й 

по дальніх землях. А з усного передавання «градське чудо» кожного 
з цих міст, як те, що заслуговує на особливу увагу й пошану, перено-

ситься до простору книги – покнижнюється. 

Усі чуда, ще й окрім згаданого заступання перед татарами, від Бо-
гоматері у Її Холмському образі зібрав і видав книгою «Phoenix tertiato 

redivivus albo obraz starozytny chelmski, PANNY y MATKI 

Przenaswietszey, SŁAWA cudownych swoich dżiel po trzećie ożyly, 
PRACẠ Iásnie Przewiel: I. M. X. IAKUBA SUSZY Episkopá Chełmskiego 

y Biełskiego, Archimándryty Zydiczyńskiego Z Dozwoleniem Vrzedu 

nalczytеgo Roku M.D.C.LXXX.IV. Na swiát WYDANY w DRUKARNI 
Akádemiey Zamoyskiey» – «Фенікс утретє відроджений або образ ста-

ровинний холмський, НАЙСВЯТІШОЇ ДІВИ і МАТЕРІ, у СЛАВІ чу-

дотворення свого утретє ожилий…») у 1684 р. Холмський і Белзький 
єпископ Яків Суша. По суті Холмський єпископ з’єдиненої (уніатської) 

Церкви Яків Суша, зібравши в книгу і видавши багато переказів, що до 

того існували переважно в переповідному передаванні, уводить їх до 
писаного чину Книги, та так їх узаконює і перед людом, і в духовному 

досвіді Церкви. Сам же єпископ Яків вказував вже на традицію існу-

вання переказів про чуда Холмського образу Богородиці. Через те в 
книзі лише було зібрано ті перекази, що складали місцевий чин святос-
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ті та свідчили про Божу ласку до Холма ще з давнього княжого часу 

[231, с. 17 – 30]. 
У Новгороді таке покнижнення усної слави сталося після встано-

влення архієпископом Ілією окремого святкування на пошанування 

образу Божої Матері «Знаменіє». Отож, свято заснувалося із внесен-
ням цього дня як пам’ятного в Мінею [861]. У тропарі на празник 

вшанування новгородського образу «Знаменіє» теж присутній образ 

Богородиці – Стіни: «Яко необорімую стєну і істочнік чудес стяжав-
ше тя, рабі твоі, Богородіце Пречістая, сопротівних ополченія нізла-

гаєм. Тємже молім Тя: мір граду твоєму даруй, і душам нашим велію 

мілость». І коли в Новгороді казали, де Софія, там і Новгород, у Киє-
ві ж вірили, що місто стоятиме, допоки соборна стіна з «Нерушимою 

стіною» стоїть у місті. Новгород прийняв за свій знак «увесь» собор 

– Софію. А от Київ і в «тілі церкви» виділив особливе місце – довко-
ла престола, віддавши силу сповісного знаку частині, що уображува-

ла повноту сили небесної та земної Церкви – Богородиці Марії, а от-

же, й силу города земного, що з оособливим «чаянієм» споглядав на 
город небесний. Ще одним «стíнним образом» – образом-стіною Бо-

городичного заступництва в Києві була церква Благовіщення на Зо-

лотих воротах, яку згадує митрополит Іларіон у «Слові о законі, Мо-
исіом даніім, и о благодіти и істині, Ісусъм Христом бившіи и како 

закон отиде, благодать же и истина всю землю исполни, и віра в вся 

язики простреся и до нашего язика рускаго, и похвала кагану нашему 
Влодимеру, от него же крещени бихом. И молитва к Богу от всея зе-

мля нашея»: «Єи же и церковь на Великиих вратіх сзда в имя перваа-

го Господьскааго праздника – святааго Благовіщеніа, да єже цілова-
ніє архангел дасть Дівици, будет и граду сему. К онои бо: “Радуися, 

обрадованаа! Господь с тобою!”, к граду же: “Радуися, благовірнии 

граде! Господь с тобою!”» [898, с. 236]. 
А от переказ про «Кітєж-град» так і залишився в усному вияві. А 

саме місце було надто шановане, як місце «Божия благодєянія, к нам 

бившаго» у старообрядницькому середовищі. Тим більше, що на дум-
ку самих старообрядців, благочестивих правителів і міст, в яких вони 

перебувають, не зосталося. Таким був і є, адже його шанувалося як 

«живе» місто, «Кітєж». Він «увіходив» до складу особливого просто-
ру, який витворювало Біловоддя. Але те було десь далеко на Сході. А 
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от «Кітєж», що схований від «поруганія» під водою Божою силою. По 

суті це був місцевий образ втраченого земного раю, разом з людьми 
являв образ благочестя. Він мав знову повстати як свідчення давньої – 

дониконової, а ще і домонгольської святості і місця, і землі, перед су-

дним днем. Вірили, що «Кітєж» знову з’явиться на землі перед «Ско-
нчанієм вєка». Особливий чин пошанування місця і набирання з нього 

святості, що входив до образу «живого» міста, являло передання про 

те, що у тиху погоду можна було почути, як дзвониться у китежських 
церквах. Отже, пошанування «Кітєжа» було здебільшого народним, а 

відтак – переважно в усному вияві. Хоча з XVII ст. починається пок-

нижнення оповіді про «Кітєж-град». Довершилося воно у XVIII ст. у 
старообрядницькій «бєгунской» течії, коли образ Китежа з’явився у 

складі твору «Кніга, глаголемая лєтопісец» («Кітєжскій лєтопісєц») 

[767, с. 299]. Потім, як тема, «Кітєж-град» увійшов до літературної 
обробки, а отже, зробився складовою літературного життя. 

Мотив захищеного міста і на Півночі, і на Заході Русі належав до 

однієї часової доби. Обидва цих міста порятовано від татарської за-
йманщини. Холм за чудесного сприяння Богородиці. А Кітеж, як по-

давав переказ, з Божої волі. Обидва цих міста покрилися особливим 

небесним волінням. Холм же зробився «небесним» – високим. А Кі-
теж порятувала, розступившись, земля. Незважаючи на те, що біль-

шість холмських чуд, явлених над містом Богородицею, увійшло до 

складу книги, дещо залишилося і надалі в усному передаванні. Це 
місцева, холмсько-підляська, приказка: «Холмок городок, аж до неба 

висок». Загалом Холм шанувався як небоданне місто: «Бисть создан 

Божиим веленьєм» [Цит. за: 603, с. 167]. 

 
Домо-образ і його смислове поле можна добачити у програмі Ма-

рійського уображення у Києво-Софійському соборі. Спостерігається 

це у головному вівтарному мозаїковому образі собору святої Софії, 

що композиційно складається з двох частин. Одна з них показує іпо-
стасну Премудрість Божу – Сина Божого, котрий готує свою трапезу 

– Тайну вечерю, її розташовано у нижньому ряді, що є основою сто-

совно горішнього, розміщеного над ним – мозаїкового образу Божої 
Матері – земного Дому небесної Премудрості. А на мальованому об-

разі, який відтворює посвяту собору, показово-виражено суть, що 
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Софія-Премудрість – Син Божий, а дім Софії – Божа Мати, це пере-

дається через зображення будови церкви [801, с. 39, 57]. 
І в небесному, і в земному городі у городян була єдина стіна – не-

рушима – «скороє заступленіє» – «Мати Господа Вишняго». Образ 

Богородиці в храмі земному являв стіну храму й города небесного. 
Через Неї пролягала путь з міста земного – Києва до міста небесного 

– «горняго Єрусалима». Недаремно ж сам задум мальованого та «му-

сією» (мозаїками) здійсненого «образо-наповнення» стін собору ніби 
являє таку ходу. Це, як вже зауважувалося, уведення на шлях висхо-

дження – до «горняго пути» – зображення на стовпах Благовіщення. 

Далі шлях прямує до земного престола, де править і причащає апос-
толів Христос. А образ престолу як осердя «дому – церкви – города» 

показує виразну присутність Вишньої сили. Це, отже, престол і сінь 

над ним, що і вказує на уображення дому-церкви земної. І сама Бого-
родиця, яка приводить земних до небесного – євхаристійного Христа 

і дому-города, вже будучи небесною, молиться біля Престола небес-

ного, як рівно ж і земного – того, що його зображено нижче – в євха-
ристійно-апостольському ряді. Вона є невідступною від землі та зе-

мних. Під Її ногами на мозаїковому образі «твердоє основаніє» – це і 

є земля, за яку Вона – Небесна учиняє молитовне стояння. 
Вона, отже, шлях небесний для земних, які йдуть слідом за Хрис-

том. А Його видимий образ у соборі – у головній бані, де Христос 

показується як Вседержитель – Пантократор, який полишив на землі 
своє Слово – Євангелію. Її зображено як Книгу, що є втаємниченою 

святинею, адже защібки стискають її – замикають як дім Премудрос-

ті. А сам Христос як Святий і святиню тримає оголонею рукою. Бо 
це ж Його, дане Ним, слово правди – Книга. А книга є ознакою неба. 

Вседержитель, який «дланию своєю содержай всяческая» [*15], тор-

каючись до книги Євангелії вільним дотиком, підтримує – «содер-
жит» і правду слова свого, котре є Істина. Тоді як земні святителі 

тримають Книгу благовістя – Слово правди – Євангелію як велику 

святиню по-земному, торкаючись до неї лише завдяки охоронному 
полю своєї святительської ризи. Так зображено у Києво-

Софійському соборі і Йоана Золотоустого, і Григорія Богослова та 

інших святителів. Їх, отже, показано неодмінно з Книгою – Словом, 
яке вони і мають сповіщати, навчаючи. 



 

346 

У Софії Київській так постає чин небо-земної Церкви, образом 

якої є царська постать Марії Богородиці, що походила з царського 
земного Давидового роду. Цей знак у Її земному молитовному сто-

янні – це Її червоне (багрянцеве) взуття. Богородиця «молящаяся» – 

«Oranta» у Києво-Софійському соборі – це цариця і земних, і небес-
на. На неї – на Її вбрання покладено знаки небесної та земної цар-

ськості, пердовсім, багрянцевою барвою. Багряне як ознаку царськос-

ті в образі Богоматері Марії в Києво-Софійському соборі потверджу-
ється і в 2-му тропарі 6-ої пісні канону на утрені на празник «Рожьс-

тво святия Богородица»: «Почьрьвленая Ана пройзведе багряницу 

ярину, обагрившую вплщениє царя в послідък, юже достойно вьси 
хвалословим» [994, с. 064]. Богородиця єднає і небо, і землю у своє-

му материнському царюванні. 

А Христос Вседержитель і земних єднає у своєму сильному де-
ржанні – у тілі Церкви. На Євхаристійному надпрестольному вівта-

рному зображенні у Києво-Софійському соборі її заснування ста-

ється при престолі, де роздається причастя апостолам. Це образ зе-
мної Церкви, що з’являється в соборі, в якій Він перебуває «ликом» 

у самому версі. А апостоли, що йдуть прийняти причасне – євхарис-

тійне Тіло з Його рук, у соборі збираються довкола нього у постатях 
12-ох бань, що складають соборний верх. Власне, у тіло собору 

увійшло два ідео-образи, але обидва сповіщають про Церкву. Тут 

явлено Церкву земну у зображенні причастя апостолів та Церкву 
небесну – верх собору – багатобанне його увінчання, що ґрунтоване 

силою Перемудрості – Софії. У Києві ті два образо-чини, що пока-

залися і в Царгороді, але в двох окремих спорудах – в церкві апос-
толів з її багатобанним завершенням (тривалий час це була єдина 

така споруда в Константинополі) та в соборі Софії увійшли сполу-

чено в єдине тіло церкви-собору. В Софії Київській указано на об-
рази єднання неба та землі: чин «стояння» землі, сила якого – Пре-

мудрість Божа, та чин земного собору – тіла Церкви, що її творить 

Тіло – Євхаристія. І софійність, і апостольство в Київській Софії 
складають чин земної та церковної соборності. А саме апостольство 

як чин свідчення уображується як духовне діяння і серед печерців: 

«Сицевии чюдніи мужи в том в святім Печерьском манастири биша, 
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іже мнози от них апостолом причастници биша і престолом их намі-

стници» [4, с. 98]. 
З Києва домобудівна софійність розійшлася, як мовилося, по зе-

млях княжої Русі. Собор Софії було зведено в Новгороді – «Новє 

градє» та в Полоцьку в ранню княжу добу. І всюди, як і в Києві, цер-
кви Софії – земний дім небесної Премудрості зробилися градо-

держальними. Особливо такий духовний простір довкола Софії ви-

снувався в Києві та Новгороді. І разом зі словом християнського 
сповістя софійність розійшлася і в ті місця, куди приходило культу-

рне київське та новгородське несення. Собор Софії у XVII ст. було 

зведено в культурно близькій до Новгорода Вологді. А в XVII – 
XVIII ст. з Києва Софія як ідео-образ прибула аж до сибірського 

Тобольська. Щоправда, посвята місцевого собору була збірно-

київською. Отож, митрополичу церкву в Тобольському кремлі освя-
тили як Софійсько-Успенську. Ця посвята, як мовилося, була вираз-

но київською. В ній поєднано посвяту митрополичого собору – Со-

фії, а так само і Великої церкви Печерського монастиря – на честь 
Успення. Адже, до Тобольська їхали духовні особи з Київської мит-

рополії, а за чернечим домом більшість з них була печерцями. 

Уображення церкви-дому – це часто Богородична Марійська пос-
тать в іконовому вияві, що неодноразово показується як Стіна [*16]. 

Тобто Богородиця Марія у виображенні в священному просторі має 

тривале значеннєве несення, що ґрунтується на домо-ідеї. Церква як 
земне зібрання людське і як земний дім небесної слави показується 

постаттю Марії Богородиці, яка учинилася земним домом Небесного. 

На Русі і, зокрема, в Києві Богородицю Марію як Стіну «огражденія» 
шанувалося в Софійському соборі. 

І все, що не відбувалося в Києві княжому, ставалося ніби довкола 

Софії. Так сприймалися події і в Києві, і так бачилося їх на віддале-
них землях. У старообрядницьких Місяцесловах збережено пам’ять 

про чудо у церкві «святаго Георгія, іже прі вратєх святия Софіі». 

Припадає воно на осінь. При згадці чуда навіть уся київська місцина 
– Києво-Софійський топос увійшов до «Місяцеслова». 

Сама послідовність постання в Києві митрополичого собору Софії 

може звертатися як на взірець для перейняття образо-тіла церкви, а ра-
зом з ним і ідеї Мудрості – Софії, а відтак і дієвої у житті софійності, 
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як на Константинополь, а ще, як мовилося, і в бік Охрида [517, с. 65 – 

90]. Бо в просторі Київського собору є така поява, що переносить до 
Охрида, це мозаїкове зображення Богородиці Марії, близької за пода-

ванням до постаті Марії Цариці Охридської. Охридське зображення 

належить до іконових уображень, відомих зі слов’янською назвою 
«Знаменіє». Богородиця в Охриді так само у славі, Її зображено поса-

довленою на престолі. Саме зображення Марії Богородиці, «молящей-

ся за ни» – Оранти, зустрічається в охридській церкві Богородиці Пе-
ривлепти. Хоча воно і належить за часом виконання до пізніших, церк-

ву зведено 1295 р., але може слугувати підтвердженням того, наскільки 

таке представлення Богоматері було розповсюдженим у македонських 
церквах, коли подивитися на малярські програми їхнього настінного 

помалювання. Це особливий образо-вияв (типос), що входить до іконо-

зображального ряду, який показує Богородицю Велику Панагію (Зна-
меніє). Прикметним є те, що саме у землях, духовно підпорядкованих 

Охриду, зображення Богородиці «Знаменіє» з піднесеними у молитов-

ному закиданні руками є і шанованим, і надто розповсюдженим. У ба-
гатьох церквах Македонії, що з’явилися у добу Середньовіччя, у вівта-

рних апсидах вміщено саме мальоване зображення Богородиці «Зна-

меніє». На більшості з них Богородицю Марію показано з Христом – 
Предвічним Младенцем – Еммануїлом. Це зображення передає «зна-

меніє» – назнаменоване пришестя Христа на землю та перебування 

Його в лоні – «палаті» Марії. Тобто Христа ще не «ражденнаго» і ви-
димого, але вже земного, Того, якого відчула Єлизавета, тітка Марії: «І 

откуду мні сіє, да прийдет Мати Господа моєго ко мні» (Лк. 1: 43). 

Марія Богородиця-Оранта – це майже те саме зображення Бого-
родиці «Знаменіє», але без «Предвічнаго Младенца». До того ж, на 

відміну від більшості македонських зображень Богородиці, де пере-

важають поясні відтворення, у Києві це ціла постать – ростова. 
Для Софії та софійності як ідеї снування світу – дому, у Києві за-

ходилися облаштовувати дім Премудрості – собор Софії, перед тим 

надто захопившись самою софійною ідеєю, перенісши її в межі свого 
міста з Півдня. Собор був видимим образом – тілом-домом Вишньої 

Премудрості. У прикрашанні цього дому з’являлося все, що показу-

вало «буття» та дію «исконния» Премудрості Божої – софійну «сущ-
ность». Саме на це і покликалося Марійське зображення у вівтарно-
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му просторі над престолом Києво-Софійського собору. Марія Бого-

родиця, яка передстояла у молитві, а так зображено Її у київському 
домі Софії, і сама була домом – «палатою» для одвічної небесної 

Премудрості, котра оселилася в Ній – для Христа Спаса. 

Показово, що у києво-руському малярському досвіді цей тип Ма-
рійського зображення – «Знаменіє» («Велика Панагія») здобув собі 

особливу прихильність. Окрім зображень у вівтарях київських цер-

ков, до митрополичого соборного додавалися ще схожі зображення – 
у вівтарі Михайлівського Золотоверхого та Печерського монастирів. 

А ще існували окремі подібні мальовані образи. Це ікона Великої 

Панагії, теж з ростовим тілом Марії, але вже з Передвічним Немов-
лям, яку вважають виконаною печерським маляром Алімпієм. 

У константинопольській Софії теж було Марійське зображення у 

вівтарному просторі, і на тому ж місці, що і в Києві – в апсиді. Хоча 
це вже був інший тип, а саме «Богородиці на престолі» – посадовле-

ної Цариці з Христом на руках. Цей царгородський образ Богородиці 

в Києві і на Русі представлено Печерською (Свенською) Богоматір’ю 
з печерськими заслужниками – «предстоящими» Антонієм та Феодо-

сієм. Богородицю Царицю по-особливому шанувалося в Києві, а са-

ме – в Печерському монастирі. Це Її заклик, що писано увійшов до 
Слова «О пришествіи мастер церковних от Царяграда к Антонію і 

Феодосію» у «Печерському патерику», слід зауважити ще раз, через 

печерців був звернутий і до киян, а так само до русів: «…зовет ви 
царица Влахерну» [4, с. 6]. 

Образ Богородиці Цариці, яка зацарювала у Влахерні, навіть тоді, 

коли собор було перетворено на мечеть Айя-Софія, залишився не-
ушкодженим і не закритим вапном, як це сталося з іншими мозаїко-

вими та мальованими зображеннями собору. Його лише прикрили 

величезною завісою [938, с. 341]. А лик Богородиці – Цариці міста і 
надалі споглядав на нього. 

Привертає увагу й те, що разом з ідео-образом Софії – Премудро-

сті та бажанням його утілеснення у своєму життєвому просторі – теж 
побудови Софійського собору, новгородці перенесли в своє місто і 

пошанування Богородиці «Знаменіє». Цей образ, разом з собором 

Софії, про який в Новгороді, слід нагадати, мовилося: «Гдє святая 
Софія, там і Новгород», зробився по-особливому шанованим серед 
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новгородців, а й навіть, як і Софія-собор, градо-держальним. Богоро-

диця через своє іконове зображення «Знаменіє» зробилася Заступни-
цею і города, і городян [*17]. Прикладом цього може бути облога 

Новгорода суздальцями. Тоді новгородці обнесли цей образ по сті-

нах міста, як і колись Царгородський патріарх Фотій зробив так з 
Влахернською ризою Богородиці. Суздальці, що на них почали пове-

ртатися їхні ж стріли, з такого чуда відступили від міста. Новгород 

встояв і вцілів. 
До особливо чинних у чудах, появлених з руки апостола, належа-

ла, як мовилося, Холмська ікона Божої Матері. Вона показувала не-

бесний чин покриття Галицько-Холмських земель. При облозі Холма 
татарами Богородиця «обійшла» місто – Її образ було обнесено в 

хресній ході довкола стін міста. І учинилося видиво, небечане тут, у 

цьому краї, земними. Саме місто Холм, цілком земне, за волінням 
Богородиці учинилося небесним. У видиві, що показалося татарам, 

котрі оточили місто облогою, Холм указався настільки високим на 

горі, що їм видалося неможливим взяти його звичайним приступом. 
У цьому Богородичному чуді земне місто Холм покрилося захис-

том небесної Володарки, і саме зробилося у видиві небесним. Його 

ніби підхоплено з землі й піднесено на високу гору. Тоді у Холмі 
з’явився образ «небесної гори», а гора загалом уображує Богороди-

цю. Сама Богородиця надає своє «місце-образ» – гору Холму, тим 

самим рятуючи його від земного ворога. Холм був зі своєї земної го-
ри піднесений на Богородичну, небесну, гору. Богородиця спустила-

ся зі своєї гори в місті, де перебував Її образ, – княжої соборної, 

обійшовши град, тим самим піднесла місто з долу до гори – гори не-
бесної, рятівної [231, с. 8, 20]. 

Подібно і Львівську ікону шановано як образ, що з’явився як дар 

з руки апостола Луки. Так про це засвідчує львівське джерело 1754 
р., що відбивало подію пошани образа – коронацію його римськими 

вінцями: «Haslo slowa Bożego…od zwyczęstwa cudowney w obrazie 

Lwowskim od świętego Łukasza Ewangelisty malowanym…» [Цит. за: 
915, с. 508]. 

До таких, що походили з руки апостола Луки, який, за передан-

ням, був першим, хто змалював Богородицю ще за Її життя, належав 
на землях Київської митрополії і образ Вишгородської Богородиці. 
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Біля Києва, у заміському княжому Вишгороді, Богородиці небесній і 

Її земному образі було віддано гідне місце – «вишняго стояння». Са-
ме місце було високим – Вишнім. Богородичний образ було піднесе-

но на гору – на Вишнє місце, вивищивши Її материнську силу над 

всіми руськими землями. 
Згодом образ названо «Владімірскім», за місцем його перебуван-

ня після забрання його з Вишгорода князем Андрієм на суздальсько-

владимирську Північ [800]. Пізніше цей образ перенесено до Моск-
ви, хоча назва образу так і залишилася «північною». Вона мала вже 

бути свідченням тутешньої – північної давнини. Ні про Вишгород, ні 

про Київ у назві цього, особливо шанованого, образу не згадувалося. 
Натомість, встановилося навіть особливе свято на згадку про перене-

сення образу з Владіміра до Москви. Це «Срєтєніє Владімірскія іко-

ни Божия Матєрє». А на місці зустрічі цього образу було засновано 
«Срєтєнскій монастирь». 

 

 
Як зауважувалося, Русь княжа ніколи надміру не переймалася 

справою земної царськості [*18]. Хоча, своїх правителів – князів 

Руссю шанувалося гідно, їх визнавалося за рівню царям земним. Так 
у Софії Київській у настінних записах – графіті (про це йшлося по-

передньо) залишено повідомлення про смерть Ярослава, якого в них 
названо царем. Важко говорити, кому належав цей запис. Чи його 

зробила духовна особа, якій була знайома земна константинополь-

ська царськість, а чи людина світська, навіть проста. Швидше за все 
так. У записі не згадується духовного покликання, коли б воно було, 

з’явився і запис про нього. Немає тут згадки й про можливу належ-

ність до княжих двірських людей. Це міг бути запис, що належав 
смиренному «рабу Божию». Адже, робився він на стінах церкви – 

дому Божого, що витворювала простір небесної появи на землі, де не 

слід було величатися й пишатися своїм земним становищем. Але 
свого володаря, як видно з написаного, Русь шанувала як царя. У 

цьому записі про Ярослава сказано як про «царя нашего». 

По-місцевому – по-царському звеличує Ярослава й митрополит 
Іларіон у «Слові о законі і благодаті…». Титул – ім’я царське митро-

полит подає саме місцевий, що з’явився з «тутешніх» обставин. Во-
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лодаря Ярослава Іларіон називає іменем «степового царя» – каганом, 

але при тому уточнює – «каган наш»: «…благовірнім кагані нашемь 
Георгіи…» [898, с. 244], наголошуючи на противазі володаря свого – 

руського щодо тих, інших, котрі теж поперед були каганами (хака-

нами). Це був титул – ім’я князів-переможців, які здобули його в бо-
рні зі Степом.У поіменуванні каганом відбито образ, що являв дійс-

ність переможної Русі, яка відігнала від себе і впокорила войовничий 

Степ. А від тих, хто колись величався у Степу власною силою, було 
взято й титульне ім’я як знак перемоги над ними. 

Прикметно, що до вшанування за руськими володарями земної 

царськості ґрунт давало і кревне – родове споріднення з константи-
нопольськими царями. Знаком сприйняття Русі за рівню був шлюб 

цісарівни Анни з Володимиром, який теж звеличувався по-місцевому 

як каган. І таку усну дійсність передає писано у тому ж таки «Слові о 
законі і благодаті» митрополит Іларіон, називаючи каганом рівно ж і 

Ярослава – живого правителя Русі, і Володимира, що перебував вже 

у небесній славі. 
Умовою Анни для шлюбу з руським володарем було його охре-

щення. «…Не достоить хрестеяном за погания даяти; аще ся крести-

ши, то и се получишь, и царство небесноє приимеши, и с нами єди-
новірник будеши…» [133, с. 156], – казали брати Анни в Царгороді 

перед тим, як віддати її за войовничого князя-руса. Анна прибула 

спершу в Корсунь, де позбувшись сліпоти тілесної, а вкупі і душев-
ної, як каже літописець: «По Божью же устрою в се время разболіся 

Володимер очима…и посла к нему царица, рекущи: «аще хощеши 

избити болізни сея, то вскорі крестися…» [133, с. 158] і згодом тро-
пар з відправи Володимиру: «…Христа, ізбравшаго тя, яко втораго 

Павла, і оттрясшаго сліпоту во святій купели, душевную вкупі і тіле-

сную», князь охрестився. Вже як пошлюблена з володарем-
християнином, Анна увійшла до Києва, де охрещено було і киян. Так 

«в очах» світу, передовсім, греків-ромеїв, Русь зробилася рівнею, а 

не вимушено шанованою, лише зі страху перед звитяжцями, як це 
було поперед. Тоді Русь, яку лише трохи перед цим називали варвар-

ською, деварваризувалася в своєму становищі в світі. Русь як народ, 

колись далекий, увійшла в коло держав-народів наближених до «Ца-
рскаго града», першим кроком такого входження було, як про це спі-
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вається у пізнішому за часом появи тропарі на відправі рівноапо-

стольному Володимиру «іспитаніє віри»: «…іспитуя же і посилая к 
Царскому Граду увідіти православную віру, і обріл єси безцінний бі-

сер…». Надалі після корсунського Володимирового хрещння Русь 

стає серед вже знаних, а відтак – неварварських, земель і народів. 
І хоча сам той розподіл на варварів («людей варвар») і неварварів 

належав до спадщини давнього Рима, але в Римі новому – Констан-

тинополі він теж діяв. Щоправда, ґрунтом для такого поділу й розріз-
нення виступала вже інша поява. То були народи «просвіщенния» та 

ще непросвічені святим хрещенням. Русь через Володимира почала 

обертатися в колі народів «просвіщенних». Як мовить у своїй, вмі-
щеній до літопису, молитві за народ сам Володимир: «Боже великой, 

сотворивий небо и землю! Призри на новия люди своя, и дажь им, 

Господи, увідіти тебе, истиньнаго Бога, якоже увідіша страни хрес-
тьяньския; утверди и віру в них праву и несовратьну, и мні помози, 

Господи, на супротивнаго врага, да, надіяся на тя и на твою державу, 

побіжю козни єго» [133, с. 162]. Саме ці слова княжої молитви і було 
викарбувано на головному вході до Володимирського собору в Киє-

ві, що зводився як церква-пам’ятник до святкування 900-ліття хре-

щення Києва та Русі. Згодом і сама охрещена Русь протиставилася 
«язиком» як варварам. Про це свідчить внесене до «Требника» мит-

рополита Петра Могили: «Вослідованіє молебнаго пінія піваємаго в 

нашествіи варвар і в нахожденіи язиков» [883, 2, с. 158 – 172]. 
Царськість у Києві всіляко підкреслювалася як кревно передана 

спадщина і в постатях князів-мучеників Бориса і Гліба. У відправі на 

день їхньої пам’яті йдеться неодноразово про те, що вони є пагінням 
царського дерева, а прейняли таку земну царськість від матері своєї 

Анни. Їхнє царське становище виразно закорінювалося і в руську зе-

млю, де їхня царська, з материного роду, багряниця закривавилася 
ще й мученицьким стражданням. На своїй землі – вони і царевичі, і 

мученики. Їхні голови прикрашено двома вінцями – і царським зем-

ним, і мученицьким небесним. І це закорінення у місце всіляко підк-
реслювалося. Прикметно, що при укладанні служби князям-

мученикам теж утверджувалося їхню місцеву кореневість у незлоб-

ному свідченні Правди. Навіть на вечірні у чині її відправи звичайні 
паремії (старозаповітні читання), що звучали у день пам’яті мучени-
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ків за правилом, було замінено на «місцеве слово» – «місцеві проло-

ги» – читання з житій князів. Паремійні читання про Бориса і Гліба 
зустрічаються в Мінеях, Трефологіях, Паремійниках, починаючи з 

ХІІІ ст. [134, с. 329]. Схожа особливість у відправі князям-мученикам 

зберігається і дотепер, щоправда читання перенесено з вечірні на 
утреню. Перше читання із виголосом читця: «Житія чтеніє» почина-

ється словами: «Братіє, в бідах пособиви бивайте…» завершується: 

«…бездна глубока і мука вічная, послідняя же єго зрят во дні ада» 
належить читати після «сідального» «по первом стихословіі» при чи-

танні кафизм. Друге читання, якому теж передує виголос читця: 

«Житія чтеніє», починають слова: «Слиша Ярослав, яко отец єго ум-
ре, а Святополк, сідя в Києві, избиваєт братію свою…», його кінцеві 

слова: «…но драгою кровію, яко агнци непорочни, честни, приведос-

теся своєму Владиці». Ця – друга частина «Житія» читається після 
«сідального» «по 2-м стихословіі» кафизм. Третя частина «Житія», з 

таким же виголосом читця, читається після «сідального» «по Полиє-

леі», розпочинають її слова: «Стінам твоім, Вишеграде, устроіх 
стражи по вся дни і нощи, іже не уснут, ни воздремлют…», і завер-

шується останнє читання словами: «…Се же Святополк, новий Ави-

мелех, іже родися от прелюбодіянія, іже ізби братію свою, сини Ге-
деонови, посліди же самаго жена із града уломком жерновним уби 

под градом, тако і сей бисть Святополк. Ярослав же, пришед, сіде в 

Києві, утер пот с дружиною своєю, показа побіду і труд велик по 
братіі своєй» [588, с. 100 – 104]. І це ледь не єдиний випадок у русь-

кому богослужбовому досвіді києво-руської доби, коли святе Письмо 

на тій частині відправи – на вечірні замінялося на «місцеве слово». 
Так само і в образо-малюванні підкреслювалася верховна – за-

конна влада княжичів (царевичів), яку беззаконно хотів відняти ока-

янний їхній брат. Так на образах з ХІІ ст. княжі постаті показано в 
образо-появлених знаках княжої влади – в округлих шапках. Вони 

були в складі чино-образу виявлення місцевої – каганської влади. А 

от на пізніших образах княжичів вже показано із знаками царської 
влади – вінцями, які поєднали з місцевим образком влади – шапкою. 

Поряд з князями-мучениками постає Володимир, з шлюбу якого з 

Анною мають «кревну царськість» і Борис та Гліб. Самого Володи-
мира на образі XVII ст. зображено вже в царському вінці. Так само і 
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наступника Володимира князя Ярослава, якого в графіті Києво-

Софійського собору названо царем, на зображенні з родиною в цьо-
му ж соборі показано в двоскладовому знакові влади – вінці та в 

округлій шапці. Голову Ярослава покрито і царським вінцем, і кня-

жою шапкою водночас. 
Показово, що покриття голови князя нагадує корону Угорського 

короля Стефана (Іштвана), якому було прислано знаки високої влади 

і з Константинополя, і з Рима. Це угорська корона, якою надалі він-
чалося на владу в королівсті – корона святого Стефана, низ якої – 

«константинопольський», а верхів’я – «римське». 

Княжичі, що йдуть слідом за Ярославом, тут-таки у зображенні в 
Софійському соборі Києва постають вже зі знаками княжої влади на 

своїх головах – округлих шапках. А от на зображенні княжої родини 

Святослава в «Ізборнику» (1073 р.) княжа шапка показує особливий 
чин влади мирської – княжої, отриманої з митрополичого благосло-

вення як духовного владики, владна сила якого поширювалася і на 

князів. Показово, що з огляду на такі обставини отримання князями 
влади земної через «низ-ведення» (подавання) небесного благосло-

вення митрополитами, і князі вбиралися – покривали голови чино-

вими шапками, подібно до митрополитів. Отож, і княжа шапка, як і 
митрополича, показує повноту влади через округлість. Власне, окру-

глість, за давнім образо-чином, показує саму землю. Над нею, а пе-

редовсім, над її людом і виявляють панування духовні владики – ми-
трополит та єпископи, а також земні володарі – князі. Князя на зо-

браженні в «Ізборнику» показано з покритою головою – знаком кня-

жої влади, що його подає шапка, та ще й така, як у митрополита. А 
от княжичі, які перебувають поряд на зображенні, постають у «висо-

ченьких» шапках. Вони ще не є носіями влади, яка і сама творить 

простір духовного зближення до Висоти. 
Показовим є те, що князі і в церквах перебували з покритими го-

ловами, тобто не знімали шапки – видимого знаку своєї влади. Влас-

не, їхня влада, як мовилося, отримана з владичного благословення, в 
духовному просторі церкви навіть виразно підкреслювалася. Так у 

постатях князів-шапконосців показувалося, що їхня влада так само 

небоданна і є благословенною з Висоти. За давнім східним звичаєм, 
який зберігається дотепер у Єрусалимі, під час відправи всі архієреї, 
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окрім патріарха, який покладає на голову митру, перебувають з не-

покритими головами, або в клобуках, котрі є позалітургійним архіє-
рейським одягом. А давніше на Сході зовсім не вживалося покриття 

голови під час відправи. Прийшло воно на Схід із християнського 

Заходу. 
Як видно із зображення родини князя Ярослава Мудрого на хорах 

Києво-Софійського собору, князь і в самій церкві перебуває з покри-

тою головою. А от архієреїв, серед них і Йоана Золотоустого, архіє-
пископа Константинопольського та Григорія Богослова (Неокесарій-

ського) показано у відповідності до архієрейського образо-чину – 

простоволосими. Відтак, у просторі відправи саме княжа шапка була 
владним вбранням та знаком, що показував княже, з неба назнамено-

ване, благословення на владу. Бо митрополичі та архієрейські шапки 

у ранній час були вбранням позалітургійним. Адже, владики духовні 
у такому просторі перебували у значній близькості до великих свя-

тинь – Слова Євангелії та євхаристійного Тіла Христового. Вони те-

пер пошановуються, після прийняття звичаю покривання голів духо-
вними владиками християнського Сходу на відправах, а так ведеться 

вже і в русько-українському обряді, скиданням митри. Стається це 

при читанні Євангелії та при освяченні Дарів. Отож, у києво-руську 
княжу давнину єдино княжа шапка була знаком земної влади у прос-

торі літургійної відправи. Прикладом цього є зображення-

супровідник, вміщене до «Радзивилівського літопису», яке відтво-
рює згадану в літописному викладі поставлення на Київську митро-

полію першого митрополита з русів Іларіона. Князь Ярослав, що пе-

ребуває у просторі святині – неподалік престолу, показаний у княжій 
шапці. А от духовенство, в тому ліку й Іларіон, який ставився на ми-

трополію у цьому ж просторі, перебувають простоволосими. 

Отже, київська царська гідність віддавалася не лише Володимиру, 
а і його дітям – мученикам Борису і Глібу та Ярославу (як це видно з 

графіті Києво-Софійського собору, про це зауважувалося поперед-

ньо), а через подальшу спадкову тяглість і Симеону Олельковичу. 
Його теж у літописі названо царем. А він же і сам догоджав царсько-

му дому Влахерноської Цариці в Києві. За його сприяння Печер-

ський монастир та Велика Успенська церква в ньому, що єдина в 
княжому Києві та на Русі називалася справді по-царськи – на подобу 
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до Великої церкви (Софії) в Царгороді, були поновлені та рясно при-

крашені. 
У народі за святковим днем Бориса і Гліба як в українців, так і в 

білорусів «замірюють» польову роботу [865, с. 112]. Свято «виво-

дить» давніх київських князів в поле. А от образú (народного малю-
вання) провіщають про царськість князів-мучеників – їхнє царське 

(константинопольське-царгородське) коріння з матері Анни. Малярі 

здебільшого уображували їх у вінцях. У народному побуті свої князі 
добре знали і свою землю, і поліття на ній, «водячи» на поле до ро-

боти. День пошанування князів був так само і днем вивіряння пода-

льшого ходу землеробських польових робіт. Свої князі на дворі – по-
за хатою були «знавцями» свого поля. А от у хаті, де перебували їхні 

образú, князі-мученики, з огляду на їхнє представлення на них, ви-

ступали як особи панської, за їхнім вбранням, ба навіть царської пос-
тави, за вінцями на їхніх головах. Так само як і Варвара та Богороди-

ця з Немовлям, постаті яких зображалися з увінчаними головами. 

Особливо часто після розповсюдження на Україні чину вінчання об-
разів, принесеного з Рима. Чи не першим таким увінчаним образом у 

руському обряді була Почаївська Божа Мати. 

Пошанування князів-мучеників витворювало образ їхнього зем-
ного владного закорінення, на іконному зображенні князів, що похо-

дить з княжої доби, їх показано з головами, покритими княжими ша-

пками – знаки княжого земного повновладдя. Але в пізніший час 
князів починають показувати на образáх, підкреслюючи небесне ви-

знання їхнього подвигу. Вони стають причетними до царськості не-

бесної, будучи і на землі походженням із земного царського кореня. 
Митрополит Київський Йоан у службі князям-мученикам Борису і 

Глібу подає таке: «Цісарськиим вінцем от уности украшен пребога-

тии Романе власть велия бисть своєму отечьству и веси твари», а та-
кож ще: «И крест в скипетра місто в десную руку носиша» [134, с. 

140]. Княжичів покривають небесні – царські вінці. Земна влада, но-

сіями якої вони були, і якої як всевладдя прагнув їхній брат-
мучитель Святополк Окаянний, протиставляється владі небесній. 

Влада минуща не зрівнюється у своїй силі зі владою як Славою віч-

ною – небесною. Княжі шапки були відтворенням дійсних обставин 
тримання за собою (на собі) влади у києво-руський час. І саме вони 
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як владна, але земна, ознака, як згадувалося, з’явилися на давніх об-

разáх, що відтворювали подвиг князів-мучеників, у подальшому за-
ступаються царськими вінцями, коли вже показується цю славетну 

«двоіцу» з небесною нагородою – у царських вінцях слави. 

 

 
Золотоглава київська ідея являлася-утілеснювалася в Михайлів-

ському монастирі, якого і названо було золотоверхим. І це був не уяв-
ний образ, а справжнє образо-явлення у місті Києві. Визолочення 

верхів собору являло справжню присутність золота як ідео-образу і в 

тілі міста [*19]. То був небесний царський вінець на главі церкви. 
Показовим є те, що ця золотавість свідчила, яке царство щонайбільш 

шанувалося князями. Адже монастир заснувався як княжий, та ще й 

присвяту отримав на честь небесного воєводи і князівського, і «град-
ського» провідника архангела та архістратига Михаїла. У імені-

посвяті собору показувався увесь небесний чин, на чолі якого стояв 

«воєвода» – архангел Михаїл. А на землі, зокрема, в Києві обрання 
Михайлівської посвяти для церкви свідчило про особливе пошану-

вання небесного царства як верховної влади, охоронцем якої і був 

архангел. Віддавання шани Михаїлові вказувало на особливе «серце-
ве відчування», а відтак і видиво небесного царства та царськості, 

яке запанувало в Києві. Той, хто беріг царськість небесну на Висо-
тах, мав заступати «ангельським щитом» і місце її земного вшану-

вання – Київ. Таку відданість «небесному» виказали саме земні князі 

київські, «власть предержащия» на «місці сем». Чи не так князями і 
місту з людьми, і довкільним народам, що прибували в Київ, показа-

лося те, яку саме силу вони – київські сильні «земські» щонайперше 

визнають над собою. Це була сила царства небесного, сила і влада, і 
держава (чинове «держання») «Царя царей і Господа господей». Во-

на була першовладною, як мовилося, над містом та людьми, її шану-

вали і прикликали. 
Михайлівський собор являв тіло-образ небесного воєводи, земна 

оселя якого – церква-дім, назнаменована по-небесному – золотим ві-

нцем. У верхньому Києві спостерігалося видиво небесного вінчання 
земного тіло-образу Михаїла. Це був «Михаїл Золотоверхий», що, як 

і Михаїл на Виду(о)бичах, «облягав» тіло земного княжого міста 
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охоронним поясом, зброя якого – архангельський небесний міч – во-

гненно-духовний. 
Золотий верх собору, отже, справді був видимим знаком небесно-

го царського вінчання місця та города. Це справді був видимий ві-

нець небесного царства, яке панувало над містом, як про це каже ми-
трополит Іларіон у «Слові о законі…»: «И славнии град твои Києв 

величьством, яко вінцем, обложим» [898, с. 236]. Адже, давня назва 

бані чи купола («кумпо(е)ла», як її визвучують у народі) – це верх: 
Господар ставить світлицю: 

Із трома верхами, із трома столами, 

Ой на трех столоньках три хлібове розові, 
Ой на тих же хлібовах три киліхи золоті…[Цит. за: 826, с. 169], 

а чи верх-хрест: 

Збудували церкву з трема хрестами, 
З трема хрестами, з трема акнами… [Цит. за: 826, с. 242], 

або ж глава та сама церква у своїй земній появі виразно «потілесню-

валася». Через те в народі та частина, яка тримала на собі верх цер-
ковний, називалася «шиєю». А при появі назви баня почала зватися і 

«підбанником». 

Покладання золота на церковний верх – главу Михайлівського 
собору було справжнім вінчанням царським і собору, і всього міста. 

Золото справді увіходило до чинового показування небесної влади 

через природу і можливість закладеного в ньому глибинного світло- 
відтворення, що показується як особлива – світло-народжена поява. 

Золото – це образ небесної слави, влади і сили, воно у його «соняч-

ному» сяянні і є образ неба на землі. 
Показовим є й те, що образо-виявлення назовні небесного царства 

як золотого сяйва було справді київською ознакою. У Царгороді не бу-

ло таких суціль золотоверхих споруд. Тамтешня Софія мала на своєму 
версі лише визолоченого хреста. Щоправда, за свідченням латинського 

джерела ХІІ ст., константинопольський храм святого Архангела увесь 

було вкрито золотом, що підсвітлювало незвичайно чорну підлогу 
[972, с. 440]. Київ був чи не єдиним містом, що мав над собою золоту 

главу, тобто церковний верх та ще й з золотим небесним царським він-

цем. Слід зауважити, що і у Болгарії було зведено церкву, яку уобра-
жено золотою силою небесного «єстества». Це «Златна църква» – «све-



 

360 

та нова златна църква» в давній столиці Преславі – так називає її бол-

гарський книжник Тудор Доксов у 907 р. [*20]. Та спостерігається пев-
на відмінність у сприйнятті небопоявного золота в Києві та в Болгарії. 

Передовсім, виявляється це у підходах до називання. У Києві такі цер-

кви називалося золотоверхими, а отже, не «золотилося» в назві-імені 
суціль, як це робилося в Болгарії. У Києві ж розумілося появу золота 

на верхах собору як прихід «частки» неба у місто і «лежання» її саме 

на небо-близькій частині церкви – її версі. Золотавий образ, що засвід-
чував благодатне покривання господи, а відтак – достаток та «мале» 

устроєве доброчиння хати-двору зустрічається у колядках: 

В нашого брата новії двори, 
Штиро гранчасті та й позлотисті. 

Гей серед двору золот стіл стоїть. 

На тім столику Йсус Христос лежить, 
Йсус Христос лежить – 

Вкрест ручки держить. 

Гей вокруг стола всі святі сидять…[Цит. за: 250, с. 173]. 
Золотоглавою серед слов’ян називалася, як мовилося, і Прага. 

Але то був лише уявний образ. Жодна з празьких церков не мала ви-

димої зовні позолоти. Та і спосіб будівництва тамтешніх церков за 
римським базиліч-ним типом, як королівського собору святого Вац-

лава, не давав можливості для образо-появи золотоглав’я. Воно мог-

ло з’явитися хіба, що на дівніших за часом побудови у Празі округ-
лих – ротондальних церквах. Але і ті в Празі були без золотих верхів. 

Ідео-образ золотавого вінчання міста був утілеснений – образо-

появлений на тілі церкви саме на Русі. Золоченим був і головний 
верх на київській Софії, згодом позолочено і верх Софії новгород-

ської. А чи не з київського зачину з’являється образ «Москви златог-

лавой». Щоправда, він перед тим перейшов у Володимир на Клязьмі. 
Київ свого часу був насправді вінчаний золотим вінцем, адже на Ми-

хайлівському соборі усі верхи, а не один, як на митрополичій Софії, 

були позолоченими. 
У Києві настільки дорожили цим своїм міським образом, що коли 

позолота на верхах Михайлівського собору попсувалася, а в місті не 

було вже давньої княжої влади, яка опікувалася своїм для неї монас-
тирем, тоді самі кияни, і, зокрема, київські міщанки заходилися до-
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вкола справи поновлення цього видимого земного образу київської 

слави. Саме киянки, познімавши з себе золоті прикраси, віддали їх на 
поновлення позолоти верхів Михайлівського монастирського собору 

у XV – XVI ст. [358, с. 68]. Отож, золоті верхи Михайлівського мо-

настиря – це був справді образ небесної влади в місті, а відтак – і са-
мого міста. Про них згадувалося у листах Київських митрополитів, 

як от у митрополита Йова Борецького: «З обители архангелови храма 

Златоверха в богоспасаємом граді Києві…Йов Борецкий, смиренний 
митрополит києвский, рукою власною», «От богоспасаємаго града 

Києва в обители св. Михаила храма Златоверха…молитвенник прис-

ний Йов Борецкий, смиренний митрополит києвский, рукою влас-
ною» [194, с. 48 – 49]. Владу земну – князівську виявляло тут більш 

земне (заземлене) срібло, як це було за Володимира. На його грошах 

викарбувано напис: «Владимир на столі, а се єго сребро». Так само 
викарбувано і на грошах Святополка: «С(вя)топлк на стол(ѣ)…го се-

ре(б)ро» [866]. Самé золото настільки було «небесним», що не пот-

ребувало чогось додаткового при зберіганні святині, зокрема, небес-
ного євхаристійного Тіла на землі. Тоді як срібло при такому ж «при-

значенні» мало супроводжуватися додатковими речами, які б запобі-

гали торканню святині до «природи срібла»: «Освященним же і ис-
сушенним сущим Божественним Тайнам, аще Ківот єст златий, или 

сребряний: внутрь позлащенний, без папіру вложени в нем да будут: 

Аще сребрян непозлащен, или циновий єст, чистий папір і новий ни-
колиже на ино что употреблений в Ківоті подсланий да будет, і на 

нем же Божественния Тайни да вложатся» [883, 1, с. 261]. 

Поява образо-чину золота в Києві як небесного благословення та 
тіло-образу небесного явлення теж стається за небесним чином. Про 

це мовиться в «Печерському патерику», коли згадується прибуття 

майстрів до отця Феодосія задля будівництва монастирської церкви: 
«Ви же взміте до избитка вашего злата, а єже почтити вас, тако не 

может никтоже: дам вам, єже ухо не слиша і на сердце человіку не 

взиде. Прийду же і сама видіти церкве и в неи хощу жити» [4, с. 6]. 
Знаменне й те, що в показуванні свого християнського вірови-

знання українки використовували давню сполуку золота й срібла. 

Золото являло небесний чин, а срібло – земний. Із золота робилося 
хрест, його шанувалося як знак Царя небесного, а срібною – «сереб-
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ряною» була «цепка». При тому її використовувалося лише як прик-

расу – підвіску до доброго намиста, нею не оповивалося шию. У на-
родній пісні робиться ще й такий розподіл поміж золотом та сріблом: 

золото – хатнє, а відтак – і більш небесне – «на жони», а срібло ви-

ступає образком для вулиці – заземленішим – «на дівки»: 
Посідали си края-берега 

Тай зложили раду радити. 

Стали радити, щоби купити: 
“Не купуймож ми на жони золота, 

                          На жони золота, на дівки срібла, 

Покупуймож ми золоті човна, 
Золоті човна, срібні весла”… [Цит. за: 826, с. 191]. 

На вінчанні теж робився розподіл на золоте і срібне: на чоловіче – 

золоте та жіноче – срібне. У «Требнику» митрополита Петра Моги-
ли, і в давніх московських «Потребніках» ідеться про подавання на 

«обрученіє» «перстней» розрізнено, з огляду на золото та срібло. 

«Посем, священнік, взем перстні, от святия трапези, подаєт златиі 
убо мужеві, сребряниі женє…», – так учинялося за московськими 

«Потребнікамі». У «Требнику» митрополита Петра про персні сказа-

но так: «Взем же священник перстеня от святия Трапези, подаєт зла-
тий убо жениху, сребряний же невісті…» [883, 1, с. 408]. Хоча, в ко-

лядках золото і срібло виступають зібрано-парним образом небесно-

го благословення, а відтак земного достатку: 
Ци дома – дома – господаренько… 

Ходім до него на порадоньку. 

Ой дасть він на мису золота 
Мису золота, а другу срібла, 

                  Покуєм собі золоті човна 

Золоті човна, срібні весельця [Цит. за: 826, с. 192]. 
Теж саме, але ще виразніше, показує й інша колядка. Тут ідеться 

про «збирання» добра, яке складається із золота та срібла: 

Ци є ти дома пан господарю? 
Служеньки кажуть: нема го дома, 

Нема го дома на загуменю. 

Ой, щож він діє? Золото віє 
Золото віє, срібло леліє… [Цит. за: 826, с. 58]. 
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І так само в колядках золото є небесною появою, адже допрова-

джує земних на Верхів’я: 
Склали вони си по червоному 

Купили собі золотий човен 

                    Золотий човен а срібне суло 
Перевезли си (ся) на синє море, 

Тогди пізнали Господа Бога, 

Господа Бога, Ісуса Христа [Цит. за: 826, с. 330]. 
«Золотаве єство» як небесна посутність і як «місце» виявлення 

небесного сяйва на землі та образ небесної царськості в Києві назна-

меновує саме таку, небесну присутність, і Благодатне явлення образу 
з чину небесного. Цей золото-образ небоуподібнений, на що вказує 

саме ота почасткованість у сприйнятті неба на землі – золотовер-

хість. У Києві розумілося, що небо і земля – це неблизькі посутні 
явища, але на небі не забувається землі, на небі бачиться земля. Так 

як і земля повсераз силкується ближчати до неба. Образ такого 

зближення і був чиново представлений у київському міському золо-
товерхів’ї. Образна золотавість як особлива поява переходить і до 

колядок, і тут так само виявляється золотоверхість: 

У саду, в саду, да й винограду, 
Святий вечер! 

Там церковка нова рублена 

А на туой церковкії золотий кружок… [Цит. за: 826, с. 301]. 
У Києві «со смиренієм» показували явлений у «тілі» міста золо-

тавий образ неба – небесну царськість. Тоді, як у Болгарії у Золотій 

церкві та через її образ підкреслювалося земну царськість, яка і була 
на цій землі. Болгарські царі, як мовилося, сперечалися за велич і пе-

ршість з Царгородом. У Болгарії теж панували образи та ідеї земного 

царства. Через те тут і зведена церква – вся золота, що відбилося в її 
назві, тобто золота в образі, але по-земному, а не золотоверха – небе-

сна в устремлінні – до-небесна як у Києві. 

У Києві, отже, за місцевими правителями визнавалася гідність 
царя. З шлюбу з константинопольською царівною царем робиться 

Володимир. За царевичів, за їхньою кревною ознакою, визнається 

братів-мучеників Бориса і Гліба. І саме їх вшановувалося за покрови-
телів і духовних провідників, а також небесних молитовників за Ки-
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їв, разом з Антонієм і Феодосієм Печерськими. Печерці теж служили 

і догоджали, як зауважувалося, небесній царськості, що прийшла в 
Київ як особливе благословення Богоматері – «Царици Влахерну». 

Образ Печерської (Свенської) Богоматері показував Богородицю як 

Царицю, Її змальовано посадовленою на царському престолі небес-
ної слави. А передстоять до Неї, служачи Їй, ті, кого Вона поблагос-

ловила царським владичним словом: Антоній Печерський, що приніс 

Її благословення з Афонської гори, де Марію Богоматір шанувалося 
як ігуменю всього Афону, та Феодосій Печерський, якому благосло-

вення Вона надіслала з Царгорода – з Влахерн через грецьких майст-

рів. 
Поряд з домом Її царської величі – Печерським монастирем, у 

Києві було ще одне чернече згромадження, навіть назва якого вказу-

вала на те, що і тут ще із особливим зосередженням шанувалося Ца-
рицю-Володарку Влахерн. Поява такого монастиря була множенням 

влахернської слави Цариці, що учинялася у монастирі Печерському. 

Печерець іумен Стефан, як мовилося, заснував ще один монастир, 
обираючи присвяту для нього, а відтак і спрямування духовного 

життя згромадження, як Влахернську. На Клові було засновано мо-

настир, мурована церква якого присвячувалася саме Влахернській 
Богоматері: «…Стефан игумен…видів преславная чюдіса, како мас-

тери прийдоша, икону носяще, и царицино видініє єже Влахерні по-

відаша, и сего ради сам Влахернскую церков на Клові сзда» [4, с. 11]. 
Пошанування Влахерн як місця воління Небесної цариці вкорінилося 

спершу в Печерському монастирі, а потім пішло і поза монастир-

ський двір, а понеслося туди з монастиря печерцями. Антоній, і Фео-
досій, а так само ще один печерець – Стефан мали земний духовний 

труд для прослави «Царици Влахерну» – Цариці небесної. Щонайпе-

рше, перед образом Її Успенія, як це було в Печерському монастирі. 
Показово, що труд на пошанування святині здавна завжди потіле-

снювався, будучи показником особистого великого докладання до 

шани святині. У Холм для спорудженої церкви Йоана князь Данило з 
Києва від своєї сестри Федори, що перебувала у Феодорівському мо-

настирі Києва, «принесе» образи: «украси же ікони, єже принесе ис 

Києва…Спаса и пречистоє Богородице, іже ему сестра Федора вда, із 
монастиря Федора» [Цит. за: 358, с. 62]. І дзвони теж «неслися» з ве-
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ликою пошаною, а «не везлися»: «і колоколі принесе ис Києва» [Цит. 

за: 358, с. 85]. Так, напевно, «принесеся» з Києва і згаданий образ Бо-
гоматері, Цариці і Влахернської, і Печерської, а відтак – і Київської у 

Свенський монастир на Брянщині. 

 

 
 

Київ являє собою тілесний образ – тіло-город – земне місто, де 
так само вказується небесна посутність. Передовсім, чин небесної 

царськості. У світоустроєвому образо-чині до Висоти – Неба Київ 

зближували гори, що були особливою «вказією» на явлення назна-
менування місця. Такий знак підтримувався силою апостольського 

слова-благословення. За літописом, апостол Андрій поблагословив 

гори як місце, багато з яких, за апостольським словом, мали вивер-
шитися церквами, котрі і мали б тримати на «місті сем»  силу Благо-

даті. У просторі Києва – благословенного города, що мав особливе 

визначення, «тілесно», але в небесному образі з’являється цар-
ськість. Місце перебування її – церкви, а видимий образ – їхнє золоте 

вінчання. Та в Києві знають і шанують і небесну, і земну царськість. 

До того ж, земну як «свою місцеву», а не лише єдиного царського 
міста – Царгорода, що у греків-візантійців винятково і називався міс-

том – «πóλις» – «polis». У Києві небесна царськість «впокорює» зем-
ну, але і про земну тут так само не забувається. Про Кия, як про осо-

бу царської гідності, наполегливо мовить літописець: «Иніи же, не 

свідуще, рекоша, яко Кий єсть превозник бил, у Києва бо бяше пре-
воз тогда с оноя сторони Дніпра, тім глаголаху: на перевоз, на Києв. 

Аще бо би перевозник Кий, то не ходил Царгороду; но се Кий кня-

жаше в роді своєм, приходившю єму к царю, яко же сказають, яко 
велику честь приял от царя, при котором приходил царю» [373, с. 

32]. Каганами-царями називає Володимира і Ярослава, слід наголо-

сити ще раз, митрополит Іларіон: «Паче же молимся о сині твоємь, 
благовірнімь кагані нашемь Георгіи…» [898, с. 244]. А останнім, ко-

го в Києві, вже у пізнішому літописі, звеличено царем, був Симеон 

Олелькович [358, с. 46]. Притім, як зауважувалося, в «Слові…» мит-
рополит Іларіон визнає єдиного царя – Христа. У «Слові…» Іларіо-

на-митрополита змодельовується київський духовний світ, де Цар – 
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сам Христос, а місцеве царство показано «своїм владним іменем»  – 

каган. 
Прикметно, що в передаванні латиною бачення Києва у імені міс-

та не з’являється часто вживане у таких випадках грецьке «πολις». 

Саме це грецьке слово «доставляється» неодноразово до місцевого 
імені гóрода. І руські-українські міста названо за виявом «притягаль-

ної» присвійності – княжий Львів та пізніший Харків у латинономо-

вному передаванні мають у своєму іменному складі ще й «polis». 
Отож, Львів – Leopolis, а Харків – Zacharpolis (Charcovia), як назву 

цього міста подає у записі латиною Г. Сковорода: «Fabula de haedo et 

lupo tibicine, “Reformata 1760 – mo anno in ludo poetico Zacharpoli, 
Occasionem fabulae dederunt quidam discipuli prorsus invita, ut ajunt, 

Minerva liscentes”» – «Про козеня та вовка “Преображенна на новий 

вид малороссійскими фарбами для учеников поетики 1760-го в Хар-
кові. Вина сея басни та, что многіи от учеников, нимало к сему не 

рожденни, обучалися”» [802, с. 460 – 462]. Київ подається і запису-

ється у латиномовних джерелах як «Kiiovia». Привертає увагу те, що 
Київ серед латиномовних, як можна скласти уявлення, подається у 

виокремленому становищі. Схоже на те, що цим записом його ніби 

вноситься до ліку «надчасових городíв», і, разом з тим, по-
особливому просторованих міст. Назва Києва – «Kiiovia», подібно до 

польського Кракова – «Cracovia», показує швидше розлогий простір 

– землю-країну, аніж вигороджене місце («місто») – гόрод. 
Схожим способом передавалися латиною назви міст, що в своєму 

імені мали особливу посутність – незаперечну «природу» міста, що 

було не стільки вигородженим-укріпленим місцем, як простором зіб-
раного перебувння влади та сили, а ще середовищем культуро-

творчих появ. У Європі, як казали здавна, всі дороги вели до Рима. 

Християнський Рим був місцем прощі, а також містом, куди прибу-
вали всі єпископи Заходу, вчиняючи обов’язкові для них відвідини 

папи. Єпископи, завітавши до Рима, наближалися «Ad limina apos-

tolorum» – «До порога апостольського». Для греків-візантійців міс-
том у християнський час робиться Царгород-Константинів город. 

Його єдино, як зауважувалося, вони називали містом «Πολις» – «Po-

lis». Це місто для них було і Новим Римом. Саме так титулувався мі-
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сцевий архієпископ як патріарх Константинового міста – Нового Ри-

ма. 
Слов’яни теж знали патріарха як духовного владику «Константи-

ня града і Новаго Рима»: «Служба во святих отца нашего, святійшаго 

і блаженнаго, архієпископа Константиня града, Новаго Рима». З 
тримачів київської духовної спадщини дотепер вимовляють титуль-

ну назву Йоана Златоуста по-старому – з «ня» (м’яко) – «Константи-

ня града» лише на Пряшівщині. 
І латиною візантійський Константинів (овий) город називався і в 

давній час з неодмінним додавнням іменної складової «polis» – 

«Constantinopolis» – як і грекою «πóλις» – «Κωνσταντινούπολις». При-
тім, що сам Рим у своїй назві містив лише власне ім’я засновника мі-

ста – Roma. Цілком зрозуміло, що Рим-Roma – це швидше назва про-

стору, аніж місця. Власне, так, як просторування сприймався і Єру-
салим, як це можна спостерегти у виписаній формі назви цього міста 

у Євангелії від Матфея (у главі, де оповідається про Різдво Христо-

ве): «Слишав же Ирод царь смутився, и вся Єрусалима с ним» (Мф. 
2: 3). За такою моделлю сприйняття простору передано латиною і на-

зву Києва – Kiiovia (Kiouia). Для самих киян і Київської митрополії 

Київ – це небо («Київ наш небом є» – «Kiouia nostra caelum est»): 
«…niegdyś mowił ieden z Monarchow Ӕgiptskich: Ӕgyptus nostra 

cᴁlum est; mow Stentorcea voce: Kiouia nostra cᴁlum est: Kiow nasz 

niebem iest. Albowiem ma Kíow Sáturná S. Iana wiele ucierpialego; … 
ma Kíow Jowisza, S. Mikołaia Swiatosze Xazećiá Czerníhowskíego; był 

ten fárby srebrney, iako wedlug Ptolemeusza Jowisz…ma Kíow y Marsa, 

S. Moyzesza… ma Kíow Słonce, S. Antoniego Pieczarskiego… ma Kíow 
Jutrszenke, Hilaryona S., ktory nim sie to słonce Antoni S. w Rossyey 

rozświećílo…ma Kíow Merkurysza S. Symona Episkopa Suzdalskie-

go…ten takiey influencey wiele w sobie mial, kiedy zywoty ś. Oycow 
Piechárskich…pilnie świátu wyslawil. Ma Kíow Xíezycá Theodozego 

S…Liezy Kíow setnikámí wiele innych gwiazd poboznośći…» [1046, s. 

10], – як про це зазначав єпископ (згодом – митрополит) Сильвестр 
Косов. Серед західних слов’ян – поляків існували міста, що латинсь-

кою мовою писалися як «Cracovia» – згадуваний вже Краків («Кра-

ковія») та «Varsovia» – Варшава («Варсовія»), у яких теж спостеріга-
лося особливе просторування. 
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Показовим є й те, що київський чин називання города, а це іменна 

присвійність не втрачається впродовж часу. Отож, сам Київ – це міс-
то Кия – город Київ (Київовий). Схожим чином названо і Львів – го-

род Льва (Львовий). Привертає увагу те, що самі мовці «не пручали-

ся» такому називанню, що, напевно, мало значне культурне закорі-
нення серед русько-української спільноти. А лише робили полег-

шення при вимові цієї іменної присвійної назви. Отож, для спрощен-

ня у вимові було додано приставний голосний, через те Львів здавна 
вимовляли як Ільвов [812, с. 561]. 

Прикметно, що такий спосіб полегшення вживали як самі мешка-

нці Львова. І про це свідчать місцеві грамоти. Такий спосіб називан-
ня поширився на пов’язані зі Львовом духовно – з Галицьким єпис-

копством (митрополією) подільські землі. Перейшов він до вжитку і 

Кам’янецької вірменської громади [110, с. 85]. 
Але і довкола Києва, і що показово, в усному передаванні зберег-

лося це «полегшення». Отож, по-львівськи назву самого Львова ви-

мовляли зокрема при-київські позняківці – у селі Позняках під Киє-
вом. І тут старше покоління про Львів казало цілком по-писаному 

львівському – «Ільвов» [*21]. Та й ще бережучи давнє непрочергова-

не «о» – «і», що так само спиралося і на місцевий звуковий вияв, 
який відбивається у прикладі «пошов», зокрема. Певно, що позначи-

лося часте перебування позняківців у Лаврі, де у складі черенечої 

братії було чимало галичан, а серед них так само вихідці зі «Ільво-
ва». Отож, коли самé львівське «природне себе-називання» дійшло 

до сучасної пори в писаному вигляді, то довкола Києва таке нази-

вання побутувало усно. Хоча і сама назва Києва у Позняках звучала 
серед тутешніх «старших» по-старо-книжному – «Кійов» [*22]. Тоб-

то місцеве «усне» у відтворенні назви Києва ще в 60-х – 70-х рр. ХХ 

ст. збігалося з «книжним» зі століття XVII. 
 

 
У ідеї і образо-чині «Києва-Єрусалима», а відтак – у посутності, 

що виявляється у києво-єрусалимськості, подавалося неземне царст-

во та царськість – царство небесне, де зосереджено градо-небесну 
царськість. Київ-Єрусалим у своєму типосі – від-ображенні показу-

вав небограддя як Вишню силу і небесне царство. Київ вже за слова-
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ми «Житія Володимира» – це другий Єрусалим: «Оле чюдо! Яко 

вторий Єрусалим на земли явися Кієв, і вторий Моисей Володимер 
явися» [Цит. за: 225, с. 235]. 

Ґрунтом для появи у писаному літописі з вуст князя називання 

Києва матір’ю городів руських: «І сіде Олег княжа в Києві, і рече 
Олег: «Се буди мати градом русьским» [373, с. 36] було і усне, і пи-

сане твердження, якими закріплювалося вбачання материнства для 

християнських церков світу за Єрусалимом. Княжий Київ уподібню-
ється до Єрусалима у своєму материнстві. Князя Кия давньої пори 

літописець звеличує за царською гідністю, кажучи, що не перевізни-

ком був Кий, бо царі приймали його за рівню як особу царської висо-
ти: «Ини же, не свідуще, яко Кий єсть перевозник бил, у Кієва бо 

бяше перевоз тогда с оноя сторони Дніпра, тім глаголаху: на перевоз 

на Києв. Аще бо би перевозник Кий, то не би ходил Царюгороду; но 
се Кий княжаше в роді своєм; и приходившю єму ко царю…токмо о 

сем віми, якоже сказають, яко велику честь приял єсть от царя…» 

[133, с. 86]. Давня царськість, шанована в світі, та материнство духо-
вного города Єрусалима увіходять до чину óбразів, що здійснюють 

представлення і людей, і землі, яку збирає довкола себе город дав-

нього «царственного» князя Кия. Ще у давнину з’являється на київ-
ських пагорбах царськість, що владою своєю тримає місто і землю. 

Тоді ж показалося і материнство міста, воно в суті своїй є світотвор-

чим чинником. Натомість світоустроєвий лад утверджує відома за 
літописом присвійна до Києва царськість. Силу духовного єднання, 

за старим звичаєм, про який мовить теж літопис, закріплює саме ма-

теринство. В давню пору – воно кревне, а в пізніший час – так само і 
духовне. І давнє кревне, і духовне материнство церковного Єрусали-

ма виґрунтовують материнство Києва вже в писаному – літописному 

викладі. І в XV ст. київські джерела ще раз наголошують на мате-
ринстві Києва. Так про Київ сказано у 1483 р. у Київському скороче-

ному літописі: «Славний великий град Києв, матерь городом» [Цит. 

за: 774, с. 52 – 53]. Царськість була посутньою складовою образу мі-
ста Кия для «зовнішніх», а материнство – сила, що єднала «своїх». 

Саме материнською силою духовного города, що в своєму такому 

материнстві уподібнювався до Єрусалима земного, єднає людей і зе-
млю Київ митрополичий та Київ печерців. 
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У Києві-місті духовно стояло три дієво-ідейних «стовпи» та їхні ті-

ло-уображення – митрополича Софія (на подобу до Царгорордської і 
Охридської), військовий та княжий Золотоверхий монастир Михаїла і 

такий самий княжий монастир Михаїла на Видубичах та Печерський 

дім Богородиці з Афонським благословенням. Це місце Богородиці, як 
і Афон, було і природною, а відтак і духовною горою, що підносила і 

Київ-город, і землю, яка ним провадилася, до духовної висоти. 

Показово, що Афон як духовна і теж справжня гора, та Єгипет-
ська й Палестинська пустелі, де і сталося духовне снування образу 

«небесного города» на землі, втікали від самого «міста» як «земсько-

го вертепа», пропонуючи вертеп духовний – печеру, а отже, і місце 
ще одного народження для земних – народження у Христі, котрий і 

сам собі за земний дім обрав дар земного лона – печеру. Монастир 

Печерський навпаки «йшов» до міста, навіть у цьому зближенні дос-
тупив до того, що єствено «зрісся» з містом, будучи його духовною 

твердинею. По суті сам Печерський монастир став городом – загоро-

дженим місцем від земних буревіїв. Саме Печерський монастир ро-
биться образом «міста сего» – топосу – освяченого простору. Адже, 

йшли у Київ, щоб потрапити «на Печери». 

І в часи литовського панування, нашестя Гедиміна сталося 1320 р., 
за Києвом зберігається княжий титул та поважне становище. Князів-

ський провід у Києві було втрачено зі смертю Симеона Олельковича. 

Поховано цього відновлювача київської княжої монументальної вели-
чі у Великій церкві Печерського монастиря, яку він поновив власним 

коштом. Недаремно ж добу правління Олельковичів називають Оле-

льківським відродженням, що, передовсім, торкнулося Києва, бо ґру-
нтувалося ідейно на київській княжій величній давнині. 

Сам Київ як ідея та образ так і залишався культурно панівним, і не 

лише у ближчому довкіллі. Його духовна сила перейшла цілим тися-
чоліттям та передалася по багатьох віддалених землях. Таким було 

його покликання, проголошене ще в апостольському слові Андрія 

Первозванного. Надалі апостольським словом Андрія Первозванного 
утверджували духовні підвалини Києва у власному рівноапостоль-

ному служінні й княгиня Ольга, і князь Володимир. Київський мит-

рополит Іларіон у «Слові о законі і благодати» виводить Русь поміж 
інші народи як «сосуд приятия благодати» й «ізлияния» духовної 
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«благости», якої можуть сподобитися і всі ті народи, що перебувають 

у Степу, на яких почав ширити своє духовне післанництво Київ. Міс-
то у своїй духовній силі вже почало виходити поза межі Володими-

рового Дитинця. Іларіон промовив про спочиле над князем Володи-

миром, а отже, і над його містом, блаженство біля новопосвячуваних 
київських Золотих воріт, що вже стояли на взятому під духовну опі-

ку Києва місці, вимежуваному від ще «непросвіщенного» Степу. Як 

буде зрозумілим у подальшому, київська духовна твердиня не мати-
ме меж лише довкола міста. Духовна сила Києва ширитиметься на 

величезні простори Півночі, Півдня та Сходу, ґрунтуючи тут христи-

янське єство духовного життя та культури київською традиційною 
основою. Навіть у XVIII ст. Київ тривав у своєму духовному покли-

канні. Новопросвіщенними сибірськими та далекосхідними народа-

ми, як і китайською місією, опікувалися духовні сівачі, що виховува-
лися у Київській академії. 

Слід зауважити ще раз, що у Києві ідейно протиставиться духовне 

царство царюванню земному. Київ не виборюватиме для себе цар-
ського обранництва, його покликанням буде Володимировий заклик-

молитва про Божественне покровительство «новопросвіщеннаго» 

народу Русі та її духовного проводу-апостольства і серед інших на-
родів: «Боже створивий небо і землю! Призри на новия люди сія, і 

даждь им, господи, увідіти тобе истиньнаго Бога, яко же увідіша 

страни хрестьянския…» [133, с. 162]. 
Головне ідейне спрямування духовного царства відбито в літур-

гійних виголосах, де це царство – суціль і земське, і духовне (незем-

не) провадяться керівною небесною силою: «Яко Твоє єсть царство, і 
сила, і слава...» [*23], літургійний виголос після молитви Господньої 

«Отче, наш». І це не лише властивість духовного почування христи-

янського Сходу, до якого через візантійсько-болгарське посередницт-
во долучився і Київ. Це первинна ознака як духовного, так і держав-

ного життя й християнського Заходу, де «Christus Vincit, Christus Reg-

nat, Christus Imperat...» – «Христос Перемагає, Христос Правує, Хрис-
тос Царює...» [*24]. Та час призводив до «змалення» величі, вносив 

зміни у ставленні до цієї великої ідеї як на християнському Сході, так 

і на Заході. В обох цих просторуваннях досвіду – цих духовно-
культурних утворах поступово здобувала першість та інша, вже про-
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ти-ідея, – переваги царства земного. Та Київ у «снуванні» власної 

духовної традиції зосереджувався на ознаках духовної єственності, 
що, як мовилося, виявлялися теж у царськості, але здебільшого духо-

вній. У Києві, а згодом і на слов’янському сході утвердилася ідея уві-

ходження до справжнього царства – царства Небесного лише по за-
вершенні життєвої путі кожним з земних мандрівників – кожним 

«земнородним». 

Тут, у Києві, ніби протиставилися царство земне й небесне. Спра-
вжність царську визнавалося лише за небесним. Зовсім не без такого 

ідейно-духовного підґрунтя з’явилося словесне пошанування-

поминання померлих, яким «зичилося» «Царство небесне» та «Нехай 
царствýє(ють)». І це ж зовсім незалежно від становища спочилих у 

суспільному розподілі місця. Так промовляється здавна і керівним 

особам, і простішим з походження та за заняттями людям. Цими сло-
вами про дарування Небесного царства висловлювалося переконан-

ня, що небіжчики (і знову постають значеннєві вираження причетно-

сті до Небесного – Божого в слові небіжчик) будуть причетними до 
Небесного великого блага. Так висловлювалася надія на те, що там – 

на тому світі небіжчикові «буде благо». Передовсім царство небесне 

та царствування там належало тим, про кого повчалося в «Требнику» 
митрополита Петра Могили так: «Перший стан на небо отходящих, і 

с Христом Царствующих, их же чести і призивати достоит, яко мо-

лящихся Богу о нас: і яко Мощи их чтити подобаєт» [883, 1, с. 179]. 
Тих, хто царствуватиме у небесному царстві, за словами «Требника», 

було видно по їхніх тілах у Печерському монастирі. 

Як зауважувалося, ще за Володимира, який був одружений з ціса-
рівною Анною, діти від цього шлюбу теж вважалися насліддям цар-

ського дому, не робилося учинків на виборювання ознак земного 

царства й царськості як у Києві, так і по всій підвладній Києву Русі. 
На цих землях, виходячи з київського усталення, утверджувалася ду-

ховно-небесна царськість. Саме місто Київ показує виразний вияв 

цієї місцевої твердинної ідеї. У Києві витворяється своєрідний «духо-
вний трикутник», від якого розходяться захисні кола київської духо-

вної спадщини, що бере під свій захист усі прилеглі землі. До цього 

«трикутника» входить, передовсім, Печерський монастир, який ви-
ступає духовним осердям Києва, і його духовним означальником, на-
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віть незважаючи на те, що його засновано ченцями. Князі, як і митро-

полити, навіть на гадці не мали протиставлятися Печерському монас-
тиреві. Цей монастир – місцина був благословенним на преподобли-

ве життя самою Марією Богородицею – Царицею Небесною. Саме Її 

своєю Царицею – Царицею Небесною називають у київсько-
українському духовному досвіді, єднаючись цим і з християнським 

Сходом і християнським Заходом, де Богородиця теж «Regina 

Coeli...» [*25] – Цариця Небесна, і так Її виславляється у латиномов-
ному Великодньому антифоні. 

Ще зрозумілішою стає висота й керівна сила Небесного царюван-

ня Марії Богородиці в українській духовній спадщині, коли згадати, 
що за князя Ярослава Мудрого при посвяті Благовіщенської церкви на 

Золотих воротах у Києві було учинено звернення (посвяту) міста й 

Русі під заступництво Богородиці: «Прідал люди твоа і град святіи 
всеславніи скоріи на помощь хрстіаном святіи Богородици…і цер-

ковь на великих вратіх сзда в имя прваг Господьскааго праздника свя-

тааго благовіщеніа, да єже цілованіє архангел дасть дівици, будеть 
граду сему, к онои бо радуися обрадованаа Господь с тобою, к граду 

же, Радуйся благовірнии граде Господь с тобою» [601, с. 97 – 98]. До 

цього ідейного ґрунтування для духовних підвалин Києва входив і 
митрополичий собор святої Софії. А також, поза сумнівом, і княжі 

монастирі: у верхньому місті – Золотоверхий, та на Видубичах, що 

духовно провадилися покровительством небесного воєводи, захисни-
ка Небесного царства архангела Михаїла. Його, як ще віддавна поша-

нованого князями і киянами, було визнано захисником і покровите-

лем міста. 
Київська «духовна будова» зосереджувалася на трьох твердинних 

основах – Печерському монастирі, де церква, за переказом з «Печер-

ського патерика», постала саме з волі Богородиці, митрополичому 
соборі Софії – Премудрості Божої, де теж головний уявчий концепт, 

коли споглядати на внутрішню вівтарну мозаїку, спрямовувався на 

постать Марії-Оранти – більш земної, «заниженої» – наближеної до 
земних у регістровому розташуванні у соборі, порівняно з «вищим» 

зображенням Христа Вседержителя у головній бані споруди. Ця «бу-

дова» духовно утверджується ще на одній основі – місцях пошану-
вання небесного воєводи-архангела Михаїла. Це був особливий чин 
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образо-явлення, що виснував подальші образо-появи Небесного пок-

ровительства у Києві. Це був провід Небесного царства – Небесна 
сила-держава у києво-руському (українському) духовно-культурному 

та владному устрої. Так виявлялася головна ідея небесного проводу, 

здійснювана у образо-появі «небесної руки» та княжого керування у 
Києві і постаті князя як «оруди» в руці Божій. Отже, має безсумнів-

ний зв’язок з рукою як образною ознакою духовно-культурної тілес-

ності. Ідейно київський духовний і державний чини віддавна зосере-
дилися на до-небапіднесенні – повсякчасному наближенні до Царства 

Небесного. 

 
Тілесність у словесності – це зберігання значеннєвого зв’язку з най-

давнішим – попереднім часом, де космогонійне сприйняття явищ було 

моделюванням пам’яті, а разом з тим, поєднанням з початковістю буттє-
вого «викладу» світу. Інакше не могло і статися, адже космогонія – поча-

тковість, а космологія – вже виявлення і сприйняття сутності світу та сві-

тового ладу як будови-вистрою. Вони – не послідовність, а взаємовито-
кові і доповняльні «оповіді» про світ. Космогонія через тілесність розхо-

диться – розпливається «почасткованою наявністю» світу – тіла в космо-

логійних джерелах знання. Через це і саме слово як в дописемному про-
явленні, так і в писемному закарбуванні є тіло-зодягненим – тіло-

появчим. 
Космогонійна бачність тіла не випадає із вмісту слова і словесно-

сті книжної. Але в цьому – вже книжному – випадку з’являється ін-

ша сила, що здійснює тіло-провадження. Перевагу та спрямувальну 
дію отримує Душа як «місце» збирання світової сили – космологій-

ного перетікання. Цілком зрозуміло, що в справжню основу тіло-

діювання закладається космогонія, яка вже здавна виявляє схему мо-
делювання світу і увіходження людини в неї. Попередній вибуховий 

дух, що рухає тілом, переходить у підпорядкування Душі, яка учиняє 

виразну співучасть у тіло-діюванні. Вона – «голос» Всесвітнього 
(Вселенського) співзвуччя в людському тілі вже в час слова книжно-

го. Через те і тіло-діювання в образо-явленні, яке подають книжники, 

– це поєднавче видиво – «со-движеніє» Душі й тіла. 
У багатьох випадках саме невсипуща Душа робиться причиною 

явлення «незакляклого» тіла та його діювальних проявів. Саме тоді 
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художній образ у книжній творчості підсилюється незатьмареною 

панівною красою, що дає загальну висоту «художній картині» відт-
ворення людини, яка своїм життєвим ходженням переймає і добуває 

всю мудрість світу цього, а не прибивається до «його кутків» як 

всюди неприйнятий чужинець – приходько. 
Художнє бачення книжників відтворює декілька тіло-дій, в основі 

яких лежить, поза сумнівом, космо-сприйняття, де збігаються після 

значеннєвого віддалення космогонія та космологія як «початкове» та 
«показувальне» взаємоперетікання. У них і Душа, і тіло в симфонії 

глибинного чування і поєднання. А їхній діяльний поєднавчий прояв 

має декілька художньо-образних домінант. 
Це княжі тіло-образи як місто-держальні, місто-будівні моделі «ді-

ланія» – творчості. В княжому місті космологійно появлена модель 

влади виводиться із загально-появчого світового ладу [410, с. 282 – 
364]. Це і чернече подвижництво з молитовним «миро-стяжанієм» 

(внутрішнім духовним космо-творенням) в середині «заступальних» 

стін монастиря як моделі, уподібненої до воїнських лат для всього сві-
ту і окремого тіла (плотяного і духовного) людини. Про образ тіла-

стіни, що його молитовно виявляють отці-подвижники та пророки, ко-

трі їм у молитовній допомозі перебувають, сказано в передмові «О пе-
черах праведнаго отца нашего Антонія и о Чудотворном Пресвятой 

Богородици образі Черніговском» до книги «Руно орошенноє…» Ди-

митрія Ростовського: «…Изяслав за гнівом преподобнаго Антонія от 
Преділ Кієвских ижденет…князь Черніговскій Святослав…присла по 

святаго нощію, и к Чернігову того взят, идіже он взлюби місто близ 

Града в Горі Болдини и ту Пещеру ископав живяше в ней: на немже 
місті создан бисть посліди монастир…Святоє оноє місце, з старожит-

ности, и с святобливости Преподобнаго отца Антонія, и иних по нем 

мешкаючих святих отцов, не мній и з Чудов нинішних времен діючих-
ся от образа Пресвятои Богородици: похвалу и славу свою мієт; и слу-

шне назватися может Вертоградом, которого Преподобний Отец наш 

Антоній Печерами ископал, святии Пророк Илія стінами Молитв своих 
огородил, Пречистая и Преблагословенная Діва Марія, цвітами чудов 

своих насадила; аби правовитии ділатели: честнии іноци подвизаючися 

в святом огородку, плоди добродітелей збирали, и до житниц Небес-
них зносили» [288, арк. 3]. Поряд з цими є збірна і не менш важлива 
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художня модель діювання «мирскаго человіка» – це «шляхова тілес-

ність», де кожен крок – «ступенець» теж по-особливому відчутий та 
пережитий. 

Світопорядок і його художнє уображення в книжній словесності, 

зрозуміла річ, щонайбільш космологійне, але і таємниче творче яви-
ще. Адже в ньому поєднується і вже «вихоплене» людиною знання 

про світ, що потім робиться часткою її художньо-культурного досві-

ду. А також «самовхоплення» світу, що як таємниця потроху «пере-
дається» людині як дар відкриттів. Разом з тим, художньо-образна 

космологія у просторі слова книги є щонайбільш освяченою. Цей 

простір незвичайний, його посутність – сакральність. 
Сповісником сприйнятих через простір книжно-священного «ду-

шевних» порухів у тілі на початках виступає, безумовно, митрополит 

Іларіон Київський. У його творчості виявляється співприсутність 
двох тіл – тіла города, і тіла городянина. Город тілесний у нього – це 

стольний Київ, який у формовияві показується як «голова». У цьому 

бачиться не лише метафорика всеохопного художнього смислу. 
Адже справдешньо Київ – «чоло» для всього, що відбувається на Ру-

сі. Київ – не лише «голова тілесна» всьому земному руському тілу, 

але і «духовне чоло». Таке «чолування» по-особливому назнамено-
ване в самому місті. Це церковні споруди, що підносяться золотом 

над стінами міста. Задля глибшої посутності розгляду слід зауважи-

ти, що «золоте означення» як художньо-мисленнєва напрямна цілко-
витого усвідомлення всього того, що відбувається на Русі, є ґрунтов-

ною появою. Через те в Києві сприймається атрибутивність золота як 

вияв посутності сили влади. Але не стільки владних осіб, як місця, де 
учиняється владний провід «тілесного гóрода». 

Особливе «тілесне побутування» Києва виявляється і через види-

мий знак гір, що на ґрунті давнього космогонійного мотиву утвер-
джують «тілесне явлення» міста. Гора – формо-появча частина кос-

мологійного «єства». Саме гори (пагорби як семантично-варіативний 

модифікат) сповіщають в давнину про завершення космогонійного 
дійства та впровадження вже доконаного в схемо-образ космології. 

Київ «тілесно» так само утвердився на горах, його місцинна посу-

тність походить з гір: «И придоста к гором києвским» [373, с. 34]. 
Схему світотворення і світовибудови закарбовано в образах у відпо-
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відності до загальної космологійної моделі. Це є свідченням того, що 

велика, всезакорінена домобудівна ідея вказує на власну образо-
посутню присутність і в самому Києві як тіло-граді. 

З частиною тіла, теж космогонійно значущою і утверджувальною, 

– ногою (стопою) пов’язується цілий корпус руського прочанського 
письменства. Серед українців цей вияв духовного подвижництва на-

звано «прощею», що означає увесь збірно-творчий смисл «поклонної 

подорожі». Слово «проща» і закладений в ньому смисловий вміст 
пов’язане з літургійним «Премудрость прости» – закликом, що зву-

чить до вірних, просячи їх бути особливо уважними. Літургійне 

«Прости» дуже наближається до наявного в українській мові слова, 
що значеннєвою основою виразно пов’язане з тілесністю, – «випрос-

татися». До того ж слово «проща» має зв’язок зі словом «прощення». 

Власне, проща і є прощення. Отож, кажуть: «а чи буде тобі проща?» 
Тобто, чи проститься тобі. Ідучи у «поклонну подорож», прощалися 

з ріднею, ближчими та далекими, а йшли поклониться до святинь, 

щоб на Благодатному місці, отримати «прощу» – прощення (відпу-
щення) і собі, і тим, з ким прощалися вдома. Отож, «проща» – це ще і 

випростання з-під тягара гріха. 

Головна путь, куди спрямовувалися прочани, – єрусалимська. Це 
«хожденіє» в Єрусалим – «пуп земли»: «о пупі земном и о церкви» 

[328, с. 36], що, як зауважував в своєму творі руський прочанин-

ігумен Данило, містится саме в Єрусалимі. А в самому Єрусалимі-
городі являлася небо-земна образна та посутня тілесність. Ті, хто 

прибував до Єрусалима, набували у «власному єрусалимському» об-

разі особливу форму поєднавчої тілесності, що кріпилася небо-
земною моделлю міста. Бо ті, хто приходив до Єрусалима, робилися 

ніби споглядачами всього єрусалимського буття, а не лише тих жит-

тєвих митей, які трапилося побачити під час прощі. Єрусалим зем-
ний як місто збирав у своєму просторі образи видива Єрусалима не-

бесного. Шлях прочанина, що «опрóстився» в помислах і на час своєї 

прощі робився мандрівником на «великій путі», підводив його до 
Єрусалима земного, а в ньому підносив як «підхоплене око» до спо-

глядання очима Душі і Єрусалима небесного. 

Космологійність самої такої подорожі означалася кроками – 
«ступенями», що їх карбували на земній путі прочани. В українців 
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про єрусалимську путь мовили, як про таку, кожен «ступенець» якої 

як великий труд на «великій путі» бачиться із Висоти. Кожен крок 
такої подорожі впечатувався як свідчення подвигу в тіло землі, отож 

був і земним, але так само і небесним. Бо як казали прочани, а за ни-

ми й ті, кому вони «роздавали» своє «живе свідчення» про святий 
город: «Хто у Русалимі побував, тому Господь слідочки посчитав» 

[*26]. 

Особливим тілом народним постає Русь перед «очима світу» в 
«Слові о законі і благодаті» митрополита Іларіона Київського. Обра-

зне «чоло» «Слова» з показовою значущістю виокремлене давньоки-

ївським автором. Це князь Володимир, якого вже немає «тілом тіле-
сним» серед присутніх киян, до яких митрополит звертає своє «Сло-

во». Але «честнаа глава» князя «видит» очима мудрими з небесного 

города тих, що передстоять біля тіла города земного, який набув собі 
і лати коштовні – захисні стіни, і пишні Золоті ворота: «…всякою 

красотою украси. златом і сребром. і каменієм драгим. і ссуди чест-

ними. яже церкви дивна. славна всім округьниим странам. якоже не 
обрящется в всех полунощи земніімь. от встока до запада і славнии 

град твои Києв. величством яко вінцем обложил.» [601, с. 97]. 

Сам же Іларіон у «Слові» одразу ніби один лише і зауважує «при-
сутність» князя, і з ним, теж одним, який неначе повернувся з дале-

кої подорожі, провадитиь бесіду. Та у такому видиві митрополита 

з’являється не лише бачене у ті миті, але і все те бачне, що підно-
ситься з глибини пам’ятного. Бачиться (привиджується) митрополи-

ту Іларіону чесна голова князя, з яким митрополит-промовець і учи-

няє бесідування. «Встани о честнаа главо от гороба твоєго, встани, 
отряси сон, ніси бо умерл нъ спиши, до обшааго всім встаніа. Встани 

ніси умерл, ніс бо ти ліпо умріти, віровашу в Христа живота всему 

миру, отряси сон, взведи очи, да видиши…» [303, с. 98], – виголошує 
митрополит Київський. Заклик митрополита має летіти зовсім неда-

леко. Княже тіло спочиває після відшестя Душі у «преділіх» зведеної 

ним Десятинної Богородичної церкви в старому, його – Володими-
ровому, Києві. Там і його голова, «очі» якої, вже тепер як очі Душі, 

споглядають з висоти невидимо для земних і зібраних на слухання 

митрополичого «Слова». Заклик митрополита посилається до города 
Володимира, до Десятинної церкви, з города Ярослава: «Добр пастух 
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благовірію твоєму, о блажениче, святаа церкви Святиа Богородица 

Маріа, юже сзда на правовірьніи основі, иде же и мужьственоє твоє 
тіло нині лежит, жида труби архангельски» [898, с. 234]. 

Сам митрополит Іларіон постає перед князем, небесним предсто-

ятелем як поручитель та предстоятель земний за «цілость» (здоров’я) 
тіла і Душі всіх зібраних – городян-киян, а відтак – і всієї Русі. Князь 

же у «Слові» з’являється в особливому тілі, не видимому для прису-

тніх, але «видющому» на самих згромаджених, такими ж своїми 
очима, котрі він розкрив іншим, як мовить про це митрополит Іларі-

он: «Сліпи біхом от бісовьскиа льсти и тобою прострохомся сердеч-

ниими очима» [898, с. 242]. Митрополит Іларіон учиняється провід-
ником князя-гостя у «ходí» містом, вказуючи Володимиру на ті осо-

бливі діла, довершені в тілі-тексті міста Києва. Тобто показує те, до 

чого доклався тілесно кожен через свою особисту участь. Митропо-
лит перелічує ці діла, художньо уображуючи їх, ніби питаючи у кня-

зя, чи не посоромлено ними самого Володимира, котрий і розпочав 

справу нового домобудівництва – піднесення Києва ще до більшої 
величі: «Виждь же и град, величьством сіающь, виждь церкви цве-

тущи, виждь христіаньство растуще, виждь град, иконами святиих 

освіщаємь и блистающеся, и тіміаном обухаємь, и хвалами божест-
венами и пініи святиими оглашаємь» [898, с. 240]. Адже неподалік 

митрополита-промовця і князь-володар Ярослав, який Володимиро-

ве: «недоконьчаная…наконьча» [898, с. 234], і його дружина Ірина. І 
від усіх них з високою гідністю пастиря передстоїть митрополит Іла-

ріон, вказуючи на них як своє духовне стадо, сановитому гостю кня-

зю Володимиру. 
Володимир на землі перебуває у великому пошануванні. Він – 

його тіло-мощі лежать у Десятинній церкві. Але митрополит Іларіон 

підводить його у «преждняя», ніби пробуджує від сну – його чесного 
«успенія», в якому той блаженно перебуває, і виводить його, «став-

лячи» у передстоянні до народу. У словах митрополита прочувається 

кілька культурно-значеннєвих шарів, що залягли до культурних під-
валин давнини, а головне спрямування яких – тілесність. Завдяки ті-

лесному моделюванню у словах митрополита художньо виявляється 

в образі значеннєвість блаженного спочивання – «лежання» після ві-
дшестя Душі («успеніє» князя Володимира), що є сном, а не смертю, 
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як підкреслює митрополит Іларіон у своєму заклику: «Встани, ніси 

умерл! Ні бо ти ліпо умріти, віровавшу в Христа, живота всему миру. 
Отряси сон, взведи очи, да видиши, какоя тя чьсти Господь тамо 

сподобив…» [898, с. 238]. До того модельно та мотивно доєднується 

і закликання князя як першопредка і святого вітця до молитовного 
передстояння («стояння» перед Вишнім престолом) в охоронному 

обстоянні за народ. Отож, князь і молитовник, а відтак і доглядач 

«ціло-здравого» стану і Душі, і тіла всього руського народу. Він – 
небесний громадянин, що представляє народ руський у Високосному 

городі, який стає в ньому сам і поставить із собою тих, хто у молитві 

звертається до блаженного Володимира за князя Ярослава: «…о бла-
говірнімь кагані нашемь Георгіи…» і за самого себе. Бо князь Воло-

димир у духовному «стоянні» може: «…стати с тобою непостидно 

прід прістолом Вседржителя Бога и за труд пастви людіи єго пріати 
от него вінець слави нетлінниа с всіми праведниими, трудившимися 

єго ради» [898, с. 244, 246]. 

Особлива семантика, виявлена у художній формі образу, уводить 
князя в згромадження тих, що його пам’ятають. Він неначе з’являється 

перед всім народом – перед всіма зібраними: «Виді же аще і не тілом. 

нъ Духом показаєт ти Господь вся си. о них же радуися і веселися яко 
твоє вірноє всіаниє не исушено бисть зноємь невіріа…» [601, с. 98]. 

Вони «спільним поглядом» задивляються на вказаного митрополитом 

Іларіоном князя Володимира – вглядаються в княже передстояння. І на 
заклик митрополита Іларіона всі зібрані вдаються до особливого по-

шанування князя і його пам’яті. Стається велика прослава княжого жи-

тійного подвигу, а відтак – і його земського діювання. Разом з тим, по-
особливому вшановується показаний митрополитом зібраним киянам 

княжий тілесний образ – його чесна голова. 

Собором іменитим вшановується все те, до чого видимо торкну-
лася рука князя – його спрямувальна правиця. А від всього собору 

митрополит Іларіон виголошує прославицю тодішній появі князя 

(його тіла) – його блаженному «лежанню» посеред города Києва. Пі-
дносить у величанні митрополит так само і всі княжі життєві учинки 

– як житійне діяння. Це і княже «стояння» «чолом» в чині земської 

влади, і «сидіння» на великому княжому столі як владодержця, а піс-
ля відшестя з земної путі – «лежання» в Десятинній церкві, та перед-
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стояння до Вишньої слави, адже він – «молящийся за ни»: «Добрь 

послух благовірію твоєму о блажениче святая црки святия Богоро-
диця Марія, юже сзда на правовірніи основі. ідеже і мужественноє 

твоє тіло лежит. Ожидаа труби архангелови» [601, с. 127]. А ще «во-

зстаніє глави» і невидиме «стояння» посеред народу, учинене на за-
клик митрополита Іларіона. Все це тіло-образи, що вже простору-

ються в образо-чині небо-земної святості. 

 

 
 

Окремо при спогляданні наповнення óбразами та постатями про-
стору Київського Духо-несення слід зауважити і бароковий час Киє-

ва. Барокові собори та церкви були простором проявлення бароково-

го слова. Слід не забувати, що і в науці спершу означено будівне, 
малювальне, і скульптурне бароко, а вже згодом, за подобою до та-

ких, – і літературне [526, с. 32]. В Україні саме бароко ще й виразно 

понародовилося, увійшовши у простір хати і як образú народних ма-
лярів, і книга, і як окрема «вірша». А поза хатою – при дорогах – як 

поклонні хрести та «фіґури» («хвиґури»), витворивши простір вияв-

лення живої святості. 
Саме бароко як спосіб українського світосприйняття і художньо-

го моделювання побаченого світу згодом було вже культурним ґрун-
том для побутування «свого», що протиставилося «іншому» [*27]. 

Культурним простором такого протистояння був Київ. Київ бароко-

вий, що стаяв на духовній основі Києва княжого, де закорінилася 
ідея та творилися образи небесного, єрусалимського, за смисловим 

полем, царства. Це «київське духовне» царство протиставлялося зе-

мному, ґрунтом для якого була римська модель «сприйняття світу». 
Царство «римське», земне за суттю, у Київ та в Україну, принесла 

московсько-петербурзька доба творення імперії. Римською моделлю 

царства захопилося українське дворянство, народ так і залишився 
при київському єрусалимському царстві, що смисловим обширом 

перейшло і в добу київського (козацького) бароко. Бароковий Київ як 

святий Київ, шанований всім народом як місце невичерпного вияв-
лення святості – народний Київ, протиставився «губернському кла-

сицистичному» Києву. Київ бароковий – народний був чимось ін-
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шим від Києва «чиновницького класицистичного». Київ бароковий 

був спадщиною русько-української духовної спільноти – Київ Півд-
ня. А Київ чиновницький належав вже до тодішньої імперії зі столи-

цею у північному Петербурзі. Це був «Київ Півночі». 
 

Примітки 
*1. Влахерни як місце Богородиці у Царгороді у своїй появі теж ґрун-

тувалися з єрусалимського «значеннєвого поля». У «Гомілії на Успення» 

Йоан Дамаскин каже, що свята Пульхерія, яка звела багато церков у Цар-

городі за імператора Маркіана, перенесла гріб Богоматері разом з поли-

шеними в ньому після Богородичного успення ризами в побудований на 

честь Богоматері Влахернський храм [524, с. 18]. Шануючи Влахернську 

Царицю, у Печерському монастирі Києва визнавали Її царське воління, 

що закликало до споглядання та підкорення себе Небесному царству, єру-
салимському в своїй суті. Це було визнання державної сили Небесного 

Єрусалима. 

Влахерни та Влахернська цариця звеличувалися і серед інших наро-

дів. Пошанування Влахернської Богоматері здійснюється віддавна і в 

Грузії – це свято «Влахерноба». 

*2. Приклад такої «зрослої сполуки» в показуванні місця «Київ – Лав-

ра»: «Се правовірний Христіанине, и всяк благоговійний Читателю, от 
нарочитих міст в Россіи Кіїовских, сиріч от Лаври Печерскія Кіїовскіа» 

[745, c. 6] 

*3. У Києві та на Півдні через Влахерни – Влахернську царицю утвер-

дилося «духовне видиво» Небесної влади – Царя та Цариці Небесних як 

єдиновладних. Укріпилася сила «небесного царства» як влади Небесного 

Єрусалима – «Києво-Єрусимського царства». На відміну від «земного 

царства», Києво-Єрусалимське царство було духовним – духовною твер-

динею. Ось твердження про Царство небесного Царя, якого, як і Царицю 
Небесну, єдино сприймалося і визнавалося в Печерському монастирі: 

«Придіте, благо стадо, добляго пастуха богословесьная овьчата, іже мене 

ради алкавше і трудившеся прииміте уготованоє вам царствиє от сложе-

ния миру», «Никон же отвіща: “Благодатию Божиєю аз єсм остриги их 

повеліниєм небеснаго царя і призвавшаго их Исус Христа на таковий под-

виг”» [327, с. 308, 324]. Цю «духовну владу» печерські чорноризці пропа-

гували всім, хто до них прибував. 

Називання самої Церкви на київському Півдні теж пов’язували із зна-
ченнєвою царськістю. З цього приводу Лаврентій Зизаній, відповідаючи у 

своєму «Великому Катехизисі» на запитання: «Откуду імать імя своє цер-
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ковь?», наголошував: «Ми убо Русь от царя іменуєм церковь, зане єсть 

жилище царя небесного, аки би глаголюще царственница. Греци же ю на-

рицают своім язиком – екклісія…, сиречь созваніє или собраніє…Ляхи же 

от кости нарицают костел, аки би рекуще, костница» [Цит. за: 211, с. 300]. 

У «Лексиконі» Памво Беринда так само тлумачить походження назви 
«Церква», пов’язуючи її з поняттями «царськість», «дім», а ще – «спіль-

нота», загалом – поняттям «святості»: «Церковь: храм Божій, дом Божій. 

Церковь єсть названа от царя, іже царским домом єст. А в Ґрецком язику 

Екклісіа, церковь. Отсюль називаєтся, сбор, от зобраня, згромажіне, от 

зозваня в купу на громаду…називаєтся скинія, дом молитви, свіденіє, 

святило, село, святоє людскоє, святая, а олтар зовется, святая святих» 

[664, арк. 301 – 302]. 

Та, попри утвердження смислового поля «земного царства» на мос-
ковській Півночі, у весільному звичаї і тут переважають «княжі образи», 

порівняно з царськими. Частіше зустрічається називання «нєвєсти»: 

«княжна», «княгіня», рідше – «царєвна». А «женіха» здебільшого нази-

вають: «князь», зовсім маловживаним на весіллі є «царєвіч», «царь» [701, 

с. 192]. 

У пасічників царицею називали бджолину матку. І в замовляннях при 

укусі змій зустрічається означальна царськість. Це «цариця змій Олена»: 
«Олено царице, закажи своєму війську степовому, польовому і водяно-

му…», а в іншому замовлянні ідеться про те, що «на гніздищі» «цариця 

Ляга»: «Цариця Ляга, царице Лягище! Собірай своє військо – горюцьке і 

газдюцьке, собірай і спиняй зуби, губи і уста…» [372, с. 320]. 

*4. Молитва до св. Духа. 

*5. Слова до відпустів перед співом «Честнійшую»; приспів на моле-

бнях до Богородиці та на Богородичних канонах. 

*6. У греків насправді йдеться про «μαφóριον» або «άγίας Σκέπης» – пок-
риття. А на Русі називання свята і пошанування самого покриття зблизилося 

із смисловим полем вищого священнодійства – з архієрейством. Покриття з 

голови Богородиці названо «омофором» (за схожістю звучання «мафорій» 

та «омофор»). Саме пошанування Богородичного омофора подано у приспі-

ві до ікосів акафіста Покрові Богомотері: «Радуйся, Радосте наша, покрий 

нас от всякаго зла честним Твоім омофором». 

*7. Канон на утрені свята Воздвиження, ірмос 3-ої пісні. 
*8. Васúльки сприймалися в Україні як «єрусалимське зілля»: «Небо-

жчик дід мій бувало також розказують, чому то на Воздвижениє васильок 

з хрестом воздвигає ся. Як цариця Єлена хреста шукала, на котрім Ісус 

Христос умер, то ходила, ходила, ходила тай не могла знайти. Аж в єд-
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ним місци дуже щось запахло, а то був васильок, що зі всього зілля най-

краше пахнею. Вона там зачала шукати, стали там копати і викопали на 

тим місци хрест. Тому то тепер васильок з Хрестом воздвига ся і тому 

люди потому відправі розхапуют, бо то добре, як таке сьвячене зілє в ха-

ті» [309, с. 139]. 
*9. Слова з кондака свята Вознесіння 

*10. До підтримуваних князями святинь, де шанувалося Спасителя і 

преображенське Світло належить Межигірський Спас, який ще називали 

Білим Спасом, на спогад біліні одіжі Христа під час преображення [338, 

2, с. 455]. Та церква Спаса на Берестові: «Między zapadem y pułnocą drogą 

idziemy przez kąt Spaski, to jest mimo cerkiew Przemienienia Pańskiego; te S. 

Włodzimierz zmurował…» [Цит. за: 338, 2, с. 734]. 

*11. Акафіст Богородиці, ікос 4. 
*12. Акафіст Богородиці, ікос 8. 

*13. Акафіст Богородиці, ікос 3. 

*14. Акафіст Богородиці, ікос 10. 

*15. Частина з молитви п’ятої на початку літургії Напередосвячених 

Дарів. 

*16. Образ «Богоматері Стіни» зустрічається у відправі свята Покрови 

Богородиці. Це 2-й тропар 6-ої пісні конону на утрені. 
*17. Про це йдеться у тропарі свята образу Новгородської Божої Ма-

тер «Знаменіє»: «Не суть бо слези, но являєт знаменіє своєя мілості: сім 

бо образом молітся святая Богородіца Сину своєму і Богу нашему за град 

наш – не даті на поруганіє супротівним». 

*18. Вважалося, що князь Володимир отримав царські знаки (інсигнії) 

[505, с. 194 – 223]. 

О. Веселовський вказує на факти із життя Візантії, коли варварським 

володарям роздавалися знаки царської гідності, припускаючи, що та ша-
ноблива увага могла бути виявленою і до Русі. Згадати хоча б шлюб ціса-

рівни Анни з охрещеним Вододимиром, яка ставила умову перед брата-

ми, що не піде за варвара. Після охрещення в очах Анни і її братів стосо-

вно князя і охрещеної Русі сталася «деварваризація» [170, с. 163 – 164]. 

Називання царем руських князів, напевно, було «внутрішньору-

ським»: руське титулування Олелька Київського – цар, а польське – 

князь. В акті про домініканський кляштор в Києві Олелька «по-польськи» 
названо князем: «Nos igitur Alexander Dei gratia Dux et haeres Kijoviae…» – 

«Відтак Александр з Божої ласки Князь і спадкоємець Києва…» [Цит. за: 

338, 1, с. 446]. 
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Царськість Володимира потверджується і у відправі на день його 

пам’яті: «Якоже отец духовно, царь же чувственно, Российским людем бил 

єси, Владимире, истинний же проповідатель, яко апостол Христов…» 

(третя стихира «на Господи воззвах» на Велицій вечерни). Володимир та-

кож і спадкоємець Небесного царства: «Днесь возсия благочестиваго кня-
зя Владимира память, яко миро излиянноє…і на небесіх прият Царство і 

вінец» (перша стихира на літії). 

Царськість Ярослава потверджує у своєму творі «Палінодія, сиріч 

книга оборони святой апостольской всходней церкви кафолической…» 

Захарія Копистенський: «Літа 6545 (1037) місяца ноембрия 4-го дня небу 

подобная и пречюдная церковь Святой Софіи в Києві посвячена єсть за 

царя и великого князя Ярослава, которий тую церьковь муровал; той и 

книги греческиє на словенский язик перекладал, и монастири многии фу-
ндовал, и книгами церькви и духовних опатрил; читай о том в Пролозі 

монастиря Печерского місяца ноебрия 4-го дня. Той же Ярослав и город 

на горі при церкви Святій Софіи збудовал бил, и валами великими обто-

чил єго…» [Цит. за: 898, с. 30 – 31]. 

*19. При тому, у визолоченні верхів стається значеннєве потілеснення 

самої споруди. «Верх» – це «потілеснення церкви» у її образному сприй-

нятті. Ось до прикладу у Псалмі, вміщеному до «Житія Феодосія Печер-
ського», «глава» – це «верх» тіла: «Обратится болізнь єго на главу єго і на 

верх єго сниде неправда єго» [327, с. 324]. Теж саме «церковний верх» – 

образне і заченнєве потілеснення церковної покрівлі зустрічається і в 

«Лаврентіївському літописі»: «Заложена бисть церкви св. Михаила Зла-

товерьхая Святополком князем» [Цит. за: 338, 1, с. 120]. Та літописне по-

відомлення про багатоверху церкву – з 15-ма верхами у Києві з «Никонів-

ського літопису»: «церковь каменну…о пятинадесять версях і позлати іх 

златом і украси дивно» [Цит. за: 338, 1, с. 40]. 
*20. Золотавість та «золотий образ» церкви є антіохійськими. З антіо-

хійського зачину походить образ «небесної присутності» у спільноті зем-

них, що виявлялася у золотоверхому образі церкви. Це у Антіохії у IV ст. 

було зведено золотий восьмерик (октагонал) – церкву-базиліку, що нази-

валася золотою. Золоті ворота у Царгороді, згодом у Києві, а від нього – у 

надклязьменському Владимирі – це помісцевлена образна поява, що пос-

тає за значеннєвим ґрунтом типосу-уподібнення до образу з єрусалим-
ського джерела. Золоті ворота як місце появи Слави на землі – це «єруса-

лимське» у духовному житті. А «золоті церкви» чи глави (верхи), як у 

Києві – це «антіохійське». Хоча навіяне воно у Антіохії із золотавого (не-
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бесного) смислового поля, що з’явилося в єрусалимському духовному се-

редовищі. 

Слід зауважити, що у «золотавому образі» Києва простежувалося як 

єрусалимське, так і царгородське значеннєве підґрунтя. Царгородською 

«золотою появою», як можна дізнатися з оповіді про Михайлика, були 
Золоті ворота. Михайлик – доглядач Золотих воріт – «київського золота» 

як царської ознаки Києва, що через Михайлика (а він, як видно з його ха-

рчу, – чернець-воїн) у час лихоліття «забираються» у Царгород і повер-

нуться знову до Києва: «…Як лихоліття було, то прийшов чужоземець, 

Татарин, і то вже на Вищгород, а далі вже в під Київ підступає. А тут Ми-

хайлик лицар був, да як зійшов на башту да пустив з лука стрілу…аж та 

стріла так і встромилася у печеню. 

“Е”, каже, “се ж тут є сильний лицарь!...Подайте, каже, «мині того 
Михайлика, то я отступлю. От Кияне…А що ж? оддаймо!” А Михайлик 

каже: “Як оддасте ви мене, то в останній раз будете бачить Золотиі воро-

та”. Да взяв на ратище ворота, – так як от сніп святого жита, да й поіхав у 

Царіград через Татарське військо. 

А лицар Михайлик і досі живе в Царіграді; перед ним стоіть стакан-

чик води, і проскурка лежить; більш нічого не ість. І Золотиі Ворота сто-

ять у Царіграді. І буде, кажуть, колись таке время, що Михайлик вернетця 
в Києв і поставить ворота на своє місто» [340, 1, с. 3 – 5]. 

*21. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*22. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*23. Літургійний виголос після молитви Господньої «Отче, наш». 

*24. Слова гімну, що входить до чину відправи Понтифікальної Висо-

кої Меси. 
*25. Антифон Пасхального часу, що заступає «Ave Maria», співається 

у латинському обряді від опівдня першого дня Великодня (Pascha) до Во-

знесіння (Ascencion). 

*26. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*27. Узагальненим образом (смисловим ґрунтом) для такого змоделю-

вання може бути протиставлення «плахт» та «суконь». Для моделі увзає-
мниння двох протиставних культурних полів, як двох інших світоглядних 

типів, взято за основу образну вибудову, що є наявною у творі І. Нечуя-

Левицького «Старосвітські батюшки та матушки». Це слова академісти 

Марка Балабухи: « – Тату, дайте коней! Поїду ще в Хохітву. Там панни не 
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прості, вбираються в сукні, по-паньській. Цур їм, тим плахтам! Поїду ще 

до суконь» [628, с. 312] настільки виразні щодо показування двох сільсь-

ких та двох міських світів, які представлялися в тогочасній Україні. Звіс-

но, ці протиставні «культурні поля» походять з середовища духовних. 

Але узагальнення з їхнього побуту може бути перенесеним і на взаємини 
у всій Україні тієї і пізнішої доби: «своє», близьке до народу, виборне ду-

ховенство з старого козацького часу, що плекає козацьку бароковість, ві-

дрізняється від запанілих духовних. Те ж спостерігається і у взаєминах по 

всій Україні: «свій» український люд і «чуже» губернське начальство, що 

справді оселялося та «служило» в імперських класицистичних будинках. 

Про них не з великим задоволенням озивався Т. Шевченко, зокрема, і про 

будинок інституту шляхетних дівчат у Києві [207, c. 71]. 
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4.3. Печерська чернеча громада: житійний подвиг  
у «небесному труді» 

Уже саме вміщене «Сказаніє чесо ради Печерский монастирь на-

звася» до текстового зведення «Повісті временних літ» виявилося 
немалою мірою програмовим. І хоча входило до послідовного – «лі-

то за літом» писаного викладення подій, насправді сприймалося як 

«безлітноє» – «непереходящеє» явище. Причиною такого текстового 
укладання була, напевно, не лише велика участь літописця Нестора 

(бо теж належав до печерської братії) в праці над літописом, а й вже 

на той час осягнена вагомість постаті самого Феодосія. Печерський 
ігумен Феодосій через те «Сказаніє» на сторінках «Повісті» стає, от-

же, постійним «представником» Печерської братії та чудесної «двоі-

ци», куди увіходив і його попередник Антоній Печерський. 
Феодосій, як каже «передання», походив з Василева поблизу Ки-

єва (теперішнього Василькова). Батько його, певно, належав до рат-

них людей, згодом перейшов на службу до Курська, куди за ним пе-
ребралася й родина. Феодосій ще в ранньому дитинстві навчився 

грамоти та почав читати, як передає традиція, святе Письмо. Житій-
на оповідь зближує молодого курянина, майбутнього ігумена, до 

священних місцин світу. 

Перший напрямок позакурського духовного подвижницького 
шляху мав пролягти до Єрусалима: «Таче слишав паки о святих міс-

тех, идіже Господь нашь плотію походи, і желаше тамо ити, і покло-

нитися им. Моляшеся Богу глаголя. «Господи мой Ісусе Христе, 
услиши молитву мою і сподоби мя исходити святая твоя міста і пок-

лонитися имь» [4, c. 24]. Виявляючи бажання духовного подвижниц-

тва, Феодосій мав намір пристати до прочанської ватаги: «І тако мо-
лящюся єму, і се приидоша странници в град тъи…Они же обіщася 

єму пояти єго с собою і допровадити єго до святих міст» [4, с. 24], 

що збиралася вирушити до святих місць Палестини. Але та, перша, 
спроба була невдалою – дорогою Феодосія наздогнала мати [*1] й 

силоміць завернула його додому. Хоча на цьому Феодосієвий шлях, 

що вже тоді снувався під духовне скерування, не перервався. Шука-
ючи й надалі собі місця для усамітнення у монастирський спосіб, 
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Феодосій спрямовується до Києва: «…і тако устремися в град Києв, 

бі бо слишал о манастирех тамо сущих» [4, с. 28]. Купецький поїзд, 
за яким потай ішов Феодосій з Курська, привів його до гір над Дніп-

ром. Чи ще не в той час життєписного усталення Феодосія здійсни-

лося зближення окремих місцин світу та значеннєвого накладання 
географічно-семантичних окреслень в часовому перебігу людства, 

що виявлялися в Києві та Русі. Ідеться про зближення понятійних 

елементів у сакральному світовому хронотопі – часопросторі Єруса-
лима й Києва. Сталося таке зближення у «житії» Феодосія, Київ для 

нього і завдяки йому (його подвигу) зробився «духовним Єрусали-

мом»: «І тако изиде в слід страньних. Благий же Бог не попусти єму 
отити от страни сея, єго и-щрева матерьня і пастуха бити в страні сей 

богогласьниих овьць назнамена, да не пастуху убо отшьдшю, да опу-

стієть пажить, юже Бог благослови, і тьрниє і влчьць вздрастеть на 
ней, і стадо разидеться» [327, с. 310]. Відтак Феодосій пішов до Киє-

ва: «І тако устрьмися к Києву городу», тут його прийняв Антоній: 

«Тгда глагола єму блажений Антоній: «Благословен Бог, чадо, укрі-
пивий тя на се тщаниє, і се місто – буди в немь» [327, с. 316]. Адже 

не на порожньому ґрунті розвиватиметься потім бачення (концепто-

ве структурування) образо-чину Єрусалима над Дніпром, тобто Киє-
ва – другого Єрусалима з його духовними вершинами, що постали на 

справжніх горах. Як можна спостерегти, Феодосій не потрапляє до 

Єрусалима земного, та судиться йому прийти до Києва, де в печерній 
обителі Іларіона-Антонія він наближається до «горніх» – до Єруса-

лима небесного, завдяки своєму життю стаючи його «присним насе-

льником» – небесно-єрусалимським громадянином. 
У чернечому служінні Феодосія спостерігається певне поєднання 

«печерного» (у справжньому розумінні цього поняття, коли зістави-

ти його з дійсністю Печерського монастирського життя), і «наземно-
го» – зв’язок зі світом – «миром». Ще самому Антонієві, хоч як він і 

не особливо цього бажав, адже прагнув життя переважно самітниць-

кого, доводилося сполучати «печерність» із «наземністю» у власно-
му чернечому подвигу. 

А вже далі пішов Феодосій, розгортаючи й розгалужуючи «назе-

мну» чернечу діяльність монастиря: як ченця, як ігумена, і як, шо-
найвиразніше, духівника-провідника не лише для монастирської бра-
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тії, а й для багатьох світських осіб, зокрема для князів та княжих 

двірських людей, тобто для світу — «миру» на загал. 
Хоча, як видно з печерського чернечого звичаю, Феодосій не був 

«першостопим» на цій путі. Коли спостерігати узаконені в київській 

духовній спадщині монастирського життя, ґрунтованої значною мі-
рою на печерській, способи розмови-спілкування зі світом поза пе-

черним перебуванням, то саме Антоній показував приклади такого 

увзаємнення, знаходячи часини для зустрічі з тими, хто шукав духо-
вного настановництва та втіхи. 

Преподобний Антоній часто виходив на зустріч з прибулими до 

Печерського монастиря. Так, згадати хоча б його зустріч з матір’ю 
Феодосія, яка прибувши з Курська, розмовляла з Антонієм, маючи на 

меті забрати сина з монастиря. Згодом так чинив вже й Феодосій, ви-

ходячи на зустріч до своїх духовних шукачів. Але й Антонієвий по-
передник в печерах на Дніпрових схилах Іларіон-митрополит теж не 

втікав цілковито від світу, а лише на певний час приходив до печери, 

аби поринути в молитву та роздумування. Переважну більшість ден-
ної праці віддавав Берестовому, заміській княжій оселі, де був цер-

ковним настоятелем і духівником, аж поки не було його покликано 

на митрополиче служіння. 
Антоній і Феодосій виступили «двоїцею» – «главизною» у пос-

танні Печерського монастиря та розгортанні напряму духовного 

шляху Києва й Русі. Їхні житійні подвиги творять визначену послі-
довність – вони з’явилися у Києві – «в Печері» один за одним. Через 

те й художня патерикова оповідь двонерозлучає Антонієво-

Феодосієвих діянь, вбачаючи їхню «потребну» взаємонаступність. 
Отже, в Антонієві — першозасновника, а в Феодосії – здійснювача-

розбудовника усього розпочатого першозасновником на Печерських 

пагорбах. Відтак Антоній і Феодосій зробилися предстоятелями у 
вишніх оселях за місце – Лавру, і за всіх, хто до неї приходив, або 

вдостоївся покладання тіла в монастирі, самі будучи покладеними 

тут тілом: Антоній у Печері, а Феодосій у зведеній за його ігумену-
вання Успенській церкві: «Аще ли кто…в селіх церкви тоя положен 

будет, везді бо молитва Антонія і Феодосія заступаєт» [4, с. 86]. 

Після підупаду київської княжої влади, сталося це слідом за мон-
гольською навалою та у Литовську добу, саме монастир Печерський 
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– Лавра перейняв на себе завдання збереження та несення Київської 

ідеї. І це було помітно навіть у назві монастиря, який ім’я Києва зро-
бив своєю означальною складовою. Монастир названо Києво-

Печерським. Печерська – чернеча ідея і київська княжа та митропо-

лича як духовні напрямні староукраїнського буттєвого простору і пі-
дтримка духовної життєвої сили в ньому сполучилися у монастир-

ському житті, а відтак і в назві. Київ як іменний вияв ідеї «зрісся» з 

житійним місцем печерян, що стали її носіями. І вже в Лаврі ця жит-
тєва духовна сила робила іншим саме життя людське руського-

українського поспільства. Таке духовне переінакшення ставалося 

щораз, щоріч з «простої» – опрощеної, тобто позбавленої всіляких 
життєвих турбот, подорожі-прощі, тієї подорожі, що мала випроста-

ти – поставити «струною рівностояння» кожного, хто прибував до 

Печерського монастиря. Саме для цього і учинялася подорож до Ки-
єва – «київська проща» як до ближнього Єрусалима, Єрусалима дру-

гого [*2]. Як зауважувалося, саме «До Києва, другого Єрусалима по-

спішайте», – так закликає митрополит Йов Борецький, звертаючись 
листом до львівських громадян. Київська проща, отже, прирівнюва-

лася до деякої міри до єрусалимської. А у післямонгольський час і в 

добу панування Криму та турків на морі замінила собою єрусалим-
ську прощу. Але, що йдучи з поклінною мандрівкою у Печерський 

монастир, прочани йшли і у Київ, а не лише до монастиря, промов-

ляв народний вислів, де відбито й мету подорожі, і місце її спряму-
вання. Ідучи до Лаври, говорили, що прямують: «У Київ, на Печери»: 

«–Треба в Києві на великому тижні висповідатися, в чистий четвер 

одговітся, треба молебень на печерах найнять, на часточку дать, на 
святі мощі по шагу покласти, то тоді Господь і помилує нас…» [626, 

с. 132]. Отже, ішли «на» духовну гору для здобуття життєвого спо-

кою. А саме таке висходження скріплюється словами з «Печерського 
патерика» зі «Слова о преподобним Марьці Печерниці, єго же пове-

лініа мертвіи послушаху»: «…прииди на вічний» «живот» [4, с. 157]. 

Прихід «на Печери» був трудом, що учиняв висходщення «на живот 
вічний». Про таку ж путь мовить митрополит Іларіон у «Слові о за-

коні…»: «…и на путь животнии наступихом» [898, с. 242]. Це давнє, 

по-особливому заозначене в Печерському монастирі «на» – як «на 
духовну гору висходження» переноситься і в інші місцини, зокрема, 
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у Чернігів до Болдиної гори, куди перейшов Антоній Печерський: «И 

присла Святослав ис Чернигова в нощи по святаго Антоніа. Антоній 
же пришед к Чернигову и взлюби місто, нарицаємоє Болдини гори, и 

ископав печеру, и вселися ту. И єсть ту манастирь святиа Богородица 

на Болдиних горах и донині близ Чернигова» [4, с. 186]. Монастир 
умістився «на Болдиних горах», хоча насправді Антоній, як і в Києві, 

оселився «в» печері. І в Чернігові, як і в Києві, монастир був «над» 

печерою – «на» печері, що була першим чернігівським домом для 
чернечого подвигу Антонія Печерського. 

Прикметно, що і в межах самої Лаври відбивається київська гір-

ська образність та її посутність. Київська «суть» – це давній світоус-
троєвий чин старого міста. Місто-гора по-особливому шанується в 

світі. Гірською посутністю в образі вказується на природне виявлен-

ня звищої обраності місця і города, що підноситься на ньому. У дав-
нину увесь верхній старий Київ називався «Гора» [*3]. 

Для такого значеннєвого вивищення навіть часом додається уявна 

гора чи гори, яких насправді може і не існує. І майже всі давні благо-
словенні місцини, які увінчувалися монастирями, теж мали у своєму 

уображенні «духовну гору». Така «присутність» гори, що вивищує і 

місце, і тих, хто перебуває на ньому, а так саме приходить до нього з 
поклінною подорожжю – на прощу. Така значеннєва частка підне-

сення-височіння над місцем передавалася завдяки додованню прий-

менника «на». І це не лише київський – лаврський приклад образо-
появи вивищення горою. При тому, що у Київ, як мовилося, ішли, 

щоб зайти «на Печери». У колядках так само зустрічається образо-

чин гори, що значеннєво подається завдяки «на»-зосередженню та 
«на»-представленню духовної висоти та піднесення, просторуючися 

ієротопійно у «єрусалимсько-йордансько-вифлеємському» священ-

ному обширі. Притім Вифлеєм уображується домом-печерою («на 
вертепію»): 

Як в славному граді Ієрусалимі, 

А на святій ріці на Іордані, 
На Сіянській горі, на вертепію, 

Виростало там древо пресвятоє, 

Пресвятоє ж то древо кипарисове. 
На тім святім древі да й на кипарисовім [Цит. за: 250, с. 101]. 
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Таку ж «горо-назву» та уображення мав і Спасо-Прилуцький мона-

стир на Вологодщині. Його засновника Димитрія як особу, котра при-
йняла благословення на заснування монастиря і подальше чернече 

життя від Сергія Радонезького, дуже шанувалося на московсько-

новгородській Півночі. Після прославлення як святого, Димитрія При-
луцького внесено до переліку святих, імена яких постійно виголошу-

валися на відпустах та на літійних молитвах. Але прикметним є те, що 

цього святого згадували з називанням місця, де постав заснований ним 
монастир. А сам монастир у «додаванні» до імені святого показувався 

як «гора-висота». Отож, і дотепер, з огляду ще на давнє пошанування, 

на старообрядницьких відправах засновника Спаського монастиря на 
Вологодщині згадують як: «іже во святих отца нашего Дімітрія на 

Прілуце». І це при тім, що монастир стоїть неподалік річки Вологди – 

«в ізлучінє». У самому «Житії Сергія Радонезького» виразно розрізня-
ється просторова значеннєвість і місце, що є її осердям через приймен-

ники «на» та «в». «На» вживається на означення вже стояння «на мєстє 

сем» монастиря чи міста. Над місцевістю монастир «підносить» прий-
менник «на», тоді ідеться вже про певен час перебування на місці, і про 

існування вже певного досвіду духовного подвигу на ньому. Хоча зна-

ченнєвою основою такого піднесення у духовному стоянні монастиря 
над місцем, як видно з викладів в «Житії Сергія Радонезького», є при-

родна течія ріки. А образною моделлю для появи такого піднесеного 

завдяки «на» образотворення, що вказувало у своїй появі на образ ду-
ховного вивищення монастиря і всіх зібраних в ньому, була формульна 

схема уображення в заамвонному тропарі, яким розпочинається Вели-

ке освячення води на Богоявлення: «Глас Господень на водах вопиєт 
глаголя: приидите, приимите вси. Духа Премудрости, Духа разума, 

Духа страха Божия, явльшагося Христа». Ось приклади того, коли в 

«Житії Сергія Радонезького» ідеться про розташування (просторуван-
ня) з вживанням прийменника «на», що снується завдяки природному 

протіканню річки: «О началє монастиря, іже на Кержачє», «єдін же от 

братій шед к Стефану іже на Махріще, хотя увєдєті яже о нем», «І тако 
пріспе нощь…заутра же встав, іде в путь свой, і прііде в монастирь іже 

на Махріще» [326, с. 368, 370]. У «Житії Сергія Радонезького» та сама 

модель часопросторування, де увиразнюється духовне піднесення, що 
з’являється від перебування в настрої охоплення радістю свята, в обра-
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зо-появі витворюється через прийменник, що вказує на висходження – 

«духовну гору» – «на», тим більше, коли ще ідеться і про чернечий по-
стриг, який і є початком шляху піднесення: «Ігумен же незамедлено 

вніде в церковь и постріже і в ангельскій образ…на память святих му-

ченік Сергіа і Вакха» [326, с. 300]. А початок «духовного обживання» 
місця – «вселенія» передається через прийменник «в»: «Єлма же убо 

по єже в началє ігуменства єго, внегда преподобному Сергію просіаті в 

мєсте своєм, в монастирє зовомєм “іже в Радонєже”» [326, с. 338]. 
Теж саме вбачається і в чині «стояння» – розташування монасти-

рів у Молдові. Тут теж виникає образна «гора-висота». Так, зокрема, 

сказано про монастир Хумор: «додо(х) монастиру пана ивана двор-
ника успеніу святои богородици єже є(ст) на хоморю єдно село на 

врх солонця где є(ст) бил татомирь» [Цит. за: 973, с. 275]. А ось що 

подано про увіходження у владний чин Штефана Великого у «Пут-
нянському ІІ літописі»: «Сбрася вся земля с святійшим митрополи-

том кир Феоктистом и с помощию Божию помазаша єго на господст-

во на Серети, идеже именуєтся місто то Дерептате і доселі, і прият 
скиптри Молдавской земли» [804, с. 69]. 

При княжому на-столуванні – посадовленні у чині влади, тобто пі-

днесенні на владну висоту – сильне повновладдя, чиновий образ гори 
теж упостійнюється своєю смисловою присутністю. Висота, що пере-

дається завдяки «на»-спрямуванню – вивищенню «приростає» до «сто-

ла-сідалища», яке є місцем – висотою для учинення дії з нагородження 
владою. Отож, говорилося про настолування, що здійснювалося на мі-

сці, яке визнавалося постійно як «настолноє». Є такі згадки і в молдов-

ських літописах. У «Бистрицькому літописі» при записі про перемогу 
господаря Молдови Штефана Великого в 1475 р. над турками при Вас-

луї подано таке: «И взвратися Стефан воєвода с всеми воі своіми, яко 

побідоносец в настолний свой град Сучавски. И взидоша єму на сря-
тениє митрополит и иєреиє, носящи святоє Євангелиє в руках и слу-

жаще и хваляще Бога о бившем даровании от Вишніго…И даровá мно-

ги тогда дáрова всей войсці своєй и похваліуще Бога о бившем» [804, с. 
28 – 29]. А молдовський монастир Путна побіч місця свого «стояння» 

мав навіть гору з єрусалимською посутністю – місцевий Сіон: «А один 

боєраш, кажуть, поцілив далі за Штефана-воєводу в пагорб, який на-
зивають Сіон, біля монастиря» [Цит. за: 973, с. 276]. 
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Давні міста, ось як Рим, безумовно є горо-вмісними у своєму поя-

вному образі. Та і Єрусалим мав у своїх межах і близько них, непо-
далік міських стін, кілька визначальних гір, що підносили город до 

висот над місцем довкільним, і на прилеглі та віддалені округи. Це і 

Храмова гора, назву якої як «гору-ім’я» зберегли і мусульмани, зві-
вши тут мечеть скелі – Куббат ас Сахра (Купол Скелі). А так само 

гора Сіон. 

А у давніх германців гора входить навіть як «посутній ґрунт» до 
називання міста – города загалом. Отже, такий давній світоустроєвий 

лишок у германців – це «berg» (гора, на якій постає «burg» – зáмок). 

Взяти до уваги хоча б називання німецькою Левового міста – Львова 
– Lemberg. Хоча, звісна річ, сам Львів у своєму уображенні так само 

горо-вмісний. Це гора, на якій тривалий час підносився Високий за-

мок. Інша львівська гора – Святоюрська. Тут височів монастир, де 
здавна перебували єпископи, а згодом і митрополити Галицькі. 

Отож, і при появі Львова дотримано давній чин «вивищення-

піднесення» місця та наближення його до Висоти через природну го-
ру. 

Прикметно, що Київ своєю міською посутністю увійшов у всі мі-

сцинні назви, так витворився образо-чин «Києва-імені». А його обра-
зна світоустроєва посутність – «гора-образ» теж увіходить до особ-

ливого київського образо-чину. Навіть у Печерському монастирі, де, 

як зауважувалося, його початок, а отже, і «ґрунтівна посутність», 
з’являються через Печеру, а все одно представляється і складова об-

разо-чину Києва-міста. І при уображенні Печерського монастиря по-

сутньо показується гора. Бо ж і в межах самої Лаври давня «Печера», 
як про це сказано в «Печерському патерику», теж двоскладова, і теж 

«горо-вмісна» – тут образом постає гора, що провадить до посутньо-

го висходження. Отож, і в самій Лаврі узвичаєно кажуть про ходу чи 
розташування «на» Дальні (іх), а чи Ближні (іх) печери (ах). 

Хоча висоту духовної гори, бувало, долали і з «в»-накеруванням. 

Додавання до образо-дії просторового переінакшення тіла «в»-
спрямувальної ходи вказувало на в-ходження до виокремленого про-

стору, подібне до переміщення в «зáгороду», якою і був гóрод – за-

городжене місце. Таке, «вигороджене», пересування простором – від 
переходів його межів’ями до в-ходження у особливе місце, загоро-
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джене духовно-молитовною стіною, показує просторування тіла і 

думки Афоном. Отож, про прибуття і перебування в монастирях 
Афонської гори мовилося як про в-ходження до гори-міста. Перемі-

щення Афоном передавалося через образо-дію «міського простору-

вання». Про Афон та перебування тут казали як про чинене «в святой 
Горі»: «Відати подобаєт, яко настоящая Молитва: сиріч, Тройце пре-

существенная: чтется убо в нікіих, в велицій же Цркви, и в святой 

горі не глаголется…» [883, 2, с. 43]. 
Сам Афон-гора просторується як вигороджений простір, як «міс-

то-гóрод». Саме про ходу в-город як в-гору ідеться в Євангелії від 

Йоана, зачало 14: «Во время оно: Взийде Іисус в Єрусалим…» [Цит. 
за: 883, 2, с. 11]. Але і таке, в-хідне, просторування вказує так само 

на справжню гору, переміщення стосовно неї – це висходження – хо-

да «на» неї. Єрусалим вивищується на горі, завершуючи її собою. 
Про цю, єрусалимську міську, гору як дійсний образ міста сказано і в 

Євангелії. Таку ж гору як велике місто являє і Афон. 

Та і самі печерці перед тим, як вторувати духовну путь «на Пече-
ри» – на духовну гору, спершу увійшли, зробившись невидимими 

для земних, у нутро – лоно гори, тобто «в» саму гору: «…сію ріку 

пивше, отци оставиша гради і села, богатство і доми, і вселишася в 
гори і в вертепи і в пещери земниа; сію ріку пивше, ученици твои не-

брегоша земних, но весь ум имуще к небеси…і вселишася в світ бо-

жествений, ідіже лици бесплотних, им же і ми послідующе…» [4, с. 
91 – 92]. 

Слідом за «Печерським патериком» про це свідчить і «Палінодія» 

Захарії Копистенського: «…з святой гори Афона благословенієм, а 
особливими млитвами пресвятой Богородици в Россіи били святиі чу-

дами прославлени, коториі в горах кієвских в пещерах жили, предив-

ним і над-єстественим подвигом подвизаючися, тілесніи світа сего 
страсти і пожадливости з себе викореняючи, тіло постом і штоденним 

трудом умертвляючи, а дух уставичними молитвами і богомислностью 

утішаючи. През што приходили до истиной философіи і в любов Бо-
жію, і так удостоілися даров Духа св. розличних» [343, с. 774]. 

Власне, Київ як іменна складова, а, отже, і як ідейний чинник 

«приростав» до кожної зі своїх споруд та своїх частин. Про митропо-
личий собор Києва говорили як про Києво-Софійський. Так само з 
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іменною «прирослою» частиною Києва був відомий і Поділ – нижній 

Київ. Його називали Києво-Поділ. Про те, що у печерському ідейно-
му чині була і київська складова, якою посилювалася печерська свя-

тість, адже апостол Андрій говорив у своєму сповіщенні саме про 

город великий з багатьма церквами, яскраво свідчить діяльність мит-
рополита Петра Могили. Саме він і вдався до ще більшого піднесен-

ня Києва, з погляду на його ідейну чинність. А «живу ідею» Києва і 

печерян (монастиря – Лаври) як ідею єдино-збірного святого місця, 
на якому таки просяяла провіщена апостолом Благодать, уображував 

«живими» (уособленими) постатями церков княжої доби, поновлю-

ючи їх із забуття та тогочасного руйновища. 
Але, що київське як ідейне сполучилося з печерським свідчить і те, 

що віднайдену чесну главу князя високопрестольного – рівноапосто-

льного Володимира, котру митрополит Петро Могила знайшов у по-
руйнованих стінах (підмурках) Десятинної церкви, владика почесно 

упокоїв, перенісши її саме в Лавру. Та й сам Петро Могила у своєму 

життєвому вияві показав сполучуваність «печерського» з «київським». 
Бо саме «печерське» донесло до часу митрополита Петра Могили – до 

ХVII ст. у пам’яті, а, отже, й ідейно все «київське» як Велике, що про 

нього мовив апостол. Тож «київське» бачилося як апостольське. На 
митрополію Київську Петро Могила став саме з Печерської архіманд-

рії. 

Можна припустити, що чин київського маковейського Дніпрового 
водосвяття утвердився за митрополита Петра Могили під час його по-

новчих дій, спрямованих на відродження Володимирової слави, як так 

само і Києва. Згадувано вже також про особливість київської прощі, 
зауважено й про зближення її за силою як прощення та духовного під-

несення до єрусалимської. І як і з Єрусалима приносили колись з со-

бою святощі як частку того «єрусалимського місця», так і з Києва свя-
тощі розносилися прочанами Україною та й поза її межі [*4]. 

У господарському побуті київські лаврські святі речі здобулися 

на окреме, обране для їхньої благословенної дії, місце. Так, особливо 
шанобливо ставилися до київських хрестиків, які застосовували па-

січники-бджолярі з засновчою (чи поновлювальною) метою щодо 

пасіки. Київськими хрестиками як святощами, що перебували під 
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благословенням дому Премудрості благословлялося «дім» для трудів-

ниць на Боговгодну справу – бджіл [*5]. 
 

 
Слід зауважити, що Печерські архімандрити мали особливе ста-

новище в духовному житті Києва та всієї Русі-України. Відтак вит-

ворювалося особливе просторування у час їхньої участі у відправах, 

як так само з’являвся і окремий образ, який показувався в Лаврі і по-
за нею. Це була естетична складова пам’ятного образу, що його 

сприймали лаврські насельники та прочани, перебуваючи у часі свя-

щенного просторування в Лаврі. З огляду на таку особливість місця, 
Печерські архімандрити мали й старожитні особливості богослужбо-

вого чину, що постали, мабуть, ще в часах вирізнення печерських 

ігуменів поряд з митрополитом та його крилошанами. А за відсутно-
сті в Києві як кафедральному місті митрополита, зокрема, у післята-

тарське лихоліття, печерські ігумени здійснювали, напевно, керівний 

провід вірними у Києві та й поза його межами. 
У цьому богослужбовому ключі прикметним є виокремлене стано-

вище Печерського монастиря, який ніколи у давню пору не мав на чолі 

єпископа, одначе здобув особливі літургійні привілеї. Таку, майже виня-
ткову, особливість мала обитель на Синайській горі. І в цьому Печер-

ський монастир у своїй славі зближуються з Синайською горою. До того 
ж показово, що і Синай, і монастир Печерський стають на один значен-

нєвий ґрунт свого існування. Обидва цих місця увиразнює гора. Хоча, її 

присутність у виображенні місця і є дійсним значеннєвим первнем, але 
по-своєму така наявність образу гори відбивається у назві кожного з 

місць. Синай зберігає в своїй назві ознаку гори, яка образно переходить 

так само і на Русь. Тут це місце відоме як Сіянська (Осіянська) гора: 
На сіянських горах, на 

Морських плитах стояв дуб… [901, с. 15 

або: 
               На Сіянській горі три святі сиділи… [354, с. 20]. 

А от Печерський монастир ніби «приховує» у своїй назві власну 

дійсну київську гору. Зі справжньої гори, на якій він стояв, у його на-
зві з’являється «діл-печера». В цьому й полягала особливість духов-

ного уображення монастиря. Справжня гора, яка ще до того ж і була 
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значеннєвою основою появи смислу духовної гори, що показалася на 

цьому місці, крилася в глибині печери, як і в глибині назви. Початко-
вий спосіб поселення – у печерах виявився означальним для назви 

місця навіть тоді, коли з’явився наземний монастир. Вся духовна си-

ла місця зосереджувалася саме в низі гори – в печері. А верхній мо-
настир зробився видимим – наземним образом Печерської підземної 

слави. 

Отже, становище і синайського, і печерського духовного провід-
ників виявляло назовні образо-чин зібраної-стяженої внутрішнім мо-

настирським подвигом духовної слави. Зважаючи на свою славу, Си-

найський монастир мав ігумена в архієрейському сані, який на чолі 
чернечої громади ставав з перервами у часі. Одне з останніх пого-

джень поміж східними патріархами про відновлення архієрейського 

ігуменства на Синаї сталося у XVI ст. І то був справді архієрей. А в 
Печерському монастирі стояв на чолі ігумен, згодом, як знано, мона-

стир зробився архімандрією. Але, що показово, так це те, що у мона-

стирі, і, певно, здавна утвердилися архієрейські ознаки богослужін-
ня. І це у сусідстві з самою митрополичою Софією. Можна зважити 

й на її запустіння на певен час, та як ідея і місце, позначене нею, Со-

фія Київська була завжди тривалим і незаперечним явищем, закріп-
леним у київській духовній традиції. Отже, «стяжена» слава у Печер-

ському монастирі надала йому безборонних з боку вищого духовенс-

тва і окремих літургійних доповнень. 
Серед особливостей архієрейського чину відправи, що вживалися 

у служіннях архімандритами Печерського монастиря, були: вихід з 

келії на відправу у Великій церкві «со славою» у мантії і з патери-
цею, у супровідному передході священиків та дияконів, при вході до 

церкви архімандрита зустрічали з хрестом та кадилами зі співом 

«Достойно єсть», архімандрит входив до вівтаря через царські врата, 
при зодяганні до відправи покладав на себе палицю, митру, панагію. 

Під час літургійної відправи благословляв трисвічником і двосвічни-

ком, на великому вході приймав святі Дари у царських вратах, не ви-
ходячи з вівтаря, причащав священиків за архієрейським чином [302, 

с. 47 – 52]. 

Середовищем виникнення, а згодом – обертання печерної чернечої 
ідеї як «підземного неба», тобто того «низу» на землі, звідки вже видно 
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небо – «верх» були Каппадокія разам з Палестиною. Каппадокія стала і 

тією чернечою землею, з якої з’явився Василій Великий (Каппадокій-
ський). У Києві ж, у Печерському монастирі, «каппадокійство-

печерність» уґрунтувалося як на житійному чині чернечого діяння са-

мого Василія Великого, так і на студійському уставному досвіді. Але 
василіанство було властивим лише окремим землям Київської митро-

полії. Студійство ж чинове – устав безпосередньо в самому Києві, в 

Печерському монастирі, злилося з каппадокійством. Студійський устав 
«проказував» – навчав способу чернечого діяння. Каппадокійство обу-

мовило місце чернечого дому – печеру, своєрідно виявивши в київ-

ських обставинах чернече сприйняття ідеї Дому земного. Так, в особ-
ливому поєднанні, витворився києво-печерський чин, уґрунтований 

студійсько-каппадокійським досвідом земного чернечого життя-

подвигу. У Печерському монастирі постало кілька виокремлених осо-
бливостей творення духовного шляху. Вони з’явилися як його складо-

ві, як творений у Києві, на Печерах, труд духовного зростання. Це, пе-

редовсім, «печерність», що виявляла глибину людського занепаду – 
розкриту прірву, яка своєю темнотою чавить людську Душу з часу 

втрати райського саду. Але саме там, у нетрях землі, і відбувалося 

людське переродження-поновлення. Переінакшення образу як духов-
ного виявлення людини ставалося, отже, у печерах. А змінювався – ду-

ховно перероджувався той, хто наважувався носити образ печерного – 

підземного самітника. Тут, у печерному мороку, відбувалося «стяжа-
ніє» дарів Духа, що сприяло кріпленню власного духа. Тут духовно мі-

цніло спостуване тіло і тим самим у ньому гніздилася, як у постійному 

вирії, несполохана Душа. У печері «стяжася» з непроглядної темряви 
промені Світла, як великої ідеї – постання й народження, тримання й 

підсилення. Отже, в глибині й темряві показувалися (в них виднілися) 

висота та світло, бачені оком тілесним для тих, котрі в пості та молитві 
перебували. Саме побачені там – у печері світло та висота радо відчу-

валися й сприймалися Душею. Глибокий «низ» являв видиво Вишньо-

го «верху». Київські гори не з вершин своїх, а з низу вели до Висот. 
Але зі своєї темряви глибинної ставали «горою-ліствицею» (сходами), 

що заповідаючи як висхідний шлях показував ченцям Йоан Ліствич-

ник. Гора і печера в ній як образ та значеннєве зосередження у висхо-
дженні ставали ліствицею, «ко небеси преводяй». 
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Великдень – Паска прокладав особливий прочанський шлях до 

Києва – на Печери. Аби дуже присвятитися, спечену вдома паску 

несли напоказ до святині, і біля святині, принісши цю жертву – хліб 

з сільських хліборобських рук, поверталися освяченими через 
з’їдання паски «на Печерах». Так з української хати висилався пос-

ланець, що мав занести в Київ – на Печери хатній, зібраний з польо-

вого збіжжя, по суті – «домовий дар» – паску. Так у просторі свято-
чного піднесення Великодня і через цю особливу прощу на Печери 

Київ образно зближується з Єрусалимом. Головне чинове дійство – 

Світло-поява ставалося щороку в Єрусалимі, збираючи і єрусалим-
лян, і довкільних, так і далеких прибульців. Єрусалим-місто щораз 

переживав живу радість Воскресіння – оновлення через появу щорік 

нового – живого Світла, яке уображувало самого Воскреслого, кот-
рий вже перебуває у небесній славі як Живий. Світло – це небесний 

Христос на землі. Саме як Христа-Світло зустрічалося Паску в Пе-

черському монастирі ще з часу ігумена Феодосія, який і сам осявав-
ся воскресенським світлом: «І єгда приближашася світлий день 

вскресенія Господа нашего Ісуса Христа, тогда преподобний при-

хождаше, яко Моисій с гори Синайскиа, душею сіая паче лица Мои-
сіова, і в вся літа устава своєго не преступи» [4, с. 89]. 

Подібно і в Україні Київ ставав Воскресенським Єрусалимом, 
куди стікався довкільний люд. Немає більшої заслуги, як хто з хати 

піде їсти паску в Київ [*7]. Показово, що паску слід було принести в 

Київ і спожити саме тут. І тоді, отримавши в Києві воскресенсько-
єрусалимське благословення через споживання свяченого, принести 

його з собою як обнову в свою хату, і рід, і поле – всі ті місця, де 

учинялася поступова поява найбільшої святочного образо-тіла Ве-
ликодня – паски. Від сіяння-завмирання зерня у землі – до оживан-

ня його пагоном та колосом, і аж до виявлення з цього людського 

плоду щорічного Великоднього хліба-паски – хатнього воскресен-
ського образу Христа Воскреслого. Отож, від винесення зерня з 

двору і польового засівання на весні – до такої ж, весняної воскре-

сенської, появи «хатнього артоса» – паски. 
У Єрусалимі Воскреслого уображувало Світло. Власне, це зро-

билося чи не найголовнішим пам’ятним образом з учиненої прощі 
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до Єрусалима та святої Землі у руського ігумена Данила. Адже ці-

лий розділ його твору-опису єрусалимських земних чуд присвячено 
саме появі Світла на Гробі Господньому. У Києві – другому Єруса-

лимі таке уображення Воскреслого Христа учиняв хліб, місцевий 

дар Воскреслому Спасителеві. Отже, саме на Великдень у Києві 
щонайбільше відчувалася єрусалимскість. Велике число прочан зі 

своєю жертвою-принесенням у Лаврі, на Печерах, споживало паску. 

Це той хліб, що по-живому височів над усім, уображував, як мови-
лося, Живого – Воскреслого Христа. 

Через поїдання паски в Києві робилося щонайбільше присвячен-

ня-долучення до святощів Великодня. Так витворювалося обігове 
коло в святкуванні Паски по-київськи, яке мало супроводжуватися 

неодмінним розговлянням – їдженням паски – «сятого» хліба саме в 

Києві, на Печерах, що могло складати новий образ уподібнення до 
всього єрусалимського-воскресенського. 

У Єрусалимі всі, або щонайменше, посланець, намагалися пот-

рапити до базиліки Гробу Господнього, щоб стати причасниками 
зустрічі й прийняття Світла. З храму Світло приносилося додому, 

щоб учинити його наближеним-освяченим, сповненим Великодньої 

радості й благословення неба через чистоту принесеного Світла. 
Так і в Києві, наближеному щонайбільше у Великодній час до Єру-

салима, ставалося сопричасне з радістю свята Воскресіння спожи-

вання хліба-паски. А звідти, з Києва, як зауважувалося, принесене 
благословення переходило і на хату, і на родину. Витворювалося в 

Києві цілком по-єрусалимськи – через рознесення сяйва Великод-

ньої радості влагодження простору. Цей простір, як і в Єрусалимі, 
мав своє осердя – образ і дію довкола нього. В Єрусалимі зосере-

джене просторування збирав Вогонь-Світло. У Києві ж все оберта-

лося навкруги місцевого уображення Воскреслого – паски. Адже 
Христос – наша Пасха: «ібо Пасха наша за ни пожрен бисть Хрис-

тос» (1 Кор. 5: 7). 

І в Києві, як і в Єрусалимі, з’являлося схоже коло й довкола ньо-
го поле перетікання святкової радості й благословення. Спрямуван-

ня переходу в такому коло-просторі відбувалося шляхом – з дому до 

щонайбільшої святині, і знову повернення зі святощами додому. В 
Єрусалимі цей шлях пролягав до великої святині – в базиліку Гробу. 
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В Києві він лежав у напрямі до тутешньої святині – Лаври. Київ 

справді зближувався у своєму чиновому уображенні, як мовилося, 
до Єрусалима на час Паски. І в Єрусалим, і в Київ щонайбільше чи-

сло прочан намагалося потрапити саме на Великдень. Воскресен-

ська радість ставала осердям притягання християн до місця Благо-
даті. 

Таким місцем ставав Єрусалим, де відбувалася земна поява Вос-

кресенської слави, а слідом за ним, згодом – разом із ним – у той 
самий час – саме на Паску подібним місцем робився і Київ – другий 

Єрусалим. І саме в цьому, в окремій увазі й по-особливому визначе-

ному, місці на появу Благодаті – у Великодній Київ наближається 
час до Єрусалима, витворюючи свою «київську єрусалимськість», 

через яку так само уділяється ерусалимсько-воскресенська Благо-

дать та радість. 
Прикметно, що і в Києві, ще княжому, сприйнялося сповістя про 

єрусалимську радість, яка показувалася у появі Світла. Саме цією 

ідеєю Світла як часу заповнення простору небесною появою, небес-
ною радістю, ґрунтувався щорічний простір зустрічі Паски і Воск-

реслого. Темрява п’ятниці та суботи – як час передочікування за-

ступалася всесяйним Воскресенським світлом. Цю радість Єруса-
лима Великоднього приносили з собою з цього міста земного, де 

вже зображується і Єрусалим небесний, прочани. Вони йшли до 

Гробу-печери на прощу, щоб здобути прощу – прощення при гробі. 
І вже осяяні там прощенням (адже: «Хто в Єрусалимі побував, тому 

Господь слідочки посчитав» [*6], – так здавна мовилося в народі) 

приносили до своєї землі і в Київ з собою єрусалимську радість як 
єрусалимське Світло. 

Руський ігумен Данило, що стояв поряд з тодішнім єрусалим-

ським королем Балдвином на Великодній відправі, як він сам казав, 
від всієї Руської землі поставив лампаду: «…да бих и аз поставил 

своє кандило на гробі святім от всея русьския земля!» [328, c. 114], 

яка ще і вдостоїлася особливого місця, бо ж була поставлена «в но-
гах» Спасителя, тобто на «самому тілі» – біля самого «Христового 

серця»: «Ипоставих своима рукама грішнима в ногах, идеже лежаста 

пречистеи нозі Господа нашего Иисуса Христа; в главах бо стояше 
кандило гречьское, на персіх поставлено бяше кандило святаго Савы 
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и всіх монастирей; тако бо обичай имут, по вся літа поставляють ка-

ндило гречьское и святаго Сави. И благодітью Божиею та ся 3 кан-
дила вожгоша тогда…» [328, c. 114]. Отже, вже як прощені і прося-

яні, прочани з Русі поверталися на свою землю з великим принесен-

ням в серці – зі святим Світлом.  
Власне, таке єрусалимське підкріплення Світлом небесним обра-

зу Воскреслого та образо-постаті Паски як Христа – «нашия Пасхи» 

увіходило до вогненної за природою образо-появи Воскреслого, а 
отже, і Великодня. Давнє слов’янське поняття воскресати та Вос-

кресіння стає на ґрунт вогненної сили. Старожитне «кресити» та пі-

зніше «кресати» вказують на дію появи вогню. Таким, власне, і бу-
ло Воскресіння Христове. Воно показалося як несподівана поява – 

проривання вогню. Отож, в образі Воскреслого та в образі-постаті 

Паски поєдналися небесний єрусалимський смисл Світла та земна 
поява вогню – кресання. Вони в єдино-сполуці складали чин небо-

земного уображення Паски в Києві та на Русі. І саме в Києві, на Пе-

черах, показався справжній образ Великодньої радості. Тут самі пе-
чери являли образ тимчасового Христового дому земного – печери-

гробу. Але «гроб і умерщвленіє не удержаста» Його, як і Його матір 

– Богородицю Марію. Ці слова належать до кондака престольного 
празника Лаври – Успення: «Гроб і умерщвленіє не удержас-

та…якоже бо Живота Мати к животу престави…» [*8]. Христос 

«погребенний» стає Христом воскреслим. 
Так, і «громадяни» підземного міста – Лаври робляться звідти 

вже городяними небесного гóрода. Щонайнижчий «низ» – Печери 

вже уображують в собі верх небесного города, ознакою якого є Сві-
тло. У темряві печери для городян-печерян вже з’являлося Світло. 

Воно ж сяяло від низу і до гори, де постала Велика церква, а з нею і 

на весь город Київ. І коли говорили про Печеру – так мовилося у 
збірному вияві про підземні келії, то, зрозуміла річ, згадувалося й 

гору, адже в Печерському монастирі й гора, і діл були у складі єди-

новиявного образу місця. Казали, як вже згадувалося, що йдуть у 
Київ – «на Печери». Тим самим підкреслювали, що йдуть на прощу 

на святу гору, де і діл так само являє верх духовного висходження – 

духовної гори. Бо саме місце уображує, вивищуючи і його і гору над 
ним, небоданна Успенська Велика церква: «И се видіх церков горі и 
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помишлях, кая си єсть церков. И бисть свише глас к нам, глаголяй: 

“иже хощет сздатися от преподобнаго во имя Божіа Матере”…» [4, 
с. 3]. А при небезпеці земній Печерська Успенська церква робилася 

«небесною»: «Тогда убо зліи тии человіци, мало помедливше, і пре-

подобному тому стаду сбравшуся в церковь с блаженним наставни-
ком і пастирем своим Феодосієм, і поющим утреняя псалми, устре-

мишася на них аки звіри дивіи. І приидоша, і се внезапу бисть чюдо 

страшно: от земля взятся церкви с сущими в неи і взиде на вздух, 
яко не мощи им дострілити єя» [4, с. 53]. 

Отже Печера, бо саме за нею, як сказано у «Печерському пате-

рику», і названо монастир: «І оттолі начашеся звати Печерьский 
манастирь, понеже бяху жили чрноризци преже в печері» [4, с. 19], 

була головним смисловим чинником образо-виявлення місця. Але, 

водночас, вона являла не «низ», а духовну вершину – Гору. Тому і 
йшли в Київ, не для того, щоб увійти в печери – залізти в глибину 

земну. А щоб здійснити духовне висходження, як його учиняли лавр-

ські підземні поселенці. І вони, пішовши вниз, в саму землю – в ло-
но землі, вже звідти піднеслися на духовну гору. Цим шляхом у Ки-

єві, на Печерах, сподівалися пройти і прочани. 

І в самому «Печерському патерику» вже при оповіді про початки 
монастиря разом з печерою мовиться і про гору. Гора як уображен-

ня Висоти та шлях духовного висходження супроводжує монастир-

ський діл: «І сія рек, посла єдинаго от братія к князю Изяславу, рек 
тако: “княже благочечтивий, Бог умножаєт братію, і містьце мало, 

просим у тебе, даби єси нам дал ту гору, іже над печерою”. Князь 

же Изяслав, сіа слишав, зіло радостень бисть…дасть им гору ту…І 
оттолі прозвася Печерьский манастирь, іже єсть от благословенія 

Святия Гори» [4, с. 18 – 19]. 

Цей город підземний став духовною основою – держателем го-
рода надземного. А щонайвиразніше поява єрусалиського Світла 

відчувалася, як мовилося, у Києві, на печерах, при наближанні Ве-

ликодня. Тоді печерський монастирський діл уподібнювався в обра-
зі своєму до вишини – «вишняго града». А вже з темряви виднішало 

Світло прийдешнього Воскресіння. І ті, хто йшов сам чи виряджав-

ся громадою у Київ їсти паску, йшли туди, так саме, як і в далеку 
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єрусалимську дорогу, на прощу – на прощення, але, водночас, – на 

духовну гору, з якої виднішає небесна Висота. 
Така проща справді була ніби заочною прощею від усієї грома-

ди. Адже ті, хто йшов у Київ, на Печери, перед тим, як вийти на 

прочанську путь, прощалися чи ж з людьми зі свого кутка, а чи із 
багатьма селянами. То був знак підготовчої чистоти до походу до 

великої святині, та до споживання свяченого на святому місці. От-

же, знак чистоти для себе та для свого місця – громади-села. Так 
просили благословення – доброго слова громади на таку путь. І вже 

громада потім, попередньо вирядивши таку особу чи кілька осіб, і 

приймала їх після повернення. Бо ж цей благочестивий вчинок – 
проща мав принести і в саму громаду благословення від Києво-

Печерських просяйних днів празника Паски. 

Недаремно ж на Русі-Україні утвердився звичай ще у чистий Че-
твер на страсті уображувати світло майбутнього прийдешнього Во-

скресіння. Відправлявся чин утрені страсної П’ятниці, у читаних 

чинових Євангеліях – 12-ох частинах сповіщається про зраду (про-
даж) Христа Юдою, та про взяття Христа під варту і про страсті, 

розп’яття, смерть і покладання Спасителя та печатання гробу. Але 

вся церква стоїть із запаленими свічками, вогонь яких по завершен-
ні відправи приносився незагашуваним до своєї хати. І тут на місця, 

через який відбувався зв’язок із зовнішнім світом – двері та вікна, 

лягали знаки хреста з вогненного тіла самої свічки. Отож, вогненна 
сила прийдешнього Воскресіння як обнова для хати приносилася з 

дому-святині – церкви у дім свій. Показово й те, що страсна свічка 

сукалася так, що мала «пережити» кілька (добре було, як сім чи 
дев’ять вогненних «оживань» на відправі Страстей, тобто таку свіч-

ку щорік носилося до церкви на чин страсних Євангелій; найпоміч-

нішою, що використовувалася для втишення «внутрішньої страсті» 
людини та зовнішнього обступання негараздами, вважалася свічка, 

що відбула «Страсті» 12 років поспіль, отже, яку бралося на 

«Страсть» упродовж 12-ти літ) [136, с. 166]. І сама така свічка вже 
входила в окремий чин появи свята. Вона виносилася з хати, запа-

лювалася в церкві, і загашувалася вже після назнаменування хати 

хрестом. Так ніби приносився «живий» єрусалимський вогонь, що 
отримувався в церкві. Адже його отримування ставалося саме під 
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час читання Євангелій, подієвий часопростір яких винятково єруса-

лимський. 
Прикметним є й те, що у смислах читаних Євангелій запанову-

вала тема страсті, розіп’яття та поховання – зближування до Гробу. 

Але в українському звичаї та сприйнятті вже ця страсна темрява ро-
зсівається сяйвом свічки. І тоді в тілі страсної свічки з’являється 

образ недалекого Воскресіння. Вже у Четвер у темряві починає 

з’являтися Світло. А при внесенні запаленої свічки до хати, вже по-
казувалося занесення переможного Світла Воскресіння в неї. Тем-

рява вже наповнювалася Світлом. 

Хрест, що лягав видимим знаком, виявленим з вогненної сили – 
бо «писався» вогнем, був вже переможним і охоронним знаком хре-

ста з Христом Воскреслим. Це вже був знак не Четверга-П’ятниці – 

знак Страсті, але знак перемоги – Воскресіння. Подібний знак пока-
зувався на хатньому тілі і на Водохреща. Але обидва вони, що при-

кметно, сприймалися у своїй появі за «книжною природою». Тобто 

обидва вони були писаними – виписаними на тих самих місцях хати 
– на одвірках і на «рямах» вікон. Та коли «Ярдань» – йорданський 

знак хреста писався світлою «барвою» – білою крейдою, так учиня-

ли дію, що називалася «писати Ярдань» [*9]. А ще потім і кропився 
новопоявленою в світі водичкою-йорданичкою, тобто «писався во-

дою». То хрест у Страсний Четвер виписувався силою вогню. Отже, 

йорданський хрест був з води, а страсний – з вогню. 
Прикметним є і те, що і йорданське, і страсне хресне назнамену-

вання в хаті являли собою Світло, обидва вони були охоронними 

знаками і видимим виявленням просвітлення, що стає на значеннєву 
основу просвічення хрещенням. Адже, це євангельські слова гово-

рять, що Йоан хрестив водою – так у хаті показується хрест з води, 

а Той хреститиме вогнем – Духом: «Отвіщаваше Йоан всім глаголя: 
аз убо водою крещаю ви: грядет же кріплій мене, ємуже нісмь дос-

тоин отрішити ремень сапогу єго: той ви крестит духом святим и 

огнем» (Лк. 3: 16). 
Так учинялося в просторі хати через «писання» – покладання 

знаку хреста на стіни – «тіло» хати ще й два очищення як образи 

покаяння. Одне – водяне, котре пов’язується з часом Ноя – всесвіт-
нього потопу – «тоді водою зійшли». Інше ж – вогняне виписування 
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вогню нагадувало про законодержальну силу вогню – про прийде-

шнє попалення законо-відступного світу – «колись вогнем згорять». 
Але обидва цих виписування хреста – і «водяне», і «вогненне» на-

лежали до образо-появи дії та утвердження простору покаяння в 

кожній оселі русько-української спільноти. Вони засвідчували при-
хід та появу в оновленій силі очисного знаку хреста в хаті. 

Загалом кожне таке «виписування» знаку хреста уображувало 

переможну силу Світла. Адже з’являлося у священному просторі 
церкви як місця явлення і прийняття з неба дарованої святині – но-

вої води з йорданського свячення та новоосяйної страсної свічки. 

Обидві ці дії «хресто-писання» вказували на прихід зі священного 
простору церкви священної повноти Світла, яка звідти – з церкви 

розпросторювалася й на хату, і на двір. На одвірках господарчих 

споруд так само «писали Ярдань». 
Прикметно, що виявлення та карбування Світла відбувалося че-

рез виконання «своє-дії», особливої, своєю рукою учиненої, «само-

дії», мало відтак особливий образо-чин потілеснення. Саме на таку 
дію вказано у «Путнянській хроніці»: «прийде да освятит храм Прі-

святій Богородици с помощиу Божиєу руку пріосвященнаго митро-

полита кир Феоктиста і єпископа Тарасия…» [804, с. 70]. «Писання 
Ярдані», як так само «виписування хреста» страсною свічкою, ви-

конувалося переважно старшими в хаті – господі. Тож винесення 

Світла з простору церкви і внесення його в простір хати – свій жит-
тєвий простір, учинялося як дія «присвоєння» святині та розповсюд-

ження її очисної сили на всю широчінь свого замешкування. Так 

само «присвоювалася» велика – більша сила святині, коли поверта-
лися з церкви зі свяченим після Великодньої відправи. Тоді, особ-

ливо на галицькому Підгір’ї, поміж ґаздами влаштовувалися «пере-

гони» на те, хто швидше увійде до своєї господи-ґаздівства зі свя-
ченим і візьме «більшу» його частку в свій життєвий простір, а та-

кож «потілеснить» її у собі – через споживання свяченого вже в ха-

ті. 
Отже, єрусалимська святість ще з давніх пір розносилася по зем-

лі прочанами. Подібно і святість київська як особлива сила благос-

ловенного місця, а це щонайбільше – печерські святощі, розносила-
ся і шанобливо зберігалася вдома, на своїх місцях прочанами. Київ-
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ське- Печерське мало благословити і кріпити «своє» – домашнє. І 

навіть незважаючи на те, що довкола Печерської Лаври витворилося 
«своє» поселення – містечко, яке так і називалося Печерським, та у 

назві самого монастиря Київ, а отже все київське, це вже мовилося, 

як ідейно святе та апостольське було неодмінною складовою. Спо-
стерігається майже незмінне називання Києва, як зауважувалося, 

при згадці та мовленні про монастир Печерський. Так само велося 

стосовно всіх київських святинь та отриманих у них святощів. На-
віть ті, що містилися у Нижньому Києві – на Подолі, приймали до 

своєї назви, кожне окремо, київську іменну складову: Києво-

Флорівський монастир, монастир Києво-Братський, а так само і ви-
окремлено в ньому монастирська святиня – Києво-Братська ікона 

Божої Матері. 

Святий Київ складає єдиний образо-чин з самого міста та з Пе-
чер (а в давнину – по-патериковому – з «Печери»). Так витворилася 

єдине відчуття святості та благословення місця, де і гóрод, і 

мо(а)настир (теж город – загороджене місце) перебувають в єдино-
сполуці назнаменування «цього місця» і Царем, і Царицею небес-

ними. Саме його Цариця небесна, як і Афон, звідки прийшов Анто-

ній, «изволи…в жилище собі», а для того: «…створит необориму 
церковь свою святую, юже сама изволи вздвигнути…» [4, с. 93] в 

цьому, тоді ще при-київському, місці. Цей простір називалося нада-

лі як дім Богоматері: «…і Бога умолити обіщаваєтся в дому пречис-
тия Божіа Матере» [4, с. 89], «Радуйся, умноживий талант Господу 

своєму…в дому Божіа Матере…» [4, с. 90]. 

За Антонія з’являється «в лоні» гори перший дім руського духо-
вного подвигу – печера. Земне Богоявлення (Різдво) стається в не-

рукотворному домі людському – в печері-вертепі. Бог на землі 

з’являється з печери – «Deus ex caverna»: «Родивийся в вертепі че-
ловічьска ради избавления, древле тя в вьртьпі, блажен живуща світ 

всия небесний, яко Павьлови, світозарьна тя показа, отче Григориє» 

(піснь 3-а, тропар 2-й, на день «Предпраздьньство святия Богороди-
ца, и святаго Григория Декаполитскаго» («Предпразднство» Різдва 

Богоматері)) [994, с. 414]. 

Так і назнаменування місця Антонієм робиться через дім-печеру. 
За Антонія з’являється невидиме для людського ока місце – печера 
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як духовний дім руського подвигу. Але цей, Антонієвий, дім, що 

показався у печері, був видимим Вишньому поглядові. А насельни-
кам цього печерного дому сам діл завдяки їхньому духовному под-

вижництву робиться, як зауважувалося, височиною – горою. Пока-

зовим є й те, що, просячи благословення на свою нову духовну осе-
лю, Антоній просив на місце її появи благословення від святості, що 

просторувалавя «в Горі», яке й отримав: «буди ти благословеніє 

Святия Гори» [4, с. 16], – як це передає «Печерський патерик». Та 
на самому місці Антонієвого оселення – на справжній горі закріпю-

ється образ саме невидимого дому, який складає згодом і образ пі-

дземного міста. Тож, незважаючи на наявність природної гори, і на 
благословення самої Афонської гори, яке закликав Антоній, назву 

місцю дає не гора, а діл – печера. Саме «черево» гори стає місцем 

появи печерського духовного города. А вже при Феодосієві й сама 
гора увінчується Богородичною церквою. Саме через неї на місці 

цьому показався образ наземного города. Бо ж саме цю церкву на-

звано Великою Печерською. Називання Великою церквою вшано-
вувалося лише патріарший собор Софії в Царгороді. Та і сам Конс-

тантинополь серед греків у візантійську пору, як згадувалося, пере-

важно називався «πóλη» – місто. Єдино за цим містом вбачалася 
суть гóрода земного, яке вподібнюється до міста небесного – «гор-

няго». 

А от у Києві шанувалося за особливе місце виявлення небесної 
суті «вишняго града» не княжі городú – місто Володимира та Яро-

слава, які були у верхньому городі. Але монастир Печерський стає 

тим місцем, де показалася небесна суть «горняго града» – Єрусали-
ма небесного. Не митрополичу Софію, на подобу до константино-

польської патріаршої та царської церкви Софії, яку підносилося як 

Велику, було так само звеличено в Києві Великою. Великою, тобто 
царською, названо найпершою церкву в Печерському монастирі. Бо 

будувалася вона з волі Цариці Небесної – «Цариці Влахерну» та 

Цариці Афона. Її дім – Печерський монастир і церкву в ньому, яку 
вона «ізволи в жилище собі», і величалося єдино Великою в Києві 

за часу князів. А згодом і вся Лавра називалася Великою. Так, з осо-

бливою Великістю, подавалося і місце видання лаврських книг: «В 
Святой Великой Чюдотворной Лаврі Печерской Кієвской». 
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Надалі, вже і після появи Успенської Богородичної церкви на 

горі, місце так і називалося своєю «підземною» – «черевною» на-
звою – Печерою. Сам же Антоній навіть тоді, як перейшов на певен 

час у Чернігів, і тут був прихильний до давнього людського дому-

печери як місця чинення духовного подвигу. І в Чернігові, вже «в 
лоні» Болдиної гори, він викопав собі келійку-печерку. А Межигір-

ський Спас – монастир під Києвом, який вважається ще давнішим за 

часом заснування, порівняно з Лаврою, теж мав своє «печерне нут-
ро». Печерним був монастир і в Київській Церковщині. Отож, увесь 

монастирський Київ – це Печера-Дім. І печерність як духовне домо-

будування робиться «київською» ознакою. А її живий досвід триває 
і в подальшому. Про це свідчить вміщений до «Требника» митропо-

лита Петра Могили: «Чин биваємий о хотящим затворитися иноці, 

или в пустиню ити єдиному, или двом, і тамо вдворитися, і безмол-
вно отшелничествовати, по древнему Святих Отец Россійских 

Уставу биваємий» [883, 2, с. 977]. 

Київ та Печерський монастир витворювали єдино-образ Києво-
Печерської (насправді – Київської) святості. Так київської, бо і пе-

черські ігумени, і київські митрополити, а від них і свячені ними 

єпископи, що немалою мірою були печерцями, розносили вістку 
про святість Печери по всій Київській митрополії. 

Тоді, як на московській Півночі, майже не буде тих місць, де мі-

сто – «град і посади» та місто – город духовний – монастир являли 
єдино-чинову місцину святості та освячення й благословення. 

Окремо прибували в Москву та в «Пітємбурх». І всі монастирі, що 

існували в цих містах, були «градскімі» і не показували чину окре-
мої постаті. Винятком хіба, що буде Печерський монастир у Псков-

ській землі. До його назви теж «приросло» ім’я міста землі. Його 

називали Псково-Печерський, навіть незважаючи на чималу відс-
тань поміж Псковом та Печорами, де існував монастир. По суті це 

була назва святині, що «держала» всю землю, завдяки якій просто-

рувалися благодатне благословення та духовне життя – святість на 
цій землі. Тут вже йшлося не лише про Псков-місто, але і про всю 

Псковську землю. Та названий він так цілком «по-київськи». Як і 

заснування самого монастиря і посвята місцевої печерної церкви 
теж були «Києво-Печерськими». І тут монастир спершу був підзем-
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ним – печер-ським. А монастирська печерна церква, як і в Києво-

Печерському монастирі, теж була Успенською. А от коли відбували 
на прощу – їхали «на поклоненіє» в «Сергієв Посад», то казали, як 

зауважувалося, що їдуть «в Троіцу», таку посвяту мав білокам’яний 

собор монастиря. Або ж «к отцу Сєргію, на Маковєц». Міста по суті 
тут таки і не було, а лише посад, що і назвався за іменем преподоб-

ного. Але справжнє підвищення «Маковєц» відбилося у напрямі ру-

ху прочан – «на гору». 
Слід зауважити, що у Києві, образ «природної гори» ніби розчи-

няється у видиві місця. Про нього натяком промовляє лише напрям 

«на»-підвищення – «на Печери». Саме печери – діл, як мовилося, 
дають назву цьому місцю, маючи в собі посутній напрям київського 

духовного висходження. І це є та київська особливість, де діл, на-

лежить наголосити ще, даючи собою назву місцю, зберігає в собі 
суть явленої гори як місця духовного піднесення. 

 

 
Єрусалиськість у печерському просторуванні також кріпилася 

чином відправ «погребеній» плащаниць Спасителя та Богородиці. 

Ці відправи називалися єрусалимською утренею. У самому єруса-
лимському літургійному часопросторі «чин похвали» Спасителя й 

Богородиці ставався у Єрусалимі та неподалік нього – у Гефсиманії, 
як це було для Богородиці, та на Гробі Господньому – для Спасите-

ля. Пам’ять учиненого зосереджувалася саме на Єрусалимі як на мі-

сці появи небесної Слави над Спасителем і Його Пречистою Ма-
тір’ю. І Спаситель, і Марія Богородиця увійшли в небесну Славу 

через перехід-смерть. Спаситель – «плотію уснув» [*10], а Богоро-

диця – «во успениі мір не оставляющая» [*11]. І у образо-вияві від-
ходового «лежання» Спасителя у гробі, і місцем відходу Богородиці 

– часткою землі, де це учиняється, є Єрусалим. Тут місце їхнього 

покладання, тут і місце поєднання неба і землі – в Воскресенській 
славі Спасителя, і в Успенській славі Богородиці. А образом міста 

Єрусалима на час спогаду цих уславлень стає місто-гріб, місто-

печера. І в цьому виявляється єрусалимська суть Христового Запо-
віту. У час Заповіту Старого Єрусалим був місцем Храму. У Запові-

ті Новому Єрусалим стає місцем гробу-печери, з темряви яких про-
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сяває Світло, а в низині яких показується небесний верх, славне не-

бесне верхів’я. І тут «діл» стає «верхом». 
Тому і в Печерському монастирі, де так само, подібно до Єруса-

лима, діл уображував верх, печера-келія була домом у небесному 

граді – «вишняго (горняго) Єрусалима». Єрусалимська духовна по-
сутність як спогадуване, що перебуває в образо-чині «міста-печери» 

та «міста-гроба», але не як «юдоль плача», а як місце прослави, про-

сторувалася у Печерському монастирі. Єрусалимська поява небес-
ної Слави на землі щоріч відтворювалася з особливим пишанням 

учиненого в Печерському монастирі. І у Велику П’ятницю, коли до 

Лаври прибувала сила-силенна прочан. А так само на Першу Пре-
чисту – «престол» і «храм» Великої Печерської церкви. Єрусалим-

ськість у ці дні як суть небесної слави та її уображення особливо ві-

дчувалася «на Печерах». Це були дні особливого уображення на мі-
сці Печерському, на місці київському Єрусалима земного, а в суті 

своїй – Єрусалима Небесного. У Печерському монастирі єрусалим-

ськість робилася «печерською-київською». А Київ через монастир 
Печерський по-святковому уображувався як Єрусалим другий. У ці 

дні Київ ставав місцем образо-появи Єрусалима прийдешнього, 

Єрусалима небесного. Все «київське-печерське» ставало єрусалим-
ським, наповнюючись у своєму тодішньому святочному стані єру-

салимською суттю. 

Так шанобливо та чинно відтворювали у відправі єрусалимських 
утрень над плащаницею Спасителя і над плащаницею Богородиці 

простір Небесного Єрусалима, що показався в Єрусалимі земному – 

у городі-печері (гробі) на час страждань та Воскресіння Христового 
та в час Успення Богоматері, коли ставалося прощання з нею зем-

них. Образ небесного града «підхоплює» та «переймає» у значеннє-

вому піднесенні город земний. Єрусалим земний уображується як 
Єрусалим небесний, коли в єдиному (сполучному) уображенні – 

дво-образі вбачається єдине видиво Небесного царства. Так було і в 

Києві, де єрусалимськість як образо-чин поєднання «небесного» й 
«земного», лягала основою уображення «місця-печери» (монасти-

ря), що уподібнювалося до «міста-печери-гробу» Єрусалима. І тих, 

хто, зводячи дім земний (радше – підземний, печерний), підносив 
себе до дому «вишняго», що ставав на міцні підвалини виявленої на 
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землі віри. Такий дім у Києві зводився кожним, хто ступав на шлях 

печерського подвижництва. 
У просторі радісної зустрічі Великодня та гостинного прийняття 

Воскреслого у Печерському монастирі – Лаврі виник особливий чин 

«зодягання Паски». Стається це на Великодній відправі. Зміна барв 
на ризах під час відправи утрені та євхаристійної прослави на Ве-

ликдень, що уображувала особливий чин «зодягання Паски», була 

орбазо-виявом київської єрусалимськості. Це складало, отже, особ-
ливий чин пошанування і самого Воскресіння, і воскреслого Хрис-

та, і того місця, де це сталося, – Єрусалима. Єрусалимська небесна 

радість, а так само попередня палестинсько-єрусалимська людська 
путь до Христа – пророки й праведні, як і розгортання шляху зем-

ного духовного подвигу, заґрунтованого на словах Христової Єван-

гелії – апостоли, мученики та преподобні, показувалася на лавр-
ській відправі на утрені Великодня. Тоді єдналися у безмежжі свя-

тості Небо і Земля. Власне так, як співалося на Великодньому кано-

ні – «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуєтся» 
[*12]. «Зодягання Паски» показувало прихід неба на землю, а саму 

землю чино-подібною до небесного чино-злагодження. Так небесне 

вступало у Воскресенській радості на землю, а земне «впізнавало» 
посеред себе радісне Небо. Саме ця відправа складала, разом з по-

передньо здійсненою над плащаницею у Велику П’ятницю єруса-

лимською утренею, чин києво-єрусалимського Великодня. І Вели-
кодня утреня у Києві, як і утреня над плащаницею, теж була єруса-

лимською у своєму просторуванні. Та коли відправа над плащани-

цею переносила духовний зір до Єрусалима, то утреня Паски при-
носила єрусалимську воскресенську радість у Київ. Адже воскре-

сенська радість – свідчення про Воскресіння як апостольське слово 

розійшлася світом. Тож образ Паски-Воскресіння щоріч поновлю-
вався для споглядання вірними. По суті в своїй образності і утреня 

Великої Суботи – поховальна, і утреня Паски – Воскресенська вит-

ворювали простір київського Єрусалима, сповнений живими обра-
зами щорічної появи свята Паски як приходу Єрусалима перемож-

ного, Єрусалима небесного у Єрусалим над Дніпром – Київ, у його 

святе місце – Лавру. 
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Паску в Києві, отже, зустрічали по-особливому, учиняючи її 

«зодягання». Тоді все небо – всі чини вгодників через барву риз, що 
ними показувався їхній земний подвиг під час їхнього земного по-

шанування – у їхній празник, поставало на святому Печерському 

місці. Отже, справді Єрусалим небесний «приходив розділити» вос-
кресенську радість з земними у «київському Єрусалимі». Київське 

Печерське Великоднє барвисте багаториззя входило до образо-чину 

показування Єрусалима небесного, споглянутого духовними очима 
у київському Єрусалимі, як на особливому місці благодатної появи, 

де земними та їхніми тілесними очима бачилося небесне. 

Слід зауважити ще, що у Києво-Єрусалимському чині, як і в са-
мому Єрусалимському, панував ідео-образ Світла як сяйва небесно-

го. І в чині «зодягання Паски» показувалися такі появи Світла як 

сяйва єрусалимського воскресенського-небесного. Утреню, що сну-
вала простір появи Високого неба на землі і зустрічі з воскресен-

ською радістю, що охоплює рівно все: «Нині вся ісполнишася світа 

Небо і земля і преісподняя» [*13], уображувала червона золотавість 
та білінь риз. Саме в них зустрічалося і сповіщалося Воскресенську 

радість, тоді ставалося ніби просяяння Світла, упродовж чину одя-

гових «перемін» Паску уображували червоні ризи Вогню-Світла, 
показуючи собою невпинний та незгасний Вогонь-Світло як повно-

ту сяйва небесно-земного. Темрява єрусалимської Розп’ятської 

п’ятниці змінювалася єрусалимською суботою з її даром – Світлом 
в самому Єрусалимі земному. А от у «Києві-Єрусалимі», в монасти-

рі-лаврі темрява печер – «низу» змінювалася на Світло з висоти – 

небесне єрусалимське Світло Паски. 
До того ж у Лаврі склалася і своя добірка барв на ризи до від-

прави. У Господські свята правилося в червоно-золотавих ризах, 

тобто «воскресенських». У Богородичні свята та в дні вшанування 
янголів на відправу вбиралися в давню печерську «небесну барву» – 

біло-золотаву, а не блакитну, як було згодом. Блакитна барва на лавр-

ській відправі належала до чину зодягання в дні пам’яті святителів. 
Мучеників шанувалося у червоних ризах. А преподобних, до яких 

належали всі прославлені отці з Ближніх та Дальніх печер Лаври, – 

в зелених, за барвою, ризах. У барвах на лаврських ризах так само 
панував образо-чин небесної Слави. Адже, як мовилося, Господ-



 

416 

ськими ризами були червоно-золотаві, а Богородичними – золотаво-

білі [500, с. 81]. 
Отож, у Києві – в Печерському монастирі утвердилося уобра-

ження місця Горою. Власне, сам Печерський монастир був держа-

льним – духовною твердинею у світостоянні і самого місця, і всього 
гóрода. Печерський монастир робиться київською духовною горою, 

подібно до єрусалимського Сіону, що, як і Храмова гора в Єрусали-

мі, збирала довкола себе місто і город. Печерський монастир як 
«город-гора» духовно снує ґрунт місцю та городу у їхньому святоб-

ливому просторуванні. Київська гора над Печерою робиться і Київ-

ським духовним Сіоном. По суті це було ще одне – «духовно виго-
роджене» місто поряд з Києвом. Та коли сам Київ-город вимежову-

вався земною владою князя, то Печерський монастир як 

вúгороджене місце був обведений «духовною стіною» та являв об-
раз «духовного гóрода». Нею в силі духовного образу зробився ігу-

мен Феодосій: «Се нам апостол і проповідник…вождь и прави-

тель…стіна і огражденіє, похвала наша великая и дрзновеніє наше к 
Богу» [4, с. 90]. Недаремно Печерський монастир здобувся на ша-

нобливе називання Лаврою, а це, як мовилося грекою, і було черне-

че поселення, уподібнене до міста – гóрода. Лавра постає як Вели-
кий «город-дім-сад»: «Таковіи суть отрасли твоєго винограда, таци 

суть вітви твоєго корене, такови суть столпи твоєя храмини, такова 

суть чада твоєго порожденія, таци суть отци твоєя лаври» [4, с. 91]. 
Показовим є і те, що духовне видиво місця – Печерського мона-

стиря у своєму складі мало два уображення – города наземного, та 

іншого – його головним місцем, що трималося невтихальним і нев-
сипним словом молитви, був город підземний – Печера. Власне, це 

печерне підземне місто справді уявлялося як город, і складало духо-

вні підвалини «стояння» і монастиря, коли він «вийшов» до людей – 
над землю, і княжого та митрополичого Києва. Саме це місто було 

духовною «держальною» силою та духовним осердям святих Київ-

ських гір. І саме його образ був головним і пам’ятним у духовному 
досвіді прочан. Вони виходили з нього духовно випростаними-

підведеними, а перед тим, щоб учинити велику пошану «нижньому 

городу» з його городянами, уклінно прихилялися перед входом до 
вулиць, де лежали блаженноспочилі тіла. Та йдучи у саму поклонну 
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подорож – у Київ, прямували не до «низу», але увесь час до гори. 

Отож, стаючи на поклонний шлях, казали, що йдуть у Київ – «на 
Печери». Сама подорож сприймалася як жертовний подвиг. Ті, хто 

побував у Києві, ніби учиняли далеку поклінну ходу-прощу – як чи 

не до самого Єрусалима. Пригадується хоча б досвід ходіння в Київ 
– у Лавру Палажки з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева 

сім’я». Вона «ізд’їла» в Києві не одну паску, а також запевняла се-

мигорців про добро для всієї родини із здійсненої до Києва прощі. 
Отож, у Києво-Печерському монастирі утвердився образ двох 

міст – «дво-містя» – одне було нижнім, а друге – наземним. Та оби-

два вони входили до сприйняттєво-естетичних можливостей бачно-
сті, а відтак – побаченого і духовними, і тілесними очима. Вони ху-

дожньо увіходили до образо-чину святого простору і несеної ним 

святині. Власне, та Гора, про яку казали прочани, йдучи «на Пече-
ри», тобто підносившись, була видивом не лише духовних гір, а 

спогляданням ще дальшої Висоти. На цьому місті здалеку саме за-

вдяки прочанській «переповідній славі» вже спостерігалася духовна 
висота як місце радості Душі, а водночас – і серця. Бо ж і сам «низ» 

земний – печера, забиравши в себе – в землю тих, що і самі – «земля 

єси» [*14], тут у щонайнижчій глибині – у череві земному «розчи-
няв» земне – «костяне та плотяне» тіло. Тут учинялася дія духовно-

го переродження, адже робилося все в «лоні землі». Поселенцем пі-

дземного города ніби ставало не лише тіло з Душею, як це було на 
землі, а вже сама Душа, що бесідувала з «серцем сокрушенним і 

смиренним» – чистим, що було з тілом, у якому «дух сокрушен» 

[*15]. Тут, у «нижньому городі» – в Печері вже виявлявся небесний 
громадянин у незмінному духовному образо-діянні. А сам щонай-

глибший «низ» сприймав у себе духовно посутність та образи Виш-

нього города. Так у підземному городі ченців у київській Печері 
об’явився образ печери як першого людського дому, подарованого 

із «себе» Божим творінням – довкільною землею людині. Людина ж 

є вінцем у сотворенні «видимаго і невидимаго» світу. І сам Небес-
ний, коли сходив на землю, «нас ради человік і нашего ради спасе-

нія» і «воплотися от Духа свята і Маріі Діви, і вочеловічшася» [*16], 

за першу земну оселю прийняв теж печеру-вертеп. Так показався 



 

418 

образо-чин Божої ікономії – домобудівництва, у якому сотворялося 

«спасеніє всіх человік». 
Тож, і печерці у земному лоні – у такому ж земному «черевному 

домі» показували образо-діяння, з яких зводився духовний дім люд-

ського спасенництва. А сама Печера – печерний «низ»-город являла 
духовне видиво небесного міста. У Києво-Печерському «низі» ду-

ховно снувалася твердь чування і сприйняття «верху». У нижньому 

печерному городі показувалося видющим бачення города «вишня-
го». У Києві – в Печері – в глибині землі спозирався у видиві висо-

кий Єрусалим. А печерці, жителі підземного міста, духовно робили-

ся громадянами города небесного – Єрусалима. Земні печеряни – 
подвижники слово-молитовного роблення – «діланія» духовно пере-

інакшувалися, стаючи небесними єрусалимлянами. Відтак у Києві – 

«на Печерах» видивом місця – «міста сего» був не «низ», але 
«верх». А пам’ятним образом, що його «брали з собою» благодатно 

в слові, була духовна Гора та «небо-граддя». Це був образо-чин, що 

увіходив до простору появи святого та священного, який збирався 
довкола «Києва-Єрусалима». А значеннєвою «твердю», від якої ро-

зносилася києво-єрусалимська слава, був «дім-гóрод-Лавра», що мі-

стився в Печері, але вказував від самого свого початку і повсякчас 
надалі на «духовну гору», що «ко небеси преводяй». 

Через те і київський духовний простір мав кілька сприйняттів та 

духовних смислових вмістів. Отож, ішли «в» Київ – у загороджене 
земною княжою владою та благословенне митрополитами місце – 

таким був перший вступ до духовного простору гóрода. Так до Киє-

ва прибували тілом та серцем. А далі – вивищено підносилися «на» 
київську духовну гору, увіходячи у благодатний простір місця, що 

його поблагословила Сама Влахернська Цариця, Вона ж – і Волода-

рка Афону [*17]. Сюди йшли вже винятково ведені Душею. Таким 
була духовна путь у Київ – «на Печери», лише «на» Гору – «на» Пе-

чери. Тут учинялося висходження Душі у «горняя» – до «вишніх», 

яке повторювало шлях «печерян-єрусалимців». І це їхнім подвигом 
житейським над Печерою – низом піднеслася духовна Гора. Вона 

сприймалася серцем і чувалася Душею вже і серед самих печерян. 

Це з їхнього внутрішнього монастирського побуту походить нази-
вання «стояння» та перебування всього земного на «місті сем» як 
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«на» висоті. Отож, – «на» Дальніх та «на» Ближніх печерах. Все, що 

з’явилося і стало над Печерою, коли монастир «вийшов» над землю, 
учиняло світоустроєве «стояння» на духових підвалинах монастир-

ського глибинного «низу». «На Печері» як «духовній тверді» – не-

видимому для земних, але бачному для небесних гóроді постав 
гóрод наземний. Обидва цих духовно вигороджених місця, слід за-

уважити ще, складали єдиний образо-чин Печерської Гори як духо-

вно просторованого небесно-земного «образо-граддя». 
З печерного духовного подвижництва утвердилася в київській 

християнській культурі та словесності печерська ідея спасенництва 

як по-особливому налаштований та виображений стан тіла, для його 
більшало ведення волінням Душі. Ще єпископ Кирило Туровський 

вказував на чернечий спосіб життя як перебування у вертепі-печері. 

Вже тоді в Русі утвердилося бачення, що чернечий духовний подвиг 
– це «печерування»: «А се похвала мнихом, і познаниє Христови 

благодати, і вшествиє в вертеп, сиріч пострищися…» [Цит. за: 836, с. 

372]. Ця глибина земна – печера, як мовилося, для київських пече-
рян стає новим домом, з якого дедалі більше виднішає світлиця Не-

бесного Града. «Низ» щонайглибший – печера земна стає вивідною 

дорогою до щонайвищого «Верху» – Єрусалима Небесного. 
З цієї київської печерської ідеї, рознесеної самими печерцями по 

землях Русі-України, постають інші чернечі твердині. Зокрема, ві-

домий на карпатському Підгір’ї Скит Маянявський. Як із міри Пе-
черської церкви, за «Печерським патериком», будується церква в 

ростово-суздальских землях, так і тут до заснування монастиря бе-

реться теж київська-печерська міра. Нею виступає вода («живильна 
вода» на «живе» діло) – «тяжість води», яка мала бути співмірною з 

місцевою водою. Таку співмірність і знайдено було на місці, де пос-

тав Скит. Сам монастир – Скит виникає на київському «значеннє-
вому ґрунті», його засновує місцевий житель, який зробився київ-

ськими пострижеником. Ще одним засновником Скита був афон-

ський чернець, що ходив на прощу до Єрусалима, і повернувся на 
Галичину. Відтак, як і сам Печерський монастир, що підносився як 

місце та образ з «києво-афонським-єрусалимським» смисловим по-

лем, Скит Манявський теж з’явився як образ, значеннєво спорядже-
ний з «києво-афонсько-єрусалимського» смислового первня, як від-
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биття образу «києво-афонсько-єрусалимського сомислія», що вияв-

ляв завдяки чернечому життєвому подвигу широту просторування 
смислів «києво-єрусалимської» небесної слави. Манявська засновча 

оповідь теж просторувалася в часі, будучи доспорядженою київ-

ським «сомислієм» (смислом) і під час розігнання монастиря у 
XVIII ст. І за цим разом Печерський монастир виступив «мірою» – 

часовим змірянням тривання занепаду монастиря. Тоді пішов пого-

лос у народі, що до-склався з усного джерела неперервної тяглості 
«київської п’амяті» в Маняві про те, що монастир буде пусткою 30 

літ. Саме стільки, як переказували, Печерський монастир стояв 

«спорожнілим» у час лихоліття. Монастир у Маняві, за давніми сві-
дченнями, постав у XII ст. [742, с. 1 – 12]. 

Прикметно, що і в новозаснованих монастирях ченці-

подвижники оселялися спершу звичним для Києва способом, запо-
чаткованим митрополитом Іларіоном та преподобним Антонієм, – у 

«печерці малі». Саме так – печерно – у «череві гори» утвердилися 

чернечі громади як духовні та культурні осередки у Почаєві та у 
Святогір’ї на Слобожанщині. Показовим є й те, що посвята монас-

тирів теж обиралася, як і в Києві у Печерському монастирі, Богоро-

дична – на честь Успення. Адже через майстрів сповістила про ньо-
го сама Богомати: «І видіхом церков на вздусі, і вшедше поклони-

хомся єй і впросихом: “о госпоже, каково имя церкве? Она же рече, 

яко имя себі хощу нарещи”» [4, с. 6]. 
«Печерність» чернечого дому була настільки поширеним та ві-

домим «руським» образом, що прочанин XII ст. до святої Землі ігу-

мен Данило часто відзначає «печерні óбрази» дому, переходячи від 
однієї святині до іншої в просторі єрусалимської топіки. Ігумен Да-

нило зауважує особливі печери-домú: Богородичну – місце Богоро-

дичного «сидіння» у час сприйняття привітання Архангела – Благо-
віщення («О пещері, ідіже сідяше святаа Богородица»): «Ту єсть мі-

сто в той пещері у дверей западних близь, на том місті сідяше свя-

таа Богородица при дверех тіх близ іскаше кокнит, єже єсть червле-
ница и ту прииде Гаврил архангел, послан от Бога к дівици Марии» 

[328, с. 72], Христову печеру-гріб у просторі храму-гробу. А також 

каже ігумен Данило: «О пещері, ідіже предан бисть Христос», «О 
пещері Йоана Крестителя», «О пещері, іде же Христос постися 40 
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дни», «О пещері и дубі мамрийсті», «О пещері Мельхиседекові» 

[328, с. 46, 52, 56, 66, 96]. Тут, в Єрусалимі та Вифлеємі, руському 
ігумену по-особливому бачилися ці місця земної присутності Небе-

сного. Адже першою оселею-домом Небесному Спасителеві, як і 

колись першим людям, як зауважувалося, була печера – дар землі. У 
єрусалимо-вифлеємському просторуванні виникав та зосереджував 

почуття до смислового чування спонукальний образ та з нього на-

стрій, що збирав людську пам’ять, яка линула та сягала понад часом 
до печери Адама, котрий втратив рай, та до Вифлеємської печери 

Христа – нового Адама і Марії Богородиці, звідки почалося повер-

нення людині Раю як спадкоємства. Глибина земна зробилася міс-
цем відкриття шляху до райської Висоти – до віднайдення Раю. У 

єрусалимо-палестинському просторуванні, отже, до образу Печери-

Дому спрямовувалося особливе «сомисліє», окремі людські тілесні 
уображення – чинова хода та чинове молитовне «предстояніє». 

Адже, згадувалося при кожній Печері, що «Deus ex caverna» – «Бог 

з печери». З печери-дому вийшло в світ смислове просторування 
спасенного домобудівництва – сотеріологійного чину життя люд-

ського. 

Отже, з Києва – з Печер розійшлася й утвердилася ідея духовно-
го подвигу як чернечого печерного домобудівництва. А через неї 

над Печерою утвердилася Слава, про яку у «Печерському патерику» 

у «Слові о покованіи раці преподобнаго отца нашего Феодосія Пе-
черьскаго» мовиться: «…яко хощеть місто сіє пречистиа Богоро-

дица і твоя святаа Лавра взвеличитися і взрастити славою і величис-

твом. Се назнамунуа, яко беспрестани хощеши молитися о ограді 
святіи твоєи…» [4, с. 93]. 

 

Примітки 

*1. Згодом мати Феодосія сама пострижеться в черниці в Києві: «Се, 

чадо, велимая вься тобою створю, і к тому не взвращюся в град свой, нъ 
яко Богу волящю, да иду в манастирь жен, і ту остригшися прочая пре-

буду дни своя. Се бо от твоєго ученія разуміх, яко ничтоже єсть світ сий 

маловременьний» [327, с. 320]. 

Про скріплення жіночого чернецтва у старому Києві матір’ю Феодо-

сія Печерського подається згадка і у XVII ст. у «Патериконі» 

(«Paterikon») Сильвестра Косова: «Wziąwszy habit, mieszkała w monas-
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terze Panieńskim w wielkiey poboźnosci. A na ten czas monaster panieński 

był tam, gdzie dzis winograd pry monasteru Pustynnym sw. Nikoły iako fun-

dament teraz znać» [Цит. за: 338, с. 194 – 195]. 

*2. Ось як про народне бачення й розуміння Київської прощі, що 

прирівнювалася до Єрусалимської, сказано в повісті І. Нечуя-
Левицького «Кайдашева сім’я»: «А хто піде в Єрусалим або щороку в 

Києві в Лаврі паску їстиме, або вмре на самий Великдень, той спасеться, 

того душу янголи понесуть просто до Бога» [626, с. 132]. 

*3. Про це див.: [338, с. 10]. 

Образ гори відбивався і у представленні княжої влади і показуванні 

влади загалом, що здійснювалося саме через присутність прийменника 

«на», який і вказував на «значеннєву наявність» гори та виокремленого 

місця. У 1586 р. надрукованою була у Вільні в друкарні Мамоничів 
«Кграматика славеньска язика з газоθилакіи славнаго града Острога вла-

сне отчизни яснівельможнаго княжати і пана Константина Константино-

вича на Острогу» [324, с. 31]. «Пресвітлому й Православному княжати 

Стефанови Святополкови Четвертенскому на Четвертни новой: пресвіт-

лих Великих княжат Россійских потомкови: П: Пану своєму Милости-

вому…» [344, с. 34]. 

І на московській Півночі ще у XVII ст. панував «образ гори» як зосе-
редження місця влади. Провадячи бесіду 1649 р. з представниками грець-

кої Церкви, Арсеній Суханов казав: «Могут на Москвє і чєтирєх патріар-

хов откінуть, якоже і папу єстлі онє нє православни будут…» [Цит. за: 

318, с. 62]. 

*4. Прочанська свідомість зберігала і розносила сповістя про Київ та 

Печери як місце святості. А саме перебування в Києві на прощі надавало 

піднесеного становища в місцевій громаді. «Київське» робиться ґрунтом 

для вивищення серед чорноморців. Ті, хто побував у Києві та в інших 
монастирях, отримували тут особливу повагу. А серед тих, хто зберігав 

замовляння, окрім знахарок, були люди «начитані», а також ті, хто побу-

вав в Києві [986, с. 587]. 

«Київські святі», як окреме «представництво» молільників, входять і 

до складу замовлянь, зокрема до замовляння од бешихи (тут перелік 

святих): 

Святі Київські, Охтирські, 
Манастирські, Печерські, 

Переяславські и ти, свята пьятінко, 

Господи милосердний, Сус Христос! 

І сам Бог іде раба Божого (ім’я) 
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Од болячки шептати… [Цит. за: 372, с. 319]. 

Про київську лаврську дзвіницю як про диво теж розносили сповістя 

прочани, а згодом така оповідь передавалася на місця, охопивши всю 

Україну: «Там в Росиї є велики таке місто Киів і там є найвища на цілий 

світ церква і називаєсі Лавра, бо той майстир, що ї поставив, називав сі 
Лавра. Той майстир мав ше одинаиціть братів і всі були такими майст-

рами як він. 

І взяли сі всі дванаиціть братів ставити церкву і що за день постави-

ли, то за ніч то увійшло в землю. 

Тей взяли і завершили, як має бути гет, дали копулу, хрест і всьо, тей 

скінчили ставити. Аж ту зачала церква з зимлі виходити тей, як входила 

і шоночі вийшла трохи. Ітак за одиниціть ночів вийша все, же єї люди 

здивували…» [309, с. 186]. 
Про золотавість київських церковних верхів та про лаврську дзвіни-

цю, що входила в землю (ця оповідь відтак є поширеною по свій Украї-

ні) ідеться у повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»: « – А церк-

ви там усе з золотими верхами. В печерах лежить дванадцять братів, що 

будували лаврську дзвіницю. Кажуть, що як будували, то вона все вхо-

дила в землю, а однієї ночі вийшла уся з землі. Од того часу всі брати 

постриглись в ченці» [626, с. 134]. 
*5. Київські святощі шанувалися в господі, зокрема, серед бджоля-

рів, у яких були свої потаємності ведення справи: «Потім приніс мале-

нького дерев’яного з св. Київських печер хреста й поставив його над об-

разами на груші, й сказав: Божі мухи також уранці й увечорі моляться 

Богу! Після цього сказав мені: “Це все ми робимо покіль нема сторон-

нього ока”» [Цит. за: 420, с. 283]. Діло їхнє немалою мірю вважалося 

пов’язаним з «небесною роботою», до якої причетна працівниця на «не-

бесне» на землі бджола. Саму бджолу звеличувалося по-небесному, її 
називалося «Божою мухою» або «Божою пташкою», а до «Требника» 

внесено молитви за бджіл з окремими чинами: «Чин благословенія 

пчел», «Благословеніє роєв пчельних, во улія нова всажденних» [389, 

c. 74]. Бджолину матку звеличувалося щонайвищим визнанням – її нази-

вали царицею, теж по-небесному [420, с. 291]. 

Про київські святощі, які шанувалося на Слобожанщині, згадує 

П. Куліш: «От і стали наряжать, наче заміж…червоною окрайкою підпе-
резали, кипарисовий хрест, що дідусь із Києва приніс, на чорній бархат-

ці почепили на шию…» [Цит. за: 340, 2, с. 290]. 

*6. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 
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*7. Про їдження паски в Києві як спасенної справи згадується в пові-

сті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»: «А хто…щороку в Києві в 

Лаврі паску їстиме…той спасеться…» [626, с. 132]. 

*8. Кондак свята Успення Богоматері. 

*9. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 
1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*10. Початкові слова зі «світильна» («ексапостиларія») Паски: «Про-

тію уснув, яко мертв, Царю і Господи…». 

*11. Приспів з акафіста Успенню Богородиці: «Радуйся, Владичице, 

во успеніі Твоєм нас не оставляющая». 

*12. Ірмос 1-ої Пісні канону Паски. 

*13. 2-й тропар 1-ої Пісні канону Паски. 

*14. Слова з ікоса «Чина Погребенія»: «…яко земля єси і в землю 
отидеши, аможе всі человіци пойдем». 

*15. Слова із псалма (Пс. 50:19): «Жертва Богу дух сокрушен. Сердце 

сокрушенно і смиренно Бог не уничижит». 

*16. Слова із «Символа віри» – третя складова «ісповіданія». 

*17. За народною легендою, в «Ярусалимі» міститься «Ахвоньска 

гора», де живе Богородиця: «У Божойи Матері, там, де вона живе, немає 

ни дня, ни ночи, все однаково, наче дуже нахмарило» [Цит. за: 237, с. 
195 – 196]. 
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Художньо-образна ікономія у давньо-

українській словесній культурі. «До-

мобудівна» ідея  

та її смислове розгортання 
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5.1. Земля, влада і сила в образо-чині  
українського слово-культуротворення 

Культуротворення та державотворення розгортаються за спосо-

бом «locum tenens» – «держання місця». У «Повісті временних літ» 
про підвладне «держання» ідеться у повідомленні про братів Кия, 

Щека і Хорива та їхню сестру Либідь: «Києви же пришедшю в свой 

град Києв, ту живот свой сконча; и брат єго Щек и Хорив и сестра их 
Либедь ту скончашася. И по сих братьи держати почаша род их кня-

женьє в Полях, а в Деревлях своє, а в Дреговичи своє, а Словіни своє 

в Новігороді, а другоє на Полоті, іже Полочане» [133, с. 86]. «Дер-
жання» – це спосіб спадкового отримання місця у середовищі куль-

туротворення, виявом якого спершу є спільнота, а далі – держава. 

Воно ґрунтується на світоустроєвому образо-чині власної культурот-
ворчої пам’яті кожного народу. У цьому викладі йдеться також про 

особливе смисло-спорядження, а відтак – і розрізнення, надане укра-

їнцями поняттям «правити» як образо-дії у духовному полі та «пра-
вувати» – вияву дії світської влади. 

Незаперечна річ, що будь-яка держава як явище – це форма ідей-

но-духовного і господарчого вивищення кожного окремого народу 
на власній землі. Поняття держава щонайперше пов’язується з про-

відним та ґрунтовним первнем землі, яке значеннєво посилюється 

розумінням постання на ній держави через попереднє покультурення 
«цієї землі». Народ «цієї землі» у давньому розумінні навіть «зроста-

ється» з нею, земля уособлюється через «її народ»: «Благословен го-

сподь Іисус Христос, іже взлюби новия люди, Русьскую землю, и 
просвіти ю крещеньєм святим» [133, с. 163]. Про землю і людей як 

єдиний образ «земля – люди» сказано в «Повісті временних літ» при 

згадці про початок перекладацької справи Кирила і Мефодія: 
«…земля наша крещена, и ність у нас учителя, іже би ни наказал, и 

поучал нас, и протолковал святия книги; не разумієм бо ни Греческу 

язику, ни Латиньску…тімже не разумієм книжнаго образа ни сили 
іх» [133, с. 96]. З таким же баченням з Русі звертаються і до інших 

народів, та так само – через «зрощення» із землею (через образ «зем-

ля – люди») сприймають і їх: «…взвратишася Києву, и створиша ві-
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че, послашася к Святославу и к Всеволоду, глаголюще: “ми уже зло 

створили єсми, князя своєго прогнаша, а се ведеть на ни Лядьскую 
землю…”» [133, с. 208]. У такій взаємопроникній посутності, що 

спирається на основи – земля та постала на ній культура, зміцнюєть-

ся духовна сила народного єства, яка «врощується» у землю завдяки 
ідеї спільності та єднання у загальному плеканні добра один для од-

ного у громаді, котра множиться кількісно – аж до значного числа 

громад, відповідно до земельних розмірів, охоплених цією спільною 
ідеєю загального добра. Мережа громад, які містяться по землях, 

охоплених у спільному поступі однією ідеєю, вимежовується – виок-

реслюється власним граниччям. Отже, завдяки єдиноспрямованому 
культуротворчому розгортанню саме на цій землі життя народу по-

ряд з тим збирається у таку форму ідейно-культурного об’єднання як 

спільнота. Спільнота ж робиться сильним підґрунтям культуротво-
рення і найбезпосереднішим попередником держави. Власне, буває 

так стається, що і спільнотне об’єднання і державне постання майже 

не розрізнювані у часовому вимірі. 
Держава – це об’єднавче утворення, що міцно стає (спирається) 

на основи послідовно: земля, культура, громада (як більш господарче 

об’єднання) та спільнота (як ідейно-культурний утвір). Провідною ж 
силою низання такого творчо-об’єднавчого досвіду, що передує пос-

танню держави, як зауважувалося, є ідея загального добра для всіх, 

що перебувають саме на цьому – певному для життя місці – на цій 
землі. 

Вивершення державного утвору щонайбільш відбивається слова-

ми-поняттями «постання» і «ставати». Держава, отже, – це форма ви-
вищеного становища народу в історії світу та загальносвітовій куль-

турі. Через те і в світовому досвіді поняття державної появи і утвер-

дження відбиваються у словах, що містять значення постання – стати 
та ставати – словах зі змістом становищності, тобто певного визна-

ченого стану – статуарності. А у долученні до світового порядку – 

космо-статуарності. Така позиція відбивається, зокрема, у англій-
ському сучасному слові «state», що ґрунтується на латино-римському 

понятті «statuo» – тобто стояти, і цілком, як вища затверджена та 

буттєва форма організації та стану, відрізняється від поняття «coun-
try», пов’язаного з природно-земельним виявом – власне, з землею як 
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первнем. У глибині, можливо, близьким до поняття, спрямованого до 

уявлення про «виділення-різання-відокремлення» – часткою землі 
(уділом). 

Отже, ще з давнього часу спостерігається у людському звичаї 

відданість і прив’язаність «до земли своєя» – внутрішнє «закорінен-
ня» і самої людини у власну землю. Про закорінення та ще і в свою 

землю ідеться у цій щедрівці: 

Я в своїй землі три селі садю, 
Три селі садю, а всі три ревних 

А перше село самих стариків, 

А друге село самих парубків, 
А третє село самих дівочок [Цит. за: 826, с. 190]. 

Та з часом ці форми духовної спадковості та кревного єднання 

набувають більш земських ознак – володарювання землею. Тут теж 
вітцівство як давнє жрецтво, пов’язане із започаткувальною – зачи-

нальною першодією у польових роботах, виявилося визначальним. 

Але воно завжди є співдійним з плідним та охоронним материнством 
самої землі як уособленої постаті і теж дієво не менш визначальної. 

Землі годилося всіляко догоджати для отримання її материнської ла-

ски – доброго врожаю. А так само і материнство безпосередньої уча-
сниці, нагородженої з природи, дією явлення у світ – народження – 

земної людської матері. 

Але як земля за ознаками материнства – породження образоподі-
бною була до матері, то ознака власності – присвійності – за докла-

деною силою в її обробітку – «держанні» землі були батьковими. Ба-

тько держав землю, і так тримав на світі хлібом всіх тих, хто перебу-
вали довкола нього, – родину. Батько ж передавав силу – місцеву 

польову (сільську, знову від «село» – поле) для подальшого триман-

ня у світі – їхньому міцному «стоянню» синам (задля міцного стоян-
ня у світі на власному ґрунті). 

Дочкам передавалося ж у спадок – як придане до їхньої головної 

нагороди – можливості народження (знову виявляються окремі сми-
слові вмісти: батькове – породження, материне ж – народження), все 

те, що було народжене материнством землі й бралося до жіночого 

побуту-прикрашання – речі, що були вмістом скрині. 



 

430 

У давнину як місце особистої – окремої появи і присутності в сві-

ті, князі мали власні уділи, що давалися їм за становищем честі при 
народженні – як старшому та молодшому, але щоправда, не завжди 

за місцем свого народження на світ. Князь Ярослав був за уроджен-

ням киянином, а за батьковим, Володимировим, визначенням праву-
вав спершу в Ростові, а потім в Новгороді. Наділення «своєю зем-

лею» сприймалося як отримання сили на цій землі, щоб бути на ній 

орудою Божою – рукою Божого правління. Разом з тим, лише князів-
ською земською «рукою-виконавицею» Вищого Закону [*1]. Адже, 

насправді, дійсну владу, за тодішнім уявленням, чинити мала Вища 

небесна рука – «Твоя побідительная десница», що в «кріпости про-
славися» [*2]. Та коли не відчувалося, коли не вбачалося «внутріш-

німи очима» присутності-«водительства» «Твоєя десници», вжахали-

ся тоді такого стану всі «насельники» города і місця. «Не отступи от 
нас, не отврати лица Твоєго, Боже», – такими були постійні споді-

вання і князя, і городян, що з ним проживали безпосередньо під його 

владою, і тих «польовиків» – селян, адже «село», як було сказано, у 
давній церковній слов’янській мові означало поле. Тобто тих, хто 

плекав трудом землю, хто відчував владу і князя, але насправді пере-

бував поза межами князівської міської влади – поза міською горо-
жею. Та всі вони – і ті, що були під охоронним захистом горожі – мі-

ських стін та валів, і ті, хто відчував більше необмежену широту по-

ля, покладали сподівання саме на допоміжне ведення «Побідитель-
ния десници». Так виявлялася у образах світоустроєва (космологій-

на) модель влади як ладу, де співдіяли і «небесне», і «земне». 

Як і князь, який обдаровувався з отецького благовоління власною 
землею, так і простіші селяни – «польовики» тобто, відчували необ-

хідну близькість до землі та потребу «спілкування» з нею. Для князя 

у давніший час, щоправда, земля набувала більше ознак «óтчини» 
[461, с. 56 – 65], бо ж була уділена і отримана в спадок від вітця. Так 

за іменем кожного князя, як княжий уділ-дарунок, переданий від йо-

го отця, сприймали і свою землю, будучи під безпосереднім княжим 
керуванням, і його підлеглі городяни [521, с. 175 – 214]. 

Хоча, дещо інакше, у формах народжувального материнства, як 

зауважувалося, сприймали землю селяни-«польовики», що найбезпо-
середніше відчували саме плідне-родюче материнство землі. Отже, 
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так творилося власне ототожнення з місцем та уявлення про «себе-

перебування» на землі, а відтак складалися пам’ятні образо-форми 
взаємин із землею. Але і для княжих та «загороджених» – городян, і 

для селян саме земля була місцем утвердженого перебування у світі 

– як «своя» земля, не завжди власна, з огляду на господарчу присвій-
ність та належність у використанні, але завжди своя – як місце наро-

дження. Вона була місцем «стояння» «власною ногою», отже сприй-

малася через форми світоустроєвої тілесності, подібно і грамоти та 
листи у колишню – писарську добу засвідчувалися з підпису, здійс-

неного «рукою власною», тобто теж мали «тілесне сприйняття». І 

передавання образу святині – «ангелоподобнаго житія», зокрема, по-
сртигу в чернецтво теж заозначувалося тілесно, зі згадуванням руки 

постригальника, як це можна добачити в «Печерському патерику» в 

«Слові о преставленіи отца нашего Поликарпа, архимандрита Пече-
рьскаго, и Василіи попі»: «И постриже єго митрополит Никифор 

своєю рукою, и бисть игумен и пастирь иноком Феодосієва манасти-

ря о Христі Ісусі, о Господі нашем, єму же слава и држава с Отцем и 
пресвятим и благим и животворящим Духом нині и присно и в віки 

віков. Аминь» [4, с. 193]. Це «стояння» у світі-просторі, коли зважа-

ти на задіяння уявчих світотворчих мотивів у формах появи та утве-
рдження-«стояння» кожного явища, в тому ліку і людини. Отож, пе-

ребування в світі – це «стояння» на землі. 

І для тих, і для інших земля зробилася окремою формою, обра-
зом, що насичувався особливою чуттєвістю, пов’язаною нерозривно і 

нерозлучно, щоправда не завжди з одночасовим виявом, обох смис-

лів, що супроводжують образ землі – «отьчства» і «материзни», котрі 
з’являлися через спілкування-зв’язок із землею 

Але першовизначальною таки була породжувальна материзна зе-

млі. Адже і для тих, і для інших «отьчство» («бáтьковщина») – це 
вже інша форма зв’язку – смуга часової протяжності – спадковості на  

цій – «своїй» землі, що складала та відображала у пам’яті як тяглість 

поколінь. І в цьому теж виявляється космогенетичний смисл поро-
дження через вітцівство як ознаку початковості. Вітцівство було 

ідейним первнем, котрий сягав спредковіч появленого Божого віт-

цівства щодо світу та форм духовно-творчого успадкування через 
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Божественну природу Христового синівства кожним «земнородним» 

частки насліддя у цьому і прийдешньому світі. 
Через те вітцівство – це формо-означення більш духовного смис-

лоспорядження, це осягнення й початку, і множення-тяглості у світі, 

а також успадкування дару перебування «земнородними» як у світі 
цьому – біля землі, так і в світі тому – у самому небі. 

Ще з давнини держава як утвір пов’язується у власному внутріш-

ньому впорядженні з чином «себе-керування», що стає на основу за-
кону як знаного на землі світового мірила правди. Правувати як це 

роблять світські правителі – способова дія, що теж походить з поля 

чину (дії) священного. Адже це першодія, що пов’язується з «прави-
тельством», тобто правдою та правотою. Саме тут і так з’являється 

це узагальнення, що показує діювання людське покликаними: Бого-

покликаними та Бого-посвяченими і всією духовною громадою – це 
молитва у правді. Тобто молитовне стояння у правді. Правда – Бо-

жий, а отже світовий закон, який сповіщається щораз та щодень у 

народі. А на додачу у ньому з’являється і стан постійної прослави, як 
до цього закликає псалом: «Вину хвала Єго во устіх моіх» (Пс. 33:2). 

Правити, отже, – це потверджувати словом хвали у громаді та Церкві 

правдивість і правоту Божого чину як закону. 
Першопоявно слово «правити» належало до справ церковних. І 

воно було помісцевленим виявом, що склався у розумінні руської 

громади на слово-поняття «служити». В деяких місцях, особливо до-
вкола Києва, цілком заступивши його. Ґрунтом до такої заміни «слу-

жити» на «правити» у києво-руській спільноті було, і то немалою мі-

рою, сприйняття сили й волі небесного царства як верховновладних 
та єдинокерівних у цілому світі. А вже інше, земне, керування учи-

нялося з небесної ласки, з дії дару Благодаті. Тому і це, цілком духо-

вно сповнене, і церковне літургійне з походження слово-поняття 
«правити» («Право правящих слово Твоєя істини», – так згадується 

єпископський чин на літургійній відправі) заступило собою 

слов’янське книжне «служити». По суті цілком книжне (писане) 
«служити» поступилося своїм становищем слову-поняттю з літур-

гійного чину «правити». А сам літургійний чин значною мірою на-

був ознак усності як серед крилошан, що його здійснювали («сотво-
ряли» – «Время сотворити Господеві» (Пс. 118:126), – такий виголос-
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заклик подається перед початком літургії) здебільшого з пам’яті, так 

і в народі. Саме літургійне «правити», як «усне» та «небесне» за сми-
словим вмістом, отримало перевагу та першість у вживанні на києво-

руському Півдні. 

Отже, священик править, а в церкві тоді таким чином – править-
ся. І відбувається там відправа. Хоча у галицьких, за місцем запису-

збору, колядках збереглося саме давнє – книжне називання дії, що 

учиняється як прослава: «служать янголи». Поле задіювання цього 
поняття і в колядках є ширшим. «Ангели служать» своєму Царю. 

Сам вияв цієї дії має в колядках та і поза межами цього співаного те-

ксту ще й пестливе вираження. Службу та служіння тут часто нази-
вають «служебка» [*3]. Зрозуміло, що у цих випадках вживання на-

зви на поняття та образу-дії похвали слова «служити» та «служба» 

«променить» творчий дотик до колядкового значеннєвого вмісту та 
тексту й людей книжних, зокрема, «криласних» дяків: 

Щож у тих кубках? – Зелене вино 

Зелене вино службі служило 
За ґосподаря та за аздиню 

За всю челядку, за всю громадку [Цит. за: 826, с. 168]. 

Але і в народі ця книжна давнина не втратилася, а була живомов-
ним явищем. Отже, і в народі часто мовилося саме про службу, а той 

пестливо – служебку, в церкві. А от ближче до Києва, як зауважува-

лося, і цілком книжні, і довколакнижні (лише вмілі до читання), вже 
сприйняли, а по суті через помісцевлення «витворили» і закріпили, 

перепустивши його через ланцюжок поколінного досвіду, слово-

поняття «правити» та відправа («одправа»). Вони тут були загально-
вживаними. Щоправда, і тут були окремі винятки, та це вже місця, 

дальші від Києва. Такий приклад – з вживанням «служити» можна 

спостерегти у колядці з Переяславщини: 
           …Положили ризи та й на престолі, 

           Узяли ризи та три попики, 

           Стали вбиратись та наряжатись, 
           Ой стали вони службу служити, 

           Служать вони службу за пана Івана…[Цит. за: 250, с. 138 – 

139]. 
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Та колядка з Чернігівщини, де так само літургійне дійство в церк-

ві названо службою, яку служать: 
Ой де взялися два попоньки, 

Стали вони прибиратися, 

Прибиратися, умиватися, 
Стали вони службу служити, 

Службу служити, Бога просити, 

Да за того пана, пана хазяїна… [Цит. за: 250, с. 137]. 
В українському культурному досвіді є приклади, коли і «служба» 

і «правити» з’являються як взаємодоповнення в одному вислові: 

«Скоро служба Божа правиться» [Цит. за: 810, с. 399]. 
Показово, що «смислова давнина» стосовно чину церковного 

«променить» і серед старообрядців. У них так само часто ще кажуть 

про священика, який «правіт» в церкві. Хоча і серед старообрядців на-
родне давнє поєднується з пізнішим. Отож, кажуть, що «правіт служ-

бу». Або: «службу сталі отправлять дячкі» [Цит. за: 838, с. 391]. Обид-

ва цих слово-поняття – і «правіт» і «служит» походять з книжного се-
редовища. Але, як можна припустити, мають різне часове закорінення. 

«Правіт» та «служит», а разом з тим і служба, поєднанні смисло-

культурним полем, але у своєму часовому вимірі мають за першовияв 
у вживанні таки «правіт». Слід зазначити, що і в літературній росій-

ській мові збереглася ця смисло-культурна давнина, навіть у поєднанні 

з латинським «культ». Отож, «отправлєніє культа». Але серед росій-
ських новообрядців цього слова на означення церковного чину – відп-

рави вже не зустрічається. Тут вживають лише «служба» та «служит». 

Певна річ, що в давню пору слово-поняття «правити» належало 
лише до відтворення церковного літургійно-молитовного часу та дії. 

Адже, князі князювали, тобто виконували свою безпосередню дію й 

на місці власного владного сидіння. Їх кликалося та садовилося на 
князювання – «княженіє». 

А от ті, хто мав владу з висоти – «вязати і рішити» – митрополит 

та єпископи називалися, як носії високої влади, владиками: «віра 
царства небесного ключ маєт, тая віра, што колвек на земли розвя-

жет, або звяжет, і звязана будет на небі і розвязана. Тая віра церкви 

єст фундаментом…» [343, с. 346]. У значеннєвому вмісті слова, що 
показує керівну княжу силу, відгомонює родова, місцева першість. 
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Натомість у імені «владика» відбито значеннєвий вміст та становище 

влади верховної як духовної, тобто небесної на землі. З Благодаті, що 
з’являлася при висвяті, владика-єпископ отримував її як небесний 

дар. І вже зі своєї влади духовної уділяв частку цієї Благодаті на 

утвердження і підкріплення керування князя як володаря родового – 
земельного, а тоді, у києво-руську християнську добу, – і міського 

(«градскаго»). Бо кожен князь, як і єпископ, мав місце свого сидіння. 

Ним ставало місто. 
Тож коли у до-міську пору князі були польовими – мисливськи-

ми, а при потребі й воєнними ватагами, то в добу місто-збирання (мі-

сто-центризму) вони стають головами міста – гóрода. У до-міську 
пору князі-ватаги – це такі самі трудівники, що мають з огляду на їх-

ній подвиг, вдатність та вміння, першість у гурті. Їхній життєвий 

спосіб – скерування руху ватаги та громади. Княже до-міське життя 
– це керівний рух. А от у час міський їхня образо-дія та становище – 

це владне «сидіння», подібно до владик духовних. Видимим знаком і 

духовних, і світських володарів при уведенні їх до поля владної дії 
було посадовлення – настолування. 

Ґрунтуючись на такій чиновій близькості, отже, і слово «правити» 

розширює поле свого означального та смислового застосування. Во-
но переходить і до завдання показувати керівну дію світських осіб – 

мирської влади. Хоча, задля цього воно набуває свого зовнішнього 

виокремлення – формового та звукового. Але духовне поле появи 
цього слова-поняття все одно залишається для нього основним ґрун-

том. Та при безпосередньому застосуванні слова «правити» задля 

показу дії влади світської культурний досвід вирізнив духовне (цер-
ковне) від мирського. Отже, церковне поле залишило за собою поро-

джене з себе ж слово-поняття «правити» та відправа. А от слово-

поняття, що відбиває мирську владу, набуває у власному формо-
вияві й чимало ознак повсякденної (звичайної) роботи, навіть незва-

жаючи на те, що і мирська влада у староруському місті мала вже ду-

ховний (небесний) ґрунт своєї появи: «…яко Бог даєть власть, ємуже 
хощеть; поставляєть бо цесаря и князя вишний, ємуже хощеть, 

дасть…» [133, с. 180]. Дія тих, хто учиняв мирську владу, означала-

ся, отже, словами-поняттями «правувати» та «правує». І це був вира-
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зний вияв помісцевлення літургійного з походження та духовного за 

його смисловим наповненням слова «правити». 
Прикметним є і те, що ця коренева основа «прав» – як правда, 

правило, закон [*4] є присутньою і в слові-понятті «правительство». 

На західних українських землях навіть говорилося про правительст-
во чи правління духовних осіб. Стосувалося це переважно владик. І 

це є свідченням того, що правити та правління належать цілком до 

виявів смислів, що з’являються у словах, покликаних до відбиття по-
нять з поля речей священних. Такі значеннєві свідчення віднаходять-

ся і в «Печерському патерику»: «Феодосьєви же живущю в манасти-

ри, и правящю добродітелноє житьє и чернечьскоє правило…» [4, с. 
198]. 

А от влада мирська називалася тут урядом. Щоправда, у київ-

ському джерелі «Палінодії» з XVII ст., автором якого був галичанин 
з походження Захарія Копистенський, ідеться і про духовне уряду-

вання, що увіходить до чину апостольства: «Як бовім всі зараз і ораз 

апостолове началованьє чинили о церкви, в равной владзи, і то пов-
шехной, так всі зараз і ораз єпископи туюж церков рядят всі посполу 

і каждий зособна в зуполной владзи» [343, с. 511]. 

Тоді як на Наддніпрянщині поняття «правительство», що у сто-
літтях XVIII та XIX ще й підживлювалося із російських державно-

словникових джерел, ставилося вище за повсякденне поняття «уряд». 

Адже тут відома дія кликання на роботу, що виражається слово-
поняттям «порядити». Отже, кличучи – наймаючи когось до польової 

чи дворової та хатньої роботи, хазяїн «рядив» таку особу. Тобто ста-

вив її, залучав її силу та спроможність до свого господарчого поряд-
ку. Мабуть, немалою мірою через те що слово «уряд» було близьким 

до повсякденного «рядити», а не до високого церковного «правити», 

певен час воно не сприймалося серед наддніпрянців у значенні «пра-
вительство». Хоча і було вже розповсюдженим на Галичині. 

Та зрозуміло, що на XIX ст. слово-поняття «правительство» вже 

цілком «обмирщилося», зробилося таким, що обслуговує світські по-
треби. А відоме на Галичині «правління» як вияв служіння та духов-

ної влади єпископів та митрополита, зробилося ще й словом, яке пи-

салося з радянської подачі в Україну на колгоспних конторах. Їх на-
зивали правління колгоспу. Але це вже було не «обмирщеніє» дав-
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нього, винятково духовного слова-поняття, не внутрішнє розширен-

ня смислового поля, а іншомовне занесення, пристосоване на місці 
для означення колгоспного керівного новояву. 

Згадане ж поперед, виявлене певного часу, несприйняття заміни 

«правительство» на «уряд» вказувало на ще живу пам’ять, у якій не-
слася думка про належність за походженням слова-поняття «прави-

тельство» до появ і речей та образо-дій з давнього поля духовного та 

священного. Але і сам «ряд» давніше не належав до появ «опроще-
них»: «Ярополка князя посадиша Володимерьці с радостью в городі 

Володимірі на столі в святіи Богородици, весь поряд положивше» 

[712, стб. 374]. Теж саме зустрічається і в «Печерському патерику», 
тут «ряд» – це всеохопна вмісна структура, що вибудовує послідов-

ність застосування набутого досвіду: «И нача искати правила черне-

чьскаго, и обрітеся тогда Михаил чернець манастиря Студийскаго, 
іже бі пришел із Грек с митрополитом Георгиєм; и нача у него иска-

ти устава чернець Студийских; и обріте у него и списа, и устави в 

манастири своєм, како піти пінья манастирьская, и поклон как дер-
жати, и чтенья почитати, и стояньє в церкви, и весь ряд церковний, 

трапезі сіданьє…» [4, с. 198]. Загалом «ряд» – «наряд» – «поряд», як 

зауважувалося, у своєму смисловому первні має світоустроєву (кос-
мологійну) як світозлагоджувальну значеннєву основу та дію-

застосування. 

На жаль, мудрий культурний досвід української образної та поня-
тійної тяглості, що виходить з києво-руської давнини, не має свого 

належного місця в сьогоденні. Виходячи з розуміння панівного пер-

вня духовного – владичного, від якого живилося й світське, українці 
розрізнили дії «правити» та «правувати». Перша, отже, була виявом 

духовного, друга світського. 

Та тепер ця високомудра давнина чомусь не підтримується у 
вжитку. Шкода, але і дію світської влади тепер позначають як «пра-

вити». Звісно це поняття вживається переважно у стосунку до влади 

царської та королівської, на яку теж переходила сила духовного бла-
гословення на володарювання. Та коли б не було такого розрізнення 

в українському досвіді, тоді через відсутність можна було би зми-

риться з таким вживанням. Але ж є, та ще й підкріплене досвідом 
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поколінь. У такому випадку подібна заміна виглядає як втрата та са-

мообкрадання. 
В українському мовному і словесно-культурному досвіді поняття 

держава ґрунтується на розумінні держави як сили та міці. Про таку 

державу як владу Вседержителя ідеться у «Печерському патерику» 
при згадуванні небесної влади: «…о Христі Ісусі, о Господі нашем, 

єму же слава и држава с Отцем и пресвятим и благим и животворя-

щим Духом нині и присно и в віки віков. Аминь» [4, с. 193]. А так 
само за подобою і влади земної: «в дому пречистиа Богородица, єже 

єсть лавра преподобних отець наших Антоніа и Феодосіа, у манасти-

ри Печерьском, у богоспасаємом граді Києві, при державі великаго 
короля Жигимонте Августе, при благородном князи Феодорі Глібо-

вичи Пронском, воєводі Києвском» [4, с. 193]. А в своїй значеннєвій 

глибині смисло-утвір «держава» також поєднується уявчим спосо-
бом, стаючи виявом образної космо-тілесності, і з рукою, за якою і 

закріплюється смисл «держання», що висновується на світоустроє-

вому (космологійному) первні «держання» як утвердження та уста-
лення. Отже, в українців довкола Києва кажуть: «Нема в руках дер-

жави» [*5]. Таке зауваження з’являється тоді, коли виникає потреба 

передати слабшання руки, втрати нею можливості міцно утримувати 
якийсь з предметів. І зрозуміла річ, що держава в руках відбиває по-

нятійно наявну значну силу рук і тіла. 

Поняття держава – «держання» в українців поширюється і на 
шлюбні взаємини. Так часто говорять про чоловіка дружини, особ-

ливо у висловлюваннях близької рідні. Найчастіше так мовить бать-

ко відданої у заміжжя дочки, а чи брат про свою віддану сестру. Го-
ворячи про зятя, кажуть, що той: «Держúть його дочку (сестру)» 

[Цит. за: 809, с. 370]. У цьому теж виявляється світоустроєве поняття 

«держання» як впорядкованого чину та забезпечення добробутом – 
життєвими благами. І стосується таке держання, як видно з наведе-

ного прикладу, сім’ї, що теж ґрунтується на світотворчих первнях, де 

переважають образи та смисли появи в світі кожного з людей як на-
родження та закріплення на місці. Такий стан держання спирається 

на добробут – тобто добре буття, або ж ще докладніше – буття у доб-

рі. Власне, з такими ознаками і вживається в українському мовному 
досвіді поняття держава. В нього входить смисловий показник міці 
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як сили, що скріплює загальний устрій витвореного явища. Та ще 

одна, не менш показова річ – держава, виходячи з українського мов-
ного та культурного досвіду, має діяти на справу уґрунтування буття 

у добрі – і так для всіх: кого вона держить, і хто держиться нею. 

Отож, «держання» в хаті «покрівлею» – захисне та хлібом – наси-
ченням-«годовáнням», тобто «держання» в світі учиняє батько [*6]. 

Теж саме «держання», але вже не хатнє, а в духовному просторі чи-

ново витворюється і в церкві. І в хатньому, і в церковному просторах 
«держання» учиняється на вітцівському значеннєвому підґрунті. У 

хатньому «держанні» так робиться хлібом повсякденним, і тим бать-

ко «сéмню держúть». У «держанні» церковному ж подається Хліб 
Небесний – причасне Тіло Христове. Отож, у «держанні» в домі – 

церкві як духовно-тілесному просторі, що снується єственою осно-

вою Церкви – Тіла, учиняється до неба зближувальний перехід. Вхід 
у нього – це вступання у простір церкви-дому, куди низходить сила 

Неба, коли починається спів-відправа, тобто чинове зустрічання Не-

ба – Світла. Хоча і саме Небо уображується як дім-покрівля. Так про 
Небо мовиться у «Печерському патерику»: «…да єгда оскудієте, 

приймуть ви в вічниа крови» [4, с. 85]. А про відхід Неба з землі на 

відправі сповіщає передвідпустовий тропар на літургії: «Видіхом 
Світ истинний, прияхом Духа небеснаго…». Самé ж «держання» ду-

ховного отця уривається тоді, коли звучать слова розв’язування з 

«держання» – слова відпусту. 
Власне, відпуст – це завершально-кінечні слова, що вимежовують 

простір, де перебувало і заживало небесне, простір священного – 

празникового (недільного) часу від повсякденного. По суті – це кін-
цеве та напутнє благословення. Але і в чині відправи, і в народі ці 

слова називаються відпустом, тобто розв’язування з сили держання. 

Прикметно, що відпустом, особливо на Правобережжі, називаєть-
ся і відправа «на храмý». Це відпускання гріхів – розв’язування з си-

ли гріха. А попереднє «держання» – це перебування під силою гріха 

– держання гріхом. Як і згодом держання у просторі покаяння. Це 
«держання», отже, завершується відпустом – виходом з простору 

гріха через вихід з простору покаяння. 
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Саме поняття «відпуст» на храму походить із Заходу. Це так у ру-

сько-українському обряді дано називний відповідник латинському 
«Indulgentio peccatorum». 

Власне, відпускання-випускання з «державного» (держального) 

простору відправи «на храму» позначається «своїм перенесеним» 
поняттям, взятим із літургійного візантійського чину, яке вживається 

на показування того, що відбувається на храмах на Правобережжі, 

відпускання гріхів через сповідь і причастя. Цей «відпуст», за смис-
лом, стає на ґрунт духовного піднесення та зростання, основу яких 

закладено в євангельських словах: «Іди, і не гріши вже» – «Иди и от-

селі ктому не согрішай» (Йн. 8: 11). 
Отож, у народі перебування в церкві визначається саме як дер-

жання духовною силою-владою у її просторі. Про особливості від-

прави і окремо про її часопросторовий вимір кажуть саме як про 
«держання»: « – Та і довго ж держить цей піп у церкві», – так озива-

лися парафіяни про отця Марка Балабуху зі «Старосвітських батю-

шок та матушок» І. Нечуя-Левицького [628, с. 339]. Мотивна струк-
тура та образи «держання» в церкві на вінчанні з’являються і в весі-

льних піснях: 

Що-ж вам, дітки, казали, 
Що так довго в церкві держали? 

– Казали матінко, казали, 

З паничем руки звязали… [Цит. за: 971, с. 292]. 
Монастирське скерування братії ігуменом теж називається «дер-

жанням». Поле правління у такому чині – це і духовне спрямування 

на небесну путь та євхаритстійну зустріч з Небесним, а так само і 
подавання хліба повсякденного. Ігуменування теж ґрунтується на 

держальному «хлібному» духовному вітцівстві – насиченні Душі 

Хлібом небесним, а також – на кріпленні тіла з хліба земного: «Ма-
настиру же свршену, игуменьство држащу Варлааму…» [4, с. 19]. 

Та і сам Київ, як це засвідчує приклад з XIV ст., теж керувався 

через чинове «держання». Його здійснював тоді небіж Витовта Іван 
Гольшанський: «і да єму держати Києв» [Цит. за: 358, с. 41]. 

Незважаючи на те, що митрополит Київський Іларіон протиста-

вив у «Слові о законі…» Закон і Благодать, наголосив на тому, що 
Закон – це колишнє, а Благодать – це довіку – «от нині і довіка», 
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спираючись, безумовно, на Євангелію від Йоана (1: 17): «Яко закон 

Мойсеом дан бисть, благодать же и истина Ісус Христом бисть», по-
няття Закон як Божа – небесна установа міцно увійшло в український 

спільнотно-культурний обіг. 

Так само і у «Требнику» митрополита Петра Могили і про Хрис-
тове сповістя йдеться як про Закон: «Исповідую такожде седм бити 

истинно і свойственно Тайни новаго Закона, от Іисуса Христа Гос-

пода нашего уставлени на спасеніє рода человіческаго…» [883, 1, с. 
178]. Разом з тим у «Предмові до Крещенія», яку вміщено до «Треб-

ника», про Закон написано по-єангельськи – як у першій главі Єван-

гелії від Йоана, та так, як у митрополита Іларіона в його «Слові о за-
коні…»: «…в старом Законі…так і в новой Благодати…» [883, 1, с. 

902]. Але і сам митрополит Іларіон таки утверджує словом благодат-

ну сили закону – нового – Христового закону, говорячи про князя 
Володимира: «Ти же с новими отци нашими єпископи…с многим 

сміренім свіщаваашсе, како в человіціх сих ново познавших закон 

уставити» [Цит. за: 601, с. 126]. Cмислове зосередження стосовно за-
кону та його дієвої сили у «новизні» – новому Законі – Христовому 

як благодатному просторуванні, отриманому через хрещення, спо-

стерігається у цій колядці: 
                        Хоть буде хлопец, а хоть дівчина, 

                        То малі діти будем хрестити. 

                        Вже си зачинат так новий закин, 
                        Тай новий закин, так вид сегодне; 

                        Так вид сегодне, вид самих Ви [дорщь] [310, с. 31].  

Власне, Закон як небесний чин увзаємнення поміж людьми та 
Божою славою й силою побутує і в час Благодаті – «Заповідь новую 

даю вам да любите друг друга» (Йн.13: 34). Заповідь і є та законова 

основа, що кріпить життя людської громади, а через неї і спільноти. 
Поняття закон охоплює, навіть оточує, всі життєтвірні вияви україн-

ців. Закон чинять – роблять для Закону, «спольняють закон». На всіх 

показово-граничних митях у плинах українського особистого і гро-
мадського життя з’являється установча сила Закону. Його згадують 

на весіллі, ці слова наказово звучать як благословення з вуст батьків 

майбутнього подружжя: «Спольніть святий Закон». Саме так застері-
гають старші наречених. 
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«Закон» панує на похороні. Тут навіть об’єднавчий для земних і 

небесних харч, що «очолює» обід, той харч, який споживається по-
перед усієї страви, зачинає обід, називають «закон» – «κανών» (пра-

вило), а щонайбільш показово, ще й по-грецьки, не перекладаючи, 

тобто надаючи вчинюваному дійству благословенної сили книжного 
слова, а звідси і снування простору «небесності» у полі земних. От-

же, на коливо, що зачинає обід земних по завершенні ховання тіла, 

кажуть ще і «канýн», тобто називають його ще й словом, як зауважу-
валося, грецьким – «канон», щоправда, надаючи йому особливого 

помісцевленого, похідного із загального дифтонгійного ґрунту, зву-

чання. Це була справді народна назва тієї страви, що вважається «за-
чинальною» при починанні поминального обіду і основною в прине-

сеннях до церкви на поминальних відправах (панахидах, парастасах). 

У церковних книгах (у «Требнику»), зокрема у «Требнику» Львів-
ського єпископа Арсенія Желиборського цю страву названо «кутія» 

у окремому чині відправи: «Како подобаєт піти над кутією усопшим 

отцем и братіям нашим, и прочиім хрістіаном умершим» [881, арк. 
134]. 

Коливо – страва, що поєднує живих та померлих, адже 

з’являється при відході смерті з хати – на обіді, або ж при загрозі – 
несподіваній появі смерті, і тоді коливо дає життя, як це сталося у 

чуді Феодора Тирона. У острозькому «Требнику» (1606 р.) той чин, 

про який у стрятинській книзі сказано, як про «Како подобаєт піти 
над кутією…», названо: «Послідованіє биваємоє над коливом о усо-

пших» [885]. Та й на обіді після прощання з Душею-тілом коливо так 

само утверджує силу життя, адже кріпить, передовсім, живих, що 
саме сідають обідати. Отже, «коливо-канун» – це справді появлення 

сили життя для живих, коли вони в усьому «Спольняють закон». Ко-

ливо-канун – це дійсний образ виявлення закону як спілкування й 
умова (спосіб) держання світу. Це благословення живим на подаль-

ше тривання їхнього життя за умови правильності дії в Законі – не 

відступу від Закону.  
Сама назва колива – «канун» говорить ще й про час споживання 

цієї страви. Нею харчуються обрядово саме напередодні пам’ятних 

днів стосовно покійних. Адже «день не допускається» – саме поми-
нання учиняється напередодні. І так споживання цього харчу та день 
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пам’яті, який і називає цей харч, – «канун» увіходять у загальний чин 

та часовий вимір літургійного кола, в ньому кожне свято та шана не-
ділі розпочинаються саме з вечора – з відправи вечірні празника чи 

неділі (за візантійським, та в цілому – східним узвичаєнням «прий-

мання» простору свята в часовимір доби стається із заходом сонця). 
Можливо, в називанні цієї – передденної частини святкування ві-

дгомонюють агапи [825] – вечері давніх християн, які, збиравшись 

на святкування, спільно кріпилися харчем. Це вже було не просте, 
хоча, і братське, харчування, а узаконена учта перед святом. Тож і 

спожита їжа, що узаконювалася у цей час празника чи неділі, могла 

дати назву самому цьому часовому проміжку – «передсвяттю», яке 
теж називали «канýном». 

Така назва цього часового проміжку збереглася у теперішній ро-

сійській мові – «наканунє». Щоправда, ця назва в російській мово-
культурі вже дещо втратила свій давній священний зміст. Адже це 

слово вживається тепер на означення перед-часу і стосовно свят цер-

ковних, і подій та свят світських. Хоча і в росіян збережено назву пе-
редодня свята, що походить від спожитої страви – «сочива» (теж со-

лодкої «кутьі»), – «сочєльнік Рождєства», або «Рождєствєнскій сочє-

льнік». 
А от в українців і дотепер за цим поняттям, і за полем, що витво-

рює його образ як смисло-появу, зберігається ґрунт священного. Та і 

саме явище, і його образо-поява постають лише у просторі речей, 
покликаних до проявлення «неземних» смислів. Отже, і тепер в укра-

їнській мово-культурі «канун» винятково належить до з’яв з просто-

ру священного. 
Власне, так «живе» «живить», і тим самим творить закон життя. 

Адже «у Бога немає умéрших, у Бога – всі живі» [*7] – народний від-

повідник до євангельського: «Бог же ність мертвих, но живих: всі бо 
тому живи суть» (Лк. 20: 38). Такий Його Закон, що увзаємнює Небо 

і Землю. Це й утверджує в «живому образі» пшениця солодка (медо-

ва), яка являє образ «небесного» – доброго, достаткового харчу. 
Адже, що може бути солодшим за мед – «паче меда устом моім» (Пс. 

118: 103) на землі. Ця солодкість, що як дар з’являється на землі й 

переймає землю – хліб повсякденний, і уображує на землі небесний 
харч – Слово: «…словеса Твоя, паче меда устом моім» (Пс. 118: 103). 
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Законом, отже, називають і шлюб, який чинять, і тим самим – 

«спольняють святий Закон». Законом учиняється і обходження «го-
довóго» кола празників, і кожного празника зокрема. При творенні 

простору празникового коло-ходження – обходження така дія чино-

уображувалася ще і як об-сідання – кругом-сідання у великому собо-
рі («съборі» – зборі): 

Ой на святий день та й на Збори – 

Збори великі збиралися 
І зійшли святі на святу землю 

Приходили до господаря 

Ой посідали округи стола… [Цит. за: 826, с. 193]. 
У день «годовúх» святкувань все робиться теж «для Закону». По 

суті заходження у простір людського життя буттєвого простору свя-

та і тривання його в людській культурі витворює серед земних 
пам’ять про увзаємнення Неба та Землі, а також показує ті часово-

місциннні вияви (хронотопіку) увзаємнення. Тим складається поза-

конене врівноваження задля «стояння» світу через чин його вишньо-
го «держання». У просторі свята учиняється догоджання великому 

гостеві – самому святові, яке є щорічним вісником про небесну прав-

ду, що утверджує Закон. Свято справді є гостем, якого чекають, як 
неодмінного посланця, що своїм сходженням має винагородити дос-

татком та веселощами простір кожного земного заживання – у роди-

ні (хаті), у громаді (спільноті): «Бо прийшли до тебе три празники в 
гості». 

По суті творення святом свого празникóвого простору, та сприй-

няття його у своє життя хатянами й громадянами, це кріплення у не-
порушному стоянні «году», тобто підпорядкування самого «году» – 

цієї часової тяглості загальній силі Закону. А зустріч свята і втішання 

ним і з нього у часопросторі цієї «годової» тяглості – це принесення 
особистої відданості, своєї жертви – подячної жертви земних задля 

Небесного та небесних: 

Мід-вино солодке – 
Буде Господь на вечері. 

Там у нашого пана сподаря 

Стоять столове у три рядове, 
За тими столами сам Господь сидить, 
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Сам Господь сидить всі свята пише [Цит. за: 250, с. 20]. 

Празникú уособлює та уображує в просторі земних постать само-
го свята, яка у суті своїй є «лицем» самого Закону. Кожен прихід 

свята – це щоразове нагадування земним про потребу для них самих 

дотримувати Закон. Свято – це часопростір, часоплин появи небо-
денної. Головним уображенням, що передає стан приходу свята в 

світ, є вияв нероблення, не зайняття повсякденною працею серед зе-

мних. Такий час свята – це час і простір суцільного відходу від труда 
земного. У просторі свята з’являється образ буття небесного – «ідіже 

ність болезнь і печаль» [*8]. Увіходячи до земних, образо-постать 

свята разом із собою приносить до них і образ стану небесного – на-
завжди позбавленого клопоту та турбот. І тим показується земним 

образ небесного за суттю «будущаго віка» [*9]. Отже, все у просторі 

свята учиняється «для Закону», тобто підноситься сам Закон у своє-
му сильному стоянні, а все, що робиться для Закону, твориться і на 

пошану Самому Законодавцю, Самому Вседержителю. Він держить 

Небо і Землю своїм святим Законом. Виконання Його Закону – це 
утвердження Його сили і Благодаті на землі. 

Показовим є й те, що творення дій «для Закону» учиняється за 

небесним виявом – по-небесному – потроєно. Так – тричі беруть 
«для Закону» коливо (канун). Схвалюють і пиття «трьох чарок» на 

пошанування великих («годовúх») празників. Тоді потроєне «випи-

вання чарки» справді набуває ознак дії, робленої саме «для Закону». 
А вже, що більше – то беззаконня. 

Власне, поняття Закон набуває серед українців виразного духов-

ного смислу. Саме цей Закон – дія увзаємнення Неба і Землі визна-
ється щонайбільш русько-українською спільнотою. Саме цей, духов-

ний, Закон як свій закон, закон діда-прадіда визнавався в спільноті як 

вказівний та провідний для життя. Цим Законом держалася громада, 
а через неї і спільнота в світі. Цей свій, внутрішньоспільнотний, За-

кон був єдиночинним упродовж тривалого часу в українському жит-

ті. Бо ж, для прикладу, за Речі Посполитої той, інший, закон, хоч на-
че і був загальнодержавним – суспільним, але був він законом пап-

ським – римським законом. 

Русь – народ трималася закону грецького. Русів визнавалося як 
людей грецького закону. По суті так, за ознакою культурної давнини, 
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що ґрунтувала дію кожного наступного покоління та показувала ва-

гоме джерело культурної появи для народного буття, назва грецький 
закон була рівнозначною руському закону. Польща та Литва стояли 

на основі римського духовного закону – римської віри та римського 

обряду. Русь у назві грецького закону узагальнювала своє давнє дже-
рело духовного збагачення та показувала водночас свій закон – русь-

кий як свою віру та свій життєвий спосіб. Ще неохрещена Русь перед 

греками згадує свій закон – «по закону» та відпочатковий поколін-
ний досвід – «по покону», як про це сказано в «Повісті временних 

літ»: «Си же вся да створять Русь Греком, ідіже аще ключиться тако-

во. На утверженьє и неподвижениє бити меже вами хрестьяни и Ру-
сью, бивший мир сотворихом…ми же кляхомся ко царю вашему іже 

от Бога суще яко Божиє зданиє по закону и по покону язика наше-

го…» [133, с. 106]. На свій закон як тяглий в поколіннях духовний 
досвід посилається вже Русь охрещена. 

Слід зауважити, що в такому культурному сусідстві українців, 

зокрема серед поляків, поняття закон має теж значний духовний 
смисл і наповнення. Тут теж знають Закон як небесну духовну уста-

нову. Особливо так поняття Закону діє в житті чернечих згромад-

жень (конгрегацій). Їхнє земне життя учиняється за приписом особ-
ливого – небесного закону. І самі члени згромаджень перебувають у 

підпорядкуванні саме цього, небесного, закону. Адже відомі орден-

ські передання, коли статути – чернечі устави окремих конгрегацій 
передавалися їм з самого неба. Такий закон робить на землі його до-

тримувачів більш небесними, аніж земними. Недаремно ж саме чен-

ців та черниць серед поляків називають людьми Закону – «za-
konnicy». Вони тримають Закон як Заповідь («Testamentum»), на про-

тивагу державній владі, дія якої укладається в давнє римське поняття 

«Lex». Отже, серед поляків законні – узаконені перед небом, передо-
всім, ченці – «bracia zakonni» («zakonnicy») та черниці – «siostry za-

konne». На польський взірець означає чернецтво Сильвестр Косов. 

Випис духовного досвіду руських чернецтва в Києво-Печерському 
монастирі подає він польською мовою в «Патериконі», при чім чен-

ців монастиря, зокрема і Нестора Літописця, називає, застосовуючи 

польське поняття «законник», незважаючи на те, що пише про схід-
ний, за способом провадження спасенного життя, духовний подвиг: 
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«Patericon albo Zywoty ss. Oyców Pieczarskich, obszernie slowenskim 

ięzykiem przez sw. Nestora zakonnika y latopisca Ruskiego przed tym 
napisany, tez zas z Greckich, Lacinskich, Slowienskich y Ruskich pisar-

zow obiasniony y krocey podany przez…Silwestra Kossowa. – W Ki-

jowie, W drukarni S. Lawry Pieczarskiey Roku 1635». 
Але поляки в час дії у їхньому поспільстві сили законової (дер-

жавної) Речі Посполитої – Народної справи – латиною «Res publica» 

так і не наважаться, не маючи на те підстав, вочевидь зрозуміло, 
перш за все, культурно-книжних – через панування писемної та бо-

гослужбової латини, переінакшити в своєму середовищі розуміння 

Закону як появи, що ґрунтує віровизнання. Отже, вони не вдадуться 
до того, аби назвати своє віровизнання (wyznannia) «польським зако-

ном». Вони так і залишаться визнавцями римського закону. Хоча у 

спостереженні «зовнішніх» щодо поляків українців зустрічається ви-
раз «в лятском законі». Так, говорячи про питання віровизнання, зве-

ртався до князя Витовта Київський митрополит Григорій Цамблак. 

Хоч митрополит Григорій і походив з болгар, але про віровизнання 
поляків говорив по-місцевому – по-руськи. Так, принаймні, подає 

писане джерело [716, с. 319]. 

За цією подобою і Русь самі поляки називали людьми грецького 
закону, постаринюючи, як і в своєму випадку, культурну основу пос-

тання цього явища. Для них такою основою був Рим, а для Русі – 

Царгород. Але чомусь, та зрозуміло чому – з огляду на давнє проти-
стояння старого і нового Рима – Царгорода, називання Русі у Законі 

серед поляків виявляється не градо-центричним. У назві Русі за віро-

визнанням з’являється як основа постання: «народ-земля» – це греки. 
Хоч так про себе і про свій закон як про руський обряд, а також – 

і про руську віру говорила здавна й сама Русь. І для того був справж-

ній культурний ґрунт – своя – помісцевлена, а з походження – апос-
тольська, за «Повістю временних літ» (адже апостол Павел у час сво-

єї проповіді доходив і до слов’ян – до «Ілюрика», як сказано в літо-

писі [509, с. 43]), книжна мова. А з неї і простір Книги як культури, 
що мала за своє осердя – Книгу. 

Отож Закон у цьому розумінні – це небесна сила – держава [*10], 

що кріпить земних – духовне єство народу, а відтак і його культуру 
як творче розгортання та множення. У духовному житті скріплює 
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його обряд, що є річищем буття «народу-на-землі» у просторі єстве-

ного життя Церкви. Закон – це сила віри, а обряд – це народний – мі-
сцевий, «тутешній» образ віри, посутнє уображення правди віри. У 

цьому вияві сходяться поняття і Закону, і правила. А правило ґрунтує 

Правда. Тож обряд-закон – це образо-вияв і скерування до дії народу 
за чином Правди. Місцевий закон-обряд – це середовище плекання 

народом себе-вияву та себе-представлення, творення власної культу-

рної суб’єктності. 
 

Примітки 

*1. Про княжу владу як Закон сказано у «Лаврентіївському літописі»: 

«Посем же в літо 6497 (989) Володимер живяше в законі Хрестьянсті, по-

мисли сздати церковь пресвятия Богородица…» [Цит. за: 338, с. 279]. Про 

чинове «держання» в Києві за часів Данила Галицького згадано в «Іпаті-

ївському літописі»: «…приде, Києву, обдержащу Києв Ярославу бояри-
ном своим Єйковичем, Дмитром. І пришед в дом архистратига Михаила, 

рекомий Видобичь, і созва калугери і мниский чин рек игумену і всей 

братьи, да сотворят молитву о нем і створиша» [Цит. за: 338, с. 184]. 

Княжа влада уподібнюється до небесної, якої вона і є «рукою» у «де-

ржанні» своєї землі: «…яко в Тебе всіх держава і в руці Твоєй содержиши 

вся конци земли…» (Третя «колінопреклоненная» молитва на Вечірні свя-

та Зішестя святого Духа на апостолів – Трійці). 

*2. «Октоїх» («Осмогласник»), 1-ий глас, ірмос 1-ої пісні недільного  
канону. 

*3. «Служебка» як відправа зустрічається у колядках священикові: 

Ци дома, ци дома господинонько? 

Ой, дома! Не повідаут. 

Що-ж овін діє? Служит служебку, 

Служит служебку та у престола. 

Ходім же, йому заколядуме, 
Чей же й нам він дасть по коледочці, 

Чей нам відправит хоть по службочці [310, с. 217]. 

Або ж у галицьких колядках трапляється «поняттєве сполучування» у 

образо-дії «служебка» і «правити»: 

Ай сам Господь Бог й а в золотую, 

Всї церковцї порозтавирают сї, 

А в тих церковцях служби сї правят, 

Правят утреню за господиню, 
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Правят всеночне за господарем, 

Служба сї правит за худібкую, 

За худібкую за роговую, 

За челядоньку за домовую… [310, с. 211]. 

В українській казці «Дідова дочка і бабина дочка» теж ідеться про від-
праву. У тексті казки виразно виявляється «своя участь» замовника у від-

праві, щось на зразок того, коли кажуть: «ми хрестили» (про перебування 

у когось в кумах та участь як «хрещений(а)» в хрещенні дитини, зрозумі-

ло, що хрещення довершує священик), або «ми ховали» (так говорять 

«півчі», що співали під час відправи похорону, насправді ж править похо-

рон священик – він ховає): «Заховав дід бабу і похорон відправив та й 

живе собі сам» [Цит. за: 902, с. 116]. 

*4.Смислове поле поняття «Закон» ґрунтується «небесною силою», 
«тогосвітні» – неземні «на правді лежать»: «Бабуся цмокнула гостя в го-

лову, взяла до рук чарку й також висловила багато добрих побажань, при 

цьому спогадала й тих, що “на правді лежать” та й здорових…» [Цит. за: 

420, с. 287]. 

*5. Чуте і записане від Мазанкової Марії (уродженої – Юрченко), 1923 р. 

народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*6. «Держання» як спосіб «ладування» (порядкування): «Ладує Ва-
силь, ладую й я…» [920, с. 363] панує і серед духовних осіб. Ось приклад 

такого «держання» з «Лаврентіївського літопису»: «Священа бисть церки 

святаго Михаила, манастиря Всеволожа митрополитом Иваном, а игу-

меньство тогда держащю того манастиря Лазареви» [Цит. за: 338, с. 227]. 

Теж саме – «держання», поширене серед духовних осіб, можна спостере-

гти і на початку XVI ст. у листі митрополита Йосифа Солтана про «зем-

лицу Гнилець»: «держати со всім так, как ся себі(ѣ) сездавна маєт…И та-

ко дали єсмо тому Ігумену Іякиму сей наш лист з нашею печатью. Писан 
в Менску…в лет. 1504» [Цит. за: 338, с. 223]. 

*7. Чуте і записане від Савченко Оксани, 1912 р. народження, Київ 

(Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*8. Чин відправи похорону, ікос до кондака канону «Со святими упо-

кой…». 

*9. Слова з «Символу віри», 12-й член (твердження). 
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5.2. «Своя хата» як образо-модель  
світоустроєвого споглядання 

Дім-хата сприймає на себе світоустроєвий (космологійний) образ, а 

відтак – виразно потілеснюється [945, с. 19 – 24]. Дім-хата є «своїм» 
образом світу [943, с. 65 – 85]. Хата починає збирати довкола себе «ма-

лий світ» людського замешкування, а її тіло-образ зосереджує навкру-

ги себе світ як космологійну появу [942, с. 2 – 4]. Із села, тобто поля – 
«чистого та широкого» завдяки хаті починає твориться селище – прис-

воєний та наповнений простір людського заживання [369, с. 35 – 66]; 

[61]. А сама хата у власних стінах має «земні», якими виступають две-
рі, та «небесні» отвори – це хатні вікна, котрі навіть здобуваються на  

називання «святими», а відтак здійснюють просторування святості че-

рез ходу янгольську: «Святі наши вікна, не пропускайте криз себе во-
рив, ни разбойників, ни злого духа, а пропускайте ход и виход нашим 

ангелам-хранителям, яки все через вас путешествуют» [Цит. за: 369, с. 

54]. Слід зауважити, що внутрішній «стан» – наповнення хати теж ко-
смологізується, має своє впорядкування, зближене до загального світо-

устрою. Це теж особливий «внутрішній хатній» чин. Хатній посуд на-
зивають «начинням». Схожі називні (світоустроєві) вияви спостеріга-

ються і на московській Півночі. Посуд в домі тут називали «порядня», 

як це подає «Домострой» [293, с. 120]. 
Отже, село (поселення) теж уявно зображується у вигляді дому як 

збірного образу. Давні «конци» (відомий з літопису київський Копи-

рів кінець, «конци» в Новгороді: «Славєнскій конєц» та Неревський, 
Загородський, Гончарський або Людін на Софійській стороні), тобто 

кінець поселення, протягненого в ньому шляху, вздовж якого поста-

ють будівлі-хати, як це спостерігається у княжому давньому Києві, 
з’являються вже як кути, що нагадують дім. Кути, або кутки (закут-

тя), що утворюють земний простір. «Конец» вказував на дію опано-

вування простору, обживання, присвоювання певної просторової ді-
лянки. З покладеним у просторі «концем» означалося відмежування 

при його засвоєнні, виокремлення з світу як частки «своєї» для свого 

ж проживання. 
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У понятійній основі кута (кутка, закуття) лежить смисловий ви-

клад вже опанованого (підкореного) простору і поставленого на ньо-
му дому. Кут виражає існування вже викінченої (готової) будівлі, що 

замикає, стаючи на кути, і собою простір, і так само простір в собі, 

витворюючи внутрішній (вже не лише відмежований, а простір за-
мкнений – цілком свій, власний). Таким чином, поселення (село), 

зважаючи на значеннєву основу кута, уображується у вигляді вели-

кого довершеного дому-хати. Просторове – велике в малому – від-
межування, що мало за образо-представлення «конец», заступається 

образо-виявом простору, що передається через образ зі значеннєвою 

основою дому. Конец, що межував простір засвоєння, вже тепер пе-
редається «кутом-домом» (хатою), що зосереджується в своїй суті на 

остаточному запануванні у просторі. Образом такої дії і був дім (ха-

та). 
«Конец» вказує на «розлягання» – широту панування (захоплен-

ня) простору «своїм життям», своєю культурою. «Кут» же робить 

інше смислове зосередження. Він збирає довкола себе, довкола кута-
хати увесь той опанований простір. Отже, в «конці» зосереджено 

смисловий вміст первинної дії. «Кут» же показує дію довершальну у 

забиранні простору під свою владу і силу. «Конец-шлях» – це почат-
ковий образ у сприйнятті простору. «Кут-хата» – його докінечне уо-

браження. 

Навіть у самому Києві в пізніший час княжо-городські поняття 
конців заступаються кутами, що вказують на тривалість проживання-

перебування в цій ділянці простору. У лаврському містечку зустрі-

чаються саме кути, зокрема Спаський кут, що прилягав до давньої 
Спаської княжої церкви на Берестові. Так цю місцину й називає у 

своєму вималюваному плані-зображенні сучасного йому міста Києва 

Афанасій Кальнофойський 1638 р. Зображення вміщувалося до ви-
даного в лаврській друкарні «Тератургими», автором-укладачем якої 

і був цей лаврський чернець. А чернівецька церква Миколая, яку 

зведено коштом старости Строєску, розташована «на куті Селище» 
[973, с. 276]. 

Поняття «конец» так само ув’язується у смисловій глибині з сві-

тоустроєвим чином, що присутній уображено у святому Письмі – 
«вся конци земли», «в конци вселенния глаголи іх» (Пс. 18: 5). Земля  
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– великий простір – космос (світ) переноситься у своєму смисловому 

зосередженні на малий світ – «свій» розбудовчий вияв місця – гóрод. 
І місце, отже, і город за ним, як чино-узаконені, вписані у світовий 

устрій, будучи окремою – «своєю» часткою світу, перебирають на 

себе всі його чино-образні вияви, в тому ліку й межові. «Конци» зе-
млі, отже, перенесено з великого світу (Всесвіту) на малі світи – го-

родú. 

У просторовому осягненні-«охопленні» світу «конец» згодом за-
ступається поняттям, що передається у слові «краї» – покрайньому 

уділі землі і виражає висловлюване в образі «вхоплення» окремої ча-

стки простору. Його доповнює, роблячи своє вимежовування, слово-
поняття та висновуваний ним образ «край світа», «край-обрій», за 

яким ще розлягається земля, але вже «інша» – не своя. А от «край 

світа» розмежовує білий світ від «позасвіття». 
У хаті покрівля, покриття, верх становлять світоустроєві образи 

вивершеної появи самої хати. Показово, що ці частини хати, як подає 

будівний досвід, сприймаються як ніби творені «без дотику» рук. 
Про «верх» при cпорудженні хати (у разі, коли його ще не було) ка-

залося, що залишилося лише «викинути» його і хату вже завершено 

іззовні. По-особливому в називанні утілеснюється і сама хата. На 
(до) світ(у), як ведеться у хатньому тілесному образо-чині, вона звер-

тається «чолом» та «споглядає», а сам світ «низовий» – сила землі 

прилягає до хати причілком, розмежовується з хатою, яка вже сама у 
своєму чиновому «стоянні» являє вивершену гору. 

Адже зовні хату показує-уображує верх (покрівля), хатнє тіло теж 

має своє верхове «накриття», яке учиняється дією покривання. Від-
так ця дія має упостійнені мотивні структури та образні появи на її 

відтворення. Тобто хата, окрім захисного покривання, отримує ще і 

втаємничене накриття «свого тіла» – «покрівець» від «стороннього 
ока». Так хата як простір замикається, роблячися водночас і покри-

тою, і «сокровенною» – потаємною. Тобто окремим «своїм» життє-

вим простором. Все, що міститься в ній, ховається від «зовнішнього 
ока», а простір хати саме з покрівлею набуває повноти та доверше-

ного вигляду, відтак «свого» образу, що «значеннєво охоплює» 

«внутрішнє» і «зовнішнє» в самій хаті. 
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Разом з тим, хата – це світоустроєво піднесена над місцем гора, 

адже згадана покрівля має два просторування і два уображення. На 
зовні – це покриття хати, а з середини вона набує ще однієї смисло-

появи – з середини хата бачиться такою, що височить, передаючи 

світотворчу та світоустроєву посутність гори. Та сама покрівля з се-
редини хати витворює простір горища. Отож, з середини хата ба-

читься як гора. 

А назовні хата зображується як злагоджене – свтоустроєво вбу-
доване тіло. Тобто тіло, що і саме виглядає доладно, і є прийнятим у 

життєвий простір світу. Головне кріплення верху хати, що творить її 

постання та «стояння» має тіло-складову назву. Отож, сволок має і 
«голову», а так само і «ноги», як це знають на Поліссі [796, с. 382 – 

420]. 

Сам простір хати неодноразово зовні назнаменовується присутні-
стю знаку хреста. Так хата в своєму уображенні має кілька смисло-

вмістів. Це і світотворче вивершення, що показується давнім образом 

«гори-горища». І виразне потілеснення її складу, а відтак і образу-
чину, що стає образо-представленням хати. Та головний чин свого 

«стояння» в світі, що виявляє злагодження зі світом – суміщення і 

поєднання просторів – це хрестоносіння. Сам світ є хресто-
уображеним (ставро-логійним – ставро-іконійним). Відтак і хата 

просторується в світі через перейняття до свого «тіла» дійсної сили 

святого хреста. 
Власне, хрест як знак і як сила залягає ще у підвалини хати. Хре-

стом назнаменовується перше перехрестя брусів, що лягають на під-

валини. Хрест своєю знаковою присутністю, а отже і силою кріпить 
основу хати на «основаніі земли». Хрестом накривається перехрестя 

з деревинú, що вже починає «творити-виводити» тіло хати. Отож, 

вироблене перехрестя – низове (на підвалинах), що вже саме собою 
являє хрест (два перехрещених бруси), має покривання – знак хреста 

як небесної появи і небесної ж сили ще і «поверх себе» (вироблений 

– вирубаний у деревині знак хреста). Так робилося, зокрема, майст-
рами (теслями-«плотниками») у Позняках під Києвом [*1]. 

Потім хрест, як от на Поліссі, може з’явитися і на хатньому версі. 

Або ж різьбленим взором показатися на оконницях, як це бувало на 
Слобожанщині. Майстри при назнаменуванні хрестом місця – «тіла 
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хати» вдавалися до використання рівнораменного хреста (відомого 

як «грецький хрест», хоча теслі так його не називали). По суті такий 
вияв знаку хреста є показуванням повноти. Прикметним є і те, що 

ставрологія – знакове тіло-хрестя хати постійно поновлювалася. 

Адже, щороку, як мовилося, знак хреста, який виписувався вогнен-
ною силою страсної свічки та водяний – йорданський знак хреста ля-

гав на тіло хати. Так і вогонь та вода виявляли свою кріпівельну жи-

вильну силу, що зосереджувалася у поновленому знаку хреста. Во-
гонь був не пожиральним – нищівним, але творчим – снувальним, 

такою ж була і вода. Їхня сила вже як сила з середовища святині і 

святощів переходила і в життєвий простір хати. 
А знак хреста, що ліг на тіло хати з руки будівничих, поновлюва-

вся вже «своєю» рукою, звісно з особливої духовної потреби і нала-

штування, що його учиняла Душа в людському тілі, – хазяйською 
рукою у своєму ж життєвому просторі, яким і була хата. 

Зважаючи на утілеснення – «тіло-образо-появу» хати, так само ви-

разно утілесняється і сам хрест, що назнаменовує хату як тіло, як міс-
це, і як простір. Як можна побачити в українському уявчому та сприй-

няттєвому досвіді, хрест в слово-культурі так само виразно потілес-

нююється. Для цього є достатній смисловий ґрунт, адже сам хрест 
сприймається вже майже нерозподільно від явленого на ньому страж-

денного – страсного Тіла Спасителя. У молитві чесному хресту сила 

самого хреста як місця явлення спасительної жертви, а відтак вже і са-
мого як співдійника цього жертвування, з’являється в ньому через силу 

«пропятаго Господа». А розіп’яття стається на хресті. Це дійство, коли 

смерть вже являла життя, адже Христос воскрес «во третій день по пи-
санієм», як про це сказано в «Символі віри». Тож, Христу, якому слід 

було поновити жертвою своєю життя, дане ще Адамові – безгрішне, і 

тим самим загладити «рукописаніє» Адамового гріха, тобто явити нову 
книгу, і нове писання, де б уже не було записаного Адамового гріха, 

Заповіт Новий. Заповіт Христовий мав теж писатися, але вже писатися 

по-новому. Початок писання було покладено в Старому Заповіті. Закон 
Христовий почав писати людське буття, відновлено споглянувши на 

людей, пригадуючи той часопростір, коли ті були ще в раю. Але древо 

«насажденноє» в раю, від якого «согріши» Адам, що стало деревом 
згуби, знову проросло для нового Адама – Христа, як про це співається 
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у літургійній віршології. Воно – це дерево хресне, що вже явило собою 

не смертну згубу, але життя: «Креста твоєго дріву поклоняєм ся, чело-
віколюбче, яко на том пригвоздися живот всіх, рай отверзл єси, Спа-

се…», «Радуй ся, живоносний кресте, благовірния непобідимоє ору-

жиє, двьрь райская, вірнии кріпителю, церквам доброзабральниче, 
имьже тля разорьши ся…» (1-а стихира «на Господи воззвах» на день 

«Предпразньство вздвижениє чьстьнаго крьста и памят священному-

ченика Корнилия») [994, ст. 0109]. Воно і росло в Єрусалимі, воно і за-
цвіло квітом-життям на Голгофі, як про це оповідається в апокрифі «О 

древі крестном». Про бачення голгофського хрестостояння, подібно до 

викладеного в апокрифі про голову Адама, згадує і Василій Григоро-
вич-Барський: «Показаху нам пещеру под горою, идіже Адам погребен 

бисть, и кровію Христовою освятишася кости єго» [234, с. 316]. 

Власне, дерево хреста, що прийняло на себе тіло Христа, і саме 
утілеснююється, роблячися «животворящим». Хрест, на який було 

піднесено Христа, і сам підноситься, вже творячи собою простір 

життя. Адже світ у давню пору, окрім того, що був Єрусалимо- 
центричним. Єрусалим зображалося посеред усіх середньовічних єв-

ропейських карт [645, с. 11 – 22]. Про «пуп землі» в Єрусалимі, де 

було осердя всього світу, як вже згадувалося, переказує руський ігу-
мен-прочанин до святої землі Данило. Світ також був і хресто-

центричним – ставрологійним [909]; [209]. Хрест був образом світу, 

що зійшовся під руки – у руки Христа, котрий обійняв світ, коли: 
«…Ти же, Спасе, длани распростер на Кресті честнім, об’єм мя спасл 

єси от работи вражия: і дал ми єси знаменіє живота…» [*2] на хресті. 

Хрест, отже, так само збирав світ довкола себе: «Четвероконьчьний 
мир днесь освящаєть ся четвероконьчьну взвишаєму твоєму кресту, 

Христе Боже нашь и рог вишняго свзвишаєть ся князя нашего, на 

томь вражиємь скрушенъмь рогъмь велии єси Господи и дивьнь в ді-
ліх твоих, слава Тебі» (стихира «на Господи взвах», «на Слава» (сла-

вник) на празник «Вздвіжениє чьстьнаго креста») [994, ст. 0118], 

тримаючи і захищаючи його чином, що відбився у згадуваній молит-
ві до чесного хреста: «силою пропятаго на тебі Господа» [*3]. Тілес-

не перебування Спасителя на хресті потілеснювало уображення і са-

мого хреста. Таке потілеснення виразно спостерігається серед украї-
нців. Адже трискладовий хрест в українській слово-культурі назива-
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ють трираменним [391], тобто «триплічним». Показово, що в такому 

сприйнятті хреста та його помічної і захисної дії закладинами смис-
лів були і провісні слова 90-го псалма, який промовляється в обста-

винах особливої потреби та небезпеки. А в добовому колі богослу-

жіння входить до складу 9-го часу. У цьому псалмі є слова, що по-
дають образ, де постає захисна сінь як дім прихистку, а витворюєть-

ся вона «плічно»: «плещма своіма осінит тя» (Пс. 90: 4). 

Схоже «раменне» – потілеснене сприйняття святині можна спо-
стерегти хіба, що серед чехів. У них відомою є ще одна святиня, що 

вживається в церкві – в «kostole». Потілеснено чехами називається і 

свічник – «sedmiramenny svicen». 
Тож, хрест трирівневий, куди входить поперечка, підніжок та 

Пилатова дощечка, на якій трьома мовами – грецькою, латиною та 

гебрайською було написано: «Ісус Назорянин Цар Юдейський»: «Бі 
же написано Іисус назорянин, царь юдейскій» (Йн. 19: 19), серед 

українців називався трираменним. 

А от серед росіян, і особливо серед тих, що лише такий хрест, а 
не «латинскій криж», визнають єдино правдивим, таку думку мають 

старообрядці, він називається «восьміконечним» [578, с. 73 – 84]. 

Ґрунтом для такої назви є світоустроєве (космологійне) сприйняття 
хреста, який уображує, передовсім, «вся конци землі». Тут тілесність 

у сприйнятті хреста вже зникає чи меншає. Натомість сам хрест у 

своїй появі більшає – космологізується. 
Прикметним є те, що трираменний хрест є ніби ставрологійною 

спадщиною слов’янських народів. Адже, «восьміконечний крест» 

єдино визнається у старообрядців. Трираменний хрест аж до XVIIІ 
ст. виразно переважав і серед українців. Так трираменно, зокрема, 

виготовлялися – різьбилися напрестольні хрести. Хоча, назовні – на 

церковних верхах вже ставилися чотирикінцеві хрести. Але на Зака-
рпатті ця давнина береглася невідступно. Навіть в Америці, на вже 

тамтешніх церквах карпатців, стосується це без винятку і з’єдинених 

з церковним Римом християн, яких називають «Ruthenian byzantine 
catholics – русини-візантійські католики», і православних закарпат-

ців, ставляться трираменні хрести. Такі ж хрести можна бачити і на 

церквах чехів та словаків. 
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Та ще з давньої пори такі ж хрести можна спостерігати і в настін-

ному малюванні в сербських церквах. Зокрема, їх можна бачити в 
патріаршій церкві в Печі. І ця особливість може свідчити, як і вимов-

на особливість («ізвод») церковної книжної мови, що дотепер збере-

глася у старообрядців-безпопівців, вона майже збігається з серб-
ським церковно-мовним ізводом, про давній зв’язок Русі з близькими 

для неї білими хорватами, коли зважати на Несторове літописне роз-

селення неохрещених слов’янських племен. Такі появи, слід наголо-
сити ще раз, цілком підтверджують думку, що руські землі спершу 

були у церковно-юрисдикційному підпорядкуванні Охрида. З цього 

архієпископського міста, яке зробилося прихистком для послідовни-
ків Кирила та Мефодія, коли їх було вигнано з Моравії, як з юрисди-

кційно-духовного осередку, якому підлягали спершу руські митро-

полити, і перенеслися ці особливості. Щоправда, такі – трираменні 
хрести можна бачити і в Грузії. Так зображено хрест у церкві замку-

фортеці Гремі в Кахетії та в патріаршому Гелатському монастирі по-

близу Кутаїсі. 
А от у Греції віддавна утвердилося зображення хреста, яке, влас-

не, і називають «грецьким». Це рівнокінцевий – чотирикінцевий 

хрест. Він перейшов на ризи, творячи прикраси по всьому полю свя-
щеницького та єпископського вбрання. Саме такі, «грецькі», хрести 

прикрашають суціль хрещаті (заповнені хрестами) ризи – поліставрії. 

І лише такі хрести, щоправда, теж на «при-тілеснених» виявах – на 
ризах духовенства та на вбранні – ризі престола визнаються старооб-

рядцями за дійсний образ хреста разом з «восьміконєчним». Прикме-

тно, що в цьому випадку, за давнім церковним і руським баченням, 
престол теж утілеснююється. Отже, престол – це тіло, на якому 

з’являється Тіло євхаристійне – Христове. А його покриття – це ри-

зи. 
Хоча на стінах Києво-Софійського собору поряд з графіті можна 

бачити хрести, які за особливістю зображення нагадують знаменитий 

полоцький хрест преподобної Єфросинії. На такому хресті, окрім ос-
новної поперечки, присутня ще й верхня, яка показує собою ту таб-

личку з титлами, яку Пилат наказав закріпити над головою ро-

зіп’ятого Спасителя. А от такі хрести можна побачити і в давніх 
римських церквах. За складом своїм такі хрести є «шестикінцевими». 
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Хоча, свій «восьмикінцевий» хрест має і Захід. Це мальтійський 

хрест. Але основу його теж складає хрест грецький. Напевно, це спа-
док того часу, коли на всьому Півдні – на Середземномор’ї та в Ка-

лабрії, а також на Сицилії панували, в тому ліку й культурно, греки-

візантійці. Вони ж полишили тут собори й церкви з мозаїковою 
оздобою. Це церква Морторана у сицилійському Палермо та прик-

рашені грецькими майстрами собори в Монреале й Чефалу. Адже, й 

нині на Сицілії та в Калабрії збереглося два діоцези (єпархії) східно-
го обряду – Лунгро (Lungro) та П’яна (Piana dei albanesi), парафіяна-

ми яких є дотеперішні носії культурно-обрядового візантійства – це 

спільнота італо-албанців. 
Прикметно, що сам хрест, який показує новий світоустрій нового 

Христового Заповіту – доконане спасення світу – сотиріологію, а ві-

дтак – і Божественне домобудівництво – ікономію, як це можна спо-
стерегти у думках, висловлених ще архімадритом Петром Могилою 

у «казаньї о Кресті» із назвою «Крест Христа Спасителя, и кождого 

человіка на казаню публичном през ясневелебнаго в Бозі єго милости 
Господина и Отца кир Петра Могилу милостією Божією Архиманд-

ріта святия Великия Лаври Печерскія Кієвскія, Воєводич земле Мол-

дованих» (Київ, 1631 р.) у своїй появі зближується з земним будів-
ним досвідом, а відтак – мотивним спорядженням. Отож, хрест на-

віть вишитий чи нашитий, а таки «соружен бисть»: «…Ківот, сієст 

скриня, да будет точію благоліпно с покривалом Крест на верху 
иміющом соружен: всегда же на Престолі да стоит, а не на ином ко-

єм місті» [883, 1, с. 261]. 

Хата як споруда і як простір заживання має на собі (в собі) наз-
наменування та образи «трьох хрестів». Таким у ній є хрест «карбо-

ваний-рукотворний-вирубаний», що з’являється на закладинах у хат-

ньому «низу», його зображають на підвалинах. Та ще один хрест, що 
вже кладуть на сволоці, тобто на хатньому вершку. Це хрести-знаки, 

що назнаменовують початок та завершення зведення хати. Вони – це 

ставрологійна твердь хатнього «стояння» та просторування в світі. 
Прикметно, що і поява і завершення будови самої хати виразно уті-

леснюється. Адже, на початку хата ніби «лежить», перебуваючи у 

своєму безладі. І так показується ніби народження хати, коли вона 
лежить першопоявно, будучи не-зібраною, не-впорядкованою, не- 
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комологізованою. Тоді хата ще виглядає «по-дитячому» і спосіб її 

образо-появи в світі – «лежання». Бо так, саме лежанням, показують 
появу хати підвалини. І лише згодом – поступово хату починають 

зводити, тобто вже «брати» та підводити, готувати її до «стояння». 

Так будують хату. А вже при завершенні будівництва хата учиняє 
своє світоустроєве, внесене у світовий чин, «стояння». Хата стає, бу-

дучи підведеною зі свого попереднього «лежання». Хоча, ще при по-

яві «лежання» її «початків»-підвалин, коли закладають хату, бачить-
ся вже недалеке «стояння» хати. Адже майстри, що закладають хату, 

беруться до роботи щодо ставлення хати. Майстри вже і в закладанні 

виявляють образ «стояння» хати. Учиняючи закладання, вони тим 
самим вже ставлять хату. Тож хата ще і виразно утілеснюється, пе-

реходячи до свого світоустроєвого «стояння», але шляхом: від «ле-

жання» «по-дитячому» (образи хатнього «народження») до свого 
зростання («швидко росте хата») та ставання. Хата теж росте. А при 

завершенні будови хати майстри ще й неодмінно «закорінюють» ха-

ту в місце, при тім вирощують її як дерево чи рослину. Завершивши 
хатню будову, майстри навіть і тепер ставлять поверх стін «квітку», 

що має показати своїм квітом вже неодмінно «дорослий-вирослий» 

стан хати. Хата, отже, «корениться» і «зацвітає», будучи «живою» та 
готовою в подальшому сприймати і берегти і собі життя. Хата справ-

ді вростає – закорінюється в землю. А в ХІ ст. митрополит Іларіон 

так само мовить про квітнення церкви-дому в «Слові о законі і бла-
годаті»: «Виждь же і град величьством сіающь, виждь цркви цвету-

щи» [601, с. 98]. 

Прикметно, що виростання та вростання як образи появи на місці 
споруди-дому, переносяться, стають можливими у достосуванні і до 

дому Божого. Церква так само, як це можна спостерегти, зокрема і в 

літописних джерелах, вкорінюється. А її нівечення та занедбування 
виглядає в літописних оповідях як «іскорененіє». 

Так само виводиться, але часто кажуть, що і кладеться в хаті піч. 

Вона теж учиняє як «лежання» так і «стояння». Хоча про піч кажуть, 
що вона розляглася, а її складовою є лежанка. Отож піч, слідом за 

підвалинами, учиняє в хаті чинове лежання. Адже сила, що в ній пе-

ребуває – вогонь, на противагу світлу, яке «заживає» перед образами 
– в «лямпатці» і є світлом-вогнем «небесним», показується як земна 
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– приземлена. Через те і сама піч, і вогонь, що в ній з’являється, по-

казують чинове «лежання». Піч кладуть, а вогонь в ній теж розкла-
дають. Хоча, так само і розпалюють в печі. 

Отож, хата виразно набуває ознак тіла, а відтак – утілеснюється – 

тіло-уображується. А хрести-знаки, що на неї лягають, ніби уподіб-
нюють своєю появою до назнаменування тіла. Разом з хатою-тілом 

назнаменовуюють силою святині й місце, і простір як в самій хаті, 

збираючи в ній силу на життя, так і довкола неї – це охоронна сила, 
спрямована на саму хату. А також навколо хати – дальший простір, 

що зосереджується в місцях, віддалено прилеглих до хати, а чи від-

леглих від неї зовсім. 
Хрести, отже, виявляли знаки початку і завершення зведення ха-

ти. Ними були хрести, роблені майстрами на підвалинах, та хрести 

на сволоках хати. Отож, хата в образі своєї появи та світоустроєвого 
«стояння» є ставрологійною, назнаменованою хрестами, «хрестонос-

ною» та «хрестовмісною». 

Показово, що підвалини, з яких «виростала» хата, у чині своєї по-
яви показували в мотивній структурі та образі ніби «бездотикову» 

дію. Вони ніби «падали-валилися», показуючи так небесну згоду-

благословення на появу хати та увіходження її у чинове «стояння» у 
склад світового ладу. Так через мотивне «звалення» показується па-

діння нової («свіжої», майже «живої» деревини). Звалена деревúна-

колода береться на підвалини для хати. З цього робився хатній 
«низ». 

А от «верх», що мав завершити будову, з’являвся вже з допомо-

гою людської праці. Його основою були сволоки. Отже, їхня поява 
на стінах відбувалася завдяки «стягуванню» на гору – «волочінню- 

зволікуванню». І ця дія теж нагадувала майже особливий чин, який 

ніби більш належав до окремого, схожого на святковий, часо-
простору, аніж до буденного. Волочіння та волочене (волочебне), що 

теж коренилися у цій дії світового «перетягання» по землі, належали 

до виявів винятково святкових. А от сама дія піднімання – зволіку-
вання деревини, яка ставала основаю «верху» хати, вже починала 

вкривати хату, була схожою на дію, до якої слід було докласти не-

звичайної сили. Стягати на гору – заволікувати вказувало саме на цю 
дію, що потребувала такої сили. 
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Загалом про накривання хати, завершення хати покрівлею гово-

рилося і хазяями, і будівничими під час здійснення будови, що зали-
шилося лише «верх викинути». Отож, коли сволоки та зволікування 

їх на стіни «промовляють» про дію, що робиться від «низу» до гори 

– з докладанням труда, вони волочаться і зволікаються. То поява на 
хаті покрівлі ніби уображує дію, напрям якої виглядає як – згори до-

низу. Хоча, насправді, так само від низу – до гори. Але саме ви-

кидання вказує на те, що дія накривання хати відбувається ніби з 
«дво-поєднаної» сили. Кидання з низу і падання вже на стіни – по-

верх стін. А ще кидання та встановлення – «падіння» даху на стіни і 

мовить саме про легкість появи покрівлі на хаті. Викидання даху не-
наче і не являє аж ніяких труднощів. Отже, «верх», що є «хатньою 

горою» – під ним, як мовилося, криється горище, з’являється і сам на 

хаті ніби згори, і при самому своєму злагодженні у дії своєї появи 
теж показує гору. Адже «верх» ви-кидається і так приховано, але теж 

показується ніби «неручна» – бездотикова дія в його появі. А саме 

«горище-гора» в хаті, яке є верхом «хатньої гори» – виростає в  хаті, 
упроваджує хату до чину «стояння» в світі. Отож, хату у світоустро-

євому (космологійному) видиві уображує Гора. Хата у своєму світо-

устроєвому «стоянні» є «хатою-горою». 
Сам світ своїм збірним образом «лягає» в тіло хати, структурую-

чи та значеннєво (семантично) розподіляючи образ хати. Хата вираз-

но космологізується. Хату – чотирикутну завжди спрямовують на 
сторони світу. Але показовим є і те, що коли поновлюють ошатність 

стану хати перед великими (годовúми) празниками, тоді про роботу 

над хатою – про білення (мазання) її стін говорили, згадуючи хатнє 
охоронне коло. Говорилося, що треба помазати «óкола», хоча на-

справді слід було білити чотири хатні стіни. Так само і світ малий, і 

більший, що прилягав до хати, який можна було вхопити оком – світ 
видимий теж поставав як коло, все видиме довкола хати її мешкан-

цями називалося «óвидо». Та й рух, що відбувався біля стін хати, теж 

учинявся за уявним колом. Адже її можна було обійти, лише здійс-
нивши рух «кругом хати». Прикметним є і те, що хата виразно утіле-

снювалася, маючи вже після завершення її зведення, як мовилося, 

«чоло», а його оперізував «причілок». Так, як і церква-дім Божий, 
теж мала в своєму складі, як мовилося, «частини» з людського тіла. 
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Церкву увінчувала голова (глава) – баня. А під нею була «шия» – це 

та частина, яку називали підбанником, коли верх церкви звався ба-
нею. 

Показовим є й те, що ті стіни, які робилися у хаті з бруса, переби-

рали на себе і частку землі. І навіть незважаючи на те, що хата роби-
лася з дерева, земля в образі, а відтак – семантично була присутньою 

і в її стінах. Заповнення стін хати сумішшю з глини у назві викону-

ваної дії містило ознаки «земляної роботи», отже, і саму землю. Про 
таку роботу мовилося, що стіни слід «грузити», тобто виникає вира-

зна дія роботи з докладанням чималої сили – «земляної роботи». 

Тож, хоч стіни хати і були з дерева, але земля (глина) як складова 
вирослої уображено-прихованої у тілі хати гори є в них присутньою. 

Покладені на «тіло» хати хрести, були і її «низом» і «верхом». Ці 

хрести вкарбовувалися в «тіло» хати – впечатувалися в неї. То були 
хрести-печаті хатнього тіла. Але на хатньому тілі з’являлися і знаки 

хреста, як зауважувалося, писані – поновлювані. Дія їхньої появи пе-

редавалася книжними, а отже – «небесними» поняттями. Їх писалося. 
Це був знак хреста, котрий щораз – щорік переносився на тіло хати 

як небесно-дарований – появлений. Він поновлював у хаті і довкола 

неї небесну силу, що показувалася як Світло-поява. Отож, хрест пи-
сався на хаті і тоді хата ставала «книгою писання» небесного знаку, 

«тілом» сприйняття небесного сповістя як дару Світла. 

Знак писаного хреста лягав у хаті у свята та дні Просвічення, а від-
так – очищення. Робилося це на Водохреща і у Чистий четвер. Пока-

зово, і про це вже мовилося, що про перенесення знаку хреста гово-

рилося саме по-книжному. Отже, про назнаменовування знаком хре-
ста хати і її внутрішнього та зовнього від неї просторів на Водохре-

ща говорилося як про «писати Ярдань». На Йордан хрест «писався» 

водою. А в Чистий четвер – вогнем страсної свічки. Так хата уподіб-
нювалася до «книги», що приймала до себе сповісний та охоронний 

знак неба – хрест «водяний» та «вогненний». А місцем назнаменову-

вання були межові ділянки хатнього простору – одвірки та «рями» 
(або двоїнно-парно – «ряма») вікон. І «водяний» (йорданський) і «во-

гняний» (страсний) хрести «лягали» саме на них. Теж, як про «пи-

сання», тобто про появлення знаку по-небесному – писано, сказано 
про роблення зображення хреста при освяченні нового дому-хати в 
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«Требнику» митрополита Петра: «…к сему же на коєйждо от чети-

рех стін да будет Крест написан сицевий…» [883, 2, с. 193]. 
Хрест зображався трираменний. Такий вияв зображення хреста 

при освяченні нового дому зберігається як умова і у теперішніх київ-

ських та московських «Требниках». Отож, на Москві, незважаючи на 
те, що від часу патріарха Никона – XVII ст., почав вживатися, як ка-

зали старообрядці, «латинскій криж» – чотирикінцевий хрест, при 

освяченні дому застосовувалося зображення «восьміконєчного» хре-
ста, єдино прийнятного зображення до патріарха Никона. 

Ще раз знак небесного сповістя у хаті з’являвся при творенні пи-

санки. Прикрашання її особливим назнаменуванням теж відбилося в 
слово-культурі як «небесна» – книжна дія. Адже яйце теж «писали», 

роблячи з нього писанку, а не «мальованку» чи «прикрашанку». Хо-

ча була і «крашанка». Бо те, що робилося з цим Великоднім яйцем, 
уподібнювалося до чину перенесення «живого знаку» на нього як ті-

ло-світ, що містить в собі сховане життя. Вірилося, що допоки зу-

стрічають люди Великдень, пишучи писанки, доти стоятиме і сам 
світ. 

Вірилося й так, що сам Великдень, який у просторі хати починав 

провіщатися з писання писанок, входить силою небесної появи в хаті 
якраз тоді, коли в хаті-господі, серед родини з’являється паска. 

«Прихід» цього хліба і простір хати теж пов’язуються з світотворчи-

ми мотивами, а відтак – і з народженням. У появі паски виразно про-
стежується участь чоловічого – вітцівського та жіночого – материн-

ського. Паску садив у піч господар, тісто ж місилося господинею, 

якої і виконувалося очисні дії і над собою – своїм тілом, і в самому 
просторі хати, зокрема, над посудом, де мала учинятися паска. Під 

ним з’являлося зело, яке мало виявити свою очисну силу на простір 

появи паски. Показовим є й те, що в українців сама поява хліба має в 
своєму складі частку світотворчого первня, що передається словом 

творення ладу-чину. Отож, навіть на повсякденний хліб тісто учиня-

ється, а не лише замішується. Хліб собою показує злагоджений чин, 
збірну дію світового ладу. Адже, в появі хліба сходяться дві стихії – 

вода та вогонь, який утверджує хліб, основа якого – сила землі – зер-

на. А от при появі паски світотворчі частки, що витворюють злаго-
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джену появу хліба, заміняються на особливе благословення. Осно-

вою Великодньої паски робиться молоко – «Божа роса». 
Вогонь по-особливому торкається самої паски-хліба. Як на доб-

рий знак для оселі-господи, сподіваються щороку на показну висоту 

паски-хліба. Але при тому мовлять, коли паска починає «підчерво-
нюватися» – набиратися сили вогню, отримувати вогненну печать, 

що паски в печі «погнітилися» [*4]. Незвичайно, але тут вогненна 

печать долає звикле – взакономірене. Гніт має «вивести» випечений 
хліб-паску навпаки до висоти. Отже, «погнічена» паска – це не при-

чавлена, але запечатана силою вогню – прикрашена. Це початок на-

бування паскою-хлібом вогненної сили, яка робить її «хлібом вог-
ненним» – справжнім. Це приклад «поетики парадоксу», коли худо-

жньо «справжня дійсність» образу, що має виникати з природної дії 

вогню, приховується, натомість з’являється несподіване образне 
структурування та семантичне (значеннєве) спорядження в ньому 

[13, c. 215 – 225]; [14]. 

Хатня паска, яку приймають господарі як «народжений дар» стає 
знаком приходу Великодня. Та через неї, вже опісля посвячення, 

предається благодатна сила Воскреслого у день Його Світло-появи 

упродовж тижня, аж до провідної неділі. Але на замін їй приходить у 
хату «дарнúк» – церковна паска (áртос чи по-народному – «áртус»), 

що ділиться і роздається вірним через тиждень після Великодня – у 

другу неділю по Пасці (Фомину). Отже, хата і господарі в ній не 
втрачають паски як Благодатної сили Воскреслого в хатньому прос-

торі – господі. Нею укріпляються упродовж Світлого тижня, першо-

явом розговівшись свяченим на перший день Паски (Великодня). А 
як святиня – охоронна сила й «помічне» – дарнúк (артус) зберігаєть-

ся в хаті впродовж року. Хата і хатній простір не залишаються без 

«присутності» свяченого завдяки дарнику, тобто присутності Паски 
як Благодатного виявлення Світла. 

А вже спечену паску виймала (приймала) господиня. Сам прихід 

паски через випікання відбувався без зайвої уваги. Майже всі хатні ви-
ходили з хати. Ніхто не порушував спокою появи паски в хатньому 

просторі. Тож, поява паски зближувалася з уродинами, а сама паска-

хліб, отже, виразно утілеснювалася. Так назнаменовувався початок зу-
стрічі Паски – свята-постаті, яке показувала паска-хліб. Серед україн-
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ців, як мовилося, особливо дбали про високість паски і дуже з того ті-

шилися, коли паска таки виходила високою. Такаю височиною паска – 
хатній артос (високий хліб) мала уображувати і статок родини, отже 

тішила господаря, і вміння господині, була радістю і для неї. Адже па-

ска-хліб уображувала самого Воскреслого, котрий високо піднявся над 
гробом. Бо ж: «Христос – наша пасха» (1 Кор. 5: 7). 

У росіян цей Великодній хліб називають «куліч» лише за подобою 

– округлістю форми. А от в українців-хліборобів сам хліб уображував 
Воскреслого Христа. Цей хліб названо паскою, тобто він і був образом 

свята й виявом його суті. Високий хліб, як зауважувалося, показував 

високе – переможне «стояння» на гробі. Цей хліб названо іменем само-
го свята і самого Христа. 

У Старому Заповіті ягня-тіло (м’ясо) називалося «пасха». Після 

голгофсько-розп’ятської жертви Христової Його названо цим «Яг-
ням – Пасхою». Українці-хлібороби, як мовилося, усю посутність 

свята перенесли на хліб, назвавши його паскою. Паска у дні святоч-

ної радості ставала образом Світла-Христа. Адже, надходив Світлий 
тиждень разом з приходом Великодня. І впродовж цього святкування 

паска собою заміняла звичайний – повсякденний хліб. З нею спожи-

валася вся страва. 
Окремо слід зауважити появу «вогненної суті» в образо-явленні 

Паски – Великодня. Саме Воскресіння як поява містило в собі внут-

рішньо «значеннєву присутність» вогню. Христос воскрес, 
з’явившись як несподіваний вогонь. Саме ж слово-поняття воскре-

сіння зближується з вогненною появою в світі, стаючи на основу мо-

тивної структури та «кореневого смислу» видобування вогню – «крі-
сити» («…уже мні мужа своєго не крісити», – каже княгиня Ольга 

деревлянам [133, с. 119]) та «кресати». 

Тоді як західний європейський світ передає суть Воскресіння че-
рез óбрази, що з’явилися з латинського поняття піднімання з гробу – 

«resurrectio» – від «resurgo» («resurgere»).  Греки говорять про Воск-

ресіння – «Аνάσταση», теж доєднуючи до такої образо-появи «смис-
ловий ґрунт» підняття та ставання. 

Власне, чинове «стояння» показано і в слов’янському перекладі 

тропаря Паски. Давніший переклад, що зберігся тепер у старообряд-
ців: «Хрістос воскресе із мертвих смертію на смерть наступі і гроб-
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ним живот дарова», вказує на це. Так і в новішому перекладі, що по-

бутує тепер серед українців, зберігачів духовної спадщини Київ-
ської Церкви – як греко-православної, так і греко-католицької: «Хри-

стос воскресе із мертвих смертію смерть поправ і сущим во гробіх 

живот даровав» переважає смисл чинового «стояння». Цей текст 
тропаря Паски вживається тепер так само і серед росіян, яких носії 

старого обряду називають «ніконіанє». Тут теж панує взятий з Києва 

у XVII ст. переклад. 
З тих Воскресенських текстів, де зберігся образо-чин, здавна від-

битий у воскресенському образо-явленні Христа – переможному 

«стоянні», як приклад може бути 9-ий ірмос Великоднього канону 
Йоана Дамаскина. Він чи не найуживаніший за своєї тривалістю, ра-

зом з тропарем Паски, в річному богослужбовому обіжнику. Та лише 

в ньому збереглася ця образна особливість передавання Великодньо-
го сповістя і особливого чину перемоги – «стояння» та перед тим – 

піднімання з гробу. Хоча, в передсповісті такого переможного «сто-

яння», в цьому ж, Дамаскиновому, Великодньому каноні зустріча-
ється ще одне «стояння», що наперед являє у сповісній тяглості Ста-

рого заповіту прийдешній образ Христового переможного «стоян-

ня». Це стояння Аввакума, воно співдіє у ставанні з новозаповітним 
зібранням тих, хто радіє у Воскресенській радості. У теперішньому 

вжитковому вияві 4-ої пісні канону Паски цей образ має таке пред-

ставлення: «На Божественній стражі богоглаголивий Аввакум да 
станет с нами і покажет світоносна Ангела, ясно глаголюща: днесь 

спасеніє миру, яко воскресе Христос, яко Всесилен». Чинове «стоян-

ня», що образо-виявляється у цьому ірмосі, є неодмінною належніс-
тю і давнішого вияву цього тексту, що дотепер вживається у староо-

брядців: «…Богоглаголівиі Аввакум да станет с намі і явіт свєтонос-

на Ангела, велегласно глаголюща…» [*5]. 
Тяглість вживання-виспівування тексту з цим образом – це 40 

днів Христового Воскреслого перебування на землі – аж до Возне-

сіння, а отже – і такий же часовий проміжок у літургійному році. Са-
ме цей час і є простором лунання Великоднього співу. І в цьому, Бо-

городичному, за панівним образом, та Воскресенському, за тематич-

ним викаладом, творі з’являється чинове Христове Воскресенське 
«стояння»: «…Ти же чистая красуйся, Богородице, о востаниі Рож-
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дества Твоєго» [*6]. Пізніше «підправлянню» піддано хіба, що слово 

«Рожество» у значенні породження. Давній редакційний вияв цього 
місця: «Рожества Твоєго», як це бережеться дотепер у старообрядців. 

Цю особливість вимови зберігає і народне називання свята Різдва, 

коли воно зближується з «церковним ґрунтом» найменування праз-
ників. Понародовлена назва свята вкорочена – це Різдво (Роздво). А 

от народна «ціла» назва, взята з книги – Мінеї та з канонних викла-

дів, – це Рожество, як це здавна і було в самих книгах. Простір її по-
бутування – вся Україна. 

Незважаючи на деяку начебто відмінність у перекладах, зберігаєть-

ся головний смисл переможного ставання на гробі та на силу смерті, 
що до того панувала в світі. Хоча, помічається особливість присвійнос-

ті «влади» гробу над тими, хто там перебував. Ця, віддана і сильна ко-

лись, влада показана через означення в тропарі, що передається виявом 
«гробния». Подібно, як і в Євангелії від Йоана, таку ж присвійність пе-

редається образом ран – «язв» на тілі Христовому. Апостол Фома задля 

пересвідчення у дійсності Воскресіння Христового виявляє бажання 
вкласти свого «перста» в «язви гвоздиния»: «Фома же, єдин от обою-

надесяте…Глаголаху же єму друзіи ученици: Видіхом Господа. Он же 

рече им: аще не вижу на руку єго язви гвоздинния, и вложу перста мо-
єго в язви гвоздинния, и вложу руку мою в ребра єго, не иму віри» 

(Йн. 20: 24 – 25). У давньому перекладі тропаря Паски показується 

присвійна-притягальна «влада» гробу-смерті. А новіший слов’янський 
переклад робить смислове зосередження, як це можна зрозуміти з ная-

вної в ньому словосполуки, на гробі як на місці. 

Вбачаючи у Воскресінні вогненну появу, українці відтворюють її 
у щорічному приході свята Великодня в простір «громади-

спільноти». Певно, що так в Україні закріпився звичай у ніч приходу 

Паски-Воскресінння «розбивати» темряву ночі розкладеними вогня-
ми. Воскресіння Христове – це вихід «Вогню-Світла-Христа» із тем-

ряви гробу. Гріб не втримав Світло – «гроб і умерщвленіє не удержа-

ста» [*7]. Світло, пригнічене у гробі, робиться наземним, осяваючи і 
землю, і небо, і «преісподняя», як це показано в Великодньому обра-

зі (писаному і мальованому) «Зішестя до пекла». 

І на християнському Заході прихід Великодня теж починається з 
образо-виявлення Світла. Світло ж «народжується» з живого вогню, 
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що розкладається перед церковними дверима, і вноситься в церкву з 

називанням його, що виспівується, духовенством, – «Lumen Christi – 
Світло Христове». В особливій свічці-пасхалі це Світло «перебуває» 

незгашеним і в церкві, і в громаді аж до Вознесіння. 

Чинове «стояння» належить до переможного, як це видно з 
óбразів Воскресенської тематики. По суті так, переможно, долучаю-

чись до світоустроєвого чину, на своєму місці стає і хата, котру, як 

вже згадувалося, ставлять. А от перебування в самій хаті, особливо в 
часопросторі свята, зближується за значеннєвою основою та за смис-

ловим виявом до небесного спокою, який уображується в «сидінні». 

У хаті сідають з особливої волі і за особливим чином. Так це стається 
і на весільному посадовленні молодих, що відбувається з особливого 

слова – Божого та батьківського благословення: 

Благослови, Боже, 
Пречистая Споже 

І отець і мати, 

На перший посад сісти [971, с. 10]. 
Подібно ж сідають і в церкві. Але «сидіння» в ній можна було ба-

чити лише в єпископському соборі. Тут сідав – настоловувався 

князь, і лише в миті показування своєї вдади. В «сидінні-
настолуванні» світська вдада зближувалася з духовною. Бо і єписко-

пів настоловувалося – садилося тричі на місці їхнього владного си-

діння – на горньому місці у вівтарі. А от князі сідали лише в чині 
уведення у видимий простір влади. І більш в церкві їм не було мож-

ливості сідати. Під час всіх богослужінь надалі князі вже майже не 

сідали. За єпископами ж цей, небоподібний, чин зберігався. Вони у 
своїй духовній владі сідали і під час відправ, зокрема, на тих-таки 

єпископських місцях у вівтарі. Про небесне «сидіння», яке є обра-

зом-моделлю для представлення духовної влади у чиновому «сидін-
ні» в церкві, а відтак «сидіння» у поважному спокої в хаті, сповіщає 

колядка: 

Ой там на горі церкву рубають, 
Древо рубають церкву будують. 

У тій церкві престоли стоять, 

А на престолах три святці сидять. 
Першеє святце – святий Микола, 
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Другеє святце – святе Юрія, 

Третеє святце – сам Бог небесний [Цит. за: 250, с. 44]. 
Саме чиновим «сидінням» передається перебування ченців у їхніх 

келіях, як про це сповіщають грецькі патерики. А от «Печерський пате-

рик», навпаки, наголошує на «стоянні» в церкві під час відправи для че-
нців монастиря. Це був вияв особливого чернечого молитовного подви-

гу в церкві. Це був своєрідний – молитовний спосіб «держання» місця 

(«заповнення» простору тілом) – «locum tenens»: «І се обрітохся в церк-
ви Печерьскои на Святошині місті, і молящумися много с слезами пре-

чистіи Богородици…» [4, с. 98]. Це молитовне чинове «стояння» здійс-

нювалося на відправі: «…кріпко стояше в пініи своєм, дондеже отпояху 
утренюю...» [4, с. 96]. Так витворювався подвиг «стояння», що виявляв-

ся у перебуванні тіла у просторі та часі молитви, в якому показувалося 

«стояння-горіння» в молитві, подібно до свічки. Тіло мало б бути непо-
рушним, а от молитву чинили «вся внутренняя моя», горіти мало серце. 

Показовим є й те, що саме налаштування на молитву передавало-

ся словами «стояння». Отже, на молитву ставали і на ній стояли. А 
сама поява «напряму молитви», що зосереджувалася в прийменнику 

«на», вказувала на молитву не лише як місце – «на місті сем», але і 

як на високе місце. Тобто молитва була духовним висходженням-
піднесенням і «ума», і «сердца». Молитва, отже, була і ходою «на»- 

духовну гору. Самі ж «ум» і серце «крилатішали» – злітали під час 

молитви, при тому, що тіло залишалося стояти. А саме тіло прості-
шало. Так у старообрядців навіть ховаються руки під час молитовно-

го «стояння», вони схрещуються на грудях. І про їхню «присутність» 

свідчить лише «лєстовка», яка теж чиново держиться. Одним з таких 
молитовних виявів було великопісне «Марьіно стояння», яке у тих 

же старообрядців супроводжується 900-ма земними поклонами. 

Давня назва особливої молитовної дії – окремого молитовного 
образу – поклону – це «метаніє». Воно виводить тіло зі стану та об-

разу «стояння», замінюючи його чиновим «лежанням», тобто виявом 

великої честі для небесного, коли ховаються очі. Така дія нагадує 
Мойсеєве ховання очей при наближенні Бога в його силі, і славі на 

Синаї. Отож, поклін був «метанієм», тобто добровільним падінням 

тіла задля віддання честі. А особливістю такого пошанування, що 
супроводжували поклін, було ховання лиця й очей. Адже в давнину 
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про поклін говорилося як про лежання «на лиці своєм» – «паде на 

лице своє». 
На Галичині теж виникло особливе розуміння поклону. Тут він 

виявлявся у колінопреклонній молитві. Називають такий стан тіла як 

вклякання. Тобто непорушність стояння на молитві переходила у та-
ке ж непорушне стояння, але вже на колінах. Це було стояння навко-

лішки, таке ж чинове, як і стояння на «Премудрость прости» – ви-

простане, прямостояння. Воно теж було непорушним – вкляканням 
(закляканням) на місці. Особливо такого стану слід було набувати 

при наближенні Великої святині – Євхаристійного Тіла, вже зважаю-

чи на звичай, що поширився в Галицькій митрополії з латинського 
обряду. Тоді, як і в костьолі, Причастя, це переважно в міських та 

монастирських василіанських церквах, вірні й візантійського обряду 

почали приймати, вклякаючи. 
Але, будь-яка молитва виражалася у підготовці і показувалася в 

образо-вияві лише стоянням. Відомі в грецьких монастирях стасидії-

сідалища, що перейшли згодом і до болгар, і у Волощину, в старору-
ських монастирях майже не з’являлися. 

А в хаті перебування в чиновому становищі виявлялося в «сидін-

ні», з відповідним ступеневим розрізненням місця, а отже, й честі – 
на покуті, тобто на місці, звідки починалася «поява» хати, звідки ха-

та «розросталася» в просторі. Це місце було назнаменоване об-

разáми. І так, аж до краю лави, довкола столу. 
Чинове «сидіння» серед українців було не лише хатнім, так само 

воно переноситься і на небо. Одне з джерел говорить про попередни-

ків-предків, що сидять: 
Що в тім корабли? 

Самі столове, 

Коло тих столів все старі люде, 
Ой старі люде й старі ґаздині…[Цит. за: 826, с. 150]. 

Звісно, що йдеться про «небесне сидіння». У «небесному сидінні» 

перебувають і помилувані на небі: 
Двори ўметені, столи ўстелені, 

Ой по за стілю самі сьитії 

Самі сьитії та й веселії [Цит. за: 826, с. 48], 
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і ті, що мають гріх. Один з таких – скупість і неподавання. Таких теж 

бачилося на «тому світі», але на столах їхніх нічого не було. «Сидін-
ня», отже, це спосіб перебування для Душі й «там». А от жертва, що 

подавалася колисть тілом-Душею та всі її добрі діла перебували у 

чині «стояння». «Нехай все його (її) добре перед Душею стане», або 
«Нехай йому (їй) перед Душею стане», – мовилося про небіжчиків, 

коли вже розходилися з поминального обіду [*8]. 

Отож, для самої Душі чинове «сидіння», а от для її добрих справ 
визначено «стояння». І це при тому, що в Євангелії про небесне пе-

ребування йдеться як про східну учту, під час якої всі вдаються до 

«лежання». Так, як про лежання, про спокій Душ говорить Божест-
венний Спаситель, теж саме мовить, зокрема, митрополит Іларіон у 

«Слові о законі…»: «И сбисться слово Спасово, яко: “мнози от всток 

и запад пріидуть и взлягуть с Авраамом и Ісаком и Яковом в царст-
віи небеснімь…”» [898, с. 190]. 

Ще одна виразність хатнього «сидіння» – перебування у чині «сидін-

ня» в печі хліба і паски. Їх теж садилося в піч, а не «клалося» на черінь, 
як би про це слід було сказати, виходячи з опису безпосередньо викона-

ної дії. І так виразно уображується «тілесність» хліба, і особливо – паски. 

Увіходження свята та просторування його сили учинялося в образі 
хліба і ще на один празник, що належав до годовúх, а рівно ж у річ-

ному колі був пов’язаний з Великоднем – це Вознесіння (Ушéстя). 

Колись на Вознесіння пекли «драбинки», що показували висходжен-
ня Христа на небо. Цим образком показувалося і шлях Христа – ходу 

до Неба, але, що найголовніше, хлібці-«драбинки» були образком, 

який нагадував і для земних можливість висходження. Саме земні 
потребували допоміжних сходів, що від землі мали їх завести до Ви-

соти. Образом-тілом, з яким і в’язалися вознесенські драбинки, були 

образи-передсповісники – ліствиця Якова, ліствиця Йоана Синайсь-
кого (Ліствичника). А саме високе смислове спорядження цього уоб-

раження переходу з землі на небо теж передавалося завдяки значен-

нєвості «хатніх όбразів» – через драбинки. Христос вознісся як небе-
сний, летячи. А от драбинки, як зауважувалося, мали завести на небо 

земних. Це був образ шляху до неба земнородних. До того ж кожна 

спечена (так «зроблена») драбинка ще й засвоювалася кожним осо-
бисто, насправді в-тілеснювалася через давній мотив збільшення 
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внутрішньої сили від появленого – через спосіб взяття на себе (в се-

бе) – через поїдання. Печена драбинка робилася образом до-
небесного шляху та тілесною силою, що мала співдіяти Душі у її по-

дальшому висходженні. 

Показово й те, що образ печеної драбинки виразно снується ідеєю 
Дому. Вона – печений хліб, що є «образом-осереддям» виявлення 

дому з його земним достатком. Празнична драбинка була так само і 

образом-частиною, що показувала ціле. Хату не уявлялося без дра-
бини, саме завдяки цьому пристрою хатній «низ» поєднувався з го-

рою (горищем). Хатня драбина була «образним ґрунтом», на якому 

розвинулася празнична образність хліба – «драбинки-ліствиці». Вона 
мала довести земних і до «достатку небесного» (до зібраного й там – 

на Небі добра, за євангельським словом): «Скривайте же себі сокро-

вище на небеси, ідіже ни червь, ни тля тлит…» (Мф. 6: 20). Земна 
печена драбинка, появлена як хліб з хатнього осердя печі, була і ті-

лесним харчем, і образом для духовної поживи, що «прив’язував» у 

час празника до самого дійства Вознесіння Спасителя і підносив зе-
мних, які перебували у просторі свята, з низу до Висот, будучи обра-

зом легкого (допоміжного) шляху висходження на Небо. Ця ж дра-

бинка-хліб образно учиняла поєднання і дому земного (хати) з домом 
небесним, тобто «низу» з «верхом». Адже сама була малим образ-

ком, що являв більший – хату. Разом з тим, сама драбинка-хліб – це 

образ шляху випроводжання Христа – Хліба Небесного. Його зустрі-
чають з хлібом та кутею, тобто як Хліб Небесний на Різдво, прослав-

ляють Його Воскресіння через печену паску, яка уображує Його як 

Хліб Живий («хатній» артос – високий хліб, з грецької – «άρτος»), 
що піднявся з гробу. З хлібом-драбинкою Христа випроводжалося на 

Небо у просторі свята Вознесіння (Ушестя). 

У Великодньому просторі радості Білий тиждень змінюється Світ-
лим. У цьому показується земна святкова тяглість, що лягає видимим 

образом на стіни хати. Хата білиться (мажеться), змінюється – спо-

ряджається особливою небесною образо-появою – Світлом, що як 
світло-сяйво прийдешнього Воскресіння вноситься в хату в Страс-

ний (Чистий) четвер. Вогонь-Світло як небесна поява і небесний знак 

залягає теж, як і білінь, на стінах хати. Це виписаний вогнем, як мо-
вилося, страсної свічки хрест на хатніх вікнах («рямах») та на одвір-
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ках. Отож, в затемненому – «димному» (вогненному) хресті в «тілі» 

(і в життєвому просторі хати) залягає ідео-образ Світла, втіленого – 
«потілесненого» в ній. 

У просторі передсвята Паски «земне» змінюється в очікуванні 

«небесного» і на церковному подвір’ї. На християнському Заході від 
четверга до «Віґілії Паски» – «Vigilia Paschalis» вмовкають дзвони. 

Вони відгукуються тут на спів «Алилуя» – «Alleluia», що сповіщає 

Великодню радість, повертаючись, за західним народним баченням, 
з Рима, куди вони відлітають, за давнім переказом. Подібно і в Укра-

їні, особливо на її заході, від четверга вмовкають дзвони, що озива-

ються вже на Великодній утрені. А до того їхній голос замінюється 
на погук «глухуватого» дерев’яного била, яке здавна використовува-

лося в монастирях. Отож, «голос» била – це земний, низовий сповіс-

ник. А дзвін зі своєю далекою луною виступає в цих обставинах го-
лосом неба, що сповіщає Воскресенську радість. 

Вода та колодязь, що були у дворі уображенням розкритої земної 

глибини, а також добрим знаком для проживання, отже «даром» гос-
подарям, увіходила до появ, через які показувалося простір «живого» 

довкола хати. Вода образо-представляється так само через чин виве-

ршеного світо-устроєвого «стояння». Зрозуміла річ, що вода як образ 
і як стихія належить рівнозначно і до землі, й до неба. Будучи «ниж-

ньою» – земною, вода є місцем «ставання» землі на неї як на основу, 

чи «лежання» землі на підземних водах, за давніми уявленнями. 
Отож світоустроєвий вияв у «снуванні» образу води, яка і сама снує 

світ (сам світ міг бачитися як «світове (космологійне) павутиння» – 

«основання», «оснування» світу) [250, с. 36], показує світотворче до-
вершення, воднораз, уображується і «стоянням», і «лежанням» як 

образо-чинами. Вода як образ сприймає на себе чин земного «лежан-

ня». А от небесна вода сама учиняє «стояння» на землі, чи над зем-
лею. Вона стає на горах, як про це сказано у Псалтирі: «На горах 

станут води. Дивна діла Твоя, Господи» [*9]. Отже, образо-появи во-

ди у світі вже при стані світотворчого довершення, тобто вже в чині 
світоустрою (космології) – це «стояння». І вже з цього «стояння» во-

да як сила ніби видає саму себе в світ. Тоді вона тече. Але переважа-

льний спосіб її образо-явлення у всесвіті – це «стояння». І саме з 
цього – головного її образо-чину твориться рух води, звичний для неї 
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– це потік, течія. Отже, вода силою свого виявлення обрамлює зем-

лю, будучи й «нижньою» – підземною та наземною, а також «небес-
ною» – верхньою. Тоді вона «родається» з землею, набуваючи «зе-

мельного» образу. Вона робиться небесною «твердю». Так вона, ніби 

зі своєї небесної «природи» – тверді подає цю частку загального об-
разо-чину і самій землі, тим уображуючи її як твердь. Та і в самій 

мові нерухомість води – її нетечія показуються саме через світотвор-

чий вивершений образ «стояння». Вода стоїть, застоялася. Це стан 
світоустроєвого спокою, як ось про це можна довідатися з колядко-

вого викладу: 

На Йордані тиха вода стояла, 
Там Пречиста свого сина купала…[Цит. за: 250, с. 136]. 

Разом з тим, вода в уображенні і своїм мотивним рухом, що остаточ-

но структурується як світоустроєвий, саме своєю течією показує 
життєву силу. Рух води – це уображення життя. А її тривале застою-

вання – це змертвіння. Так бачиться силу води і її смислове поле у 

появлюваних образах у народному спостереженні над усталеним сві-
туостроєм (космологією). 

Течія (протікання) належить до образо-дії світотворення, що пі-

дживлює світ, ніби бере на себе частку сили та значеннєвого вмісту 
саме давнього світотворення. У кожному образі потічка води відго-

монює давня космогонія. І цей відгомін, в якому все ж переважає 

значеннєвий вияв саме світоустрою, «притишує» називання потоку 
води заспокійливим означенням – «тиха вода». Але, й ця «тиха вода» 

«греблі рве». Космогонія в образі, що виник з «природи потічної во-

ди» залишає свій незагладний слід. А от «стояння» води – це вже 
стан та образ, що належить до космологіїї (світоустрою) і показує 

собою світотворче вивершення. Це стан спокою і прихованого зна-

ченнєвого вмісту  життя. Течія ж, що, як зауважувалося, нагадує со-
бою давнє світотворення, – це вже стрімке рознесення сили життя, 

що ховалося у воді зі станом і образом «стояння». Так само силу 

життя несе і небесна вода – дощ («дождіє»), вона уображує собою 
давній час світотворення. Тоді вона ніби сходить з гір, де їй надано 

місце для «стояння». Знову пригадуються слова Псалтиря: «На горах 

станут води» (Пс. 103:6). Отже, вода земна як стоїть, так і тече. А во-
да небесна – з гори має також стан «стояння», але образо-чин появи 
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її на землі – це хода, сходження. Адже, «дощ іде», і лише зрідка (в 

окремих західних говірках) «падає». 
Передавання сили з неба – Благодаті має окремий чин, що ґрун-

тується почасти потілесненням в образо-явленні. Це ніби переливан-

ня з однієї посудини в іншу. Переливання з «небесної посудини» до 
«посуду земного», яким є людське тіло-Душа. Вони в єдиносполуці, 

котру витворює разом з тілом Душа, являють тіло-Душу як тіло-

життя та робляться на землі посудом сприйняття сили Духа – дару 
Благодаті. Адже Благодать повнотою і силою своєю саме «ізливаєт-

ся». 

Благодать провадить до святості. Поняття «святості-
просвітлення-осяяння» приносить християнство. До того було лише 

розуміння «доброго» для своїх. А для інших – «…око за око, зуб за 

зуб…» (Лев. 24:20). А от християнство вносить інший понятійний 
добір у етосне, а отже, загалом – культурне життя. У християнстві 

з’являється поведінковий вияв, що зосереджується на чиненні «добра 

для всіх». Християнство підносить до неба, ведучи своїх послідовни-
ків домобудівною – сотеріологійною ідеєю, через яку на землі від-

блиском зображується і град небесний, і шлях до нього, що розпочи-

нається з простору «свого» малого світу – спорядженої силою свя-
тощів та оточеною захисним розпросторенням святині-церкви влас-

ного земного дому-хати. Тоді, як попередньо – в дохристиянську до-

бу всі, хто втрачав рушійну силу тіла – дух – відійшов з життя зем-
ного, «залишалися» на землі, а то і переміщувалися під землю. 

 

 
У просторі святості як світлонесення свічка [424] має особливо 

тілесну образо-появу, що в образі показується через «своє», властиве 
саме для цього предмета і твореного ним явища, «лице». У свічці ні-

би «сходяться» два «лики», що витворюють один небо-земний образ 

несення вогню як сяйва. Вогонь, що представляється тілом свічки, 
сам ніби утілеснююється на землі, водночас, у своїй силі тяжіє до 

«небесної природи». Свічка, отже, передає в своєму тілі й вогонь 

осяйний – небесний, тим більше, коли ця свічка потілеснюється і уо-
бражується постаттю Марії Богородиці: «Свіща разумьная, світа 

приятилище, храм святий ликуєть в святих, яко непорочьна и всечи-
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стая» (стихира «на хвалите» празника «Внесениє святия Богородица 

в святая святих») [994, с. 418]. Разом з тим вогненна сила, що «вмі-
щується» в свічці, зближується за своєю природою та виявом до вог-

ню «попаляющаго», але теж небесного. Це вогонь, що попалює гріх. 

І в такому вияві вогненна сила свічки уображує згорання гріха в сві-
ті, особистого гріха, адже в цьому випадку свічка стає річчю та обра-

зом присвійним. І тоді свічка своїм тілом, а також вогнем, що в ньо-

му несеться, зближується до жертви. Недаремно ж у Галичині 
сприйнято запозичення з польської мовної культури слова «офірка», 

що значить жертва. Можна віднайти «офіру» як жертву в колядково-

му тексті, зокрема, у цьому, щоправда, трішки вилаштованому на 
польський спосіб у слово-доборі: 

А на Схід сонця три корольове стояли, 

Стали гадати, чим тоє дитя офірувати. 
Один дарував – миром-кадилом офірував… [Цит. за: 250, с. 135]. 

У «Предмові» до львівського «Требника» (1668 р.) можна так са-

мо зустріти словесне оформлення поняття образу жертви через ла-
тинське слово «offertorium» – «офіра»: «Недармо теди священних 

Божіих служителей, и книги священнии, яко и они розняся називают 

книги бовім зовутся Служебниками, яко би мовячи…тилко тим суть 
належнии, котории могут службу Божію, и офіру безкровную отпра-

вовати, другіи зовутся Евхолоґіон з ґрецка, тоєст: Молитвослов, а 

посполите Требник, якоби мовячи, же так в тих книгах молитви Ієре-
ом самим сут потребнии…» [880, s. p.]. 

В українській мові це слово і несене ним поняття утвердилося 

саме в зменшувально-пестливій формі. І цим у своєму значеннєвому 
вмісті воно ніби зближується до малої жертви євангельської бідної 

вдови, яка вкинула лепту у скарбницю єрусалимського храму. Вжи-

ванням цього слова у зменшувальній формі, як і слова свічечка, що 
теж побутує в українському мовно-культурному просторі, ніби пок-

ликається до показування незначущості, малої за своїм коштовним 

вмістом, будь-якої жертви, принесеної у дім Божий земними у порів-
нянні з небесною величчю. 

У польську ж це слово потрапило з латини. Тут воно ґрунтується 

на євхаристійному понятті, що позначає жертву, здійснювану під час 
відправи меси. Хоча, і саме слово «Missa» – теж означає євхаристій-
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ну Жертву: «Ite Missa est» («Ідіть, Жертву принесено – Вона вже є – 

«est»), – сповіщає диякон після завершення причасної відправи у ла-
тинському обряді. Але воно своєю значеннєвістю охоплює всю дію 

меси. А от «Offertorium», що теж виступає в означенні Жертви, вка-

зує саме на євхаристійні миті латинської меси. Тут «Offertorium» 
означає принесення. Саме це слово і увійшло до польської з озна-

ченням євхаристійної Жертви – «Ofiara», так і будь-якої жертви, 

здійсненої з духовним наміром, особливо на «Kościół». До україн-
ської мови та культури воно вже взяте на означення своєї – особистої 

жертви, що має образом свого згорання показати каяття в настрої то-

го, хто її приносить, та своїм видимим згоранням уобразити спален-
ня гріха. 

Свічка як жертва у дім Божий та як здійснене «від себе» (як своє 

піднесення) запалення вогненної сили, що вмістом свого живого об-
разу має показати ще й небесне сяйво, виступає як явище та річ, що 

належить до особистого та громадського духовно-церковного побу-

ту. Свічка стає особисто (особово) «прив’язаною», коли кимось 
окремо ставиться в церкві. Тоді вона не чиясь, а «своя», і є жертвою, 

що спалює в óбразі гріх саме того, окремого жертводавця. Прикмет-

но, що до свічки як до предмета та явища, яке на землі показує «не-
бесне» – небесний вогонь-світло, ніколи чи майже ніколи, а в давній 

час то, звісно, що зовсім ніколи, не прикладали поняття грошово-

торговельних взаємин. Про купівлю свічки чи проскурки в церкві го-
ворили як про здійснення обміну-заміни. По суті це потверджувало 

«живу природу» свічки. Адже «живе» мало бути не купленим, а за-

міняним на таке ж «живе». Посилаючи когось з хати, з родини до це-
ркви, коли самі не мали змоги прибути на відправу, даючи грошину, 

казали: «Візьми та заміняєш у церкві на свічечку». 

Поряд зі свічкою «своєю» («особистою»), були і свічки громад-
ські. Один з таких виявів – це громадський збір – жертвування воску 

на «трійцю», строєну свічку, що образом свого потроєння являла 

єдино-збірний образ-свічник. Ним на Йордань (Водохреща) святило-
ся воду. Це «свіччине тіло», цей свічковий образ був відповідником 

до євангельських слів, що звучали під час урочистої відправи на Бо-

гоявлення, в яких і передавалося сповістя про явлення Трійці на Йо-
рдані та про троїчну природу (єствену суть) Божества»: «Сей єсть 
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Син Мой возлюблений, о Нем же благоволих, Того послушайте» 

(Мф.17:15). А євангельські слова доповнювалися смислом зі співу 
водосвятного тропаря: «Глас Господень на водах вопиєт глаголя» та 

тропаря свята: «І дух во виді голубині извіствоваше словесе утвер-

дженіє...» [*10]. Цю свічку, цього строєного свічника як жертву при-
носила на свято до церкви громада. А саме водосвяття учинялося ті-

лом «вогненної трійці» – воскового трисвічника, що своїм земним 

уображенням передавав небесну суть – Троїчність та Світло Божест-
ва. Сама «небесна (вогненна)» свічка-трійця на Йордан як супровід-

ний образ «здійснювала» свячення води – «днесь освящаєтся вод єс-

тество» – всієї води земної через образо-чин «воскового вогненного» 
тіла. 

До свічки громадської як єдино-збірної жертви, принесення від 

усіх та за всіх, приєднуються і свічка страсна. Вона по суті теж була 
священною річчю, що мала здійснювати силою понесеною на ній 

світла – «свідка» страсті Христової охоронну дію над місцем свого 

перебування – хатою, дворищем та всією родиною. Ця свічка була в 
хаті єдиною, а сила її дійства мала розтікатися на всіх. Отже, страсна 

свічка була «хатньою», родинною святинею. А місцем її постійного 

перебування була таки хата. І лише раз на рік вона виносилася з неї, і 
за місцем свого перебування, за простором горіння вона знову става-

ла «церковною». Відбувалося це на Страсть. Особливо шанувалася 

та свічка, вона вважалося надто охоронною – сильною, що горіла на 
Страсті неперервно – з року в рік упродовж семи відправ Страстей 

Христових. Тоді свічка в церкві знову поновлювала свою вогненну 

природу, приймаючи до себе вогонь-світло у просторі церкви, що 
сполучався зі словесним простором відправи. Цей новий, «живий во-

гонь» земного, а по суті небесного світла, адже сповіщало воно вже і 

на Страсті сяйво, тобто небесне світло прийдешнього Воскресіння, 
приносилося до хати. Тут свічка знову «затихала», а вогонь, що був 

ніби внесений, поселений в неї в церкві, так само «згортався», як і в 

попередні роки. Свічка своїм «затихлим образом» ніби втаємничува-
ла вогненну природу та сяйво, Світло в собі. Страсна свічка, отже, 

була річчю хатньою та «селищем» небесного страсного, а рівно ж і 

воскресенського вогню-сяйва. 
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Поряд зі страсною свічкою «хатніми» ставали й вінчальні свічки. 

Але коли свічка-жертва, запалена в церкві та страсна свічка, що при-
носилися до хати, були одиничними, то вінчальні свічки були пар-

ними. Вони, разом з образáми, складали образо-чин благословення 

шлюбної пари. Але коли образи були хатнім благословенням. Ними 
благословлялося шлюбних до вінця ще вдома. І благословення це 

походило з батьківсько-материнської руки. То свічки-пара виявляли 

благословення Церкви, що його свідками була вся громада. Образи, 
отже, були батьківським благословенням, споглядачами якого става-

ли свати на заручинах, а при випроваджанні з хати-двору до церкви 

ще й близька рідня та дружки з дружбами. А от свічки були вже час-
тиною образу пошлюблення, що його бачила й запам’ятовувала гро-

мада. Адже вінчання відбувалося чи ж в неділю, а чи свята. І тоді в 

громаді проносився поголос: «Не розходьтеся, побачим, як будуть 
вінчаться». Це коли села та містечка були надто великими, і не з усіх 

кутків просили – кликали на весілля. А бувало ж, що не весіллях гу-

ляло все поселення. Тоді ж і всі були свідками вінчання. Цей шлюб-
ний чин, отже, спостерігала вся громада. 

На відправах свічка своєю вогненною силою, поєднаною з «вос-

ковим тілом», показувала ще й образ світової повноти. Адже, свічка з 
вогнем на час свого горіння – жертовного спалення творить єдине 

(двосполучне) тіло в образі: «Яко таєт воск от лица огня, тако да по-

гибнут грішници от лица Божія» (Пс. 67: 3), – як про це сказано у 
словах Псалтиря. Свічка стає «місцем» вогню, робиться його тілом, а 

от сам вогонь показує образ – лице, будучи головною силою вияв-

лення цього двоскладового уображення. 
У візантійському обряді знак хрест показував собою не лише сві-

тову державу-владу, будучи образо-виявленням світу як цілого світу, 

а так само і світову повноту, якою переходить, не вриваючись, Божа 
правда та Божа сила і воля та влада – Божа держава. При благосло-

венні на відправах двосвічником та трисвічником грецькі архієреї 

роблять «неперервний» хрест, описуючи свічками благословення ко-
ло, а, водночас, роблять дію, що зводить два рамена хреста через «ті-

ла» двосвічника та трисвічника на «серце» – до середини. Особливо 

промальовується у просторі саме ця серединна смуга. Її затверджу-
ють двома серединними рухами, зводячи дії рук з країв. 
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У русько-українському обряді такий звичай вимальовування – зо-

браження через повноту хреста повноти і світу зберігся на західних 
землях також при кадінні. Кадінням зображується знак хреста, що 

вписується так само в коло. 

У «Требнику» митрополита Петра Могили так само зауважується 
про хрещате кадження: «…поставляєт я пред святими дверми, мужа 

одесную, жену же ошуию, и покадив я крестаобразно, и отдав Кади-

лницу, абіє впрашаєт…» [883, 1, с. 347]. Отже, свічка як «носій вог-
ненної природи» та сам вогонь у чаші кадила зображують при благо-

словенні та при кадильному потвердженні присутності Духа, що вка-

зує на повноту сили молитви, яка передаючи образ наповнення місця 
словом і «пахощами» молитви, молитовне слово уподібнюється за 

своєї природою до духмяного стовпа кадила, вказують і на сповнен-

ня цією місцевою молитвою всього простору місця, як і всього світу. 
Молитовний настрій місця поєднується з пануванням молитовної си-

ли слова у всьому світі. «Мале-часткове» переходить у обшир «вели-

кого-світового». 
Про особливий чин поставлення свічки промовляє й назва підви-

щення, на яке свічка заноситься і поставляється, – це «ставнúк». У 

цій назві смисл уображення зосереджується не на самій свічці, як це 
видно з називання подібного ж пристрою, але по-іншому – підсвіч-

ник, а на свічковому «стоянні». Отже, саме «ставник» посилює обра-

зо-вираз «стояння» свічки в церкві перед образами [*11]. Та й самі 
образи, коли зауважити давніші згадки про них, у церкві учиняють 

«стояння». І лише згодом, зрідка, йшлося про підвішування образів 

на стінах. Та й навіть у хаті образи зрідка підвішувалися. І тут образи 
являли чинове «стояння», ніби кріпивши своїм стоянням і «стояння» 

самої хати. Для образів споруджувався божник. Або ж мовилося, що 

образи стоять на миснику. Тобто для їхнього стояння виокремлюва-
лася особлива полиця, так як і для необхідного у хатньому устрої по-

суду, зважаючи на його повсякденну потребу – застосування тарілок 

та мисок у щоденному вжитку. 
Образú мали в хаті вивищене становище. Образи являли особливий 

чин присутності в хаті небесної Благодаті та небесної сили. Стоявши 

високо, образи учиняли в хаті появу «хатньої благодатної гори», тієї 
сили, що з’являлася з «гори-висоти» – з неба і сходила, збираючись на 
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цьому хатньому місці, тобто на образáх – на «хатній горі», а відтак вже 

звідти розтікалася по хаті. Отже, образú вивищувалися як «хатня гора» 
і над хатнім начинням, і над всією хатою заразом. 

Згадуючи появчі óбрази у просторі священного, що їх передаєть-

ся завдяки кадінню, слід зауважити окремі обрядово-звичаєві особ-
ливості такого образотворення у спільнотах-обрядах християнського 

Сходу. У коптів при кадінні виписують хрест великий і малий. А при 

кадінні в піст лише тримають кадило в лівій руці, тоді увага молитов-
ного чину ніби зосереджуються на таємниці віри, явні знаки якої та 

появчі образи її суті будуть показаними вже після завершення часу 

покаяння. Отже, під час посту стається збирання «тіла» образу, що 
несе в собі таїну віри. А вже по завершенні посту стається розкриття 

– явлення образу та його суті в їхній повноті. Втаємничений через 

«не діяння» – не кадіння образ з’явиться в чині повноти після завер-
шення посту-покаяння. Піст, отже, це очікування на зустріч з образом. 

Час непостування – це вже сама чинова зустріч з образом та його сми-

словмістом. При постовому триманні кадила учиняється знак «ручної 
передачі» сповістя кадила. При обкадженні тих, хто перебуває у церкві 

на молитві, робиться дотик правими руками – долоня до долоні, таким 

чином здійснюється приготування до молитви, снується молитовне ко-
ло, що буде чинним на відправі. А цією дотиковою дією молільники у 

церкві уводяться до молитовного простору, на чолі якого стає вівтар. 

Адже з вівтаря і починається кадіння, звідти виноситься кадило, тобто 
вівтарний – молитовний настрій та простір розходиться всією церквою. 

А самé кадило ще й утілеснюється. Той хто, кадить чи підносить кади-

ло, не роблячи рухів кадіння, як це стається в піст, ніби передає тілесно 
– впечатує через долоню «духмяний настрій» молитви, уображений 

кадилом, в тіло іншого молільника. 

Показово, що престол і в руському обряді, як і в коптів, на відмі-
ну від греків, у яких церковний престол продовгуватий, має в основі 

рівносторонній хрест, який називають таки «грецьким». Так престол 

уображує домобудівну ідею, через яку виказується закладання в об-
разі-появі престолу смислової основи, що передає вміст у малому ве-

ликого – усього світу, усіх сторін світу, кожна з яких рівна у своїй 

частці як вияві буття – а ні менша, чи ж більша. Так уображується і 
передається смисловий вміст світової повноти та досконалості. Пре-
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стол у руському обряді давній за виявом та мірою облаштування, та, 

що показово, є світоустроєвим за сутнісним наповненням своєї по-
будови. Ідео-образ престолу – це збирання світу цього й того до Ве-

ликого дійства, до таїни таїн – прийняття земними Небесного Тіла, 

Вогненного Слова. В «Ізборнику» (1076 р.) сказано саме про небес-
ність престола і церкви: «Црковь разуміваи небо суште олтарь же 

прістол Вишняго», «В церкви, аки на небеси с страхом стои» [Цит. 

за: 833, стб. 1445]. Так само і в колядках престол – це осердя світу: 
Три гискри впало, три морі стало. 

У першому морі Господь купався, 

У другому морі у ризи вбрався, 
У третьому морі став на престолі [Цит. за: 826, с. 297]. 

Посутність виявлення «природи Світла» через «тіло свічки» по-

казано у «Требнику» митрополита Петра Могили, де, за переданими 
словами Йоана Златоустого, запалена земна свічка знаменує небесне 

Світло: «На Погребном Проводі Хрістіянских тіл, по древнему оби-

чаю, всегда свіщи зазжени да будут, і фиміямноє кажденіє: Свіща бо 
по Златоустому знаменуєт, яко умерий темнаго сего житія избив, к 

истинному світу отиде» [883, 2, с. 541]. Показово, що до чинового 

збору хатніх світильників, якими зображується прихід та присутність 
у хаті Світла, відповідно до появи у просторі громади окремого свя-

та-постаті, що є виявом світового злагодження, належить кілька 

«свічкових тіл». 
Це і страсна свічка, і громнична. А також свічка (свічник), з яким 

у хату входить благодатне просвітлення, що підтримується силою 

самого свята «Просвіщенія» – Богоявлення (Йордану). Прикметно, 
що свічка громнича, яка вноситься в хату з посвячення і перебуває в 

ній як охоронна святиня, вимежовує хатній простір від зовнішньої 

сили «вогню-грому-блискавки», котра є силою законодержальною. 
Адже блискавиця влучає у місце беззаконня. Присутність громнич-

ної свічки свідчить про перебування у хатньому просторі тих, хто 

шанує Закон, і держить чин прийняття на гостину Свята, що є однією 
з умов світоустроєвого «стояння» в Законі. Отож, шанує свято, тобто 

є шанобливим і до Закону, а власним благочестям «не трусить» зем-

лю, яка так – «трусом» може бути скараною за беззаконня. Але при-
служується до того, щоб Закон світу як Закон Правди й надалі злаго-
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джував світ. Громнична свічка як «місце» та «тіло» виявлення вог-

ню-світла, що запобігає нашестю вогню нищівного, щороку і щораз 
нова вноситься в хату з нового посвячення. Так, вогонь-світло «ниж-

ній» – хатній охоронно перебуває в хаті, заступаючи її і всіх хатніх 

та все хатнє від вогню вишнього – блискавичного. Перебування вог-
ню-світла в хаті є законодержальним образо-чином, що показує 

зближення поміж «нижнім» та «вишнім». А от страсна свічка витво-

рювала ходу-коло: виходу (винесення) та поновного внесення в хату. 
Чи не найшанованішою, отже, «силою» у дії виявлення Світла як 

благословення і благочестя та благоустрою в домі була ізсукана сві-

чка на Страсть, що виносилася з хати і вносилася до неї після зна-
менного горіння у часопросторі євангельського сповістя – на Страсті 

упродовж семи, а то і дев’яти років. Таке ж коло-ходу витворювала 

ще одна свічка – це Йорданський «свічник-трійця». Власне, у цьому 
вогненно-восковому потроєнні уображувався у явлненні на Йордані 

образ та сила дії Божества – це Трійця. Тоді «небесне» з’явилося у 

своїй повноті «земним»: «Во Йордані крещающуся Тебі, Господи, 
тройческоє явися поклоненіє… » [*12]. 

І сам цей образ явлення Світла – трисвітлого Божества учиняє го-

ловну дію свята – Йорданське свячення. Поєднання вогню-cвітла і 
живильної сили води у свяченні здійснюється саме завдяки учиненій 

дії, що сполучає занурення у освячуванні води і хреста як знаку, за 

яким перебуває увесь зібраний світ – чотири сторони світу, а так са-
мо і свічника-трійці, що являє Трисвітлу силу, показану на Йордані 

при Христовому охрещенні. Вогонь-Світло поєднується з водою в 

єдину благодатну живильну силу. Власне, її – цю силу вноситься в 
хату у водичці-йорданичці. А разом з нею знову в хату прибуває, 

творячи, як і страсна свічка, своє коло-ходу, образ трисвітлого вияв-

лення Божої сили – це свічка-трійця, що «віддала» свою вогненну 
силу воді, наповнивши її нею при свяченні. Про свячення води на 

Богоявлення, у якому показується сполучування води та вогню-

світла сказано в рукописному «Требнику», що зберігався у Києво-
Михайлівському монастирі: «Сам нині Владико освяти воду сію Ду-

хом твоим святим», а також – «и огнем» (таку приписку додатково 

зроблено на полі поряд з основним викладом молитви на освячення) 
[479, с. 298]. 
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Хоча в подальшу пору свічник-трійця – це вже був образ підне-

сення – дар всієї громади до приходу свята. І саме вся громада, а от-
же, і кожна родина-хата, складалися часткою на те, щоби щорічне 

свячення води і явлення місцевого Йордану та пригадування показа-

ного, за словом Євангелії, образу трисяйного Божества, відбувалося з 
сили явленого Вогню-Світла, з сили свічки-трійці. Отож, вже як гро-

мадське піднесення до свята, «учасна» у свяченні трійця-свічка, пе-

редавалася до святині, що збирала в собі й громаду, і її землю та вит-
ворений на ній простір, – до місцевої церкви. Це був дар земних від 

того пожиточного та корисного дару, який отримано земними з не-

бесного благовоління. Про такий дар згадується у різдвяному вели-
чанні господареві: 

Найперші впали на калиноньці, 

Другиі сіли на пасіченці, 
Треті сіли на ялиноньці. 

Що в пасіченці – господареві, 

На калиноньці – господиноньці, 
На ялиноньці його доненці. 

Зарод же, Боже, густі меди, 

Густі меди, жовті воски: 
Густі медоньки до горілоньки, 

Жовтиї воски до церковоньки, 

На престолоньки, на всеночноє, 
На всеночноє – на хвалу Божу [Цит. за: 250, с. 22]. 

Про давність такого чину свячення води, де вода набуває сили від 

вогню-Світла, свідчать не лише галицькі свічки (свічники) – «трій-
ці», а і наявність схожого свячення води на «Крещеніє Господне» у 

старообрядців. Отож, серед старообрядців-попівців так само перша 

дія при освяченні води на Крещеніє – це занурення – загашування у 
воді трисвічника. Відбувається це не лише на архієрейській відправі, 

коли застосовується і трисвічник, і двосвічник, але і священичій від-

праві так само. Тут теж з’являється образ трисвітлої як трисяйної 
Вишньої сили. 

Сама йорданська вода сприймалася як сила, що з’являється з осо-

бливого Божого наглядання, як навіть особливе твориво, як це видно 
з очисних примовок, що звучать над породіллею: «Свята вода оліяно, 
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очищає луги и береги, коріння о каління; очисти, Господи, душу и 

тіло породіллі, а руки бабі», «Ти, вода орданная, ти от Бога милосер-
дного созданная, прибуваєш из гір из джерел, прибудь, Господи, до 

нарожденноі, хрещенноі, молитвянноі раби Божої Марусі» [Цит. за: 

971, с. 15]. 
До громадських свічок серед українців належать свічки-

проводнички, з якими виряджається тіло на похороні [971, с. 707]. 

Знаменними та шанобливими і в громаді, і в родині вважаються, як 
мовилося, шлюбні свічки, що тримають молоді на вінчаннні, як вид-

но з цієї весільної пісні мати зустрічає звінчаних з «хатніми свіча-

ми», а пошлюблені ідуть до неї з «свічами церковними»: 
Вийди матінко, з свічами – 

Вже твої діточки звінчали; 

Пуд голосними дзвонами. 
Пуд ясними свічами [Цит. за: 971, с. 292]. 

В українців до святощів, і зокрема хатніх, належала й олива. Во-

на, як і олія, вносилася в хату і була хатньою появою. Але олія зали-
шалася при стіні та при печі. А от олива переміщувалася до гори, її 

місцем ставав покуть, де завдяки оливі «втілювалася» ідея Світла, 

яка ніби входила в хату з неба в «своєму» образі. Отже, олія була 
плодом земним. А от олива ставала плодом ніби й не зовсім земним, 

адже належала до явищ нетутешніх. Олія була річчю поживи і підт-

римувала тіло земне – людське, будучи виплодом землі та рук люд-
ських. А от олива не вживалася до харчування – тримання тіла, вона 

призначалася для справ «небесних» в хаті. З неї з’являвся вогонь, що 

«містився» в «лямпатці». Цей вогонь виявляв Світло небесне в хаті і 
належав, отже, винятково до хатньої висоти, до образíв. І навіть коли 

«лямпатка» світилася не оливою з оливкового плоду, а якоюсь ін-

шою рідиною, виготовленою з плоду місцевих рослин, за нею все 
одно зберігалася та «висока» назва речовини, призначеної лише для 

появи «небесного» світла у земній хаті. Її так само називали оливою. 

І на неї переходила «небесна» назва. 
І лише в пізніший час, у ХХ ст., чи ж з прикінця століття ХІХ на 

західних землях України назва олива переходить, чи не з польського 

впливу, й на хатньо-побутову рідину, дещо втративши свою попере-
дню високість призначення, а отже, й називання. Хоча, і в поль-
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ському культурному досвіді олива – «oliwa» спершу мала висоту 

призначення й перебувала на піднесеному становищі називальних 
явищ. Чи не про це промовляє назва поморського містечка Oliwa не-

подалік Гданська. Про висоту покликання міста, а отже й місця, за-

свідчує стара монастирська церква, а тепер собор (старовинна katedra 
w Oliwie, колишня монастирська цистерціанська церква). Отже, олія 

була земним «плодом», а от олива ніби принесеним даром. 

Показово, що сама «висока природа» небесного Світла, що пере-
дається (несеться) на землі світильниками – свічками та лампадами, 

де «зосереджено» земний вогонь-світло, що має нагадувати про Світ-

ло небесне, «потілеснюється» в образах, що показують духовне єство 
людини. Світло переходить на тіло, осяваючи його, відтак саме тіло 

світиться. Світильники як поява, завдяки несеному ними світлу, роб-

ляться «значеннєвою основою» виображення людської постаті у її 
духовному зосередженні. Передовсім, сам небесний Христос, з при-

гадування часу Його земного сповіщання, сполучається в образі з 

оливою (миром), що подає свячення, як це вказано у віленському ви-
данні духовних бесід «святого отца нашего Макарія пустелника єги-

петского, о досконалстві Христа»: «Одтуль назван єст Христос, жеби 

тимже олійком, которим он помазан, и ми теж помазани сталися 
Христами тоєйж исности, же так реку, и одного тіла» [295, арк. 337]. 

А люди, що простують на шляху духовного піднесення, передаючи 

своє духовне світло, набувають уображення в світильниках, як про 
це сказано у «Бесіді 43» Макарія Єгипетського: «Як од огня многіи 

свічи запаляются, и походни горят: а вси од одной натури запаляют-

ся и світят, так и христіане од одного прироженя запалившися, сут 
ясними: то єст, од Божественого огня Сина Божого: и мают походни 

палаючій в сердцах своих, и світятся пред обличностю єго, єще на 

земли будучи, як і он сам. Мовит бовім: Для того помазал Тебе Боже 
Бог олійком радости» [295, арк. 336 – 337]. 

До хатнього святочного уображення, як і до «сяченого», а відтак 

святого, що наповнює простір оселі, належать спасівські яблука. Во-
ни – посвячені на Спаса, теж увіходили до небесного «причасного 

чину», що здійснювався святочно в хаті. Про їдження свячених яб-

лук, бувало, мовилося як про «причащання», тобто споживання «ся-
того». Власне так, як і про йорданську воду, яка у вживанні, за Стря-
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тинським «Требником», належала до причасного чину. І в колядках 

так само відгомонює причасний чин споживанння свяченої води: 
А у третім киліху свяченая водиця, 

З першого киліха сам Господь уживає, 

З другого киліха свому сину хиляє, 
А з третого киліха усі люде чістує…[Цит. за: 826, с. 169]. 

Упродовж Спасівки жінки постували ніби два пости. Один прис-

вячувався зустрічі Першої Пречистої (Успенія), і, як казали, ці два 
постових тижні колись належали до Великого посту. Але для полег-

шення тривалого посту перед Великоднем, їх перенесено і утвердже-

но на літо як час підготування до Першої Пречистої. Цей піст уважа-
ється таким же суворим, як і Великий. У цю пору з’являлоя й інше 

постування. Серед жінок була ще й «своя» постова покута. Це був 

майже винятково «жіночий піст». І він був ніби другим постом – ще 
одним у складі Спасівки. По суті вийшло так, що тримання заговин 

на яблука аж до їхнього посвячення, що існувало як особливий міс-

цевий жіночий звичай, дало назву самому посту. Отож, як видно, се-
ред українців – це Спасівка. Адже розговляються із посту на яблука 

на Спаса. А далі ще триває піст перед Першою Пречистою. Церковна 

назва цього посту – «Успенський», така ж вона і в росіян. Це був 
піст, у якому виявлялося жіночий духовний труд, котрий міцнив і ті-

ло, а тим самим жінки учиняли каяття за переступ та непослух у Раї  

матері Єви, а за нею і отця Адама, коли попоїли забороненого («зака-
заного») плоду. Також це був піст жіночий як материнський. Посту-

вали для того, аби малим, рано померлим, дітям на тому світі було 

уділено як нагороду яблучко. При похованні таких дітей обов’язково 
підперезувалося, щоби таке яблучко не випало у них з-за пазухи. 

Ще один «жіноча шана», що виявляє власне духовне простору-

вання та має «свій» прихід – особливе відзначання п’ятниці. На ньо-
го переноситься і відчуття смутку страсної П’ятниці – розп’ятського 

дня, а так саме п’ятниця вже стає днем, у якому просяває Воскресен-

ська радість. Отож, на кожну п’ятницю, яка є постовою у приписах 
Церкви, переноситья образо-чин і поведінкове злагодження, у яких 

передається і «Страсть» – четвергова-п’ятницька перед Великоднем, 

а так само Великодня Воскресенська радість Паски. Таке уображення 
та виявлення у спогаді, а відтак – і образо-чині шани показує страсна 
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Свічка, як мовилося. Вона – це і освітлення ночі, коли Христа беруть 

під варту у Гефсиманському саді – «Грядий Господь на вольную 
страсть» [*13]. Вона – це і так само Світло, що розламує темряву 

гробу, і темряву ночі земної – це воскресенський сповісник «світоно-

сния ночи». 
Власне, так і відзначалося жінками прихід матінки П’ятниці. Цю 

особливість тримали не лише українки. До п’ятниці шанобливо ста-

вилися і серед балканських слов’ян. Поряд з Николаєм та Георгієм, 
«света Петка» – Параскева мала найбільшу кількість церков та освя-

чених у них на її честь престолів. По суті на Балканах вшановувалося 

три Параскеви – свята Параскева-мучениця, «света Петка Самар-
джійска», та окреме уособлення в народі П’ятниці – дня Страсті. Са-

ме таке уособлення страсної П’ятниці – матінка П’ятінка по-

особливому, а ще празнично, вшановувалася і українським жіноц-
твом [136, с. 227 – 236]. У такому пошануванні поєднувалося два на-

строї, які і переносилися з подієвого простору страсної П’ятниці – 

смуток, що відзначався постуванням, та радість, яку показувалося 
особливим гулянковим настроєм – «жіночим корчмуванням та шин-

куванням». 

Але що було незмінним, так це те, що сам день «одбування» – го-
стювання матінки П’ятниці завжди зближувався у чині злагодження 

побуту та настрою до «годових празників» [865, с. 200 – 203]. До 

нього готувалися. Отож, прихід П’ятниці був очікуваним, а не става-
вся «зненацька». Цей день був, як і празники, неробним, особливо на 

«жіночу роботу» – прядиво. Коли таке діло хтось наважувався вико-

нувати, тоді ним ганьбилося високу честь матінки. Адже при ній 
з’являлися речі «колоття» – веретено. А тим «зароблялося» кару сво-

єму тілу земному та оселеній у ньому небесній Душі. Тіло уражалося 

колоттям. 
Уособлена П’ятниця провадила до пошанування такої ж уособле-

ної Неділі. П’ятниця передсповіщала у образі смутку прихід Неділь-

ної радості – Воскресенської звістки. За Євангелією, першими, хто 
співпереживав у «Страсть» хресну – розіп’яття, смерть, зняття з хре-

ста та «положеніє во гробі», були жінки разом з юним Йоаном-

апостолом (Богословом). Жінки ж – мироносиці і перші із земних 
отримали вістку від янгола, «на камени сідяща», про Воскресіння. 
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Тож і пошанування серед жіноцтва П’ятниці наближалося до по-

шанування Неділі. День Воскресенської радості так само був нероб-
ним – «не-ділом – не-дільним – Не-ділею». Цього – неробного злаго-

дження дня по-особливому дотримувалися жінки. Хатній простір у 

неділю був суціль неробним. У пекарню у цей день ніхто не заходив 
з клопотом. Отож, людська оселя у Неділю злагоджувалася з 

пам’ятним настроєм Воскресенської звістки та радості, якою перей-

малися небо і земля. І цим станом спокою у хаті творилося і мирне – 
непорушне «стояння» самої хати. Хата та хатяни, що раділи з усім 

світом гостюванню святої Неділеньки, творячи у своїх межах злаго-

дження зі світом у такому настрої, і самі лишалися на своєму місці у 
день роботи – будень. Тож, хата, що приймала празник, учинялася зі 

світом у одному настрої. А відтак – і не «викидалася» зі світу – не 

зрушувалася зі «стояння» на своєму місці. 
І хіба що літня «чоловіча робота» – польова, а отже – нехатня, 

могла стати винятком у часовому розмежуванні приходу неділі. У 

неділю, у жнива, дозволялося перевозити снопи: «Селяни поважають 
неділю й празники і не роблять ніякої роботи, але не мають за гріх 

одного діла: возити в неділю та в празник снопи» [626, с. 31]. Але 

тільки займатися возовицею, та ніяк не жати колосу. Робота, що тор-
калася безпосередньо землі, завдавала землі «неспокою» у неділю – 

час заспокоєння не виконувалася. 

Але у П’ятницю – день пісний ніби зустрічалася Неділя. Та Неді-
лю так само і виряджалося особливою пошаною – теж постуванням. 

І цей піст – понеділкування належав переважно до жіночих прослав-

них та покутних днів. Бо звичай постувати в понеділок – час незабу-
вання-пригадування Неділі був переважно жіночою покутою. Так 

стосовно Неділі витворився особливий – «обрамний» через шану, 

прославу та покуту пам’ятний простір зі своїми образами появи – 
потілесненими П’ятницею і Неділею та зі своїм настроєм, а отже, – і 

поведінковим злагодженням. Сам звичай понеділкування своєю поя-

вою стає на єрусалимський духовний ґрунт. Його започаткував Йоан 
Посник у Палестині [959, с. 72 – 73]; [136, с. 219 – 223]. 

А от до гулянкового «одбування» п’ятниці, яке влаштовували жі-

нки, приєднувалося і чоловіцтво. Про це у XVII ст. як «О женах пят-
ницу празнуючих» писав Климентій Зиновіїв: «В Литві і мужчизни 



 

490 

також ім наслідуют. Бо в пятницу от вселяких робот воздержаются, а 

з женами і дітми в корчмах упиваются». Щоправда, Климентій Зино-
віїв згадує також і тих, хто дозвіл на польову роботу в неділю пере-

носив і на хатній побут, самочинно розширюючи допустову можли-

вість робочого часу у недільно-празниковому часопросторі: «А в не-
делю что хотят все робять домовоє також і в полю діло всякоє 

польовоє» [353, с. 104]. 

Пошанування всіх днів тижня, де уособлено та уображено поста-
ють вони як помічники-заступники у часопросторі Божого благово-

ління, подається у цьому молитовному зверненні з Воронежчини: 

Святий Понеділок, Божий помошничок, прости мою 
душечку грішну! 

Святий Вівторок, прости мою душечку грішну! 

Свята Середочка, прости мою душечку грішну! 
Святий Четвержок, прости мою душечку грішну! 

Святая П’ятинка-матінка, прости мою душечку грішну! 

Святая Суботонька, прости мою душечку грішну! 
Святая Неділенька, прости мою душечку грішну! [Цит. за: 250, с. 

27]. 

Це приклад народної молитви, що структурується за подобою до лі-
танійної (молебної) послідовності, чин якої витворено в книжному 

богослужбовому середовищі. Зустрічається літанійна (молебна) ви-

будова послідовності тексту і в українських замовляннях: «Праздни-
ки годовиє, великиє, малиє, приступітє, поможитє…», а також біло-

руських: «Святы светлы дзянёчак, стань на помач! Святы Мікола, 

стань на помач! Святая Пяцінка, стань на помач! Святое Ўзнясенне, 
стань на помач! Святы Пятрок-Павел, стань на помач! Святы Ілля, 

стань на помач! Святы Спас, стань на помач! Святы Пакроў, стань на 

помач!...» [Цит. за: 865, с. 113]. Сама схемова послідовність поміч-
них звертань, де зустрічається уособлення-потілеснення свят та осо-

бливо шанованих днів тижня, нагадує молебні чини східної Церкви – 

«Молебень до всіх святих» з його «запівами»: «святителю отче, Ни-
колає, моли Бога о нас», «святая великомученице, Варваро, моли Бо-

га о нас», «святиі безсребреници, Космо і Даміане, молите Бога о 

нас», «святий великомучениче і исцілителю, Пантелеимоне, моли 
Бога о нас», «Всі сятиі, молите Бога о нас»…Та «Літанію (молебен) 



 

491 

до всіх святих» у латинському обряді – Західній Церкві, де відбува-

ється антифонове співзвучання у молитовних звертаннях: «Sancta 
Barbara» – «ora pro nobis»… («свята Варваро» – «молися за нас»…). 

 

 
«Не світила, не кадила – іди, Душе, з чим поспіла» [*14]. Цей ви-

слів був словами випроводжання Душі-тіла з цього світу – з хати. А 

от хата, як видно, у певний час ставала середовищем приходу в неї 
«небесного» чину, який тут просторувався. Кадіння, що належить до 

чинів церковних, мало свій чиновий вияв і в хаті. Отже, кадіння, як 

свідчить ця настановча примовка, було і церковним, як так само і ха-
тнім. Кадіння, як і ладан пов’язаний з ним, було образо-чином «небе-

сного» на землі: 

На оной горі, оной високой… 
Там же ми оре сам милий Господь. 

А св. Петро Єму поганят, 

Божая Мати насіня носит, 
Насіня троє не єднакоє: 

Єдно насіня зелене, 

Друге насіня яра пшеничка 
Третє насіня ладан пахнячий [Цит. за: 390, с. 313]. 

Це була особлива, духмяна, жертва, жертовний стовп, як так само 
і ліствиця, яка заносила намір серця та Душі земних із землі на небо. 

Отже, кадіння – це земний образо-чин, що найбільш пов’язував з не-

бесним: «…преходя от діла в труди уньшаа, обичния мольби к Богу 
вздаа в воню благоуханія, принося кадило молитвеноє, фимъян бла-

говонний» [4, с. 83]. 

На «проводі»-похороні, коли обкаджувалося саме тіло, як зазна-
чено в «Требнику» митрополита Петра Могили, ладан та пахощі ка-

дильні показують Душу так: «Фиміамноє же благовоноє кажденіє 

знаменуєт: яко от превременних бід, на блаженний покой, в прохла-
дная і благовонная отиде міста» [883, 2, с. 541]. Кадіння – це був і 

образ чистоти та благого наміру земних на землі. Отож, на певен час 

чин колись єрусалимсько-храмовий, згодом церковний ставав і хат-
нім: 

А суть там в нього тесові столи… 
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Є там в нього а три келюхи: 

В єднім келюху миро-кадило, 
Посадив він Бога конец стола 

А коло Бога святого Петра, 

А коло Петра святого Павла: 
Господу Богу миро-кадило, 

А перед Петром медок-солодок…[390, с. 170 – 171]. 

Прикметне й те, що виконавцями кадіння в хаті були без винятку 
як жінки, так і чоловіки. Адже спонукати земного до небесного слу-

жіння, добрим образком якого було кадіння, мала Душа, незалежно 

від того, в якому домі-тілі земному вона перебувала. Бо ж ті слова, 
що є напутніми для Душі у її поході-виході з хати, торкаються саме 

тих, хто дослухався до закликів Душі – кадити, отже снувати прос-

тір, милий для настрою Душі. Тобто простір небесного на землі, про-
стір освячення, як про це мовить митрополит Іларіон в «Слові о за-

коні і благодаті»: «Темиян Богу вспущаємь, вздух освяти…» [601, с. 

123]. А це, передовсім, простір свята. Просторування свята як гостя, 
як постаті, що приходила загостювати до громади – як в церкву, так і 

в хату, пошановувалося по-небесному – ладаном (кадінням). Слід за-

уважити, що у літургійній «стихології» саме кадило «потілеснюєть-
ся» в образі Богородиці Марії: «Ис правьднику изиде, из акима и 

ани, обітованию плод, богоотроковица мариа, яко кадило приятно 

плтью млада сущи носит ся в церковь святую, яко свята в святих жи-
ти» (піснь 9-а, тропар 1-й накона на утрені празника «Внесениє свя-

тия Богородица в святая святих») [994, с. 430]. Прикметно, що кадін-

ня вживалося і як підкаджування-підкурювання тіла при потребі йо-
го зцілення. Так тіло, що було «на межі» – хворе тіло, оповивалося 

простором небесної опіки на землі, який уображувався через дим ла-

дану та пахощі. Солодкість небесного життя у кадінні під час свята, 
та в особливих потребах, показувалася саме завдяки пахощам. А сам 

дим витворював сполучний стовп поміж небом і землею. Отже, по-

шанування свята і шанованої в ньому постаті та пов’язаної з цим по-
дії учинялося саме через кадіння та світінням – світлом. Світло «ля-

мпатки» чи свічки, особливо у свята світло-явлення – просвітлення – 

Різдво, Богоявлення, Стрітення та Паски входили до образо-чину ви-
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явлення свята в просторі оселі-хати. І світіння, і кадіння, отож, вхо-

дило до чину снування в хаті святкового простору. 
Світити й кадити – означало приймати й шанувати небесну пос-

тать свята в простір земних та витворювати образо-чин виявлення 

свята в хаті та родині. А також – у громаді та церкві. Подавання на 
свічку та ладан було «своєю» жертвою на зустрічання та пошануван-

ня свята в церкві. 

Цей чин пов’язується із євангельською притчею про мудрих дів, 
що тримали оливу напоготів, та світильники запаленими задля зу-

стрічання «Жениха»: «Тогда уподобися царствіє небесноє десятим 

дівам, яже пріяше світилники своя и изидоша в срітиніє жениху» 
(Мф. 25: 1). Отож, «іди, Душа, з чим поспіла» і відтворює суть цієї 

євангельської притчі. Бути завжди напоготові для зустрічі «Жениха», 

подібно до мудрих дів з притчі. Тобто завжди чинити так, щоб «пос-
піти». Про давній чин хатнього, а не лише церковного кадіння засвід-

чує і «кацея» – ручне кадило, що дотепер збереглося в афонських 

монастирях та широко розповсюджене серед старообрядців-
безпопівців, де молитва та відправа у «домашніх молєнних» (трива-

лий час – «тайних») замінила літургійну молитву в церкві. Серед 

старообрядців-безпопівців тепер взагалі не вживається підвісних ла-
нцюжкових кадил, які є ознакою церковної відправи. Тобто келейне 

та хатнє кадіння тут цілком заступило церковне. 

Та українська примовка: «Не світила, не кадила…» є прикметною, з 
огляду на те, що і серед українців ще з давньої пори розповсюдилося та 

утвердилося «хатнє кадіння». А ще одна виразна прикмета цієї хатньої 

дії, що вона як образо-чин, який виявляло тіло в хаті, куди увіходив 
простір свята, показувало здавна відомий зв’язок земного «низу» та 

небесного «верху» у молитовному духмяному димному стовпі: «Да 

исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяніє руку моєю 
жертва вечерняя» (Пс. 140: 2). А дія тіла – руки, як про це мовиться у 

словах псалма – «воздеяніє руку моєю», була співдією з Душею, отже, 

назовні показувала настрій та звеління як воління Душі. Разом з тим, 
кадіння, за цією українською примовкою, було і чиновою дією, яка 

увіходила до складу скарбу, зібраного на небесах. Кадіння було тією 

дією, що за підсумок мала здобути нагороду для Душі на небесах. До 
того ж хатнє кадіння зближувало простір хати до священного простору 
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церкви. Кадіння вимежовувало хату на празники з повсякдення, і учи-

няло панування Душі над тілом. Адже, тоді і тіло, і Душа, як вже мови-
лося, свівдіяли в однодійстві, що покликалося у цій праці на «небес-

ний» труд на землі, яким, власне, кадіння як супровідний образ молит-

ви і було. 
Виразним є й те, що кадіння просторується не лише в хаті, а й по-

за нею. І при тому кадіння належить не лише спілці людей, що так 

увзаємнюється з Небом. А переноситься також і на ближче «живе 
коло» людського оточення – на світ тварин. У «Требнику» митропо-

лита Петра в молитовному чині, що називається: «Взслідованіє мо-

литвенноє во время губителнаго мора скотов» зазначається: «Взем 
же благовонний Фиміам, влагаєт єго на огнь сущий в чистом ссуді, і 

полагаєт єго между скоти от вітру, єже всім скотом обоняти воню 

єго» [883, 2, с. 401]. 
Чин кадіння у церкві має виконуватися лише чоловіками – свя-

щениками. А от у хаті, як про це промовляє українська примовка: 

«Не світила, не кадила…» – це чин, що його здійснюють і чоловіки, і 
жінки – «всяка Душа». Отже, кадіння, що являє образо-дію молитви 

та показує, разом з тим, вияв Слави – стовп кадильного диму збли-

жує небо та землю, із церковного просторування увіходить і в хату, 
висновуючи єдиний простір небо-сприяйняття та небо-пошанування. 

Кадіння і в церкві, і в хаті просторує на землі небесну Славу. Його 

супроводжує слово-чин молитви, що, як і кадіння, теж виявляє від-
межування священного. 

Кадіння в церкві та хаті – це і особливе пошанування небесної 

Душі в земному тілі. А після відходу Душі з нього – кадіння «успен-
ного» (захололого, непорушного – мертвого земного) тіла – це обра-

зо-дія на пошанування Душі, що наглядає на ще непокрите землею – 

несховане від «земного погляду» тіло. А так само особлива пошана і 
до тіла як до вже втраченого дому-селища Душі. 

У земній хаті у свято, як мовилося, виявлявся і небо-подібний об-

разо-чин – «сидіння», що показував зміну робної, трудженої буден-
ності на святкове небесне просторування. Отож, чинове «сидіння» в 

хаті, як вияв пошани на прихід свята й розпросторення небуденного, 

було українським місцевим виявом образо-дії. Тоді, як на Сході, і це 
неодноразово подається і на Русі, таким чиновим пошануванням бу-
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ло «лежання» – «возлежаніє». Про «лежання» в царстві Божому ска-

зано і в «Печерському патерику»: «…яко мнози пріидут от всток и 
запад и взлягуть с Авраамом, Исаком и Яковом в царствіи небеснім» 

[4, с. 21]. Показово, що саме цей східний звичай відтворено у мальо-

ваних зображеннях, вміщених на полях сторінок Київського Псалти-
ря. Тут Христос Спаситель разом з апостолами під час Таємної вече-

рі являє «лежання» довкола стола. Власне, так показувався виклад 

події Тайної (Таємної) вечері, як він подавався у Євангелії від Луки 
(Лк. 22: 13 – 14) у слов’янському перекладі: «Шедша же обрітоста, 

якоже рече іма: и уготоваста пасху. И єгда бисть час, возлеже, и оба-

надесяте апостола с ним…» [98, с. 1391]. А в новішому перекладі 
митрополита Іларіона (Івана Огієнка) у тій частині викладу, де пере-

повідається про Таємну вечерю, східний чин столування вже показа-

но як «сидіння»: «А коли настав час, сів до столу, і апостоли з 
Ним…» [99, с. 1174]. Теж саме і в перекладі Біблії П. Куліша, І. Ле-

вицького, І. Пулюя: «І, як настала година, сів Він, й дванайцять апос-

толів з Ним» [855, с. 85]. Про «лежання» сказано і в латинському ви-
кладі Євангелії від Луки (Secundum Lucam): «Et cum facta esset hora, 

discubuit, et apostoli cum eo…» [1035, p. 232]. Хоча, вже у перекладі 

Євангелії польською, як і в українськомовному перекладі митропо-
лита Іларіона, ідеться про «сидіння»: «A gdy nadeszła godzina, zasiadł 

do stołu i dwunastu apostołów z Nim…» [1038, s. 2044]. 

Привертає увагу і те, що у пізніших іконостасах, де над царськи-
ми вратами вміщувалося зображення «Тайної вечері», сам чин, що 

супроводжував подію, подано вже майже винятково по-місцевому – 

як «сидіння» довкола стола. А от на мініатюрі Київського Псалтиря 
(1397 р.) «Тайну вечерю» відтворено ще як східну учту, тобто з «ле-

жанням». І коли про «спілкування» з книгами у час князя Ярослава 

Мудрого говориться як про «лежання» («прилежаніє»), тобто по-
східному: «…і бі Ярослав книгам прилежа і почитая є часто в нощи і 

в дне…» [711, с. 151 – 152]. То в «Требнику» митрополита Петра 

Могили про таке ж спілкування та пошанування книг ідеться вже по-
місцевому – як про «сидіння»: «…а ти освященний Чителнику прий-

ми с благодаренієм тую працу смиренія нашего, і присіди тщателно 

чтенію тоєи Книги на пожиток душеспасителний собі і ближнему 
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своєму: а о смиреніи нашем Господа Бога молитствуй прошу. Здрав-

ствуй о Господі, і спасайся» («Предмова») [883, 1, s. p.]. 
Прикметним є й те, що «своє», властиве для хатнього простору 

шанобливе чинове «сидіння», переноситься і на «той світ», як заува-

жувалося. І там достойники, а навіть і ті, що не отримали свого по-
шанування – незаслужники-грішники теж показуються у виявленому 

«сидінні». При тім, що книга «Об’явлення» Йоана Богослова подає 

шану праведникам через «возлежаніє». Так само про «лежання» як 
перебування «во благих» на тому світі мовиться ще в «Печерському 

патерику»: «О сем бо і Господь рече: “яко мнози прийдут от восток і 

запад і взлягуть…в царствіи небеснім”» [4, с. 21]. А саме небесне 
царство показується як дім: «Даруй ми твою молитву…і проиду в мі-

ста райскаа крова дивна дому божіа» [4, с. 116]. 

Доводилося чути про сни, де померлі родичі з «того світу» указу-
валися «цьогосвітним» саме посадовленими до столу. І ті, що вияв-

ляли за життя особливої уваги до «подавання», і самі «на тому світі» 

сиділи, про це заувага ще раз, при порожньому столі [*15]. Чинове 
«сидіння» – це образо-поява, що підносить тіло в просторі перебу-

вання. «Сидіння» у шані – сидіння на узвишші, для якого здавна за-

стосовувався «стіл». Це княжий стіл, який у хаті показується вже ха-
тнім столом. Але особливість його чинового завдання зберігається і в 

хаті. Отож, через стіл та перебування на ньому тіло підносилося над 

землею і над буденним, а зближувалося до небесного – до Висоти. 
Через те в хаті лише ті речі, що творили у своїй появі образ святого 

та святості, вміщувалися на столі. Це було особливе – чинове помі-

щення на стіл, як на узвишшя, задля височіння. Так на столі велича-
льно клався хліб. Хлібом навіть закладався стіл на Святвечір (Кутю) 

перед Різдвом. Упродовж Cвітлого тижня (час Великодньої радості) 

представлення в хаті свяченого учиняла паска, вона височіла в хаті 
саме завдяки вивищенню на столі. Показово, що з приходом Велико-

дня Білий тиждень, підготовчу суть якого уображувала поновлена 

білінь хатніх стін – земне приготування, заступався панівною силою 
небесної простору – Великодньої радості – часу нероблення. Тиж-

день роботи й клопоту – земний замінювався на тиждень безтурбот-

ного святкового життя. Тиждень Білий заступався Світлим, як згаду-
валося. Земне клопітне замінялося Небесним – неробітним. Але і в 
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підготовчому часі до зустрічі Великодня вже показується сила небе-

сного панування – сила Світла. Це білінь, яка є земним відблиском 
небесного Світла. 

На стола клалося і безгрішне, до семиріччя, мертве дитяче тіло. 

Показово, що семилітній межовий вік ще здавна визнається, як час 
безгрішного існування душі-тіла, і серед мешканців Індостану. Ще 

не семилітніх померлих тут дітей не передають на очищення вогню, 

так само, як і вагітних. Стихія, що забирає їхні тіла, – це вода (при-
родна річка). Образом-моделлю для такого «чистого лежання» було 

покладення чистого тіла новонародженого Спасителя на престолі 

Богородицею Марією, як про це сповіщається в колядці: 
З вечора Ісус Христос народивсь, 

Народившись, небо і землю звеселив. 

На Йордані тиха вода стояла, 
Там Пречиста свого сина купала, 

А скупавши до церкви й однесла, 

Мале дитя на престолі положила [Цит. за: 250, с. 136]. 
У колядці через образ новонародженого Христа узагальненням по-

дано давнє бачення розмежування у стані «чистоти-нечестя», що пе-

реносилося на людський світ. Відтак ніби вказано на межі часового 
переходу до «свідомого набування гріха» у «дитячу пору» людського 

життя, коли мале дорослішає у своїх діях-вчинках. Ґрунтуючись на 

цьому баченні, в українців, за давнім чином, дітей, несемирічних ві-
ком, причащалося без сповіді. 

Та на відміну від княжого «сидіння» на столі (по суті – на узви-

шші), у хаті на стіл не сідали. Але в уречевленні, а відтак – і в уоб-
раженні українського хатнього простору є ще одна поява, в назві якої 

відгомонює оте давнє чинове «сидіння»-величання. Це сті(о)лець, 

який на відміну від лави, що використовувалася так само і для ле-
жання, вказував не лише на свою близькість до височіння на столі, 

але і на узвичаєне сидіння, задля якого він вживався. Стілець (сто-

лець) – це малий стіл. Та стілець відрізняється від ослóна-«малої ла-
ви» – пристінної споруди, розташувавшись на яких, слід було о-

слонитися – при-слонити, сперти тіло. Стілець, як і стіл, мав «самос-

тійне», окреме розташування в просторі хати. Але і стіл, і стілець, а 
також лава у просторі хати входили як частина до чинових дій кос-



 

498 

мо-статуарних образо-виявів, до яких належали співмірні (до-чинові 

– стосункові) зі світовим ладом образо-появчі стани тіла-Душі. Це і 
«сидіння», і «стояння», і «лежання». Кожне зі своїм завданням – об-

разо-появою, що показувала долучення до світового впорядкування. 

Силу Божу як животворну силу Духа показує місцевий збірний 
образ – уся природа – довкілля. Вона витворює (відтворює) обста-

винний хід усіх подій Зішестя святого Духа. Адже тоді «бисть ноше-

ніє бурно», «пребивающим бо ім внегда исполнитися дню Пятдесят-
ници, об часі третиім дне на горниці, внезапу гром с небесе бисть…» 

[*16], а також: «Свише носиму дохновенію святаго Духа…» [*16]. 

І от в народі, як і на Великдень, дійсним і дотепер є чин вдивлян-
ня в Божі знаки – назнаменування і місця, і простору над ним, а так 

само і часу – дня. Трійця, здебільшого перший день празника, і сам 

прихід свята зображується як «диханіє бурно» – дощова погода. 
Отож, єрусалимськість як явище у часі та просторі й в київському 

культурному та українському природному середовищі має уподіб-

нення. «Єрусалимська днина» відтворюється, за народним баченням, 
і в київському духовному просторі. Дощ-буря є живим образом пе-

реношуваної суті чудесного явлення і роздавання дарів Духа «во 

время оно» в Єрусалимі. Дощ є таким же «живим образом» дійства 
Духа і в просторі підготування до зустрічі свята та згадки про апос-

тольський дар. Дощ перед Трійцею чи на Трійцю – це «живе явлен-

ня» дихання Духа в просторі життя народу – дійство поновних дарів 
Духа. «Veni Creator Spiritus» [*17], – співається в латинському гімні 

на свято «Урочистість святої Трійці» – «Uroczystość Trójcy Świętej», 

який так само співається при освяченні місця, зокрема нової церкви. 
Отож, дощ на свято – це уображення «благоволенія», образо-чин 

Благодатного скріплення місця новоявленою Звишньою Силою. 

А дія сили-дощу – це оживання землі. Як співається у тому ж та-
ки латинському гімні: «Qui diceris Paraclitus, Donum Dei altissimi» – 

«Ти – Утішитель всіх, Дар Бога щонайвищого». Земля виявляє своє 

живе «єстество» на празник всесильної дії Духа. Його наслідок – 
«живий образ» – буйний квіт. Власне, цей місцевий образ – оживле-

на природа і показує «диханіє Духа». І цей же образ у своєму смис-

ловому і присутньому безмежжі шириться та розпросторюється зі 
свого «єственого середовища» – природи у земний простір хати, вит-
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ворюючи образне безмежжя приходу і присутності Духа. Хата усти-

лається зелом, наповнюється пахощами. Хата як земний «низ» через 
пахощі робиться подібною до неба. А саме зело-клечання, внесене в 

хату іззовні, ніби «розчиняє» і самі стіни хати на час свята. Так вит-

ворюється єдино-збірний образ квітчастого і буйного першотворчого 
часу [818, с. 337]. Світ нижній – земля та хата уподібнюються через 

зело та квіт до райського стану та учиняють райське уображення, по-

казуючи первинне твориво – силу життя та новотворче дихання Духа 
в дарах П’ятдесятниці: «Божественная жизни, і благоуханнійшаго 

раздаянія: Ти бо ріка Божества, із Отца Сином проісходящий» [*18]. 

Ще здавна показування підготовчого часу та і сам прихід свята 
здійснювалося через водяну силу та образи води. Адже тиждень, що 

передує приходу свята Трійці, називалося «водяним іменем» – Руса-

льним. Прикметно, що ця назва, котра, як це буде видно з наведеного 
прикладу, є надто давньою, з народного побуту та вживання була пе-

ренесеною і до називання в церковному справуванні. І так само в дав-

ню пору. Ще в ХІІ ст. називали цей час цілком по-місцевому – «Ру-
салная неділя»: «Приде Вишгород всреду русалной неділі» [Цит. за: 

833, стб. 198], «І по сшествии святаго Духа, рекше по русалиіх, тако 

же неділю пріити, славяще пресвятую Троицю, дозна всіх святих» 
[Цит. за: 833, стб. 197]. 

Все це складає образо-чин земної хати, сповненої святощами, а 

отже – розмежований простір людського життя, де живою силою ді-
ють ті ж святощі, що отримали «силу» у благодатному просторі свя-

тині – церкви. А обнова хати і кріплення її «стояння» в світі через 

внесення в неї святого та свяченого виявляє щоразову – щорічну дію 
«хатян», яка увіходить до чинового простору образо-дії. Тобто того 

робленого, але не в часовому просторі повсякдення, а учинюваного 

задля снування простору свята, що уображується святим та свяченим 
у людській оселі. Тобто дії в світі, яка увіходить до простору вияв-

лення священного. 

 

 
Хата чиново держалась словом молитви. Тривкість та міць – не-

порушність «стояння» та повнота простору в хаті з’являлися через 
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слово молитви, а при по потребі через замовляння – особливої тіло-

уздоровчої молитви, в якій тіло показувало теж єдність з Душею. 
Поле застосування замовляння теж являє стан «народження» для 

того, на кого спрямовувалася сила замовляння. Перебування під си-

лою слова замовляння – це входження у простір дії небесної опіки, 
високосної сили, прикликачем якої є замовляльник (чи ж замовляль-

ниця). Ця сила стає її (його) постійною ознакою – «силна баба», «си-

лний дід». А сама дія слова спонукує того, хто потребує впливу на 
себе сили замовляння, до стану ще одного народження. Отже, прос-

тір замовляння витворює народження як переродження. І справді так, 

адже в замовлянні через дію зібраної небесно-земної сили стається 
відхід від стану хвороби, вихід з простору понівечення. Натомість, 

стається вхід через цілющу силу слова у стан зібраного-зціленого ті-

ла. Тобто в стан нового тіла, нової людини, що, народжуючись, поз-
бувається хвороби та ураження. А саме замовляння – промовляння 

молитви нагадує дію опіки над дитиною. Адже замовляльник чи за-

мовляльниця, здійснюючи свою дію, «глядять». Так учиняють з ди-
тиною, її «глядять», так само «глядять» – доглядають старих, літніх. 

Подібно ж глядять і добро (хатнє та дворове), чи насторожено пиль-

нують, вглядаються в обставини. Теж саме застережливе – «Тільки 
гляди мені, щоб не гаряче було, тільки тепленьке» (казка «Дідова до-

чка і бабина дочка») [902, с. 118] зустрічається і в казках, коли особ-

ливо йдеться про наказ чи обставини при спілкуванні представників 
цього та іншого світу. Так у казці каже «господиня» найнятим слу-

жити – годувати «лісових мешканців». 

Загалом понятійний ряд «глядіти» та глядіння нагадує присут-
ність «небесного ока» та небесного погляду, небесної опіки. Отже, 

дія, що відбивається у смисловому ґрунті слова «глядіти» – це «пог-

ляд небесний» та «небесне око», що показує «небесну» справу – охо-
ронне наглядання над земними. Вислів «наглядай же на дитину та 

хату» – це виявлення чину небесного погляду, де поряд з людським 

зором неодмінно присутній і погляд «небесний», з його великою, 
всемогутньою силою. По суті стан «глядіння» та «наглядання» – це 

передавання предмета-тіла чи особи-тіла в простір небесного погля-

ду та зору, закликання небесної опіки. Тоді як «дивитись» та «бачи-
ти», а отже, й бачність – це погляд очей земних – людський. А от 
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«гледіння» чи «глядіння» – погляд та спостереження «ока всевидя-

щаго» («видющого»), «ока небесного». 
Теж саме – небесність, небесний погляд відчувається і в смисло-

вому «спорядженні» слова «вгледіти» [487, с. 105]. «Вгледіти» вияв-

ляє у підсумку дії те, що не показується окові враз. Тобто при такій 
дії вдається побачити ніби за допомогою ще й стороннього погляду, 

зору іншого, нетутешнього – «неземного». На цей погляд поклада-

ється сподівання, його прикликається на допомогу при зачині дії за-
мовляння. «Не сама я глежу, Господа Бога прошу», – каже, присту-

паючи до замовляння, снуючи простір дії замовляльного слова, осо-

ба-замовляльник [*19]. 
Молитовне слово одновиявне, але по-різному подаване, через те 

воно щораз творить окремий сповісний простір та тло, які набувають 

розрізненого показування завдяки прикрашанню темпом, силою го-
лосу, сполучуваністю смислових одиниць. Таке «різно-тілесне» 

представлення учиняє слово співане, слово ж читане (проказуване, 

не кожного разу безпосередньо виходить з книги в мить його відтво-
рення, тобто не береться з книги). Книга не завжди, не щораз понов-

но, у таких випадках виступає джерелом подачі слова. Але буває та-

ким джерелом, що віддало слово із себе колись до простору його ус-
ного (пам’ятного) побутування. Передовсім, це стосується молитов, 

що є чинними на відправах. Часто повторювані, вони стають вже су-

ціль усними (пам’ятними), хоча джерелом їхнього походження є 
Книга. У такому випадку вже зауважувалося окремо лише слово-тіло 

молитви, а його попередня «книжність-писаність» забувалася. 

Рівно ж так побутують замовляння. Вони належать немалою мі-
рою так само до кола молитов. Простір їхньої дії і слово-склад роз-

ширюються відповідно до потреби. Але джерела їхнього виникнення 

– теж книжні, про це свідчить образність замовляльного тексту. Отже, 
замовляння, як і пам’ятні святці – дні вшанування святих у почесних 

для них днях, мають походження так само з монастирського середо-

вища, де виразно побутує поле книги, з огляду хоча б на щоденні бого-
служіння, які відправляються у добовому колі [478, с. 294 – 297]. 

І в церковних книгах можна зустріти молебні чини, що могли по-

служити основою для витворення опрощених «народних молитов». 
Самі ці чини, що входили до складу, зокрема, «Требника», нагаду-
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ють структурний уклад тих молитовних формул, що побутують в на-

роді. Прикладом цього може бути чин, внесений до греко-
католицького «Требника» 1795 р. Це «Чин ліченія болізнующих ог-

невицею: сіє єсть фіброю». За приписом «Требника», ця відправа ма-

ла здійснюватися упродовж п’яти днів. У перший день хворому да-
валося пшеничний хліб з написом «Христос родися», на другий день 

– з написом «Христос умре», третій – «Христос воскресе», четвертий 

– «Буди благословен Бог на тебі», п’ятий – «Богу благодареніє». У 
цьому ж «Требнику» є чин «Благословенія дому противу огня». Сила 

вогню затишується та приборкується через імена Божі, як їх подано в 

тексті молитов: Гел, Геліон, Сотир, Еммануил, Сафаот, Агіос» [Цит. 
за: 479, с. 297]. 

А через дяків та мандрованих ченців книжне знання переходить у 

народ. Книжність як спосіб побутування і книга як простір заживан-
ня живого слова опосередковано зберігають свою чинову присут-

ність при відтворенні слова молитви. Так, при відтворенні молитви 

здебільшого казалося про неї по-книжному, що вона читається, і це, 
що прикметно, за відсутності книги. 

Схоже говорилося і про хатнє молитовне правило. Лише зрідка у 

словах, що відтворюють чин молитви в хаті, з’являлося поняття об-
разо-дії, ґрунтоване на усності. Рідше говорили: «проказати молит-

ву». Отже, способова книжність при відтворенні слова молитви пе-

реважала над усністю. А от замовляльний чин зовсім втрачав свою 
попередню і книжну природу – як джерело образності (óбразів), що 

витворюють чин-дію впливу, будучи взятими з книги. Книга як дім 

слова освячує слово. А це освячене слово з книги і в народній молит-
ві сприймається як таке, що робиться особливо «силним» та спромож-

ним. Книга як особливий простір, що замикає в собі силу Божест-

венного слова, протистоїть простору зовнішньому. Вона і слово з неї 
вигороджують простір добрий від злого. Тож, замовляльний чин, що 

теж, як можна припустити, частково походить з монастирського, а 

монастирський поєднується із місяцесловом, який через повне коло 
богослужіння цілком присутній лише, чи здебільшого, в монастирях. 

До таких, як приклад, може належати «Кипріянова молитва», вибу-

дова якої антропо (тілесно)-літанійна, де поступально здійснюється 
молитовний перехід, завдяки якому стається молитовно-словесний 
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«дотик» до «внутрішніх» та «зовнішніх» частин людського тіла 

[*20]. 
Знання сили і святості дня вносило свої позначки у дію сили сло-

ва замовляння. Адже, у празники «не гля(е)дять». Тоді панує сила 

Божа на землі. Земний простір «набирається з неї» підтримки. У пра-
зник небо суціль торжествує, до нього не звертаються із земними тур-

ботами. Празник – це суціль небесний простір на землі, коли небесне 

покриває земне. І празник та його простір, щонайголовніше, – це 
обшир тиші-нероблення. Натомість це час хвали і слави, а не тру-

дження. Усе «труднé» втихає у празник – робота, і з нею, як один з її 

виявів – «гля(е)діння». Вся робота, усе трудження вклякають, на їх-
ньому місці у цьому ж просторі підноситься та запановує радість 

празника. У празник не трудяться для земного, а служать небесному. 

А щодо замовляльного чину, то в просторі цього слова, як заува-
жувалося, майже втрачаються зовнішні ознаки книжності, натомість 

тут цілковито запановує усність. Способом відтворення слова у за-

мовляннях і при глядінні стає «внутрішнє молитовне правило», що 
має неодмінно показуватися образо-тілесно назовні. Такий труд – 

молитва-гледіння має заозначуватися назовні через вуста. Отже, він 

показується шепотом. Але збирається зосередження і головна дія цієї 
словесної сили в середині особи. Це ніби монастирська «умная мо-

литва». Все це ще раз засвідчує ґрунтування цих молитов – замов-

лянь на книжній основі та їхнє походження немалою мірою з монас-
тирського середовища [478, c. 294 – 296]. Саме тут чинилися «тихі 

молитви», які неодмінно назовні мали «проказуватися» через шепіт. 

Тоді, коли до дії серця долучалися й вуста, молитва цілком утілес-
нювалася. Саме у такому творенні вона вважалася чинною і дієвою – 

прийнятою. 

Таким, майже «монастирським», способом відтворювалися і за-
мовляння. Не останньої ваги ґрунтом для цього, аби зберегти «силне 

слово», отже, силу слова-молитви (замовляння) було тримання його 

у втаємниченні. Той, хто перейняв при передаванні «знання» слова 
молитви, ставав тілом-«посудиною», де воно – знання-слово зберіга-

лося. І те слово, що передавалося, не мали знати «інші» – «зовнішні». 

І лише тоді, коли тіло-посудина зникало з надходженням часу смер-
ті, лише тоді слово-знання мало передатися іншому, тобто отримати 
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нове живе тіло як домівку на замін змертвілого. Передавалося таке 

слово під час «особливої науки». 
А от перехопити таке слово з «гля(е)діння» – з часу застосування 

замовляння не вдавалося, як неодноразово зізнавалися ті, хто мав 

намір це зробити. У них «зоставалася» лише частка, окремі словос-
получення від замовляння. Але повноти такого слова, а отже, і його 

сили, отримати не вдавалося. «Викрасти» через підслуховування 

слово замовляння, а що головне – його силу не виходило. І що най-
показовіше, то це те, що відтворення слова замовляння стає на ґрунт 

втаємничення, основу якої складає внутрішня молитва, що побутує в 

монастирях. Це внутрішньо тілесне-серцеве снування простору дії 
слова молитви, що з тіла молитовника розпливається назовні, запов-

нюючи й скріплюючи простір близький і увесь світ силою молитов-

ного слова. 
Власне, так у замовляннях виявляється чин «своєї»-особової мо-

литви. Він різниться і від монастирської церковної – спільної, отже – 

літургійної («λειτουργία» – це спільна справа). А так само від хатньої 
родинної, хоча б при столі у неділі та свята. Ці молитви є голосними, 

на відміну від «своєї» – келейної у монастирях та «своєї» – хатньої 

чи польової, які є шептаними-тихими. Але то молитви, що «гучать» у 
серці та у виокремленому поодиниченому – своєму просторі люд-

ського буття. Це молитовні слова, які підносяться до Висот наодинці. 

А от замовляння навіть при зібраних – при більшому гурті людей, 
аніж сам замовляльник(ця) та той, за кого мовиться (кому замовля-

ється), все одно залишається тихим-шепотливим, зберігаючи за со-

бою «власну природу». Замовляння – це завжди тиха молитва [*21]. 
Тож і ті, що «гля(е)дять, моляться теж внутрішньо. Недаремно ж їх 

називали «шептунами» та «шептухами» [*22]. 

Чин поширення сили втаємниченого, внутрішнього слова молит-
ви відомий не лише на християнському Сході, де знаним є також по-

двиг «молчалньництва». Серед мовчальників був і Печерський ста-

рець – Феодор Молчаливий. Проте, на Сході він поширюється лише 
на келейне правило – особисту-«свою» молитву. Правило церковне 

завжди співано-читане. Так відправляється, і неодмінно саме так, 

Євхаристійна літургія. Громадська молитва, що уподібнюється до 
прославної дії небесного ангельського чину, завжди нагадує справу 
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небесного хору, отже, є неодмінно співаною. Хоч, і келейне правило 

у давньому руському монастирському чині теж, як це знано з «Пе-
черського патерика», не було лише тихим – «внутрішнім», але часто 

співано-читаним. 

На християнському Заході простір панування «внутрішнього сло-
ва» поширюється і на чин меси. Тут відправлялися тихі служби. Тоб-

то «Missa lecta» (читана) як «Missa secreta» (втаємничена) – це були 

відправи переважно вотивні – поминальні за померлих. І тим вони 
відрізнялися від святкових мес, які неодмінно були «Missa cantata» – 

співана. Бо були відправами торжества – «Missa solemnis». З впливу 

цього західного звичаю і в «з’єдиненій» (унійній) з Римом (греко-
католицькій) частині Руської Церкви після Замойського собору у 

XVIII ст. запровадилися, як вияв щоденної молитви, тихі – читані лі-

тургійні відправи [935, с. 107 – 120]. Притім памяталося, що: «Мно-
гими літи по Христовом Вознесеніи, на востоці и на западі, всегда 

співана токмо биваше литургія…» («Народовіщаніє» (глава 7)) [Цит. 

за:  935, с. 108]. 
 

 
Тіло людське мало два окремих вияви та образи у розмежованому 

просторі хати і поза ним. Тобто, як тіло «хатнє», – таким є живе тіло. 

І, як тіло «холодне» і в «теплій хаті», – мертве. У час «приходу смер-
ті» бувало, що тіло не обмежувалося у просторуванні ліжком чи ла-

вою, його клалося на діл (піл). Так тіло «набувало волі», готуючись 

до переходу в Світ, виходу з обмеженого хатнього простору. У ста-
рообрядців-спасовців («малий начал») Нижегородщини «передсмер-

тних» так само спускають на піл [172, с. 135]. 

Отож, тіло важчає (дерев’яніє) при винесенні з хати і вдарянні об 
поріг утретє. Тоді воно робиться зовсім здерев’янілим. Так тіло стає 

зовсім «земним». А до того воно, перебуваючи в хаті, ніби ще й не 

зовсім переходить на подобу свого першостану – землі. В хаті тіло 
«височіє» – виставляється, покладається на підвищенні, то й земні 

ознаки – «земне» за подобою до землі ще не охоплюють його. Тоді 

тіло справді являє образ-видиво сну, а насправді смерті. Але смерт-
ність тіла заступається образом тіла заснулого. При тому розумієть-

ся, що тіло є змертвілим, але цей – «мертвенний» образ тіла всіляко 
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заступається образо-подобами. Це робиться для того, щоби появи 

самої смерті в хаті не показати виразно, і ніби «вихопити» хату з-під 
її влади. Ще й так, через образ засинання, показується християнське 

розуміння смерті-переходу як сну. 

Сном-успенням називається у церковному звичаї відхід з цього 
світу Богородиці Марії, а в народі – Перша Пречиста. І в цій назві 

свята по-народному образ смерті заступається навіть у такому його 

вияві як сон-успення. Свято називається як шанований Богородич-
ний день. Сон-успення святкується і при пошануванні святителя Ми-

колая. Це – Миколай зимовий. Але і тут в народному називанні жод-

ної згадки про смерть, а чи смерть-успення. 
І саме розташування померлого, заснулого, тіла в хаті, це місця, 

пов’язані з відбуванням добового сну хатянами-мешканцями. Це 

здебільшого лава. Загалом хата «вигороджувалася» з-під влади смер-
ті та хвороб – «болíсті» («бóлесті») навіть у час приходу в неї смут-

ку. Тіло «на смертí» у хаті всіляко уображується не як померле, а 

«заснуле». І так смерть в її уображенні заступалася образом-
замінником сну. А саме тіло «на смертí» – в його такому образі теж 

уподібнювалося часто у розмові тих, хто був «на смертí», до «засну-

лого» – «Наче спить». 
Отож, в українській хаті змертвіле – «заснуле» тіло височіє. Тоді, 

як на Сході, зокрема в юдеїв та мусульман, змертвіле тіло і в домі 

наближається до землі. Його місце покладення це діл. І його щонай-
швидше, в той же день слід винести з дому до захід сонця. 

А от у християнській Україні тіло три дні перебуває в хаті, а чи 

церкві – земному домі, щоб «понебеснитись» вже в домовині. Спра-
вді тіло втрачає свій земний дім при винесенні з хати. Тоді дім-хату 

заміняє домовина. І за назвою своєю «домовина» показує те, що це 

ніби малий дім, проміжний дім, часткована хата. Хоча, в ньому явно 
присутній ідео-образ дому. Образ дому – «гріб-дім» передається і 

через таку назву місця покладення мертвих тіл, як «гробовище» [971, 

с. 710]. Але поки тіло в хаті, воно «хатнє» – домашнє, і лише при ви-
несенні його покладають до домовини, адже тіло не може бути без 

оселі-дому. Кожна жива душа на землі «за живота» має бути з при-

хистком-домом. Не може залишатися тіло без дому і поза хатою – по 
смерті. Отож домовина стає «малим домом». 
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Дім, а чи домовина прив’язуються до тіла і стають його неодмін-

ним образом-супровідником. А ґрунтується така прив’язка і «невід-
ступне» уображення людини-Душі й тіла на ідеї Дому, що на землі 

уображує небесно-земну владу і силу. Дім образо-показує світове 

злагодження – досконалість світо-устрою – космологію. 
Хоча звичай поховати тіло, але таки на третій день – на спогад 

про триденне перебування у гробі і Воскресіння Христа: «…і страда-

вша, і погребенна. І воскресшаго во третій день по Писанієм» («Сим-
вол віри»), при денному «погляді» – при «свідченні» сонця як прав-

дивого «небесного ока», що дає можливість чинового покладення ті-

ла в домовині у гріб, а не вкидання його у темну могилу при сліпій 
темряві ночі, утвердився серед українців. Отож, поховати: «До зáход 

сонца». 

Так ідео-образ Сонця як «свідка» і джерела появи світла і сяйва 
супроводжує і змертвіле тіло, воно спускається до гробу-могили і 

при світлі, а разом з тим зі світлом. Цей ідео-образ присутній як на 

християнському Сході, так і на Заході: «Lux perpetua luceat eis» – «A 
światłość wiekuista niechaj im świeci» – «Нехай же їм світить віковічне 

світло» [*23], – таке благословення лунає над тілом у труні в захід-

ному – латинському обряді. Змертвіле тіло всіляко намагаються «ви-
хопити-вирятувати» з-під влади темряви. 

Отже, тіло має постійного супровідника – дім у його розгорнутій 

ідеї, де зібрано «понятійний ґрунт» дому як місця земного, в якому 
відлунює пам’ятний образок колишнього саду-дому земного – рай-

ського. Але дім-хата стає місцем – простором буяння життя і лише 

всього живого, навіть при появі «змертвілого тіла» хата не уподіб-
нюється до гробу-могили. Його образок – домовина-труна (трумно) 

лише на мить з’являється в хаті, коли тіло покладається в неї при ви-

несені. Але і тут стається відмежування хати щодо мертвого та змер-
твіння. Охоронець хатнього – «свого» простору поріг «приймає» на 

себе знак розлучання тіла заснулого (мертвого) з хатою при потрій-

ному вдарянні домовини об нього. У ці миті тіло, колись «хатнє» – 
своє, стає вже чужим – «надвірним». Але і надворі тіло не показується 

«безхатнім». Хату земну йому заміняє домовина. І саме тоді тіло «зем-

лянішає» – важчає. Таким, «важким» робить його вулиця, коли тіло 
втрачає зовсім сув’язь з Душею та з хатою. А в хаті перед тим за мить 
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до винесення воно було ще «легким», як і колись, коли являло собою 

оселю для Душі. Душа небесна, отже підносить – злегшує тіло. Після 
втрати живої єдності тіла й Душі саме тіло «при-землюється» та важ-

чає, як і сама земля. До винесення тіла хата являє собою простір більш 

небесний, аніж земний. Це простір Душі, яка приходить на завітання 
саме до хати, до тіла, а після його виносу – так само до хати, свого з 

тілом колишнього земного місця. Хата через Душу і задля неї стає міс-

цем «небесного», а не «земного». І лише після позбавлення тіла прос-
тору хати, винесення його, воно починає «заземлюватися», набувати 

ознак і уображення земного, земної своєї першоприроди – «земля бо 

єси і в землю отидеши», «і в землю туюжді пойдем» [*24]. 
Хата ще «приберігає» завдяки Душі за змертвілим тілом образо-

чин «напівнебесного»-«напівземного» – закляклого, але не задубіло-

го. А от коли розлучене з Душею тіло, розлучають і з хатою, воно 
втрачає цю свою хатню напівнебесність, а стає цілковито земним – 

робиться твердю – як важко кидати в роботі землю, так важко нести 

мертве тіло вже поза хатою. У своїй мертвецькій образо-появі тіло 
так само робилося «деревом» – задубівало. Чи не через те, окрім об-

разу човна, що має здолати рікою відстань до потойбіччя, за подо-

бою до дерева після виносу з хати тіло клалося до домовини, яка у 
давніший час була видовбаною з суцільної колоди. Тоді тіло злива-

лося в єдиному образі з домовиною. І лише в пізніший час як відби-

вання справдешньої дійсності у примовках ворожбиток, що «знали» 
про смерть, з’явилися слова: «ще дошки не наросли». Адже, справді, 

й у багатьох хазяїв на ви́шках лежали вже заготовлені дошки, а то 

часом і готова труна. Колишня домовина-колода замінилися вже 
спорудою з дощок – труною. Хоча дощаної труни так само «торкала-

ся» домо-ідея, але при відбитті домобудівної суті вже значно менше, 

аніж видовбаної з колоди домовини. 
То був дім ніби заготовлений – «подарований» з лісу, майже не-

роблений. Бо при тому не руйнувалася суціль колода, а лише роби-

лося в ній місце для тіла. А от труна з дощок була вже рукотворною 
спорудою, зробленою людьми для власної потреби. Колода-

домовина отже різнилася від труни (збитих дощок), дотепер у старо-

обрядців тільки таку поховальну річ для тіла, лише довбану з колоди, 
а ніяку інакшу, називають домовиною («домовіщє») [172, с. 138 – 
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139], бралася з лісу на потребу. В суцільності незмінної, непоруйно-

ваної колоди-домовини ще й показувався образ незміненого тіла, яке 
за своєю природою повертається до свого – до первинності як прос-

тоти. Як першим домом для людини була печера, так і її останнім 

пристановищем стає ще один дар землі для неї – це дерево-колода. 
Через дерево, спроможне до проростання, померлий родич ніби і сам 

вростав в землю, ставав закоріненням – часткою в землі для всього 

роду. А незнищене, непоруйноване дерево мало показати ще й жит-
тя, яке не долається вповні в тілі. Жива частина живого дерева мала 

вмістити в себе і померле тіло, щоб передати – вкласти в нього силу 

життя як образу прийдешнього. Показово й те, що для роблення до-
мовини бралася деревина з «вічних» лісових дерев – сосни, а то й 

дуба. З таких же «вічних» дерев, часто з дуба виростав і хрест над 

гробівцем, будучи продовженням – наземним знаком нижньої-
спідньої домовини-гробу та тіла, що в них домувало. 

Ці ж «вічні дерева» бралися вже і на дошки для роблення труни. 

Хоча, і при робленні труни намагалися не допускати до її де-
рев’яного «тіла» вмісту заліза – гвіздків, які б нагадували оруддя 

страстей, ті цвяхи, якими розіп’ято Христа. Навіть так, вже при спо-

рудженні дому-труни з частин – дощок, намагалися зберегти суціль-
ний образо-вияв, показати труну, подібно до домовини-колоди, лише 

однорідною – тільки дерев’яною. Ця, вже зібрана, труна мала теж на-

гадувати суцільну деревину-колоду. Тіло зливалося в єдиному образі 
з домовиною. Здубіле (здерев’яніле) тіло лягало в дерево, творячи 

єдиний «деревний» тіло-домо-образ. Недаремно ж уражені хворобою 

частини тіла, особливо ноги, при їхньому знедіянні – частковій чи 
повній втраті можливості руху, називалися «колодами». Тіло, отож, 

при втраті руху, при частковому чи повному змертвінні робилося 

подібним до колоди. А втрата сили до руху окремих частин тіла пе-
редавалася ще й через понятійний чин «влади», панування Душі над 

тілом, яке втрачалася після відходу її з тіла. Саме загальний чин вла-

ди, що ґрунтується на світоустроєвому ладі переходить і на образо-
вияв тіла. Тілом, як і його частинами «володають». «Не володаю ру-

ками», – говорилося при втраті спроможності повної дії рук через 

обставини хвороби, а чи зовнішнього ураження. Звісно, що уобра-
ження змертвілого тіла у злитті його з колодою-домовиною показу-
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вало і човен-дім, що теж був спершу видовбаним, і так само в пода-

льшому сполученні в єдиному образі тіло й домовину як живий об-
раз-основу появи Душі-тіла в «жизни будущаго віка». 

Як спогад про дім тіла-Душі – живої людини, і земне місце тіла 

після відходу Душі називалося «домо-іменем». Та й ще так, що вка-
зувало у цій назві не на земний дім-хату, а на дім-місце, що перебу-

ває у складі всього світоустрою. Тобто «споруда», в якій виряджало-

ся тіло, і яка ставала замінником земної оселі, називалася не по-
земному – «хатою» [*25], а вже світоустроєво – домом. Та і сам зна-

ченнєвий вияв цієї «будівлі» був здавна ніби нерукотворним – люд-

ським, а взятим з самого світу. Це, як і давній човен, була «будова» з 
суцільної деревини, лише, як мовилося, з «вибраним» для тіла міс-

цем – «вибраною» серединою. У давню пору саме човен-дім і ставав 

домовиною. Тим більше, що сам перехід бачилося як водяну – річко-
ву переправу. Чи не тому ще П. Куліш бачив збережений звичай і лі-

том випроваджати тіло з хати-двору саньми. А тіло князя Володими-

ра перед тим, як покласти до мармурової труни (гробівця), в Деся-
тинній церкві поставили на санях: «…вложьша і на сани, везша пос-

тавиша і в святій Богородици, юже бі создал сам…І вложиша і в кор-

сту мороморяну, схорониша тіло і с плачем, блаженаго князя» [133, 
с. 172 – 173]. 

Чи не уподібнювалося таке «волочіння» тіла саньми, а в глибині 

«волочіння-зволікання-сволоки» належать до земних будівних сло-
во-понять та пов’язаних з ними образів, ще й до руху водою. Отож, 

сани з небіжчиком «нагадували» не «по-земне», а «водяне» поремі-

щення. Сани були і човном. Бо і човни суходолом так само волочи-
лися. А саме здубіле-задерев’яніле тіло «волочилося» як «деревúна» 

[48]; [87, с. 151 – 152]; [182, с. 324 – 335]. 

У старообрядців над «домовіщєм» («гробом») зводиться «назем-
ний дім» з двосхилим перекриттям споруди. Він, водночас, виступає 

і при-земленим домом тіла, покриваючи тіло при-землі – на «низі». 

Таким тут був образ дому земного тіла після його упокоєння. Нато-
мість, в українців зберігалися такі поховання, де насипалася гора- 

могила, що саме поховання виводить у простір першотворчого часу, 

коли гори вивищилися над землею своїми вершинами, показуючи 
образо-чин висходження, яким спрямовується вся хода людська. Го-
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ра-могила показувала образний зв’язок поміж «низом» та «верхом», 

який учиняла саме гора як першопочатковий жертовник і «ліствиця», 
що сягає до небес. Отже, гора-могила – низове «тіло», яке вона хова-

ла в своєму першопочатковому «лоні», підносячи його з «низу» до 

«верху». Разом з тим, в образо-чині гори указувався образ першо-
часу – творення людини із землі, а, водночас, близького ще до її то-

дішнього стану «верху» – до небес. Гора показувала той час, коли 

високе небо було «нижчим». 
Тіло, що «прибувало» до місця «покладення-лежання» – до гробу, 

і вже покрите землею – у гробі, «тримало» за собою образ дому як 

світоустроєвий вияв. У «північному» слов’янському – старообряд-
ницькому похованні образ дому, що з’являється над «гробовіщєм» 

«заземлює» тіло. А серед українців узвичаєне степове – поховане в 

могилі-горі тіло вивищується над землею – «низом» і разом з тим, як 
ішлося, ніби преноситься у першотвірний час. Тоді гора показувала 

«живу» близькість «низу» до «верху», зв’язок, який учинявся за жит-

тя, а смерті як покарання ще не було. Смерть з’явилася разом з 
гріхом: «Оброци бо гріха смерть: дарованіє же Божіє живот вічний о 

Христі Іисусі Господі нашем» (Рим. 6: 23). З появою гріха і смерті 

гора робила таке зближення можливим лише після вмирання тілес-
ного. 

Шлях до небес для живих, які навіть піднімалися горою, був ури-

вчастим, і не мав краю, він ніколи не досягав неба. На цьому шляху 
ніби завжди з’являлися труднощі. Образо-дія такого переміщення – 

«лізти», «вилазити». Саме цей спосіб пересування вказує на трудно-

щі, які зустрічає Душа та, за можливості, долає, піднімаючись на го-
ру. Підноситися до гори, отже, мало за образо-дію вилізання. Його 

співдоповнюють і докладніше розкривають близькі до нього образо-

дії – «дертися», де відгомонює ще більша складність переміщення. 
Отже, «вилізти на хату (дерево)». Або вилізти й на саме небо. Чи 

близьке до нього – здертися на саму гору. Та в самому виразі «дерти 

до гори руки» звучить як нелегкий шлях вдіюваного, а так само по-
казується і висота-гора. Хоча, тут же ніби відгомонює давня близь-

кість висоти – гори, якої неначе і можна «достягнути» рукою. Отже, 

так показується давній стан людства у його колишній близькості до 
Висот, образом яких і є гора. У способовому образку «дерти до гори 
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руки» ніби зійшлося два часи – початковий світоустроєвий (що три-

вав невдовзі після світотворчого затишку), коли «верх» був набли-
жений до «низу», а так само час занепаду через гріх, коли «верх» 

віддалився від «низу», і його колишнім образом почала бути гора, з 

важкістю доступу до неї «низових» – земних. 
 

 
Хату-дім і всіх «хатян» у світі тримає не лише вношуване в неї свя-

чене, а так само і частка – жертва тим, хто не має «свого ґрунту» – доб-

ра, а отже місця «стояння» в світі, але, ходячи світом, збирає його ду-

ховною силою молитовного слова. Це була частка-дар «старцям», по-
давати яку кожен господар мав за обов’язок: «…а старцям сім кіп са-

мими копійками роздав» [Цит. за: 340, с. 287]. Таке подавання розумі-

лося як хато-держальне, навіть більше того – світо-держальна устано-
ва. Воно входило до закону взаємин поміж хатою-родиною та світом-

людьми. Це була теж образо-дія, що належала до появ з простору свя-

щенного. У «Требнику» митрополита Петра навіть вміщено окремий 
благословенний чин на «милостиню подающим»: «Вослідованіє мо-

литвенаго пінія к Господу нашему Іисусу Христу, піваємаго за творя-

щих милостиню» [883, 2, с. 283]. І Феодосій Печерський постійно на-
становляв, говорячи про потребу подавання милостині: «І абіє же при-

шедшу єму к нима, учаша их о милостини к убогим і о небеснім цар-
ствіи, єже пріати праведним…» [4, с. 82]. 

Старцí й жебраки сприймаються в українській громаді як люди 

майже «нецьогосвітні». Адже вони не мають ґрунту, а тільки ті мо-
жуть жебракувати – старцювати, хто є «бехазяйний» – без хати-

двору. Пригадується, як з доказками одне проти одного зчепилися 

старці (прошаки) під церквою на храмý у повісті «Камінна душа» Г. 
Хоткевича: «Та встид би-с мав на прошєчу дорогу сідати. Таж-єс га-

зда, маржину мішєєш, а в бінної удови з рота видираєш» [937, с. 65]. 

Отже ті, хто не має свого власного місця на землі, а чий дім – цілий 
світ, здобувають особливе право прозиватися старцями, а ще шаноб-

ливе – «старець Божий». Це називання вживалося переважно при 

особистих звертаннях, коли звучить обов’язкове слово, що ніби «пе-
чатає» жертву – «подияніє» у світі: «На тобі, старче Божий». А у 

множині Божа «належність-присвійність» старця вже втрачається. 
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Тоді всі вони – лише старці. Отже, люди без своєї землі й хати – зем-

ного дому й були старцями Божими. По суті їхній дім вже не земний, 
а небесний. Хоча тілом вони ще на землі. Недаремно кожного з них 

називають «старець Божий». Справжній їхній дім вже небесний, бо 

вони – Божі. Самі старці в своїй назві «вхоплюють» й смислове поле 
мудрості. Адже вони старці – старші. Тож образо-чин старецтва як 

земної мудрості – це величальна нагорода цих перехожих «держате-

лів» землі. Вони ж є і сповісниками як земної, так і небесної правди, 
отже «світо-держателями» через вболівання за правду. Не вповні пі-

дібгана у світі правда є умовою «стояння» світу. І хоча в більшості 

духовних творів, співаних і старцями, йдеться про те, що: «Нема в 
світі правди». Але саме тією часткою світового правдо-чину, що до 

нього прилучені старці, і тримається сам світ. Власне, згадування са-

мого слова Правди і дає світу міць стояння, а не конечного занепаду. 
Старці є й образом «малих сих» – «менших сих», про яких казав 

Христос: «Блюдите, да не презрите єдинаго (от) малих сих: глаголю 

бо вам, яко ангели их на небесіх вину видят лице отца моєго небес-
наго» (Мф. 19: 10). Кого нагодуєте, кого вдягнете з малих цих, цим 

все Мені зробите: «Амінь глаголю вам, понеже сотвористе єдиному 

сих братій моих менших, мні сотвористе…амінь глаголю вам, поне-
же не сотвористе єдиному сих менших, ни мні сотвористе» (Мф. 25: 

40, 45). Старців вважалося за тих, через кого жертва земних зано-

ситься одразу на небо. А саме явище старецтва як мудрих перехо-
жих, що звідали не один край, побачивши все на свої очі, вважалося 

середовищем носіїв «баченої», отже – справжньої мудрості. Старці 

потверджували свої перекази незаперечним доказом – «Я там був, і 
бачив». Власне, старці зближуються в цьому образо-вияві і з монас-

тирями та монастирськими учителями, першими з яких були київські 

Антоній та Феодосій. Вони ж по суті – непострижені ченці. А їм на 
підмогу ставали, чи може у гурті з ними й були, мандрівні ченці, се-

ред таких чимало було й осіб в архієрейському сані, особливо з гре-

цького Сходу. В Україні серед таких «старців» («мандрованих» ду-
ховних осіб) було чимало представників зі Сходу – греків, що особ-

ливо шанувалися за свою «грецизну», а отже, за походження з тих 

святих місць, до яких була особлива шана – Афону, Єрусалима. 
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По суті через цих осіб передавалося «на часточку», а отже й на 

частку себе (як за себе), що входила до однієї чаші Причастя, довко-
ла якої у молитві єднався увесь хрещений світ. Передана через них 

жертва-«подияніє» учиняла єднання тих, хто не ходив на поклін до 

святинь Сходу із самими святинями. Так ця часточка – «подияніє» 
учиняла через греків-ченців присутність руського (українського) чи-

но-пошанування, відданого святиням Сходу. То була ніби «заочна 

проща». Адже часточка греками переносилася до святині. Таке «по-
дияніє» – передавання робилося і в Києво-Печерську лавру. Про це 

свідчить «Чудо 23» з «Тератургими» Афанасія Кальнофойського. У 

цій оповіді лаврського ченця йдеться про священика Йоана Зінкеви-
ча із Святиці, який мав намір піти з дарунком-пожертвою у Лавру, а 

коли б не вдалося здійснити таку прощу самому, то передав би своє 

піднесення через прочан, що йшли у Київ [56, с. 131]. Згодом до цьо-
го мандрованого гурту у час Києво-Могилянської академії та вакацій 

у ній, долучалися ще й мандровані дяки, багато з яких були академі-

стами та бурсаками. 
Про давність особливо шанованого й поширеного явища старецт-

ва свідчать і географічні назви. Серед них прикиївські села, зокрема 

Бориспільсько-Переяславське Мала Стариця. Та місто Стариця у 
Тверській землі, відоме ще з княжої доби. Незважаючи на давність 

явища, показовим виявляється те, що в Росії старці сприймаються в 

народі як «каліки» («калікі пєрєхожіє»). Цією назвою зберігався по-
нятійний ряд та його образна добірка, що виникали з особливостей 

тіла – «увєчіє» (часом як наслідок «посіченія браннаго») та духовно-

го стану – мудрість (обізнаність), здобута в ходінні по землі, таких 
осіб. Але старецтво як учительство з гурту цих осіб у російському 

понятті зникає. 

Показово, що з образом старця неодмінно пов’язується і супровід-
ний до нього образ – це дорога. Власне, цей образ стає ніби в двос-

получення з образом самого старця, що вúходив усю землю, багато 

бачив і чув, отже, справжнього носія мудрості, що передається ним у 
сповісті. Сповісний чин – це життєвий спосіб старецтва. І в росій-

ській слово-культурі з перехожими – «страннікамі» теж неодмінно 

в’яжеться дорога та шляхові (віарні) образи. Хоча смисл та стан муд-
рості і її повноти як довершеного стану, в якому перебуває мандро-
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вана особа, в російській слово-культурі не стає наперед у смисло-

понятійному ряді. Тут тих, мандрівних, називають (і то майже виня-
тково) «страннікамі». На цьому ґрунті у старообрядців виник навіть 

цілий «толк» – напрям «бєгунов» – «странніков», або ж «калікі пєрє-

хожіє». У цій вже назві відгомонює і природне ураження, і набуте 
внаслідок «бранного посєчєнія». А от смисло-представлення мудрос-

ті в російській назві цього явища дещо приховане. Тут і в самому 

явищі, і в його назві головує образо-вияв шляху та широти земної – 
«ізвєданних стран», де побували «страннікі» та «калікі пєрєхожиє». 

Отож серед українців саме поняття мудрості та її передавання – спо-

вістя запановує у баченні та сприйнятті цієї появи людського життя 
та культури. Таких осіб названо старцями, тобто мудрими за множи-

ною ліку часу – за прожитими роками й досвідом, що ґрунтується на 

силі доказу від вочевидь пережитого. 
Прикметно, що простір дії старецтва в українців надто широкий. 

Адже старцями називалося рівнозначно й ченців у монастирях, у Ки-

єві – в Лаврі головну вулицю, що вела від Троїцької надбрамної цер-
кви до церкви Великої, «обступали» з обох боків колись дерев’яні, а 

згодом муровані, келії соборних старців – отців-дорадників, що на-

лежали до складу лаврського духовного собору. Старцями називало-
ся також, як мовилося, і мандрованих осіб. І тих, й інших – і монас-

тирських старців, і немонастирських шанувалося по-особливому. 

Адже спосіб їхнього життя – це сповістя Правди та підтримка її дій-
сного чину в народі. 

Власне, за ознакою мудрості через завдання її сповістя до старців 

наближаються і ще одні перехожі люди – це мандровані дяки (чи дя-
ки-пиворізи, як вони відомі в сміховій культурі). Цей гурт складали 

спудеї-вакаційники. І хоча вік їхній був молодий, його сміховий об-

разок – це «пиворізи», що ув’язувався із загальним образом-
представленням (організатором) цих осіб в народі, але і серед їхньо-

го завдання, за що їх і шанувалося, було повчати, отже сповіщати та 

повідомляти. І їхнім образом-супровідником був теж шлях, адже во-
ни в назві – саме мандровані дяки. Тоді, як у росіян почесним нази-

ванням старець винагороджувалося лише монастирських осіб. Що-

правда, закріпилося таке бачення за цими особами вже переважно у 
синодальну добу. 
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Особливо шанувалося оптинських старців, до яких у своїх духов-

них шуканнях їздив і М. Гоголь. А вони свою духовну путь снували 
на ґрунті подвигу нямецького старця Паїсія Величковського, що по-

ходив з Полтавщини. І лише в Молдові, у старому Нямці, він зміг 

наблизитися до духовного чину східного чернецтва, вже настільки 
«вигнаного» з синодальних штатних монастирів. І зробив він це не 

завдяки тому духові чернечого життя, що панував у Нямці, але через 

власне зусилля, спрямоване на вшанування та наслідування життя 
перших отців-пустельників [390]. 

Відродження чернецтва як життєвого стану духовного зосере-

дження, а відтак і прозорливства, що походило немалою мірою з 
«умнаго дєланія» в молитві, повертаючи давній чернечий чин, нама-

галися через піднесення подвигу впровадити в Оптиній пустині там-

тешні «стáрці». 
Власне, вони були одними з перших, хто на землях, де керував 

«Священний правітєльствующій сінод» монастирському «синодаль-

ному» життю «хлєбному» – штатному протиставити духовний под-
виг відродженої давнини. Тут, в Оптиній, намагалися піти тим шля-

хом, який заново почав торувати старець Паїсій Величковський (Ня-

мецький). 
Ще однією значеннєвою часткою старецтва та старцювання, 

складовою цього збірного образу було неприв’язаність до місця, не 

володіння хатою (домом) чи ґрунтом. Домом для старців був цілий 
світ. І те «подияніє», що давалося старцям, було особливою часткою, 

яку вони ніби й не просили, а тим більше не вимагали. Але самі гос-

подарі поспішали подати їм. Дати від себе – з двору-хати, означало 
дати й для себе, й за хату. Ця жертва мала ознаки домобудівної і до-

моутверджувальної, але безкровної, хоча й мала відмінність від дав-

ньої тієї, коли у підвалини таки лилася кров. Це була ніби хазяйська 
обов’язкова жертва (плата-піднесення) за добре життя для себе, та за 

окремий життєвий правдивий та правдоносний чин, що його прова-

дили старці. 
І ці старці часом збиралися в особливі гурти – «цехи», навіть ра-

зом з лірниками мали свою втаємничену мову – «лебійську». Але ві-

дрізнялися від тих інших, пізніших, що їх вже називали по-міському, 
у Галичині – прошаками. Хоча, і цім, пізнішим, також подавалося. Та 
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вони були вже ознакою переважно пізнього міста і його культури – 

різними «промислами» добування статку на прожиття. 
Чин Правди виображує і виокремлює старців і в середовищі ро-

сійського старообрядництва. Непідвладні нікому і безпаспортні, во-

ни в народі шанувалися за носіїв дійсно правдивого слова і таких, що 
провадять правдиве життя. У цьому випадку простір дії поняття 

«старецтво» («старчєство») в російській слово-культурі був надто 

широким. За справжніх старців (як «бєглих» і «странних») вважалося 
і тих, хто перебував у «бєгах» – «странствовал», і тих, хто проживав 

у старообрядницьких скитах – на Вигорєциі (Виговський скит – по-

морці-безпопівці), Вєтці, Керженці та на Іргізі (попівські скити) до 
їхнього розгону та поруйнування царським урядом. За носіїв образу 

«старчєства» вважалися і старці, і стариці. І так, завдяки особливому 

духовному подвигу, ці старці серед росіян відрізнялися від «ніщіх». 
Як і серед українців, старці мали попервах відмінність від прошаків 

та жебраків. 

Неодноразово стверджувалося, що духовне «юродство» («Хріста 
раді уродивий», – так кажуть «по-старому» (нейотовано) про таких 

осіб у старообрядців) не віднайшло собі виразних послідовників на 

київському Півдні, на відміну від московської Півночі, де «уродівия» 
– «блаженнєнькіє» (шанований на Москві Васілій Блаженний, якого 

поховано біля московської церкви «Покрова на Рву» («Троіци», зго-

дом – собор Васілія Блаженного), не набуло виразного подальшого 
вияву. На московсько-новгородській Півночі «блаженнєнькіє» – це 

носії і вістувальники земської правди, що має співзвучати з Вишнім 

законом. Їм тут чи не єдиним і дозволялося мовити слово Правди і 
перед царем. А от на київському Півдні у подальшому – це старці та 

мандроване чернецтво і духовні. Хоча, і тут ще в княжу пору спосте-

рігаються приклади духовного «уродства». Такий житійний подвиг 
являв ранній постриженик Печерського монастиря Ісакій: «И обле-

чеся в власяницю…и нача уродство творити…» [4, с. 203]. 

Показовим є і те, що духовний подвиг юродства ґрунтується на 
повноті тіла як образу. Адже юродство показує і тілесне (зовнішнє) 

каліцтво, і внутрішня вада. На московсько-новгородській Півночі – 

це блаженство – небесна повнота нерозрізнення, що виявляється і на 
землі. Незважаючи на те, що, як мовилося, на київському Півдні 
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«юродство» заступилося вповні «старецтвом», але і тут збереглося як 

давній відгомін протиставлення тілесної краси (зовнішньої) та вад, 
основою яких було природня тілесність-уродження (при-родження). 

Отже, протиставлення доладнього тіла неладному. Так довкола Киє-

ва існувало розрізнення, що серед українців загалом ґрунтується на 
при-родженому. Це «врода», а отже – «вродливий» та «вродлива» – 

вияви тілесної краси, що за основу мають видиму першопояву тіла в 

світі – час уродження. Та ув’язаний з такою появою талан. Ці миті 
появи тіла в світі виразно космологізують як часопростір здійснюва-

ного, так і саме тіло, що тоді уводиться у світ та вже тоді згалоджу-

ється зі світовим ладом. І протилежне вроді – виразні тілесні вади. 
Носій їх – це «ýрода». З ним пов’язане і дієслово – «зорýдувати», 

«зорудувало». 

Хата, як і світ, утримується особливим чином «держання». Світ 
«рукою небесною», а от хата отримує благословення з тієї небесної 

руки, а тримається на землі ще й господарським «держанням». І на-

впаки, стає «недержаною» – запущеною, коли земне «держання» не 
співдіє з небесним. Така хата, як і двір, запускається, тобто втрачає 

держання, (о)упускається з рук. Так само запускається й поле, і до 

нього застосовується понятійний чин держання, подібно як до хати, і 
як до світу. Цей хатній, уподібнений до світового держання, лад по-

ширюється і на все господарство, зокрема й на худобу. І про неї теж 

кажуть, що запускається. Особливо таке поняття вживається на озна-
чення стану корови перед отеленням. Тоді вона ніби збирає молоко 

для майбутнього теляти і вже зовсім не дає його людям. На цей час 

худоба ніби виходить зі стану «держання», не впокорюється люд-
ським рукам та волі, а начебто вислизає з рук, не даючи нічого в гос-

подарські ж руки – до хати, до господи. У цей часовий проміжок го-

сподар годує неначе «здичавілу» тварину і лише з людської доброти, 
не чекаючи від неї собі назворот нічого. Тоді ніби руйнувалася – 

уривалася давня «угода» поміж тваринами та господарями, поміж 

«лісом-полем» та «хатою-двором». Основу «угоди» складає взаєм-
ний зиск-обмін: я тобі – харч, а ти мені – молоко; я працюю на тебе, а 

ти – на мене. Господар і надалі тримає худобу в господі (при собі), а 

от молока (чи по-галицьки – набілу) немає. Тоді на корову теж ка-
жуть, що вона «запустилася» – упустилася з рук, вийшла на час зі 
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стану «держання». «Держання» – це світо-уподібнений вияв облаш-

тування через спосіб ладу та владнання власного простору прожи-
вання, а відтак і «стояння» хати в ньому. «Держання» (тримання) ха-

зяйське виявляється суголосним та співдійним, а відтак, і образо-

вподібненим до «держання» світу, до світового ладу. «Держання» 
малого простору робиться схожим до злагодженого стану – держан-

ня у досконалому устрої – ладі (порядку) цілого світу. Мале – дворо-

во-хатнє через чин «держання» уподібнюється до великого – світо-
вого. А от на противагу йому з’являється втрата «держання», випус-

кання з рук. 

Чин світо-стояння як світо-держання виразно утілеснюється. Йо-
го уряджує до ладу видима й невидима рука. А сам смисловий «збір» 

(смисло-утвір) – концепт «держання» висновує особливий образо-

чин сприйняття великого через мале і в малому, а відтак і уподібнен-
ня малого до великого. Своїм смисловим виявом цей образо-чин 

«держання-ладу-стояння» – доладного буття покриває повнотою усі 

вияви людського життя, усі речі, а отже й явища, а з того й образи, 
що наповнюють український буттєвий простір. Образо-чин «дер-

жання» (тримання) як смислова повнота, ґрунтом для якої виступає й 

повнота світоустроєва (космологійна), охоплює у широті простору 
свого смислового проникання й людей, і хату-двір, і худобу. А самé 

світо-злагоджене – впорядковане «держання», творить образо-чин 

співдії руки видимої – земної, людської та невидимої – небесної. Цей 
образо-чин у значеннєвому вмісті показується, отже, як «со-

держаніє», тобто ота таки, згадана попередньо, співдія в утілеснено-

му образо-чині світо-держання видимою та невидимою руками. Таке 
«со-держаніє» є синергійною (співдієвою) силою до світового «дер-

жання», що здійснюється Вишньою Силою: «Царю царей, яковий от 

яковаго Єдин, Слове, произшедий от Отца безвиннаго, равномощна-
го Твоєго Духа апостолом істинно послал єси яко Благодітеля, пою-

щим: слава державі Твоєй, Господи» [*26]. Це коли «видима рука» 

господаря в домі чи володаря в країні виступає співдійницею – ору-
дою в руці Божій. 

 
Примітки 
*1. Спостереження автора дослідження у Лівобережній частині Києва 

(Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 
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*2. Стихира «на стиховні», на вечірні у Великий четвер. 

*3. Слова з молитви до честного хреста. 

*4. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко),  

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*5. Ірмос 2-ої пісні канону Паски. 
*6. Ірмос 9-ої пісні канону Паски. 

*7. Кондак свята Успіння. 

*8. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко),  

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*9. «Предначинательний» псалом з вечірні. 

*10. Тропар свята Богоявлення («Крещеніє» – «Водохреща»). 

*11. Ставнúк уважався благочестивим принесенням-жертвою на цер-

кву: «У церкву було накуплять ставників, та нишком на Великдень, або 
на Різдво у цвинтарі і покладуть біля вівтаря…» [Цит. за: 340, с. 285]. 

*12. Тропар свята Богоявлення («Крещеніє» – «Водохреща»). 

*13. «Грядий Господь на вольную страсть, нашего ради спасенія, 

Христос істинний Бог наш, молитвами Пречистия своєя Матере, і всіх 

святих помилуєт і спасет нас, яко Благ і Человіколюбец» (слова «отпуста» 

на вечірні Вербної неділі (Неділі ваій)). 

*14. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 
1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*15. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*16. Синаксар на утрені у понеділок після П’ятдесятниці (день свято-

го Духа – другий день Трійці). 

*17. Гімн (пісня) до святого Духа, що співається в римській (латин-

ській) Церкві на свято Зішестя святого Духа, освячення церкви та при ви-

святі у ступені священства. Його творець – Рабан Мавр (Rabanus 
(Hrabanus) Maurus), архієпископ Майнцький, ІХ ст. 

У візантійському обряді є схожий за змістом тропар, входить до 6-ої 

пісні канону на утрені дня святого Духа: «Прийди к нам, Душе Святий, 

причастники твоєя содівая святости і світа невечерняго, і Божественная 

жизни, і благоуханнійшаго раздаянія: Ти бо ріка Божества, із Отца Сином 

проісходящий». 

*18. Тропар 6-ої пісні канону на утрені дня святого Духа. 
*19. З польової роботи автора дослідження у Києві та на Київщині, 

Сумщині (Позняки – Київ, Бортничі, Вишеньки, Гнідин, Велика Олексан-

дрівка, Конотоп). 
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*20. З польової роботи автора дослідження у Конотопі Сумської обла-

сті. 

*21. При тім, що «замовляння» – молитовне звернення, яке побутує 

лише як «тиха молитва». Відтворення замовляння має «потілеснюватися» 

– виразно показуватися «на тілі» – назовні через видиме шепотіння губів. 
Замовляння має бути «на вустах». І про саму молитву церковну кажуть як 

про «слова серця», які завжди мають бути «видимими» на вустах. Молит-

ва має промовлятися пошепки – «Вину хвала Єго во устіх моіх» (Пс. 

33:1). На такому – шептаному, «потілесненому», «видимому» на вустах 

способові проказування молитви наполягає, навчаючи вірних старше ду-

ховенство і тепер, і так само в містах, зокрема в Києві. Так моляться вірні 

вдома. Шепотання молитви можна спостерегти як у церквах, так і костьо-

лах на Західній України. Щодо костьолів, то по всій Україні, адже тут, як 
і в західноукраїнських церквах, існує благочестивий звичай молитися пе-

ред початком літургійної відправи в церкві чи Меси в костьолі (Mszy 

świętej). 

У давній час Августин Гиппонський висловлював подивування, спо-

стерігши звичку Амвросія Медіоланського читати лише одними очима, 

не видаючи ніяких звуків і навіть не шепочучи губами. Певно, що це було 

нове, до того незнане, явище [13, с. 291]. 
*22. Замовляння називають ще заклинання, заговори, зашіптування 

[92, с. 157]. 

*23. Частина з латинського піснеспіву «Requiem aeternam dona eis (ei) 

Domine…» – «Вічний спокій подай йому (їй) Господи…», що виконуєть-

ся на поховальній месі. 

*24. Слова з ікоса відправи Похорону. 
       *25.Траплялося і називання домовини хатою: «Ще годів за десять до сме-

рти, покійний панотець [царство іх душі] зробили собі домовину; горбатоі не 

схотіли, а таку – з дошкою, з лісковими колками, та й латку вкинули на ріжку, 

[щоб душі полегкість була виходить на страшний суд], дубову, та простору, 

та й лягли в ню, та й попробовали, чи не буде коротка, або узька. «Гарна, ка-

жуть, нам хата буде вічня» [Цит. за: 340, с. 283].  

     *26. Ірмос 4-ої пісні канону на утрені дня П’ятдесятниці – святої Трійці. 
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5.3. «Своя церква» і значеннєве поле  
сотеріологійно-домобудівного сповістя 

З падінням Єрусалима та з поруйнуванням храму в ньому стався за-

непад місця та втрата старозаповітного храму як простору жертви і 
прощі. Так про це твердить і митрополит Іларіон у «Слові о законі і бла-

годаті»: «…прежде бо бі в Єрусалиме єдином кланятися» [601, с. 83]. 

Жертва, що здійснювалася в храмі, була протообразом того, що 
сталося на Голгофі. А там Жертва «совершися» і Христос – Ягня жер-

товне. Жертва, перед тим храмова, здійснилася на Голгофі як викуп-

на жертва, але тепер не лише за старозаповітних єрусалимлян, але й 
увесь люд – усі народи. Жертва в стінах храму на Храмовій горі, що 

притягала до місця старозаповітних молільників і поклонників, була 

знаною в одному народі, а та, що учинилася-принеслася на Голгоф-
ській горі, розповсюдила свою викупну дію на всі народи – на цілий 

світ. І сам храм, навіть його «святая святих», розкрилися світові піс-

ля голгофського розп’яття Христа. Адже, завіса, що відокремлювала 
«святая святих» від світу, у час Христової смерті на хресті розідрала-

ся. Отож, храм як ідео-образ та тіло-образ, що назнаменовує і збирає 
місце, теж «розійшовся» по світу. 

До того храм збирав довкола себе Єрусалим земний, а відтоді – 

від часу Голгофської Жертви, храм як місце поклоніння і прослави, 
вже на кожному новому місці, куди приходило сповістя про Ро-

зіп’ятого і Воскреслого, в кожному новому народі – оновленому ду-

ховно, збирає довкола себе і місце, і той народ [*1]. За словами 
«Предмови» до «Требника» єпископа Львівського Арсенія Желибор-

ського, до спасенної справи Божого домобудівництва покликаються 

всі духовні, а за ними і всі місцеві християни: «Ти зась Велебний і 
Освященний Чителнику, набивши тоєі Духом святим опоряжоноі, а 

твоєй повинности Ієрейской барзо потребноі Книги, поучайся в ней, 

яко и во всем законі Панском, день и ноч. Відаючи, же и з вас каж-
дий єст, душ Кровію Сина Божого куплених, Пастирем, и Дому єго, 

тоєст Церкве святоі строителем» [881, s. p.]. 

У весільній пісні теж спостерігається розуміння дому як простору 
святині, та дому, що стоїть завдяки розлогому просторуванню благо-
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датної сили з дому-церкви. Отже, «свій власний» дім розрізняється з 

Домом Божим, при чім, обидва названо домом: 
Да були ми в Божому дому, 

Тепер йдем до дому, 

До стола тисового, 
До хліба пшеничного, 

До вина зельоного [Цит. за: 971, с. 274]. 

Прикметно, що за старозаповітного Єрусалима храм був міською 
ознакою. А от в Заповіті Новому храм збирає місце як в городі, так і 

при селі – полі. І в городі – загородженому місці, і на селі – розкри-

тому просторі, сам храм стає горожею місця та вірних – «стіна огра-
жденія», виявляючи там Небо. Адже, «во храмі стояще слави Твоєя 

на небеси стояти мним». Про таке «небесне стояння», що з’являється 

у просторі молитви, мовиться в «Печерському патерику»: «Добро 
убо, брате, церковноє предстояніє в світлі и чисті, пресвятем місті, и 

с ангельскими силами невидимо пресвятую піснь всилати вельми 

благоугодно и благопріатно, церкви бо небо земноє нарицаєть, стоя-
щіи в тои на небеси стояти мняться» [4, с. 183]. Отож, «храм-дім-

церква» як ідея та чин збирання гóрода і місця стає і образом вияв-

лення Неба на землі: «Подобноє нішто по многих літех, под час ни-
нішняго на Православіє наше преслідованя, гди Благодать Духа Пре-

святого Дом Божій, церков мовлю Господа нашого Ісуса Христа в 

нашей Россіи порушеную направуєт, и обновляєт, за зряженя права 
Бозским сталося: меновите в Дому Божом Лаври Пречистой Богоро-

дици Приснодіви Маріи Печерской Кієвской» («Бесіди святого Йо-

анна Златоуста на 14 посланій ап. Пвала», «Предмова» ієромонаха 
Захаріи Копистенського») [745, с. 34]. Небесне просторування церк-

ви спостерігається і в колядках: 

Топори звенят, біл камень тешут, 
Радуйся, 

Радуйся земле! 

Днесь нам сам Спас ся 
Народив 

Церковь будуют с тремя вершечки 

С тремя вершечки, с тремя дверечки. 
Єдни дверечка – исход солнечка, 
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Други дверечка – полдень сонечка, 

Трети дверечка – заход солнечка. 
А три вершечки суть три небеса… [218, с. 136]. 

У давнину храм був завершенням гори і тим являв вивершення сві-

тоустрою та повноту його образу серед земних. Так і в Єрусалимі гору 
увінчаував храм. Власне, ця давня особливість сприйняття і називання 

місця храму зберігалася в Єрусалимі й у подальшому. Мусульмани мі-

ста теж знали про Храмову гору. Та коли серед мусульман зберігся 
внесений посутньо у назву місця образ гори, що як ознака цілого 

гóрода-міста і храму показував увесь давній Єрусалим. Це Купол скелі 

– Куббат ас Сахра. То у руського ігумена Данила у його записах «хож-
денія» це «місто» позначено як місце з «надвисокою горою», що сягала 

Неба, і навіть сприймала на себе видиво Неба. Чернігівський ігумен 

Данило називає його «Святая святих» [751, с. 38]. Це місце, що було 
духовним простором смислового ядра появи свята «Воведенія», яке в 

ранніх літургійних пам’ятках, котрі побутували в Русі, мало назву, за-

вдяки якій передавалося його «небесність»: «Внесениє святия Богоро-
дица в святая святих» [994, с. 418]. Тобто ця єрусалимська місцина 

означається не за зовнішнім баченням – гори і храму на ній, а за внут-

рішнім видивом, що можна було спостерегти у самому храмі, коли він 
ще існував до поруйнування римлянами. А ще більше у тому видиві, 

що підносило це місце над землею і в якому сама Висота-Небо «при-

пускалося» донизу. Отож, назва Данилова – це вже назва не лише зем-
на, але і небесна. Власне, він передає ту назву, яку довідався від латин-

ських володарів та вояків, що тоді панували в Єрусалимі. Саме так – 

«Sancta sanctorum» і називали його латиняни. Адже, під час їхньої при-
сутності на святій землі – «Terra sancta» на місці давнього храму від-

правлялося християнське богослужіння. 

А в XVII ст. єрусалимський простір давнього храму з його «Свя-
тая святих» у «Палінодії» Захарії Копистенського переноситься на 

місце Христового гробу та Воскресіння: «…святоє місто Єрусалим 

от беззаконних турков і всякими их беззаконстви осквернялося свя-
тоє місто оноє і святая святих, дом мовлю, которий там єст божест-

венній Воскресенія Господа і Бога нашего Іисуса Христа, і иншіи 

святобливиі і знаменитіи церкви і обители…ласка єднак того і пог-
ребенного в нем, і воскресшого Іисуса Христа зостала освячаючая 
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єго і прославляючая і здобяючая насвятішими цнотами і учинка-

ми…» [343, с. 837]. 
Церкву серед людей як дім Божий, як місце, куди сходить Небо в 

силі Благодаті Духа, утверджує і небесний чин – спів. Небо – це без-

перестанний янгольський спів, що являє Славу як спосіб «буття» не-
ба і Божого «єстества». Про такий стан неба (раю) як співання і оспі-

вування сповіщає ця духовна пісня – «вірша»: 

«Ой Боже ж Боже, 
Спас наш милостивий, 

Пусти ж мене, Боже, 

В раю побувати, 
Раю повидати, 

Ангельського гласу 

Ой мні послушати, 
Херувиського стиху 

Ой мні поспівати! 

А що ж рече Господь 
Святому Петру – Павлу: 

«Святий Петре – Павле, 

Возьми златі ключі, 
Отомкни в рай вороти, 

Пусти Адама у рай, 

А нехай же Адамя 
В раю побуваєть, 

Раю повидаєть, 

Ангельського гласу 
Ой він послишаєть, 

Херувимського стиху 

Ой він поспіваєть» [Цит. за: 250, с. 110]. 
Церква на землі, отже, утверджується-укріплюється у чині «сто-

яння» співом, тобто відправою. На відправі виявляється посутність 

неба саме співом – через «ангелоподобноє пініє». Коли спів-відправа 
перебуває (чується) в церкві, тоді церква-дім «живе», наповнюючись 

справжньою силою Благодаті. На те, на спів як янгольський чиновий 

спосіб явлення Слави, покликане місце-церква, що вимежовується в 
просторі як місце виявлення Благодаті та її всенаповняльної під-
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тримки, як місце духовного піднесення, і у «стоянні» в ній на молит-

ві – при «пініі», перебування в тому стані та просторі, задля яких 
стоїть і сама церква, – піднесення земних до Високості. Отож, у цер-

кві, що сама стоїть задля виявлення небесної слави, учиняється і 

людське молитовне «стояння», в якому здійснюється при непоруш-
ному зовньому в образі «стоянні» висходження «горі» – до Висоти 

серцем та умом, тобто стається діювання у внутрішньому постійно-

му русі. Церква як місце прийняття духовного низходження небесної 
Благодатної сили, підносить тих, що стоять у ній на молитві, своїм 

же просторованим «місцем», а відтак духовно зібраним у ньому ще 

розлогішим простором. У такому духовному низходженні сам Бог 
учиняє відправу в церкві, як твердиться в цій колядці: 

В тій церкві сам Бог попом, 

А дячата ангелята, 
Самі ся свічи посвітили, 

Самі ся книги почитали, 

Самі ся служби повідправляли [Цит. за: 250, с. 100]. 
Все учиняється через внесену в неї силу співу – співаного слова 

як слова молитви, що так підносить до неба, де не втихає спів як 

Слава та молитва святих, як сила від зібраної ними на землі дарова-
ної там-таки ж сили Благодаті. Молитовний спів – це духовна сила 

простору церкви-дому. Адже, хто співає, той двічі молиться – «qui 

cantat bis orat» (слова Августина, єпископа Гиппонського). Спів – це 
виявлення неба на землі. І це «перебування» співу як стану прослави 

в церкві стається неперестанно – явно і неявно для земних: «Боже 

Великій і Страшний, святий человіколюбивий, сподобивий нас і в сій 
час стати пред неприступною ти славою, на пініє і хвалу чудес тво-

их…» [883, 1, с. 140]. 

Тоді, коли надходив час відпусту з відправи одного з чинових слу-
жінь у добовому колі, і церкву замикалося, в ній, як визначеному на 

землі місці небесної появи Слова-Слави, і молитви-пошани і «почита-

нія» земних, що трудилися на молитві і в співі, заступають небесні – 
янголи, як про це читається в «Печерському патерику» в «Сказаніи о 

святей трапезі і о священіи тоя великіа церкви Божіа матере»: «Оби-

шедши же церков 3-жди и начаша піти. “Взміте врата князи ваши”, и 
не бисть никогоже в церкви, іже би отпіл “Кто сей єсть царь слави”, бі 
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бо ни єдинаго в церкви оставиша…Многу же млчанію бившю, и бисть 

глас извнутрь церкви яко ангелеск: “Кто сей єсть царь слави”. Взиска-
ни же бивше таковіи гласи, кто суть и чіи суть. Внидоша же в церковь, 

дверем всімь затвореним сущим, и ни єдин человік обрітеся в церкви. 

Разумно бисть всім, яко все строится божіим промислом, єже о тои 
святій и божественній церкви» [4, с. 15]. 

Отож, церква-дім зодягалася красою, покладаючи на своє «тіло» 

«красоту церковную», – образú і все церковне «благочиніє». І коли 
це зодягання виносилося з церкви, знімалося з її «тіла», ставалося це 

здебільшого при обкраданні церков під час набігів іншоземельних, 

тоді оголювалося «тіло» церкви – її земну поставу: «Вістно буди яко 
от язик, сієст, от Турков і Татар, осквернена биваєт Цер-

ков…обнаженна же і пліненна от своєго украшенія биваєт…» [883, 

2, с. 143]. 
Адже те, що в неї вносилося, дарувалося на її «благоліпіє», мало 

залишатися в її просторі довіку як живе свідчення удіяної та уділеної 

жертви на дім Божий – принесення задля помноження Божої слави 
на землі. Як про це казали на християнському Заході, виносячи в за-

писі такі слова на фронтони церков: «Ad majorem Dei gloriam» – «За-

для щонайбільшої Божої слави». 
При втраті такого, зодягального, «благоліпія» казалося, що церк-

ву розібрано – роздягнено з її краси – її «оголиша», як про це писа-

лося при набігах іншоплеменних та про наслідки таких набігів у лі-
тописах. 

Але церква спустошувалася зовсім як місце і як духовний простір 

лише тоді, коли в ній втихало – уривалося «пініє». Тоді мовилося, що 
церква «опустіша» – «запустіша». Тобто стояла «неплодящею» з си-

ли Благодаті. У церкві переривався спів, що її небоуподібнював, тоді 

і впинялося в ній благодатне обдаровування. Отож, церква «опусті-
ша» тоді, коли починала стояти без «пінія». А саме «пініє», як чин 

явлення Слави небесної і чин піднесення слова молитви до неба, ро-

било церкву «живим» місцем Благодаті, «живим» простором – «жи-
вим» домом-тілом. Винесене з церкви «благоліпіє» оголювало її, а 

вмовкле «пініє» робило її пустою і «неплодящею». 

З огляду на те, що церква була місцем виявлення небесної слави 
на землі, отже і ті, хто входив до неї на відправи, а саме тоді й снува-
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вся чин слави на землі – творилося так у церковному співі, що уподі-

бнювався до янгольського небесного, побувавши на відправі, вино-
сили славу з церкви. 

У сербів «слава» і «хвала» рівнозначно належить до слів-понять, 

що виявляють дію в людському земному побуті. Це слова, що три-
мають у собі більш земний вміст смислу. Слово подяки у сербів лю-

дині – це «слава», а чи ж рідше – «хвала». А от у латинській мово-

культурі такі слова – «laudatio» та «gloria» мають теж розмежований 
вияв вживання й, отже, розрізнений смисловий вміст та відтіння за 

розподілом належності до «небесного» та «земного». Хоча у полі дії 

священного в латинській мово-культурі християнського часу «хва-
ла», що є більш земним поняттям, ув’язується із виявом, який стосу-

ється «небесного». Божественного Спасителя, який, будучи Небес-

ним, прийняв тіло заради нас – «incarnatus est» [*2], згадується у що-
денному привітанні християн поміж собою з земним величальним 

словом «laudare» – хвалити: «Laudetur Jesus Christus». А от українські 

(руські) греко-католики у Галицькій митрополії, перейнявши з особ-
ливого архієрейського указу в XVIII ст. це латинське християнське 

привітання, що, як благочестивий звичай, сприйнялося й закорінило-

ся в народі, з виявом його «помісцевлення» й «понебеснення». З цьо-
го приводу було особливе єпископське послання Лева Шептицького: 

«Леон на Шептицах столици апостолской ласки єпископ Львовскій, 

Подольского съархімандритом Кієвопечерскім», що з’явилося 1777 
р. Тоді радилося християнам переймати благочестиве вітання: «Сла-

ва Іисусу Хрісту» [803, с. 672]. 

Серед українців це вітання звучить як: «Слава Ісусу Христу» з ві-
дповіддю на нього: «Слава на віки Богу» [*3]. Слід зауважити, що на 

південній Київщині дотепер збереглося й інше вітання благочести-

вих людей: «Слава Богу», відповідають на нього: «Слава на віки». 
Хоча у сусідніх поляків згаданий вислів зберіг суціль латинську ос-

нову в слові та смисло-вияві, що передається польськомовним пере-

кладеним: «Niech będzie pochwalony Pan Jesus» з відповіддю: «Na 
wieki wieków». Отже, у поляків латинське «laudare» – хвалити збере-

жено. У них воно передано в перекладі як: «będzie pochwalony» – 

«буде похвалений». 
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Та навіть і в перекладах піснеспівів меси – Mszy swiętej польскою 

вжито вже «хвалу» і там, де латиною застосовано слово-вияв «Сла-
ва» – «Gloria». Так перекладено святочний гімн «Gloria in exelsis 

Deo» – «Chwała na wysokości Bogu». І це при тім, що в давню добу 

серед поляків закорінилися слова зі «славою», які, передовсім, пере-
давали «свою» іменну славу. Тобто славо-імення: Радослав, Мечис-

лав, Броніслав, Станіслав, Владислав, Болеслав. 

А у руському звичаї, зокрема, серед князів був значний час двоі-
мення, коли береглося руське ім’я (серед них було багато із «слав», або 

«слава» – для жінок), воно було «земним», а «небесним» було ім’я, да-

не при хрещенні. «Земне» ім’я князі, як от Володимир Мономах, нази-
вали руським: «Аз худий дідом своім Ярославом, благословленим, 

славним, наречений в крещении Василий, русьским именемь Володи-

мир, отцемь взлюбленим і матерью своєю Мьномахи…» [740, с. 393]. 
«Земне» ім’я було родовим – для цієї землі, а «небесне» мало бути вже 

іменем для небесного города – для небесного громадянина [521]. 

Але до простору мови відправи давня «слава» у поляків так і не 
потрапила. Вся небесна радість у них передається слово-поняттям 

«chwała». Хоча, як присвійне славо-іменне називання з постатями 

шанованих святих давня «слава» увіходить до появ у просторі свя-
щенного. Це, зокрема, шанований не лише в Польщі, а і на всьому 

християнському Заході святий Станіслав, єпископ Краківський, пок-

ровитель Польщі, а ще святий Станіслав Костка. 
А в латинян у гімні меси «Gloria» (недільному та святковому, а 

колись – лише Різдвяному та Великодньому), отже за смислом суціль 

«небесному», закладено вміст подій поєднання Неба та Землі. Це ко-
ли відбувається зустріч небесного Христа земними – на Різдво. Та 

радіє небо і земля у Воскресінні Христовому, бо: «Surrexit Christus 

hodie…quod surrexit rex gloriae…Gloria tibi, Domine» – «Воскрес 
Христос нині (сьогодні)…Цар слави воскрес…слава тобі, Господи» 

[*4]. Тоді в латинських піснеспівах звучать саме слова небесної про-

слави, адже це слова з ангельського співу над Вифлеємською пече-
рою, знані з Євангелії: «Gloria in exelsis Deo» – «Слава во вишних 

Богу» (Лк. 2: 14). У латинській літургійній віршології теж при виоб-

раженні «небесного» переважають слова з небесним смисловим від-
тінням, до яких і належить «Gloria» – «Слава». 
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Так само і серед українців, а про це свідчать колядки, «Слава» 

належить Небесному: 
Славен єси, гей славен єси 

Наш милий Боже на високости 

На небеси! [Цит. за: 826, с. 131]. 
а на землі поширюється «хвала»: 

Третя скиртонька Богу на хвалу, 

Богу на хвалу, людьом на дору [Цит. за: 826, с. 166]. 
Небесна слава, що належить Богові, розноситься по всьому світу: 

Славен єс, Боже, по всему світу, 

По всему світу и по всіх церквах, 
И по всіх церквах и монастирах, 

По монастирах, по люцких домах [310, с. 46]. 

Чи не такий розподіл на «земну хвалу» та «небесну славу» під-
тверджує молитва із «Житія Феодосія Печерського»: «Хощю же ми 

исповідати начати, преже молюся Господеви, глаголя сице: “Владико 

мой, Господи, вьседерьжителю, благим подателю, отче Господа на-
шего Исус Христа, приди на помощь мні і просвіти сьрце моє на ра-

зуміниє заповідей Твоіх і отвьрзи устьні моі на исповіданиє чюдес 

твоіх и на похвалениє святаго вгодника твоєго, да прославиться имя 
Твоє, яко ти єси помощьник всім уповающим на тя в віки, Амин”» 

[327, с. 306]. Хоча в колядках виявляються сполуки «Слави» і «Хва-

ли» як єдиного уславлення – «славословія» [*5]. 
У Києві був час, коли в Михайлівському Золотоверхому монас-

тирі через татарське напад у 1482 р. не учинялося хвали Божої: «тая 

церков Божья от винятья києвского опустіла, і хвали Божьєй в ней не 
било» [Цит. за: 358, с. 68]. Майже про те саме – про запустіння пев-

ного часу Львівської соборної церкви Юра, і про неможливість через 

те здійснювати відправу-хвалу сказано у Якова Головацького. При 
тому сама церква, що була собором, згадується із давнім іменем сво-

го становища – «столечная» (така назва збережена дотепер у словен-

ців, собор у них – «stolnica», «stolna cerkev»), де відгомонює постан-
ня узагальненої назви собору від давнього чинового «сидіння» вла-

дик- архієреїв: «То пак он Макарій, будучи уж єпископом и видячи 

великоє опустошеніє церкве столечной Соборной во Львові пред му-
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ри св. Великомученика Христова Георгія и попов убожство, зачім 

хвала Божая, не может справована бити» [217, с. 10]. 
Хоча в «Слові о законі і благодаті…» митрополита Іларіона і сла-

ва, і хвала поєднуються в єдиний простір Бого-спілкування: «Висок 

над всіми язики Господь над небеси слава єго, і по имени твоєму Бо-
же, тако і хвала твоя» [303, с. 121]. 

Церква завжди сприймалася як дім, у якому виявляється простір 

свята та небуденності. «Храм», отже, – це свято і церкви, що уособ-
лює у цей день собою свято, так і громади – кожної хати [*6]. Адже, 

ім’я свята «храм», тобто дім. У дім на гостину приходить свято, воно 

загостьовує в кожній хаті [789, с. 87 – 107]. Ще у Володимирову добу 
храмом називалися язичницькі «требища», одна з показових ознак, 

що стосується їх – учта. Бо, як сказано в «Пам’яті і похвалі Володи-

миру» ченця Якова, князь поруйнував «храми ідольські», а «церква-
ми прикрасив міста»: «І ти, блаженний княже Володимерю, подобно 

Костянтину великому створи. Якоже же он…потреби і храми ідольс-

кия разруши, і церквами украси всю вселенную і гради» [Цит. за: 
225, с. 241]. Так само і в «Печерському патерику» розрізняється про-

сторування дому. «Храмина» – це місце земного клопоту, де здійс-

нюється «обичная работа», навіть на монастирському подвір’ї, так 
про це йдеться у «Слові о преподобнім Спиридоні Проскурниці и о 

Алимпіи Иконниці»: «И по сему нікогда обичную работу свершаю-

щу с всяцім говінієм, прилучися нікогда сему блаженному вжещи 
пещь, яко же и всегда, на испеченіє просфором, и от пламени огнена-

го загоріся покров храмини» [4, с. 172]. А у церкві розпросторюється 

небесна присутність: «…церкви бо небо земноє нарицаєть…» [4, с. 
183]. 

Таке розрізнення у давньому називанні церкви та храму спостері-

гається і в святковому часопросторуванні життя громади, що стаєть-
ся на престольний празник. Храм – це, окрім «внутрішньоцерковного 

дійства», ще й «довколацерковна дія», – це свято громади, і одна з 

головних його ознак – спільне споживання харчу – загальний обід і 
для самої громади, і для тих, хто прибув храмувати з дальших місць. 

Отже, «храм» пов’язується теж з давньою учтою. Ще за князя Воло-

димира кожне свято, зокрема і місцеве освячення церкви, завершува-
лося спільною учтою-обідом: «…и тогда обіщася Володимер постави 
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церков Василеві святаго Преображенья, бі бо в тъ день Преображе-

ньє господне…постави церковь, и створи праздник велик, варя 300 
повар меду, и сзиваше боляри своя. И посадники, старійшини по 

всім градом, и люди многи, и раздая убогим 300 гривен» [133, с. 

168]. Такі спільні учти князя та людей певною мірою нагадували да-
вньохристиянські агапи, які були, передовсім, вечерями любові 

[825]. Тож, коли храм, перш за все, для громади виражається в доб-

рому обіді, то й зрозуміло, чому саме те давнє слово, що по суті 
означало і гостинний дім-храмину, переходить на позначення дня 

вшанування покровителя громади. Громада показується своїм до-

мом, тобто місцем свого проживання та духового «стояння» – церк-
вою. А головним чином – своєю гостинністю, своєю учтою-обідом. 

Отже, у називанні свята «храмом» відгомонює колишня учта, яка 

є спільним святковим чи в давнину так само переможним їдженням. 
Саме цей образок давньої учти і дає, можливо, назву церковному 

престольному празнику. Справді «храм» – це уображення, що постає 

в кількох трапезуваннях. Перша трапеза (учта) учиняється довкола 
престола в церкві – це євхаристійна відправа. Говіли здебільшого ті, 

хто приходив на храм, а згодом, зі століття XVIII на Галичині та Під-

ляшші, ще й на відпуст. Прощення гріхів було на храмах – відпустах, 
отже, за умови сповіді та причащання. Але в давнину велося так, що 

не всі причащалися у день празника. Отож для громади та прибулих 

храмувати – це дійство, в якому брало участь більше учасників, коли 
не всі, розгорталося воно вже довкола церкви, після завершення від-

прави. До нього приступала вся громада й гості. 

Учта як дія в домі – храмі (храмині) і дала назву престольному 
празнику в народі. Тобто престольне свято – це громадське домовé 

свято. Щоправда, ставалося воно довкола церкви, а перед тим і в са-

мій церкві. Це було перше коло тих, хто збирався довкола престола. 
Бо саме престол як носій імені церкви і громади, збирав людей на 

свято. У цей день громада – її поселення робилося раз на рік двоі-

менною. Першим виступало саме ім’я церкви (престола), а вже потім 
назва поселення. Адже, казали, що йдуть на храм, зрозуміло, що, пе-

редовсім, з’являвся образ-постать празника, що уособлено зображу-

вався тілом церкви, а вже потім називали місце, куди спрямовували-
ся храмувати [*7]. Ще одна назва, але вже більш церковна, такого 
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шанованого в громаді та довкіллі дня – «престол». Вона побутувала 

переважно в середовищі духовних. 
Ґрунтоване давниною сприйняття храму (престольного празника) 

через обід-учту і зосередило називання самого святкового дня для 

місцевої церкви та громади на «домі-храмі», де й учинялося зібране 
частування. Обід-учта громади для себе і для сусідів з прилеглих та 

віддалених сіл був для зібраних одним з головних образків свята. Бо 

ж за князя Володимира, як це відомо з писемних джерел, християн-
ські доми Божі названо саме церквами, а от храми були тоді ідоль-

ськими. 

Прикметним виступає те, що назва такого свята громади відбива-
ється зосередженим виявом іменника – це саме «храм», як і «пре-

стол». У назві свята поява дня заступається постаттю свята, її уобра-

жує «дім-храм-обід» та місце зосередження громади у піднесенні 
прослави святу – престол. Тоді, як в російській назві цього святково-

го дня такі появи ніби розосереджуються. Те, що в українців переда-

ється «стовповим іменем», по суті іменем, за яким стоїть постать – 
образ свята, у росіян вже подається в означальному вияві. Про таке 

свято у них кажуть: «храмовой дєнь», «прєстольний празднік». День, 

на який припадає святкування, тут займає первинне становище. 
Показовим виглядає й те, що і в росіян від слова храм походить 

лише назва престольного свята. А саму церковну споруду у них на-

зивають, як і Церкву Христову. Будована серед людей церква була, 
отже, тіло-образом «зиждемия» Церкви – Тіла Христового. Але оби-

дві ці дії і явлення церкви – «созижду Церков», і явлення її образу – 

тіла в окремому місці показувалися через образо-чин будівництва як 
домо-будування. Отож церковна споруда у росіян – це так само «цер-

ковь, церьковь, церьква, церькова». Теж саме спостерігається і серед 

українців. Навіть наближеніші до церковного середовища церковну 
споруду за своїм давнім чином називали більш по-книжному, казали, 

отже, церков, а не церква. Так велося, зокрема, у близьких до Києва 

та Печерського монастиря лівобережних прикиївських селах. Та саме 
слово-вияв «церков» з близького до церковного життя та відправи 

дяківського середовища неодноразово потрапляє і до колядок. 

У сербів «храм», або «храмовой дєнь», як про нього кажуть у ро-
сіян, на відміну від українців, називають «небесніше». Отож, храм 
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монастиря у них – це «Слава манастиря», або певної церкви-громади 

– «црквена слава». Тобто, на храмý у сербів учиняється піднесення 
Слави як небесного пришестя. І справді так. Адже у сербів після від-

прави учиняється над колачем – святочним хлібом особлива молит-

ва, яка здійснює збирання – єднання неба та землі. 
Під час цього молитовного чину витворюється справжня така єд-

ність. Тоді співаються тропарі, ті самі, що їх виконується на свяще-

ничій та владичій висвяті, а так само на вінчанні – «Святіі мучені-
ці…», «Слава Теб’є, Хрісте Боже, апостолов похвало і мученіков ра-

дованіє …» та «Ісайє, лікуй, Д’єва ім’є в чрев’є…». А всі зібрані та 

присутні довкола хліба, який підноситься – славиться, ще й витво-
рють таку єдність через покладання рук одне одному на плечі. Саме 

так учиняють, утілеснено передаючи апостольським чином небесну 

Благодать, при висвяті. Таку ж дію при величанні хліба, що показує 
прихід Слави, учиняють, передовсім, духовні на Славському празни-

ку. Показово, що такі славські величання і піднесення хліба, що і на 

церковній (престольній) славі, «напоюється» вином, тобто наближа-
ється в образі до євхаристійного Хліба-Тіла, здійснюються і в дні 

пам’яті святих, покровителів роду, часто це стається на день святого 

Георгія. Цей день водночас є і Славським, а так само і Славо-
іменним – «Красно іме». І зовсім так, як і на церковну славу, хліб, що 

величатиметься у колі зібраних – поєднаних, у своєму «тілесному 

образі» показує поєднання різних, але зібраних. Славський хліб пе-
ред молитовним співом розділяється на частини. 

У нас же робиться смислове зосередження на учті – подяці. Нею 

виступає на храму і Євхаристія – причастя (з грецької «εὐχαριστία»– 
подяка), і учта у просторі церковного дворища-цвинтаря. Схожий 

смисловий вміст можна відчути і добачити у сербів. Адже, у них 

«Слава» навіть у звичайному спілкуванні може бути словом подяки – 
«блаґодареніє». 

Ця особлива поява, коли завдяки «малому прийменнику» вида-

ється велике просторування – показується і внутрішній настрій, і 
стан довкола, які сповнюються духовним піднесенням. Отож, згаду-

ване «у Київ, на печери», «причащати на дві чаші», як і «на дві сто-

рони, на два боки». А ще – «на празник». 
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Так з’являється світоустроєвий розлогий образо-вид з його панів-

ним образом гори, що вказує на духовну висоту. Це духовне спряму-
вання – висходження з «малого світу» – людського до світу великого 

– Висоти. Так, через уображення горою, виявляється духовна подо-

рож – піднесення «внутренняго человіка». Теж саме у сербів – «на 
сам дан празніка». 

Сам простір церкви зосереджується у переході на духовне виви-

щення – з притвору, де здавна під час відправи літій у молитовному 
ширенні та покриванні уявно поєднується увесь світ земний: «Усли-

ши ни, Боже, Спасителю наш, упованиє всіх концев земли и сущих 

на морі далече…» [*8] до небесного вивищення, яке стається у вівта-
рі. Отож, хода у церкві «восходящих умом и серцем» здійснюються 

від бабинця, місця тих, хто має увійти в простір церкви через духовні 

виводини (це породіллі чи приготовані – покаяльники), наближую-
чись до «вовтаря» [*9]. А сам вівтар, що виявляє місце, «небеси по-

добящеєся», зосереджує в собі виявлення на землі високосної (висо-

тної) духовної влади – небесного царства. Через те головна вівтарна 
частина, що являє образо-чин царства, – царські врата. Про це ствер-

джено і в цьому колядковому тексті, при чім церковні двері виразно 

вирізнено від царських врат: 
Понесли ризи да до церковці, 

Положили ризи на престолі. 

Самі двері одчинилися, 
Самі дзвони задзвонилися, 

Самі свічі запалилися, 

Царськії врата отворилися, 
Сама служба заслужилася [Цит. за: 250, с. 138]. 

При царських вратах, а рівно і при престолі, лунає виголос на по-

чаток літургійної відправи, де і підноситься у славослов’ї царство 
небесне: «Благословенно царство Отца, і Сина, і святаго Духа нині і 

присно і во віки віков». А на Паску незакриті – «отверстия» царські 

врата показують небо, що покликає всіх до воскресенського висхо-
дження. 

Показовим є те, що українці у називанні вівтарного головного 

входу зосереджується саме на царськості. Отож, серед українців, як і 
здавна на Русі, – це царські врата. Тоді, як у греків, це «святі двері» – 
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«αγιαι πύλαι». Щоправда, і в українських джерелах спосерігаються 

«грецькі» назви головного входу у вівтар (святилище). У «Требнику» 
єпископа Арсенія Желиборського церковні врата названо по-грецьки 

«святі»: «Приходят хотящіи обручитися в церков, і станут пред свя-

тими дверми…» [881, арк. 33]. Зустрічається серед українців ще «не-
бесніша» назва «врат» церковних. Ось як у цій галицькій колядці 

«врата»» названо вже зовсім по-небесному – райськими, церква яка 

містить ці «врата», виразно являє небо-земний простір: 
Ой та церковця з трема хрестами, 

З трема хрестами під облаками, 

З трема хрестами, з двома вікнами, 
Одним віконцем зоріють зорі, 

Другим віконцем ісходить сонце, 

Райськими дверми Сус Христос ходить, 
Службоньку служить все собірную 

Молодчикові заздоровну [Цит. за: 250, с. 101]. 

Так само – по-небесному названо царські врата у чернігівських 
Служебниках, що друкувалися 1694 р. та 1704 р., навіть поступово 

«посилюючи» у викладі «небесність» образу врат – «царскія врата», 

«святия врата», «горнія двери»: «По часіх отворяти царскія врата и 
говорити отпуст…По Євангеліи святих врат затворять не напечата-

но, і не затворяют…по херувимской горних дверей затворяти не на-

печатано, і не затворяют, і завісой внутренней не заслоняют» [Цит. 
за: 269, с. 207]. 

І навіть у звичаєвому обіжнику патріаршої церкви Софії у Констан-

тинополі ця частина називалася «святими дверями». А от «царськими 
дверима» (вратами), які теж були у Софії Константинопольській, нази-

валося бічний вхід у церкву, якими і входив безпосередньо цар на від-

праву [912, с. 144 – 150]. У Царгороді у соборі Софії царські двері – це 
місце входу царя земного – «βασιλικαι πύλαι». Небесне ж, близьке до 

престола, місце входу в іконостасі серед греків називалося «святими 

дверима». Хоча, часом теж царськими, але таки дверима. Українці, от-
же, і в називанні цієї частини дому-церкви зосереджувалися на значен-

нєвому ґрунті явлення небесного як царського. Саме на небесній цар-

ськості наголошується у назві «царські врата». 
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Показовим є й те, що так само і охридці-македонці вже переінак-

шили називання і закладену в ньому посутність, адже і тут, на 
слов’янсько-балканському Півдні, вівтарний головний вхід названо 

по-царськи – царські двері – «царския дверь (врата)». Але таки двері. 

Бо серед македонців «врата» – це двері. 
Прикметним є те, що серед українців суціль понебеснюється об-

раз місця, через яке стається явлення небесного видива як небесного 

царства. Отож, цю частину і церкві названо по-небесному – «врата», 
як ось у цій, згадуваній вже, колядці: 

Понесли ризи да до церковці, 

Положили ризи на престолі. 
Самі двері одчинилися, 

Сами дзвони задзвонилися, 

Самі свічі запалилися, 
Царські врата отворилися, 

Сама служба заслужилася [Цит. за: 250, с. 138]. 

Тобто головне ідейне несення, що передається у такій назві – 
царський небесний город. Бо саме город має у своєму складі «врата». 

Тож русько-українська назва, окрім того, що царська, разом з тим у 

такому образо-виявленні градо-вістувальна (місто-центрична). Тобто 
виразно небесна – через образи царства та гóрода. 

У називанні цього головного входу в церкві вратами подається і 

значеннєве зосередження на широті входу як місця явлення слави і 
честі небесних, до якого прилягає, а часом і протиставляється підвід-

на євангельська путь. Вона ж вузька – «Внидите узкими вра-

ти…узкая врата і тісний путь вводяй в живот…» (Мф. 7: 13 – 14). 
Образом, що показує таку путь, є зовнішня брама, зокрема і монас-

тирських подвір’їв. Вона сама велика, але прочиняється в ній лише 

маленька хвірточка. Тобто брама показує образ покликання своєю 
величиною, а так само нелегку ходу до неї та сам перехід-входження, 

що здійснюється через маленьку фірточку («малу хвортку»). Вона і є 

образом «узких врат» (тісних врат) земних: «Першеє місце маєт тай-
на Крещенія, і єст фуртою албо дверми, яко до инших таин, так і до 

царствія небесного…» («Предмова до Крещенія») [883, 1, с. 901]. 

Адже царські врата в церкві є образом широти неба. А саме перебу-
вання у земному просторі врат монастирського двору – це особливий 
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послух перевідника через «малу хвортку» та підведення до широти 

небесного розпростореного вратарництва. Адже іззовні на монастир-
ський двір прибулець уводився через малий отвір у брамі, але вже 

тоді він ішов у сподіванні на зустріч з Небом. Вона і ставалася через 

вступання у простір церкви на монастирському дворі та наближення 
до широти неба, що являлася через розкриті царські врата. Зовні ву-

зька «хвортка» була початком путі до внутрішньо наявної широти, 

що зображувалася як путь небесного висходження у духовно переі-
накшеному тілі, яке робилося таким у прийнятті в царських вратах 

небесного гостя – причасного (євхаристійного) Христа Царя та шлях 

низходження і явлення на землі сили й влади небесного царства. 
Показовим є те, що в «Печерському патерику» виокремлено особ-

ливе «Слово», присвячене такому «вратарському послуху» ченця мо-

настиря Николи Святоші. Він, колись чернігівський князь, що прова-
див і місто, і дружину, у Печерському монастирі прийняв на себе особ-

ливий послух – перевідництва з земного низу до духовної висоти. Від 

брами монастирської до врат церковних: «І тако сій, яко искусен і свер-
шен в всем, і по сем приставиша єго к вратом манастиря, і ту пребисть 

3 літа, не отходя никако же, разві церкве» [4, с. 113 – 114]. 

Прикметним є й те, що в облаштуванні вівтаря в українців поєд-
нано два образи, що взяті з дворового та хатнього устрою. Тут так 

само присутніми є двері, але ці двері – дияконські двері – це доріжка 

та місце входу дияконів до вівтаря. А от широта – шлях від землі до 
неба, що з’являється у називанні царських врат – це путь тих, що 

учиняють священнодійство – Благодатну зустріч землі з небом. Це 

місце входу духовенства. Це так само місце низходження Неба на 
землю у євхаристійному Тілі. Водночас, це і місце особливого види-

ва і спостереження Неба на Великдень земними. А ще місце удосто-

єного входження у Небо – у райський двір на Великодньому (світло-
му) тижні душ тих, хто відходив з життя земного у час великої радо-

сті неба і землі – Воскресенської радості. 

Отож, спираючись на власний будівельний досвід, де наявні дво-
складові (двостулкові) ворота та односкладові двері, хоча в обох ви-

падках називання зберігає уявну множинність – обоє – і двері, і воро-

та – це лише множина (pluralia tantum), українці головний небесний 
вхід у церкві назвали «вратами». Адже, Небо у образо-явленні та об-
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разо-осягненні має посутній ґрунт з градо-уображення (місто-

центризму), але так само має образ місця-двору: «Хвалите имя Гос-
подне, хвалите, раби Господа, стоящіи в храмі Господни, во дворіх 

дому Бога нашего» (Пс. 134:1). Відтак небесний вхід – це «врата». А 

от більш земний вхід – дияконський має і земний – «вужчий образ» – 
двері. Небо уображують широкі ворота двору – надвірний вхід – 

«врата». А хатніми дверима, вужчими у просторуванні, названо дия-

конський вхід в іконостасі. 
Значеннєве осягнення простору церкви, і зокрема, його небесно-

появчої частини – вівтаря, ставало на ґрунт смислового протистав-

лення воріт («врат») та дверей, а відтак – широти та вузькості, а в 
тому – небесного і земного. 

Так, саме як про «врата», сказано у ктиторському записі у церкві 

Миколая села Тюшка на Закарпатті: «Року 1692 мца іюня 15 дня си 
врата соружил раб божи иєрей григорій за отпущеніє гріхов своих и 

жена єго» [795, с. 460]. Теж саме можна спостерегти на старих цар-

ських вратах Микільської церкви у закарпатському селі Неґровець-
Імшадь, її побудовано у XVIII ст.: «Сия врата. купил. раб божи васи-

ли матіичин. с женою своєю. из маткою аною. и за помершагося. от-

ца. теодора. и стрия тимка. за отпущеніє гріхов» [795, с. 482]. 
У тих же ктиторських записах можна натрапити і на називання 

закритого стулками простору навпроти престолу в іконостасі две-

рима, при тому сам запис починається євангельськими словами про 
Христа – Двері: «Аз єсм двер мною аще кто внидет тои па же обря-

щет раб твои гсди васили цнюка со женою своєю мариєю кошто 

свои справи сии царскии двері отпупс(псі)еніє гріхов своих и роди-
телей их». Такий запис зроблено у церкві Йоана Предтечі села Су-

хий на Закарпатті. Церкву зведено 1679 р. [795, с. 129]. Загалом 

«дверяний образ» потілеснюється завдяки освяченому тілу-дому 
Богородиці Марії, як про це співається у 1-му тропарі 3-ої пісні ка-

нону на утрені на день «Предпраздьньство святия Богородица, и 

святаго Гроигория Декаполитскаго» (Предпразднство Різдва Бого-
матері): «Дверь непроходиму Божиі дом всприємля днесь, престави 

все служениє законноє яко в истину яви ся зова истина земльниимь» 

[994, с. 409]. 
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А у церковних «Требниках» переважали образи і понятійне пред-

ставлення про простір церкви, що ґрунтувалися на грецизні. Тут пе-
реважав «дверяний образ». У «Требнику» митрополита Петра Моги-

ли є такі зауваги про просторові «пройми» у церковній споруді, що є 

місцем переходу: церковні вхідні двері – «и станета пред церковни-
ми дверима», а в самій церкві – «поставляєт я пред святими дверми» 

– це царські врата. Або ж окрема згадка і про царські двері: «аще же 

всхотят абіє по обрученіи вінчатися, отступят мало от Царских две-
рій к Паперти…» [883, 1, с. 404]. 

А ще в іншому місці «Требника» – це «Чин освященія нових свя-

щеннических одежд» заразом згадано і «врата», і «двері»: «Постав-
лену сущу столцу пред Царскими врати…отверз Царскія Двери ис-

ходит…» [883, 2, с. 92 – 93]. У московських старих «Потребніках» 

теж переважає називання «по-грецьки» – «двері»: «і входящім ім в 
царскія двері, глаголют к себє тіхо». Так само, як про двері, сказано і 

про бічні отвори в стіні іконостаса: «і став протів западних дверей, 

глаголют…» [887, арк. 54]. А от у Молдові та Волощині царські вра-
та називаються «великими дверима»: «Потім єпископ…до вівтаря 

він заходить разом з усіма через великі двері, які потім зачиняються, 

і заслоняються завісою» [Цит. за: 973, с. 290]. 
У Константинополі в просторі святині особлива вага надавалася 

присутності земного царя. У надвечір’я великих празників з обрядо-

вого обіжника царгородської Софії у слов’янські мінеї увійшов чин 
царських часів – перед Різдвом, Крещенієм та у Велику (Страсну (у 

народі ще й «страшну»)) П’ятницю, що означався у Константинополі 

присутністю царя на відправі. Звідси і така поява як особливі двері 
для земного царя в соборі – царські. А от серед українців у називан-

ні, а відтак і баченні окремих частин святині значеннєве зосереджен-

ня робилося на суціль появній небесній царськості. Вона творила 
окремий образо-чин та значеннєвий простір у святині, а відтак і осо-

бливий духовний чуттєвий настрій у буттєвому налаштуванні. 

Надвірні ворота церковного дворища так само сприймалися як 
особливе місце переходу іззовні в середину. Тобто з простору «низо-

вого», що розлягався довкола, до простору «високого» – піднесеного, 

вивищеного, яким і було церковне дворище, що облягало образ неба 
на землі – церкву. У цій, ще «зовнішній», ході, яка наближувала до 
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церкви, вже у воротах церковного дворища являвся образ царських 

врат у самій церкві, що були осереддям явлення «невидимого» – не-
ба. Власне, чинове «ходження» через царські врата в церкві теж було 

нечастим і під час відправи. Двічі священик здійснював вхід царсь-

кими вратами – малий та великий. І виходив з них, коли з’являвся 
перед людьми зі святими Дарами після «О(т)ченаш-у». 

Отож, вхід вірних до церковного дворища сприймався як початок 

ходи до святині, а відтак немало в чому уподібнювався до ходи свя-
щеника царськими вратами під час відправи в церкві. Надвірні воро-

та були вже місцем виявлення особливого просторування, що виме-

жовувалося свяченням і церкви, і місця, на якому вона стояла. Отож, 
у церкві були царські врата. А ворота, що ними здійснювали вхід у 

двір, були «вратами Слави», яка перебувала на «місті сем». 

У такому вході-переході вже у надвірних воротах з’являвся обра-
зо-чин до-неба-спрямованої ходи. По селах подекуди і тепер вірні, 

ідучи на відправу, неначе учиняють «небесну путь» – до церкви 

ідуть лише правою стороною дороги чи шляху, а вступають на цер-
ковне дворище лише воротами (брамою), а не через бічні фіртки, які 

теж зводяться у церковній горожі. 

Але ними заходять на церковне дворище, коли не просторується 
небо на землі, коли не правиться в церкві. Власне так, по-небесному, 

про відправу в церкві здебільшого і кажуть, майже не згадуючи її зе-

много виконавця – священика. За цим словом – «правиться», тобто 
ніби само-чиниться, подається «народний чин» розуміння самої суті 

відправи, коли за кожною з них, як мовлять святі отці, священикові 

передстоять у допоміжному чині янголи. Кожна земна відправа є так 
само і небесною. 

Отож, коли не правиться в церкві, тоді й не розчиняються царські 

врата. І ворота (брама) на церковному дворищі так само замкнені. 
«Хвортка» у церковній горожі є місцем входу, яким користуються 

при потребі у будень. А ворота є місцем святкового переходу у прос-

тір стояння церкви. Розтулені ворота (брама), як і розчинені на від-
праві царські врита, вказують на часопростір празника та неділі. 

Простір святині-церкви – це земне місце заживання небесного єв-

харистійного Тіла. Зближення книжного і усного простежується і 
при сприйнятті образо-поняття причастя. Так «стих», що звучить на 
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євхаристійній відправі після заклику: «Святая святим» називають за-

причасним. Це та частина, яка своєю присутністю стає – надходить 
слідом за причасним виголосом. Вона вже є за-причасною. Чи не во-

на і дає ґрунт, на якому з’являється понятійна основа сприйняття 

причастя як особливої появи та святині. Тут постають своєрідні тіло-
уображення – це і поява самої святині в людському житті, і в-

тілеснення святині – прийняття святині – Тіла і Крові тілом і Душею, 

потілеснення-освячення свого тіла Тілом святині. Прихід святині – 
Тіла і Крові в людське тіло показується в народі через образо-дію 

«запричаститися». Запричаститися, подібно як і заговітися, містить в 

собі значеннєвість наповнення (заповнення) тіла чимось Іншим, уве-
дення тіла в стан іншості, перебування зі складом чогось Іншого в 

собі. Разом з тим, саме вказівний префікс – слово-частка «за» у вико-

нуваній дії вказує не лише на за-повнення, але й на за-кріплення чо-
гось іншого в своєму тілі. Святиня у миті за-причащання, а перед 

тим підготовчо – у за-говинах починає за-ходити і за-ходить у тіло 

через підготовче духовне просторування. Отже, за-причащання як і 
за-говини – це стан та його образ, що показує переінакшення тіла, 

уведення його в стан іншості, тобто небесного, а не земного. Адже, у 

причащанні – за-причащанні стається увіходження і закріплення не-
бесного «Тіла Мого» в земному тілі – тілі твоєму. Завдяки заприча-

щанню тіло земне причасника робиться іншим, порівняно з поперед-

нім, ще не запричащеним. А готує, уводить земне тіло до набуття 
ознак небесного – прийняття Тіла небесного саме заговляння і говін-

ня, стан та дія, що і завершується прийняттям Тіла небесного. В за-

говинах відтак вже стається вступання на шлях говіння – зближен-
ням з Небесним і прийняття Небесного. Заговини й запричащання – 

це вступна, початкова хода до того, що «за» – тим, тобто до нового 

стану, наповнення себе, в тому ліку й тіла. А сам християнський 
шлях, на який, як на особливу путь, ставали, готувавшись до Прича-

стя, почав снуватися від «воплощенія» Христа – від Благовіщення. 

Отже, Благовіщення теж мало схоже слово-означальник в народі, що 
нагадувало у своєму складанні «за-причаститися» та «за-говини». Це 

– «заблаговістити». Таке слово-означальник можна спостерегти у 

примовці пасічників на Благовіщення: «Господи творче землі…як 
післав єси архангела свого Гавриїла заблаговістити діві Марії зачат-
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тє…пішли бджолам моїм зачати густі меди, жовті воски, часті рої…» 

[Цит. за: 250, с. 9]. 
Прикметно, що в давню – княжу пору роздавання причастя та ви-

значення готовності до прийняття святині визначали слово-поняттям 

«комканіє» (припускають, що воно може бути пов’язане з латин-
ським «communicare» – «причащатися» та «sacre coenae» – «свята ве-

черя») [835, стб. 1267]. Про нього, зокрема, згадує Новгородський 

архієпископ Нифонт, коли відповідає на питання Кирика, кого слід 
допускати до Причастя і в яких випадках такого не слід робити ду-

ховним. Говорячи про це зі своїм «вопрошателем», архієпископ Ни-

фонт вживає слово «комканіє»: «А комканіє не даті». Та інші джере-
ла також передають прийняття причасного Тіла через слово-поняття 

«комканіє»: «святоє комканіє», «комкати от святих таин» («Синай-

ський патерик», ХІ ст.) [Цит. за: 835, стб. 1266, 1267]. 
Власне, саме це слово і показує ставлення до святині у давню по-

ру. До її прийняття готувалися – говіли. А коли наближалися до неї, 

щоб нею ж сповнитися, то швидко споживали її, закомкуючи – за-
глитаючи. Так виникло поняття «комканіє», що показувало, як треба 

споживати святиню – причащатися. Бо ж вона «огнь бо єсть». Тож 

для сприйняття її довго готували вуста, не сквернячи їх не «масним 
словом», ані скоромом їстівним. І вже будучи готовими, сприймали 

святиню «не скверними усти», як і чистим серцем, але задля зцілення 

Душі й тіла. До самого причастя – прийняття святині готувалося і се-
рце в тілі, що на цей час часто «бесідова» з Душею. А відтак і саме 

тіло, яке робилося місцем-домом святині. Але саме дійство Прича-

щання ніби вкорочувало час зближання святині і приймання її в себе. 
Саме цей, короткий, час мав запобігти оскверненню святині при її 

переході до тіла-дому причасника. Тому, зважаючи на таку корот-

кість зовнішнього перебування святині перед вустами перед її «вхо-
дженням» в тіло-серце, і виникає таке поняття, що уображує дію 

прийняття євхаристійної святині. Ним отже, було «комканіє». Тобто 

швидке прийняття святого євхаристійного Тіла – його закомкування 
– заковтування, заглитання. Так, загалом ставилися присвійно до 

уділеної частки святині. Вона призначалася саме тому, хто її шукав і 

бажав. Її слід було взяти в повноті її сили, при чім анітрохи не втра-
тивши цю силу. 
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Подібним чином силу святині якнайшвидше приносили до хати у 

гірських гуцульських селах. При повороті з посвячення паски влаш-
товувалося ніби змагання, хто швидше зайде в хату, принісши з со-

бою, анітрохи не втративши, повноту сили і, отже, силу дії святині, 

що давалася у цей день на цілий рік. 
Так ставилися і до своєї часточки євхаристійного Тіла, яке будучи 

у повноті своїй частиною від Цілого і за ціле, намагилися швидко 

взяти собі, тобто в себе при запричащанні. Сприйняття причасного 
Тіла, що виявлялося у дії бути при-частником, отже, з часточкою, 

тобто при-часті святого Тіла, у своєму пошвидшенні нагадувало 

миттєве – незагайне взяття – вхоплення. Найвідповіднішим для пе-
редавання такого споживання-їдження святині було «комканіє». Ним 

називалося і саму дію споживання і спожите – причасне Тіло. Обид-

ва цих явища позначалися одним словом, як це видно з відповіді ар-
хієпископа Нифонта Кирику. 

 

 
    «Сидіння» – давній чиновий образ, що виявляється в просторі цер-

кви. Отож, «сидіння» – чиновий образо-вияв давньої пори, що збері-

гається і в образо-дії римських єпископів. Їхнє місце увіходження у 
духовну силу і владу, отже, набування можливості правити (духовно 

у літургійному просторі) та правувати (по-світському) в Римі та світі 
– в місті та світі – «Urbi et Orbi». Це «Sancta sede» («Sede apostolica» 

– апостольський престол) – святе сідалище, яке вважається «Cathedra 

sancti Petri» – столом (престолом) святого Петра. Архієпископський 
собор Софії в Охриді теж називають за особливим появчим образом 

у його літургійному просторі, що вказуває на духовне владицтво – 

чинове «сидіння» – «седаліштен (катедрален) храм». 
На християнському Сході чин «сидіння» зберігався за духовними 

особами високого становища – митрополитами та єпископами і по 

смерті. Але не повсюдно. В сиро-арамейських та єгипетських хрис-
тиян цей чин земної честі померлому святителю тримався надто дов-

го. Саме завдяки цьому триманню своєї давнини східними христия-

нами і мала свідчення Україна вже у XVII ст. тієї архієрейської честі, 
що віддається на сиро-арамейському Сході своїм духовним провід-

никам. Перебуваючи у благочестивій подорожі у XVII ст. у Мгар-
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скому монастирі, відійшов з цього світу патріарх Атанасій. У той час 

серед українців були відомими не лише мандровані дяки, а також і 
архієреї, таким були і греки, й сирійські християни. Мандрованим 

був і грецький кир архієрей, що полишив як дар у домі А. Гойської 

образ, який, вже як прославлений, згодом перенесено на Почаївську 
гору. 

Патріарха Афанасія поховано за східним чином – посадовленим. 

Власне, такими було відкрито і його мощі для пошанування після на-
знаменування місця. За таким образом полишеного на землі тіла цьо-

го святого на українських землях названо як Афанасій «Сідящий». 

Так посадовленим вшановувалося його у Мгарі (Мгарському Преоб-
раженському монастирі на Полтавщині). Як «Сідящаго», святителя 

Афанасія Царгородського (Лубенського) вшановується і тепер, але 

вже в Благовіщенському соборі Харкова. 
Про чинове «сидіння» грецьких Східних патріархів як про особ-

ливий вияв духовної влади зауважує Захарія Копистенський у «Палі-

нодії»: «…к тому Церков святую Всходнюю і святих патріархов в 
Константинополю, в Александріи, в Антіохіи і в Єрусалимі живучих 

і сідячих…» [343, с. 317]. 

Що ж до сиро-арамейських християн-мелькитів, то архієрейське 
чинове «сидіння» як святительський чино-образ – і за архієрейства – за 

життя, і по розлученні через смерть з містом-землею (єпархією), а по 

суті – ще й з кафедрою – столом (сідалищем) тобто, дотепер не дійшло. 
Але серед здавна далеких християн – на індійському Малабарі і до 

сьогодні чинове «сидіння» зберігається як земний образ святительства 

за місцевими матранами (митрополитами). Це ті християни – мар-
фомити (святого Фоми, за місцем проповіді цього апостола – це Ін-

дія), що перебувають у духовному спілкуванні з сиро-яковитським 

Антіохійським патріархом. При тім, що у культурних межах сирій-
ських християн – Мардин, Диярбакир, Мосул та Хомс такого образо-

чину прощання з матранами вже не спостерігається. Тут поводжен-

ням з тілом у труні, що показує чинове «лежання», цілковито ґрунту-
ється на смислах, появлених з ідео-образу Дому. Труну з тілом, так 

узвичаїлося у патріаршому похороні, «дотикають» до тіла церкви – 

до престола, до вхідного обрамлення вівтаря, до вхідних дверей у 
самій церкві. 
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Відомим було таке чинове посадовлення і серед єгипетських але-

ксандрійських християн. Щоправда, цього немає вже тепер у грець-
кому Александрійському патріархаті. Власне, знаний та прославле-

ний в Україні Афанасій Сідящий очолював у XVII ст. християн у 

Константинопольому патріархаті. Як давній образ високої архієрей-
ської честі, бережеться посадовлення і по смерті серед ще однієї гіл-

ки александрійських християн – коптів. 

Про посадовлення мертвих при митті, відтак – появу образу з чи-
ну «сидіння», в якому показувалося вже бездушне тіло, говорили 

старші старообрядці-федосеївці на Нижегородщині [172, с. 136]. 

 

 
Дзвін як образо-тіло, що належить до простору церковного, а від-

так – священного, в українців уподібнюється до найважливішої час-
тини тіло-складу людини. Адже, сповісна дія – сповісний чин дзвона 

відбувається саме завдяки його внутрішній частині. Цю частину 

дзвона українці називають «серцем». Та й сам дзвін уподібнюється 
до серця, бо ж ним учиняється ніби внутрішнє самовдаряння, ось так, 

як про це сказано у колядковому тексті: 

Самі дзвони задзвонилися, 
Самі свічі запалилися…[Цит. за: 250, с. 138]. 

Власне, і в латинському обрядовому звичаї дзвін теж учиняє дію, 
подібну до вдаряльної дії серця. У латинських богослужбових книгах 

про цю дію дзвонів мовиться ось як: «pulsantur campanae» [1033, р. 

125]. Так само, як і про серце в цій же мові. І воно теж пульсує. Дзвін 
на Заході розподіляв своїм ударом добу на частини. Особливо прис-

лухалися тут до того, як дзвонилося на «Angelus» (латинська молит-

ва-роздумування над «Annunciatio» – Благовіщенням та «Incarnatio» 
– Боговтіленням, до якої порухом дзвона закликалося кожного дня in 

meridiem – опівдні). 

Так і серед українців дзвін був сповісним оруддям для земних 
[*10]. Відомий подзвін на сполох, дзвоном провадили дорогою у бурю 

подорожніх. Дзвін як «небесний вісник» розподіляв час на повсякден-

ний, і особливо визначав священні миті в добі у день празника. Це ви-
разний погук дзвона на «Достойно» під час Євхаристійної відправи, 

коли навіть припинялася припала саме на цей відтинок недільного часу 
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літня возовиця. За народним правилом, що утвердилося з благословен-

ня Церкви, на час жнив дозволялося звозити вже готові снопи, але не 
жати в неділю. А от коли на дзвіниці починали дзвонити на «Достой-

но» (слова відповіді хору та людей, що звучать на Євхаристійній моли-

тві (каноні)) на заклик священика: «Станім добрі, станім со страхом 
святоє Возношениє во мирі приносити», власне, Євхаристійний канон 

обрамлюють два «Достойно», згадувана відповідь «Достойно і правед-

но єсть...», тоді починав гучати голос великого дзвона, і «друге» «Дос-
тойно» – величальна пісня на честь Богородиці, що завершує за чином 

Євхаристійний канон, як і кожен канон, що взагалі, за усталеною пос-

лідовністю молитовного виконання, завершується Богородичним піс-
неспівом – це «Достойно єсть яко воістину...», тоді озивалися всі дзво-

ни. І саме на ці миті погоничі спиняли волів і задля великої прослави, 

що сповіщалася дзвонами, скидали шапки і брилі. Так само, як на За-
ході припиняли роботу, будь-яку і будь-де бувши, благочестиво схи-

ляючи голови з проказуванням Богородичної молитви-прослави «Ave, 

Maria, gratias plena…» [*11], коли починав лунати дзвін на «Angelus». 
Отже, дзвін сповіщав як на Заході, так і на Сході, зокрема в україн-

ському звичаї, час тиші, миті нероблення, а навіть спокою. 

Про уподібнення образо-тіла дзвона до серця засвідчує й те, що в 
українців називали серцем внутрішнє било дзвона. Про «серцеве ім’я» 

дзвона промовляє і спосіб вдаряння в дзвін. Про неї переказує М. Бер-

линський, згадуючи київську особливість дзвонити у дзвони через роз-
гойдування усього дзвона. І так було аж до XVIII ст. [93, с. 261]. 

Це спостерігалося у Новгороді та Пскові, де на дзвіницях-стінах 

дзвони розгойдуються за допомогою коромисел-очепів знизу. Отже, 
до дзвона не наближалися, піднімаючись на висоту. Він був розта-

шований у горішньому – «небесному» ярусі дзвіниці. А дзвонилося  

знизу. Сам ярус «звона» з наближенням до нього з’явився у російсь-
кому будівництві. Сталося це при зведенні пізніших башт-дзвіниць. І 

для цього була своя потреба. Адже дзвонити «зазвонно» – у малі 

дзвони, з «перебіранієм» звука-голосу малих дзвонів одночасно, – 
такою була місцева особливість. Для цього до дзвона слід було на-

близитися, щоб тримати мотуззя на короткій відстані від рук – для 

видавання саме звукового «пєрєбіранія» дзвонами. Так виник ярус 
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«звона» – перекриття-підлога під самими дзвонами. І відтак й інше 

тіло-уображення дзвона у росіян. 
Внутрішнє било дзвона тут, отже, називалося не «серцем», а 

«язиком». Адже, дзвін на дзвіниці закріплювався непорушно, а ру-

хомим залишалося лише било, що вдаряло в один бік дзвона, ніби в 
одну «губу». А от при давнішому розгойдуванні самого – усього 

дзвона, його биття нагадувало рух серця. Адже, било вдаряло в оби-

два боки дзвона (краї). Так дзвонилося й дзвониться на християн-
ському Заході. Коли рухомим залишається все тіло дзвона. Хоча са-

ме так, очепом-розгойдуванням, у великі дзвони тривалий час дзво-

нилося й на московському «Івані Великому», як це видно на гравю-
рах XVII ст. У московському судовому звичаї дзвін теж підлягав по-

каранню. І каралося його «тілесно». Як і засудженим злочинцям, йо-

му виривалося язика – головну його частину. Без’язиким відвезено у 
заслання на Сибір, у Тобольськ, углицький дзвін. Провиною йому 

визнавалося невчасне сповіщення про напад на царевича Димитрія і 

його смерть. 
Подібно до латинського узвичаєння, де передається понятійним 

виявом «pulsare» двоуображення – дзвона-серця та серця-дзвона, і 

український понятійно-мовний простір, а отже і образо-чин виґрун-
товує двообразність. Показується такий двозначеннєвий та двообра-

зний вияв через поле слово-образу, витворюваного дієвим (рушій-

ним) слово-поняттям «калатати». Калатають в усі дзвони. Отже, ця 
дія дзвонів – це слухове сприйняття і просторове представлення жи-

вої дії, живої сили дзвона, руху його серця. Схожим чином рухається 

й серце людське. Воно теж, подібно до дзвонів, калатає, показуючи 
незвичайний рух, швидкий рух. Той рух, що витворяється за особли-

вих обставин, здебільшого при приємному чи настороженому хви-

люванні. По суті образо-дія серця і цей час уподібнюється до тієї дії 
кількох дзвонів, які калатаючи, показують велику звукову силу. От-

же, й серце, калатаючи, ніби показує великий рух, неначе кількох сер-

дець, як його показують кілька дзвонів. Тоді кажуть, що на дзвіниці 
калатають. Тож і в українців виклалася така значеннєва основа, з якої 

висновується два образи: дзвін-серце, а також і серце-дзвін. 

Образом Воскресенської небесної слави був образ «Зішестя до 
пекла», де Христос являє чинове переможне «стояння» на камінні з 
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гробу. Отже, саме «стояння» показує небесну славу і прославу Хрис-

та Воскреслого. У цьому іконовому зображенні з’являється образ во-
скреслого Тіла Спасителя, який бачний з неба, але який ще не спо-

стерігають земні. І лише після вранішньої ходи мироносиць Воскре-

сенська радість Христа, за словами Євангелії, стає і земною. Сталося 
це після зустрічі мироносиць, що прийшли до гробу на світанні з ян-

голом, який «на камені сідяще». Тоді відоме на Небі й під землею – 

«днесь веселяться небо, і земля, і преісподняя», розноситься, отже, і 
по землі, робиться сповіщеною радістю і для земних – «Воскрес Ісус 

от гроба, якоже прорече…» [*12]. Образом Воскреслого для земних 

одразу було його поховальне укриття – «друге тіло» – оповиття- 
плащаниця, яка разом із «сударем»-хусткою залишилася у гробі. Сам 

Христос перебував вже не в лоні землі – гробі-печері. Він – вже не 

«гробний», а Воскреслий. А от «гробним» залишається лише його 
оповиття. 

Плащаниця – поховальне покривало – це складова образу Христа, 

а навіть і сам Його образ, що перебуває у гробі, – образ Тіла, «поло-
женна», «бездиханна». І саме вона стає знаком для земних – для ми-

роносиць, що понесуть сповістя про Воскреслого та Його Воскресен-

ську славу спершу до апостолів, а потім і по всьому люду. Плащани-
ця – це земний образ, вказівний знак для земних же про Христа Вос-

креслого. Саме плащаниця робиться образом Воскреслого і нової 

Паски серед земних. Її чиново виносять на середину церкви у Велику 
П’ятницю. Плащаниця – це дар земних Розіп’ятому Спасителю: 

«Благообразний Йосиф со древа снем пречистоє тіло Твоє, плащани-

цею чистою обвив і во гробі нові, покрив, положи» [*13]. Вона після 
воскресіння стає даром для земних від вже воскреслого Христа, коли 

залишається у гробі як знак Тіла і місця, де лежало Тіло. Отже, образ 

Христа воскреслого – це «стояння» у славі, а Христа розіп’ятого і 
померлого – це «лежання» сповитим плащаницею у гробі. 

Та саме плащаниця і стає «живим образом» – доказом живого во-

скреслого Христа серед людей. Вона ж стає образом і знаком про-
сяйного та прописаного на землі чуда Воскресіння – «Επιτάφιoς» 

грецькою і Христа Воскреслого під час щорічного приходу святку-

вання Паски. Колись саме плащаницю як земний дар Спасителю ро-
зіп’ятому і так само як дар-знак земним від Нього Самого, що пока-



 

550 

зує Його славне Воскресіння, обносилося при початкові відправи 

Великодньої утрені в Україні. 
На Галичині цей чин розпочинання святкової утрені замінено на 

обходження з образом Христа воскреслого, який вже стоїть перемо-

жно на гробі чи образом Зішестя до пекла. Це було зроблено з наказу 
Галицького митрополита Сильвестра Сембратовича лише в ХІХ ст. 

Як тоді роз’яснювалося від митрополита, що похід довкола церкви з 

плащаницею на Великодній утрені ніби не відображає суті свята, ко-
ли Христос вже воскрес, а не перебуває у гробі [417, с. 157]. 

Та як відгомін цього давнього звичаю і образу свята Паски, коли 

земні зустрічають Воскреслого та Його воскресенську радість з 
Плащаницею – своїм даром – Йосифовим даром Христу Розіп’ятому 

і Воскреслому зберігся, принаймні, довкола Києва, звичай обходити 

з плащаницею вкруги церкви «зό хрести» на Віддання Паски – 39-й 
день після Великодня. Так вірні здавна зустрічали наближення Вели-

кодня у Страсну п’ятницю зі «своїм» земним даром – плащаницею, з 

нею ж вони виряджали і сам празник Паски на Віддання і Христа во-
скреслого, котрий ішов-возносився, творячи Ушестя на Небо на 40-й 

день після Великодня. Разом з тим, «випроводжалося» і саму плаща-

ницю як земний образ Паски і Воскреслого до прийдешнього року – 
«того году». Таке відлуння мав і лаврський звичай на Світлому тиж-

ні, коли на Великому вході під час співу «Херувимської» за Дарами, 

що переносилися з жертовника, священики з приділу, де містився 
жертовник, несли у такому шесті у вівтар плащаницю, але на престо-

лі її не покладали [500, с. 81]. 

У просторі церкви про утілеснене перебирання на себе «небесно-
го» образу і про таке ж утілеснення при віддаванні хвали небесним 

земними свідчить давній слово-склад одного з головних піснеспівів 

на літургійній відправі у візантійсько-руському обряді – «Херувим-
ській пісні». Така слово-складова особливість збереглася у цьому цер-

ковному гімні серед русинів-українців на Пряшівщині. Її рівно ж ма-

ють у вжитку і греко-католики, і православні. Отож, тут «Херувим-
ська» і тепер, як і колись, співається: «Іже херувими тайно образую-

ще, і животворящей Тройці трисвятую піснь приносяще, всякую нині 

житейскую отложим печаль». Так звучить слово-виклад піснеспіву, у 
якому виразним є потілеснення – особлива образо-дія. Його і підкре-
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слює давнє «пріносяще». Оце, «пріносяще», що вказує на земний 

труд всієї «людської природи» – тіла при допомозі Душі, спрямова-
ної у таїнному просторі літургійної відправи до Висоти. Коли земне 

тіло – земна людина втаємничено «понебеснюється» в образі, учиня-

ється подібною до херувимів – «іже херувими». Отож, земні підно-
сяться у вияві своєї хвали до неба та робляться близько-схожими на 

янголів і здійснюваної ними небесеної прослави. Земні переінакшу-

ються на мить, бо вони – «іже херувими» – лише як херувими, а от 
небесні – янголи є такими безперестанно – «неустанно». 

У слові «пріносяще» показується ще один вияв образо-

потілеснення. Вся дія співу, що є схожим на херувимський, нагадує 
дію принесення як дару, дару земних, який є справді ще «земним», і 

не таким як все небесне. Але це дар всієї людини – і внутрішньої, і 

плотяної, яка учиняє ходу-піднесення під час відправи небо-земною 
ліствицею. Так показується «отстояніє» неба і землі, яке духовно до-

лається людським піднесенням, а в ньому і вивищенням всього люд-

ського життя у земній появі. У ці літургійні миті «земна-низова» лю-
дина вивищується та «понебеснюється». 

Натомість, згодом з’являється замінник «пріносяще» на «припі-

вающе». І тоді це до-неба висходження, яке вказувало на «чаяніє» 
вступу на Висоти, тобто було образо-дією небо-земного переходу, до 

якого покликалося земних, заступилося на «певніший» для земних 

же стан. Адже, вони у «Херувимській» «трисвятую піснь припіваю-
ще», тобто учиняли так, як це належить янголам – по-небесному. А 

на небі, як мовилося, панує спів як Слава. 

Заміна «пріносяще» на «припівающе» була «обнадійливішою» 
для земних, що були подібні до янголів на відправі – «іже херуви-

ми». А при появі заміни на «припівающе» ще ніби відтворювався і 

небесний спосіб прослави – янгольський спів, адже – «припівающе». 
Хоча, така заміна, даючи земним виразніше «небесноє обітованіє», 

послаблювала їхній труд у духовному «понуждениі» себе до небес-

ного царства, як про це сказано у Євангелії: «Царство небесноє ну-
дится» (Мф. 11: 12). 

Прикметно, що така «давнина» у слово-складі «Херувимської» на 

українських землях – на києво-галицькому Півдні збереглася лише 
на Пряшівщині. 
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Але її «живе вживання» спостерігається так само і на москов-

сько-новгородській Півночі. Тут старообрядці-попівці теж мають 
слово-склад «Херувимської» такий, як і у пряшівців. Коли дивитися 

на «Херувимську» з погляду давнини, то, звісно, що ця літургійна 

пісня у такому доборі, що побутує серед старообрядців, свідчить са-
ме про «давнину». У стародрукованих «Служебниках» московсько-

новгородської Півночі – «старопєчатних кнігах» і передруках з них, 

отож, старообрядницьких, виклад «Херувимської» такий: «Іже херу-
віми тайно образующе, і животворящей Тройце трісвятую пєснь прі-

носяще, всяку нинє житейскую отвержем печаль. Яко да Царя всєх 

под(є)емлюще, ангельскімі невідімо дароносіма чінмі. Аллілуіа». 
І ще одна особливість, що впадає у вічі з церковних книг на Пря-

шівщині, а відтак і чується, з огляду на наведений вияв книжної дав-

нини, що є в «Херувимській», це вживання «і»-десятеричного. Його 
можна простежити у тому ж, згаданому, слові «пріносяще». Ця пере-

дача на письмі зберігається і у вимові. Звісно, цього «вимагає» книга, 

де є нестверділий приголосний з «і» у префіксах-приростках – «прі-
носяще», «прійдите». 

Хоча по Україні і в церковній вимові сталося згодом зміни – 

зближення у звучанні, а відтак – і заміна у записі «і»-десятеричного 
на «и»-восьмеричне. Все зумовлювалося місцевою «звуковою при-

родою» – панівною твердістю приголосних. Але і в книгах київсько-

го друку з XVII ст. зустрічається «прійдите» з «і»-десятеричним. На-
томість, на Пряшівщині така звуко-поява зберігається і у читаному 

та співаному відтворенні слова з церковних книг. А ще на Пряшів-

щині так само відтворюється стара книжна твердість «л» – «Неразді-
лной Тройці поклоняємся», яка дотепер відчувається у звучанні в   

церковній книжній вимові також серед сербів. 

Поміж українцями твердість «л» була загальною появою і на пи-
сьмі, і при вомові як у церковних книгах, так і в писарському гро-

мадському справуванні. Ця особливість спостерігається на Наддніп-

рянщині ще у XVIII ст. А як живомовне явище, твердість «л» у сло-
вах, за походженням виразно книжних, по містечках та селах дійшло 

аж до другої половини ХХ ст. – «болний, бóлниця», що вживаються 

поряд із більш «своїми» – «хороба, лікарня, лічниця» . 
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Церква учиняє збирання довкола себе духовного простору. Здійс-

нюється це, передовсім, через Славу як небесну силу, що зосереджу-
ється у земному домі-церкві, та просторується в горожі монастир-

ського двору, де перебуває невмовкне слово молитви і славослівного 

співу. Цей чиновий образ виявляється на місці «стояння» і великих 
монастирів, що подібні до гóрода своєю шанобливою назвою – лавра 

на християнському Сході, і менших монастирків – скитів. 

Відсутність тривалий час, ще з давньої пори, грецького поняття, а 
відтак і способу чернечого життя, що містилося в ньому, таким було 

слово-поняття скит, на руських землях засвідчує духовний досвід і 

мовно-культурний вміст не лише київського Півдня. Адже в Україні 
те, що згодом почали називати скит, здавна називалося 

мо(а)настирок. Хоча б село неподалік Києва, що належало Києво-

Михайлівському Золотоверхому монастирю, промовляє про це, не-
величкий монастир у ньому поновлено в XVII ст., а його назва Липо-

вий Скиток. Але так само і на північніших землях. У Михайлові на 

Рязанщині церква Різдва Богородиці має ще одну назву – «Монасти-
рьок». «Монастарок» – це було «своє» називання місця подвигу ма-

лої чернечої громади (громадки), а отже – бачення ще більш усаміт-

неного способу чернечого подвигу. Скит («σκήτη») – назва афонська. 
Так називався, зокрема, Манявський (Великий) скит на Підгір’ї, що 

мав значні зв’язки з Афоном через ігумена Йова Княгиницького. А 

монастирок – місцеве називання – свій відповідник афонському. 
Менший «монастирок» протиставлявся більшому монастирю – мо-

настирищу (дворищу). Таку ж назву має і українське містечко. Отож, 

така назва, як «відгомін» значеннєвості «стояння» на певному місці 
чималого монастиря, зробилася і назвою гóрода-міста [*14]. 

Отож, монастир та моностирок були земним відображенням небе-

сного двору. Адже, добре місце для Душі – це так само двір: «Душа 
єго во благих водворится, а сімя єго наслідит землю» (Пс. 24: 13). А 

Слава небесна так само учиняється у небесному ж дворі: «Хвалите 

Єго во дворіх Господніх» (Пс. 83: 3). Про небесну царську славу Бо-
городиці, що подається Їй саме у вишніх «дворіх», сказано в «Треб-

нику» митрополита Петра Могили: «…Богородицу ту именую, і по 

благодати Царицу неба і земли…і яко Мати дерзновеніє паче всіх свя-



 

554 

тих имущая к Сину своєму і Богу, за вся Хрістіяни в небесних дворіх 

вишше всіх святих вдворяяся всегда молится…» [883, 1, с. 125]. 
У церкві виявляло свою земну присутність небесне Світло. З ним 

просторувалася небесна сила як благодатне пришестя – нашестя на 

це, окреме, місце. А відтак і відмежовувалося коло – «ó-кола» як ви-
городжений простір над землею, що творив «ó-хресть» – зібраних під 

хрестом Церкви людей та землю, як про це сказано в «Житії Феодо-

сія Печерського»: «…Богу сице изволившю, да і тамо добляго отрока 
житиє просияєт, нам же, якоже єсть ліпо, от встока дьница взидеть, 

сбирающи окрьст себе ини многи звізди…» [327, с. 308]. Це було те 

Світло, що з’явилося при преображенні на Фаворі, показавши Хрис-
та Спаса. 

 
Примітки 

*1. Про церковне домобудівництво на «новому місці» як про справу 
«сотеріологійного зведення» дому-церкви говорить Кирило Туровський у 

«Слові в неділю цвітоносную»: «Словеса бо євангельскаа пища суть ду-

шам нашим, яже Христос многообразно глагола человіческаго ради спа-

сенія, єго же славний і чесний дом церкви імать искусни строітели: патрі-

арси, митрополити, єпископи, игумени, ієреі і вся церковная учителя, іже 

вірою чистою ближнім Богу створишася і пріємлють святаго Духа благо-

датію различния дари ученіа, исціленія по мірі дара Христова» [Цит. за: 
665, с. 126]. 

*2. Частина «Визнання віри» – «Credo» (Вірую) латиною: «et incar-

natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: et homo factus est» – «і вопло-

тившагося от Духа свята і Маріі Діви і вочеловічшася». «Credo» увіхо-

дить на латинському християнському Заході, разом із «Pater noster» («От-

че наш») і «Ave Maria» («Богородице Діво, радуйся»), до послідовності 

молитов на чотках. 

*3. Це вітання виразно понародовилося і помісцевилося навіть у дале-
ких від міст гірських гуцулів: «Ось дивимося, як вони підходять збитою 

купкою, і дивимося так спокійно, мов сиділи б у себе в хаті й дивилися у 

вікно, як там хтось іде вулицею. 
– Слава Йсу! 

– Навіки Богу слава с’єтому та й вам! (це вже я так нагуцулився) [937, с. 

453]. 

*4. Слова із Великоднього гімну (XIV ст.), що походить з Богемії та 

виконується на Пасхальній месі латинського обряду. 
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*5. Ось приклад такого, майже «сполучного уславлення»: і славою, і 

хвалою у колядці що співається родині: 

Ци дома, дома, пані ґосподарю? 

Славен єси і похвален єсь наш милий 

Боже на небєси! 
Ой єст він дома, в новій стодольці [310, с. 13]. 

*6. Храм справді був учтовим святом громади, окремим «живим» що-

річним дійством. Недаремно кожного року на храм обиралося, так, зок-

рема, велося на Буковині, «храмського старосту»: «У нас на храмах оби-

рають старосту, як би й на весіллі. У нас тогді був один чоловік, Ферик 

називався, за храмського старосту» (Ю. Федькович, повість «Люба-

Згуба») [920, с. 248]. 

*7. Про свято-учту ідеться ось у цій колядці: 
Кладут лижойки все сріблейкії, 

Ставят тарілці все товковії, 

Кладут хлібойко житний, пшеничний, 

Житний, пшеничний, Богу величний, 

Приймают Бога миром-кадилом, 

А всі сьвітії приймают хлібом, 

Пречисту Діву зеленим вином [310, с. 168]. 
*8. Заключна молитва з чину відправи літії. 

*9. У острозькому «Требнику» (1606 р.) місце престола та здійснення 

відправи названо з використанням латинської основи, як це подано у чині 

«Послідованіє биваємоє обрученію»: «По скончаніи Божественния литор-

гіи поставляєт священник хотящих вінчатися пред святим олтарем» [886]. 

А в львівському «Требнику» (1668 р.) простір літургійної відправи, голо-

вний підсумок якого – освячення дарів, які робляться в «преосуществале-

ніи» Святими Дарами, названо у відповідності до здійснюваного через 
силу таїни віри такого освячення – святилище: «По божественной Литур-

гіи священнику стоящу в святилищи, приходита хотящая обручитися в Па-

перт, и станета пред церковними дверми…» [880, арк. 99]. Як видно із ці-

єї рубрикальної зауваги про чин «обрученія», у львівському «Требнику» у 

просторі свячення – святилищі перебуває той, за чиїм видимим знаком 

через молитву Церкви учиняється свячення, – священик. 

*10. Дзвони серед українців мали свою «виконавську» ступеневість, і 
за цими «завданнями» дзвонів постає виразна «тілесність» (уособлення) у 

їхньому сприйнятті та називанні: «скликанчик», «другий», «підстарший», 

«старший». Саме вдаряння у дзвін вже сповіщало про появу іншого часо-

просторування, надходила пора духовного зосередження. Сама сповісна 
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часина дзвоніння «вимірювалася» словами молитов, ось як при дзвонінні 

по душі: «А дзвонареві півкопи дав, щоб поти дзвонив, поки трічи Вірую 

прокаже, бо на Помилуй мя і бідний дає. Усякий хрещений, як почує та-

кий дзвін, стане на схід сонця, перехриститця трічи і проговоре: «Царство 

небесне, вічний покій переставшійся душі!» [340, с. 285]. 
Дзвін вважався «словом» земних до неба, а так само – «небесним го-

лосом»: «Тільки малі хлопці виглядали купами з дзвіниці, ждали черги, 

щоб останній раз потягнути «хвалу Божу за хвіст», цебто дзвони за пос-

торонки…» (І. Нечуй-Левицький, «Старосвітські батюшки та матушки») 

[628, с. 386]. 

*11. Латинський гімн-молитва «Ave Maria, gratia plenа; Dominus te-

cum: Benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructis ventris tui, Jesus. Sancta 

Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen» – «Радуйся (Уславленою будь) Маріє, повна Благодаті (Ласки), 

благословенна ти поміж жінками і благословенний плід улоння Твого – 

Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годину 

смерті нашої. Амінь». З ХІ ст. входить до складу приватних молитов вір-

них. У Східній Церкві (візантійському обряді) – це піснеспів (зокрема на 

вечірні) і молитва вірних: «Богородице Діво, радуйся, благодатная Маріє 

(давніше, збережене на Галичині та у старообрядців, – обрадованная), Го-
сподь с Тобою, благословенна Ти в женах і благословен плод чрева Твоє-

го, яко Спаса родила єси душ наших (у давнішому вияві, збереженому на 

Галичині, – «яко родила єси Христа Спаса, Ізбавителя душам нашим» (у 

старообрядців – «яко роділа єсі Хріста Спаса, Ізбавітеля душам нашим»)). 

Ця прославна молитва є у «Пісній Тріоді» 1640 р., виданій за митрополи-

та Київського Петра Могили, у книзі вміщено текст цієї молитви, ужива-

ний і тепер у Київській (Українській) православній Церкві, але з прикін-

цевими словами: «яко Спаса родила єси душам нашим» і вже заміною 
«обрадованная» на «благодатная». З Києва, з цього могилянського друко-

ваного джерела, його перенесено і на Москву. 

*12. Великодня та недільна ситихира на утрені. 

*13. Тропар на винесення Плащаниці у Велику П’ятницю. 

*14. Називання міста Монастирем увіходить і до українських колядок: 

В славнім місті Монастирі, 

Матер Божа сина мала, 
Матер Божа сина мала, 

В пеленочки повивала [310, с. 41].
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5.4. «Від хати до церкви»: єдиний простір святого 
та  

священного в словесно-духовному досвіді украї-
нців 

Увіходження в простір, що зближує людську постать до святи-

ні, має і особливу дію та її образи. Це виокремлене переміщення, 

що виглядає як чинова хода. Така хода більш нагадує шестя з 
окремим ритмом переміщення, аніж звиклі кроки. Образом модел-

лю для нього була мироносицька хода до Христового гробу. Що-

най-більше її змоделювання відчувалося у просторі свята. А най-
виразніше до ходи мироносиць уподібнювалися на Великдень, 

пам’ятаючи слова Євангелії про Гріб і Воскресіння. У Великод-
ньому – Воскресенському просторі з’являлося шестя, яке за часом 

свого здійснення уподібнююється до євангельського. Показово, що 

на Великодній відправі під час обходження «зóхрести» на посвя-
чення паски сам часопростір цього дійства зближується до єванге-

льських óбразів. Адже, за словом Євангелії, жінки-мироносиці пі-

шли до гробу «заýтра» – як тільки почало сіріти. І там, при гробі, 
вони від янгола здобули звістку про Воскресіння: «И зіло заутра 

пріидоша на гроб, возсіявшу солнцу…И вшедша в гроб, видіша 

юношу сідяща в десних, одіяна в одежду білу: і ужасошася. Он же 
глагола ім: не ужасайтеся: Іисуса ищите назарянина распятого: во-

ста, ність зді…» (Мк. 16: 2, 5 – 6). 

Шестя довкола церкви, особливо на Наддніпрянщині, а доклад-
ніше – у селах неподалік Києва, щонайбільше уподібнюється до ми-

роносицької ходи. Тут духовенство навіть робить перерву поміж від-

правою утрені й початком Великодніх «часів» та літургійної відпра-
ви. І так на посвячення паски хода з’являється на церковному дво-

рищі (цвинтарі) саме тоді, коли на вулиці починає сіріти та розвид-

нятися, уподібнюючись за часом цієї дії до євангельського мироно-
сицького шестя-приходу. В народі існує саме цей часовий вказівник. 

Кажуть, що святитимуть паску тоді, як почне розвиднятися. На Га-

личині чин відправи здійснююється без перерви, а посвячення відбу-
вається так само по завершенні церковного чину. Тут здавна, як за-
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уважувалося, навіть існувало змагання поміж ґаздами, особливо у 

гірських селах, якнайшвидше після посвячення з церковного двори-
ща дістатися додому та внести свячене, а разом з тим силу Благодаті 

з кожнорічного посвячення в свою оселю. Закріпивши її і на місці, і 

над собою, звісно, через споживання-їдження свяченого. 
Саме поняття «шестя» показує уображення (образо-чин) увзаєм-

нення Неба і землі. Небо «низходить» – сходить Небесний. І земля 

здійснює висходження. Підноситься «Земний» – Син Человіческий. 
Шестя тут уображуться як повагова, чинова хода. Вона розмірена, 

але не уповільнена, швидка, але не стрімка. Отже, шестя – це незем-

на хода. Хода швидше небесна, а отже – чинова. І в літописному ви-
кладі про перебування апостола Андрія на горах, де опісля з його 

благословення постав Київ, підкреслено розрізняється «шестя» як 

піднесення ходу низом, що передається завдяки слову «лізти»: «Ан-
дрію учащю в Синопии и пришедшю єму в Корсунь…и оттоле поиде 

по Дніпру горі…и приде и ста под горами на брезі…И вшед на гори 

сия, благослови я, и постави крест, и помолився Богу, и сліз с гори 
сея, ідіже посліже бисть Києв, и поиде по Дніпру горі» [133, с. 85]. 

Саме поняття «шестя» понародовлює та значеннєво підтримує в 

народі книжні уображення, що передаються слово-виміром «тече-
ніє», «течаста», «множество течаста», «притікохом ото всіх конец 

земли». Значеннєвим ґрунтом на уображення цієї повагової ходи зе-

мних є течія води. Вода – це сила, що уображує небесне на землі. У 
своїй природній, а отже і образній появі вода є і земною, а рівно ж і 

небесною. Вода як живильний дар, уображення благодатного зли-

вання (поливання) сходить з неба. Вона має теж чинову ходу – «шес-
тя». У більшості українських говірок вода учиняє саме перехід (ви-

хід) з неба. Отож, іде дощ, іде сніг. І лише в окремих говіркових ви-

падках вода з неба прибуває по-іншому: дощ падає, показуючи важ-
кість несеного в цьому падінні. А от при уображеному переході води 

з неба, що передається поняттям ходи-шестя, вода сходить, розсіюю-

чи при переході важкість падіння, передаючи легкість свого прибут-
тя на землю. Так і всі чинові переходи в українському (руському) пе-

редаванні зображуються з наповненням смисловою силою «легкого» 

переходу, легкої – піднесеної ходи. Це шестя складає образо-дію, що 
до неї відповідником з книжного поля є «теченіє», «притікати» в ро-
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зумінні приходити, прибувати. Саме так прибувають до шанованих 

святинь – до образів Богородиці, до мощів. Вже самою ходою – у 
прибутті до святині ті, котрі «чающе» Благодаті «от міста» й від свя-

тині на ньому, уподібнюють свою ходу до шестя-теченія: «О всебла-

гий, отче Николає, пастирю і учителю всіх вірою притікающих к 
Твоєму заступленію…» [*1], щоб вже налаштувати свою Душу-тіло 

на прийняття Благодаті, яка теж сходить – «істікаєт» з Неба. Так са-

мо як «істікаєт» миро, хоча із мощів, але так само і образíв. Ще одні-
єю образо-появою «виходу святощів» у світ є близьке до «теченія» 

«точеніє». Отож, образ чи мощі «мироточат». Це, так само окремий, 

смисловий «образо-вихід», що засновується на коштовності появле-
ного, адже «точеніє» пов’язане з точилом, тобто, так само як і вода, з 

живильністю, а ще святковістю, які має в собі вино, що і походить з 

точила. 
Земне уображення святості – образ та мощі (що теж робляться не 

лише тілом, але святим образом) у подаванні небесної сили земним 

уподібнюють цю дію до земного розважливого – чинового шестя. 
Все, що походить від святинь як святощі – «істікаєт». Тому і «спраг-

лі» святощів налаштовуються на це «істіканіє», зустрічаючись з ним 

у ході, шесті, теченії. Теченіє богомольців-прочан втікає в течію «іс-
теченія» Благодаті. Богомольці притікають до місця, на якому Благо-

дать «істікаєт». На місці святості з’являються єдиний чин пересуван-

ня в просторі – чин земно-небесний, чин «істіченія-притіканія». «Іс-
тіченіє» показує появу небесну, а «притіканіє» – появу земну. 

Через те і в народі книжні імена празників годовúх ґрунтуються 

на понятійному та образному вияві «шестя» – небесної ходи, яка 
зближується з книжним «теченієм». Це «Зішестя до пекла» (назва й 

іконової композиції з малярського випису – «Сошествіє во ад»), Зі-

шестя («Сошествіє» по-книжному) святого Духа на апостолів та 
Пришестя вдруге – Суд. А так само заміна книжної (мінейної) назви 

«Вознесеніє» [*2], де відбито відривання від землі (підняття над зем-

лею, піднесення над землею) на цілком образо-чинове, пов’язане з 
понятійним ґрунтом явленого «шестя» – розміреної повагової ходи: 

«Морем, святителю, биша шествія Твоя із мир Ликийских в Бар 

град…» [*3]. «Вознесеніє» в народному називанні – це «Ушестя». 
Смислове наповнення слово-назви, що відбито в чиновому «Ушесті» 
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водночас не віддаляється від інших книжних смислових зосере-

джень. В слово-понятті та слово-образі «Ушестя» відгомонює смис-
ловий ґрунт з «Символа Віри»: «і возшедшаго на небеса, і сідящаго 

одесную Отца». Доречним буде зауважити, що такий зв’язок, який 

учиняється через перехід від землі до неба через дію шестя переда-
ється лише завдяки полю священного та святості. Саме святі та при-

святливі учиняють «шестя» – перехід. Не святі і не присвячені поз-

бавлені можливості здійснити «шестя». Їхній спосіб переходу – це 
уповільнене й зовсім не чинове, цілком земне – «лізти». Вилізти на 

небо, чи залізти в погріб – такі вислови неодноразово втрапляють і в 

казки. Це, зокрема, українська казка «Жорна»: «От один жолудь впав 
у погріб, почав рости. Полізла якось баба, глядь, а там дубок до самої 

стелі виріс…Прорубав дід стелю, а дуб виріс до самого неба…» [902, 

c. 41]. Дія та уображення «лізти» належить до земного, заниженого у 
смисловому наповненні, образного показування пересування в прос-

торі. Воно є в складі виявів повсякденних, тоді як «шестя» – це вияв 

святково-небесний. Збережено його й дотепер у простомовленні як 
ознаку земної ходи: «Вилазити з охтобуза» чи «Злазити з охтобуза» 

(з урахуванням переміщення з підвищення). А чи злізти з хати, або 

перед тим вилізти на неї. Так передається переміщення на хатнє го-
рище. На земну значеннєвість переміщення вказує «лізти» і у записі 

про відвідини Назарета у святій Землі ігуменом Данилом, хоча він у 

своєму переміщенні наближається до святині: «В той же пещері, за-
падними дверми влізочи, на лівой руці єсть гроб святого Иосифа, об-

рученика Мариина; ту єго Христос сам погребл своима рукама пре-

чистима. Исходит у гроба єго от стіни, яко миро, вода святаа біла и 
взимають на исцілениє недужним» [Цит. за: 291, с. 107]. 

А от у болгар «ізлезе» – «слезе» увійшло до високого чину смис-

лового вияву. Ним навіть передається прихід-прибуття (народження) 
з неба Спасителя у перекладеному сучасною болгарською «Символі 

віри»: «Който зараді нас човеціте і зараді нашего спасеніе слезе от 

небесата і се вплті от Духа Светаго і Дева Марія і стана човек», що 
відповідає давньому, згадуваному поперед: «сшедшаго с небес» (у 

староболгарському – старослов’янському мовному вияві). 

Щоправда, і серед українців «буденне» та приземлене для них 
слово «лізти» робиться на часину високим та піднесеним. Стає сло-
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вом, що виражає святкові, а отже – небесні, висотні смисли. Так че-

рез слово «лізти» з’являється називання осіб, що обходять, «обла-
зять» увесь простір українських поселень, заповиваючи його святом 

та священним чином, який несе добре побутування на увесь наступ-

ний час. Це ніхто інші, як полазники (обрядові гості), що приходять з 
віншуваннями до кожної хати. Вони неначе з’являють у дворі та хаті 

василівську радість засівного-польового празника. Вони ніби справді 

«ізлазять» з неба, адже це малі хлопчаки. І дія їхня неначе неземна, 
адже нею розсуваються межі часу, пересуваються та зміщуються ча-

сові миті. Серед зими з’являється весна, ознака якої сіяння. Та і сама 

хата у дії засівання ніби поновно стає на власне місце – на свій ґрунт, 
яке ще раз за нею закріплює засіяне в ній зерня. Воно має уявно 

прорости і в хаті, і в усій господі хазяїна, тим самим закріпивши їх 

поновно на землі. Тобто ще раз зробити чинними-взаконеними у 
їхньому «стоянні», а отже – у світовому законі. Адже, 

передсповісним образом доброго «стояння» хати на певному місці 

здавна був знак пророслого хлібного зерня, у якого «питалися» 
такого знаку, сіявши на місці, обраному для зведення хати. Проросле 

зерня вказувало добрим знаком на непомильність обраного місця. 

Поновним різдвяним віншуванням та величанням, учинявся ніби 
повтор цієї благословенної, узаконюваної дії. Та, зрозуміла річ, 

робилося це не лише для поновлення чинового «стояння» самої хати, 

але і всієї господи довкола неї та і всього хазяйського господарства. 
Прикметно, що все, що ув’язується з простором церкви-дому як 

простором священного, серед українців теж винагороджується смис-

ловим спорядженням святості та свяченого. А підходом до нього – 
станом, що призводить до входження в цей простір як у широту свя-

щенного, а відтак і небесного на землі, простір «понебеснених» ре-

чей та таких самих – «понебеснених» образів, тих утворів, що пока-
зують видиво небесного та силу небесного як високосну сутність, є 

свячення. Через те і тих, хто учиняє свячення в просторі церкви-

дому, українці здавна називають висвяченими, а дію, що до цього 
провадить, – висвятою.   

Власне, вúсвята – це особливий чин «вивóдин», можна про це 

сказати й так, із простору широкого на вужчий шлях присвятного 
життя, пов’язаного винятково з Церквою та церковним. Отож, висвя-
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та, що стається біля престолу, це «виводини» із загалу та «воведеніє» 

до простору вівтаря-престолу як предстоятеля перед ним у священ-
нодійстві. Такого права і набує висвячений. 

Зважаючи на висоту смислового показування свячення як виходу 

із «земного» і наближення до «небесного» – до вівтаря та престола, а 
також повсечасного перебування в небесній радості – «Вниду в ра-

дость Господа моєго» (слова з молитви до ангела-охоронця), серед 

українців саме свяченням і означається те дійство, що відбувається у 
вівтарі через покладання рук та закликання сили всесвятого Духа: 

«Божественная Благодать, всегда немощная врачующая, і оскудіва-

ющая восполняющая, пророчествуєт…» [*4]. Справді священича по-
свята українцями передається як виведення із «низу» земних і заве-

дення на висоту «вóвтаря» [*5] – до висоти небесних, адже латиною 

«altarium» – це підвищення (від «altus» – високий), його підкреслю-
ється через слово-утвір, що передає смисл самого свячення. Отож, 

ви-свята як ви-ведення – ви-водини. Висвячені – це священики, тоб-

то вже посвячені, так їх означає Захарія Копистенський: «Таже об-
ращаєм паки слово єже к священним» [398, арк. 15]. 

Через цю особливість смислового сприйняття свячення-

священства українцями вживається назва «вúсвята», а не «рукопо-
ложеніє» (грецькою – «χειροτονία»). Саме так показувалася і підкрес-

лювалася не земна дія, а небесне пришестя-нашестя сили Духа, що 

творило освячення і посвяту як при-свячення. 
Церква, отже, – місце святості. Цю святість зосереджено показу-

ється через називання, як зауважувалося, дії уведення у чин святитель-

ства. Таким і є давнє покликання святительства – єпископського ке-
рівного і духовного життя. Отже, у «висвяті» відбито особливий 

смисл священичого життя – священнодійство, а так само збережено 

цей смисл, що його передає давнє слов’янське визначення – святи-
тель. Святитель виконує і свою безпосередню дію – свячення: «Ієре-

єви власт, строити Тайнами Церковними, і сія освящати» [883, 1, с. 

133]. 
Прикметно, що ні на Наддніпрянщині, а ні на Галичині не сталося 

витіснення старовинної назви, до якої вміщено смислову «небес-

ність» – з висоти появу дії свячення. По всій Україні – це свячення. 
Так не зовнішньо видима дія – рукопокладання, але внутрішній 
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смисл дійства, у якому стається піднесення земнородного як посвя-

чуваного до висоти прийняття дару Духа, що відбувалося через чу-
вання приходу Духа, і почуття отримання Його дару. Висвячуваний 

підносився – святився, а Дух своєю силою низ-ходив і святив. Все це 

показувало таїну смислу сили дії Духа та Благодатного дару, які ви-
являються у свяченні: «Святяй і освящаяй всяческая». 

Таким серед українців закріпився образо-чин свячення. Це було 

розумінням того, що сáме відбувається з сили приходу Духа. І це бу-
ло «своє» слово-поняття, і «свій» образо-чин священичої путі. Бо, як 

помітно, не грецьке «хіротонія», ні його слов’янський переклад – 

«рукоположеніє», не отримали тут засвоєння. Ще в «Слові о блажен-
нім Симоні, єпископі Владимерском и Суждальском», де засвідчено 

«написася» відданість саме місцевому означенню зведення на всі 

ступені священства: «Князь же великій Георгій Всеволодичь Воло-
димерскій умоли митрополита Матфея, и посвятиша в Києве Симона 

єпископом богохранимому граду Володимеру и Суждалю» [4, с. 

210]. 
Отож, не зовнішній образ – дія, як зауважувалося, робляться ос-

новою для передавання смислового вмісту здійснюваного при свя-

щеничому свяченні-уведенні на висоту покликання, але таїно-смисл, 
який має показати завдання священства – наділити силою посвячен-

ня з Благодатного дару апостольства. А через отриману висвяту і са-

мому святити. Відтак, не «рукоположеніє», що показує лише мить 
передавання сили Благодаті у апостольській спадковості, але вхо-

дження у простір посвячення і набування сили святити зосереджу-

ється у назві цього дійства. Сам простір «виводин» із звичайного 
стану і заведення у просторовість освячення – святині та свячення у 

давніх «Требниках» названо святилищем, це просторове зосеред-

ження Благодатної сили освячення. Така назва зустрічається, зокре-
ма, у львівському «Требнику» (1668 р.) у «Послідованіі обрученія»: 

«По божественной Литургіи священнику стоящу в святилищи, при-

ходита хотящая обручитися в Паперт, и станета пред Церковними 
дверми» [880, арк. 99]. Привертає увагу також називання у «Требни-

ку» тих, хто вінчатиметься, їх нерозподілено названо «новоневістни-

ми»: і молодого, й молоду: «…и пришед паки Ієрей, знаменаєт глави 
новоневістних…» [880, арк. 99]. Це образ чистоти тих, хто обруча-
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ється, і невдовзі візьме шлюб – звінчається. Сáме так, однаково, не 

розподіляючи статей, показує шлюбну єдність-парність і українське 
народне називання тих, хто вже перебуває у шлюбі. Обидва вони – 

«дружина»: «мій дружина, моя дружина»: «Да поможи, Боже, на ру-

шничку стати: тоді не розлучить ні батько, ні мати, ні чужая чужина, 
коли судилася дружина», «Чоловіче мій, дружино моя, завіз ти мене, 

де роду нема» [Цит. за: 809, с. 448]. Починає снувати образ такої па-

рності-єдності називний досвід, викладений у «Требнику». І церков-
не, і народне називання сповіщають заразом про шлюбну єдність-

пару. Слід зауважити, що таку пару-єдність являє так само висвячу-

ваний із Церквою. У його висвяті відгомонює смислами таємничий 
шлюб із Церквою. 

У смисловому зосередженні «висвяти» показується не лише мить 

переходу з мирського у священне, але і всі подальші дії, можливість 
учиняти які й надає свячення. У образо-чині висвяти висновується 

усе священиче життя, завдання та можливість якого – святити та 

освячувати, а відтак – особливий спосіб життя – бути готовим учи-
нити свячення, а ще – достойним берегти святиню. А це і дім-церкву, 

і те, що в ній святиться: «Блаженний же єпископ Симон, приим ар-

хиєреискій степень и жезл в руці свои пастирский, подвизашеся с 
Богом врученніи себі пастві, трудов своих мнишеских єдиначе не за-

бивая і воспоминаше часто преподобних отець Печерских труди и 

подвизи, и душею радовашеся, яко сподобися тамо сожитель бити, і 
в помощь молитви іх призваше, и благодатию Божиєю защищаєм і 

воспомогаєм, добрі строяще свой престол. Писаше же и жития свя-

тих отец, в ползу правовірним, і великим тщанієм испитоваша, аще 
кто самовидец бив или слишатель извістен коєму чюдеси, вся си аки 

пчела трудолюбиво собираше: велию бо любовь і віру их ко пресвя-

тіи Богородици и преподобним отцем Антонію и Феодосію, яко мні-
тися єму чювственні в пещері жити, тілом бо точию в єпархіи живя-

ше, душею же и умом со преподобними всегда сии. Поживе літа до-

волна, бив во святителстві літ 12…» [4, с. 210]. 
Показово, що ця, місцева, назва отримання благословення та сили 

Благодаті – висвята була спільною назвою і в народному, і в церков-

ному називному обіжнику, як про це засвідчує приклад з «Палінодії» 
Захарія Копистенського: «В єпархіи неналежніи не вдаватися в оних 



 

565 

не посідати, не святити в чужой єпархіи клириков…», «О блаженом 

Мині, патріарсі Константинопольском, і єго посвяченю» [343, с. 635, 
683]. 

 

 
Поява церкви-дому як місця Благодатної присутності і Благодат-

ного роздавання дарів на всі вияви людського життя надалі приво-

дить усі людські дороги саме до неї. Все важливе, що задумується 
для виконання чи то в хаті, чи то в дворі – в малому світо-просторі, 

виноситься на пораду – на «совіт» з громадою та під благословення 

Церкви. Сюди належить і шлюб, що вивищувався у своїй появі в 
громаді саме церковним вінчанням, і хрещення – Благодатне уведен-

ня до життєвого та духовного простору «своїх» – в громаду й спіль-

ноту – Церкву, і свячення кожної оселі-хати – перенесення і на неї 
простору благодатного пришестя, а відтак – розширення меж свя-

щенного в людському житті. А ще «печатаніє» гробу-дому, що спе-

ршу давався переважно в просторі, близькому до самої церкви – на 
цвинтарі, і лише пізніше – на віддаленішій від церковної споруди зе-

млі. Тобто вже при каплицях на кладовищах. 

Над тими, хто брав шлюб, підтверджуючи, отже, свій со-люб, 
учинялося двоє заручин. Одні були «хатніми», інші ж – церковними. 

Власне, заручини («обрученіє») віддавна як чин, що передує вінчан-
ню, вміщено до «Требників» слов’янських та, відповідно, – до гре-

цьких «Евхологій». 

Важко визначити, яке середовище зробилося джерелом утвер-
дження заручин серед українців. Чи то громада передала це заведен-

ня зі свого вжитку під церковне благословення. А чи ж Церква ви-

явилася дарувальницею цього свого чину до вживання в громаді. 
Можна припустися думки і про церковне джерело походження зару-

чин в хаті – громаді. Перші заручини були «хатніми» [*6]. І учиняли-

ся вони з дозволу та за участі громади. Адже на заручинах головне 
завдання віддавалося старостáм, яких обиралося на сватання-

заручини. Саме таке називання цієї, ледь не головної, дійової особи 

на сватанні було «громадським». Староста в громаді ніби «позичав» 
своє ім’я та становище тому, кого кликалося за старосту на сватання 

та на заручини. На сватанні-заручинах однією з головних появ є ру-
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шник або хустка. Він (вона) – це знак згоди громади, або ж підтвер-

дження одним голосом, заразом з батьківським благословенням, і 
свого – громадського благословення. Громадський голос у цій справі 

є однозвучним з батьківським. Отож, рушник (хустка) – це знак на 

поєднання від громади, несений і готований молодою. Цей знак пе-
реноситься і в церкву, де разом і вінцями показуватиме образо-чин 

єднання у Славі новотвореної пари: 

Матінко з отцем, 
Вийди проти нас… 

Звінчали твою дочку з паничем 

Хоть не з паничем – з мужиком, 
Звязали рученькі рушником [971, с. 292]; 

 

Вийди мати, вийди мати, з калачем, – 
Вже звінчали твою дочку з паничем; 

Не з паничем, не з паничем, а з мужиком, 

Ой звязали ій ручки рушником [971, с. 292]. 
Власне, посутність заручин як чину відгомонює ще і в його назві, 

яка безпосередньо вказує на доконане дійство, – «побратися». Ця на-

зва так і залишається діє-виконуваною і не набуває іменного вияву, 
тобто немає «побрання». Іменним супровідником до цієї дії висту-

пають «заручини», що загалом і складають чин – дію у суті своїй. 

Отож, таке складання робиться з дії – «поберіться», як наказової та 
заохочувальної, про неї кажуть батьки та присутні на сватанні, а в 

доконаному стані – це вже вчинені заручини. Власне, на заручинах, 

де висловлюється згода батьків і громади на шлюбне поєднання, ро-
биться ще й підкріплення учиненого високим давнім словом Церкви. 

На заручинах звучить слово «ректи», відтак – і близьке з ним «рек-

ло» (у давню пору – поіменування) як нове ім’я. Ті, хто збираються 
до шлюбу, вже «наречені» з благословенного батьківського слова. 

Вони – «наречені» і в хаті, і в громаді. 

З цього наречення як супровідники «до вінця» – на саме вінчання 
виникають і дружба та дружка. Вони представники молодечих гуртів 

– парубочого та дівочого, а відтак – і громади, до якої такі гурти є 

перехідними ланками. Показово, що і в образі самого вінчання вини-
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кає сполучна одність, яка вказує на витворювану пару, отож «до він-

ця», хоча насправді – до вінців (до двох вінців). 
Так громада (згуртування), окрім хустки з хати нареченої, до церк-

ви висилає ще й тих, хто держатиме вінці слави. Власне, громада так 

учиняє своє «представництво» у духовному просторі Церкви – спіль-
ноти. Але громадські – хатні заручини потверджуються Благодатною 

силою і благословенням Церкви. Отож, у церкві перед вінчанням учи-

няються церковні заручини – за «Требником». Слідом за заручинами 
Церква передає пошлюблюваним вінці слави. Саме так, як з дому пе-

редавалося перед тим хустку, що, як зауважувалося, разом з вінцями 

витворює образ єднання шлюбної пари, який молоді набували в церкві. 
Вінці, були образом небесного та царськості, потвердження цього –

винесення їх до молодих через царські врата в іконостасі. Про розу-

міння небесності вінців як появи, що уображує на землі небесну цар-
ськість, промовляє і назва виданого у Чернігові 1702 р. твору : «Вінец в 

честь тривінчанному Богу, в Тройци славимому» [602]. 

Про небесність вінців як образу слави на Висотах ідеться і в «Па-
терику Печерському»: «…великій в отціх отець Феодосіє, прежній 

світильник, трудоположник же і чюдотворец в земли Рустіи. Гді бо 

радости сея болши, єже сподобихомся видіти, отца і учителя нашего 
отшествіє к Господу і пріимша вінець нетлініа і нігде близ престола 

владичня предстоаща всегда і дрзновеніє имуща молити о нас влади-

ку» [4, с. 87]. А ще в Несторовому «Житії Бориса і Гліба»: «І сам 
владика Господь Ісус Христос сріте я с вои ангельскими вінцая побі-

доносними вінци» [Цит. за: 834, стб. 488]. Отож, вінець є царською 

появою на небі. Ним же передається царськість як влада, але як і 
слава на землю. А саму царськість виявляв і початок вінчання, у 

ньому прославлялося небесне царство-влада. Він є таким самим, як і 

початковий виголос літургійної відправи: «Благословенно царство 
Отца, і Сина, и святаго Духа нині и присно и во віки віков». Вінці 

перебувають на висоті – на головах, їх подає Церква. А от хустка, 

стає земним знаком поєднання шлюбної пари, вона лягає нижче, 
скріплюючи руки, і є більш низовим – хатнім образом. Хустка і в це-

ркві потверджує здійснені вдома заручини. 

А ще до того ж, у церкві, як неодмінна річ, а відтак і умова він-
чання за «Требником» митрополита Петра Могили, був килим-
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підніжок: «Пришедшим же новобрачним пред приуготованний пос-

реді церкве столец, станета оба на коврі» [883, 1, с. 496]. Його часто, 
а згодом і зовсім, замінив «хатній» рушник. Килим (рушник) у церкві 

робився підніжком чинового «стояння» і разом з вінцями та хусткою 

увіходив до складу образо-чину шлюбної слави. Береглася так само 
пам’ять про шлюб як «ставання» (один з виявів чинового «стояння») 

на килимку: «…та вибачєй, бабо, мила, бо з тобов на слюбний на ко-

верець стану» [937, с. 67]. У московських давніх «Потребніках» зга-
дано про «бєлий, чістий» підніжок: «…і прівед іх среді церкві, ідєже 

стояті вєнчанним. На мєстє том постілают в подножиє ткательство 

ново бєлоє чістоє от льну, ілі что іно…» [887, л. 56]. 
Згодом самі заручини в церкві, що учинялися за «Требником», 

почали уображувати колечка – обручки, згадка про них є і у весіль-

них піснях: 
Лети, лети, соколоньку, поперед нас, 

Неси, неси вістоньку батеньку од нас: 

Що вже єго діточки звінчани; 
На білому рушничку стояли, 

Золотиі перстеньочки міняли [Цит. за: 971, с. 285]. 

У різдвяному величанні дівчині з’являється образний та значен-
нєвий відповідник до того розподілу, що є у «Требнику», тут симво-

ліка, яка супроводжує «металеві óбрази» обручок, що покладаються 

на руки новошлюбних в чині «Обрученія», розподіляється на чолові-
чу («женихову») та жіночу («невісті»): «Взем же священник перстеня 

от святия Трапези, подаєт златий убо жениху, сребряний же невіс-

ті…» [883, 1, с. 430]. У тексті величання дівчині теж співається про 
срібло (срібний перстень) дівчині: 

….Що ж мені буде за преємець? 

“Ой буде-буде срібний перстенець, 
Срібний перстенець – три служби: 

Одна службонька на святе Різдво, 

Друга службонька аж на Василля, 
Третя службонька аж на Великдень” [Цит. за: 250, с. 142]. 

Самі персні як неодмінна ознака шлюбу (со-любу) увіходять до 

єдиного образо-чину вінчання. Вони, що з’являються на «обрученії» 
на руках заручених, мають вже допровадити до вінця. Саме така по-
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слідовність появи: перстень – вінець уображено подається у ще одній 

величальній пісні дівчині: 
  Ой на водах на Йорданах 

  Там Ануня молодая 

  Біль білила, ручки мила, 
  Срібний перстень згубила… 

  Миленький пішов, перстень ізнайшов, 

  Вінчую тя вінцем – барвінцем 
  Щонайкращим молодцем! [Цит. за: 250, с. 142]. 

Так упродовж часу саме пошлюблення, окрім того, що переходом 

у послідовності відбувалося в хаті та церкві – це заручини та вінчан-
ня, як вже тепер зрозуміло, разом з тим набуває ще й трискладового 

образо-вияву. Це хатня хустка, яка переходить і до церкви. Та церко-

вні обручки й вінці, їх передавалося пошлюблюваним лише в прос-
торі церкви. 

Схоже, можна говорити й про те, що давніші заручини були в ха-

ті, але доконувалися ще й за участю священика. Тобто хатні заручи-
ни, де говорилося й про посаг (придане), і про відбування весілля, 

завершувалися чином «обрученія» (молитовним супроводом і благо-

словенням з «Требника»). Але сталося те, що ці дві появи – два чини 
було розведено в часі з показною послідовністю. Спершу – хатні за-

ручини, а вже опісля – церковне «обрученіє». Напевно, зробилося 

так не без наполягання громади, яка подавала свій виразний голос у 
справі шлюбу. Адже ті, хто мав звінчатися – зійтися в одність під він-

цями, вже входили до складу громади, вийшовши з молодечих гур-

тів. Громада ж і перебирала на себе відповідальність за них. 
Власне про те, що і хатні заручини, і церковне «обрученіє» бува-

ло не розводилися в часі, засвідчує весільний досвід балканських 

слов’ян та греків. У них, особливо у час османської займанщини, та-
кого розведення в часі не робилося. А ставалося навіть так, що і за-

ручини, і саме вінчання робилися «хатніми» [255, с. 459]. Траплялося 

так, що церква була неблизькою – у далеких селах, а чи містечках, і 
їх було не так багато, бо турецьке панування хоч і не забороняло зо-

всім християнам визнавати свою віру як людям Книги – Писанія, за 

таких мусульмани вважали і християн, і юдеїв, але і не сприяло ду-
ховному життю Церкви, навіть навпаки. Через такі обставини шлях 
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для весільного поїзда до церкви був утруднений. Тоді сам священик 

приходив у дім, де мало відбуватися весілля. Тут здійснювалося і ві-
нчання, а перед тим «обрученіє». Отож, на Балканах упродовж три-

валого часу і вінчання, як так само і хрещення, були здебільшого 

«хатніми», а не церковними. Церква ж робилася переважно місцем 
літургійної відправи задля потреби в наявності престола та антимін-

са. І через шанування місця святості та уособленої небесної «присут-

ності», що здійснювалося в церкві-домі. 
Саме тоді з’явилося багато мандрованих священиків, а навіть і 

єпископів, з переносними антимінсами, які на тривалий час виїздили 

поза межі своїх єпархій. З Півдня – Балкан, а ще з Єрусалима вони 
переходили і на Волощину, і в Молдову, де були навіть «єрусалим-

ські» монастирі, які передавалися на «кормленіє» Єрусалимським 

патріархам місцевою знаттю. Доходили вони і до України. А їх на-
слідували вже місцеві мандровані дяки, що були навіть особливою 

появою, як мовилося, у час існування київського академічного прос-

тору – часу старої академії у Києві. 
Привертає увагу поява, як зауважувалося, в називанні «нарече-

ними» в громаді заручених давнього «ректи», що справді є словом з 

поля високого означення, а в цьому випадку так само дії, що передає 
священний, за вмістом, вияв. Тоді, як за інших обставин задля позна-

чення взаємин внутрішньо сімейних таки використовується слово, 

«низовіше» за виявом свого побутування – «при-земленіше», отже – 
це «названі брат та сестра», або ж «названі» батько й мати. При весі-

льному столуванні хтось із названих батьків може заступати не ная-

вного когось і з них. Аби в такий спосіб дотриматися і образо-
чинової парності, а відтак і повноти. Адже парність-повнота батьків-

ства на весіллі має бути перед-образом – прототипом для снування 

основи у виникненні нової пари. Батьківська парність як повнота пе-
редається молодятам, що мають скласти та витвороти таку ж пару- 

повноту. 

Але високе слово «ректи», яке зустрічається і в церковному вжитку 
– наречення на єпископа, передається лише молодим. Показовим є і те, 

що шлюб як образо-чин представляє і увіходження у духовний простір 

священства в Церкві. Адже священик ніби пошлюблюється з Церквою, 
як так само шлюбиться зі своєю духовною областю-землею (єпархією), 
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яка дається йому під владу – «дана єму область», владика-єпископ. І при 

втраті свого владики-єпископа єпархію називають і дотепер «вдовству-
ющая» – овдовілою. А в «Густинському літописі» про вдівство Київ-

ської митрополії сказано так: «Витовт, великий князь Литовский, виді, 

яко светая Софія, столная церков митрополяя, не имущи государя, аки 
вдова осиротівша красоти своєя лишенна єст…» [Цит. за: 358, с. 43]. 

Підтвердження шлюбного за смислом увіходження у священний 

стан є те, що на висвяті співаються ті ж самі тропарі, що і на вінчан-
ні, а серед них: «Ісайє ликуй…». 

Прикметним є й те, що «женне» духовенство має звінчатися – 

взяти шлюб до своєї висвяти-вінчання з Церквою. Коли таке «пош-
люблення» – висвяту вже здійснено поперед, воно накладає «печать» 

– заборону на вінчання задля тілесного шлюбу. «Духовне вінчання» 

– висвята у силі свого дійства перевершує, а повнотою своєю пере-
інакшує життя висвяченого, що відтоді належить лише до духовного 

простору та духовного поєднання з Церквою. Через те висвята-

«духовний шлюб» з Церквою повнотою своєю покриває життя ви-
свяченого, роблячи межу для чогось іншого, окрім церковного. 

Показовим є й те, що, окрім вінців, які виявляють образо-чин 

«пришестя» та покладання на голови пошлюблюваних небесної сла-
ви та небесної царськості, а відтак показують спосіб «понародовлен-

ня» царськості, і є, звісно, речами зі східного візантійського обрядо-

вого походження, на вінчанні згодом з’являються і обручки, що пе-
рейшли із західного культурного джерела. Власне, тут обручки уві-

ходили до образо-чину – «ordo imagionis» при шлюбі («matrimo-

nium»). Ці два колечка являли одність на Заході, де не вживалося 
східних вінців, і не було розвинено чину вінчання. Натомість чин 

шлюбу на християнському Заході – це благословення («Benedictio») 

молодих – «sponsus» (молодого) і «sponsa» (молодої) під час меси. 
Обручки, що увійшли до вживання і на Сході, зокрема серед 

українців, хоч і були значно пізнішою появою, порівняно з вінцями, 

отримали в «Требнику» окреме благословення та покладенням на 
святій трапезі: «Взем же священник перстеня от святия Трапези, по-

даєт златий убо жениху, сребряний же невісті, сим образом. Златим 

убо Креста образ творя трижди над главою жениха, и влагаєт перс-
тень на четвертий перст десния руки, глаголя: Обручаєт раб Божій 



 

572 

(Имя)…Знаменав же такожде перстенем главу невісті трижди, влага-

єт єго на четвертий перст десния руки єя…[883, 1, с. 401 – 402]. 
Власне, на Заході існує теж своє бачення «духовного шлюбу», яке 

закріпилося на Сході за священством. Це чернецтво. Отож, на Заході 

чернецтво робить «духовною парою» тих, хто вступає до чоловічих 
орденів з Марією-Царицею неба – з «Regina coeli». А тих, хто вияв-

ляє бажання перебувати у жіночих чернечих згромадженнях, з Хрис-

том Спасителем – Христом Царем – з «Christus Rex». І виявом такого 
«духовного пошлюблення» є носіння обручок, подібно до того, як їх 

покладають на свої руки пошлюблені на Заході. Різниця лише в то-

му, що на Заході, і світські – секулярні, і ті, що перебувають у реґулі 
– чернечому законі, носять обручки на лівій руці. Тут за силою впли-

ву виявляються західні «cordum» та «cordia» – посутня серцевість у 

спийнятті появ і у вбачанні явищ. 
І на Сході спостерігається таке наближення, «парний стан» з не-

бесним Спасителем. Таку парність уображено, зокрема, в загальному 

тропарі преподобномученицям, де з вуст самих уславлюваних муче-
ниць у передаванні тропарем лунають такі слова: «Агница Твоя, Ісу-

се, зовет велиім гласом: Тебе, Женише мой, люблю і Тебе іщущи 

страдальчествую…». Про чернецтво як про шлюб ідеться і в «Треб-
нику» митрополита Петра: «Святий Господи сил, Отче Господа на-

шего Іисуса Христа, благослови раба Твоєго, єгоже призвал єси в ду-

ховний твой невістник...» [883, 2, с. 941]. 
Українці, незважаючи на їхню природну серце-спрямованівсть – 

кордоцентризм [992], обручки ж, сприйняті із християнського Захо-

ду, переклали на «свою руку» – на праву. Так завелося, без винятку, і 
на Наддніпрянщині, і на Галичині. Основою для такої появи був ві-

зантійський «право-вияв», на якому ґрунтується і православ’я – 

«ὀρθоδоξία». Це право-чинення – з правої руки властиве для україн-
ського побуту, особливо для дій та справ, що належать до простору 

церковного, а відтак – і священного. У «Требнику» митрополита Пет-

ра Могили сказано про покладання обручки-персня саме на праву 
руку: «Златим убо креста образ творя трижди над главою жениха, и 

влагаєт перстень на четвертий перст десния руки єго» [883, 1, с. 401]. 

Здавна у народі кажуть, зокрема, так ведеться на Бориспільщині 
під Києвом, що навіть хода до церкви, як і поворот з неї додому, має 
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відбуватися лише правим краєм дороги, а чи ж шляху [*7]. Тобто має 

панувати образо-чин «прав’я», визнаного і кріпленого кожним у сво-
єму житті, а отже і правди. Отож, у силі вияву має бути «праве», а не 

«криве». Хода має відбуватися шляхами «правими», а не «кривими». 

Таку ходу виснував ще Феодосій Печерський: «…Отче святий Фео-
досіє, да причтет ни к лику чад твоих, єже ходиша без порока по сте-

зям правди, і неразлучни створи ни зрініа світообразнаго твоєго ли-

ца…» [4, с. 92]. 
«Прав’я» – грецьке «ὀρθός» (прямий, правдивий) запанувало і у 

діленні при заповненні церковного простору. А сталося це, напевно, 

вже після усталення вибудови іконостасів. Бо спрямовувалося таке 
розташування і стоянні в церкві саме з огляду на намісні образú. Хо-

ча «намісний» ряд давньої вівтарної перегороди – старовинна поява 

у грецько-візантійському будівному досвіді та опорядженні святині, 
а відтак – і слов’янському. У «Печерському патерику» в оповіді про 

чудесну появу голуба в церкві у «Слові о преподобнім Спиридоні 

Проскурниці и о Алимпіи Иконниці» згадується і про те, що незви-
чайно прибулий птах, літаючи церквою, наближався і до «намісних» 

образів – першогу ряду при царських вратах: «…и се из уст пречи-

стиа Богоматере изліті голуб біл и літяше горі к образу Спасову и та-
ко скрийся…и паки голуб излетіл єсть…слетів же долу, сіді за ико-

ною чюдною богородичною намістною…» [4, с. 173]. Отже, здавна у 

цьому ряді образи розташовувалися так, як і звиклим є тепер. 
А коли вже було сприйнято і вінчальний чин пошлюблення, тоб-

то визнання пари та парування неодмінно після церковного благос-

ловення, тоді у згромадженні, що проживало в одному малому прос-
торі землі, і саме просторування святині-церкви, де відбувалося він-

чання, почало сприйматися за вінчальним чином. Тобто, розподілено 

– на праве, і ліве. У «Требнику» даються виразні вказівки на те, як 
мають стояти молодий і молода, і як біля святого просторування хре-

ста мають лежати обручки. Чоловіче – праве, а жіноче – ліве: «… и 

станета пред Церковними дверми: Муж убо от десния страни, Жена 
же от шуєя…» [883, 1, с. 397 ]. У московському «Требнику» («Пот-

ребнік», 1639 р.) вдалися навіть до місцевого перекладу 

слов’янського слова «шуєя страни» (відтак ліва рука – «шуйца»): 
«…входят в церков, і станут прямо церковним дверем, муж убо от 
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десния страни, жена от левия…» [889, арк. 130]. Визначальним для 

такого розподілу є розташування, як мовилося, при царських вратах 
намісних образíв. Стаючи до вінця, наречена споглядає на Богомате-

ринство Марії – на образ Богородиці в іконостасі, а наречений ди-

виться на руку благослоення, що її підносить Спаситель. 
Вже як пам’ять про «просторування (розташування) себе» в свя-

тині – в церкві на вінчанні, в народ переноситься такий же спосіб і 

перебування в церкві і на інших відправах та в інший час. Так стає в 
церкві громада: чоловіки – правобіч, а жінки тримаються лівобіччя. 

Справжнє увіходження в громаду ставалося після звінчання. 

Отож, і вінчальний чин сприйняла громада як основу на розподіл 
при своєму перебуванні на відправі у святині. Так громада увіходила 

і ставала в церкві аж до початку-середини ХХ ст. 

Хоча сам будівний досвід українців і називний розподіл простору 
святині-церкви говорить дещо про інше. Будова церкви серед украї-

нців тридільна – церква просторується від межових вхідних дверей, 

що уводять у межовий простір святощів – від церковних дверей до 
царських врат, які розкривають таїну приходу неба на землю, тобто 

тілесний та серцевий рух у церкві від «земних» дверей до «небес-

них» царських врат. І та частина, що є притвором, і прилягає до цер-
ковних дверей, серед українців називається «бабинець». 

Власне, ця назва вказує про інше «тіло-стояння» в просторі церк-

ви, яке побутувало в давнину. Колись чоловіча частина громади мала 
«передóве» місце, а жіноцтво містилося у «при-дверянíй» половині. 

Тобто у тій частині церковної споруди, що при-лягала та при-водила 

до церковних дверей. Окрім називного досвіду українців, на схожий 
розподіл у розташуванні в просторі церкви вказує і збережений до-

тепер досвід ділення церковної будови серед старообрядців-липован 

Придунав’я. Тут і тепер чоловіки і «хлопци» стають «на пєрєді», а 
жінки розташовуються у «при-дверянíй» частині. І цієї виразної осо-

бливості поділу місця в церкві, відгомін про який зберігся лише в на-

зивному досвіді українців, немає серед старообрядців у Північних 
землях. Тут вже теж, як і у згаданому українському розподілі, «сму-

гують» простір святині на «праве» і «ліве». 

Прикметним є й те, що серед українців запановує давній образ, 
коли являється видиво підкріплення Благодаттю – «Божественная 
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Благодать, всегда немощная врачующая і оскудівающая восполняю-

щая пророчествуєт…» (молитва на висвяті у ступені священства) при 
поставленні у священичий чин, це – свячення. Адже всіх архієреїв 

слов’яни називають святителями, відповідно до їхньої чинової дії, 

отриманої через апостольство: «Святительство Твоє да помянет Гос-
подь Бог во царствиі своєм» (виголошується здавна на євхаристійній 

літургійній відправі). Отож, серед українців про зведення у диякон-

ській та священичий чин говорять як про свячення. Такі ж свячення 
отримує і єпископ. Тоді, як серед росіян утвердилося поняття «руко-

положеніє», що є видимим образом, як мовилося, передавання Бла-

годаті силою апостольства – через покладання рук. Власне, у росіян 
виразно показується і в називанні цієї чинової дії образо-тілесність. 

Це безпосереднє задіювання рук, з покладанням її на голову того, на 

кого прикликається Благодать. 
А от в українців у цьому випадку образо-тілесність відійшла з 

першопоказового вияву. Натомість, утвердилося поняття, яке зосере-

джене у природі і силі дії єпископського і священичого служіння, – 
це освячення. Серед українців у слово-вияві свячення зібрано уся 

суть єпископських і священицьких дій – це низведення силою Благо-

даті небесного на землю. Тобто освячення всього, на що ті, хто свя-
титиме, закликатимуть небесну дію. Так у цьому слово-понятті вит-

ворюється уображення дії небесного на землі, головне спрямування 

якої – це свячення і освячення. Так виструнчується послідовність 
свячення – отримання Благодатної сили. І ті, хто святить – це єпис-

копи та священики, так само й самі святяться. 

Серед українців утвердилося поняття, ґрунтоване на природі 
зближення небесного та земного, а це – освячення. Через те, підтри-

муючи давній чин святительської дії, серед українців кажуть, що і 

самих тих, хто учинятиме свячення, святять – ви-свячують, тобто ви-
водять із звичайного повсякденного простору. Тому і утвердилося в 

українській слово-культурі поняття єпископської та священичої саме 

висвяти. А вже ті, хто здобув таку Благодатну силу з самої висвяти 
(ви-святи себе), міг учиняти посвячення, і простір повсякденний у 

часо-появі свята робив наповненим небесно-спорядженими речами, 

тобто свяченим. 
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В Україні все посвячене в окремі дні приходу свята збірно нази-

вається «свячéним». При чім, саме свячення а, отже, посвяченість 
речі, виходить на першовияв її образопредставлення. Навіть назва 

самої речі, що є її головним «природним представленням» відходить 

від неї, поступаючись силі святості, переданій їй. Про посвячене го-
ворять як про «свячéне». Так, зокрема, кажуть і про паску, і про 

увесь уміст Великоднього кошика. Вони заразом складають появу 

свяченого у просторі приходу празника Паски. Розговітись свяченим 
закликають усіх хатніх після повернення з церкви до хати з Велико-

дньої нічної відправи. Хоча, і саме свячене – паска уображує силу дії 

«заповненого святом» простору. Але в цьому випадку саме однинне 
(від-частковане – виділене) від цілого представляє і хату, і родину на 

посвяченні. Адже ідуть до церкви святити саме паску, хоча б і в ко-

шику було навіть кілька пасок. В окремих випадках ця «однинність» 
від «збірності» показу образу свята переходить навіть і на ще неспе-

чені паски. Отож, готуються пекти паски (рідше – паску), а от свя-

тять таки майже винятково паску. Тоді, як у росіян, до прикладу, до 
свяченого майже завжди додається і назва того, що посвятилося: 

«освященное яблочко». 

Серед українців укорінився звичай, коли громада, що виявляє 
значну участь у «приступцях» до шлюбу – заручинах, а відтак і пока-

зує власну відповідальність за шлюбних, і в здійсненні шлюбу так 

само виявляє велику участь. Стається це через надання «своїх» пред-
ставників до шлюбного дійства в церкві. Ними виступають, як мови-

лося, учасники молодечих гуртів – від дівчат, і від хлопців. Вони і є 

виконавцями цього поважного громадського завдання. Адже, це саме 
на руському Півдні утвердився звичай, що зробився додатковим чи-

но-дійством на вінчанні, – «свій» особливий чин «держання» вінців. 

А самі вінці являють видиво небесної царськості, що підтверджуєть-
ся весільними піснями. Вінець як небесна поява, що в чиновому об-

разі показує небесну силу царства та слави в сприйнятті та утвер-

дженому розумінні серед українців справді «понародовився». Образи 
та смислове поле всевладного царства з Неба передаються у простір 

українського життя під час вінчання. Тоді пошлюблювані прибува-

ють, щоб поєднатися у Законі – звінчатися, переступаючи межу, за 
якою стається просторування священного в кожній громаді, тобто 
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входять у церкву, де і з’являється чиновий образ пари. Разом з тим, 

двоє набувають благословенної слави з вінців, отже здійснюється 
поєднання в пару – звінчування: 

                    Вийди, мати, витати 

Своєї доненьки питати: 
«Где-ж ти, доненько, бувала, 

Що під царскім вінцем стояла?» [971, с. 293]; 

 
«Почім ти мене, Марисю, пізнала, 

Що ти мене місяцем назвала?» 

– По мові, Ивасю, по мові, 
Що був царскій вінок на голові [971, с. 275]; 

 

Паламар ключі ховає, 
Ивась Марусю питає: 

«Чи я-ж тобі, Марусенько, вельми люб, 

Що ти зо мною брала шлюб, 
Під царским вінцем стояла, 

За правую рученьку держала?» 

Из правой рученьки перстень зняв 
Да на мою рученьку ліпший дав [971, с. 285]. 

Про небесність вінців у весільних піснях свідчить те, що їх плете 

та передає сама небесна Цариця Богородиця Марія, притім забираю-
чи його на небо після звінчання, як образ небесної Слави: 

                     – Мар’єчко, дитятко, що ти видало? 

                     «Видала батейку, Святую Пречисту, 
                     Святая Пречиста віночка вила, 

                     Мені к вінчанню одного дала, 

                     Извінчавшися, назад узяла [971, с. 274]. 
Показовим є і те, що до вінців, які витворюють образ пришестя 

небесної слави, та складають сінь-дім над головами пошлюблюванх 

– осіняють їх, ставляться справді як до небесної появи, як до великої 
святині. Їх тримається як святиню – в руках, але не маючи безпосе-

реднього дотику рук. Отож, чин держання вінців здійснюється по-

іконному – так, як це видно на зображеннях святителів, де вони три-
мають на руці (підтримують) появлювану книгу Євангелії. Тут також 
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можна спостерегти «бездотикове держання». Євангелію тримається 

або через особливу хусточку – «плат», або ж ризами. 
У схожості держаться вінці і над головами шлюбних. Ті, кому пе-

редаються вінці, тримають їх через хусточки. Власне, таке, оповите, 

держання і показує особливий вияв пошани до небо-появних на зем-
лі вінців слави як до великої святині. 

Як зауважувалося, таке образо-діювання, що показує особливе 

видиво – покривання вінцевою сінню голів шлюбних, здійснюється 
за участі «громадської руки», яку являють дружка та дружба, стоячи 

за пошлюблюваною парою та тримаючи вінці. Водночас, слід наго-

лосити, що цей староукраїнський («південноруський») чин є місце-
вим давнім звичаєм. В українських старих «Требниках» (друкованих 

у XVII ст.) можна побачити саме таке відтворення у графічних зо-

браженнях вінчальної дійсності. Коли, окрім шлюбної пари, в церкві 
перебуває, як учасниця дійства, ще й весільна пара «дружба-

дружка». Вони й учиняють «держання» вінців над головами тих, що 

приймають на себе шлюбну славу. 
Прикметно, що ні серед південних слов’ян та сусідніх з ними ру-

мунів, ані греків такої звичаєвої появи не спостерігається. Так у гре-

цьких «Требниках» («Евхологіях») ідеться про участь «кума» у він-
чальному чині в церкві. І справді у греків на вінчанні з’являється 

особа, яка теж бере участь у вінчанні, і що показово, так само має 

скеровання в дії на вінці. Тут теж вінці подаються на вінчанні чи 
єпископом, а чи священиком пошлюблюваним, ними ж вінці і пок-

ладаються кожному з пари безпосередньо на голову. А от той, кого у 

«Евхології» названо кумом, учиняє додаткову дію вже своєю рукою. 
Він тричі перекладає вінці з голови на голову шлюбних, тим самим 

роблячи замикання кола, адже над головами він робить дію, що ви-

дає рух у колі. І на цьому дотик його руки скінчено. Повторно «рука 
кума» з’являється при початкові обходження довкола аналоя і ходи 

під єпископське благословення. Тоді той же кум підхоплює спущені 

донизу з вінців стрічки і робить їхнє поєднання. Теж саме перекла-
дання вінців спостерігається і серед болгар. З болгарського спосте-

режного досвіду (у Врачанському окрузі) за послідовністю вінчання 

і, зокрема, придивляння до вінців, виникла прикмета, за якою, коли 
хрещений (кум) випадково вдарить вінцями по головах молодих, то в 
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родині пануватиме лайка та бійка [255, с. 470]. І тут – серед болгар 

бачиться цілковита відповідність у чині «держання» вінців, що на неї 
вказують грецькі та болгарські «Требники», за якими вінчання збли-

жується з хрестинами, – вінці «держить» кум. А от у румунів, які теж 

вдаються до витворення кола завдяки перекладанню вінців, сама дія 
перекладання-кола робиться за участю двох рук – священика і визна-

ченої молодими особи. 

Але тримання вінців: від покладання їх на голови, за чином «Тре-
бника», і аж до зняття їх, з читанням особливого молитвослів’я, як це 

визначено тим же «Требником», серед згаданих представників візан-

тійської обрядової традиції немає. Таке тримання є виразним київ-
ським звичаєм. Хоча, у «Требнику» Київського митрополита Петра 

Могили помітних вказівок на чинове «держання» вінців при покла-

данні їх на пошлюблюваних не спостерігається: «Взем ієрей Вінец 
єдин с Креста…знаменаєт жениха крестаобразно вінцем, и дав єму 

лобзати вінец, полагаєт на главі єго...» [883, 1, с. 402]. І лише при чи-

новому обведенні шлюбної пари довкола образа-знáменника, у «Тре-
бнику» згадується і «держання»: «Скончаваєт молитву абіє поємлет я 

священник, сроднику, или другу женихову держащу сзади вінца, и 

обращаєтся с нима в обход круга, поя с людми тропари сія…» [883, 
1, с. 405]. Перший з яких: «Исаія ликуй, Дівая пріят в чреві, и породи 

Сина Еммануила: Бога и человіка, Всток Имя Єму: єгоже величаю-

ще, Діву ублажаєм». А ті, хто, «держащ сзаді вінца», з’являються з 
молодими ще перед церквою. І про них сказано у «Требнику», як про 

неодмінний супровід шлюбної пари, що з’являєтся за звичаєм: «Идут 

новобрачніи, от своих другов или сродник провождаєми по оби-
чаю…» [883, 1, с. 403]. 

А про те, що вінці над шлюбною парою на києво-галицькому Пі-

вдні трималися теж парою свідчить вміщене до «Требника» XVII ст. 
зображення, на якому і відтворено чин вінчання у церкві. Тут вінчана 

пара «держално» увінчується теж парою. Під вінцями на зображенні 

у «Требнику» молоді вже виглядають як пара, що вже майже звінча-
лася. Адже у єдиному зображальному просторі – зовсім неподалік 

від вінчання вже стоять і «веселі музúки». А пара, що тримає вінці, 

звісно, буде і надалі супровідною до молодих упродовж усього ве-
сілля, що починалося ходою з хати до вінця – у церкву, а далі знов 
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поверталося з церкви до хати. І незважаючи на те, що в «Требнику» 

митрополита Петра Могили згадано одного «сродника или друга», 
який «держащ сзади вінца», насправді, за звичаєм, це була пара. 

По-іншому подаються вказівки на держання вінців у московських 

«старопєчатних Потрєбніках». Та й самі виконавці «держання» на 
московсько-новгородській Півночі теж інакші. У старих «Потребні-

ках» на «держання» вже вказується при покладанні вінців на «жені-

ха» і «невєсту»: «Священнік же знаменав с вєнцем крестообразно на 
главє мужеві, глаголет сіє: Господі Боже наш, славою і честію вєнчай 

єго: і поставляєт над главою єго вєнец. Кум же иже отец крестівиі 

єго, созаді держит венец…і творіт на женє, якоже і на мужи, знаме-
ная главу єя…і тако полагаєт на главу єя. І кум, ілі кума созаді дер-

жит вєнец» [887, л. 52]. 

Про те, що це справді могли бути хрещені – кум та кума, як мо-
виться у «Потребніку», свідчить давній віковий допуск до вінчання, 

що існував ще в княжу добу. Отож, тоді вінчалося вже і 12-тилітніх 

та 14-тилітків. У ту пору шлюбний поріг був значно нижчим. І згада-
ні в «Потребніку» «кумú-хрещéні» («крьостниє») – це відгомін того 

часу та колишньої законової основи тодішніх шлюбних взаємин. Хо-

ча, в Росії і в ХІХ ст. траплялося так, що, з огляду на господарські мір-
кування, «рабят женілі» «на виріст», коли «нєвєста» була значно ста-

ршою за «женіха». Отож, за приписом московських старих «Потрєб-

ніков» вінці над «брачующіміся» держать кум та кума. А що це мог-
ли бути хрещені-куми вказує і те, що у старообрядницькому шлюб-

ному чині саме вінчання коренево пов’язується з хрещенням. Адже 

на вінчанні у них співається хрещальне: «Єліци во Хріста крестісте-
ся, во Хріста облекостеся» (Гал. 3: 27). 

Так само про те, що куми були супровідними у всіх чинових життє-

вих переходах, що ставалися з хрещениками, свідчить і звичай прича-
щання ще «несповіданих» причасників – дітей серед старообрядців. У 

придунайських липован дорослі не говіють у «мясоєд», а переважно у 

пости. Але відправа має завершуватися не лише «стоянням» у чині ви-
явлення словом Книги часопростору відправи, а так само і кожноразо-

вим духовним поєднанням когось з громади, а отже – і всієї громади з 

небесним Христовим Тілом. Тоді у «мясоєд» причащають дітей, так, 
власне, велося і серед українців. Але серед старообрядців-липован до 
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причастя підносять, або доросліших дітей підводять не кревні бать-

ки, а духовні – хрещальні, що були поручниками і в громаді, і перед 
небом у духовній ході своїх хрещеників. Власне, такий звичай вияв-

лення себе, як духовних супровідників, і при сприйнятті євхаристій-

ного Христа вказує ще й на появу вінчальної особливості, про яку 
можна дізнатися з старообрядницьких – «старопєчатних Потрєбні-

ков». Це коли при шлюбуванні вінці над молодими тримають саме 

куми, що хрестили наречених. 
А от серед безпопівців («брачних поморцев»), що визнають шлюб-

не благословення, а не шлюб як таїнство, яке нікому через відсут-

ність у них священства здійснювати, з’явилася і образо-дія, що замі-
нила вінці. Благословення учиняється у них «батюшкой» (особа, яка 

зберегла за собою називання, що на московсько-новгородській Пів-

ночі віддається саме священикам, але є лише «начьотчіком» та «на-
ставніком»), і при тому зберігається видимий образ пошлюблення. 

Проте показують його не церковні вінці, а хатні образú. Саме образи 

«ставлять» на голови пошлюблюваним у безпопівців. Власне, про 
дію поставлення вінця над головою «жениха» ідеться у давніх – до 

Никонових «Потрєбніках». Цю образо-дію перейнято і «брачнимі» 

поморцями. Але замість вінців у них образи, як мовилося, хатні. А от 
назва дії збереглася та, яку прикладається до церковних вінців, отже, 

давня – церковна – «поставленіє».  Хоча, саме «брачноє благослове-

ніє» відбувалося вже в безвівтарній «часовнє», а не церкві з престо-
лом та вівтарем, звідки і виносилися, як мовиться у «Требниках», ві-

нці. 

Хоча, і серед старообрядців зустрічається пошлюблення з «дер-
жанням» вінців. І джерело такої образо-дії у «старопєчатних» Потре-

бніках. Так часом учиняють придунайські липовани. Вони також на-

лежать до білокриницької згоди. Але така поява серед них – можливе 
занесення від сусідніх українців. У липованів є і своя особливість та-

кого держання. Ті, кому передаються вінці, стають не за спинами 

шлюбної пари, не «созаді», як про це вказується у старих «Потрєбні-
ках», а з боків – до плечей. У старообрядців – липован ті, кому дору-

чаються вінці, є видимі з лиця. 

У тому звичаї, що побутує серед українців, коли пара «дружба-
дружка» є ніби схованою від погляду тих, хто дивляться на шлюбну 
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пару «з лиця». Тож через таке, «заспинне», розташування «руки гро-

мади» витворюється образ справжнього осінення («сіні») і небо-
данності вінців. Вони ніби низходять з неба на голови пари, показу-

ючи видиво появи небесної Благодаті, що спочиває на головах шлюб-

них. Так само старообрядці-біглопопівці (новозибковці) теж часом 
вдаються до вінчання з триманням вінців. Так вінчалося шлюбні па-

ри з «сємєйскіх», місце проживання яких – Забайкалля. Але така по-

ява серед «новозибковців» («московская вєра») могла підтримувать-
ся тими ж «бєглимі попамі», яких вони приймали через миропома-

зання з синодальної Церкви. Першоджерелом її, звісно, були давні 

«Потребнікі». Та чому приписів «Потребніка» не дотримувалися, і 
так ведеться дотепер, у найбільшій старообрядницькій згоді – серед 

попівців-білокриницьких, зараз зовсім нелегко мовити остаточно і 

однозначно. 
Однією з вагомих причин була тривала в часі відсутність духо-

венства. На ХІХ ст. це були лічені особи, колишні синодальні свя-

щеники. Адже і білокриницькі до митрополита Амвросія теж нале-
жали до біглопопівської згоди. А перед переходом до них Амвросія, 

вони дедалі частіше робилися «часовєннимі». Молитовне правило 

здійснювалося у них не в церквах з вівтарями та престолами, через 
відсутність духовенства, а відтак – і можливості учиняти літургійну 

відправу. Тоді молилися переважно по «молєнних» та скитських 

«часовнях». 
З набуттям духовенства білокриницькими – «австрійцями», як їх 

ще називають серед старообрядців інших «согласов» (бо митрополит 

Амвросій перебував у Білій Криниці на Буковині, що входила до 
складу Австрії) і отримання можливості здійснювати «брак», утвер-

дився як узагальнений, напевно, один з колишніх місцевих чинів. І 

такої появи як «держання» вінців у ньому вже не спостерігається. Як 
зауважувалося, і дотепер білокриницькі вінчаються, самі носячи на 

головах вінці, – без «держання». 

Ще одна виразна різниця, що помічається у московських «Потре-
бніках», це «спорядження» до шлюбу голови «невєсти». Молода ма-

ла приступати до вінця обов’язково з покритою головою: «Блюді, о 

ієрею і зєло внемлі, да не дерзнеши вєнчаті женіха с невєстою не 
одєв глави у невєсти в дому убрусом». Так ще до вінчання «невєста» 
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вже набувала образ «мужнєй жени». На московсько-новгородській 

Півночі вже від заручин – «обрученія» «невєста» отримувала образ, 
«яко подобаєт женам». Вже на заручинах, за вказівками з «Потребні-

ка» мало відбуватися заповивання голови молодої «убрусом». У 

«Требнику» митрополита Петра не трапляється жодної згадки про те, 
як має бути опоряджено голову «невісти». Зрозуміло, що наречена до 

вінця ішла ще по-дівочому – у квітці (одниною теж передавалася збі-

рність), а чи квітках (вінку) та стрічках («лентах»). І на вінчанні по-
верх її дівочого вінка підносився через «держання» ще й церковний 

шлюбний вінець. Жіноче покриття-хустка, яку вона на знак згоди до 

шлюбу та прийняття майбутнього чоловіка як свого дружину до спіль-
ного подружжя – «подружія», подавала в хаті на заручинах-сватанні 

упродовж весілля так і не з’являлася на її голові. І, йдучи до церкви 

на вінчання, і повертаючись, уже звінчаною, молода так і була вбра-
ною по-дівочому. Хатня хустка, що згодом, як зауважувалося, 

з’явилася і в церкві при охопленні «кільцем» єднання рук пари моло-

дих, покриє її лише згодом – після втрати «калини» (дефлораційного 
тілесного шлюбу). Тоді молода полишала своє дівоче – вуличне 

вбрання – вінок, а набувала хатнє і громадське – хустку. У ній же во-

на показувалася в церкві, коли приходила на виводини, «хотяще вве-
стися по браці в церков і прияти благословеніє первому покровенію 

главі» [883, 1, с. 428], як про це сказано в «Требнику» митрополита 

Петра, тобто після шлюбного увзаємнення. 
Теперішні московські «Требники» стосовно вінчання відрізня-

ються від київського Могилянського, у якому є присяга шлюбної па-

ри. Власне, ця особливість, яка вже не відбивається у московських 
книгах, в Україні і дотепер побутує як жива усна тяглість (традиція), 

не підтримувана, як мовилося, з пізніших книжок. А щодо пово-

дження з вінцями, то в пізніших московських «Требніках» вміщено 
припис, який є цілком «грецьким» з походження, де так само, як і у 

греків, згадується кум: «І абіє прієм я священнік, куму дєржащу со-

заді вєнци, обращаєт яко образом круга» [889, л. 131]. Отож, згаду-
ється дія, на яку вказує грецька «Евхологія», один кум, що держить 

вінці. 

Насправді ж і на Москві тепер вінчання здійснюється по-київськи 
(південно-руськи – українськи). Тут так само вінці тримаються над 
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головами не одним кумом, але теж парою, і так само упродовж усьо-

го вінчання, аж до знімання. І ця пара вже не кум та кума, як на це 
вказувалося у старих московських «Потрєбніках», а така, як і на ки-

ївському Півдні. Це друзі, а чи родичі молодих. Саме ці особи долу-

чалися участю до чину шлюбу за «Великим Требником» митрополи-
та Петра Могили. 

Напевно, слід говорити про те, що давніше на руському Півдні – 

серед українців на вінчанні так само вінці лежали безпосередньо на 
головах пари, як про це сповіщають слова Псалтиря, що зробилися 

прокименом («передхідником») перед читанням «Апостола» та 

Євангелії: «Положил єси на главі их вінца от камене честнаго, живо-
та просиста у Тебе, и дал єси има» (так у «Требнику» митрополита 

Петра Могили), у теперішніх «Требниках»: «Положил єси на главах 

іх вінци от каменей честних, живота просиша у Тебе, і дал єси ім» 
[*8]. А от в старих московських «Потребніках» прокимен – «псалом 

Давидов» перед читанням «Апостола» та Євангелії не «вінцевий»: 

«Буді, Господі, мілость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя». 
Та часом вимушене лихослів’я рідні, а чи й навіть матері, що є 

наслідком нездарої особистої поведінки дівчини-родички, а чи доч-

ки, про таке казалося: «довела», «допекла»; тоді, як найбільше знес-
лавлення, звучали слова, що були, звісно, прокльоном: «Іди, шоб ти і 

вінца не зносила» [*9]. Тобто, щоб для такої не знайшлося пари. 

Отож, у церкві при пошлюбленні вінці вже держалися «рукою гро-
мади», але оті, вимушені, слова мають у собі давню дійсність, коли і 

на київському Півдні вінці в церкві, як образ слави, чиново носилися 

безпосередньо на голові, так само, як і дівочий вінок. Цю, колишню, 
появу тепер спостерігається на вінчанні у деяких місцях Галицької 

митрополії. І лише згодом громада почала подавати «свою руку» як 

учасника і на вінчанні в церкві, а не лише своїх представників – ста-
ростів («старост») у хаті на заручинах. 

Вінці, передаються у «мир» – на шлюбну пару від царської, за 

природою, Церкви як видимий знак небесної царської слави. Бо у 
старообрядців-безпопівців («брачних» поморців), які допустили бла-

гословення шлюбної пари, а не вінчання, за відсутності священства 

(апостольської тяглості), як мовилося, вінці замінялися на образú, які 
трималося над головами («ставилося» на голови). По суті хатнє бла-
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гословення – батьківське, яке існує так само і в росіян, у старообряд-

ців переходить і в «часовню». Відоме з хатнього чину благословення 
в «ізбє» триває і в «часовнє». Про «хатність» благословення об-

разáми засвідчує і російська пісня «Матушка, что во поле пыль-

но…», де відображено розлучання молодої з родиною – батьками 
(«родітєлямі»), домом: «Дітятко мілоє, я тєбя нє видам. Матушка, 

матушка, образá симают. Іді, дітя, Господь с тобою». Серед українців 

образú належать до чину хатнього – на заручинах – благословення, 
теж батьківського, що може згодом повторитися при виряджанні з 

хати до вінця. Про пошлюблюваних кажуть, що вони пара, так і він-

чальні образú називаються єдино-сполучним поняттям, вони – теж 
«пара». 

З хати йдуть до вінця. Вінець передається окремо кожному з уча-

сників поєднання – кожному окремо з пари, але і самі вінці, і творена 
ними пара робляться двосполучним образом. Серед українців і бать-

ківське хатнє «благословення» – образú переходить в церкву, але не 

заміняючи при цьому вінців, як це сталося в старообрядців-
безпопівців. З «благословенням» – з парою образíв виряджають з ха-

ти до вінця, з ними і вертаються додому вже од вінця. Ця пара обра-

зів – це шлюбний образ звінчаної пари в громаді. Але саме вінцями 
підкреслюється шлюбна єдність – справжній чин шлюбного поєд-

нання – «приліпится к жені своєй, і будета оба в плоть єдину» (Мф. 

19: 5). Саме вінці вказують на таку єдність у шлюбі, благословення 
на яку отримують від носія небесної царськості – царської небесної 

слави – Церкви. Лише зважаючи на вінці як на образо-чин справж-

нього шлюбу, кажуть, що вони – «звінчалися», подібно до того, як і 
«зійшлися» та і «живуть разом». Саме надходження часу з-вінчання, 

яке стається, звісно, в церкві, з двох вінців ніби складає єдиний об-

раз. Отже ті, хто стають під два вінці, накриваються ніби єдиною си-
лою. Нею в церкві є Слава, яку і переносять видимо на шлюбну пару 

вінці – «Славою и честію вінчай их» [883, 1, с. 419]. 

По Славу як по добру славу йдуть до церкви з хати, отримавши 
батьківське благословення. З нею, вже як уславлені – звінчані, вер-

таються в ту ж таки батьківську хату. Прикметним є і те, що у «Тре-

бнику» у вінчальному чині йдеться про особливу дію, яка виявляєть-
ся у зніманні вінців, що супроводжувалося окремим молитвослів’ям, 
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і відбувалося у давнину не одразу після завершення таїнства шлюбу, 

а дещо пізніше. В давнину у візантійському обрядовому чині і при 
виході з церкви пошлюблена пара ще перебувала в образі – несла об-

раз своєї небесної слави серед земних. Та згодом саме образú, що 

ними виряджалося з хати, почали бути видимим знаком, який являв 
чин несення слави шлюбною парою у громаді. При громаді – спершу 

при старостах на «хатніх заручинах» майбутню пару благословляло-

ся на шлюб, вже згодом «хатні» – громадські заручини закріплюва-
лися і церковним «обрученієм», що здійснювалося, як мовилося, 

безпосередньо в церкві. А в давнішу пору в греків (як і згодом – у час 

османської займанщини) заручини учинялися вдома, але теж у при-
сутності священика і за чином «Требника». 

Певно, що так було здавна і в руських землях, як тільки тут почав 

закріплюватися і вкорінюватися церковний шлюб серед простого на-
роду. Адже, спершу християнське пошлюблення було княжим та бо-

ярським. Звідси і «князь» та «князівна», а також бояри у весільному 

гулянні. Згодом, колись винятково церковне «обрученіє», що було 
благословенням Церкви, зробилося ще й хатнім, але вже за участі 

лише громади. Те, що здавна учиняла Церква, подаючи благословен-

ня на шлюб, починають робити батьки – «отець і матка» – природна 
старша пара щодо молодят, подібно до шлюбної пари, яку складали 

священик та Церква, або єпископ та Церква. 

Показово, що чин висвяти на священство і свячення на єпископ-
ство має одні й ті ж самі, як і на шлюбі – «браченіі», супровідні тро-

парі. Починаються такі чини співом тропаря «Ісайє, ликуй Діва имі 

во чреві…», за ним іде тропар «Святиі мученици, іже добрі вінчав-
шиіся …» (саме цей тропар і несе всю суть здійснюваного – покри-

вання небесною славою, яку предають своїм «тілом» вінці), і завер-

шує вінчальний чин – чин «браченія» тропар «Слава Тебі, Христе 
Боже, апостолом похвало і мучеником радованіє…». У словах цього 

тропаря розкриваються таємнича сила Благодаті, що передається 

священикові при висвяті, а вже ним і закликається на «брачущихся» 
– пошлюблюваних при вінчанні, і слава вінчальна, яку мають вінчані 

небесною славою мученики. Отже, священство та єпископство – це 

той самий шлюб. У давнину як саме пошлюблення вважалося довіч-
ним – небесниим чином, так і єпископ брав таємничий – довічний 
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шлюб зі своєю духовною областю – єпархією – помісною Церквою. 

Після відходу його з життя, така область – єпархія теж вважалая пов-
довілою, як зауважувалося. 

Так, як мовилося, з’являється ніби два чини заручин – хатні та 

церковне «обрученіє». Перший був початковим і робився у громаді 
як місцево-господарчому утворі. Другий вже учинявся в церкві. І був 

виявом дійства, що творилося вже в духовній громаді. Церква пода-

вала своє «обрученіє» перед вінчанням. 
Сама назва видимого знаку завершення хатніх заручин була таки 

церковною – «благословення». Благословенням була пара образíв. І 

лише в хаті та на заручинах ті образи, що в церкві стоять по обидва 
боки царських врат, називаються «пара». В самому іконостасі – це 

намісні образú. А от в хаті вони – «пара». Дивлячись на них – на на-

місні образи і розташовується в церкві та пара, що прийшла до вінця. 
Пара образів веде молодих як батьківське благословення з хати. Такі 

ж образи зустрічають їх в церкві при приході на вінчання. Це Спаси-

тель як Глава Церкви і образ Богоматеринства – Богородиця Марія з 
Немовлям. Ці образú-пара були видимим знаком звінчаних у грома-

ді. Вони були їхньою земною славою і показували те, що пара таки 

ходила до вінця. Показово, що навіть незважаючи на те, що з цими 
образáми шлюбна пара йшла до вінця, а так само верталася з церкви, 

таку пару образів називали переважнно по-хатньому – «благосло-

вення» чи «наше благословення». І значно рідше «наше вíнчання». У 
громаді при батьках, а згодом вже і в своїй хаті образú були образо-

символом учиненого шлюбу. Образи належали до хатнього чино-

показування шлюбної слави подружжя. А вінці були образом небес-
ної слави, що лягала на голови пошлюблюваних. Але обидва вони 

складали єдиний образо-утвір доброї слави. 

Противагою їй була «лиха слава». Носіння «печаті» такого образу 
теж пов’язане із шлюбним звичаєм. Знеславлення – «лиха слава» теж 

немалою мірою корениться у вінчальному чині та образі. «Вінчання» 

в лісі, що відбувалося, як кажуть у росіян «вокруг пня», і було підґ-
рунтям для появи образу з лихою славою. Такого шлюбу не давала 

чиново Церква, його не знала і громада. Нецерковний шлюб – поява 

відома і серед південних слов’ян [255, с. 459]. 
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Послідовне учинення «обрученія» – заручин та вінчання – це 

утвердження розуміння шлюбу як таїнства, що через слово Церкви – 
благословення, яке уображується вінчанням, показувало небесність 

(зв’язок неба і землі) в творенні пошлюблення. Заручини чи «обру-

ченіє» – це хатній чин, який в давнину вже і приводив до пошлюб-
лення. Про нього промовляє вислів: «Побралися», що вказує на дав-

нє розуміння шлюблення, яке ґрунтується на тілесності бачення 

шлюбу. «Побратися» й означало в давнину, до утвердження небесно-
го – вінчального чину, вступ до шлюбних стосунків – набування по-

дружжя, подружнього проживання. «Побратися» – було уображен-

ням виразно земним, земного ж і шлюбу. Це був образ шлюбу справ-
ді земного, тілесного. А от з появою й утвердженням вінчання 

з’являється образ шлюбу небесного чи небо-земного, де земні у сво-

єму пошлюбленні набувають небесного благословення і небесної во-
лі на свої взаємини. Тобто шлюб узаконювався не про людське око, 

для мовчанки з боку людської загалу, щоб стосунки не потрапили під 

ославу та лихослів’я. Шлюб почав бачитися й розумітися як образ 
земної слави, що має під собою ґрунтом Славу небесну. З появою й 

утвердженням вінчання людське лихослів’я вмовкало, бо законом 

для тілесного шлюбу земних було небесне благословення, а отже, 
«небесна рука» й «небесне око», що отримувалися через таїнний чин 

Церкви. Уображенням цієї появи, що укріплювала молодят у їхньому 

шлюбі, ставали вінці, котрі були образом неба на землі. 
Український вислів, що вияснює перехід у шлюбні взаємини, – 

«побратися» вказував на той, давній, спосіб набуття стану подружжя 

перед людьми – громадою. Він є станом – образом шлюбу, який по-
бутував і в Європі та й Візантії, зокрема. Коли заручини при свідках 

уважалися переходом до подружжя, початком одруження. А при по-

яві та сприйнятті вінчання був відгомоном давнини, і, водночас, вже 
за інших обставин, при розповсюдженні звінчання, вказував на «до-

вінцевий» час життя (існування) пари, що готувалася до подружжя. 

Це був образ у громаді такої пари, що перебувала ще в стані невінча-
ної, але зарученої. 

Та, зрозуміла річ, що при появі вінчання лише звінчана пара по-

чинає вважатися пошлюбленою. А заручини, що колись і розумілися 
вже шлюбленням, були лише першим кроком до визнання пари й па-
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рування перед церковною висотою, а отже і в громаді. «Побратися» 

було лише образом, що перейшов з до-вінчаної давнини. Проте, за 
своєю природою та показовою силою стан, що передавався у цьому 

образі, безумовно, належав саме до шлюбних. Заручини та їхній до-

вершений стан і виведений з них образ «побратися» як образ готової 
до шлюбу пари, хоча і побутував у громаді, та лише торував шлях до 

головного шлюбного дійства – вінчання. І відтак, вже не визнавався 

громадою як законне пошлюблення. На заручинах вирішувалися ха-
тньо-польові питання майбутньої шлюбної пари – придане, посаг 

(скриня), весільний клопіт також був в увазі у цей час. А от справж-

ній «закон соблюсти» можна було, тільки зносивши вінці. Тож інший 
вияв, наступний, у справі пошлюблення – дітонародження вже бла-

гословляла Церква, співаючи слова псалма: «Жена твоя яко лоза 

плодовита» (Пс. 127: 3) у вінчальному чині. 
Саме народження та «народження з води і Духа» – хрещення, за 

словом святого Письма, у буттєвому просторі українців являє чин 

великого свята, адже у своєму сприйнятті в громаді, як і празникú 
годовí, мало «після-свято» – «посвяття». Так велося, що відзначалося 

в громаді не лише хрестúни, але й похрéстини [*10]. Та цим час поз-

наменовування тіла-Душі новонародженого не завершувався. Так 
само і мати-породілля по-новому з’являлася у громаді (селі – місті) і 

в спільноті християнської Церкви. Вже не сама, а з народженим ди-

тям. І так відбувалося посвячення новонароджених – принесення їх 
на благословення в церкву, свідком якого неодмінно була місцева 

громада. Це чинова дія «вивóдин», у якій ставалося очищення матері 

й благословення дитини. Мати поновно увіходила після родива у 
християнську спільноту, перед тим перебуваючи у вимірі лише зем-

ного – у стані підготування та народження, знову зближалася до не-

бесного – робилася причасницею. Вже, як очищена, могла приступа-
ти до таїни святого Причастя, яке уділялося вірним завдяки молитві 

спільноти – Церкви. 

А діти, що благословлялися в церкві, «увіходили» у простір свя-
тині, підносилися до вівтаря – дівчата, яких покривав образ дому-

церкви, або ж уносилися у «вόвтар», так робилося з хлопцями, і їх 

тим самим покликалося до священичого служіння у подальшому. 
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Для всіх у ці миті «виводин», а по суті – уводин з’являвся материн-

ській образ церкви-дому, де й снувався простір святині в громаді. 
Сама назва чинового дійства «вивόдини» говорить про те, що по-

роділлю виводилося після родива з хати (з меж родини) і уводилося 

(поновно) з молитовним очищенням у межі громади (на її очі) та у 
склад християнської спільноти, уводилося до дому-церкви, і до скла-

ду, як мовилося, причасників: «В четирдесятний же день паки при-

носится отроча в Церков, в єже в Церковлятися, сієст: Начало пріяти 
вводитися в Церков. Приносит же ся матерію уже очищенною и 

омивеною, ту сущу и хотящому пріяти то по Крещеніи» [883, 1, с. 

25]. Слід зауважити, що часопросторування очисного переходу, що 
ставалося у церкві на «вивόдинах», мало і хатній «відповідник», який 

учинявся бабою. То були ніби «хатні виводини», чи «увόдини» що 

започатковували ширення простору чистоти, яке довершувалося у 
церкві. Така дія відбувалася на похрестинах, і головним виконавцем 

її була баба, її участь у цьому дійстві утверджувала часопросторову 

формулу прийняття тіла породіллі у чистоті в громаду. Та виснову-
вала послідовність увіходження породіллі і породженого нею у жит-

тєве людське та буттєве – Боже просторування, що укладалася у пос-

лідовній тяглості часу «вступів» (переходів), яку представлено у за-
мовляннях, – «рожоного», «хрищоного». Баба мала, отже, причет-

ність до обох переходів-вступів. Приймаючи немовля у пологах, баба 

робила його «рожоним», а здійснюючи «хатні виводини», показувала 
новонароджене «хрищоним», належним до всього «мира хрищено-

го»: «Дай, Боже, здоровя нам і всім ирщеним» [Цит. за: 826, с. 101]. 

Притім, що під час такого дійства в хаті ставалося просторування 
священного-небесного, райського, як це видно з розмови (перегуку-

діалогу поміж бабою та «хатніми» і зібраними до хати): «Куди ти, 

бабусю, ідеш? – У рай. – “Возьми і нас”. – Ідіть» [971, с. 16]. Таке 
просторування-раювання у хаті ставалося завдяки обходженню баби 

та породіллі з немовлям на руках довкола столу. А перед тим поро-

ділля мала відбути чинове «сидіння» – посадовлення на покуті, яке 
ніби знов уводило її в хатній простір. Так новонародженого «заганя-

ли в рай». Уображення народженого – «рожоного» вже як «хрищо-

ного» учиняла так само «бабуся», здійснюючи зливки на похрести-
нах. «Бабусю» визнавалося та шанувалося і в церковних книгах. У 
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стрятинському «Требнику» (1606 р.), поряд з «разрішителною» мо-

литвою Феодосія Печерського, вміщено також молитву за «Бабу, 
приємшую отроча», що була місцевою особливістю текстового скла-

ду цього «Требника» [478, c. 449 – 450]. 

Власне, сам чин виводин («во-церковленія») лягав на часовий 
проміжок церковного святкування від Різдва до Стрітення, тобто 

тривав 40 днів. Лише після спливання 40-деннаго часу після родива 

надходив день очищення – вивóдини. Кожна мати й кожне дитя пе-
реходили (переживали) в своєму досвіді це 40-дення, що лягало на 

ґрунт священного часу «Різдва – Стрітення», який у земному плині 

перейшов Небесний Спаситель (Христос-Немовля) і Його Мати. 
У східному сприйнятті свята Стрітення запановує смислонапов-

нення Христологією. Тут робиться значеннєвий наголос на прине-

сенні Христа до храму єрусалимського і на зустрічі його старцем 
Симеоном, що уображувала перехід книжний, адже сам Симеон 

представляв старозаповітних книжників, від Старого Заповіту до Но-

вого. Про це сповіщають і слова самого старця Симеона: «Нині от-
пущаєші раба Твоєго, Владико, по глаголу Твоєму, с миром: яко ви-

діста очи моя спасеніє Твоє, єже єси уготовал пред лицем всіх лю-

дей…» (Лк. 2: 29 – 32). А от на християнському Заході це свято 
сприймалося як Марійське. Воно тут має навіть відповідну назву – 

«Purificatio Mariae» – «Очищення Марії». Хоча інша його назва тут 

теж христологійна за сприйняттям – це «Presentatio Christi» – «Пред-
ставлення (Принесення-Посвята) Христа». 

Власне, обидві ці посутності вміщено і до значеннєвого підкладу 

появи чину виводин. Тут з’являється і очищення матері – її виводини 
(уведення в церкву) і посвята немовляти. Розом з тим, одна з голов-

них посутностей цього дійства – це просвічення. Отже, значеннєвий 

ґрунт його – це особисте очищення, посвячення як просяяння Світ-
лом. І саме свято Стрітення, що ґрунтує цю дію у особистому і гро-

мадському житті, – це свято Просвічення. Як вияв очищення у прос-

торі цього свята, що показується в громаді, – це водосвяття, а обра-
зом Світло-явлення та Світло-пошани є посвячення стрітенських 

(громнúчних) свічок. Вони, як і свячена вода стрітенська, складають 

добірковий чин святощів, що наповнюють простір української хати. 
Це неодмінні складові, що виявляють присутність святого і свячено-
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го в ній. Їхня образо («тіло»)-присутність поновлюється щороку. А 

от у білорусів і саме свято названо за чином виявлення Світла (свіч-
ки). Стрітення серед них називають «Грамнíцы». 

Отож, виводини – це завершення земного часу 40-денного на-

ближення до святині і матері-породіллі, і народжених, значеннєвим 
ґрунтом для яких є пережитий досвід Марії Богордиці і новонаро-

дженого Спасителя. Прикметним є й те, що цей чин тривання 

(зв’язку) Різдва з Стрітенням потверджується тяглістю часу, коли 
виконуються колядки. За давнішим чином, і саме його тримаються 

на Наддніпрянщині, час співу колядок насправді не надто значний – 

«від Куті до Роздва», заразом з народним триденням відзначання 
свята, у церковному часовому вимірі – це восьмидення. 

Недаремно з’явилася примовка, що по-особливому стосується 

тих, хто, на диво, швидко виконав свою справу. Про нетривалий час 
такого труда зі сміхом казали: «від Куті до Роздва». Час тривання 

співу колядок був незначним. На Василя й на Водохреща вже звуча-

ли щедрівки. На Галичині, з огляду й на західні впливи, у яких зосе-
реджується увага на очисному, після родива, часі Богородиці Марії, 

де Різдво і Стрітення поєднані цією тяглістю тісніше. Отже те, що 

увиразнюється у смисло-чині свята у Західній церковній традиції, не 
так відгукується на Сході, де свято Стрітення, як зауважувалося, є 

христологійним за сприйняттям. Та виходячи з цього, вже західного 

занесення, і час лунання колядок на Галичині триваліший. Тут їх ви-
конують аж до Стрітення. Хоча така виконавська особливість – це 

пізніша, переважно міська, поява. 

На виводинах породілля долала у церкві «жіночий» шлях – від 
бабинця до царських врат. Вони, як образ неба та небесної путі, вже 

мали вказатися їй під час родива. Тоді царські врата розкривалося, 

аби полегшити та швидко й «благо» завершити пологи. У розкритті 
царських врат, а це робилося у позалітургійний час, коли царські 

врата ніколи за інших обставин не розчиняються, витворювався осо-

бливий на землі і для земних небо-появчий простір. Це розкривання 
було винятковим, адже так з’являвся образ і розкритого неба, яке ба-

чить появу «малого янголяти» на землі. Небесні наглядають на «не-

боподібне» – «анголя», що з’являється серед земних. Ним є наро-
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джуване немовля, що до семи літ вважатиметься безгрішним. Воно – 

як «анголь». 
Виводинам матері у церкву-дім Божий та в громаду передував ще 

один обрядо-чин очищення. Він так само і в громаді називався виво-

динами. Стававалоя це після входження у простір взаємин тілесного 
шлюбу. Звінчані-пошлюблені в церкві перед «лицем» громади й з 

Божої благодаті, понісши вінці слави, адже давніше в церковному 

узвичаєнні існувало не лише покладання вінців під час вінчання, але 
й чинове знімання їх, що ставалося не одразу після вінчання. Увій-

шовши у тілесне пошлюблення, – сповнивши увесь «брачний пир» і 

спробувавши його тілесну «сладость» – «шлюбну учту», сповнивши 
закон отецький кожного наступного покоління – «щоб вам дожить, 

дітей і онуків діждать», звінчані приходили до церкви на виводини, 

знову ж таки перед лицем громади, потверджуючи чесність шлюбу. 
Вінці клалися на звінчуваних від чесної основи: «Положил єси на 

главах іх вінци от камене честних, живота просиша у тебе», як за-

уважувалося, це прокимен перед читанням «Апостола» та Євангелії 
на вінчанні. Камінь чесний шлюбу робився підвалиною під благос-

ловенний новий дім, що його зводило нове подружжя. Такий дім яв-

ляв і саме подружжя та родину, і справжнє місце їхнього «покровен-
наго» – покритого хатнім верхом замешкування. Про нього згодом 

пишаючись казали: «батькова хата», що стояла на землі та була осе-

рдям збирання довкола себе двору (двόрища) – «бáтьковщини». 
Ще одне благословення, окрім поперед даного на вінчанні, на його 

«зведення» перед лицем всієї громади у домі Божому – церкві сприй-

мала нова подружня пара, вже зробившися з двох одне. На виводинах 
учинялося в церкві, а отже і в громаді, потвердження чесності но-

возв’язаної пари, а відтак, остаточне узаконення шлюбу в громаді. А 

дією в’язання було перев’язування рук пошлюблюваних, що учинялося 
перед співом тропаря «Исаія ликуй, Дівая бо прият в чреві, и породи 

Сина Еммануила: Бога и человіка, Всток имя єму: єгоже величающе, 

Діву ублажаєм» [883, 1, с. 424]. Це був «живий» образ появи в’язання 
земного на небесах: «Амінь (бо) глаголю вам: єлика аще свяжете на 

земли, будут связана на небеси» (Мф. 18: 18), даний через Благодатну 

силу апостольства Церкві. 
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Прикметно, що на вінчанні показувалося два уображення – «не-

бесне» та «земне». Небесним була поява самих вінців як знаку яв-
лення небесної слави через стражденницький подвиг мучеників, 

адже наступним тропарем, що співався слідом за початковим «Ісайе, 

ликуй…» був «Святіи мученици, добрі страдавшіи і вінчавшіися, 
молитеся Господеви, помиловатися душам наши» [883, 1, с. 424], а 

так само «понародовлення» у шлюбі небесної царськості – все це теж 

уображували вінці. І справді чин вінчання показував понародовлення 
царськості, що ставалося поступово, адже ще в києво-руський кня-

жий час про вінчання «прóстих» митрополит Йоан говорив так: «Яко 

же єси рекл: аже не биваєт на простих людей благословениє вінча-
нию, но боярі токмо і князи вінчаються. Простим же людем, яко 

именімь і плесканиємь разум даєм всяк і речем: іже простии закони 

простьцем і невіжем си творять совкуплениє» [Цит. за: 833, с. 489]. 
Саме вінці вказують на законність шлюбу: «Вірую яко седмая Тайна 

єст законний Брак, или вінчанноє супружество…» [883, 1, с. 133]. 

Земним же уображенням поєднання шлюбної пари було 
пов’язування у єдність-пару, як зауважувалося, пошлюблюваних ху-

сткою. Вона була складовою такого єднального чину. І коли вінці 

являли небесність, що перебувала в церкві й подавалася в ній. То зе-
мне – хустка була знаком та образом, які подавалися з доброї волі 

громади, що виявлялася ще на заручинах, а походив з двору-хати 

молодої. Вінці являли «небесне», а хустка учиняла земне вказування 
на шлюбне поєднання, слід зауважити ще. 

На виводинах звінчаних як новопошлюблених у взаєминах здійс-

нювалося переходове очищення в церкві і через чесне сприйняття 
шлюбу в громаді надавалася можливість подальшого вступу та пере-

бування у духовному житті Церкви та господарському житті грома-

ди. Такі виводини чиново потверджували складену на церковному 
«обручениі» присягу, як цього вимагав припис «Требника» митропо-

лита Петра Могили: «Посем паки впрашаєт Жениха, глаголя: “Не-

шлюбовалесь иншой которой шлюбу малженского”. Онже отвіщаєт: 
“не шлюбовалем велебний отче”…Посем Невісту впрашаєт, глаголя: 

“Обіцуєш (Имярек): кому иншому шлюбу малженского опроч тому, 

(Имярек): аж до єго смерти нешлюбовати”» [883, 1, с. 398]. Честь і 
слава (адже на вінчанні, слід відзначити ще раз, виголошувалося: 
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«Славою і честію вінчай их»), що з’явилися на пошлюблюваних че-

рез покладання на них вінців, а були вони, як вже мовилося, знаком 
небесного благословення шлюбним, і надалі підносилися і визнава-

лися у вияві честі, вже по виводинах, в громаді за пошлюбленими. 

Ці виводини були і очисною ходою-вступом, що упроваджувала 
шлюбних у церкву як духовний простір, і чесним образом, з яким ця 

пара, вже як сім’я-одність, зналася і шанувалася серед людей. На 

обидвох таких появах – у церкві, а водночас і в громаді, складається 
двоїстість образу в цих чинових дійствах. Лише на шлюбних виво-

динах – це «з’єдинене подвоєння» – нерозлучна шлюбна пара – «він 

та вона». А на виводинах породіллі-матері – це родова кревна двоїс-
тість, що стає основою так само нерозлучного спершу двообразу – 

«вона й воно». 

 

 
З загальним чином образо-носіння поєднується і окремий його 

вияв – ставрофорія – хрестоносіння, появчий чин якого відбито у по-
ховальному звичаї подолян. У хрестоносінні водночас відбивається і 

давній, міфологічний, вияв бачення, яким нагороджується тіло – спо-

глядання хреста. Хрест стає вказівним знаком на Суді для тих, хто 
вставатиме і тілом зі «свого» місця, назнаменованого у чині похоро-

ну Церквою через печатку при печатанні гробу. Печать гробу – це 
знак Церкви над місцем, що вказує на положене тіло, яке перебуває у 

чині «лежання». У давнішу пору про тіло, яке ховалося від «погля-

ду» земних та від земного світла, говорилося, як про положене. Зем-
ля при похованні з’являлася в образі «голови з ротом». Адже у чині 

«погребенія» перед самим печатанням звучать саме слова «поїдання-

поглинання» тіла: «земле, зинувши, прийми от тебе рождшагося 
прежде». У єдиноначаллі похорону зближуються, навіть поєднують-

ся-співзвучать, два образо-чини з їхніми смисловими спорядженнями 

– народження та смерті. Тобто земля ніби «заковтує» тіло своєю па-
щекою. Колись відокремлене з неї, знову повертається до неї, робля-

чись її цілим – з нею цілим. Отож, ще здавна говорилося не стільки 

про поховання, як про віддавання тіла до чинового «лежання». Що-
правда, тіло було вже «безобразно і безславно», як про це – про ко-

лишню красу тіла співається у стихирі на «погребеніі». Кажучи про 
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те, що ховали, передовсім, мали на увазі церковне «погребеніє», а в 

ньому, отже, і покладання поверх гробу-тіла печаті – «печатаніє». 
Але про чин перебування у тому стані самого тіла говорилося, як про 

«лежання». Мовилося: «де положили батька чи матку?», або питали, 

де лежить хтось з рідні, коли ходили кладовищем на проводи. Як про 
«лежання» тіл «на Цминтарях» ідеться і в «Требнику» митрополита 

Петра: «Понеже благочестивий і древній хрістіянскій єст обичай при 

Церквах на Кимитиріях, сієст, на Цминтарях, тілесем правовірних 
погребенном бити, идеже всегдашняя Молитва о єже лежащих усо-

пших биваєт…» [883, 2, с. 541 – 542]. 

Про таке ж чинове «лежання» як тримання своєї землі та 
пам’ятний її образ згадується в грамоті 1490 р. Молдовського госпо-

даря Штефана Великого: «За наше здравіє і спасеніє, і за здравіє спа-

сеніє дітей наших, і дали і потврдили єсми святои нашей єпискупіи 
от Радівцех, і идеже єст храм святого єрарха і чюдотворца Николи і 

идеже єпископ молебник и родител наш кир Іоанникіє, і где святопо-

чивших предкове и предедове наших лежат…» [Цит. за: 973, с. 24]. 
А самі проводи як простір зустрічі тих, що зійшли з цього світу, 

мають збіг у називанні із книжним означенням. У «Требнику» мит-

рополита Петра Могили про похорон і світських, і духовних – пара-
фіяльних священників та ченців ідеться як про «провод»: «На пог-

реб-ном проводі» [883, 2, с. 541], а також: «Послідованіє провода 

иноческаго». Прикметно, що так – як «проводи» означалася і Вели-
кодня «зустріч» з родичами-небіжчиками у Фомину (Провідну неді-

лю). Це поновна зустріч та випроводжання давніших родичів у прос-

торі радості Воскресіння – Паски. Нелегко з’ясувати: чи така назва 
цього особливого часопростору – Провідна неділя та тиждень за нею 

– це понародовлене книжне поняття, а чи покнижнений народний на-

зивний досвід. Але, що ця назва є головною на означення часопрос-
тору «на смертí» і для світських, і духовних у «Требнику» засвідчує 

й те, що і чернече ховання тут теж названо: «провод иноческий». 

А от від громади, і від Церкви місце «лежання» тіла назовні наз-
наменовувалося хрестом. І саме хрест був «свідком» лежання на 

цьому місці благочестивого християнина. А по суті хрест мав стати 

свідком земного благочестя і перед майбутнім Судією. Адже розумі-
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лося, що на Суді будуть дійсними слова Євангелії: «Возми свой 

крест і послідуй» (Лк. 9: 23). 
Про цей час і шлях до нього як хрестоносіння (ставрофорію) 

ідеться і в «Патерику Печерському»: «Другий же путь, іже Христос 

учеником показа, рек: «аще кто оставить отца і матерь, гради і села, 
стократицею пріимет зде в будущій вік царство небесноє. От кого же 

увідіхом сій путь і бремя легкоє Ісусово і кто єсть показавий взяти 

кресть і послідовати Христу, точію сій преподобний отець нашь Фе-
одосіє?» [4, с. 87]. Тож «печать церковная» була видимим знаком для 

небесних, як і для земних, що наводив на місце лежання тіла стан 

непорушності й спокою аж до Суда. А хрест на гробі-домі був зов-
нішнім знаком громади, що перебувала у тілі Церкви. Громада ви-

знавала, що того, кого покладено на тому місці – частині громадської 

землі, належав до самої громади і «по-людській» жив у самій громаді 
і з самою громадою вівся. А Церквою покладене тіло вже і на церков-

ному місці – кладовищі чи цвинтарі, що облягав саму церкву, визна-

валося благочестя того, хто є положений на «місці сем», як про це 
писалося на надгробних хрестах. Прикметним виступає й те, що і 

при покладанні тіла в низину – могилу (яму) показувалалося його 

вивищення – піднесення-гора. І, незважаючи на те, що тіло лежало 
заглиблено внизу, будучи похованим – прикритим землею, воно, як 

видно у сказаному та написаному, ніби лежало на поверхні – на зем-

лі, а не під нею. Адже лежання його було саме «на місці сем», а не «в 
місці». Показовим є і те, що Церквою печаталося саме гріб. Цим по-

няттям позначалося, а образом показувалося дім. Гріб і був домом: 

«Тогда во гроб вселимся», – сказано у «сідальному» з чину Похоро-
ну. 

А от яму – «пащеку» земну уображувала і відбивала в назві моги-

ла. І саме поняття гробу-дому довго трималося й не поступалося сло-
во-вияву «могила». Гріб-дім і печать на ньому позначали місце «ле-

жання» тіла. А могила-яма була лише тим миттєвим образком, що 

показувався, допоки тіло не ховалося в землі. Він зникав, коли тіло 
заховувалося. Відтоді образом місця робився гріб-дім. 

Саме Церквою, якою проповідувалося «общеє воскресеніє», вжи-

валося поняття гробу для тіла: «Печатаєтся гроб сей…», – звучить у 
завершальній частині чину похорону. Тобто, і за тілом, що розлучи-
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лося з Душею, зоставлявся образ дому – і як образ колишнього, зем-

ного, дому, що його мав небіжчик у громаді, але вибрався з нього, і 
як майбутнього «домо-вселення» (можливість увібратися у дім) та 

гóрод прийдешнього віку. Про місце «лежання» тіл як про простір, 

що має за показове виображення через образ «горобу-дому» подає 
засвідчення у називанні кладовища «гробовищем» [971, с. 710]. Слід 

підкреслити, що давнє сприйняття місця поховання, де висновується 

простір «іншого життя» з уподібненням до дому, посилюється у хри-
стиянську добу розумінням благословенного простору тиші і спо-

кою. А сам топосний образ дому підкріплюється смисловим полем 

благословенного – «запечатанного» гробу-дому, який стоїть лише до 
«скончанія віка». У преображенному воскресінні тіл та поновного 

їхнього поєднання з Душею, цей ще один, після хати, дім земний за-

міниться на оселю в небесному граді, що зійде на землю. А саме «по-
гребеніє» (ховання) змінюється у християнську добу на чинове «ле-

жання». Про «погреб» мовить ще княгиня Ольга, звертаючись, за 

словами «Повісті временних літ», до свого сина Святослава: «…бі бо 
разболілася уже; рече же єму: “погреб мя иди, яможе хощеши”. По 

трех днех умре Ольга, и плакася по ней син єя, и внуци єя и людьє 

вси плачем великом, и несоша и погребоша ю на місті…бі бо имущи 
презвутер, сей похорони блаженую Ольгу» [133, с. 127 – 128]. А вже 

в «Печерському патерику», зокрема у «Слові о преподобним Марьці 

Печерниці, єго же повелініа мертвіи послушаху» «погребеніє»: «Ис-
копа же и міста многа на погребеніє братіи» духовно уточнюється 

смислом «лежання»: «глаголеть ти Марко – остави живот свой вре-

менний и прииди на вічний, се бо місто уготованно ти єсть на прия-
тиє тілу твоєму, отдай же Богови дух твой, тіло же твоє со святими 

отци зді да положено будеть в печері» [4, с. 156 – 157]. 

Гріб, як і кожен дім земний – чи церква, а чи хата мав свій верх, 
та ще і у вигляді пагорба, що відображав гору. Тобто те, що лежало 

внизу, – тіло, мало і підвестися, і зайти на свою гору. Місце «лежан-

ня» тіла насправді було не «юдоль» (долина) печалі й смутку, а гора. 
А підтримка образо-виявлення «дому – верху – гори» була 

обов’язком рідні, що так виконували свою присягу, яка прозвучала в 

прикінцевих словах гімну з чину похорону. Це були слова як рідні, 
так і всієї громади, мати «Вічную пам’ять (памнять)» про тих, що ві-
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дійшли. Сама ж труна цілком уподібнювалася до дому – це домовина 

і своїм виробленням. Її, як і дім, споруджувалося: «…неточію туне 
Провод свершити, но и ковчег, сієст, трунну, і свіща своим иждиве-

нієм соружити…» [883, 2, с. 541]. А місце «лежання» як дім ще й 

уподібнювалося до дому-церкви. Як і над церковкою, над ним підно-
сився хрест. Так дім-гріб, потрапляв і в простір небесного образо-

виявлення. Адже, це лише церква мала на собі високий знак хреста, 

що був знаком – вінцевим вивершенням небесної прослави місця, як 
дому Божого. Такий же знак ставився і на гробі як надгробок, отже, – 

верхів’я дому-гробу. І коли вже навіть втрачався видимий образок 

гори над гробом – пагорбок, його назнаменовував хрест, будучи його 
горою. Отже, Церква, що проповідувала не смерть, а життя, і місце 

покладання тіла називала гробом-домом. А поняття ями-могили за-

кріпилося за ним вже як вияв бачення на цьому місці лише образу 
смерті, а не життя. Притім, як можна спостерегти із «Требника», зок-

рема стрятинського «Требника», тіла померлих, навіть ченців, не 

одазу «потрапляли» в церкву. З чернецтва лише осіб, які мали свя-
щеничі свячення, вносилося в саму церкву: «И по сем вземше братіа 

мощи умръшаго относят к церкви. И аще убо священник єсть отше-

дии брат, полагают тіло єго посреді церкве, аще же простец, в прит-
ворі. Єгда же пріидет время піти отходноє пініє над положеним, от-

ходит кандиловжигатель…» [885, арк. 338]. З бігом часу до церкви 

почали заносити тіла не лише «ченців-простців», а вже і мирських. 
Живі, йдучи на проводи, на кладовище, куди як «гробні» «прихо-

дили» гостювати, поділявши Великодню радість, і померлі, й на сам 

прихід, і під час чинового перебування тут ні гробів, ані могил часто 
не згадували, а лише місце «лежання». Бо йшли на проводи – виря-

джати (як і пригадувати, отже, перед тим зустрічали в пам’яті), як 

зауважувалося, вже «нетутешніх», що приходили закликані воскре-
сенською радістю розділити її з «тутешніми» – живими. Хоча, по ба-

гатьох місцях сам час провідного тижня називали поняттям, що при-

ходить з образком з кладовища, – «мóгилки». Як видно, і в ньому ві-
дбито особлива пошана до вчинюваного і до тих, кого це стосувалося 

– давнішої рідні. Адже, цей слово-образок дня вживалося у зменшу-

вально-пестливому вияві. Але у більшості випадків про ці, особливі, 
дні поминання мовилося, отже, як про гостей та гостину – «прóводи» 
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(«проводú»), де зовсім не було смислового «місця» ані смерті, ані 

могилі, а чи ж кладовищу. 
При «положенні» тіла свою згоду давала і громада, і сама Церква. 

Хоча знак закріплення тіла на місці, і закріплення його в цьому місці 

– печать покладала таки Церква, печатаючи гріб. Давніше всіх гро-
мадян ховалося ближче до видимого тіла церкви – церковної спору-

ди. Так велося по всій Європі. І це був видимий образ і щонеділі, і 

щосвята єднання Церкви – як земної, так і небесної. Таке місце нази-
валося цвинтарем. І навіть коли поховання вже почали здійснювати 

поза межею церковної горожі, все одно за церковним подвір’ям збе-

рігалася назва «цвинтар». А сам вираз «бути в церковній ограді» 
промовляв про той давній образ – бути в мирі з громадою та Церк-

вою. Тобто бути громадянином-парафіянином за життя, що входить 

у «зáгороду» церковного двору. І таким залишатися і по відході, коли 
вже занесуть на церковний двір і в саму церкву та покладуть біля це-

ркви: «Місто погребенія Священнических і Клирических тіл, окрест 

Олтаря извні, людинов же, от Запада, Сівера і Юга на Цминтари 
окрест Церкве, да будет» [883, 2, с. 543]. Навіть винесення поховань 

поза межі поселень, не забрало з назви місць, де залишали тіла, дав-

ньої чинової назви «лежання-покладання». Це «кладовище» – від 
«класти». І це тоді з’явилися на таких кладовищах каплиці, що духо-

вно збирали довкола себе землю покладання померлих – кладовище. 

А церкви, довкола яких давніше розлягалося і місце проживання жи-
вих – село (місто), в разом з тим і цвинтар, вже почали робитися осе-

реддям лише поселення живих. Хоча на Галичині та Закарпатті ще 

зберігся той давній чин єднання тих, що «тут» – живих, і вже «там-
тешніх». Тут ще доволі часто зберігається давній спосіб облашту-

вання простору поселення. І тепер церкви тут часто стоять не лише 

на церковних дворищах, а і на цвинтарях у тому, давньому, розумін-
ні сприйняття місця, тобто і «на кладовищі». Тут покладають (хова-

ють) тіла тих, що відійшли, біля церков. 

Так здавна було і на новгородській Півночі, де особливо на воло-
годській, а згодом – холмогорсько-архангелогородській землі, збері-

галися цілі погости. Місця покладання і лежання «преждє отшедших 

отец і братій, сестер і матерей наших» увінчувалися церквою, а ча-
сом і двома. І лише пізніше в російській імперській забудові міста 



 

601 

з’являється таке явище та поняття як «кладбіщєнская церковь», тоб-

то церква, яку вже зведено на самому кладовищі і завдання її – бути 
місцем «отпєванія» і «поміновєнія». 

У «вимірі» та образо-появі «положеного» тіла – вже після смерті 

звучить світотворча (космогонійна) парність [971, с. 702] – двоїна, 
яка стосується як «верху», так і тілесного «низу». Отже, «в ногах», «в 

головах». А хрест, що клався до тіла у труні, «давався» небіжчику «в 

руки», а не в руку. При тому видно, що хрест, як знак живої сили, і 
впокоєному тілу предавалося по-живому. Хрест, отже, не клався, а 

«давався», тобто з рук «в руки». І навіть впокоєне тіло в труні-

домовині сотворяло чин, як і за життя, «держання» хреста. 
Саме тоді, коли тіло заспокоюється, вже вповні уподібнюючись 

до вивершеного після сотворення світу стану – його спокою, у ньому 

уображується властива для світового початку парність-двоїнність. 
Причім за життя цих ознак не подається такій частині тіла, як голова. 

Вона – однинна. Бо подушку на ліжку клалося «під голову». І лише 

після впокоєння тіла вона набуває вияву двоїнності (парності), тобто 
«зрівнюється» в усьому з тілом. «Верх» робиться подібним до «ни-

зу»: «у ногах», «у руках», «у плечах», відтак – «у головах» [*11]. 

Показово, що такої самої образності – парності (двоїнності) тіло 
могло набувати й уві сні, коли, як вірилося, воно на певен час могло 

залишатися без Душі. У сні тіло могло замирати, коли Душа відліта-

ла з нього, а не вмирати, як це ставалося при прощанні з Душею. Ча-
сопростір замирання тіла, а отже, як казалося за таким досвідом, хо-

діння Душі на видіння, міг отримувати тяглість-перенесення і на 

денну, освітлену сонцем, пору доби, або кількох діб. Замирання було 
основою збагачення чуттєвого тіла через Душу досвідом набування 

видінь, перенесення з поверненою Душею звидженого в тіло та роб-

лення й тіла-серця «діячами» співпереживання видіння. Як зауважу-
валося, у «гробному лежанні» «верх» учиняється подібним до «ни-

зу». Зокрема, про це промовляє і той же звичай назнаменовуванння 

місця лежання тіла. На Вінничині хрест ставиться «в ногах». А от в 
інших місцях, так роблять довкола Києва, хрест ставлять вже «в го-

ловах» тіла. Подібно до того, як хрест чиново стояв на Голгофі під 

час розіп’яття. Тоді хрест, як подано в апокрифі «О древі крестном» 
[136, с. 118] і як це відбито в мальованих і різьблених Розп’яттях- 
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Голгофах, став «на главі» Адама. Разом з тим, присутній хрест був 

образом надії – місцем споглядання для тих, хто лежав. І так за тілом 
зберігалася давня міфологічна бачність – можливість дивитися і ба-

чити вже і після смерті. Це з цим хрестом, спершу як з підпорою при 

швидкому вставанні, і приходять на Суд. Адже ті, хто лежав, якнай-
швидше мали прибувати на судження. До Суда на хрест споглядало-

ся. А опісля небесного заклику до вставання з гробів, він мав привес-

ти на Суд, а по відбуванні Суда – в «жизнь будущаго віка». Через те 
задля споглядання хреста при «лежанні» й допомоги при вставанні із 

гробу (могили) на «общеє воскресеніє» на Поділлі, зокрема навколо 

Оратова, хрест ставилося і ставиться «в ногах» [*12]. «Требник» ми-
трополита Петра вказує на те, що місце «стояння» хреста над тілом 

«в головах»: «…Крест у глави єго да вдрузится в знаменіє, яко о 

Христі преставлен єст: і яко да мимо идущіи узрівше, яко о браті 
своєм Христіянині помолятся» [883, 2, с. 542]. У більшості україн-

ських земель поставлення хреста здійснюється за приписом «Треб-

ника». Власне так, як і стояв хрест Христовий на Голгофі – «на главі 
Адама». Дерево хреста виросло з вінця на голові Адама, голову ж 

було привезено разом з корінням дерева в Єрусалим [136, с. 120]. 

Про місце, де виросло дерево хреста в Єрусалимі, згадує ігумен Да-
нило: «ідіже взрасте честноє Древо» [328, с. 76]. 

Власне, похорон – це покривання тіла землею, ховання його від 

денного світла, але воно має статися при сонці, тобто «до зáход сон-
ця». Відтак, з тілом ніби йде у темряву землі частина земного, а по 

суті небесного – від сонця світла. Недаремно ж в українців здавна не 

покривалося лиць у труні під віком, аби за тілом збереглася можли-
вість бачити. 

Саме ж поховання відбувалося ще і як жертва. При ньому 

з’являється образо-дія давнього «поглинання-заковтування», відбита 
у поховальному піснеспіві: «Земле, зинувши, прийми от тебе рожд-

шагося прежді». Так показується образ першого «сотворення – наро-

дження – приходу» в світ «людської природи» (єства), бо: «прийми 
от тебе рождшагося». Але головним дійством після «поховання- по-

кривання» землею, стає накладання поверх цієї – «гробния земли» 

печатей: «Печатаєтся гроб сей…». Власне, тоді – під час печатання 
стається свідчення Церкви на землі перед Небом, що той, кого кла-
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лося «на місті сем», учинив ще одне «народження-пересотворення» 

духовне у хрещенні, і перебував у огорожі Церкви. Саме це пересот-
ворення – нове народження вказувало на духовне висходження – «от 

земли ко небеси». Виявом його на землі після відходу Душі з тіла, 

було місце «лежання» тіла. Воно зумисне підносилося над землею і 
сам пагорб усіляко підтримувався у висоті, а коли западав («запала 

могила»), «висотою» місця «лежання» тіла – гробу був хрест. Влас-

не, про висотність образу «лежання» подає засвідчення, як мовилося, 
і вислів «на місті сем», тобто глибина передавалася образом «вер-

хів’я». Отож, не в місці (в глибині), а «на місті» як на висоті. Прик-

метним є й те, що серед українців увійшла до вжитку на показування 
поховання саме смислова ознака двох «покривань» тіла. Це, вже зга-

дуване, його покривання землею. І накривання-печатання, тобто на-

давання тілу образо-чину спокою – аж до Суда. 
У росіян відправу над тілом називають «отпєваніє», у болгар – це 

«опелото». Серед українців кажуть, що над тілом «правиться похо-

рон». Так в українському слово-культурному вжитку закріпився об-
разо-чин, що найбезпосередніше пов’язаний з тілом у той час. І в ус-

ному побутуванні, отже, є виразний відповідник до книжної назви 

цього чину відправи в «Требнику». Тут так само відправа над тілом – 
це «погребеніє». І навіть «півча», що є співучасною у відправі, каже 

по її завершенні: «Ми ховали». Про похорон, а не «отпєваніє», мо-

вить і священик. Про цю дію священика – учинену відправу кажуть: 
«той священик (коли називається ім’я) ховав», куди, певна річ, вхо-

дить і печатання. І вже у випадку попередньо похованого тіла, тобто 

здійснення відокремленого покривання землею, розподіляють у пе-
реказі і сам чин похорону. Тоді кажуть, що той отець «печатав». 

У російській давнині, що дійшла до ХХ ст. серед старообрядців, 

спостерігається ще та, колишня, близькість до церковно-книжного 
називного досвіду. Цього вже не вбачається у «новішій» назві чину 

погребенія серед росіян, які кажуть про нього як про «отпєваніє». 

Натомість у старообрядців зберігається книжна основа називання і 
сприйняття цього дійства, що визначає місце тіла на землі після від-

ходу з нього Душі. Серед старообрядців зауважують, що той чи ін-

ший священик серед своїх духовних обов’язків, зокрема: «отпєвал 
погребенія по усопшим». 
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Російська теперішня назва цього чино-дійства над тілом зосере-

джується на пошані його співом, яке, звісно, відбувається при від-
праві похорону. Але таки губить головну – завершальну дію «погре-

бенія» – печатання. А от старообрядці передають у цій своїй, дещо 

розлогішій, назві як послідовність чину відправи, так і його часопро-
сторове «наповнення». Отож, «наповнення» – це «пєсні» та «пєніє 

духовния», вони і починають, і супроводжують всю відправу над ті-

лом. А наступна, після «начальнаго» і продовженого «пінія», частина 
– вона є головною і завершальною – це печатання гробу. Увесь сми-

словий ряд у своїй послідовності представлено у назві погребенія, 

що побутує серед старообрядців, але так само походить з церковно-
книжного чину. 

Українці донесли давній називний досвід, перейнятий з духовно-

го творчого чину Церкви. Закривання тіла (ховання) землею, віддав-
на супроводжується згадуванням участі Церкви, що уділяє печатання 

гробу-дому, засвідчуючи благочестя небіжчика і в громаді, і для Цер-

кви. Образ дому з запечатаним входом, подібно до Христвого Гробу, 
передається серед українців чиновим називанням остаточної дії над 

тілом, що ховається, – похорон, яке походить із «Требника», де цю 

дію названо погребенієм. А та назва, що закріпилася в русько-
українських «Требник» «чин провода», якою означається «вихід-

перехід» з тілом від дому-хати до дому-гробу, вказує на сотеріоло-

гійне підґрунтя образу дому, що постає у такому переході. Благочес-
тя просторується довкола хати – земного дому як вияв та спогадува-

ний образ добрих учинків серед людей. Спасенництво розпросторю-

ється як образна поява надії навкруги дому-гробу. Земний хатній за-
тишок як бачений образ благочестя змінюється мерехтливим уобра-

женням небесного упокоєння-спокою. Снувальною основою такого 

уображення виступають слова із Псалтиря: «Жива будет душа моя, і 
восхвалит Тя: і судьби Твоя помогут мні» (Пс. 118: 175). 

 

 
Головна ознака приходу-просторування свята – неробне 

(празнúчне – «праздноє») перепровадження часу, що покриває довкі-
льне просторування хати, а значеннєвим осердям і образом якого є 
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Дім Божий – «своя церква», відтак і «своя хата», що збирають довко-

ла себе світ малий – довкільну природу. 
Природа як світ видимий (білий світ), отже, – це «місце» вияв-

лення сповісного знамення, у просторі якого щоріч вказується 

«пам’ятний образ», який «оживає» своєю колишньою дією, бо таки 
з’являється у той, знаний, часовий проміжок – в «той самий» день, 

але вже прийдешнього часу. Тоді всіх, хто «пам’ятає» образ і сприй-

має цьогорічну появу свята, саме свято закликає до нового співпере-
живання такої появи і тілом-серцем, і Душею. Торжество і радість як 

духовна сила «заповнення» дня приходу свята, зокрема, робляться і 

окремими «пам’ятними образками» перебування-гостювання Свята в 
людському земному світі. Так запам’ятовується неземний образ Ве-

ликодня – у грайливому Сонці. Так пам’ятається і неробний – «ти-

хий» святковий день для всього світу, коли і «птица гнізда не в’є», на 
Благовіщення. Спостереження таких сповісних появ вказує на те, що 

Небо ще бачить і слухає землю. А земля та земні промовляють ще до 

Неба. 
Поява знаків у природі – видимому світі про прихід Свята була 

сповістям для земних про ще «доточений» для них час, тобто продо-

вження-тривання світового «стояння», а не згортання світоустроєво-
го полотна, як це показано у настінному малюванні Києво-

Кирилівської церкви, де янгол згортає небо як сувій. І навпаки, ури-

вання б часу в світі сталося, коли б до людей не приходило Свято, а 
люди не зустрічали та не приймали його. 

Власне, цей прихід і був «світовим законом» – спілкою-угодою 

поміж небом і землею. Небо приходило на гостину у постаті Свята, а 
люди готували його «частування», самі в ньому робилися «соприча-

сниками» празнúчної радості. Так сприймалася вістка продовженого 

життя світу і в світі. Тому й мовили поміж собою, допоки писати-
муться людьми писанки, доти й стоятиме світ. 

Радість приходу свята була сповістям дару життя земного та час-

ткою-винагородою у житті «будущаго віка», образом якого на землі 
був часопростір празнúчних (неробних) днів. Час земного «раюван-

ня». Клопіт приготування, що уображував турботне земне життя, мав 

перейти у неробний спокій празника. Його ознакою було «стояння» 
перед Славою небесною у церкві й чинове «сидіння» в хаті – космо-
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статуарні образо-вияви, близькі до світового ладу. Сам стан перебу-

вання у просторі свята передавали слова молитви: «Вниду в радость 
Господа моєго» та слова Псалтиря: «обратил єси плачь мой в радость 

мні» (Пс. 29: 12). 

Так через уображення – щорічні образо-появи пригадувалося 
«колишнє» і творилося «теперішнє». Все це робилося через повто-

рювані, «зрослі» у смисловому спорядженні, образо-дії, ґрунтом для 

яких була космо-тілесність. «Минуле» у пам’ятному просторі міфо-
логічної свідомості було «пригадуваним». А в духовному стані хрис-

тиянської міфології, яка так само спирається на значеннєву основу 

уявлень міфологічної доби, «згадуване» у просторі свята робиться не 
лише «пам’ятним», а і «непроминальним» – «Небо і земля мимо ідет, 

а словеса моя не імут прейти» (Лк. 21: 33). Отож, образи правдивого 

світоустрою – «духовної космології» – вишнього закону (ладу) пока-
зує чин празника. 

У колі святкування-«празникування» з християнством, християн-

ською святістю приходить особливе розумінння часу – дня, «года». 
А особливо – святкового часу, що теж, як простежується із загально-

го означення, ґрунтується святістю – «свято». Святий день-празник 

був виявом неробного тривання часу – празником, на відміну від 
трудженого будня. Празник був часом неробним, а відтак – «неплід-

ним» на господарчі – земні потреби, але настільки плодовитим у ду-

ховному полі. 
У празник надходив особливий час – часина спокою, відходу від 

буденного. Празник виявляв у спільноті (громаді) часопростір бла-

женства – райського життя – безтурботного та нежурного, необтяже-
ного клопотом, який мали колись люди Саду, втративши його через 

Адамове вигнання з земного раю. У людському сподіванні цей «Сад-

дім» – вже як «небесний рай» – має повернутися знову як колишня 
«бáтьковщина». Так співалося і визнавалося за кожною євхаристій-

ною відправою: «чаю воскресенія мертвих і жизни будущаго віка». 

Колишні люди Саду, що втратили його, знову набудуть це «своє міс-
це», зробившись вже людьми Гóрода – городянами небесного Єруса-

лима. Про стан райського життя як про свято свідчать народні слова: 

«У Бога кажен день – празник». 
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У язичницький час панувало поняття пори на означення свята – 

особливих за настроєм днів – зустріч весни, поява нового сонця. У 
час християнський з’являється розуміння дня, неодмінно пов’язаного 

зі святом. Про свято (празник) вже кажуть: «випадає на той день» – 

«на середу, понеділок» – «сей год», «із дня не виходить» – неділя (це 
про Паску (Великдень)). Набувається розуміння дня – числення днів 

для свята, отже – дата. А відтак – і передсвято («предпразнство» – 

канун), і післясвято («попразнство»). Свята робляться одноденними і 
кількаденними, що у церковному перетіканні часу мають «попразн-

ство» – святкове восьмидення, або «festa cum octava» – свято з вось-

миденням (латиною) у римському обряді. Такий підхід до часового 
тривання, просторового вилаштовування та поведінкового настрою у 

період свята є властивою ознакою як християнського Сходу, так і За-

ходу. 
Церковне восьмидення у народному баченні – це «годовúй праз-

ник». Слідом за цим усталенням кількаденними святкуваннями у на-

родному плині часу були драматургійні у своєму вияві родинні та 
громадські «місцеві празникú». Це хрестини зі «своїм післясвятом» – 

похрестинами, весілля. Своє кількадення мав і час «на смертí». Його 

триденне тривання завершувалося хованням тіла та наступні за цим – 
«дні Душі»: 3-й (третини), 9-й (дев’ятини), 40-й (сороковини), «год» 

(годовúни), що з походження є цілком біблійним розподілом поми-

нального часу, який поширився по всьому християнському Сходу, 
аж до глибинної африканської Ефіопії (у давнішу пору – Аксумське 

царство), котра, разом з Вірменією, є однією з найдавніших христи-

янських країн світу. 3-й, 9-й, 40-й дні та «год» супроводжувалися 
обідом-учтою. Третій день входив до складу днів «на смертí», адже 

ховалося тіло на третій день з уображенням у цьому дійстві майбут-

нього воскресіння, бо Христос воскрес третього дня: «і воскресшаго 
во третій день по писанієм» (Символ віри). Обід неодмінна ознака 

поминання і серед давніх християнських народів Сходу, зокрема в 

Ефіопії. Тут «год» має бути ще з більшим числом наїдків і присутніх 
– ще багатшим, аніж похорон. 

У церковному означенні святкове кількадення розподілялося на 

«сам день празника» і «попразнство». У народі святкове багатодення 
у відбуванні «годового празника» зосередилося на світодержальній 
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троїстості. Це святкове тридення: перший, другий, третій день Пас-

ки, так само три дні Різдва та Трійці. Всі ж інші «годові празники»: 
Водохреща, Ушестя, Спаса, три «Пречисті» – Успення, Різдво Бого-

родиці, Воведення та Воздвиження були одноденними. Щоправда, за 

Благовіщенням відзначається по-святковому і день Благовісника (ар-
хангела Гавриїла), за Миколаєм – «Помикольщина». Після «Петра»  

–  «Полупетра». Це випадки святкового дводення. 

У просторі свята словесний текст є співучасним складником акці-
ональної (дієво-жестової) текстури. Обидва ці творчі вияви система-

тизуються у загальний культурний текст. У ньому все споглянуте з 

довкілля – з природи – це «нéздиво» (народне називання всього, що є 
«до того небаченим»), котре вказується як небачене видиво у духов-

ному просторі чуда-знаку, óбрази якого панують у свідомісно-

творчому налаштуванні в сприйняттєвому модусі християнської мі-
фології. Отож, це та поява, на яку не можна надивитися. «Нéздиво» – 

це небачене видиво, і та поява, якої не можна здивитися всієї – 

сприйняти тілесними очима, її добачають ще й «умнима очима». Про 
таке видиво казали: «чудувалися і дивувалися». 

 

Примітки 

*1. Молитва з чину відправи молебного пінія до святителя Николая. 

*2. Про «Вознесіння» як «Шестя» (ходу, сходження) сказано і в мі-
нейному джерелі: «И по страсті же, єгда на небо восходя, рече: ви же пре-

будете в Єрусалимі, дондеже облечетеся силою с висоти…» («Синаксарій 

в понедільник по Пятдесятниці, сиєсть Святаго Духа»). 

*3. Стихира «на стиховні» на вечірні свята Перенесення мощів святи-

теля Николая («Перенесенського» Николая (Миколая), Весняного (Літ-

нього) Миколи). 

*4. Молитва на висвяті у ступені священства. 

*5. Називання вівтаря на Бориспільщині Київської області. 
*6. «Хатні заручини» збереглися на Буковині і в XIX – середина XX ст.: 

«Може б, панотець були дечого, май, сказали, бо вони дуже любили з па-

рубками бесідувати та їх правди Божої навчати… – такий се панотець в 

нас були…що вже там треба було, заручили молодих, та й не цуралися з 

нами повечеряти…» (Ю. Федькович, повість «Люба-Згуба») [920, с. 263]. 

*7. Чуте і записане від Чемерис Ольги (уродженої – Савченко), 1912 р. 

народження, с. Велика Олександрівка Бориспільського р-ну на Київщині. 
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*8. Слід зауважити, що на києво-галицькому Півдні, і на новгород-

сько-московській Півночі як прокимени («стихи» з Псалтиря), що пере-

дували читанню «Апостола» і Євангелії, так і самі читання, зокрема чи-

тання апостольського послання, упродовж часу добиралися інші, вира-

жаючи певні настанови, на яких робилося зосередження уваги, як це мо-
жна простежити у «Требниках», різних за роками видання. У «Требнику» 

(Київ, у друкарні Печерської лаври, 1652 р.) прокимен: «Славою и честію 

вінчал єси их…», «Апостол» має завершення про дружину, що освячує 

безвірного чоловіка («Посланіє святаго апостола Павла ко римляном»). 

Дещо по-іншому виглядала і добірка тропарів. Перший тропар при обве-

денні пошлюблюваних довкола аналоя «Господи, Господи…» замість те-

перішнього першого «Ісайє ликуй…». У «Требнику», надрукованому у 

Довгому Полі (Волощина, 1635 р.), на вінчанні прокимен: «Славою и чес-
тію вінчал єси их». Але перед тим на увінчуванні молодих вінцями мали 

звучати такі слова: «Славою и чест вінчаль єси єго, и положил єси на гла-

ві єго вінець от камени честнаго [891, арк. 36]. У московському «Требни-

ку» (1633 р.) прокимен («псалом Давідов»): «Буді Господі мілость Твоя 

на нас, якоже уповахом на Тя», «Апостол» – «Посланіє апостола Павла ко 

корінфяном» закінчується словами: «…обаче і ви по єдіному кож-

до…свою жену сіце да любіт, яко же і себе» [888, л. 129]. У цьому мос-
ковському «Требнику» при обходженні молодих довкола аналоя тропарів 

два: «Святіі мученіци…», «Слава Тебє Хрісте Боже…». У московському 

«Требнику» («Потребнік», 1634 р.) у чині вінчання сказано і про другий 

прокимен, що з’являється перед співом молитви Господньої «Отче наш»: 

«Положил єсі на главах іх вєнци от камене честнаго, живота просіста у 

тебе, і даждь іма долготу дній в вєк вєка [888, л. 139] (майже у такій реда-

кції цей прокимен, як єдиний у всьому чині вінчання, що передує читан-

ню «Апостола» і Євангелії, є у складі «Требників» синодальної доби, які 
побутують тепер як у патріаршій Московській Церкві, так і в Українській 

Церкві). Така редакція прокимена у чині Вінчання є вже і в стрятинсько-

му «Требнику» (1606 р.): «Положил єси на главі их вінца от камене чест-

наго живота просиста у тебе і дал єси ім» [885, арк. 65]. Окрім того, у мо-

сковському «Потребніку» (1634 р.) є вказівка про те, що на вінчанні ви-

конується піснеспів, прив’язаний за смисловою основою до чину таїнства 

хрещення: «Єліци во Хріста крестістеся, во Хріста облекостеся, Аллілуя» 
[888, л. 131]. Відтак робиться зрозумілою вказівка у московських «Потре-

бніках», як і в грецьких «Евхологіях», якою подається заувага про те, що 

саме кум, «крестівиі і», підтримує «созаді» вінця при обходженні шлюб-

ної пари довкола аналоя. У острозькому «Требнику» (1696 р.) прокимен, 
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глас 4: «Славою и честію вінчал єси их», стих: «Господи, Господь наш, 

яко чюдно имя Твоє по всей земли». «Апостол» – «Посланіє ко римляном 

святаго апостола Павла» (зачало 136), у словах цього апостольського чи-

тання висновується простір священного та свячення у родині, який розп-

росторюється через благочестя одного з учасників подружжя, відтак не-
достойність іншого з пошлюблених покривається і підтримується гідним 

життям першого у благочесті. Це апостольське читання закінчується сло-

вами: «…жена аще имат мужа невірна, и той благоволит жити с нею, да 

не оставляєт єго. Святит бо ся муж невірен о жені вірні, и святится жена 

невірна о мужи вірні» [886]. Як згадувалося поперед, іншою була і добір-

ка тропарів при обходженні тих, які вінчалися, довкола аналоя. У москов-

ському «Потребніку» (1639 р.): «абіє пріємлет іх священнік, за десния ру-

кі, держащімся і, обращаєт іх кругом, посолонь (3)». Під час цього обхо-
дження (обведення) співаються тропарі, першим: «Господі, Господі прізрі 

с небесе, і віждь і посєті віноград сеі, і соверши єго же насаді десніца твоя 

Господі», далі виголос священика: «Господі Боже наш, славою і честію 

вєнчаі єя, і кум ілі кума созаді держит вєнец, посем ієрей вдаєт десную 

руку жени в десніцу мужеві» [889, л. 131, 139]. 

*9.Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 1912 

р. народження, Київ (Позняки – Шевченків хутір – Дарниця). 
*10. Самі «хрестини» здійснювалися не лише за участю духовних 

осіб. І куми були «дієвими учасниками» хрещення, як це видно зі слів за-

просин батька до кумівства (охрещення) його дитини: «Прошу, брат, іди 

перехрести: мені сина Бог дав!» Або скаже: «В хрест уведи» – котрий» 

[922, с. 161]. 

*11. Про «парність-двоїнність» всього тіла після відходу Душі заува-

жує П. Куліш, описуючи послідовність-порядок похорону на Слобожан-

щині: «…ноги полотном новим обгорнули, положили на свиті, на лаві, під 
образами, а в-голови сіна гарного, степового під рядно підмостили, обік-

лали васильками, дали хрест у руки, мати вінець на голову положила, пар-

чею накрили; а я в головах поставив у глечику ставник і засвітив» [Цит. 

за: 340, с. 284 – 285]. Ту саму парну (двоїнну) тілесність застосовує ігу-

мен Данило, пишучи про Гріб Господній і Тіло Спасителя: «…в главах бо 

стояше кандило гречьскоє…» [328, с. 114]. Так простежується часова тя-

глість вживання цієї тіло-просторової образної моделі. 

*12.Чуте і записане від Завальнюк Варвари, 1925 р. народження, пере-

селенки з Оратова у с. Мала Олександрівка Бориспільського р-ну на Ки-

ївщині.  
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Вбрання-одяг:  

значеннєвий вияв образу  

«другого тіла» 
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Один з головних виявів, що показують зодягання як дія та одіж, 

яка покладається на тіло, у зіставленні їх зі світоустроєвою (космо-
логійною) моделлю образотворення – це поява образу «другого ті-

ла». Такими були уявлення давнини – так бачилося «спілкування» з 

вбранням, а це – «сполучання» вбрання з тілом. Живе тіло брало на 
себе одіж, разом з ним витворюючи образ. А вбрання, зокрема чер-

нече, вважалося одягом, першообразом-взірцем для якого була одіж 

янгольська. Преподобний Пахомій, один з започатковувачів чернец-
тва в Єгипті, як подано в його житії, уподібнив своє вбрання та бра-

тії, що збиралася довкола нього, до янгольського, баченого ним у ви-

дінні [5, с. 78]. 
Отож, вбрання, що покривало тіло, показувало чинове «лежання» 

на ньому, а ще співтворило, як велика сила, виявлення образу. 

Вбрання було таким самим «живим», як і тіло, а «життя» його закла-
далося у силі «світіння» знаком у просторі сповістя. Вбрання було 

«культурно» живим тілом на живому ж тілі, на якому воно і лежало. 

У поєднанні з тілом вбрання витворювало «живий культурний об-
раз» кожного народу. Тобто, окрім того, що лежало на окремому тілі, 

так само здійснювало чинове «лежання» і на збірному «культурному 
тілі» народу. 

Слід окремо зауважити, що вбрання, учиняючи покривання (за-

кривання) тіла, саме як «живе друге тіло» у такому своєму вияві 
більш показувало Душу – «внутрішню людину». А ще вказувало на 

саме тіло – «людину зовнішню». Одіж навіть уподібнювалася до 

шкіри, відтак справді була «другим тілом», про це засвідчує застосу-
вання слова «совлекти» на означення знімання з тіла – «першого ті-

ла» одягу, як це можна добачити у «Повісті временних літ» у пові-

домленні про прихід апостола Андрія до «словен», «ідіже нині Нов-
город»: «…дивно видіх землю Словеньску: идущу ми сімо; видіх ба-

ні древяни, и пережьгуть я рамяно, и совлекуться, и будуть назі, и 

обліются мителью, и возмут на ся прутьє младоє и бьють ся сами…и 
тако творять по вся дни, не мучими никимже, но сами ся мучать, и то 

творять не митву собі, но мученьє» [133, с. 85]. У «Слові о законі…» 

митрополит Іларіон теж виводить «одяговий образ», щоб показати 
тіло і Душу князя «ветхаго человіка» – неохрещеного (тут вжито 
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«совлеченіє»), і вже охрещеного князя, коли митрополитом для під-

силення цього уображення застосовано «обліченіє» (у словах митро-
полита відгомонює мотивна структура та образ святого Письма, де 

сказано: «Єлици во Христа крестистеся, во Христа облекостеся» 

(Гал. 3: 27), ці слова увійшли до відпрáвного чину літургії): «Богу 
тако изволившу человічьскоє єстьство свлече же ся убо каган нашь и 

с ризами ветьхааго человіка, сложи тліннаа, отрясе прах невіріа и 

влізе в святую купіль, и породися от Духа и води, в Христа крестив-
ся, в Христа облічеся» [898, с. 212]. Образ внутрішньої зміни новоо-

хрещеної людини, показуючись назовні, був «одяговим». 

Будучи самé «живим знаком», що розпізнавався у своєму сповісті 
та заступальній – охоронній дії, а через таїну розкриття ще і «міс-

цем» побаченого символа, вбрання і саме тіло, на якому воно лежало, 

робило ще живішим та виразнішим. Це життя було не лише виявом 
людської «плотяної» природи, але і життям, що показувалося у «жи-

вому коливанні» Душі, справді душевне як духовне та культурне. 

Саме вбрання як поява духовна та культурна, як «своє життя» діяло у 
силі сповістя на ближній, і далекий світ. 

Світ, що був довкола людини як «тіла плотянóго» – це світ при-

родний. Але Світ – це так само вселенський світоустрій, що зближу-
вався з «плотяною людиною» саме завдяки вбранню (одягові). Як зі-

браним був у своєму стоянні світ, так і вбрання, що лягало на плотя-

не тіло, будучи відображенням вселенського світоустрою, покладало 
на тіло в образі і знакові увесь світовий чин – виразний лад та впоря-

дковування, наявні у самому світоустрої. 

Життєва сила, наявна в світі, перебувала, отже, в плотяному тілі, 
а світ таємничий, не завжди бачний, лежав на тілі, маючи своє відоб-

раження у вбранні. Світ своєю таїною через вбрання «покривав» і 

живе плотяне тіло. Світ сам, як зібрана поява, «лежав» своїм космо-
логізованим образом, яким було вбрання (одяг), на тілі плотяному. 

Тіло ж так само було космологізованим – уподібненим до злагодже-

ного світоустрою. Отож, на світові малому, яким були Душа з тілом, 
«лежав» більший світ, що «збирався» на тілі, водночас, впорядкову-

ючи та збираючи і саме плотяне тіло. Це тіло було освячене через 

прийняття на себе Христом: «Яко в истину тебе тіло приимшу плот-
но, видимоє видіниє въображаєм, не начертающа ибо єго в мнінии не 
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разумівають тебе въплъщьшаго ся Христа» (піснь 4-та канону на 

утрені празника «Памят святаго семаго сбора, бившаго в Никеи вто-
раго, о святих и чьстних иконах») [994, с. 75]. Цей, більший, світ як 

зібране відображення космології, і був «другим тілом». Тобто «тілом 

на тілі». 
Одіж як «друге тіло» навіть представляла в пам’ятному образі 

саму людську особу в світі, зокрема одіжжю показувалося колишніх 

князів у просторі церкви, а отже в городі – серед людей: «Взят бисть 
Києв Рюриком и Олговичи, и всею Половецьскою землею. И створи-

ся велико зло в Русстіи земли, якого же зла не било от крещенья над 

Києвом…не токмо одно Подольє взяша и пожгоша оно, Гору взяша и 
митрополью святую Софью разграбиша и Десятиньную святую Бо-

городицу разграбиша, и монастири всі, и икони одраша, а иниі пои-

маша, и крести честния. И ссуди священния, и книги, и порти блаже-
них первих князей, єже бяху повішали в церквах святих на память 

собі, то положиша все собі в полон» («Лаврентіївський літопис») 

[711, стб. 418]. Згадку про такий же «одяговий пам’ятний образ» мо-
жна віднайти в «Печерському патерику» в «Слові о пришествіи пис-

цев церковних к игумену Никону от Царяграда»: «И тако обои живот 

свой скончаша в Печерском манастири, мастери же и писца, в мни-
шеском житіи, и суть положени в своєм притворі, суть же и нині 

свити их на полатах и книги их грічиския блюдоми в память такова-

го чюдеси» [4, с. 11]. Зодягалася красою і сама церква-тіло, як про це 
каже митрополит Іларіон в «Слові о законі…»: «Пастуси словесних 

овець Хпистов єпископи сташа прід святим олтаремь, жертву беск-

верньную взносяще попове и діакони, и весь клирос, украсиша и в 
ліпоту одіша святиа церкви» [898, с. 216]. 

У повсякдень це був одяг, що так само мав у собі злагоджене си-

мволізування, і учиняв дію закривання (затуляння) плотяного тіла. А 
от у просторі свята з’являвся інший мотивний вияв – покривання 

(накривання) та заступання, що не стільки ховав «природжене тіло», 

як показував його у величанні й пишанні. Саме у празниковому 
вбранні на тілі «збирався» увесь Всесвіт. І тоді через «одяговий об-

раз» бачилося велике («світове буття») у малому (людській істоті). 

Тоді «велике» покривало собою «мале». 
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Одяг повсякденний мав дію затуляння тіла. Святкове ж вбрання ви-

водило в світ таїну «внутрішньої людини», в ньому світилася жива 
творча, а відтак – світоохопна як світобачна сила Душі. Завдяки поба-

ченому в довкіллі Душею все те, що є красою світовою з її незмірною 

таїною, «лягало» на саму Душу в образі вбрання – «другого тіла». 
Отож, «друге тіло» як світоустроєво злагоджений образо-чин, що пок-

ривав своєю красою і знаковою таїною «плотяне тіло», а заразом і Ду-

шу, яка мала те «плотяне тіло» собі за селище. «Тіло плотяне» – це так 
само одіж, але одіж вже Душі. Саме ж «плотяне тіло» було «зміне-

ним», наблизившись до духовного тіла через хрещення, як про це каже 

митрополит Іларіон у «Слові о законі…»: «И толма помилова благии 
Бог человічьскии род, яко и человіци плотьніи крещеніємь и благии-

ми діли синове Богу и причастници Христу бивають» [898, с. 174]. 

Зміна одягу (вбрання) – «другого тіла» показує та означує кожен 
людський крок у житті. Одяг (вбрання) – це так само і образ та міри-

ло часу, і видиме переінакшення стану простору, зокрема – зміна по-

всякдення на просторування свята. Через вбрання та показувані ним 
знаки змірюється не лише «свій» життєвий простір, а і ґрунтується 

духовна путь, на якій показуються вияви переінакшення людської 

істоти. Зокрема, таке духовне просторування через вбрання показу-
вала путь «новопросвіщеннаго» християнина, його учиняє крижмо 

після хрещальної купелі. У «ляганні» на тіло, воно являє образо-чин 

покривання, а відтак – і накривання та заступання від «супротивних» 
і «протистоящих» людині на її духовній путі. Біле крижмо – це образ 

осяйного шляху, що завдяки Світлу вистелюється для охрещеної, но-

вонародженої з води і Духа, людини [*1]. Про «білий образ» – білінь 
переінакшення мовить митрополит Іларіон в «Слові о законі…», зга-

дуючи хрещення князя Володимира: «Изиде от купіли білообразуя-

ся…» [898, с. 214]. 
Чернецтво є особливою духовною путтю в особливому життєво-

му просторі, у якому твориться виразне «Духо-стяжаніє». Назовні 

чернече переінакшення назнаменовується через накривання, що по-
казує набування іншого «тіла» – неземного, а «ангельскаго». І тут 

чорнота барви, що є у смисло-появі «землею», приховано показує на 

землі білінь. Адже, ті, хто готувався покритися «чорнотою» («зем-
лею» – чернечим вбранням), «приміряли» на себе небесну білінь. 



 

617 

Тих, хто ще тільки ставав на шлях «ангелоподобія», називали «біль-

ци» і «білици». Вони разом з усім сонмом, як про це сказано в стихи-
рі Тріоді пісної, сподобляться небесного царства: «Твоєю кровію че-

ловіки Спасе іскупивий…монахи і більци в возрасті всяком всерод-

ном, і сподоби я Небесного Царствія Твоєго» [*2]. 
Але та перед-білінь, а з нею і «приміряння» ангельського чину, 

згодом – у чернецтві закривається для земних чорною барвою – мер-

твенно-земельною. Тіло плотяне, отже, закривається «другим тілом» 
– одягом, що барвою своєю вказує на «земляне» покриття. Білінь же 

як барва янгольська – небесна зробиться внутрішньою. Її носитиме 

при собі (на собі) Душа. Отож, тіло зовнішнє у чернецтві при одя-
ганні «покривається землею». Внутрішня ж Душа має за покриття 

небесну білінь. Саме про біле – «білінь» як ознаку неба ідеться і у 

цьому гуцульському різдвяному величанні: 
Гречная газдинько, сідай коло нас, 

Сідай коло нас, послухай ти нас, 

Будемо тобі колядувати, 
Що й но співати, правду казати: 

В гаю-Дунаю, чом на камені 

Гречна газдинька більцю білила, 
Богу на ризи, святим на хвалу [250, с. 143]. 

А в подільській колядці ідеться не лише про приготування до ви-

готовлення риз, а вже самі ризи як небесна поява на землі, що виго-
товляються, як видно з колядкового тексту, аж для самого небесного 

– самого Господа, теж споряджаються смисловою «небесністю» – 

білінню, та ще й робляться з небесною – Божою поміччю: 
На тихім Дунаю, під крутим берегом 

Там господиня ризи білила, 

Ризи білила, Бога просила: 
«Ой дай же, Боже, ризи вбілити!» 

Ой де ся взяли буйні вітри, 

Та взяли ризи аж під небеса, 
Аж небеса розтворяли (ся), 

А то ті ризи сам Господь убрав! [250, с. 138]. 

Здавна на Русі саме вбрання показує образ чернечого переінак-
шення – ставання на іншу путь у янгольському образі. Чернече 
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вбрання являє переміну, яка стається при постриганні. Тих, хто пі-

шов на такий шлях, названо «чернцями» («чернецями») та «черни-
цями», тобто тими, кого покрито одягом із «земляною барвою». Зго-

дом така назва, спростилася до «ченці», де так само у смислах відго-

монює небоуподібнене життя, що має в собі особливий чин. Осно-
вою для появи означальника «ченці» могло бути ще і розуміння чер-

нечого шляху як особливого дотримання чину – ангельського чину. 

В значеннєвому підґрунті слова «ченці» може бути чин, відтак «чен-
ці» – це «чинці», особи, які ретельного дотримуються духовного чи-

ну. 

Про те, що сáме вбрання здавна показує вступ на чернечу путь, 
промовляє і називний досвід старообрядців. Про осіб, які прийняли 

чернецтво, у них кажуть, що їх «покрилі». Отже, коли у старообряд-

ців казали, що «покрилі» в скитах, це означало постригли. У староо-
брядницькому середовищі навіть узвичаїлося таке правило – не зачі-

пати того стану, що являється через чернече вбрання, отже – не тор-

катися його, а тим більше не одягати його світським, що їм не нале-
жить як річ «неземна». А коли б таке сталося, і хтось із «мірскіх» 

вдягнувся у чернече, це вже означало, що він чи вона перебрався і в 

«чєрнєчєскоє житіє». Такій особі слід було неодмінно постригатися. 
Помітний серед старообрядців досвід «називної давнини» показує, 

що і на московсько-новгородській Півночі віддавна панував «одяго-

вий образ» тих, хто перебував у янгольському чині в монастирях та 
скитах. Отож, і на московсько-новгородській Півночі колись пост-

рижених осіб називалося «чєрнєцамі» та «чєрніцамі». І лише згодом 

тут через впливову течію погречення утвердилося слово «монах», 
тобто – відлюдник, самітник. 

Теж саме спостерігається і на Галичині, де тепер теж переважає 

грецьке слово на означення «неземної путі» земних – Богопосвяче-
них. Щоправда, це грецьке слово тут виразно помісцевилося через 

наголос – «мóнах» та «монахúня». На XIX ст. Яків Головацький за-

свідчує ще «живу чинність» обох цих понять – «чернець» та «монах» 
у галицькому обіжнику, як про це можна пересвідчитись у його праці 

«Львовская єпархія перед стома літи, описана по донесенію, подано-

му до Римской куріи Преосвященнійшим Львом Шептицким, Єпис-
копом Львовским, Галицким и Каменецким (1860 р.), де сказано про 



 

619 

пострижених осіб: «монахи», а так само: «чернци» [217, с. 10 – 11 ]. 

Власне, ще здавна на Русь прийшло таке поняття, як «манастир» та й 
ще закріпилося на Півдні – Україні з тією ж, південною 

слов’янською «акальною» вимовою, яка є серед сербів, де теж ця на-

зва «манастір», а не грецькою – «монастир». А серед інших півден-
них слов’ян зустрічається, як це у чорногорців, навіть «намастір». У 

«Печерському патерику» у «Слові о преподобнімь Святоши, князи 

Черниговьском» насельників святого місця названо і по-грецьки – 
монах – «мних», і по-місцевому – чорноризець: «…і пришед в Пече-

рьский манастирь, і бисть мних…Єго же вси свідають ту сущіи чер-

норизци добродітелноє єго житіє і послушаніє» [4, с. 113]. Супровід-
ним воно мало і називання насельників «манастир(а)я» – «манах» та 

«манашка», що було вже появою пізнішої доби. А в доборі хусток, 

що їх носилося українками, була так само і «манашка» – чорна за ба-
рвою. Мирські нею покривали голови у піст. Носили її, навіть часті-

ше, також старші жінки. А от черниці, які так само її вживали, пок-

ривалися нею, коли «не вбиралися» – не покладали на себе «повно-
го» чернечого одягу, до складу якого входила і камилáвка на голові. 

Тобто серед черниць «манашка» була щоденним покриттям. А в ка-

милавку з нáміткою вже «вбиралися» [*3]. 
Отож, на слов’янському Півдні панує грецьке з походження «ма-

настір» та «манах». Адже, серед сербів про постриг кажуть як про 

«монашеньє». 
Та на Русі давнім та «своїм», як видно, було «чернець» та «чер-

ниця», а образо-чин такого стану життя у своїй смисловій появі ґру-

нтувався саме на вбранні та на його барві. Віддавна образ чернецтва 
на Русі, а згодом і по Україні – це «одяговий образ». Бо тих, хто за-

йшов у обитель на довічне перебування тут – упродовж земного 

життя, у давнину називалося саме «по-одяговому» – «черноризець». 
Слід наголосити ще раз, що на Русі перехід у ангельський чин – «ан-

гелоподобіє» показувалося нічим іншим як вбранням. У літописному 

повідомленні про перших ченців печерських ідеться про постриг, де 
панує «одяговий образ» переінакшення: «И прият і Антоній, взложи 

на нь порти чернецьския, нарек имя єму Исакий, бі бо имя єму 

Чернь», «Вселися в печеру, в неи же преже бил, уже бо Антоній пре-
ставился, и совкупи к собі уних и вскладаше на нь порти чернечьс-
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кия…» [4, с. 201 – 203]. Чернеча путь першокроком переінакшення в 

образі – «першим образом» мала постригання. Другий – упостійне-
ний образ чернецтва був «одяговим». 

Постригання у ченців чи вистригання (виголювання) у «мирських 

попів», які наближалися в цьому образі до ченців, мало неодмінне 
супровідне уображення в зодяганні. Отже, волосся зістригалося з го-

лови, таке вистригання робилося і «мирським попам». Так виробля-

лося на голові круглечко – «гуменце» на знак тернового вінця Хрис-
тового. Ця виголена на голові частина увесь час поновлювалася, і як 

«постійна поява», мала особливе «на себе» покриття, яке теж назива-

ли «гуменце» – невеличка округла шапчинка. Її носилося як на Схо-
ді, так і на Заході – тут це єпископські та чернечі піуски. Бо така, ви-

стрижена на голові частина, що могла сприйматися так само, як і мі-

сце сходження Благодаті – осіяння нею, є спільною появою як для 
Сходу, так і Заходу. Гуменце загалом увійшло до образо-чину пока-

зування святого та присвячення, а також «закону», яким був і шлюб. 

Коли зважити на те, що «шлюб тілесний» та «церковно-духовний» 
на християнському Сході, зокрема і греко-візантійському, належали 

до одного джерела у появі, а відтак – сприйнятті, тоді зрозімилим 

робиться чому у колядці при згадуванні церковного вінця зустріча-
ється і гуменце, що було видимим знаком присвяти Церкві та відда-

ності їй у служінні серед духовних осіб, які перед висвятою – «духо-

вним вінчанням» з Церквою, брали «тілесний шлюб». У тексті обжи-
нкової пісні представлено посутність, що зродилася з шлюбного по-

буту духовенства. Як узагальнений образ тіла (голови) у пошлюб-

ленні (вінчанні), гуменце від них переходить і на посполитий люд: 
Замітайте двори, 

Застеляйте столи, 

      Сподівайтеся вінця 
До свого гуменця [Цит. за: 826, с. 80]. 

Відомими на Русі здавна були так само княжі пострижини, що 

супроводжувалися ще й посадовленням на коня [375, с. 14]. Це були 
родові вияви княжого владного становища – мудрого прислухання 

до голосу підлеглих городян, їм подавалося «частку» голови як жер-

товну. Так отримувалося владне звитяжне – воїнське «сидіння» вер-
хи. Це була воїнсько-громадська посвята та «первинне» винагоро-
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дження владою. «Друге» з’являлося вже при повному успадкуванні 

влади. Така дія теж супроводжувалася учтою та гулянкою. А самі 
пострижини згодом від князів, як це сталося із шлюбом-вінчанням, 

перейняли бояри. А потім, і знову, як і шлюб, пострижини як посвя-

тний (ініціальний) звичай «спустилися» і розійшлися у народі. Самé 
«сидіння» на коні було для князя показовим становищем вивищення 

його у владі і незмінним його образом як князя – володаря-вершника. 

Навіть самé переміщення з висоти такого «сидіння» передавалося не 
словом-поняття ходи, а образо-дією розлучання з «сидінням», як про 

це можна довідатися у «Повісті временних літ» у повідомленні про 

князя Олега: «И приде на місто, ідіже біша лежаще кости єго и лоб 
гол, и ссіде с коня, и посмеяся рече: “от сего ли лба смьрть било взя-

ти мні?” и вступи ногою на лоб; и виникнувши зміа изо лба, и уклю-

ну в ногу, и с того разболіся и умре» [133, с. 107]. 
Постригання як поява, що уображує переінакшення і смирення, 

увійде і до чину хрещення. А саме хрещення і в родині, і в громаді 

сприймалося на подобу до «годовóго празника». Адже, хрещення ві-
дбувалося як учта – велике столування, святочне зібрання громади. А 

окрім того, як і годові празники, мало тягле тривання у відзначанні. 

Воно так само супроводжувалося гулянкою, хоч і не такою велелюд-
ною. Її учасниками були вже близькі «свої», а не вся громада, яку 

представляла вулиця – куток. Хрещення – хрестини мали ще й пох-

рестини, як зауважувалося, а отже, як і годові празники, що мали 
«попразнство» (післясвято), теж відзначалися не одноденно. Учасни-

ками його вже були ті, хто мав причетність до «духовного наро-

дження», – куми. Куми – теж батьки, як і батьки тілесні – «по плоті», 
але батьки духовні – «хре(и)щений та хре(и)щена», вони були свід-

ками і поручниками нового народження: «Аще кто не родится водою 

і Духом» (Йн. 3: 5), що ставалося при «хрищенні». 
Показовим є те, що при називанні чину «духовного народження» 

з’являється ось така заміна у звучанні. Коли «хрест» вибавлення 

водночас і ближчає, і виявляє неподібність у звучанні з хрещальним, 
заступається «хрищенням» з «и». І тим самим ніби розводяться два 

явища та поняття, а відтак – і óбрази, у духовому житті Церкви – це 

голгофський хрест та йорданське хрещення. Саме так, як це стається 
у інших народів та їхніх мовах. От до прикладу у греків, де голгоф-
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ський хрест – це «σταυρóς» – «stau(v)ros», а йорданське хрещення – 

«βάπτισμα» – «b(v)aptisma». 
Хоча у самому хрещенні таки спостерігається і схожість, і розбі-

жність як у назві, тік і в образі та чиновій дії. Про розведення смис-

лів через звучання вже зауважувалося. А ось приклад уподібнення. 
Адже при самому хрещенні, що учиняється водою омиття та освя-

чення і уведення у нове життя, тобто занурення у воду задля омиття-

обнови «банею пакибитія» – «банею отрожденія і отновленія Духа 
святаго» [883, 2, с. 903], з’являється і постава Хреста. Покликані у 

куми, тримають немовля ніяк інакше, як «до хреста». А самі при 

«хрищенні» стоять, як про це кажуть, «під хрестом», або ж і вони 
стають «до хреста». Так ходу до церкви з метою охрещення та роз-

ташування в просторі самої церкви означають довкола Києва, так 

про це кажуть і буковинці та галичани: «…приніс робітник Онищук 
дитину до Христу до попа, за свідка (кума) взяв собі свого приятеля 

Ш. Титовича…» [Цит. за: 973, с. 68]. 

А у замовляннях навіть поєднується ці дві появи як входження у 
білий світ. Тут подається послідовність такого виявлення: тілесне 

народження і духовне народження – «рожоний, хрищоний»: 

На Сіянській горі три святі сиділи: 
Один рожоний, другий свячений, третій хрищоний [354, с. 20]. 

Тому, слід зауважити ще раз, неповторною появою у ставанні на 

чернечу путь було не постригання, як згодом почали означати цей 
перехід, а перевбирання, та ще й у одіж з особливою – «земляною» 

барвою. Саме ця чорна – «земляна» барва для багатьох і виглядала як 

«нéздиво» – небачене і негляджене диво. Бо в давнину і уображен-
ням земного прощання з тілом теж мало свій «одяговий образ», який 

у своїй появі вказує не стільки на землю, куди йшло тіло, як на небо 

– місце Душі. Через те і ризи, в яких правилося похорон у русько-
візантійському обряді до XVIII ст., були багряні. Це барва спасите-

льних і викупних страждань Христа – «кров’яна» у чині тіло-образу 

– найвиразнішого потілеснення у виявленні смислу в образі. Водно-
час, поряд із «земним», багряна барва показує видиво «небесного». 

Багрянець – це царська поява. Отож, багряні ризи вказують, як мови-

лося, не стільки на земне, як на небесне – царське, путь до якого ви-
снував Христос Спаситель у своїй земній «страсті». Саме багрянець 
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на похоронних ризах був образом і смисловою «давниною», що пе-

редавала земно-небесну путь Душі. Свідченням того є і вживання ба-
гряних риз на постових відправах у старообрядців, у яких зовсім не-

має чорних у барві риз. А так само на Галичині, де багрянцеві ризи – 

це і постове, і похоронне вбрання до відправи. 
Щоправда, небесне сповістя на похороні, як давня ознака, пере-

важило і в синодальній Церкві. Хоча тут для цього вживаються вже 

ризи не багряні, але теж «небесні» – білі. У них правлять похорон, а 
також вбираються на відправу і в неділі впродовж Великого посту. А 

от чорна барва, що перенеслася із Заходу у Великопісний час, 

з’являється на буденних відправах. У греко-російській Церкві чор-
ним забарвлені ризи почали використовувати з 1730 р. [741, с. 155]. 

Хоча і на Заході чорне як «земне» протиставляється білому. У чор-

не вбираються римські матрони, коли йдуть на месу до базилік Петра 
та Йоана Латеранського в Римі, де править папа, позалітургійне вбран-

ня якого біле. У християнську добу римські цезарі – імператори відмо-

вилися від цієї своєї ознаки і передали її повністю папі. Відтоді йому 
єдиному в Римі належить біле вбрання, що колись виявляло земну цар-

ськість імператорів. А в подальшому біле, як «римська» барва у чині 

вбирання римських єпископів-пап, сповіщає про небесне [*4]. Разом з 
тим, слід зауважити, що чорна барва у сумі літургійних кольорів на 

християнському Заході теж не зовсім давня поява [196, с. 89]. 

Та і в Україні – києво-руському Півдні біла барва була тією в на-
роді, у якій виряджалося небіжчика з хати-двору додому – вічного 

дому – до гробу. У білій хустці – барві чистоти, яка мала підкреслю-

вати стан Душі, з’являлися жінки на похороні. Ідучи на випрово-
джання у білому, прощалися з Душею, а не тілом, місцем якого була 

земля. А її показувала чорна барва. Ця особливість – вбиратися на 

прощання з померлим у біле або показувати жалобу в хаті за небіж-
чиком через біле лише подекуди зберіглася в Україні. Щонайдовше, 

аж до ХХ ст., це узвичаєння протривало на Гуцульщині. Тут на знак 

того, що в хаті є небіжчик, вивішували білу перемітку – це шматок 
тонкого вибіленого полотна [124, с. 147]. 

Але і на московсько-новгородській Півночі біле на похороні було 

давнішою появою, отже – смисло-культурною давниною. Ще у ХІХ 
– на початку ХХ ст. можна було спостерігати таку відмінність при 
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споряджанні на похорон тутешніх жінок. Представниці старообрядни-

цького середовища були на прощанні у білих, ще й ношених «по-
східному» – із повним закриванням жіночого тілесного «верху» – «на-

вскід», хустках. А от чиновниці й інші городянки, що належали до си-

нодальної Церкви, вбиралися у європейську барву «земного смутку» – 
чорне [*5]. Так, тримаючись давнини, по-старообрядницькому – в бі-

лому прийшла на похорон «уставщіца» Анісья Красноглазіха в романі 

А. Мєльнікова-Пєчєрского «На горах» [*6]. 
Отож, давнє бачення супровідних появ на похороні – небесне, йо-

го показує білінь. А пізніше – чорне, що подумки пов’язує людину 

більш із землею. Біла барва вказувала на прощання і небесну радість 
Душі, бо з тілом теж прощалися – знаменувалися до нього вже, як до 

«освяченого». Недаремно ж у «Требнику» тіло кожного померлого – 

«усопшаго», тобто заснулого, називається «мощі». А от чорне «мо-
вило» вже по-іншому – про розлуку та про земний смуток. Тобто 

«промовляло» не по-небесному, а по-земному. 

Біле, як пов’язане зі смертю – переходом (виходом з тіла) – смис-
лова поява, що простежується серед індоєвропейців як давня ознака. 

У самій Індії біле – це не лише похоронний одяг, а і вдовине вбран-

ня. Воно вказує на тілесну недотичність і непричетність до всього 
земного повдовілою. Біле на вдові показує і те, що вона вже має ли-

ше одне тіло – природжене. Це «початковий», недоданий – не мно-

жений земними прикрасами, тіло-образ. Адже, жінка-вдова в Індії не 
вживає земних прикрас та коштовностей. 

Чоловіки ж в Україні мали «свій образ» при перебуванні у прос-

торі виряджання померлого. Він теж показував світоустроєву дотич-
ність. На тій же Бойківщині, де щонайдовше затрималася поховальна 

давнина, на прощанні і на час жалоби чоловіки показувалися у своє-

му земному «незібраному» образі, без підкреслення власної чолові-
чої статечності, – простоволосими – без шапки. 

Про те, що вбрання сприймалося як «друге тіло» промовляє свід-

ченням вияв óбразів, що показують його склад та значеннєвий вміст. 
Отож, одіж мала і своє окреме, інше від того, яке було у «плотяного 

тіла», «лице» – це його показова, гарна частина. Тобто свій зовніш-

ній – прилюдний – звернений до людей образ. 
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А був і «виворіт», прихований від погляду всіх. Образом спогля-

дання, звісно, було «лице» одягу. Воно і було «другим лицем» влас-
ника та носія одягу-вбрання. І неодмінною складовою загального – 

збірного образу людини. Людина у своєму образі була «дволичною» 

– з «плотяним» та «одяговим» лицями. Та мала два «шкіряних» пок-
риття – «природжене»-«приросле». І «покривне» – одяг, що теж упо-

дібнюється до шкіри. І це був теж образ космологізації тіла, прийн-

яття світу на своє тіло. Адже, небо теж простиляється в образі як 
шкіра: «Простираяй небо яко кожу» (Пс. 103: 2). 

Дволичність – два лиця – дві щоки (парність-двоїнність) була 

природженою даністю людині. Саме так, парно, укладалося плотяне 
тіло, що «збиралося» довкола винятково поодиничених Душі і серця. 

А його виразником було таке ж поодиничене, але парно складене ли-

це. Лице-обличчя «обличало» – випромінювало всю внутрішню лю-
дину. Але таку саму «парність-сполучність» складало разом з «пло-

тяним тілом» вбрання. Через те і його «лице» сприймається, разом з 

лицем плотяного-костяного тіла як невід’ємна складова людського 
образо-чину в світі. Поява одягового прикривання на тілі – це не ли-

ше наслідок людського встидження. А, що не менш показово, так 

само знакового збирання «на собі» світу та символічного виявлення 
себе назовні – людям і всьому світу як внутрішньої-настроєвої, скла-

деної ще із Душі та серця, людини. 

Показово, що і поведінкова несталість, яка означається як «дво-
личність», ґрунтується на «значеннєвій природі» плотяного тіла. 

Отож, зміна поведінкового вияву може показуватися в образі пово-

роту на два тілесних боки, а відтак – і на два лиця (на дві щоки). А 
так само основою уображення поведінкової «дволичності» є зніман-

ня та одягання вбрання, яке теж має своє «лице». 

 

 
Ризи являють образо-чин приходу і тривання священного часу. 

Ризи духовних на відправі наближаються за своїм значенням до ризи 

Христової, в якій Він був перед розп’яттям: «Разділиша ризи моя се-

бі и о одежді моєй меташа жребий» (Пс. 21: 19), цей же вірш є про-
кименом на утрені Великої П’ятниці, – так про ці миті пророче ска-

зано у Псалтирі. Отож, ризи «являють» собою час відправи, але і во-
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ни «знімаються» нечистим дотиком. Тоді, після учинення такої дії, за 

народним баченням, руйнується і простір дії священного часу. Після 
такого дотикового осквернення священик втрачав силу особливого 

дару, який він отримував, увіходячи у простір відправи. У лівобере-

жних Позняках біля Києва старостáми збиралися окремі ватаги хло-
пців, що на Паску обороняли духовенство, а особливо ризи на ньому, 

від дотику відьомських рук. По прикиївських українських селах у 

передвеликодню суботу, хоча стосувалося це звичайного місцевого 
духовенства, хода довкола церкви ішла у супроводі великого пару-

бочого гурту, що пильнував, аби ворóжки та вóрожі не вчинили 

«зняття» зі священика риз своїм дотиком – не вхопили його за ризи, 
тим самим чатуючи непохитне тривання священного часопростору, 

що снувався вже тоді при наближенні відправи Великодньої утрені 

[*7]. Старе духовенство навіть ділилося з вірними досвідом перебу-
вання в такому часі, говорячи про те, що жодна з земних причин не 

могла вивести їх з цього часопростору. Навіть, коли б хата священи-

ка зайнялася, та вже розпочавши відправу, він не може вийти з вівта-
ря, недоправивши. Слова на початок відправи мають дійти до свого 

завершення на відпусті. От тоді вже духовні так само можуть вийти з 

церкви, але перед тим, за чином, знявши з себе ризи, що уображують 
прихід і тривання літургійного часу. Так навчав своїх парафіян свя-

щеник-отець Іван у ХХ ст. з давнього прикиївського наддніпрового 

села Гнідин [*8]. Ризи – це образ величі небесної на землі. Святитель 
Василій Великий у повсякденні одягався в простеньку одіж. А от 

правив, показуючи на собі образ небесно-земної Церкви, у пишному 

і коштовному вбранні. 
Прикметно, що в українців за поняттям та складовими такого об-

разу на відправі закріпилася показова і майже незмінна множина – 

pluralia tantum. Здебільшого, лише за малим винятком, до якого на-
лежать неприродні мовці, про єпископське та священицьке вбрання 

кажуть «ризи». Отже, до відправи вбираються в ризи, а не в ризу. 

Хоча однина стосовно цього явища є і в церковнослов’янській мові: 
«Ризу мні подаждь світлу» [*9]. А от в народі через таку множин-

ність ніби підкреслюється багатоскладовість вбрання до відправи. 

Тобто наголошується таким способом вираження ще й на величі че-
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рез показову множинність. Виходячи з цього, й кажуть про ризи, а не 

ризу, а отже, неначе – про багаториззя: 
Ой на воді, на Йордані 

Там Пречиста ризи прала, 

Своє дитя вповивала, 
А в тоненькі пеліночки, 

А в шовкові да й шнурочки… [Цит. за: 250, с. 137]. 

По суті саме поняття риз як священного вбрання до відправи 
зближує їх з незшитим одягом Христа – «нешвеним хитоном», як це 

відображено і в колядковому тексті, де ризи не шиють, а «ткуть», хо-

ча до роботи задіяно кравців: 
Ой в сьому домі так як у раю, 

Та стоять столи все тесовиї, 

Та горять свічі все восковії, 
Та сидять кравці все молодії, 

Та ткуть ризи все золотії. 

Пошли ризи та й повішали 
Та на двері та на теремі. 

Де узялося та три янголи, 

Понесли ризи та у церковцю, 
Положили ризи та на престолі, 

А де взялися та три попики… [Цит. за: 250, с. 139]. 

Адже, ризи (різа) – це втятий (вкроєний) кусень полотна, але не-
зшитий, тобто майже нерукотворне вбрання, вбрання природне – не-

попсоване переінакшенням. Дорога риза Христова перед розп’яттям 

стає значеннєвим ґрунтом для називання та образо-виявлення вбран-
ня до відправи. Христовою ризою підкреслюється коштовність риз 

духовенства, як можна спостерегти у цьому різдвяному величанні: 

Прилетіли туди три ангелі, 
Ой сіли вони на теремі… 

Та взяли ризи на крилечка, 

Та понесли ризи та й у церковцю, 
Положили ризи та й на престолі, 

Узяли ризи та три попики, 

Стали вбиратись та наряжатись, 
Ой стали вони службу служити, 
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Служать вони службу за пана Івана… [Цит. за: 250, с. 138 – 139 ]. 

Адже, та риза багряна являла Христовий царський образ: «Царя 
ли вашаго распну» (Йн. 19: 15), – питає Пилат зібраних у дворі Си-

недріону. Небесний йде на приниження: «даже до смерти, смерти же 

крестния» (Фил. 2: 8), щоб показати у славі Воскресення небесну 
царськість. Небесну, а в подальшому – церковну, царськість, адже 

Церква у слов’янській мові – царська поява і назва: «Церковь Хрис-

тову украси яко царскою багряницею» («Мінея – септемврій», 
1096р.) [994, с. 144], показують, зодягаючись у ризи і увіходячи в ча-

сопростір відправи, а тим самим виконуючи слова Псалтиревого за-

клику: «Время сотворити Господеві» (Пс. 118: 126), і духовні особи. 
«Одяговий образ» дня святкового дня зустрічається у часопрос-

торі празника. «Одягова назва» свята є в Мінеї. Прикладом цього є 

«поясове» («ризове») свято на честь Богоматері, що вже згадувалося. 
Давня назва цього свята удокладнено-одягова – «Положеніє Пояса». 

Святиня, що перенеслася в Царгород – пояс, вона і представляла у 

місті «усю Богородичну постать» у Її вбранні. Ця давня назва не змі-
нюється і у Василія Григоровича-Барського. У нього в «Странство-

ваніях» це Богородичне свято зауважено з відповідною назвою: «По-

ложенія честнаго пояса пресвятія Богородицы» [234, с. 194]. 
Зрозуміло, яка увага в одяговому збиранні тіла надавалася поясу. 

І не лише у повсякдень, але і на свято – на молитві в церкві, як пока-

зує український духовний досвід. Серед українців у звичаї було чи-
нове опоясування-підперізування, яке здійснювалося на 40-й день 

після народження. Пояс у цьому дійстві мав бути даром, принесеним 

у хату з широти світу. Перше підперізування робилося поясом пер-
шого, хто відвідав у цей день хату. Відтак сама дія підперізування 

«нехатнім» поясом виглядала як світоустроєве (космологійне) злаго-

дження тіла народженого, адже пояс вносився і покладався на тіло зі 
Світу [971, с. 706]. І у старообрядців дотепер у моленній чи церкві 

перебувати на молитві у чиновому «стоянні» без пояса неможливо: 

«Бєз пояса на молітву нєльзя» [172, с. 141]. 
Слід наголосити у цьому викладі, що відсутність пояса на тілі на 

молитві була однією з тих ознак, що відвернула руських послів від 

віровизнання волзьких болгар (вони вже тоді були визнавцями ісла-
му), яких княжі Володимирові посланці відвідали зі справою «вибо-
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ру віри», так про це сказано в літописному повідомленні: «Яко ходи-

хом в Болгари, смотрихом, како ся поклоняють в храмі, рекше в ро-
пати, стояще без пояса, поклонився сядеть і глядить сімо і онамо…і 

ність веселья в них, но печаль і смрад велик, ність добро закон их» 

[Цит. за: 225, с. 225]. Про це є згадка і в «Житії блаженнаго Володи-
мера»: «І рекоша слуги ходившая «яко смотрихом, како поклоняются 

Болгаре в ропаті, стояще без пояса…і ність веселья в них, но печаль 

и смрад велик, і ність добр закон их» [Цит. за: 225, с. 225]. 
Через таку потребу у одяговому збиранні тіла завдяки поясу, і це 

особливо стосувалося часопростору «на молитві», і назва Богороди-

чного свята як «поясова» – празник Богородичного пояса була бли-
зькою, а відтак – і культурно закорінилася. Як видно з подальшого 

досвіду, її у XVIII ст. зауважує Василій Григорович-Барський. З та-

кою присвятою – «Положенія честнаго пояса» освячено, як мовило-
ся, чимало церков і на Галичині. Сама Велика Печерська церква теж 

постає «з пояса», він є її засновчим – «початковим образом». Печер-

ська церква з’являється в «одяговому образі» вже від самого початку 
свого будування. Такий її образ починає «витворювати» пояс Шимо-

на. Відтак сама споруда церкви у своїй красі потілеснюється: «И се 

видіх церков горі…И якоже видіхом, величеством и висотою, размі-
рив поясом тим златим…Призвав же Антоній блаженаго Феодосіа, 

рече: “Симоне, сій хощеть вздвигнути таковую церков” и дасть єму 

пояс и вінець И оттолі велику любов иміше ко святому Феодосію…» 
[4, с. 3].     

Ще однією показовою, з огляду на мотиви покривання та тілесну 

значеннєвість, складовою «одягового образу» постаті було покриття 
голови. Прикметно, що «височенькі шапки» у яких постають княжи-

чі зі Святославового дому на мініатюрах «Ізборника» ХІ ст., певно, 

саме вони були знаком спадкової княжої влади, переходять протягом 
часу. Увиразнюється те, що ці знаки переймають згодом на себе ду-

ховні особи – чернецтво. А от самі князі, що вже тримали повноту 

влади, зображувалися в округлих шапках, як і митрополити, котрі 
теж мали покриття голів шапками-круглáми. Певно, що саме таке 

покриття голови, у вияві близьке до округлої повноти землі, і вказу-

вало на верховну владу князів та на духовне володарювання митро-
политів. Вони належали до речей, що робляться значеннєвим ґрун-
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том для творення образів, а відтак – смисло-появ у просторі священ-

ного. Отож, «височенькі шапки» спершу були «мирськішими». А 
округлі належали до простору священного, де показується повнота 

влади. «Височенькі» покриття голови складали основу-уречевлення 

«власного світу» та творили образ «другого тіла», що лягало на 
«своє» тіла. А от округле покриття голови було появою, що підноси-

ла його носія у чиновому становищі. Отже, як виявлений знак і 

сприйнятий образ влади, належало до світоустроєвого образо-чину. 
Власне, так – зі світом злагоджувалася і сама влада – духовна в церк-

ві – митрополича і земна в гóроді – княжа. Через те і образо-чин її 

показування, зокрема покриття голови, теж увіходив до складку появ 
світоустроєвих та священних. 

«Височенькі» шапки княжичів, що їх перейнято згодом духовни-

ми особами – чернецтвом, були «домовим та вуличним» вбранням – 
появою та образом у світі малому. І «ширшими» у використанні. А 

от округлі покриття – князя та митрополита належали до простору 

церкви – світу великого. Це були єдино-óбрази. Такі, округлі, шапки, 
князі не скидали навіть у церкві, вони були знаком їхньої земної вла-

ди та входили до особливого чину княжого уображення. Тоді, як у 

самих митрополитів таке покриття голови – шапки-круглá було поза-
літургійним вбранням. У просторі церкви вони колись не покривали 

голів, бо увіходили у вівтар – святилище. 

Сáме таку особливість відображено і на давніх літописних мініа-
тюрах. Тут у просторі церкви князі перебувають з покриттям голів, а 

от митрополити, яких показано у близькому «стоянні» до престола, – 

простоволосі. Та і в Києво-Софійському соборі святителі Церкви теж 
постають у давньому східному образо-чині – простоті, тобто і прос-

товолосими теж, хоча у ризах. Цю особливість образу духовної прос-

тоти у святині показано і в настінному малюванні київської церкви 
Спаса на Берестові. У ктиторському портреті митрополит Петро Мо-

гила зображений навколішках перед Христом Великим Архієреєм і 

без митри. Хоча, сам Христос має владиче покриття голови – архіє-
рейську митру. А от князь Володимир, якого теж упроваджено до 

складу настінного виображення в Берестовській церкві, постає у ви-

яві своєї княжої влади і перед Христом Архієреєм. Він передстоїть 
перед посадовленим – «сідящим» Христом у княжій шапці. 
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Це берестовське зображення значеннєво перегукується з тією да-

вниною, що відбилася у мініатюрах, коли князі, увіходячи в простір 
святині, показували і там знаки своєї земної влади. А митрополити 

були простоволосими, як і Київський владика Петро Могила. Отож, 

на Берестовському зображенні виявлено давню духовну простоту 
святителів. І це при тому, що митри, які у простір відправи на хрис-

тиянському Сході перейшли із Заходу, вже сприйнялися як уобра-

ження духовної влади у церковному літургійному просторі і в Київ-
ській митрополії. Сам митрополит Петро, ще будучи Печерським ар-

хімандритом, вже вживав митру, та й ще, як це видно з його архіма-

ндричого зображення, александрійського зразка-складу. А такі – але-
ксандрійські митри на самому патріархові, що посідав престол апос-

тола Марка, вказували і на давню та особливу пошану до нього. 

Адже, патріарх Великого города Александрії єдиний, хто на Сході, 
називався ще й папою. 

І справді, коли київська та удільна князівська влада «пішла» з го-

родíв – міст свого владного «сидіння», особливо після приходу мон-
гольського лихоліття, в них залишаються духовні провідники. Часто 

вони робляться не лише духовними, а й світськими владиками. І що є 

виразним, ця світська влада переходила до них з родової спадщини, 
особливо в русько-литовську добу та в час Речі Посполитої. Вони всі 

походили з давніх княжих родів. І коли князі удільні втратили свої міс-

ця, про княжу владу відгомоном промовляли лише давні родові імена, і 
то вже не князів, а «князьків», хіба що князі Острозькі змогли зберегти 

і примножити свою світську владу та значний вплив, тоді духовні осо-

би сполучили у своєму правлінні і владу княжу – давню, і передану їм, 
за чином апостольства [280], владу духовну – владичу-єпископську. 

Вони справді єдино були владиками народу, і мали зовсім не безпідс-

тавно називання і величання саме владиками. 
Зрозумілим є те, що особливості давнього княжого вбрання пере-

ходять до вжитку духовних. Вони у цьому образкові свого представ-

лення назовні показували давню тяглість, ще від княжого часу, своєї 
духовної влади, яку було поєднано і з владою над народом. Ці «ви-

соченькі шапки», які носилося ще княжичами, перейняли духовні. 

Тим вони показували, що їхнє владне становище – це та влада духо-
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вна і церковна, що прийшла у Київ і на Русь ще за Володимирового 

хрещення. 
У таких шапках-камилавках духовних осіб києво-руських можна 

бачити на портретних зображеннях XVII – XVIII ст. Належали такі 

«височенькі» покриття голови вже майже винятково чернецтву – і 
чоловічій, і жіночій його гілкам. З таким покриттям голови постає 

Інокентій Гізель, архімандрит Печерський, у мальованому портрет-

ному зображенні. Так само покривали голови і черниці. І в обох ви-
падках, що показово – і на чоловічому, і на жіночому покритті 

з’являється «облямування» низу такого вбрання (покриття) – ками-

лавки староруською коштовністю – хутром. Це була місцева ознака. 
Показовим є те, шо до чернечого вбрання на київському Півдні пот-

рапляють шапки з хутряним «обкладом», як місцева поява, основою 

якої, звісно, було своє бачення краси та статку. До неї входило і хут-
ро, що добувалося в недалеких лісах. Але прикметно і те, що шапки з 

хутряним низом увійшли до складу вбрання, а відтак – і до особли-

вого «одягового образу» як ченців, так і черниць, вказуючи так на на 
висоту чернечого подвигу. 

Власне, колись – у княжий час, шапками покривалися без розріз-

нення на стать. Адже, по-особливому шанувалися шапки, бо саме 
вони були показником достатку, як мовилося, та статечності. Хоча, 

до прикладу, зі змалювання родини Святослава на мініатюрах «Ізбор-

ника» видно, що «жіноча частина» княжої сім’ї має покриття голови 
хустками. А от в Києво-Софійському соборі доньки князя Ярослава 

мають «шапкове» покриття на головах. Певно, що колись шапка у 

княжих родах була річчю, що складала неодмінний, появчий на лю-
дях, образ князівен. Адже, і батьківська влада їхніх кревних вітців-

князів теж уображувалася ношеною шапкою. На належність до кня-

жого родинного кола вказувала і шапка на князівнах. Певно, що ви-
соту становища передавали шапка і на близьких до князів боярах, а 

відтак – і боярських дочках та синах. 

Здавна, в княжих та боярських родинах велося, що хтось має бути 
богопосвяченим – «родовою часткою», піднесеною Богові. Ставало-

ся це, коли хтось робився чорноризцем. Задля цього князями та боя-

рами засновувалося і окремі монастирі, де оселялася така «жертва – 
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частка» з роду земних. Приклад такого заснування – Янчин (Андріїв-

ський) монастир у Києві. 
І тоді дівчата-князівни та боярівни, що оселялися в монастирі, 

брали туди із собою «одягову частку» з колишнього світу. Нею і бу-

ло покриття голови. Адже, до голови, на якій спочиває небесний 
знак, видимий на землі, – здійснена з сили Благодаті поява, була ве-

лика увага. 

Особливе бачення голови було при пошлюбленні – її покривання. 
Так само «головний образ» (образ голови) зробився показовим і в ді-

вочому чернецтві. Відтак дівоча – домашня – родова шапка зробила-

ся визначальною у образо-появі черниць на київському Півдні. Шап-
ка монастирська вирізнялася лише барвою. Вона теж «чорніла», на-

бувала «земляного забарвлення», як і все чернече вбрання. 

Саме шапка, як давнє, обкладене хутром, покриття голови була і є 
ознакою чернечого вбрання у Києво-Флорівському монастирі. І на-

віть синодальний час не змінив цієї чернечої одягової особливості. А 

що така шапка на черницях – у них у назві «камилавка» (або «ками-
лавха», як у «Требнику» митрополита Петра Могили [883, 2, с. 91] – 

це теж іменне «вивищене становище» цієї речі, бо так називають 

лише священиче покриття голови, а ще нáмітка – тонка прозора, але 
таки теж чорна, значеннєвий відгомін давнього побуту дівчат-

черниць, який вони принесли з своїх батьківських домів, вказує і те, 

що монастир називався «панянським». Отож, до нього на «ангелопо-
добноє житіє» ішли панночки. 

Так, на київському Півдні князівни та боярівни, йдучи в монас-

тир, «почернечили» і своє дівоче вбрання, зробивши шапку з хутря-
ним обводом та нáміткою неодмінною річчю у складі чернечої одя-

гової образо-появи. А що шапка була поширеним дівочим та жіно-

чим вбранням у давнину свідчить і вказівка у московському «Домос-
трої» дониконової – «старой пєчаті». У цій книзі є «Чіни свадєбниє; 

о том как князю молодому женітся, четирє статьі – чєтирє обряда: 

большой і срєдній і малий обряд» [293, с. 205 – 220], у яких у пора-
дах на облаштування весілля ідеться про опорядження голови «невє-

сти», коли «обрученіє» відбулося вдома. Тоді молода на вінчання 

вже вдома має вбиратися в убрус і шапку. У старообрядців і тепер 
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«нєвєста» на вінчання приходить не в дівочому вбранні, а жіночому 

– з покритою головою. 
А от вбрання черниць на московсько-новгородській Півночі так і 

не набуло «шапкового» чину та образу, воно залишилося з «платом»-

покриттям. Шапка, як «височенька споруда» – це давня складова 
лише одягу ченців, як це видно із теперішнього побуту старообряд-

ців. На це вказує і портретне зображення вже черницею колишньої 

«равнородной» дружини Петра І Євдокії Лопухіної (чернече ім’я – 
Єлена), яка належала до новообрядців – «ніконіян». У схожому – 

«хусткóвому» вбранні бачив черниць Сейднайського монастиря у 

Сирії Порфирій Успенський у ХІХ ст.: «Одіж їхня складається з чор-
ної рясочки, а голову покрито черною довгою хусткою так, що не 

видно лиця, окрім очей» [Цит. за: 673, с. 239]. Таким був «одягόвий» 

чино-образ близькосхідних черниць. Таким же вбранням голови по-
кривалися після постригу черниці на московсько-новгородських зе-

млях. 

На вбранні Марійської постаті в Києво-Софійському соборі пока-
зано хрести, подібні до священицьких, на поруччах. А за народним 

осмисленням, Богородиця земна готує Христу – архієрею ризи для 

Його чинового служіння як Первосвященика. Це Богородиця, яка є 
«храм одушевленний», уводить Христа земного до земного ж храму. 

Вона й передає Йому ризи, у яких належить у храмі перебувати. Так 

про це сповіщає колядка: 
Ой на воді, на Йордані, 

Там Пречиста ризи прала…[Цит. за: 250, с. 137]. 

Вона ж, за народним баченням, є Тією, хто починає снувати – 
ткати ризи Христові архієрею. Таке бачення співзвучить тематично з 

зображенням Благовіщення на стовпах собору Софії в Києві. Тут 

Марію, яка слухає сповістя – добру звістку архангела Гавриїла, зо-
бражено з веретеном. Так подається уображення снування двох тіл – 

земного тіла Спасителя, який «нас ради человік, і нашего ради спа-

сенія воплотишася от Духа свята і Марії Діви, і вочеловічшася» (Си-
мвол віри), і «тіла-ризи» – видимого знаку священства, що зіткала 

теж Богородиця. Адже, в народі саме ткалі та пряділі особливо по-

шановували цей переказ і ту думку, що сама Марія ще малою ткала 
на потреби храму єрусалимського. 
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По-особливому бачиться поєднання тіла та одіжі, відтак появлю-

вані через це образи у часопросторі «на смертí». Окремо слід заува-

жити чернечий та мирський способи зодягання для такої пори люд-
ського земного існування. Вирізненої уваги заслуговують споря-

дження та образи голови, разом з тим, і обличчя (лиця). «На смертí» 

ченцям, як і черницям не накривають облич та «низ» тіла. Саме так 
здавна велося серед українців. Так здавна узвичаєно, але зі своїми 

особливостями – не вживалося окремого покрівця на лице, і в черне-

чому побуті Печерського монастиря. Його відбито у гравюрах кінця 
XVII та XVIII ст. Саме це видно у зображенні зустрічі Великодньої 

радості на Печерах – спільно і живими, і померлими. Під час христо-

сування і давня Печерська братія (тіла-мощі), і ченці, що увійшли зі 
святковим чиновим обкадженням на Печери, промовляють Великод-

нє привітання, у відповідь на нього все гучить ясно, бо мовиться з 

відкритими вустами. І в живих – земних, і в земних, але вже небес-
них, вуста, як і обличчя, відкриті. У «Печерському патерику» в 

«Слові о преставленіи преподобнаго отца нашего Поликарпа, архи-

мандрита Печерьскаго, и Василіи попі» цю незвичайну подію – гучне 
взаємне Великоднє христосування на Печерах передано так: «…в 

Печерском манастири сотворися знаменіє таково. При князи Семене 
Александровичи и при брате єго князи Михаиле, а при архимандрите 

Печерьском Николе, печеру же тогда держал нікто Деонисіє, нарица-

єм Щепа. Сій прииде на Велик день в печеру покадити телеса усоп-
ших, и приде, где зовется Общіна, и покадив рече: отци и братіє, 

Христос воскресе! Сего дьни єсть велик день. И отвіща, яко гром ту-

чен: «в истинну вскресе Христос» [4, с. 193]. Пізніше на відтворення 
цієї події з’явилося гравюрне зображення. Гравюра, вміщена до «Пе-

черського патерика» 1702 р. видруку (схожа гравюра є у виданні 

«Печерського Патерика» 1760 р.) при відтворенні того, що сталося 
на Печерах на Великдень, передає і давній, вже тоді й український, 

звичай не ховати земного тіла, як і земного лику від ока земних, ще 

живих. Вони мали повчатися від образу чуда – незотлілого тіла. Та 
вдивлятися в спокій тих облич і тіл, небесна мешканка яких Душа, 

вже перебувала в своїй оселі – в «Вишніх преділіх». Такий звичай 
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тримали і для духовних, і мирських. Саме на цьому, як на образо-

тілесній давнині, що показує заспокоєне тіло і земним, і небесним – 
тіло «на смертí» наполягають у прикиївських селах. Незважаючи на-

віть на те, що вже теперішні священики, випускники семінарій, де 

запанувало московське – північне узвичаєння, впроваджують інше –  
покривання облич «у гробі». Цю дію та образ значеннєво ґрунтує ба-

чення, що живі, тутешні, не мають споглядати на обличчя вже там-

тешніх, тогосвітніх. Саме покривання «лиця» робиться вже при на-
криванні труни віком. Місцеві люди посилаються на давність звичаю 

– «у нас робили так», та на дії давніших «батюшóк», що чинили саме 

так, полишаючи і лице відкритим. Отже, тим самим не робили пере-
шкод для «бачення» і заспокоєному тілу. Дар тіла – можливість 

сприймати Світло через очі залишався його дійсною ознакою навіть 

після упокоєння. Видющість очей («не заслоняти» зору) була голов-
ною ознакою й тіла, що його полишала Душа. Ховалося від людсько-

го ока тілесний низ, навіть руки, а от верх тіла – «лице», а головне – 

очі (вже заплющені – заснулі) залишався непокритими. 
Це давня українська особливість образо-тіла «на смертí». Добула 

вона, як «давня дійсність» бачення тіла по відході з нього Душі, і до-

тепер. На ній довкола Києва наполягали позняківці, про неї говорять 
бортничани (мешканці колись прикиївських сіл Позняки та Бортничі, 

тепер ці поселення у складі лівобережної частини Києва) [*10]. При 

тому, що в грецькому «Уставі» патріарха Алексія ідеться про те, що 
«наглавіє» ченцями носиться так, щоб невидимим було обличчя [655, 

с. 118]. 

Про збереження «східної одягової» давнини серед чернецтва киє-
во-руського часу можна говорити лише із зіставлення з давніми об-

разками руських чернечих постатей, що немалою мірою творяться 

саме завдяки одягові, з відповідними на християнському Сході. Про 
схожість чи розрізнення зі східним «одяговим звичаєм», а відтак по-

яви того образу, що його складало чернече вбрання в києво-руську 

добу, можна мовити, вдаючись до спостереження «одягового обра-
зу», що побутує серед греків-старостильників. У них дотепер збері-

гається вся «одягова давнина». Ними і зараз використовується чер-

вона барва («червона нитка») на чорному тлі, яку видно і на вбранні 
Феодосія Печерського на Свенському óбразі Богоматері. На цьому 
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образі бачиться ще цілком «східне» вбрання на Антонії і Феодосії 

Печерських, коли обличчя ченця, покриваючись надто низько, майже 
приховувало «лик» ченця від погляду світу земного, адже він спо-

стерігає, спрямовуючи свій погляд «горі», видиво Світла небесного. 

А червоне – барва царської багряниці, сполучене з чорним, показу-
вало в образі чернечого вбрання поєднання «небесного» і «земного» 

в їхньому житті. 

Вже при постригові ставалося особливе «увзаємнення» тіла та 
вбрання, а разом з тим – Душі й тіла, як наближення «земного» до 

«небесного». Сам постриг здавна мав показувати переінакшення ті-

ла, а відтак вказувати наближення його до «небесного налаштуван-
ня». Слід наголосити ще, що не «посистригання» перебирало на себе 

головний зміст цього чину земного переінакшення в житті, коли від-

давалося як видимий знак – жертва покори у Церкві – зістрижене на-
вхрест волосся. Знак хреста лягав на голову, щоб вона у «свівбесіді» 

з Душею скеровувала «вся чувствія» майбутнього ченця, а вбрання. 

Сáме вбрання у давнину було головним виразником здійснюваної 
дії-переходу на шлях висходження – дорогу-ліствицю, що «ко небеси 

преводяй». Тому прийняття чернецтва називалося в давнину не «по-

стригом», але, як зауважувалося, «покриванням». Ішлося, зрозуміло, 
про частку «неба», яку являло чернече вбрання, що покривало «як 

небо» і чернече тіло, і Душу. Так називають постриг дотепер серед 

чернців у сибірських Дубчеських заєнисейських скитах старообряд-
ців часовенних. Отже, у цих старообрядницьких монастирках про 

постригання в ченці кажуть як про «покрыть», тобто «накривання». 

Чернець, як мовилося, ставав на небесну дорогу. А його вбрання і 
було ознакою обнови, зміни. 

Отже, у греків-старостильників, а це, поза сумнівом, слід сприй-

мати як звичаєву давнину, непокритими залишалися і «лице», але не 
покривали так само й тіло. Його вкривало лише «зросле» з часу «ди-

ханія» – «за живота» чернече вбрання, яке не скидалося з померлого 

тіла. Це був єдино-появний образ, який показував ченця і за життя, і 
«на смертí». Вказівки, що «виводять» знаний «за живота» і прийня-

тий у чернечому середовищі єдиний образ тіла плотяного і другого 

тіла – вбрання «на смертí» подано в стрятинському «Требнику» 
(1606 р.): «Єгда кто от инок к Господу отидет понеже не подобаєт 
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омивати єму тіло, ниже видітися отнюд наго. Но на се уставлении 

брат, или еклесіарх или немощниим служай губою отираєт мощи єго 
с теплою водою. На челі же прежде очищая. Такожде на прьсех и на 

руках и на ногах, и на колінах. А болше ничтоже. Потом снемлют 

єму скверную одежду, и облекут єго в чисти ризи, никакоже наготи 
єго видівше. Таже влагают нань кукуль, аще великаго образа єсть, 

обложен шлемом свише глави и свісив даже до бради, якоже не виді-

тися лицу єго мощем. Таже влагают нань аналав в чину єго, єже суть 
плети. И опоясуют єго поясом, и обувают в сандаліа нови…И тако 

над погребенієм вчинении инок ножем обрізуя края мантіи, яже по 

обою бокох, от лівия страни, и от десния укрои друг на друга прек-
ладая, И связав купно свершаєт крести три. Єдин у глави, єдин же у 

персіи, а другіи у колін. Оставшею же ся частію двоих укроєв связу-

єт нозі єго» [885, арк. 337 – 338]. Чернече тіло назнаменовується «на 
смертí» трьома хрестами. Це давній звичай. Серед українців мирсь-

ких він не зберігся. А от серед російських старообрядців, смертне 

вбрання яких і для мирських майже чернече, яке вирізнене лише за 
барвою. Ченцям зберігається взята ними на себе ще за життя «земля-

на барва» – чорна. Мирських мерців в усьому вбирається в давнє, 

прийняте серед слов’ян, біле [172, с. 139]. І серед мирських у староо-
брядців, подібно до чернечого звичаю, тіло назнаменовується 

в’язаними хрестами. 

Натомість у мирських серед українців «на смерті» вбиралася на 
тіло якраз уся нова одіж, чи святкове вбрання. Саме так і тоді готу-

валося мирського до небесної дороги. У ченців таке перевбирання в 

новий образ ставалося у постригові, а от мирське отримували небес-
не «ошатування» – іншу одіж вже у час відходу. Адже, перебирання 

в окремих випадках робилося ще при Душі в тілі, але вже на відході. 

Або ж на ще теплому, незахололому тілі. Тобто нова одіж давалася 
як новий образ, що вказував на здійснюваний перехід ще живому. 

Тим потверджувалося невідступність життя від тіла та Душі – нев-

мирущість людської істоти. Нове, вже неземне вбрання, давалося ще 
земному тілу, тобто ще живому. І тоді вже при втраті життя в ньому 

цю свою невмирущу частку забирала з собою Душа. Вона єдино, без 

тіла, ставала образом, що з’являв чин життя. І вбирання тіла в «незе-



 

639 

мну» – нову одіж, було так само і прикрашанням Душі. Небіжчика – 

«покойника» не одягали, а неодмінно вбирали-прикрашали. 
Таку небесну прикрасу як ангельський образ – нове вбрання, що 

подавалося і як інше – «нове тіло» («друге тіло»), отримував чер-

нець. Нею було чернече вбрання при «накриванні» й постриганні. І 
саме постригання обновлювало, змінювало, готувало й відкривало до 

переходу – смерті. Мирські ж ставали на таку путь вже у час кінця. У 

ченців, отже, покривання по суті і було хованням для миру і від ми-
ру. А мирським таку зміну – ховання від світу тіла обумовлювала 

смерть тілесна. Через те змінювалися видимі тілесні – «натільні» 

знаки – вбрання. Ченці залишалися у своєму земному, а по суті – не-
бесному вбранні, в якому вони вже від часу постригу підносилися 

над буденним, не втрачаючи покликання до праці земної. Іхнє за-

вдання – «ora et labora» – «молитва і праця» [*11]. Вони, на відміну 
від мирських, мали і свій спосіб увіходження у простір «нарочито» 

очікуваний – простір свята. Для ченців – це було, передовсім, «пініє» 

і «питіє духовноє». 
У мирі ж було сприйняття свята як гулянки, що відокремлювало 

будень від празника. Через те і одіж ченців вже була небуденною, 

адже їхнє життя – це шестя до особливої, повсякчас святочної, радо-
сті – «Вниду в радость Господа моєго». Вона не потребувала заміни. 

А мир таки потребував зміни вбрання із повсякденного на свят-

кове під час приходу часопростору празника. Така зміна у вбранні 
ставалася і «на смертí», коли буденне, тутешнє – земне замінювалося 

на празничне, небесне. 

Отже, ченці вже мали на собі на час смерті-переходу образ «небес-
ного», що показувався у вбранні. Мирські ж потребували такого, недо-

торканого (незачепленого) буденним, спорядження. Воно або напого-

тів лежало в скрині – «на смерть». Або ж було лише раз ношеним – ще 
на одному життєвому переході – на весіллі. Так готувалися «на 

смерть» жінки. У небуденному вбранні – нова сорочка і все інше, теж 

невживане, покладалося і на чоловіків. З хатніх, вживаних, речей міг 
бути хіба капелюх та шапка. Але вони не мали «зв’язку» з тілом безпо-

середньо. А в спорядженні труни були «при-тільними». Чоловіча голо-

ва була непокритою. Так за життя чоловіком ознаменовувався стан тіла 
при перебуванні в просторі святині. При наближенні до святині – цер-
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кви та святощів, зокрема свяченої – «сятої» води, чоловіцтво показува-

ло знак пошани, перебувало з непокритою головою. Так, як і в просторі 
святині, а насправді – на останній путі, що було помежів’ям переходу 

до світу того, близького до святого й святих, виряджалося чоловіків з 

непокритою головою. То був «свій» вияв пошани небесному, і знак то-
го, що земний вже переходить до небесного. Разом з тим, непокрита 

чоловіча голова вказувала і на дім як простір перебування святості. 

Отже, небесне поставало в образі дому. Адже, саме в середині дому – 
церкви чи хати чоловіки виявляли знаки пошани, скидаючи покриття з 

голови. Вулиця «бачила» представників чоловіцтва у стані шаноби – в 

шапці чи капелюсі, тобто не простоволосими, із «зібраною» – хазяй-
ською головою. Отже, непокритою головою на змертвілому тілі озна-

меновувався стан перебування в просторі близькості до святині. Шап-

ка, що лежала в труні, була «даниною» громади тому чоловічому, ха-
зяйському становищу, що його мав у громаді померлий. Шапка в нео-

бмеженому святощами просторі – поза церквою чи хатою – у Божому 

світі – це особливий знак величання чоловіка в громаді. Це був особ-
ливий образок (знак), що складав в цілому образо-чин появи чоловіка 

саме в громаді – серед людей. У труні шапка була виявом земного, ко-

лишнього стану чоловіка, це був знак місцевої громади, яка, поклавши 
йому в труну шапку, визнавала за ним поважне становище. Шапка – то 

був знак земний, а непокрита голова уображувала стан небесний, до 

якого наближався і в який переходив померлий. 
Хоча, поховальний звичай старообрядців зберіг ту давнину, яку 

дотепер мають у своєму вжитку грецькі ченці-старостильники. І се-

ред старообрядців, як і греків, поховальний чин мирських зближено 
до чернечого. А саме розташування тіла, зокрема рук, наближає по-

мерлого до стану тіла в образо-чині причасника святих Таїн – руки 

перехрещено на грудях. Як так само і немовляти. 
Прикметним є те, що і чоловіча голова при такому покриванні ті-

ла теж покривалася частиною оповиття, схожою до чернечої намітки 

– каптура. Різницю становила лише барва. Таке оповиття було білим, 
як білою є і «лєстовка», що дається в руки. При тому «лєстовка» – це 

той меч, який перебирають до рук і мирські, і ченці [172, c. 133]. На 

києво-галицькому Півдні вервиця – меч духовний лише чернецтва. І 
тільки із запровадженням молитовного правила вервиці (з читанням 
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«Вірую» та «Богородице Діво») за чином Західної Церкви серед 

українців східного обряду вервиця поступово вертається до молитов-
ного правила і мирських, зокрема на Галичині. А у старообрядців і 

серед мирських «лєстовка» входить до складу образу і мирських при 

«стоянні» на відправі в церкві чи «часовнє» на свята та в неділі. Як 
так само «лєстовка» у складі образу мирських і на вінчанні. Та вже, 

звісно, і при похованні «лєстовка» віддається на путь тому, хто чи-

нив за нею правило молитви за життя. За життя – це шлях «предуго-
тованія» до висоти, путь висходження. А по смерті – це вже образ 

перейденої путі, шлях, вже «уготований», який передано Душі, що 

попрощалася з тілом. За життя «лєстовка» чорна, така вона і у ченців 
та черниць, а так само і у мирських – «білих». Адже, на переході від 

миру до чернецтва осіб, що стали на цей шлях, називалося «білици» 

та «більци» (у стихирі: «Монаси і більци в возрасті всяком всерод-
ном») [*12]. Отже, чорне – земне, а біле – небесне. 

Хоча ченці так і залишалися й по отшествіи Душі в чорному. 

Адже, вони вже перебрали на семе небесний, ангельський чин, вмер-
ши для миру, зробилися в мирі «землею». Через те їхнє вбрання чор-

не – «земляне» за барвою. Воно ж уображує землю як тіло – «земля 

єси, во землю отидеши». У їхній «чорноті», як млвилося, по-
особливому показується білінь неба, що лягла знаком на їхню голову 

– у зістриженому волоссі. Отже, у старообрядців-часовенних і мир-

ських ховають, надаючи їм «гробного» уображення, схожого на чер-
нече. Але відмінність у тому, що чернече вбрання вже від часу пост-

ригу містить у собі таємничим способом білінь неба. А от мирським, 

кладучи їх до «домовіща» у білому оповитті, намірено підкреслюють 
назовні барвою небесну білінь, до якої, як сподіваються – за вірою їх, 

вони і споряджаються. Білінь у спорядженні померлих зумисне під-

креслення бажаного для них шляху – небесного. У ченців така білінь 
приховується, бо за ними закріплюється (виражається) певність, що 

вони вже на небесній дорозі. Через те «білина» барви не надається їм 

по відході. А от для мирських небесна білінь – це лише «чаяніє». За-
для цього їх покривають «білінню», віддаючи – виряджаючи, отже, і 

це лише у сподіванні, на небесну надію. 

Особлий образо-чин, що зближує смерть поховання з народжен-
ням – появою життя, отже, смерть – це поява ще одного життя, пока-
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зується через сповивання тіла небіжчика у старообрядців, що нагадує 

сповиванок немовляти. У такому сповитті ховаються руки й стається 
покривання голови «во гробє». А сам «гроб» – «домовіщє» (колода). 

В окремих місцях Нижегородщини і тепер серед старообрядців хо-

вають у трунах без дотику заліза – цвяхів [172, с. 139, 141]. Бо ж залі-
зом ушкоджено пречисті «руці» і «нозі» Христа Спасителя на хресті. 

Залізо впилося (внизалося) ще в одне тіло – животворящий Хрест, на 

якому учинилося розп’яття. Труну з дошок уподібнюють до гробу 
(колоди). 

Такий зв’язок мирського і чернечого зближував саму смерть до 

єдиного значеннєвого ґрунту – на небо переходу. А саме чернецтво 
(як до деякої міри і мучеництво – «терпєніє скорбей») переносилося 

у простір старообрядницького «общества». Чернецтво було єдино-

показовим шляхом неодмінного переходу на небо – небесний образо-
чин. Воно навіть вивищувалося над земною царськістю. Недаремно 

ж серед московських царів у зáводі було постригатися у ченці перед 

смертю. Отже, чернецтво справді уявлялося небесним шляхом на зе-
млі. І вже «во гробє» царів клалося у чернечому – небесному вбран-

ні, а не земному царському. Чернецтво у своїй значеннєвій основі 

зближувалося до царськості, але царськості небесної. Втрата цар-
ськості (вихід з царського образу) учинялася лише через постриг. 

Постригали ж царів перед смертю. Так і цариці за життя, хоча і з різ-

них причин, часом і силоміць, з царства виходили саме через постри-
гання. Отже, саме чернецтво могло бути єдино гідним шляхом для 

царської особи. Як вияв переходу, чернече вбрання – це справжній 

образо-чин, що виявляє небо на землі й показує перехід-зміну, а по 
суті – нове народження, а разом з тим і вмирання, переноситься і на 

увесь люд московської та новгородської Півночі, потім зберігається 

лише у старообрядців. 
Хоча можна припустити, що це саме в середовищі старообрядців-

безпопівців, де не сприймався шлюб через відсутність на землі прав-

дивого священства, намагалися в усьому зближуватися до монастир-
ського (скитського) чину. І вже й мирських ховали як більців – у бі-

лому. При такому похованні, отже, ховалися й руки. Їх перехрещува-

лося на грудях, а поверх рук лежав знак хреста, але не один. Саме 
сповивало теж перехрещували на тілі на руках (поверх рук). Тим са-
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мим витворюючи ще хрести. У старообрядців і за «живота» на моли-

тві схрещували руки, творячи «хрест на серці». Отож, перехрещені 
руки «во гробє» – це чиновий образ «лежання», що був єдино гідний 

у стані наближення до небесного. Таке лежання «гробноє» було відт-

воренням образу молитовного стояння, що показувався тілом за жит-
тя. То був чиновий образ наближення до неба, отже, як образ, в яко-

му годиться бути, перебуваючи на молитві. Його і віддавалося тілові 

після відходу Душі. 
Хоча, давніший чин, певно, не ховав рук, як і обличчя, від цього 

світу. Так покладено тіла лаврських ченців у печерах, як згадувалося 

перед цим. Про це говорить і прощальна стихира у чині «погребе-
нія»: «Прійдите посліднеє цілованиє дадим, братіє, умершаму…» 

[*13]. По суті це було руко-цілування. Саме таким цілуванням – у 

руку пошановували один одного ченці за життя. Той знак привітан-
ня, який подавався за життя, був одним і тим же і по смерті – цілу-

вання руки. При цьому у такому шанобливому тіло-цілуванні спира-

лися на настановчу пораду і авторитет Дионісія Ареопагита, яку по-
дано у «Требнику» митрополита Петра Могили: «От апостолскаго 

преданія Церков святая сдержит, якоже Діонисій святий Ареопаґит о 

священноначіліи Церковном в Главі, 17, свідителствуєт. Знаменаєт 
же сіє: яко хрістіянскаго братолюбія и по смерти съюз єст нераздрі-

шимий: и яко и ми благочестнаго в правовіріи успеніа єже престав-

лений получи, сподобитися желаєм, и с ним в Царствіи Небесном 
собщенія, и подвигов возмездія в вскресеніи общом, с тілом свер-

шеннаго вспріятія чаєм: и сего ради якоже к вспріятію сих от нас от-

ходящаго цілуєм» [883, 1, с. 544]. 
По-особливому сповісно виглядають і барви чернечого вбрання, що 

їх показує уображення Печерських отців на Свенському (Печерському) 

образі Богоматері. Червоні, а не білі – мертвенні – жалобні. Отже, не 
білі, а червоні хрести на чернечому куколі. На тлі чорного – «землі» 

з’являється «вкраплений» багаторазовою присутністю (ця частина че-

рнечого вбрання є багатохресною – поліставрійною) знак хреста, знак 
вогню та страждання – крові (співрозпинання Христу), що його пока-

зує червона барва. Це образо-чин хресних страждань та Воскресен-

ського вогню Христа Спасителя, який воскрес з гробу, ніби спалахну-
вши. Водночас, – це і знак небесного як царського. Адже, і царське 
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вбрання, як мовилося, було багряним. У багряницю було вбрано Хрис-

та на страсті. А до XVIII ст. саме багряна – небесна барва, як зауважу-
вался, була на постових і похоронних ризах. У Росії замінена під впли-

вом Європи на чорну, звідти її перенесено й на Україну. Сталося це за 

цариці Анни, котра наказала духовенству вбратися у чорні ризи на по-
хорон царя. Багряні (багрянцеві) ризи, слід наголосити ще, дотепер 

збережено у вживанні серед галицького духовенства саме як постове та 

похоронне священицьке вбрання. У таких же ризах правлять у час пос-
ту і священники-старообрядці, що належать до попівської течії як бі-

локриницької згоди («согласу» – «упованія»), так і новозибковські. 

Отож, багрянець зближує «земне» до «небесного», а також до цар-
ського як до небесного. 

Привертає увагу і саме сповиття рук небіжчика – з перехрестями по-

верх самих рук. Отже, на тілі назнаменовується подвійний вияв знаку 
хреста. Це, передовсім, схрещені руки і перехрещено оперезаний поверх 

повивальник. Так показувався «тіло-врослий» – тіло-назнаменований 

хрест. Сам хрест і образú у старообрядців під землю не ховалися. Об-
разíв не клалося разом з небіжчиком до труни. Їхнє місце – вишина, а не 

низ. Вони світильники, їм бути з світлом наземним, а не з земною тем-

рявою. Прикметно, що так само, зі схрещеними руками, старообрядці не 
тільки підходили до прийняття Причастя, а і стояли впродовж усього 

часу здійснення відправи у церкві та «часовнє». По суті схрещені руки 

виявляли літургійний образ молільника. Схрещені руки були образом-
появою назовні хреста, що лежав на серці. Та і саме схрещення рук було 

ще одним, вже видимим, хрестом, що покладався молільниками на своє 

серце. У цьому ж, «молєнному» чині-образі старообрядців клалося до 
«гробовіща». Основою для виникнення самого поняття «гробовище» є 

значеннєвий чинник «гробу-дому», як про це казали серед українців: 

«Прийдіть, будьте ласкаві, до нас, та поможете построіть моєму бать-
кові (чи матері) нову хату; не схотів у старій жить…» [Цит. за: 971, с. 

706]. Подібно ж так, зі складеними на грудях руками, як це було і за 

життя на молитві, показано покладених до гробу у середньовічних со-
борах Європи. Так похованих під соборними та монастирськими скле-

піннями уображено на їхніх надгробках. 

Згадуючи непокладання образíв до «домовіща», слід зауважити, 
що серед українців утвердився звичай облаштовувати труну-
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домовину як справжній дім, де своє місце отримували й образú. До 

домовини разом з тілом клалося й образа. З ним же, як зі знаком чис-
тої віри на землі, могла учинятися хода на тому світі.  А от сам хрест 

у старообрядців, отже, передавався тілові через покладання рук, що 

являли собою «поперечину» на тілі-стовбурі-«древє», та скріплював-
ся перехресним сплітанням оповиття – савану («пєлєни»): «пєлєной 

сýкрєст повівают накрєст» [172, с. 139]. Серед українців такого спо-

ряджання тіла серед «мирських» не залишилося. Відгомони його 
присутності простежувалися у чернечому звичаї в руських (україн-

ських) землях. Хоча, у вбиранні (споряджанні) тіл літніх людей, зок-

рема жінок, простежується наявність колишнього оповивання тіла. 
Одіж, у яку вбирають небіжчиць, називалося «завитя», а це свита та 

намітка, що, як належить за давнім добором барви на похорон, білі 

[971, с. 702]. Сáме оповиття тіла, як зазначалося, зближувало явлення 
смерті, її образ на тілі ще і з народженням та сповиттям тіла немов-

ляти. Так, сповито, зображувалося і Христа на образі Різдва. І саме 

хрещато сповито Немовля Христа на образах. Так, сповитим, було 
покладено Христа і до гробу. За словом Євангелії, на голові у нього 

була хустка – «судáрь» («σουδάριον»): «Пріиде же Сімон Петр вслід 

єго, и вниде в гроб, и виді ризи єдини лежащя. И сударь, іже бі на 
главі єго, не с ризами лежащь, но особь свит на єдинім місті» (Йн. 

20: 6 –7). Її побачили жінки-мироносиці разом з поховальним покри-

валом-плащаницею у порожньому гробі-печері після чуда Воскре-
сіння. Христові покрито голову за східним звичаєм, що здавна там 

побутував, і є збереженим і дотепер – чоловікові, рівно як і жінці, 

належало з’являтися у зібранні та на люди лише з покритою голо-
вою. Покривалося, отже, голову і після смерті. 

А от на плащаницях, що показують Христове «лежання» «во гро-

бі», самого Христа показано ніби розповитим. Тут зображено змерт-
віле тіло Спасителя, хоча вже і без хустки. Плащаниця показує ніби 

два тіла – Христове, котре воскреснути «тщится» – готується до слав-

ного Воскресіння і потім Вознесіння, і «друге тіло», яке як образ з 
гробу-печери та як дар Христовий земним залишиться земним – це 

сама плащаниця. 

При Христовому похованні показується як цьогосвітній чин пе-
реходив і на тогосвітній. Зокрема, це згадуване покривання голови. 
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Таке покривання голови було повсякденним образо-чином появи на 

світ Божий і ченців. Перейшло воно і на чин як узвичаєння, що утвер-
дився в поховальному звичаї росіян. А от в українців, як мовилося, у 

поховальному звичаї чоловіків наближалося до неба як до святині та 

святощів, тобто зі знаком пошани – з непокритою головою. Чолові-
ків та жінок в українців ховали рівно так, як вони перебували за жит-

тя в церкві. Чоловіків з непокритою головою, цим показувався знак 

близькості до небесного. Саме так, з непокритою головою, виявляло-
ся чоловіками і знак жалоби за померлими. Тоді теж поміж земними 

з’являвся у наближенні простір небесного. Його являла Душа, що ще 

не відійшла зовсім від хати та рідні. Таку жалобу, на час визначення 
стану для Душі, показували чоловіки на Бойківщині [111, с. 248], і 

так чинилося незалежно від пори року та погоди. Жінок же заміжніх 

ховалося за їхнім чином – з обов’язково покритою головою. Дівчат 
непокритими – по-дівочому – простоволосих. 

А от у росіян шапка показує дещо інші появи. Вона так і залиша-

ється «земною» у давню пору, «не втрапляючи» до труни. Адже, по-
ховальний звичай, що зберігся як відгомін давнини Новгородської 

землі та, напевно, і Московських земель, серед старообрядців часо-

венних (тепер безпопівців, а колишніх біглопопівців) уображує чо-
ловічі тіла в час переходу через покривання тіла та закривання об-

личчя. І робиться це не чоловічим вбранням шапкою – по-земному, а 

по-небесному – як це робилося при народженні – хусткою, коли до 
семи років запиналося, в тому ліку і в росіян, й серед українців дів-

чат та хлопців нерозрізнювано. 

Отже, ця особливість покривання-ховання обличчя в росіян учи-
няється завдяки хустці-каптуру, вже настільки близькому за своїм 

виглядом до чернечих покриттів голів – куколів на образáх києво-

руської доби. Зокрема, і на згадуваному образі Свенськиої (Печер-
ської) Богоматері з Антонієм та Феодосієм. Такі ж конічні покриття 

голів і дотепер збереглися у носіїв антіохійської культурної та обря-

дової традиції. Саме так вбираються ченці у сиро-яковитів та сиро-
католиків (сиріаків), що походять теж з цієї церковно-обрядової спі-

льноти, лише тепер перебувають в євхаристійній єдності з Римом. 

Теж так, у конічні куколі, вбираються й вірменські ченці, а так само 
вардапети та католикоси. 
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Згадуване запинання з нерозрізненням малих хлопців та дівчат, 

має ще одне зближення для малих – в носінні сорочки. Малі хлопці 
не мали штанів. Отже, саме поховання і в цьому образо-вияві збли-

жувало смерть із народженням. Померлому, як колись у дитинстві, в 

його «янгольську пору» – до семи літ, покривалося голову «плáтом» 
(частиною поховального оповивальника). На образáх Успення Душу 

Марії Богородиці, яку Христос взяв на свої руки, теж показують спо-

витою як дитину. А сама Душа подається на цьому образі утілеснено 
– у вигляді малого, дитячого тільця. 

З огляду на тілесний – дитячий образ Душі, що з’являєься на об-

разáх, показовим є те, що небесність – «як янголя» («як анголь») під-
креслює особливий чин прощення, що побутує у гуцулів. У ньому 

зближуються «небесне» та «земне», мале та старе, народження та 

смерть, прихід та прощання, а головне – запановує прощення. Відбу-
вається він поміж старшими бабою й дідом та правнуками. Їх не на-

зивають зумисне онуками, тим самим не вказуючи на послідовність 

поколінь, тобто на земні ознаки часу, але тими, що ніби прийшли – 
повернулися з того світу, скріпивши коло роду. У них як ще небес-

них – янголят старші просять прощення навколішках перед родиною, 

яка має промовити самі слова прощення – «Бог простить». Показо-
вим є те, що сам чин такого прощення має відбутися лише тоді, коли 

«воно» вже говорить. Тобто тоді, коли «воно» – небесне справді 

увійшло в світ людський, перебравши на себе людську мову. Адже, 
до того – після народження відбувався ніби прихід небесного маляти 

– янгола. А з набуванням звучання в устах народженого мови, коли 

воно з немовляти робиться малим, але спроможним промовляти, ста-
ється справжнє входження його в світ. От тоді це небесне «воно», 

вже тепер колишнє немовля, може поєднати і небесних, і земних мо-

вленим земним словом. Саме слово прощення стає свідченням при-
мирення та панування у родині і небесного, і земного. Тоді «воно» 

саме із небесного, безмовного по-земному, робиться вже насправді 

земним, спроможним мовити. А до того те, що видає в звучанні не-
мовля, означають по-небесному. Це звучання називають співом – 

«От як воно співає». 

Гріх у прив’язці до людської істоти теж уподібнюється до одягу, 
а його поява (набування) показується як «одягання» та несення. Гріх 
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так само «лежить», але вже більш на Душі як важка ноша. У вислові 

«нехай усі гріхи знимають», «нехай знимають з мене гріхи» [*14] 
(ідеться хоча б про пліткарство довкола постаті окремого «учасника» 

громади) відгомонює саме дія «знімання-надівання-покладання», що 

уображує гріх як покривання неправдою, а по суті – закривання, за-
тьмарення тіла й Душі. Гріх «лежить» на тілі, а отже – й Душі, як 

«спільно» виконаний переступ. Згрішення пов’язане уображенням 

через покладання, навіть «вдягання» – взяття на себе неправди. А по-
збавлення від гріха, меншання важкості тягаря гріха передається че-

рез «знімання». Покаяння, зокрема хрещельне, уображується як пе-

ревдягання: «…да ветхаго отложивше человіка, в новаго облецемся» 
[*15]. 

Загалом, як видно з творів XVII ст., і саме слово як частина-вияв 

Слова теж вбирається і прикрашається «тілесно», подібно до тіла. 
«Зодягання словом та слова», що передає конпептуальну метафорику 

царської багряниці, відтак слова, з силою царського-небесного спові-

стя, що ґрунтується на схемі-вияві концепту «слово-риза»: «Се убо 
паки к вам приходит Вселенскій съй учитель Божественний Христос, 

якоже прежде ризою Славенскою Омілій на Посланія святого апос-

тола Павла оболчен, сице и нині Багряницею сарматскою Омілій на 
Діянія святих апостол украшен. Се глаголно от Типоґрафіа святия 

Печерскіа Кієвскіа Лаври приходит, имія на тіх ризах дражайшіа Би-

сери Правих Доґмат, и многоцінная преиспрещренія образов живо-
писних жительства по Бозі» [398, арк. 16]. 

Земні пошанування, та честь теж уображуються через вбрання і 

у-тілеснюються через носіння «на тілі»: «Ти же труда ради твоєго 
вінчан хотяше бити, яко же такия слави никто не получи, єя же ти 

хотяше собещьник бити с ним; нині же всего обнажен єси, но обаче 

не отчай живота своєго» [4, с. 85]. 
Отож, вбрання, що «лежить» на тілі, і показує в «очах світу» пок-

рите, накрите, закрите тіло є образом впорядкування тіла та складає 

образо-чин виявлення тіла-Душі у переходових просторах свята та 
будня, загалом – у тяглості всього людського життя. Покриваючи ті-

ло, одіж збирає його у стані образо-чину впорядкування, відтак об-

ряджує тіло, у-ряджує його, тим самим переносить на тіло космоло-
гійний – світоустроєвий смисловий вияв. Порядок світу через одіж та 
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дію покривання нею відображається і на тілі. Через одіж тіло світоу-

строєво збирається-вибудовується. На дію знімання вбрання здавна 
казали «розбиратися», подібно до розбирання злагодженого в прос-

торі дому. Тобто разом зі зніманням вбрання втрачалася і значна час-

тка цілісності як самого показаного тіла в світі-просторі, так і його 
поперед цілісно виявленого образу. Через одіж тіло ще й увіходить у 

образо-чин «енігми-таємниці-загадки», який так само космологізу-

ється. Світ – це «видиме» і «невидиме». Так само і одіж призводить 
до наявності «видимого» і «невидимого» в уображенні тіла. Отож, 

показує тіло-Душу в світі і ближнім – своїм у громаді. А так само і 

дальнім, увіходячи до трискладового виявлення тіла-Душі, однією із 
кількох, є представлення окремого культурного «тіла народу». Таке 

виявлення стається також для несвоїх – дальніх. Тоді одіж, а разом і 

мова, і віровизнання, являють трисклад збірного образу життя наро-
ду – його «modus vivendi». Ця збірна образна поява народу обіймає і 

народне religio – віровизнання – спосіб його поєднання з Висотою, і 

народний «modus linguandi» – сприйнятий і смисло-укладений у сло-
ві світ, а також світовий порядок, ношений на тілі, – це «modus ves-

tiendi» – спосіб зодягання народу. Все це для «своїх» огортається не-

малою силою священного смислу як себе-появи та себе-відчуття в 
світі. Все це становить збірний образо-чин «своїх» святощів. Вбран-

ня, отже, входить до образо-появчого чину тіла окремого, і тіла збір-

ного – народного тіла у просторі ближньому – прилеглому, і в прос-
торі відлеглому – дальньому – серед чужих та інших. 

Вбрання як прикрашальна, а відтак чино-óбразна покривальна поя-

ва, а не лише звичайне закривання та ховання тіла, що має відводити 
його від споглядання, виконує «завдання» тримати «таїну тіла». Приз-

наченням вбрання є не лише прикриття, але вбирання-прикрашання, 

яке всіляко принаджує «своє» око до вдивляння, милування і задиву-
вання, чудування. Водночас своїм знаково-смисловим спорядженням 

вбрання  відваджує від дивлення на тіло «небажаним оком» – «чу-

жим». Слід окремо наголосити на часопросторі побутування складових 
покриття людського тіла і добору понятійних означень для цього. 

«Вбрання» показується у просторі свята, тоді як «одіж-закривання» у 

повсякденні. 
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Прикметним є те, що вбрання, яке уображує прихід свята на 

окремому тілі, а також показує радість серця, а отже, і загальне під-
несення в тілі – «грання» небесної Душі, яка щонайбільше звеселя-

ється, як небесна, через зустрічі з небесним – постаттю-появою свя-

та, є образо-чином і «носіння» свята в Душі і серці, і на тілі. Покла-
дене на тіло вбрання виразно виводить з простору повсякдення – 

труда і втоми, а впроваджує до стану й просторування в широті не-

роблення та нетомлення тіла, де стається пошана високого гостя – 
свята, яке приходить з Висоти. 

Прихід свята – це стан зустрічі з Висотою, в якому чуває винят-

ково небесна Душа, а заспокоюється по-земному турботливе тіло. 
Прихід свята – це увіходження у простір присвячування через Душу 

й тіла. Образ такого діювання – посвяти себе і ділом, і «мислію» по-

казує вбирання тіла, а відтак і «прикрашання святом» усього свого 
єства. Свято уображують і тіло, і «вся внутренняя моя» (Пс. 102: 1). 

Отож, вбрання та вбирання – це особиста підготовка та вияв своєї 

чинової «поведенції» до зустрічі свята. Вбрання – це образ «носіння 
свята», в якому з’являється стан вивищення Душею тіла. 

Як церква і святочна відправа в ній збирають довкола себе прос-

тір, так святочне вбрання є знаком, що назнаменовує перехід у часо-
простір священного – у саму церкву. Вбрання надає людині окремого 

святкового образу, водночас саме робиться церковним, належним до 

часопростору відправи, яким вимежовуються священне простору-
вання празника. Святочне вбрання у своїй образо-появі стає «церков-

ним», з огляду на часопростір його вживання і наближається до літу-

ргійного чину. Адже, в нього вбираються для зустрічі зі святом, осе-
рдя якого – це церковна відправа. Головна хода у просторі свята – це 

перехід з хати до церкви. А назовнє уображення такої піднесеної у 

настрої ходи – це вбрання. Воно ж є окрасою Душі й тіла у «стоянні» 
на церковній відправі. Святочне (недільне) вбрання показується у 

своїй образо-появі як тіло-образ, що лежить на «плотянóму» та «кос-

тяному» тілі, як «голос» Душі і серця з самого тіла. 
Ченці та духовні особи, котрі мали позалітургійну одіж, яка, що-

правда, теж була образо-знаковою та смисло-появною, ті знаки були 

виявленням у світі узвичаєного порядку. А от літургійне вбрання, у 
яке перебиралися ті ж ченці та духовні, вже уводило їх у простір, де 
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показувалося надзвичайне, де «земне» єдналося з «небесним». Тут, 

тоді вже літургійне вбрання, увіходило до образо-чину явлення неба 
та сповнювалося особливого, часом невимовного, символізму. 

Схожим образним та значеннєвим виявом показувалася і одіж 

світського люду. У повсякденні вона теж була знамéно (знаково)- 
появною. Вона теж мало часопросторове розмежування. У священ-

ному просторуванні вбрання світських увіходило до образо-чину, 

який теж, як і літургійне вбрання духовних, належало немалою мі-
рою до літургійного простору. Адже, саме в цьому вбранні, а відтак – 

«зодягненому» на себе святочному образі, готувалися Душа-тіло до 

походу в церкву (виходу з хати). А далі перебування в чиновому об-
разі, що показувався як молитовне «стояння» в церкві, де з’являлося 

часопросторування літургійної відправи. У цьому ж образі здійсню-

валося і повернення до хати з принесенням «своєї частки» – почаст-
кованого в церкві благодатного настрою свята чи неділі. Нею була 

проскурка-хліб, що нагадувала давні християнські агапи, яка так са-

мо мала своє оповиття зі «збóрового чину» вбрання – хусточку. 
Отож, і вбрання світських, призначене для перебування у просто-

рі празника і неділі, теж увіходило до складу духовного простору не-

робних днів, і зближувалося зі святом через його пошанування. Це 
вбрання так само робилося «церковним» у образо-чині власної поя-

ви. А відтак, було тією немалою значеннєвою часткою образу, що 

являє святість та присвячення в людському житті. 
 

Примітки 

*1. У старі часи побутувала назва, певно, що, як серед українців, так і 

поляків «biała głowa», котрою однаково називали жінок з прóстого сере-

довища, і непрóстих: «wkazało się to nad Mariną i Euphimią białemi głowa-

mi – biała głowa Agapia» [1007, s. 260, 264]. 
*2. Стихира «на Господи воззвах» у п’ятницю на вечірні, «Тріодь піс-

на». 

*3. Намітка з давньої пори увіходила і до обрядового поля часу охре-

щення дитини: «Давно в нас було в намітках все хрестять, а тепер в хуст-

ках; за сього попа молоді вже не ходять в намітках; як іде до причасті, дак 

[піп] і одставляє: «Послі, – каже, старії в намітках причащаются» [Цит. за: 

922, с. 163]. Як видно, давню намітку почали «витискати» хусткою. А при 

намітках залишилося лише старше покоління. 
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У чернечому середовищі, зокрема, в Києво-Флорівському монастирі 

(«Хроловський манастир» – «Хроловське»), де збереглося давнє чернече 

вбрання – височенька «камилавка» з хутряним обкладом, що, як видно, із 

портретних зображень княжих родин старої київської доби, належить до 

давнього часу, і тепер побутує називання тонкого, справді подібного до 
серпанкового, але чорного – чернечого, за барвою, покривала камилавки, 

яке спадає на плечі та спину, – «нáмітка». 

*4. На відправі Меси, за римським Міссалом, біла барва використову-

ється на ризах переважно у свята Господні, янголів – Angelorum, вотив-

них (присвятних) відправах – Missae votivae, окрім днів, коли згадується 

таємниця Страстей Господніх: «exceptis festis de mysteriis et instrumentis 

Passionem». Так про це йдеться у рубриці Міссала, що вказує на час від-

прави, коли слід вживати білі, за барвою, ризи: «De colore albo». Чорна ба-
рва – «colore nigro» вживається на відправі Страстей і смерті Господньої – 

«in Passione et Morte Domini», а також «in Officiis ac Missis defunctorum» – 

на відправі за померлих [1039, s. p.]. 

*5. «…в другие вошла Ольга Панфиловна, вся в черном» [579, с. 90]. 

*6. «Вдруг тихими, неспешными шагами вошла Анисья Терентьевна 

Красноглазиха, в обычном темно-синем сарафане, в черной душегрейке, 

повязанная по голове белым платком в знак похоронной печали…» [579, 
c. 90]. 

*7. Чуте і записане від Савченко Оксани (уродженої – Юрченко), 

1912 р. народження, Київ (Позняки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*8. Чуте і записане від Москаленко Параски, 1924 р. народження, с. 

Гнідин Бориспільського р-ну на Київщині. Ідеться про отця Йоана (Івана) 

Дзюбу. 

*9. Тропар з чину Хрещення. 

*10. З польової роботи та спостережень автора дослідження на Київ-
щині. Також чуте і записане, зокрема, від Нелуп Галини, 1924 р. наро-

дження, Київ (Позняки – Червоний Хутір – Дарниця). 

*11. Життєве гасло для чернечих громад від Бенедикта Нурсійського. 

*12. Стихира «на Господи воззвах» у п’ятницю на вечірні, Тріодь піс-

на. 

*13. Стихира з відправи похорону. 

*14. Чуте і записане від Баюри Надії, 1935 р. народження, Київ (Поз-
няки – Шевченків Хутір – Дарниця). 

*15. Часослов, 9-й час, молитва Василія Великого. 
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КІНЦЕВІ ЗАУВАГИ. ВИСНОВКИ 

Через духовні зв’язки (безпосередні та опосередковані Візантією) 

з християнським Сходом у русько-українській спільноті-обряді 

з’являється свій культурний спосіб спийняття та закорінення смислів 
та керованих ними дієвих концептів у справі словесного культурот-

ворення. Християнське сповістя, що пішло як єрусалимська воскре-

сенська радість світом, щонайбільше «зодягнулося» словесним дос-
відом у сирійському (сирському) духовно-культурному середовищі. 

Це саме сиро-арамейці – християни (адже слова, виголошені Хрис-

том Спасителем на хресті арамейською, увійшли на сторінки Єван-
гелії: «Елоі, Елоі лама савахфані, єже єсть сказаємо: Боже мой, Боже 

мой, почто мя оставил єси» (Мк. 15: 34)) витворили увесь розлогий 

книжно-словесний чин Церкви. 
Керигма – усний спосіб несення Христового сповістя завдяки си-

ро-арамейцям зробилася «писаним» – записаним і творчо помноже-

ним у писаннях явищем. Навернення Савла, відтоді знаного як Пав-
ла, сталося на Дамаскській дорозі. Саме апостолу Павлу належить 

найбільше послань, що увійшли до «Апостола» – книги апостоль-
ських послань-читань. Слово «усне» у сирському середовищі ро-

биться «писаним». І це саме сирійці «здолали» рабські налаштування 

Римського світу стосовно довкільних народів, протиставивши земній 
державі царство небесне, про яке Христос сповістив у Єрусалимі. А 

відтак, насильницьке рабство отримало протидію у образах синівст-

ва: «Тімже уже ніси раб, но син» (Гал. 4: 7). Це було вже добровільне 
рабство – духовний стан рабів Божих, де раби – це свої «работници» 

у Божому винограднику, на Божій ниві, рибарі Божого моря, яким і 

зробився апостол Петро, за словами Спасителя. 
Серед «похристиянених» (християнізованих) народів, зокрема, 

при переході до народного середовища, де панувало давнє «усне», 

Христове сповістя набуває першого «єрусалимського» вияву – «пи-
сане» слово Книги робиться «усним», спираючись на місцеве старо-

давнє «усне». Так витворюється «народна керигма» – усне побуту-

вання християнських смислів. «Свою» «народну керигму» мають і 
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українці. Відправа Церкви була головним джерелом перенесення 

«книжних знань» у народ серед українців. 
З сирського середовища християнське сповістя розійшлося сві-

том, принісши «східне» (духовні смисли християнського Сходу) 

майже до всіх народів досяжної на той час Ойкумени. Упродовж 
першого тисячоліття після Христового пришестя християнський си-

рійський (сирський) Схід витворив велику духовну суспільність, ку-

ди входили носії подвижницької свідомості, що діяла у християн-
ських спільнотах-обрядах – це всі охрещені народи. Від Аскольда та 

Дира, Ольги та Володимира спостерігається серед них і Русь-

Україна. 
Християнський східний світ у словесні культури християнізова-

них народів вніс образ та поняття Книги, що уявлялася як «духовний 

дім» передвічного Слова Божого. «Усне» та «писане», що до того зі-
ставлялися як окремі форми несення слова-думки, відтоді підпоряд-

ковуються духовній силі Книги-Дому, як «місця перебування» Сло-

ва-Логоса. Відтак у культури християнських народів вноситься по-
няття про Книгу – Євангелію як про святиню, якій виявляється особ-

ливе пошанування і яку бережуть як велику таїну-містерію. З хрис-

тиянського сирського Сходу до охрещених народів передається дум-
ка про Книгу як небесну появу на землі. Своє просторування Книги у 

власному духовному та творчому досвіді показує Русь-Україна. 

Сповістя з Книги – Євангелії саме завдяки християнському Схо-
дові здійснювалося серед кожного народу своєю мовою. «Своя» мо-

ва та її творча сила робляться підґрунтям снування духовного прос-

тору обряду-спільноти. У самому сирійському християнському сере-
довищі з’явилося і дотепер існує кілька спільнот-обрядів: мелкит-

ський, сиро-яковитський, маронітський, ассиро-халдейский. Поміс-

цевлення та понародовлення християнських смислів, завдяки чому 
витворюється руський (українсько-візантійський) обряд, стається 

теж у полі «своєї» мови – кирило-мефодіївської мови відправи, на-

званої по-своєму – «руською». 
На підставі духовного досвіду християнського Сходу, передовсім 

– сирійського (антіохійського), а також коптського у Єгипті (алекса-

ндрійського), склалася «духовна держава» як земне відображення 
небесного Єрусалима – царства «не от міра сего» (Йн. 18: 36). Цей 
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новозаповітний – євангельський образ, вже як уображення пропові-

дуваного Христом Спасителем небесного царства, рознісся світом і 
тут – у кожному народі – духовній спільноті-обряді здобувся на міс-

цеве образо-явлення попервах – у час ознайомлення та сприйняття, а 

потім – постійну образо-появу, яка була основою «свого» образо-
чину в духовному показуванні «небесного» серед «земних», кріпля-

чи християнський люд силою небесної влади-держави. До Єрусали-

ма уподібнювався Царгород-Константинополь, Єрусалим – видовба-
ний з суцільної гори монастир Лалібела має Ефіопія, уподібнювався 

до Єрусалима через базиліку Хреста Єрусалимського Рим, свій Єру-

салим над Дніпром – Київ має і Русь-Україна. Разом з образом «сво-
го» Єрусалима земного, що відображує Єрусалим Небесний, закорі-

нюється і зроджена на християнському Сході думка про «єрусалим-

ську царськість» як про духовну владу. Небесне царство – єрусалим-
ське відтак протиставляється земному – римському. Київ і києво-

руський Південь зосередилися у сприйняттєвій думці на єрусалим-

ськоті і залишилися з усвідомленою прихильністю до верховної вла-
ди «єрусалимського царства». Його вияв – ідео-образ «Київ – другий 

Єрусалим». Тоді як на московській Півночі утвердилися ідеї, образи 

та поняття царства земного – римського. Це – «Москва – третій 
Рим». 

Прочанський рух та його свідомість (свідомісне налаштування) 

приносили на Русь єрусалимські воскресенські образи та пошану-
вання Світла, що особливо виразно закорінилися в Печерському мо-

настирі, який за виявом оселення у домі подвижництва уподібнював-

ся до каппадокійських та єрусалимських печерних монастирів хрис-
тиянського Сходу. Печера-дім як перший земний прихисток утілено-

го Бога-Слова робиться місцем та образом земного «стяжанія» дарів 

Духа. Дім підземний – печера є уображенням дому – міста небесно-
го. У темряві печери панує духовна сила небесного Світла. Печер-

ську (по суті – єрусалимську) Світло-пошану прочанська свідомість 

розносила і по землях Русі-України. Самé бачення Світла як єруса-
лимського воскресенського лягало на значеннєвий та культурний 

ґрунт давньоміфологічного світло-пошанування серед українців (М. 

Костомаров). 
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Всі ці образо-появи увіходили у загальний збір духовного досвіду 

русько-української спільноти-обряду, які складалися в увиразнену 
систему художньо-сприйняттєвого образу-чину щодо світу, де пока-

зуються «знаменія» Божого «смотренія» – Божого «домостроітельст-

ва» (ікономії). 
Дім-церква, де у значеннєвій співдії єднаються і понятійне «sa-

crum» – священне – вимежуваний простір, і «sanctum» – навіяна з ві-

дмежованого «sacer» поведінкова святість, виявляють видиво, де 
спостерігається і тілесним поглядом, і «умнима очима» образ Дому – 

Світу як святині. «Смотреніє» – «домостроітельство» понародовлю-

ється і показується та уображується через «свої образи». Це «своя 
церква» та «своя хата», що на своїй землі несуть смисли Вишнього 

«наглядання». Через них спостерігається Звище покликання. І своя 

церква, і своя хата в образах-топосах (образах-організаторах) та об-
разах-парадигмах (зі ступеневою смисловою ієротопією та ієротипі-

єю) просторують дію Благодаті у власному життєвому локусі русько-

української спільноти-обряду. 
У дослідженні надається нової інструментарної сили поняттю 

«словесність», як найвідповіднішому до тих культуротворчих діб, що 

розглядаються в цій праці, зважаючи на те, що словесність ємно міс-
тить «усне» та «писане», як форми художнього екзистенціалу – по-

бутування Слова. Відтак, словесність є описово-інструментарним 

осягненням того стану в русько-українському культуротворенні, де 
представлені та взаємодіють як постійно чинні вияви: первень – «ус-

не» та засновок – «писане». Вони є ґрунтом становлення і дієвим 

чинником снування тексту-ядра та ширшого контексту творчого сло-
ва у системі давньоукраїнської культури. 

Зі словом співдіють у витворенні художньо-образної моделі світу, 

виявленої в тексті, просторове опанування світу – архітектоніка, що 
за родовим смислом корениться в будівному досвіді, завдяки якому 

слово «укладається-структурується-вбудовується» в текст. І музика – 

пісенно-мелодійна природа слова (грайливість слова – його ритмо-
мелодика), що стає основним інструментарієм винесення слова зі 

«світу природи» та внесення його задля художнього існування в 

«світ культури». Поетичне й загалом художньо-текстове слово «жи-
ве» культурно завдяки «світовій архітектурі» (космології) як внутрі-
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шній його побудові (в усталеному просторі культури), та музиці – 

ритмомелодиці, що є чинником просторової появи слова. У такому 
поєднанні та творчому сполучуванні показується вияв творчого син-

тезу – «храмового дійства» серед українців. 

Образне «винесення» з природи задля внесення в «світ культури» 
відбувається з метою пізнаннєвого (гносеологічного) опанування 

світу його ж (світу) інструментарієм – «внутрішньою ідео-формою» 

та її «зовнішнім» образом, «прихованими» у самому світі – в приро-
ді. Сама природа (явлений білий світ) структурується в сотеріологіч-

ному чині, її світутоустроєвим образом є ставрологія (смислове зосе-

редження довкола Хреста). 
Надає слову сили культурного існування традиція, що витворяється 

через перехід від звичаю, застосовуваного на місцях, до звичаєвості як 

«культурного закону», що виступає підґрунтям «єдиного» як головної 
сили та ідейного рушія духовно-культурної спільноти, котра згодом 

упродовж часу підтримується саме традицією, показуючи досвід тяг-

лості. Смисли, сполучувані та наявні в образному структуруванні ху-
дожньо-словесного процесу, в українській традиції з’являються через 

ознайомлення та сприйняття в пізнаннєвих формах світу ближчого й 

дальнього та застосування власного образного добору – образо-чину 
для засвоєння явищ культурної дійсності, що побутували на той час у 

світі. Підґрунтям такого сприйняття та засвоєння виступали концептні 

схеми світонародження (космогонії) та світоустрою (космології). Для 
того в роботі запропоновано такі осягальні для смислів (со-мислія) 

структури, як космо-статуарні образи. 

Середньовіччя книжне, рання нова доба та народна культура по-
різному ставляться до природи, виявляючи неоднакові бачення на неї 

упродовж часу свого панування. І зближують, і віддаляють свій пог-

ляд щодо і на неї. Це шлях від організматичності до системності. Та 
загалом у ці культурно-естетичні дóби природа як твориво сприйма-

ється «по-небесному» як «Книга природи» (Антоній Великий), що 

складає собою появчий «текст», який має прочитуватися і тлумачи-
тися у широті досвіду тексту словесної культури. Притім народ з 

глибини свого словесно-культурного досвіду, незмінно впродовж ча-

су, вдивляється в природу як «місце» виявлення дива – знаку. При-
рода – це простір та виокремлений топос появи радості небесної на 
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землі. Природа також, як людське серце з Душею, щораз «співпере-

живає» виявлення земного дня чи ночі, а по суті – заповнення світу 
внесеним у нього небесним Світлом, що показується як прихід дня 

робного – втомного та дня святкового – безжурного. 

Головні чинники, а відтак – збірний образ у представленні поведін-
ки як життєвої дії, що з’являється у словесно-культурному просторі 

християнської міфології, це образи-вияви «святого» та «святості», які 

збирають довкола себе вимежуване місце «священного». Отже, давнє 
«sacer» та «sacrum-священне» – це «locus», а от християнське «sanctum-

святість» – це «modus» – особлива життєва дія. Заразом вони творять 

топос-просторування (ступеневі ієротопію та ієротипію – образо-дію) 
«святого» у показуванні благословенного – «священного» місця у хри-

стиянський час. 

Спільнотна свідомість вимежовується духовно-творчими рамка-
ми обряду християнської доби. Такий обряд – це не давня форма ри-

туального кола, а духовно-творче середовище сповістя «ікономії-

сотеріології-духовного домобудівництва». Образні структури, що 
з’являються у середовищі такого обряду, плідно використовуються з 

досвіду дохристиянської давнини. Їхнє значеннєве підґрунтя та куль-

турне структурування – світоустроєві (космологійні) та світонаро-
джувальні (космогенетичні) художньо-сприйняттєві чинники. Вони 

як художній та пізнаннєвий інструментарій переходять до обряду – 

духовної спільноти з давнього обрядового – ритуального кола. Вже в 
просторі обряду-спільноти давні образо-структури, спорядившись 

догматичними смислами, часто у «понародовленому» образному 

сприйнятті, складають місцевий образо-чин як формовияви сповістя 
християнської міфології. У дослідженні використано міфо-ритуальну 

модель (для середовища) та міфо-поетичну парадигму (як інструмен-

тарну) задля спостереження художньої творчості в давньоукраїн-
ській словесності, що здійснювалася у «своїй» спільноті-обряді. 

У час стародавнього обрядового кола (ритуального повтору) па-

нує «усне». У просторі обряду – християнської духовної спільноти 
«усне» та «писане» виразно співдіють. До того ж, «усне» робиться 

книжним, а книжне переходить у форму «усного». Так твориться і 

діє місцевий «керигматичний простір» як «свій» спосіб сповістя хри-
стиянської науки. Основа його – «своя» картина світу зі «своїм» 
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чинником – образом (образом світу – «образ міра – εικόνα του κόσμου 

– imago mundi»), де вміщено художні потуги і пізнаннєвого (гносис), 
і естетичного (чуттєвого). Вони – це форми загального сприйняття 

світу близького – довкільного і далекого – навколишнього, світу ве-

ликого – Всесвіту та світу малого – людини, заразом – і «внутрення-
го человіка» (людського духовно-єственого нутрá). 

У пору давнього обрядового кола (ритуалу) переважає світопоро-

джувальне (космогонійне) бачення, у час обряду – духовної спільно-
ти панує світоустроєва (космологійна) сотеріологія та ікономія – ду-

ховно-спасенне домобудівне усвідомлення та спостереження Світу 

як Всесвіту. Для цього постає «свій» образо-чин як етноімагологія. 
При тім, що в одному сповісному полі співдіють і словесний, і ма-

лярський образи (Йоан Дамаскин) як художньо-образні структури, 

значеннєва основа яких – космо-тілесність та космо-статуарність 
(образи просторового розташування тіла – чинове «держання», «си-

діння», «стояння», «лежання», які є образними уподібненнями-

відтвореннями та смисловими зосередженнями виявлених знаків 
Світу), що виступають ядром творчого розгортання «свого» імагіна-

тивного простору. 
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ми яких є такі особи. 
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Грушевський М., науковець, державний діяч, 25 

Гуссерль Е., філософ, 13 
Гюрятинич Мирослав, посадник, 290 

 

Д. 

Давид Гареджийський, преподобний, 10 

Давид Псалмоспівець, цар, 118, 119, 120, 143, 165, 216, 291, 306, 345, 

584 

Данило Галицький, князь, король, 51, 447 
Данило Прочанин, ігумен, 55, 85, 136, 296, 297, 298, 311, 364, 377, 

420, 455, 524, 560, 602 

Димитрій Прилуцький, преподобний, 393 
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Димитрій Туптало, святитель, митрополит Ростовський, письменник, 

19, 80, 84, 133, 159, 167, 168, 375  

Димитрій, царевич, 548 

Дионісій Ареопагит, священномученик, перший єпископ Афінський, 

богослов, 16, 28, 35, 112, 643 
Дир, князь, 321, 322, 326, 654 

Дитмар, літописець (хроніст), 285, 314 

Дорошенко П., гетьман, 73 

Дурново М., науковець, 224 

 

Є. 

Євстратій Посник, преподобний, 260, 306 

Єзекиіль Курцевич, єпископ, 201 
Єлена, імператриця, рівноапостольна, 286, 288, 297, 319, 330, 383, 

634 

Єлена, черниця (цариця Євдокія Лопухіна, дружина царя Петра І), 

634 

Єлисей Плетенецький, архімандрит Печерський, письменник, 310 

Єпифаній, учень юродивого Андрія, 295, 318, 332 

Єремія, патріарх Царгородський (Константинопольський), 176 
Єремія, чернець, 155 

Єронім Празький, учений, 306 

Єфрем, митрополит Київський, 297 

 

Ж. 

Желехівський Ю., громадський діяч, 268 

Житецький П., науковець, 272 

 
З. 

Захарія Копистенський, архімандрит Печерський, письменник, 7, 33, 

99, 133, 168, 170, 208, 231, 268, 271, 274, 308, 309, 336, 385, 396, 436, 523, 

524, 545, 562, 564 

Зеров М., науковець, письменник, 295 

Зизаній Лаврентій, священик, письменник, 382 

Зоровавел, перський намісник Юдеї, 296 
Зуграва Георгій, священик, 210 
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І. 

Ігнатій Єфрем ІІ, патріарх Антіохійський Сирійської (яковитської) 

Церкви, 10 

Ізяслав, князь, 284, 297 

Іларіон, митрополит Київський, 21, 54, 99, 113, 119, 137, 138, 143, 
165, 231, 319, 320, 323, 324, 327, 328, 329, 339, 343, 351, 352, 356, 359, 

365, 370, 371, 376, 378, 379, 380, 381, 389, 390, 391, 420, 440, 441, 459, 

471, 492, 522, 531, 613, 616 

Іларіон, митрополит (Огієнко І.), 255, 256, 287, 216, 495 

Ілія, пророк, 332, 333 

Ірина (Інгигерда), княгиня, 192 

Ісакій Печерський, преподобний, 102, 150, 517, 619 

Ісая, єпископ Ростовський, 295 
Ісидор, митрополит Київський, 302 

Іштван, король, 11, 355 

 

Й. 

Йоаким Доу, патріарх Антіохійський (мелькитський), 176 

Йов Борецький, митрополит Київський, письменник, 196, 201, 308, 

311, 361, 391  
Йов Княгиницький, ігумен, 553 

Йоан Богослов, апостол, євангеліст, 138, 144, 146, 159, 160, 167 

Йоан (Іван) Вишенський, чернець, письменник-полеміст, 306 

Йоан Дамаскин, преподобний, богослов, письменник, 6, 32, 105, 294, 

304   

Йоан Золотоуст, святитель, архієпископ Константинопольський, бо-

гослов, 33, 133, 138, 145, 310, 345, 356    

Йоан, єпископ Чернігівський, 295 
Йоан Ліствичник, преподобний, 26, 140 

Йоан Предтеча (Хреститель), пророк, 219, 284  

Йоан І, митрополит Київський, 68, 179, 223, 357  

Йоан ІІ, митрополит Київський, 295, 297, 299 

Йоаникій Галятовський, архімандрит Єлецький, письменник, 159, 

169 

Йона Глезно, митрополит Київський, 201 
Йосиф, патріарх Московський, 166, 257 

Йосиф Вельямин Рутський, митрополит Київський уніатської Церк-

ви, 137 

Йосиф Солтан, митрополит Київський, 449 
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Йосиф Тризна, архімандрит Печерський, письменник, 80, 84  

 

К. 

Карл IV, король, 270, 306 

Каролінги, імператорська династія, 5, 6 
Карре Ж. - М., науковець, 34 

Кассірер Е., філософ, культуролог, 43 

Касіян Римлянин, преподобний, 87 

Катерина, великомучениця, 87 

Катерина ІІ, цариця, 243, 269 

Квітка-Основ’яненко Г., письменник, 47 

Келестин (Целестин), папа Римський, 282, 286, 301 

Кеплер Йоган, німецький математик, астроном, 110 
Кий, князь, 171, 279, 369, 427 

Кипріан Цамблак, митрополит Київський, 81, 193 

Кирил Єрусалимський, святитель, проповідник, 224 

Кирил (Константин) Філософ, рівноапостольний, 54, 55, 80, 105, 206, 

207, 209, 212, 224, 238, 257, 269, 272, 276, 285, 427, 457  

Кирил ІІІ, митрополит Київський, 139 

Кирило, святитель, єпископ Туровський, 224, 308, 419, 554  
Клим Смолятич, митрополит Київський, 284, 285, 324 

Климент Зиновіїв, чернець, письменник, 489 

Климент, рівноапостольний, 276 

Климент, священномученик, єпископ (папа) Римський, 283, 284, 285, 

293, 314, 325  

Климент ІІІ, антипапа, 297 

Климент IX, папа Римський, 270 

Коментарій (Кирил), ігумен Межигірський, 332 
Конашевич-Сагайдачний П., гетьман, 184, 194, 201 

Константин Багрянородний (Порфирородний), імператор, 104, 115 

Константин, імператор, рівноапостольний, 81, 276, 289 

Константин Граматик (Костенечський), 207, 222 

Константин Манасія, візантійський літописець, письменник, 291 

Костянтин Острозький, князь, 197, 422 

Костомаров М., науковець, письменник, 102, 655 
Куліш П., науковець, письменник, перекладач, 113, 114, 124, 168, 

423, 495, 510, 610 
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Л. 

Лайонз Д., науковець, 71 

Лалібела, цар, святий Ефіопської Церкви, 305 

Ламберт Герсфельдський, літописець, 297 

Леві-Строс К., філософ, 38, 83 
Либідь, князівна, 427 

Либуцій, єпископ Ругійський, 281 

Ломоносов М., учений, 243 

Лосєв А., філософ, 18, 25, 43, 76 

Лотман Ю., науковець, 76 

Лука, єпископ Білгородський, 295 

 

М. 
Максим Грек, митрополит Київський, 139 

Максим Грек, преподобний, письменник, 67, 182, 225 

Максим Ісповідник, преподобний, богослов, філософ, 163, 164 

Макарій Єгипетський, преподобний, 31, 332, 486 

Макарій, митрополит Київський, священномученик, 69, 193 

Маккавеї, мученики, 325 

Максимович М., науковець, 246, 258 
Мамоничі, купці, 422 

Мануцій Фелікс, ранньохристиянський апологет, 276 

Марій Вікторин, філософ, граматик, 201 

Марія Терезія, королева, 268 

Маркіан, імператор, 382 

Марко, апостол, євангеліст, 111, 166, 186, 187, 197, 631 

Марко Печерник, преподобний, 598 

Мелетій Смотрицький, архієпископ Полоцький, письменник, 201, 
209 

Мефодій, рівноапостольний, архієпископ Моравський, 80, 206, 238, 

257, 269, 272, 285, 427, 457 

Миколай (Николай, Никола), святитель, архієпископ Мирликійський, 

32, 72, 86, 87, 97, 123, 173, 297, 314, 488, 490, 559, 596, 608,  

Михаїл Левицький, митрополит Галицький, 244, 245 

Михаїл Рогоза, митрополит Київський, 201 
Михаїл, святитель, митрополит Київський, 30 

Михайлик, воїн, 386 

Мойсей, ігумен, 296 

Мойсей, пророк, 143, 145, 296, 332, 333, 341, 469 
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Морозова Феодосія, ісповідниця, бояриня, 182 

 

Н. 

Наливайко Д., науковець, 24 

Наум, чернець-перекладач, 80, 209, 276 
Нестор Літописець, преподобний, 72, 83, 84, 85, 116, 155, 156, 157, 

163, 178, 191, 193, 207, 265, 322, 326, 388, 446, 457, 576 

Нечуй-Левицький І., письменник, 43, 51, 104, 124, 249, 386, 416, 421, 

423, 440, 495, 556 

Никита, єпископ Новгородський, 300 

Никифор, митрополит Київський, 57, 301, 431 

Никола, архімандрит Печерський, 635 

Никола (Микола) Святоша, преподобний, 469, 538, 619 
Никон, патріарх Московський, 176, 182, 257, 463, 581 

Никон, преподобний, 163, 199, 382, 615 

Німчук В., науковець, 211, 276 

 

О. 

Олег, князь, 50, 186, 279, 369, 621 

Олексій (Алексій), чоловік Божий, преподобний, 87, 299, 313 
Олексій Михайлович (Алєксєй Міхайловіч), цар, 176, 242 

Ольга, княгиня, рівноапостольна, 193, 287, 319, 370, 465, 598, 654 

Онуфрій Великий, преподобний, 334 

Онуфрій, єпископ Чернігівський, 284 

Ориген, богослов, 36 

Оттон І, король, 281 

 

П. 
Павел, єпископ Коломенський, 228 

Павел (Павле), патріарх Сербський, 33 

Павло, апостол, 8, 58, 94, 133, 207, 220, 265, 283, 336, 352, 447, 491, 

609, 648, 653                                      

Памво Беринда, чернець, лексикограф, 34, 383 

Патрик, єпископ, 10, 264 

Перетц В., науковець, 24, 36 
Петро, апостол, 81, 82, 153, 220, 283, 284, 297, 325, 491, 492, 525, 544, 

623, 654, 653   

Петро «Гугнивий», «папа», 298, 299, 314 

Петро Даміані, святий, учитель Церкви, богослов, 281 
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Петро Могила, святитель, митрополит Київський, 50, 80, 84, 87, 93, 

94, 99, 122, 128, 137, 156, 157, 158, 168, 170, 171, 179, 181, 184, 195, 198, 

210, 250, 266, 334, 353, 362, 372, 397, 411, 440, 458, 462, 480, 482, 491, 

494, 495, 512, 540, 554, 556, 567, 572, 579, 580, 583, 584, 594, 596, 602, 

630, 631, 633, 643    
Петро Русин, митрополит Київський, 139 

Петро І, цар, 634 

Петров Аввáкум, протопоп, священномученик, ісповідник, 126, 212, 

257 

Петров В., науковець, письменник, 259 

Платон, філософ, 70, 71, 75, 109 

Полікарпов Ф., граматик, 242 

Порфирій Успенський, єпископ Чигиринський, 20, 104, 634 
Потебня О., науковець, 24, 36 

Прісьолков М., науковець, 224, 291 

Прокопій Устюзький, блаженний, 223 

Псевдо-Лонгин, ім’я анонімного грецького письменника, 106   

Пулюй І., науковець, перекладач, 124, 395 

 

Р. 
Рильський Т., дослідник, 43 

Рипсіме (Рипсімія), преподобна діва, 10 

Ромуальд Камальдольський, святий, 281 

Рюрик Ростиславич, князь, 296 

 

С. 

Самуїл Миславський, митрополит Київський, 246, 248 

Светоній, давньоримський історик, 36 
Святослав Ігорович, князь, 191, 598 

Святослав, князь, 375, 392 

Святослав Ярославич (ім’я у хрещенні – Николай), 106, 214, 234, 239, 

251, 355, 629, 632  

Святополк Окаянний, князь, 354, 357 

Святополк-Четвертинський С., магнат, 422 

Семан «Кожум’яка», святий Коптської Церкви, 30, 31 
Сергій, мученик, 174 

Сергій Радонезький, преподобний, 307, 393, 394, 411 

Сидов фон К., науковець, 25, 100 

Сильвестр Гаєвський, архієпископ, науковець, 73, 107, 110, 211  
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Сильвестр Косов, митрополит Київський, 84, 157, 184, 196, 367, 421, 

446   

Сильвестр, папа Римський, 282 

Сильвестр, патріарх Антіохійський, 327 

Сильвестр Сембратович, митрополит Галицький, 550 
Симеон Метафраст, преподобний, письменник, 32 

Симеон Олелькович, князь Київський, 21, 356, 365, 370 

Симеон Полоцький, богослов, поет, 163 

Симеон Богоприїмець, праведний, 152 

Симеон Новий Богослов, преподобний, 165 

Симеон, цар Болгарський, 324 

Симон, єпископ Суздальський, святитель, 84, 148, 156, 311, 563, 564, 

629 
Сисоєв Даниїл, священик, 307 

Сковорода Г., філософ, 27, 220, 366 

Сліпушко О., науковець, 24 

Слонський С., дослідник, 209 

Смаль-Стоцький С., науковець, 211, 272 

Соломон, цар, 79, 305 

Софроній, патріарх Єрусалимський, святитель, 316 
Спиридон Проскурник, преподобний, 103, 118, 119, 156, 311, 531, 

573 

Стефан Душан, король, 224 

Стефан, єпископ Пермський, святитель, 221 

Стефан, ігумен Печерський, преподобний 155, 295, 364 

Стефан Святополчич, княжич, 218, 219, 234  

Стефан Яворський, митрополит Рязанський, 196, 202 

Сумцов М., науковець, 43 
Суриков В., художник, 182 

 

Т. 

Тацит, давньоримський історик, 36 

Тертуліан, богослов, 276 

Топоров В., науковець, 8, 9 

Теофан, патріарх Єрусалимський, 194, 195, 196, 201, 311 
Тредіаковський В., учений, поет, 243 

Трубєцкой Є., дослідник, 6 

Тудор Доксов, книжник, 359 
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Ф. 

Федькович Ю., письменник, 168, 555, 608 

Федора, черниця, сестра Данила Галицького, 364 

Фекла, першомучениця, 10, 263 
Феодор Грек, посланець папи, 297 

Феодор Молчаливий, преподобний, 504 

Феодор Студит, преподобний, 34, 106 

Феодор Тирон, великомученик, 442 

Феодосій Печерський, преподобний, 51, 52, 68, 118, 119, 130, 138, 

139, 144, 145, 155, 156, 157, 163, 165, 171, 275, 293, 294, 295, 300, 302, 

317, 319, 324, 326, 349, 361, 364, 385, 388, 389, 390, 401, 404, 410, 416, 

421, 431, 438, 512, 513, 530, 554, 564, 567, 573, 590, 597, 629, 636, 646 
Феофан Прокопович, архієпископ Новгородський, письменник 171, 

173, 175, 177, 196 

Филип Швабський, король, 301 

Флоренський Павел, священик, дослідник, 7, 8, 112, 199 

Франц Йосиф, імператор, 186 

Франциск ІІ, імператор, 185 

 
Х. 

Хмельницький Б., гетьман, 184, 186, 196 

Хорив, князь, 49, 427 

Хоткевич Г., письменник, дослідник, 65, 107, 200, 512 

 

Ц. 

Цив’ян Т., науковець, 44 

 
Ч. 

Чижевський Д., науковець, 15, 102, 103, 114 

 

Ш. 

Шевельов Ю., науковець, 211 

Шевченко Т., поет, 186, 258, 334 

Шеллінг Ф., філософ, 45 
Шимон Варяг, воїн, 294, 300, 629 

Штефан Великий, господар, 394, 596 
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Щ. 

Щек, князь, 49, 427 

 

Я. 

Ягелло, король, 271 
Ядвіга, королева, 271 

Яків, старозаповітний патріарх, 27, 471 

Яків, апостол, 34 

Яків Суша, єпископ Холмський, 267, 342 

Яків, чернець, письменник, 113, 531 

Ярополк, князь, 281 

Ярослав Мудрий, князь, 21, 50, 57, 136, 138, 147, 192, 288, 289, 290, 

292, 293, 300, 303, 314, 320, 339, 351, 352, 354, 355, 356, 365, 373, 378, 
379, 380, 385, 410, 430, 447, 495, 632 

Ярослав Святополчич, князь, 301 

 

*1. Імена осіб, які прийняли чернецтво, подано так: спершу – чернече 

ім’я, визначальне в їхньому духовному житті, а потім – родове ім’я-

прізвище. Вказано також чин прослави святими (за потреби): святитель, 

мученик, священномученик, преподобний, рівноапостольний, благовір-
ний. Імена князів і володарів зазначено так: ім’я та по-батькові, або, за 

наявності, власне прозивання. 

Імена світських осіб та «білого» духовенства подаються узвичаєно: 

прізвище та ім’я (нерозкритий ініціал – для світських, розкритий – для 

духовних). 
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У книзі використано ілюстративний матеріал з таких джерел: 

Жолтовський П. Художнє життя на Україні в XVII – XVIII ст. / 

П. Жолтовський. – К.: Наукова думка, 1983. – 177 с.; 

Нариси з історії українського мистецтва / [за заг. ред. В. Заболотного]. – 
К.: Мистецтво, 1966. – 669 с.; 

Сильвестр Коссов. Краткоє поученіє о седми сакраментах или тайнах 

церковних: с приложенієм нужднійших вещей иєреом відати благопо-

требних / Сильвестр Коссов. – Чернігів: Друкарня Троїцько-Іллінського 

монастиря, 1716. – [1], 33 арк.; 
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