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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Вивчення візантійської культурної 
спадщини є самостійною сферою гуманітарного знання. В роботах візантологів 
мистецтво Візантії переважно репрезентується як явище середньовічної культури 
християнського Сходу і постає як певний цілком завершений етап давньої історії 
людства. Між тим, принаймні одна з форм візантійської мистецької практики 
перемогла час. Вона не тільки зберігається у вигляді музейного експонату, але й 
донині живе, продовжує розвиватися і як незамінний елемент цілого повноцінно 
функціонує на призначеній їй царині. Саме таким феноменом є візантійський 
богослужебний спів.  Гортаючи сучасні грецькі невменні видання, слухаючи спів 
пса́лтів у храмі, ми стаємо причетними до великої епохи та уславлених 
представників візантійської церковно-співочої культури. Сучасна грецька традиція 
богослужебного співу у всій своїй повноті не втратила тісного практичного зв’язку 
зі своїми витоками.  

Протягом антично-середньовічного періоду колискою європейської (зокрема 
музичної) культури, як відомо, була культура греків, яка пережила кульмінаційну 
фазу розвитку у свій візантійський період. Засвоєна племенами, що мешкали на 
території Європи, візантійська культура з часом до невпізнання ушляхетнила їх 
буття, підняла рівень мистецтва, вдихнула життя у майбутню велику й 
самодостатню європейську цівілізацію. Активно еволюціонуючи, європейська 
музична культура згодом вже не асоціювалась з культурою сучасної їй політично 
відсталої Греції. У процесі становлення європейська музична практика спрощувала, 
«оквадратнювала» багато успадкованих від Візантії найцікавіших музично-
співочих рис, які могли передавати найвитончені інтонаційні нюанси 
інструментального та співочого виконавства.  

У подальшому православний богослужебний спів зазнав суттєвого впливу 
цієї модифікованої на Заході традиції. В наслідок чого навіть його витоки, зокрема 
традиція розспіву, стали вивчатися крізь призму західно-християнської якісно 
іншої по своєму складу і духу (а часом і по суті) культурної практики. Це стало 
серйозною проблемою, адже заважало наблизитися до розуміння та відчуття 
самобутності східно-християнської гілки культури, яка є, насамперед, 
продовженням візантійської традиції.  

Порівняння східної та західної богослужебно-співочої традиції відкриває 
корінні причини їх відмінностей, що пов’язані, з одного боку, зі століттями 
сформованим прагненням до царства закону та «римського права» (за якими й досі 
живе ледь не вся Західна Європа), з другого – з концентрацією вільного духу 
мистецтва, освіти й віри.  «Царство букви» й «царство Духа» породили тотожні 
собі моделі мистецтва. Принципова відмінність історично сформованих східної та 
західної моделей християнського богослужебного співу полягає, насамперед, у 
різному ставленні до фіксованого нотного тексту. Якщо на Заході століттями 
формувалася тенденція «педантичного» підкорення виконання письмовому 
«документу», то на Сході і нині невмений запис має широкий діапазон можливих 
прочитань і є тільки загальною канвою для виконавця, який відчуває значно 
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більший ступень свободи у процесі безпосередньої співтворчості з уславленими 
попередниками. Свобода у відтворенні «взірця» є головною ознакою того, що ми 
маємо справу із живою традицією, а не зі скам’янілим реліктом (як у сучасному 
виконанні григоріанських мелодій). Тому особливого значення набуває проблема 
співвідношення письмової та усної форм буття візантійського богослужебного 
співу на сучасному етапі. Адже цей аспект залишився поза увагою дослідників.  

Таким чином, актуальність теми зумовлена, з одного боку, недостатньою 
вивченістю та систематизацією практики прочитання невмених текстів у 
візантійському богослужебному співі, з іншого – нагальними потребами сучасного 
храмового служіння, в якому майже втрачена уставна (розспівна) форма молитви, 
що відповідає духу церковного Предання. 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана у рамках наукової тематики кафедри історії музики 
Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського та 
відповідає темі «Актуальні аспекти творчої та виконавської практики в 
історичному музикознавстві» перспективного тематичного плану науково-
дослідницької роботи університету. Тема дисертації затверджена та уточнена на 
засіданнях Вченої ради Харківського національного університету мистецтв імені 
І. П. Котляревського (протокол №  2 від 25.10.2007 р. та  протокол № 6 від 
9.02.2012 р.). 

Мета дослідження полягає в осмисленні різноманітності візантійського 
богослужебного співу як традиції, що безперервно розвивається та реалізується в 
сучасному церковному житті в специфічному співвідношенні усної та письмової 
форм.  

Завдання дослідження: 
– охарактеризувати принципи ритмічної та звуковисотної організації візантійських 
піснеспівів та способи їх письмової фіксації; 
–  виявити та систематизувати практичні особливості візантійського 
богослужебного співу, які не є зафіксованими у невменому тексті, але присутні у 
виконавській практиці; 
–  висвітлити ладові системи візантійських піснеспівів та властиву їм звуковисотну 
«мікро-рухливість» ступенів; 
–  розкрити роль мелізматичного співу в системі богослужіння візантійського 
обряду; 
–  узгодити з понятійною базою сучасного музикознавства термінологічний апарат 
візантійської музичної науки, відточений у церковно-співочій дидактичній 
літературі;  
– визначити специфіку актуалізації візантійського співу на сучасному етапі в 
Україні.   

Об’єкт дослідження – візантійський богослужебний спів. 
Предмет дослідження – співвідношення усної та письмової традицій у 

сучасному досвіді прочитання візантійських невмених текстів.   
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Хронологічні рамки дослідження охоплюють письмову традицію 
візантійського церковного співу з початку «Нового методу» (1814) до наших днів 
та практичне його виконання приблизно з 1930 року по сучасний період. 

Матеріалом дослідження служить обіходний корпус богослужебних 
піснеспівів східно-християнської традиції, відповідна дидактична література 
(навчальні посібники за сучасною невменою нотацією грецьких, болгарських та 
румунських авторів), а також багаточисленні аудіозаписи, що фіксують сучасний 
стан візантійського співу в його різних національних версіях. Зокрема, «грецький 
підрозділ» візантійської традиції представляє відомий дослідник і практик, 
протопсалт церкви святої Ірини в Афінах Лікург Ангелопулос (як соліст), а також 
його хор; співочий колектив жіночого монастиря Благовіщення з Ормілії; спів 
монахіні Маріам (Марьяни Скорди) та колишнього насельника великої Афонської 
лаври, відомого співака, нині покійного Діонісія Фірфірі. Болгарський напрям 
візантійської традиції представляє хор монастиря Іоана Рильського і, як приклад 
спроби відродження традиції, – хор «Іоан Кукузель» під орудою Тані Христової. 
Сербський напрям репрезентований широко відомим за аудіозаписами 
Драгославом Павлом Аксентієвичем, чернечим хором Свято-Архангельського 
монастиря в Ковілі, а також сербським візантійським хором «Моїсей Петрович» під 
управлінням Ніколи Попмихайлова. Хор «Роман Мелодос» сірійського монастиря 
св. Георгія, а також ліванський хор Інститута Богослов’я демонструють 
арабомовний напрям візантійської традиції. Аналіз творчості цих солістів й 
колективів дозволив виявити існування у сучасному канонічному просторі єдиного 
виконавського ядра. Для вияву специфіки виконання у співочої площині 
богослужіння церкви східного обряду також використовуються фонозаписи співу 
хорів деяких старообрядницьких общин – останнього притулку вітчизняної 
мелодичної традиції, де основа богослужебного співу Русі – стовповий розспів – є 
однією з природних форм молитви. Крім того  у якості матеріалу дослідження 
розглядається спів грузинських хорів «Анчісхаті», «Песвебіс» та «Руставі».   

Методологічну базу дисертації склали праці візантологів – С. Авєрінцева, 
В. Бичкова, М. Велімировича, Е. Веллеса, Є. Герцмана, К. Тілл’ярда, дослідження 
провідних музикознавців-медієвістів: Н. Герасимової-Персидської, Н. Заболотної, 
А. Конотопа, Л. Корній, І. Чижик, О. Шевчук, Д. Болгарського, навчальні 
посібники з сучасної невменої нотації. Взаємодія музичних культур досліджується 
у відповідності до типології А. Каяк із залученням матеріалів, що містяться у 
роботах В. Металова, І. Огієнко (мітрополита Іларіона), Д. Разумовського, 
С. Смоленського, М. Успенського, М. Бражникова. Окрім цього, одним з головних 
методологічних джерел стало спілкування автора дисертації з відомими 
протопсалтами, а також богослужебна та концертна практика колективів, які 
очолює дисертант. 

У дослідженні використані методи історико-генетичного, порівняльно-
типологічного, системного, функціонального, структурного й текстологічного 
аналізу. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається недостатнім 
розвитком музичної візантології в Україні та виявляється у такому: 
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вперше:  
– виявлені особливості виконання візантійських піснеспівів, яким надається у 
дисертації детальний опис та систематика; 
– на основі порівняльного аналізу осмислено співвідношення зафіксованих у 
невменому тексті мелодій та практики співу; 
– узагальнений регіональний (харківський) досвід освоєння візантійського 
канонічного співу в сучасній Україні; 

є уточненими: 
– ритмічні та звуковисотні параметри інтонування у східно-християнській традиції 
богослужебного співу; 
– палітра мелізматичних прикрас, які присутні в автентичному виконанні, але не 
визначаються у невмених текстах; 

отримали подальший розвиток: 
– погляди на історичну долю візантійського мистецтва, зокрема на сучасний етап 
функціонування візантійської традиції богослужебного співу; 
– уявлення про хронотоп візантійської монодії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх 
застосування у навчальному процесі, зокрема в курсах «Історії музики», «Музичної 
інтерпретації», залучення в наукову, мистецтвознавчу та культурологічну дослідну 
практику. Теоретичні положення й практичні висновки дисертаційного 
дослідження можуть бути використані також у богослужебній практиці на шляху 
оновлення форм церковного мистецтва, яке останні три століття переживало в Росії 
та Україні «стильові підміни», що незаслужено витіснили одвічні зразки високого 
храмового мистецтва.   

Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки 
дисертації були апробовані на засіданнях кафедри історії музики Харківського 
національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, в наукових 
доповідях на міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних та 
науково-методичних конференціях: «Глас Печерський» (Київ, 2004), «Глинская 
пустынь – святыня православия» (Глухів, 2006), «Актуальні проблеми музичного і 
театрального мистецтва» (Харків, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), «Українська 
музична культура: проблеми наукового осмислення» (Київ, 2008), «Церковний 
спів: проблеми джерелознавства, текстології, виконавської інтерпретації» (Київ, 
2008), «Звук і знак: до 10-річчя кафедри старовинної музики» (Київ, 2010), 
«Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих науковців» 
(Харків, 2011), «Професія “музикант” у часопросторі: історико-культурні 
метаморфози» (Харків, 2011). Наукові ідеї автора отримали практичну апробацію 
у процесі концертної діяльності в якості керівника ансамблю давньоцерковного 
співу «Стрітення» і хору харківської церкви Трьох Святителів на міжнародних 
фестивалях церковної та старовинної музики: в Росії (Москва, 1993; Санкт-
Петербург, 2010; Ростов Великий, 2012; Кострома, 2012); Україні (Київ, 1999, 2000, 
2001, 2004); Біларусі (Мінськ, 2002); у Франції (Лє-Тороне, 2005); Норвегії 
(Ставангер, 2008); в Польщі (Плоцьк, 2009); Німеччині (Падерборн, 2009), а також 
в якості члена журі та керівника майстер-класу на міжнародному фестивалі 
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«Слав’янский путь» в Болгарії (Несебр, 2012), також на численних виступах 
ансамблю «Стрітення» в концертах і на богослужіннях на Україні та в Німеччині. 
Серед аудіо-альбомів ансамблю «Стрітення» та хору харківської церкви Трьох 
Святителів, виконаних за замовленням київського «Центру православної книги» та 
Київської митрополії, вісім дисків містять записи візантійських богослужебних 
піснеспівів та безпосередньо відносяться до джерельної бази дисертації. Окрім 
того, автор дослідження опублікував у виданні Православного Свято-
Тихонівського Богословського інституту «Катавасии канона Рождеству Христову» 
(Москва, 1997) та у виданні Свято-Троїцького Іонінського монастиря збірники 
піснеспівів з коментарем під назвами: «Обиход-минимум» (Київ, 2004, 100 с.) та 
«Псалмодия» (Київ, 2005, 300 с.). 

Публікації. За темою дисертації  вийшли друком дев’ять видань, в тому 
числі є опублікованими шість статей у спеціалізованих профільних виданнях, 
затверджених МОНМС України. 

Структура дисертації. Робота складається зі Вступу, двох основних Розділів 
– історико-теоретичного та аналітичного, Висновків, Списку використаних джерел 
(199 позицій) та чотирьох Додатків, що містять словник основних термінів 
візантійського богослужебного співу, Житіє преподобного Іоана Кукузеля, невмену 
азбуку у таблицях, а також ілюстрації. Загальний обсяг роботи – 261 сторінка, з них 
основного тексту 200 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДОСЛІЖДЕННЯ 

 
У Вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, визначена ступінь 

наукового опрацювання теми, сформульовані мета, завдання, об’єкт і предмет 
дослідження, встановлена наукова новизна, практичне й теоретичне значення 
одержаних результатів, ступінь їх апробації. 

Розділ 1. «Візантійський богослужебний спів як художня практика: 
Канон, Традиція, Звичай» складається з чотирьох підрозділів, у яких 
розглядається в історико-типологічній перспективі феномен візантійської (зокрема 
музичної) культури, що постає в оцінках відомих візантологів і розкривається крізь 
житійно-канонічну призму, аналізується досвід освоєння візантійського 
богослужебного співу на сучаснім етапі. 

Підрозділ 1.1. «Парадигми візантійської культури» виконує оглядову 
функцію, узагальнюючи здобутки сучасної науки за темою дисертації, 
характеризується стан богослужебної практики християнського Сходу у різних 
аспектах церковного мистецтва і життя, виявляється складність та супротивність 
термінологічної ситуації у вивченні візантійської культури, що викликає 
необхідність обрати для оперування наближені до їх суті поняття канону, традиції 
та звичаю. У контексті дослідження богослужебного співу ці поняття набувають 
особливого змісту. Каноном є документально затверджені авторитетом 
вселенських та деяких помісних соборів прояви церковного життя (найбільш це 
стосується догматики). Тому, за переконанням дисертанта, епітет «канонічне» 
відносно богослужебного співу може зайняти лише умовну позицію. Обмежена 
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каноном свобода в практичній області церковного життя формує традицію. Під 
традицією розуміються прояви церковного життя, що мають високий авторитет, 
але не є затвердженими догматично. До неї ж належить богослужебний спів взагалі 
та зокрема його розспівна форма. На деякій відстані від тісно спаяних канону та 
традиції знаходиться звичай. Його головна ознака – індеферентність відносно 
церкви, богослужіння, молитви та спасіння душі. Деякі існуючі звичаєві явища 
бувають глибоко вкоріненими в свідомість людей і претендують (часом 
безпідставно) на роль традиції. 

 Підрозділ 1.2. «Мелодичне богослов’я Іоана Кукузеля» присвячений 
прославленому Преподобному святої Афонської лаври, автору-укладачу багатьох 
безсмертних творінь – найкращих зразків високої майстерності, де закарбувався 
дух візантійської традиції церковного співу, Іоану Кукузелю, який уособив епоху 
Калофонії (XII – XIV ст.), пов’язану з високим розквітом візантійської співочої 
традиції. Розкривається значення його діяльності як ініціатора реформи невменого 
нотопису («Кукузелєві невми»).  

У підрозділі 1.3. «Логіка піснетворчості: «самогласен», «самоподобен», 
спів «на подобен»» йдеться про принципи взаємозв’язку молитовних текстів і 
мелодичних формул. Пропонується осмислення ідеї співу на «подобен» як 
найпоширеному з церковної давнини доступному способу розспівування 
молитовного тексту. Цей спосіб передбачає спів тексту за ладо-мелодичним 
зразком, та в Греції донині він зберіг всі свої закономірності при складанні нових 
богослужебних текстів. Також наголошується самостійна роль «самогласну» в 
паралелях вітчизняного та грецького богослужіння. 

У підрозділі 1.4. «Харківський досвід освоєння візантійського 
богослужебного співу на сучасному етапі» аналізується процес повернення до 
уставної форми богослужебного співу – розспіву. Харків – одне з перших  міст 
України, де з кінця 1980-х років інтерес до візантійської традиції богослужебного 
співу набув конкретно практичного сенсу. Концертні виступи  ансамблю 
«Стрітення»,  репертуарні пошуки хору храму Трьох Святителів, який  з другої 
половині 1990-х років включає до богослужіння візантійські піснеспіви, створили 
мистецьке підґрунтя для засвоєння та поширення  візантійської церковно-співочої 
традиції. Виступи й саме існування цих двох колективів надихнуло організаторів 
київського фестивалю «Глас Печерський» зробити величезний ухил в самій ідеї 
фестивалю у бік «діалогової стратегії», що передбачала не тільки реконструкцію 
минулої співочої практики за письмовими текстами вже втраченої усної традиції, 
але й плідність контактів, насамперед, із сучасної візантійською традицією, що 
продукує тексти у двох формах – як такі, що звучать, та записані невменою 
нотацією, найбільш наближеною до виконавської практики, первинно 
багатозначної в інтерпретації самих невмених знаків.  

Отже, канонічні церковно-співочі традиції Візантії представляють живий 
інтерес для сучасної музичної культури, а також для історичної та музикознавчої 
науки. Їх вивчення ще далеке від завершення, як далекий від нього й процес 
усталення самих традицій.  
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Розділ 2 «Принципи ритмічної та звуковисотної організації візантійської 
церковної монодії» складається з п’яти підрозділів, в яких безпосередньо 
розглядають специфічні особливості сучасного візантійського богослужебного 
співу.    

У підрозділі 2.1. «Про мелодичне начало в богослужебному співі» мова 
йде про два начала в церковному співі – мелодичне та гармонічне, які так чи інакше 
визначають умовну канонічність форми. Сучасна ситуація у богослужебному співі 
характеризується очевидним протистоянням цих начал. Прибічники «церковної 
архаїки» наполягають на виключно монодійному співі. Проте сама практика співу 
носіїв історичних церковно-співочих традицій показує відсутність «стерильного» 
одноголосся. Старообрядницький спів, а тим більше такі традиції, як раннє руське 
багатоголосся, грузинський та сицилійський спів демонструють складний 
гармонічний зв’язок між лінеарно розвинутими голосами. Але головним в цих 
зразках багатоголосся (як і в народному співі) залишається мелодія. 

Творці «академічно-композиторської» форми в богослужебному співі 
редукують мелодичне начало, перетворюючи мелодію у компонент гармонічного 
комплексу, який лише у всій фактурній повноті здатний виконати богослужебну 
функцію. Це викликає неабиякі проблеми, адже якщо співак буде вимушений сам 
виконати службу, то зможе заспівати лише один з голосів хорової партитури, 
зрозуміло, що це не буде розвинута, логічно побудована самодостатня мелодія. Не 
тільки композиторські твори, але й гармонізації наспівів не реалізують в належній 
мірі мелодичну розвинутість кожного її голосу. І навпаки – за наявності двох і 
навіть одного співака богослужебний розспівний гімн відбудеться, якщо 
домінуватиме не гармонічна логіка викладу, а лінеарність. Переважання 
мелодичного начала над гармонічним у піснеспівах також робить можливим  
народне «підспівування» на службі (що цілком виключається при виконанні 
сучасних композиторських опусів).  

Підрозділ 2.2. «Просторо-часові аспекти візантійського розспіву» 
присвячений питанням теситурних особливостей вокалізації, йдеться про метр і 
темп у візантійському співі, про необхідність єдиної пульсації при виконанні 
розспіву хором. Найдавніший і найпростіший метричний прийом – «двохдольний 
крок» (але з можливими «зупинками» між фразами, де можуть украплюватись 
випадкові тридольні «такти»). Ця відносно струнка метро-ритмічна система 
торкається невматичного викладу мелодії. В силабіці ж двохдольність може бути 
розмитою швидким темпом та смисловими наголосами (знову поява тридольних 
тактів, й не тільки в місцях стику фраз, але і в місцях найбільшої виразності 
тексту та у місцях збереження силабіки, де кількість складів не дозволяє 
керуватися дводольною метричною сіткою). У мелізматичному типі мелосу 
пульсація загалом може приховуватися за складними ритмами орнаментики, але, як 
і в попередньо згаданих двох типах мелосу, мелізматичний виклад допускає 
широке вживання тридольних вставок. Грецькі ж піснеспіви, які повністю 
підкорені тридольному метрові, афонськими експертами вважаються небажаним 
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впливом секулярізації. У практиці тактування протопсалтом простих та складних 
метрів спостерігаються  «залишки» давньої хірономії.1  

Далі пояснюються існуючі у невмених текстах позначення темпу та різні 
практичні тонкощі виконання темпових вказівок, пропонується розгляд типових 
формул ритму в кожному з трьох типів викладу. Акцентується необхідність 
ознайомлення із знаками екфрасії,2 які після тривалої перерви знову повертаються 
до вживання.  

У підрозділі 2.3. «Принципи письмової фіксації візантійських 
богослужебних мелодій» розкривається історична прагматика фіксації церковних 
мелодій. Вказується на необхідність запису при рідкому виконанні деяких 
піснеспівів або для фіксації співаком-укладачем найбільш вдалого варіанту гімну. 
Також ґенеза письмової форми співу обумовлена прагненням до канонічної та 
мелодичної єдності богослужіння на великому географічному просторі. Це певним 
чином дозволяє уникнути згасання традиції. Розглядаються необхідні умови для 
визнання наспіву відвічним, згадуються митці епохи Калофонії,3 їх робота по 
переписуванню та покращенню піснеспівів, складених їх попередниками. 
Проводиться історичне спостереження  над процесом відродження візантійської 
традиції у XVIII-ХIX ст., який набув потужного творчого сплеску завдяки 
діяльності авторів «Нової методи»: Григорія Протопсалта, архімандрита Хрисанфа, 
та Хурмузія Георгіу (Хартофілакса). Пропонується типологія грецької школи 
церковного співу, однин з напрямків  якої орієнтований на зашифровку 
мелізматики, а інший пов’язаний з деталізацією письмового викладу через дрібну 
фіксацію мелодичних прикрас відповідними  невмами. Для одних важливо 
культивувати у співі елемент імпровізації, що проходить крізь усю історію співу 
східно-християнської співочої традиції. Для інших головним є збереження точності 
відтворення взірця.  Автор дослідження розмірковує над проблемою «умертвіння» 
мелодії письмовим її «роз’яттям» на дрібні тривалості, яке трапляється на 
сторінках сучасних практичних видань та разом з цим визнає корисність навіть 
лінійної нотації в процесі навчання на сучасному етапі освоєння візантійської 
співочої традиції. 

В дослідженні розглядаються перспективи удосконалення невмених способів 
запису мелодій, такого, як створення додаткових позначень ритму та розробка 
невмених комбінацій, які в простому графічному рішенні мали б відображати 
типові мелодичні формули невматичного та мелізматичного типів мелосу.   

У підрозділі 2.4. «Мелізматичний спів у візантійській традиції» 
розглядається мелізматичний (асматичний) тип мелосу як особливий церковно-
співочий аскетизм.  Експериментально з’ясовується, що власне спів заважає 
сприйняттю словесного ряду, але, всупереч цьому, церква визнає спів одним з 
найголовніших видів свого мистецтва. Тому складається парадоксальна ситуація: 

                                                
1 Нині втрачений спосіб управління церковним хором за допомогою спеціальних жестів протопсалта, за 
якими співаки могли виконувати незнайомі піснеспіви. 
2 Група невмених знаків, що вказують на додаткові мелізматичні властивості співу. 
3 (Καλοφωνία – благозвучність). 1). Стиль у византійському богослужебному співі, виражений в мелодичному 
багатстві  протяжних мелізм. 2). Епоха в історії візантійського богослужебного співу, ознаменована розквітом 
творчості мелургів (XII-XIV). 
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сприйняття молитовного тексту відбувається ніби всупереч співу – мелізматична 
мелодія панує над текстом.  

Встановлюється різниця між «продовженим невматичним» та мелізматичним 
викладом. Ознаками останнього є вставки в розспівуваний склад приголосних 
звуків пеластикона, гортмікона та «Х»; переривання слова з подальшим його 
повтором та інші. Згадується особливий давній прийом співу – кратіма, що 
передбачає вокалізацію на окремі склади (наприклад, «те-рі-рем», «рін-рі-рем», 
«то-ро-ро» або «не-не-на»), що не мають конкретного змістовного наповнення. 
Також досліджується висотний діапазон піснеспівів та наголошується на 
труднощах смислового аналізу музичної символіки мелізматичних мелодій.  

Підрозділ 2.5. «Особливості інтонування» найбільш масштабний у 
дисертації, характеризує виконавський  аспект богослужебного співу, що важко 
піддається опису. Здійснюється розмежування сольного та хорового виконання, що 
відрізняються серед іншого за ступенем свободи у відтворенні метро-ритмічної 
структури піснеспівів, у темпових змінах, у використанні мелізматики. Але при 
наявності особливих рис сольне та хорове виконавство спирається на єдину  
розспівну традицію, для якої властива специфічність звукоутворення та 
звуковéдення, а саме – пластичне фокусування голосу та пом’якшені переходи між 
звуками, як при поступовому русі, так і в інтонуванні широких інтервалів.  У 
зв’язку з цим аналізується виконання візантійських піснеспівів представниками 
локальних етнічних традицій з посиланнями на  аудіозаписи найвідомиших 
сучасних виконавців. Акцентується своєрідність ладових утворень (зокрема 
«невирівняної» діатоніки) у богослужебному співі тих етнічних груп, що належали 
до Візантійської культури, а також характеризуються типові прийоми  
«розспівоутворення».  

Для графічної фіксації наймаліших висотних змін в ладу важливим є 
вживання арифметичних символів, що широко використовується у навчанні. 
Центральне місце у цьому підрозділі посідає розгляд ладових тяжінь. Детально 
аналізуються типові та нетипові висотні зміни ступенів у кожному гласі (іхосі) 
візантійської традиції – спочатку у гласах діатонічного виду, потім твердого та 
м’якого хроматичного. Розглядаються дії знаків енармонічного забарвлення – хроїв, 
що забезпечують модуляції в такі лади, де між сусідніми ступенями зустрічається 
інтервал менший за півтона. Описуються використання дієзів та іфезів (бемолів) 
різного ступеню. Пропонується розшифровка низки умовних знаків, що  
регламентують просторові та часові параметри співу.  

У підсумку підкреслюється, що феномен візантійського богослужебного 
співу функціонує як багаторівневе явище. Його засвоєння пов’язано не тільки з 
опануванням невменої нотації та відповідної теоретичної системи, але й 
обов’язково із засвоєнням усної традиції особливого інтонування, що має власні 
чітко-регламентовані часо-просторові параметри і сектор свободи для метро-
ритмічного викладу, а також тембрового, ладового та мелізматичного 
«прикрашення» мелодичної канви.      
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ВИСНОВКИ 
Вивчення особливостей практичного побутовання піснеспівів 

східнохристиянської традиції на сучасному етапі виявляє безперервність її 
існування, що дає підстави для іменування її «візантійською», незважаючи на те, 
що падіння Східно-Римської імперії, яку згодом історики назвали Візантійською, 
відбулося у середині XV століття. Формування універсальної культури церковного 
співу відбувалося на основі давньогрецької практики й теорії. У процесі розпаду 
імперії  її  території, такі як Болгарія, Сербія, Влахія, Сірія, у більшому або 
меншому ступені успадкували  риси саме візантійської культури.4  Які б історично 
зумовлені зміни не відбувалися, тут завжди знаходилися осередки уставної 
християнської співочої культури (забуті невелички монастирі або й одинаки-
подвижники), для яких мелодико-інтонаційна (розспівна) мова візантійського 
богослужіння була рідною. Тому нинішній інтерес, який викликає в наукових та 
церковних колах України та Росії візантійська співоча культура, фактично не є 
симптомом її воскресіння або відродження,  а має бути  усвідомлений як новий 
етап її засвоєння. 

Церковний спів первісно складався як усна традиція, що спиралася на 
сакральні тексти. Поступова сакралізація «розспівної» практики привела до 
виникнення особливої письмової форми її існування.  Далі у співвідношенні усної 
традиції з її письмовою фіксацією спостерігається рухлива динаміка. Спочатку 
прості мелодії використовували, щоб запам’ятати важливе. Це були в основному 
догмати віри. Але самі догмати та художньо-поетичні богослужебні гімни були 
різноманітними за смислом, духом та призначенням, тому розспівувалися по-
різному. Притаманне цим різновидам ладо-мелодичне забарвлення з часом 
стабілізувалося та перетворилося на систему іхосів. У процесі розвитку і словесна, і 
ладо-мелодична  мови змінювалися, ускладнювалися, що вело до вдосконалення й 
системи їх письмової фіксації. Історики умовно поділяють невмену нотацію 
візантійської традиції на ранню (X–XII ст.), середню (кінець XII – XV ст.) та пізню 
(XV – початок XIX ст.). Проте з появи пізньої нотації її еволюційний поступ не був 
завершений. Тому через чотири століття з початку її панування у церковній 
практиці оформився «Новий метод» (або «Метод трьох вчителів»). Він 
удосконалював деякі деталі нотації, одночасно з цим спрощуючи ряд позначень з 
групи екфрасії, доволі часто замінюючи їх розкладом невмами з групи кількісних 
знаків. «Новий метод», започаткований в першій половині XIX cтоліття,  без 
суттєвих змін використовується і донині. Але виконавська практика змушує 
визнати передчасність скасування «Новим методом» ряду знаків екфрасії (исакі, 
параклитики, піесма, лігісма, тромікон, стрептон), які вже зараз поступово 
повертаються до сучасних рукописних співочих книг. Якщо написане невмами 
прийняти за умовний канон, то його специфічне прочитання – це є тісно сплетена з 

                                                
4 Хоча, наприклад, болгарські укладачі музично-співочих трудів у зв’язку з непростими історичними 
взаєминами із греками, не схильні називати свою церковно-співочу культуру «візантійською»  – бо так 
іменують її греки, та намагаються вигадати якусь іншу назву: наприклад, «Східний спів»  – Източен напев, 
Въсточне пение, ототожнюючи свою християнську культуру з її східним, тобто – православним сповіданням. 
Також і серби іменують свою співочу культуру церкви виключно сербським співом, не дивлячись на те, що 
вона несе в собі явні риси саме візантійської співочої культури. 
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ним традиція. Сьогодні візантійську розспівну традицію не можливо освоїти лише 
«за підручником» (на основі деталізованого невменого запису). Свої суттєві 
корективи до Канону вносить багатоваріантна усна практика, що функціонує як 
широко розгалужена багатовекторна традиція. 

Таким чином, дослідження візантійського богослужебного співу на 
сучасному етапі дозволяє скласти уявлення про відносно автономне буття усної та 
письмової традицій. Для останньої властивий схематизм при достатній точності 
фіксації звуко-висотних, ритмічних, ладових параметрів співу. Але у виконанні 
спостерігається високий ступень варіативності, який, насамперед, проявляється у 
ставленні до ладових тяжінь у межах усталеної системи іхосів та  у практиці 
«прикрашення» мелодичного каркасу. Відхилення виконавця від занотованого 
зразку при всій спонтанності все ж таки обумовлюється певними етнічними та 
локальними  традиціями співу.  
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АНОТАЦІЇ 

 
Сахно І. Л.  Візантійський богослужебний спів на сучасному етапі: 

співвідношення усної та письмової традицій. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Харківський національний 
університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2013. 

В процесі дослідження було систематизовано практичні особливості 
візантійського богослужебного співу, що не фіксуються в невменому тексті, 
зокрема випадкові альтерації ступенів ладу в кожному гласі (іхосі) та принципи 
мелізматичного прикрашення мелодичної канви, яке найбільш репрезентативне для 
системи богослужіння візантійського обряду і має певний інформативний 
потенціал. Також були охарактеризовані принципи ритмічної та звуковисотної 
організації візантійських піснеспівів, сучасні способи їх письмової фіксації. Крім 
того висвітлені особливості ладових систем у візантійських піснеспівах з 
властивою їм «м’якою» діатонікою й хроматикою та «мікро-рухливістю» ступенів.   

В дисертації було уточнено та введено у науковий обіг термінологічний 
апарат візантійської музики, що використовується у церковно-співочій дидактичній 
літературі. 

Визначені історичні етапи взаємодії візантійської та руської традицій 
богослужебного співу та специфіка актуалізації давньої монодії візантійського 
зразку в Україні на сучасному етапі. 

Ключові слова: Візантійська музика, богослужебний спів, мистецтво 
православної церкви, типи мелодичного викладення, невмене письмо, екфрасія. 

 
 
Сахно И. Л.  Византийское богослужебное пение на современном этапе: 

соотношение устной и письменной традиций. – Рукопись. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.03 – музыкальное искусство. – Харьковский национальный 
университет искусств им. И. П. Котляревского. – Харьков, 2013. 

Главная идея исследования родилась из желания преодоления очевидного 
разрыва между исполнением песнопений уставной (то есть распевной) традиции 
самих носителей традиции и тех певцов, которые желают быть причастными ей 
исключительно через теорию. То есть по сути – преодоления разрыва между 
невменным певческим документом и его прочтением исполнителем-аутентиком. 
Наиболее важными моментами в идее возвращения в богослужение исконных его 
форм является не столько восприятие распева, сколько правильное, естественное 
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для него исполнение. Именно вопросу особенностей его практического 
воплощения (при его очевидной важности) в науке уделяется минимум внимания. 
Признаками правильного исполнения распева являются: особое звукообразование, 
плавное голосоведение (имеются в виду сглаженные переходы со ступени на 
ступень даже в скачках, фрагментарное применение «регулируемого» вибрато и 
пр.), разная степень жёсткости метрической пульсации при пении соло и хора, 
гибкость темпа, традиционный способ исполнения мелизматики и адаптация слуха 
и голоса к ладовым тяготениям, которые проявляются в высотно-интонационных 
микроизменениях (повышение или понижение) ступеней. В процессе исследования 
систематизированы практические особенности византийского богослужебного 
пения, не фиксируемые в невменном тексте, такие, как «случайные» альтерации 
ступеней лада в каждом гласе и принципы расцвечивания мелодической канвы. 
Также были охарактеризованы принципы ритмической организации ладовых 
систем византийских песнопений и способы их письменной фиксации. 

Впервые были в подробности исследованы и охарактеризованы свойственные 
ладовым системам византийских песнопений «мягкие» диатоника и хроматика, а 
также высотная «микроподвижность» ступеней, реагирующих на систему 
тяготений.  

Любое песнопение мелизматического изложения богослужебной 
византийской (то есть греческой, болгарской, румынской, сербской, сирийской и 
др.) традиции являет собой удивительный образец высокого богословия, 
выраженного в мелодии, а также замечательный пример для исследования 
неотмечаемых в невменном тексте выразительных особенностей расцвечивания 
мелодической канвы и высотной «микроподвижности» ступеней в ладу. Раскрытию 
роли мелизматического изложения, как наиболее богатому и показательному в 
системе богослужения византийского обряда, посвящены два подраздела 
исследования. 

В диссертации был уточнён и введён в научный обиход терминологический 
апарат византийской музыки, который используется в церковно-певческой 
дидактической литературе. 

Историко-догматический контекст освящается в необходимом объёме лишь 
только для того, чтобы выявить главную проблему исследования. Исторические 
этапы взаимодействия византийской и русской традиций богослужебного пения во 
многом определили специфику актуализации монодии византийского образца в 
Украине на современном этапе. 

 
Ключевые слова: Византийская музыка, богослужебное пение, искусство 

православной церкви, типы мелодического изложения, невменное письмо, 
экфрасия.  
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During the process of research the practical characteristics of byzantine liturgical 
chant have been systemized. These features are not to be found in neumatic texts, 
especially if we speak of random alterations of mode(ichos) tones as well as the 
principles of melismatic melody decoration which represents byzantine church service in 
the most colourfull way and contains it’s own informational potential. It’s been also 
given the principles of rhythmical and sound-leveling byzantine chants organization, 
contemporary ways of their written notation. Also it’s been clarified the specifics of 
mode systems in byzantine hymns and their “mild” diatonic and chromatic with “micro-
movement” of tones. In this thesis the terminological apparatus of byzantine music has 
been clarified and put into scientific usage and it’s widely used in the church-singing 
didactic literature.  The historical stages of byzantine and Russian liturgical traditions 
interaction have been determined, as well as the specifics of ancient byzantine 
monophony example actualization in the Ukraine nowadays. 

 
Keywords: Byzantine music, liturgical chant,  art of Orthodox Church,  types of 

melodic notation, neumatic writing, emphasis. 


