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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Усталене в науці вбачання джерела
взаємин давньої охрещеної Русі-України, її творчого словесно-культурного
спадку лише у духовному візантійстві є не зовсім вичерпним висновком. Відтак,
сáме завдання зі спостереження глибини «кореневого низу» розвитку української
словесної культури упродовж останнього тисячоліття спрямовує наукове
дослідження до простору і творчого середовища, з яких наснажилося духовно-
культурне візантійство, згодом – Русь-Україна, – до ядра християнського Сходу:
Єрусалима – Александрії – Антіохії. Адже є чимало прикладів, коли і сама Русь-
Україна вступала у безпосередні взаємини з християнським Сходом.
Щонайперше християнський Схід вирізнявся від попереднього людського
досвіду тим, що тут «внутрішня людина» – духовно-серцева (П. Юркевич) –
остаточно підкорила «зовнішню». На цьому первні ґрунтується і нова та новітня
смислова й художня антропологія як творче й системне людинознавство. Увесь
функціонал дослідження спрямовано на відтворення художньо-сприйняттєвого
та гносео-мисленнєвого досвіду стародавньої та давньої діб, у якому відбито їхні
естетично-чуттєві настрої. Підґрунтям дисертаційної роботи є завдання з
подолання «музеєфікації» текстів, що тривалий час панувала в науці.
Дослідницьку увагу націлено на заглиблення у смислові структури творчих епох
(культурно-історичних епох-еонів (Д. Чижевський)). У цьому річищі через
ідеополе творчості та культурно-смислову посутність («ουσία» – «essentia» –
«существо») простежується щонайширше структурне контекстування
(представлення у розмаїтих мистецьких зв’язках) художньо-словесного
матеріалу на основі ієротопії та з погляду етносеміотики.

У цьогочасній філологічній науці зактивовано спостереження давньої
фольклорно-міфологічної свідомості. Звернено увагу на її тяглий акціональний
вияв – міфолого-християнську творчу парадигму. Наукове спостереження у
такому підході здійснюється через християнський смисловий досвід фольклору
(народне християнство – світоглядний симбіоз). Твірним чинником, що
скеровує хід такого розгляду, є концепт словесність. Саме словесність є
описово-інструментарною моделлю того стану в русько-українському слово-
культуротворенні, де представлені та взаємодіють як постійно чинні вияви:
первень – «усне» та засновок – «писане». Вони є ґрунтом становлення і дієвим
механізмом появи тексту-ядра та ширшого контексту творчого слова у системі
давньоукраїнської словесної культури. У дослідженні надається нової
концептової та інструментарної активації поняттю «словесність»,
утвердженому М. Максимовичем, як найвідповіднішому до тих діб, що
розглядаються у цій праці. Адже система «словесність» ємно містить «усне» та
«писане» як форми художнього екзистенціалу – побутування Слова.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано на кафедрі історії української літератури, теорії літератури та
літературної творчості Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка в межах науково-дослідної програми «Мови та літератури
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народів світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний номер
11БФ044-01, науковий керівник – д. філол. н., проф. Г. Семенюк), виконання
дослідження також належить до рамок наукової теми «Освітні проекції
Шевченківського дискурсу як простір українознавчої комунікації громадянського
суспільства», за якою працював відділ української філології Науково-дослідного
інституту українознавства МОН України (державний реєстраційний номер
0114U002036, науковий керівник – к. філол. н. А. Ціпко).

Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 23 грудня
2011 р., протокол №5 від 23.11.2011 р.

Метою роботи є простежити взаємини «усного» та «писаного» у творенні
«Київського тексту» давньоукраїнської словесності, де постають і діють у
тяглому функціонуванні образи (образо-чин) та смисли («со-мисліє»)
сотеріологійної ікономії.

Для здійснення визначеної мети окреслено такі завдання:
– дослідити загальну модель розгортання топіки та типології: 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 сотеріологійного домобудівництва та
художньо-естетичні формовияви давньоукраїнського образу Дому;

– окреслити художню і функціональну структуру образу та «культурної
постаті» Книги в давньоукраїнській словесності;

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

– 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»
імагопарадигми художньо-естетичного опанування Світу;

– виявити чинність значеннєвого підґрунтя тілесності й функціональну
вагу образних тілесних структур при спогляданні та художньому відтворенні
світоустроєвої (космологійної) повноти;

– узагальнити архітектоніку образів і смислів християнсько-
міфологічної парадигми світоустрою у художньому досвіді давньоукраїнського
словесного культуротворення.

Об’єктом дослідження є духовно-екзистенційний досвід «Київського
тексту» святості у давньоукраїнському словесному культуротворенні.
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До розгляду-об’єктивування та дослідницького опредметнення долучено
словесний та художньо-іконологійний матеріал із середовищ спільнот-обрядів
народів, що належать до духовного простору християнського Сходу. Здійснено
зіставлення та порівняння семантичних структур їхніх словесно-творчих
досвідів на різних рівнях системної типології. Це – араби-мелькити (сиро-
мелькити), копти, сиро-яковити, ассирійці-халдеї, вірмени, грузини, греки-
візантійці. Та словесно-художні масиви представників слов’янських спільнот-
обрядів, що перебувають у просторуванні «lingua sacra slavonica», – болгари,
серби, хорватські глаголяші.

Твори русько-українських авторів: Нестора Літописця*, митрополита
Іларіона Київського, Кирила Туровського, митрополитів Кипріяна і Григорія
Цамблаків, Йоана Вишенського, митрополитів Йова Борецького, Петра Могили
і Сильвестра Косова, Афанасія Кальнофойського, митрополита Ростовського
Димитрія Туптала, Йоаникія Галятовського, Василія Григоровича-Барського,
літописні джерела. Значне текстово-смислове підґрунтя для дослідження дали
«Києво-Печерський патерик» та «Палінодія» Захарії Копистенського. «Великий
Требник» митрополита Петра Могили чи не вперше у дослідницькій праці
долучено цілим текстовим літургійним масивом. Зауважено також і
доповняльні рубрики-інструментарії з цього «Требника». Окрім могилянського
«Требника», до дослідження внесено тексти стрятинського, острозького,
львівського, унівського, печерського лаврського, слов’янськомовного
волоського (великопільського), білоруського (ів’євського), московського
«пєчатнаго двора» Требників. Також у роботі взято під дослідницьку увагу
стихологію (стихири та тропарі канонів) києво-руського часу, текстологія
«Херувимської пісні» спирається на зразки як києво-руського часу, так і пізніші
варіанти, що побутували вже у XVII – XVIII ст. У дослідженні представлено
матеріал з латинського «Міссалу» (західний «Літургаріон»).

Через об’єктивування до розгляду долучено усні джерела з фольклорного
середовища: космологійний матеріал – колядки та щедрівки, народні легенди,
весільні пісні, казковий епофікований матеріал. У цій ділянці опорного
матеріалу вирізняється підсумок з польової роботи автора дослідження
(фразеологізми, оповіді, замовляння), збирацька праця провадилася на
Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Рівненщині, Львівщині, а також збирався
матеріал під час «живого спілкування» в «археологічних регіонах», з огляду на
замкнення-консерватизм цих місць, України – Закарпаття, Буковина, Київське
Полісся. Польова робота автора охопила і російське старообрядницьке
середовище: поморців Прибалтики, зокрема Гребенщиковську «общіну» в Ризі,
та липован-білокриницьких одесько-ізмаїльського Придунав’я. При спиранні на
Біблійні тексти використано книги святого Письма церковнослов’янською,
українськомовний переклад І. Левицького, П. Куліша, І. Пулюя та переклад
митрополита Іларіона Огієнка, польськомовний текст, а також святе Письмо
латиною та грекою. Об’єктивований розгляд обіперто так само на графіті
Києво-Софійського собору (з часовою тяглістю появи ХІ – XVII ст., для
потвердження концепту церкви-книги), новгородські берестяні грамоти.
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Предметом дослідження є смислова ієротопія священного та художньо-
естетична ієротипія святості у гносеологійному функціоналі давньоукраїнської
словесності.

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження. З появою в науці
терміна «ієротопія», запропонованого й обґрунтованого О. Лідовим,
дослідницьке поле, що об’єктивувало у своєму спостереженні смисли та образи,
які з’являлися у просторі святого та священного, набуло зосередженішого
стану. Комплексність і системність ієротопії дає змогу розглядати образи
ієротопійного тексту у глибинній смислотворчій тяглості. Плідним є
ієротопійне спостереження і для давньоукраїнської словесності, що
зосереджується на творенні «Київського тексту» святості як «свого» духовного
простору, котрий складається довкола «своєї» святині – Києва-Печери (Лаври).
Серед українських дослідників, які вже творчо випробували термін і понятійне
поле ієротопії, – О. Бігун, Р. Демчук, М. Нікітенко.

Ієротопійний підхід у спостереженні творчого масиву, окрім бачення
самого тексту словесності, має вихід на широке творче контекстування,
представлене у ідеополі міжмистецьких зв’язків. Це, передовсім, вихід на
спостереження багаторівневого побутування образу, естетичні можливісні
форми якого видається осягнути у повноті лише із залученням структур
формовияву імагіністики на творчих рівнях різних мистецтв. Ідеться, перш за
все, про мистецтво слова та малярство. Вони заразом витворюють ієротопію
несення смислів. У цьому напрямі спостережень плідними є дослідження та
розвідки таких науковців: Б. Баерт, Л. Беляєв, Е. Ерделян, Н. Ісар, А. Казарян,
Ю. Лєпахін, А. Пентковський, Д. Поповіч, А. Хофман, М. Чхартіашвілі та ін.

Зважаючи на те, що мова у полі сакрального побутування витворює
окремий священний простір, вона містить у собі інструментарний та
понятійний узус священного. Можна, напевно, говорити і про ієротопійність
самої мови, особливо коли її космізм співдіє зі священним простором відправи,
– «священної мови» (lingua sacra). У роботі окремо зауважено і простір
літургійної мови відправи, в якому пануює образ Книги (Євангелії), що є
осердям витворення ідеополя та концептології образного корпусу і
християнської Русі-України. Серед досліджень цього напряму представлено
праці П. Житецького, Ю. Луцика, Н. Мечковської, М. Мозера, Г. Наєнко,
О. Ніки, В. Німчука, Г. Півторака, С. Смаль-Стоцького, Б. Успенського,
Л. Шевченко, В. Ягича та ін.

Досвід смислотворчих взаємин поміж Руссю-Україною і християнським
Сходом систематизує у ширшому спостереженні як україно-східні, так і україно-
слов’янські зв’язки загалом, хоча, передовсім, генетичні контакти. Та взаємини
різного ступеня системної типології, відбиті на творчих рівнях словесності,
малярства, будівного досвіду, співаної організації простору слова та тексту. У
цьому напрямі спостережень представляють свої доробки Д. Абрамович,
С. Аверінцев, В. Адріанова-Перетц, О. Александров, Г. Александрова, Є. Анічков,
О. Астаф’єв, С. Бабич, А. Байбурін, В. Балушок, О. Беляєва, Н. Бернадська,
В. Бичков, П. Білоус, Т. Бовсунівська, Г. Булашев, О. Веселовський, Я. Гарасим,
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Н. Герасимова-Персидська, М. Гнатишак, В. Гнатюк, Яків Головацький,
В. Горський, Л. Грицик, М. Грушевський, І. Гунчик, Я. Гуревич, В. Давидюк,
І. Даниленко, Ю. Завгородній, Л. Задорожна, О. Івановська, Ігор Ісіченко,
Л. Карсавін, І. Качуровський, С. Килимник, О. Климентова, Г. Клочек,
Ю. Ковалів, Н. Кондаков, Л. Копаниця, Л. Корній, М. Костомаров, П. Кралюк,
Ю. Крачковський, А. Кримський, С. Кримський, Б. Криса, Л. Левшун, О. Лосєв,
О. Махов, О. Мещерська, О. Микитенко, І. Набитович, Д. Наливайко, С. Неретіна,
Н. Нікітенко, Павел Флоренський, О. Панченко, Ю. Пелешенко, В. Перетц,
В. Петрухін, Н. Пігулевська, В. Погребенник, Порфирій Успенський,
Р. Радишевський, В. Ричка, С. Росовецький, Сильвестр Гаєвський, Р. Сілецький,
О. Сліпушко, І. Срезневський, Д. Степовик, В. Сулима, М. Сулима, Л. Ушкалов,
О. Таланчук, О. Ужанков, І. Франко, С. Хоружий, Т. Цив’ян, П. Чубинський,
К. Шайо, Т. Шпідлік, М. Шукуров, О. Яковина, Н. Ярмоленко, Степан Ярмусь та ін.

Україно-східні взаємини одним із системних рівнів мають знакове та
смислове дослідження тілесності. Цей напрям представлено в доробках
українських та зарубіжних вчених: М. Бахтін, З. Болтарович, М. Васильєв,
М. Гримич, К. Грушевська, Е. Гуссерль, П. Іванов, Г. Кабакова, Т. Косміна,
Н. Лисюк, Г. Мазалова, М. Маєрчик, В. Милорадович, І. Пошивайло, Ф. Потушняк,
А. Топорков, Я. Чеснов та ін. У цільовому спостереженні цієї дисертації здійснено
докладніше заглиблення у смислове поле тілесності, – це космо-тілесність, з
семантичної основи якої постають тілесні образні структури (тіло-образи).

Це дослідження спрямовано на розгляд ієротопійного структуруваня
ідеополя святості та священного через формовияви ієротипії у
давньоукраїнському словесному тексті. Смисло-культурний текст
давньоукраїнської словесності досліджується як гносео- та художньо-естетична
макросистема. Загалом дослідження виростає з ґрунту розлогої концептосфери,
яка охоплює в об’єктивуванні та представляє у предметному зрізі здійсненого
спостереження ієротопійну імагіністику як ієротипію та ієротопію, що складають
імагологійну інструментарну систему просторування святого та священного.

Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань застосовано 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 у його структурних «надрах»);

– герменевтичний метод, його тлумачну та відтворювальну текстову
потугу спрямовано на смислове поле образних структурних появ, що виникли
на християнському Сході, та «доспорядженого» християнськими смислами
образної системи давньоукраїнської словесної культури; допоміжною у рамках
застосування цього методу є смисло-текстова екзегеза;

– метод історико-порівняльної ретроспекції, за допомогою якого
досліджено процеси генетичного становлення прадавньої української
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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 і 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,
зокрема русько-українське, словесно-культурне функціонування;

– метод структурного та семантичного аналізу давньоукраїнської
словесної культури як структурованої системи систем;

– гносеологійний метод, який ґрунтується на властивостях надсистеми,
що охоплює оргінізматичний 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 та тяглості. Загальна
основа такого наукового висліду – діафанія – прозорий розлогий обшир
пізнання, куди увіходять як словесно-культурний простір, так і часові
споглядання.

Наукова новизна: напрацьованими підсумками, вперше отриманими від
спостереження досліджуваного матеріалу, систематизованого завдяки
інструментарному терміну «ієротопія», є такі:

– структурне поле терміну «ієротопія» застосовано до всього образного
і смислового масиву художньої системи давньоукраїнської словесності – як до
«високого» («писано-книжного»), так і до «прóстого» («усного»).
Схарактеризування творчо-смислових взаємин поміж «книжно-писаним» та
«усним» запропоновано представляти за допомогою термінологічного утвору
«культурний кенозис» («κένωσις»);

– у спостережне поле дослідження внесено «середовищний термін»
«ікономія» («οἰκονομία», витворений у духовному просторі візантійства як
складової ідейного обширу християнського Сходу). Його розглянуто у
формовиявах образів давньоукраїнської словесності. Сам термін, вже як
творчий інструментарій образного корпусу, простежено у смисловому полі та
семантичній площині рецептивно-перетворювального досвіду
давньоукраїнської словесності. Образи, з’явлені з ідеї Дому, розглянуто у
смисловій парадигмі ікономії на ґрунті сотеріології, ставрології та фотології;

– для схарактеризування тіло-образів, що структуруються у творчій
імагіністиці, передаючи значеннєве поле просторування тіла у часопросторових
координатах опозитиву «свято – будень» (геортологійна модель), на основі
космо-тілесності запропоновано застосування особливих імагінативних утворів
– космо-статуарні образи, сомато-літанійна схема;
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– застосовано широту дослідного поля у зіставно-порівняльній
аналітиці «священної мови» – «своєї» («руської мови») у сприйняттєвому
праксисі «lingua sacra». Запропоновано на підставі фонологічних спостережень
розглядати «звуковий чин» київського ізводу, узалежнено від юрисдикційно-
церковного підпорядкування Охридові;

– духовний досвід та художньо-образну парадигму народного
християнства (світоглядного симбіозу), що витворюється у свідомісному
просторі християнської міфології запропоновано розглядати через ступеневе
заглиблення у смисловий масив давньоукраїнської словесності на тлі творчих
взаємин візантійства і християнського Сходу (сиро-антіохійського і копто-
александрійського) у культурному середовищі спільнот-обрядів. Зауважено
також контактний генетизм пра(прото)українців із міфологічними досвідами
стародавнього Сходу (Вавилону-Халдеї та Індо-Ірану);

– запропоновано, спираючись на давню світоустроєву образну схему, з її
розподілом на «верх» і «низ», розглядати образи життєвих і житійних прикладів,
що ґрунтуються смисловим обширом святості, у композитиві типології (образо-
чину) як імаго-вияви з означенням «тип» (для образів життєвої – земної
поведінки) та «типос» як образи «небесного стану» душі, до яких входить у-
ображення у житійних текстах. Тип і типос структуруються окремим праксисним
застосуванням у загальній схемі «образоявлення», де спостерігається як
первинна «εἰκονοφανια», так і подальші, вже повторювані, образопояви;

– виокремлено в інструментарному полі дослідження поняття «народна
керигма» («κήρυγμα») – духовно-значеннєвий сповісний простір, що
витворюється з усного побутування Слова, походження якого від-книжне. У
функціональному представленні такого простору задля уподібнення взято
«керигму» – усне (до-книжне) побутування Христового Благовістя (Євангелії –
Εὐαγγέλιον) у ранній апостольський час.

Особистий внесок здобувача полягає у тому, що здійснено ієротопійне
структурування смислів давньоукраїнського словесно-творчого масиву, з його
естетико-сприйняттєвими рівнями – «високим» («писаним») і «прóстим»
(«усним»). Внесено пропозицію розгляду давньоукраїнської імагіністики через
мікросистеми «тип – типос» і космо-статуарних образів, що мають своє творчо-
інструментарне узагальнення у ширшому складі художньої макросистеми.
«Усне» у спостереженні має своє генетичне заглиблення. Відтак, простежено у
сув’язних формах окремого субтексту міфолого-фольклорний первень та його
художню парадигму як осердя творення образно-смислової суперсистеми.

Практичне значення здійсненого дослідження. Отримані підсумки
роботи можуть бути використаними як основа для викладових курсів з історії
літератури, фольклористики, порівняльного та теоретичного
літературознавства, українознавства, культурології, історії мови, етно-
психології, мистецтвознавства у вищій школі. Робота буде корисною для
написання підручників, посібників. Здійснене дослідження – етапна межа у
подальших плідних стеженнях у цьому напрямі, що охоплять українське
словесно-мовне культуротворення у світоглядному просторі «свого» міфа.
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Певні положення дисертаційного дослідження представлено у формі
доповідей на міжнародних наукових конференціях: Міжнародна наукова
конференція «Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри»
(Київ, 2004), Міжнародна наукова конференція «Дослідження проблем
українознавства в системі сучасних світових тенденцій розвитку націєтворчих
концепцій» (Київ, 2005), Міжнародній науковій конференції «Український
досвід спільнотного згуртування» (Київ, 2006), Міжнародному конгресі
«Українська освіта в світовому просторі» (Київ, 2006), Міжнародній науковій
конференції «Дні науки філософського факультету-2007» (Київ, 2007),
Міжнародній науковій конференції «Поведінкові типи в українському
соціокультурному середовищі» (Київ, 2007), Міжнародній конференції
«Українська діаспора: проблеми дослідження» (Острог, 2008), Міжнародній
науковій конференції «Мужское и мужественное в культуре» (Санкт-
Петербург, 2009), Міжнародна наукова конференція «1020-річчя Української
освіти» (Київ, 2009), Міжнародній науковій конференції «Україна, українці та
українськість у історичному постанні та формах культурного досвіду» (Київ,
2009), І Міжнародній науково-практичній конференції «Психология
телесности: теоретические и практические исследования» (Пенза, 2009),
Міжнародній науковій конференції «Українська спільнота: культурно-
світоглядні перетворення в історичному досвіді та сьогоденні» (Київ, 2010),
Міжнародній науковій конференції «Українська жінка у іншокультурному
середовищі: побутовий та громадянський вияви» (Київ, 2016), Міжнародній
науковій конференції «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках
шляху до незалежної України» (Канів, 2016); всеукраїнських наукових заходах:
Науково-практичній конференції «Михайлівський Золотоверхий монастир:
історія крізь століття» (Київ, 2008), Всеукраїнській науковій конференції
«Український образ світу: особливість у світовому контексті» (Київ, 2008), VI
Всеукраїнських щорічних науково-практичних читаннях «Фольклор і
література в історичному розвитку та державотворенні України» (Бориспіль,
2008), Всеукраїнській конференції «Історія та пам’ять у просторі літератури»
(Миколаїв, 2010), І Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Література і місто: художній поступ» (Луганськ, 2010), IV Всеукраїнських
наукових фольклористичних читаннях, присвячених професору Лідії
Дунаєвській (Київ, 2010), Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Сучасне українознавство: здобутки і перспективи» (Київ, 2012),
Всеукраїнській науковій конференції «Шевченкове слово і духовна наука:
поліфонія в часі» (Канів, 2015).

Публікації. Результати дослідження оприлюднено в монографії (45,4 др.
арк.) та в 31 науковій публікації, з яких 14 – у фахових виданнях України, 17 – у
закордонних наукових часописах, 11 – додаткові публікації.

Будова і обсяг дисертації (монографії): вступ, шість розділів, висновки,
список використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 748 с., з них – 661 ст.
основного тексту. Джерельна основа – 1051 назва. Залучення опорних джерел
до тексту дослідження подано як систему посилань.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано новизну, окреслено актуальність, визначено мету,
завдання, предмет і об’єкт, представлено теоретико-методологічне підґрунтя,
використані методи дослідження, практичне значення роботи.

У пов’язаному з ним розділі 1. «Україна і християнський Схід»
зауважено, що християнський Схід разом із Заходом до Каролінгів у просторі
єдиної Церкви становили єдність у християнському баченні світу. Його вияви
відбивалися у синтезі мистецтв як збірній та зосередженій творчій дії
представлення образу малого, а в ньому великого – Світу (imago Mundi). Це
виявилося в іконійності мистецтв – словесного та малярського. Вони
покликáлися до дії представлення «внутрішньої людини» (психеїстична
«форма» образу). І на Заході, як і на Сході, з ранньохристиянської пори і
впродовж усього Середньовіччя панував «очúстий» ідео-образ, що був виявом
іконової тілесності, де «очі» показували глибину Душі (В. Бичков). Мистецтво
малярське «виводило» увесь духовний стан «внутрішньої людини» перед
Світом через очі. Мистецтво словесне заглиблювало «зовнішній погляд» у
потаємності «внутрішньої людини». Житійна оповідь та мальований образ
складали двоєдність у показуванні духовного подвигу у просторі
християнського життя. Вони заразом творили цілісний герменевтичний образ із
«іконового («преображеннаго») тіла» (Василій Великий, Йоан Дамаскин).

У кожній християнській громаді стається ще одна виразна культурна дія –
«понародовлення» високих смислів «догматичного життя» («óρος» – орос)
Церкви. Його підсумком є витворення власної образо-форми сприйняття
догматично зосередженого віровчення як сталості. Образи для такого
сприйняття добиралися з місцевого художнього досвіду, що був «зібраним
інструментарієм» дохристиянського світосприйняття. Це, зокрема,
розмежування світу за виявом святості. Кожне християнізоване людське
згромадження-народ послуговується тут своїм попереднім називальним
досвідом. Майже ніде на означення святості не сталося перенесення
іншомовного «далекого», зокрема близькосхідного, поняття. Всюди святість, як
модус християнського спрямування життя, «помісцевилася».

Світ дохристиянський розподілявся на людей «малого» і «великого»
знання. До перших належав загал. Іншими були жерці. Перших уважалося
«простаками» – профанами. Інакших – «посвяченими» (М. Еліаде). Вони були
безпосередніми носіями сакрального і тими, що завжди мали право перебувати
у його просторі. У дієвому обширі християнської святості до сприйняття таїни
віри покликалося всіх. Середовищем появи святості, а відтак – християнської
святості – був Схід (християнський Схід). Він постав на ґрунті культурного
Сходу, що «обліг» «Велику воду» – Середземномор’я з півдня, і разом з тим
протиставився давньому культурному Сходові. Слов’янський світ зосередив
«небесну» святість на культурному ґрунті, що у значеннєвому вияві
зближувався з такою смисловою появою, як Світло. Серед слов’ян поняття
святості виявляється, передовсім, у осяянні – підсвітленні, хоча і – набуханні та
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розпусканні – квітненні (В. Топоров). Святість як буттєвий статус у смисловій
глибині ґрунтується на розмежуванні силою Світла. Кожна дієво-екзистенційна
поява святості у світі – небачене видиво. При тім, 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 народжується. Про це греки
мовили як про «космогеннезіс» («κοσμογέννησις»). Через смисло-мотивне поле
народження світ зближується з тілом. Кожне тіло в подальшому
космологізується, а світ – потілеснюється. Світ у своєму образо-відтворенні має
за структурну основу концепт тіла. Тіло (життєве тіло) при витворенні типу-
схожості показується як космо-впорядкована модель-образ. Так
образотворення та образосприймання відбувалося в стародавню добу. Космо-
структури в сприйнятті тіла залишаються чинними і в християнський час. Вся
спільнота Церкви складає єдність у таємничому Тілі – Церкві. Тут вже
з’являєтья типос-уподібнення (житійне тіло-душа). У середовищі давнього
Сходу закорінилася «неземна» ідея царства і з’явилися її образи, що спершу
«низалися» у своєму типі, а згодом перейшла в образний типос (духовне
типізування), показуючи появу ідео-образу (нерозпорошувану єдність) царства
як образу та способу, і царськості як наявної в образі посутності. Давнє східне
розуміння царства зробилося основою для виникнення духовного простору
єрусалимського царства вже християнської доби.

На християнському Сході постало бачення дому-церкви, де перебуває
сила Божа та Божа ласка («нетвáрная благодать»). У Римі та Греції тамтешні
храми (templum, ναός) були місцем закликання римських богів та богів-
олімпійців, і вмилостивлення їх, з християнського Сходу рознісся образ,
наснажений ідейною силою, що церква-дім – це місце присутності –
благодатного перебування Небесного. Образ церкви-дому був образом
Божественного «смотренія»-наглядання за світом і образом здійснюваної Божої
ікономії. Тобто утвердження світу на висоті спасенної допомоги. Ікономія – це
грецьке з походження поняття «оἰκоνоμία» – домобудівництво («οἶκος» – дім),
що показує Божі смисли у світі, найголовніший серед яких – це сотеріологія –
спасення. «Космос-Світ-Дім» – це видимий образ, збірний у своїй появі, творчої
дії Божої Премудрості – Софії (Σоφία).

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 – «ιεροτελεστία» – «ritus», що мав у собі і свій чин – «τάξις» (грекою),
«ordo» (латиною) появи образів святого та священного, які походили з Книги –
Євангелії.

Зосереджене бачення в роботі спрямовано на окреслення смислового поля
«священного» («sacrum»), що належить у європейському культурному досвіді
до дохристиянського часу та «святого» («sanctum»), що є появою вже
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християнської доби, значеннєва основа якої лежить у просторі християнського
Сходу. У давньому європейському світі знали «sacrum» – заборонне місце, але
не знали такого «sanctum», що подає поведінкові настанови, вказує на особливе
покликання та смисл життя людини, не лише доброї для «своїх», як це було у
передхристиянський час, але доброї по-вселенському.

Загалом наукова інтенція у роботі має за ґрунт спостереження тяглості
складання словесно-культурного творчого масиву, його окреслено у такій
послідовності: мова – фольклор – словесність – література. А в часі така
тяглість слово-розгортання у плинному культуротворенні виявляється як окремі
творчі стани і налаштування слова: «прадавній» (мова-міф («зародковий» міф-
слово)) – «стародавній» («усне») – «давній» (взаємини «усного» і «писемного»).
Така послідовність-тяглість, що з’являється у формах словесної культури,
стається через розгортання та просторування «свого» міфа. Давні міфологічні
образо-структури робляться «живим простором» художньої топіки і в
християнській міфології (С. Аверінцев), несучи правду духовного сповістя в
«єдиному потоці» (М. Грушевський) українського словесного
культуротворення. Притім, за С. Аверінцевим, давній плин творчого часу
розподіляється на дві епохи: архаїчну (міфологічну) та традиціоналізм. У цьому
дослідженні здійснено спостереження творчих процесів, керованих давньою
міфолого-фольклорною свідомістю, а також її тяглого вияву у подальшому –
міфолого-християнського свідомісного налаштування, що виявляється у
книжно-словесній творчості через християнську парадигму фольклору. Завдяки
такому парадигмальному розглядові добачаються взаємини «усного» та
«писаного» як постійно чинного обіжника, де стається «спускання культури» –
культурних смислів – своєрідний «культурний кенозис» (давній книжно-
слов’янський відповідник до грецького поняття «κένωσις» – «істощаніє»
(українською – «опрощення»)). При цьому слід пам’ятати, що вихідним
первнем такого увзаємнення є середньовічний християнський універсалізм як
художня система.

У розділі 2. «Sacro-sanctum у давньоукраїнській слово-культурі.
Витворення образо-чину» наголошується, що міфологічне підґрунтя
словесного культуротворення як творчого розгортання давньопам’ятної,
залеглої у підсвідомості, археоідеї і перенесення її у ідео-форму – наповнений
нею образ, висновує і особливе бачення щодо існування самої міфології як
неперервної і невпинної творчої пам’яті. З неї беруться ідеї і втілювані з них
ідео-форми, що містяться у ній згорнуто. Через здійснене ними розгортання
показуються образи художньо-словесного явлення. Міф та міфічне – це
зачаєний стан «схопленого» та запам’ятованого, покладеного на «днище»
пам’яті, світоустроєвого видива – космологійного образу. Про тривкий та
тяглий досвід образного і значеннєвого проявлення міфу і міфічного засвідчує
сприйняттєва та творча практика неоміфологізму, де виявляється сила
струкрурних уявчих кліше – «мерехтлива міфологія» (Т. Цив’ян). У міфі
теперішнє, будучи саме «живим», робить «живим» і колишнє. У пізнаннєвій
структурі міфу з’являється інструментарний гносис. Гносис (вирізнений
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християнський «γνῶσις») – це смисло-культурне осердя, що дає творчі відбитки
у різних епохах побутування словесного досвіду. Гносис-ядро розгортає свою
ідейно-творчу потугу в словесно-культурних явищах-феноменах кожної з епох.
У самій сфері гносео-естетики (В. Бичков, В. Бурич) спостерігається два
творчих спрямування, які складають кожне своє виособлення – специфікацію.
Гносис охоплює й оцінює у внутрішньому замкненні творчий словесно-
культурний простір, головною ознакою якого є пізнання та набування
художньо-смислового досвіду. Естетичне має науково-інструментарний вияв,
спрямований на осягнення словесно-культурного набутку через теоретико-
науковий вислід. Гнозис – це внутрішній простір та самопрямування словесно-
культурного руху в набуванні ним власного – само-потребувального
потенціалу. Естетика – це науковий інструментарій, інтерпретативний чинник
спостереження та споглядання словесного-культурного масиву.

У підрозділі 2.1. «Образо-чин та образо-явлення як художньо-
смислова структура опанування світу» йдеться про те, що образ як художня
осягальна структура – поява глибинного часу і українського слово-
культуротворення. В українській словесній культурі з’явилося ще й особливе
ставлення до образу в християнську добу. Це сакралізоване поняття образу, що
увіходить до парадигми кирило-мефодіївського спадку, воно побутувало
завдяки пригадуванню подій відстоювання образу як живо-представницької
моделі святості та святині. Давня українська словесна творчість («староруський
фольклорний» слово-художній досвід) у княжий час скріпилася візантійською
(а відтак – східною християнською), де виробилася окрема образна модель з
тілесністю, а, отже, і космологійністю, з якою пов’язуються організматичні
уявлення про Світ. Модельно ще з давньої пори образ має опертя на тілесність.
Семантично сама візантійська образність є майже «нетілесною». Тут «земне»
тіло пласкішає, його виражають лише очі, які уображують глибину смислів
міфологеми погляду. Саме споглядання може учинятися тілесними і «умнима
очима». Називне поняття візантійського «образу» перейшло в українській
словесній культурі шлях заприсвійнення. Самé грецько-візантійське
сакралізоване поняття «εικόνα» не наважилися перекласти на Заході, або
замінити на неначе поняттєво і змістовно рівнозначне «imago». Тут святі ікони
називали «sanctae iconae». Щоправда, вживалося і понятійне означення «imago,
imagionis» – як святе зображення, зокрема у «Міссалі». У слов’янському світі
це грецьке слово-поняття було перекладено як образ. Саме як сакральне воно
зберігалося у вжитку в українській словесній культурі, де слово ікони, як видно,
застосовувалося у раніший час спершу переважно духовними. Показовим
засвідченням такого засвоєння є особливі словникові форми сприйняття серед
українців цього неперекладеного грецького слова – «в’їкони», «окони».

«Народна керигма» творить простір сповістя і закорінення смислових
структур Cлова. Він є дводієвим і двоархічним (двосиловúм) 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, і «церковне» – більший – літургійний. І саме з
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літургійного чину сповістя переходило в хатнє побутування. Простір керигми –
усного існування (побутування) сповістя – це не лише «хатнє» передавання
спізнаного з роду в рід, це, передовсім, сповістя церковне, яке поєднується з
панівною в церкві співаністю. Спів та співаність співдіють у передаванні
сповістя (інформування) як відусного несення слова (мелопоетика). Свідченням
цього є добірка церковних наспівів, які називають «самолíвка» («самуїлка»).
Побутує він у церковному просторі галицько-волинських наспівів. Сама назва
«самолівка» промовляє про «само-вловлювання» та «само-винесення» окремої
духовної науки.

У дослідженні явище побутування ідео-образу спостерігається у його
само-замкненому стані, отже, ще до переходу у форму та до появи в її
текстовому плетеві – творі чи системнішому його вияві – жанрі. Тобто –
до(поза)-жанрово (М. Бланшо, Б. Кроче), а зосереджено – у
внутрішньоструктурному «бутті» (концептовій перед-формі). У глибинному
розумінні такий розгдяд ґрунтується понятійною вибудовою «Εἶδος» (Платон),
що перетікає у культурно-смисловий текст, зорганізовуючи його генетизм як
епохально-творчий функціонал. Ідео-образи в їхньому такому побутуванні в
словесній культурі вчиняють «наказову дію» при появі твору. А сам твір
«прагне» сповнитися цими ідео-образами, що вже прийшли і запанували в
слово-культурі. Смислова глибина та значеннєвість образного структурування
передаються – у-ображується через космо-статуарні образо-вияви: чинове
просторування тіла у обширі поведінкової святості («сятого») та священного
(уречевлення «сяченим» – «святині») – «сидіння», «стояння», «держання»,
«лежання», які є по суті тіло-уображеними комплексами («corporo-imago-
complex»), що ґрунтуються значеннєвою основою космо-тілесності –
уподібнення станів тіла до становища Світу (Космосу). Статуарність – від
латинських «statuare» (ставити) і «statio» (стояння) виражає таке становище
Світу та стани-подоби людського тіла.

Простір явлення ідео-образу – це Книга (Писання) як писемні межі
закріплення слова та Передання як усне поле в слово-образо-ідеї до-книжного
та від-книжного досвіду. При тім, слід зауважити, що лише з писаним словом
Книги з’являється повнота простору Слова. Сам простір набуває виразних
логосних ознак. Про «живе явлення» образу промовляє знак. Часопростір дії
знака – «тут-тепер-нині-зараз». Знак «животворить» у «тілі» образу. За ним
з’являється символ («σύμβоᴧоν»), що складає тлумачне поле образо-імені-
назнаменування і вже познаменованого. Символ збирає, ніби «стягає» у собі
тлумачні рівні розпізнання баченого, спираючись на «природу» архетипа (як на
давно-знане, від-коли(сь) пам’ятне), і на живу силу «схими» (образу),
витворюючи тлумачне поле в просторі словесно-художнього досвіду. Туди
входять і колишнє, і подальше, аж до теперішнього. Символ є «симфонією
смислу», а перед тим – смислів. Народний досвід українців у обширі святого
має панування сили знака, що передає Благодатне просторування. Про
наближення до святині та перебування у її просторі серед українців кажуть, як
про «знáменування» – «Піду, познáменуюся» (до образíв).
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У підрозділі 2.2. «Книга як простір святого та священного в
давньоукраїнській словесності» обґрунтовано твердження, що Книга в
давнину бачиться і сприймається як Тіло (Corpus), як Дім (Domus) (Максим
Ісповідник) та особливе просторування «mysterium fidei» (таїни віри (Ісаак
Сирин)), відтак у своєму земному буттєвому полі Книга подає ґрунт для
«mysterium creaturae» – таїни культуротворчих дій, де «человік» – це «со-
дійственник» (співенергійник) творчого Духо-несення. Книга, що є в своїй
появі «небесною», учиняється простором та джерелом духовного роблення і на
землі. Сприйняття Книги як духовної появи і «осердя» смислового
структурування відбувається за сприйняттєвим опозитивом «співне – читане».
На співаності, що походить з «природи» Книги-Псалтиря, ґрунтується поява
народної псáльми. Згодом псальма, що була продовженням слова Псалтиря,
потрапляє до простору відправи. Псальма – це своєрідний вияв
«понародовлення» текстового і смислового масиву Псалтиря. Псальма з її
сповісним простором була усним продовженням несення слова Книги, його
розгортанням. Смислове структурування Книги як «писаної» появи є
підґрунтям для концептуалізування церкви-книги як «небесного»
просторування, де «земний» запис Імені наближає «записаного» до небесної
«Книги Живóтния» (графіті Києво-Софійського собору). У сповісному просторі
Книги співдіють дві ідеоформи Слова («Писаніє» («писане») та «Преданіє»
(«усне»)). Поєднано вони представляють чинову формулу «Verbum verum et
justificatum» (Слова правдивого і взаконеного).

У підрозділі 2.3. «Обряд-духовна спільнота як середовище творення
смисло-культурного тексту» наголошено, що у «Требнику» митрополита
Петра Могили закріплено думку, закорінену в пережитому духовному досвіді.
Нею вказується на те, що просторування сповістя Церкви та духовне життя
спільноти-обряду здійснюється відповідно до місцевого чину-звичаю. Тобто
образо-чин сповістя – це смислове поле, що поширюється завдяки «зродженим
місцем» образо-появам, вони ж складають усталені структури – значеннєву
вибудову, яка висновує довкола себе словесний культуротворчий простір. Все
це є виявом словесно-культурного життя народу, що стається і твориться
завдяки духовному переживанню (космоестетика). Це «пережите» збирається у
духовний досвід, що походить з простору «місцевого» відчуття і спостереження
світу. До архієпископа Феофана Прокоповича «на Москві», а давніше і в Києві,
вживали поняття «чин церковний», яке співдіяло у єдиному духовному річищі з
поняттям «красота церковная». Архієпископ Феофан вносить у духовні правила
вживання поняття «обряд». У цьому понятті (його смисловому охопленні)
містився місцевий звичай як усталений чин. Обряд був так само і «культурним
образом» християнського народу в його духовній тяглості-традиції. Поняття
«обряд» передбачало часову тяглу послідовність виникнення та узвичаєння
духовних явищ та їхніх образовиявів у окремій слово-культурі. Книга панує в
обряді, де так само визнається за чинну силу і слово Передання як усне, так і
передання, що вже є «покнижненим». Спосіб дії обряду – це «духовна
ліствиця» народу та його словесної культури – досвід духовного висходження.
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Обряд – єднальна духовна смислова структура для «своїх» («внутрішніх»), «око
духовне» народу. Водночас, обряд – це «на-зовній» образ духовного та
творчого єства народу вже для «зовнішніх» у міжкультурних взаєминах. Обряд
має «канонічну комунікативну ситуацію» і набуває схожості до «кононічного
мовленнєвого акту» (Д. Лайонз), у якому спостерігається класична єдність
місця, часу та дії. Обряд є ще «більш комунікативним», аніж мова. В обряді
складається і діє його своєрідний – винятковий текст (ортодоксія та
ортопраксія).

У розділі 3. «Постання етно-домінанти в культурно-комунікативному
просторі “lingua sacra” (священна мова)» зауважено, що давній мовно-
культурний досвід свідчить про сприйняття мови як появи, яка нерозривно
пов’язується-«зростається» з людською особою, навіть – «у-тілеснюється». У
характеристиках мови, що побутували у давню добу, її названо: «телесная».
Адже і мову як сповісно-передавче, смислове та звукове 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. Для витворення духовно-мовного простору словян-християн – «Slavia
christiana» прислужилися солунські брати Кирил і Мефодій. Вже літописець
Нестор наголошує на руськості слов’янської мови, до «народу-носія» якої
приніс сповістя сам апостол Павло: «От негоже язика і ми єсме русь, тімже і
нам Руси учитель єсть Павел апостол, понеже учил єсть язик словінеск…»1.
Відтак, мова слов’янська-руська має у собі апостольський первень та зачин.
Українці цей книжно-церковний спадок називали по-своєму – «мова руська».
Так про неї казали на Галичині. На Буковині церковну мову теж визнавали
руською. На Закарпатті у 90-х рр. ХХ ст. у Мукачеві авторові цього
дослідження при спілкуванні з місцевим людом доводилося чути, що в церкві у
них правиться «по-руськи». У просторі священної мови й Книги витворилася
духовна спільнота, творчо представлена обрядом. Приклади такого творчого
розмежування у духовно-творчому полі завдяки Книзі та священній мові
показано і в Києві та Русі. Іменем, що називало-означало цю спільноту-обряд,
було Русь, відтак – руський обряд. Стара слов’янська мова, панівна мова
простору «Lingua sacra» у світі «Slavia christiana» («Slavia orthodoxa» (Р. Піккіо)),
упродовж століть серед українців виконувала завдання не лише мови церковної
відправи, але мала призначення етно-культурного самовираження. Вона стала
вагомим показником етно-конфесійності українців, ґрунтівним рівнем їхнього
культурного розвою, ядром творення «свого» естетико-художнього тексту. До
кожного слов’янського народу як спадщина Кирила і Мефодія прийшла
слов’янська книга, а відтак з нею і мова, що неслася її священним простором.
Як мова відправи, ця мова визнавалася теж священною. У культурному
просторі кожного окремого народу ця мова, спорядившись місцевим
звучанням, набула становища «своєї», показуючи «свій» «звуковий жест» у

1 Лейбович Л. Сводная летопись, составленная по всем изданным спискам летописи / Л. Лейбович. – Спб.,
1876. – Вып. 1: Повесть временных лет. – С. 43.
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тексті. Така священна мова була обширом, де панували провідні ідеї, що ними
висновувалося духовне буття народу. Передовсім – це ідея та образ «культурної
постаті» Книги. З цієї ж мови з’являється словесно-культурне творче
середовище для творення тяглого духовного досвіду християнського народу.
Ця мова була чинником самопредставлення (власної культурної суб’єктності)
слов’ян-християн, складаючи основу «свого» обряду як середовища духовного і
творчого піднесення та вивищення, художнім інтенціоналом словесної
культури. Священна мова – це снувальний первень духовного буття і Русі-
України. Це робиться зрозумілим, коли зіставити приклади «своїх ізводів»,
головним чином – звукових споряджень, кирило-мефодіївської мови Книги та
відправи. Ось особливості «свого» визвучування (екфонемування), тобто кожна
місцева «Ecphonemata», 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 скорбех не

імамі. Ґосподі сіл, помілуй нас.
Хваліте Боґа в святих Еґо, хваліте Еґо в утвержденіі сілі Еґо. Ґосподі сіл,

помілуй нас».
Сербський:
«Ґосподі сіл с намі буді інаґо бо развє Тебе помощ(шч)ніка в скорбєх не

імамі. Ґосподі сіл, помілуй нас.
Хваліте Боґа в святих Єґо, хваліте Єґо в утвержденіі сілі Єґо. Ґосподі 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. Ґосподі сіл,

помілуй нас».
Руський (києво-галицький):
«Господи сил с(о) нами буди и(і)наго бо разві Тебе помощ(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 (полоцько-віленський):
«Господі сіл с намі буді інаго бо разві Тебе помощніка в скорбіх не

імами. Господі сіл помілуй нас.
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».
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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».
У розділі 4. «Образо-чин міста-гóрода: типос відтворення “небесного”

в “земному”» зосереджено увагу на образному просторуванні міської моделі як
художньої мікросистеми «свого» міста, що вибудовує смисловий вміст
цірськості, яка впорядковує світ у його космологійному представленні.
Царськості земній – константинопольській (римській) – у сприйняттєвих
моделях «київського тексту» протиставляється єрусалимське духовне
(«небесне») царство. На цьому ідейно-духовному ґрунті складається києво-
єрусалимське просторування. Взаємини з Константинополем (Царгородом),
який греки єдино вважали містом («кріпостею») – («πóλη», «πóλις»), в’язалися у
структуруванні Влахернським концептом. Його значеннєве розгортання у
вигляді художньої моделі Влахернського («руського») чуда у Царгороді
спостерігається у літописній оповіді (похід А(О)скольда і Дира) та у тексті
«Києво-Печерського патерика» (зокрема «О пришествіи мастер церковних от
Царяграда ко Антонію і Феодосію. Слово 2»), який представляє монастир-
печеру як підземний «гóрод» місцевого духовного подвижництва.

У підрозділі 4.1. «Єрусалим і Рим: ідео-образ “святого гóрода” у
снуванні духовного досвіду русько-української спільноти» наголошено, що
перші спроби показового – маніфестаційного наближення русів до світу й до
Константинополя – Нового Рима були супроводжені обрядовою дією руського
«засвоєння-розмежування» простору (літописна оповідь про облогу віщим
Олегом та русами Царгорода). Згодом «константинопольський простір»
з’являється вже в Києві у справі «іспитания віри» (оповідь у «Повісті
временних літ»). Про латинян («римлян») у літописному викладі сказано
узагальнено, зовсім інше схарактеризування подається грекам (ромеям –
«новоримлянам»), їхнього проповідника названо почесним для
Константинополя іменем «Філософ» (у Царгороді – Магнаврит). Саме
царгородському промовцеві віддає своє слухацьке зацікавлення та увагу князь
Володимир.

Був і римський напрямок культурного руху київських князів, і зворотно –
в Київ. Християнський Рим теж по-особливому просторувався у Києві. «Слово
на обновленіє» Десятинної церкви виразно має за образопоявчий ґрунт стан по-
доби з поновленням Єрусалимського храму Воскресіння, але поряд з тим не
меншою мірою зближується і з смисловою римськістю. Постать і образ
єпископа Климента «переносять» за собою не лише духовні ознаки римськості,
що концепційно поширюється до меж києво-горóдських. Климент-єпископ
виступає постаттю, завдяки якій уособлюється «інший Рим». Цей Рим – новий
християнський – заступає старий Рим. У «новому Римі» постає велич Рима
мученицького – Рима християнського. Це духовне – апостольське та
сповідницько-мученицьке просторування Рима (apostolorum et martyrium
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Romae), увінчаного славним вінцем стійкого свідчення правди віри. Все це
здійснюється завдяки прийняттю у простір Києва тіла Климетна-папи,
сповідницькому подвигу якого виспівають слáвники, творячи окрему
доксологійну текстову модель. Через Климента-папу (єпископа) духовна сила
первоверховних апостолів Петра і Павла, наступником яких він був у Римі,
переносилася у Київ та на Русь, і вже як «духовна римськість» просторується у
житті самого міста Києва і Руської землі. З постаті та образу Климента
Римського укладається київська смислова та текстова Климентіана.

З єрусалимського духовно-ідейного ґрунту походить багато творчих рухів
у Києві та в Україні. Йоан Вишенський, хоча й афоніт за постриженням та
подвижницьким духом, ідейно закликає українських спасенників-
«чительників» своїх творів саме до «палацу небесного Єрусалима». Його слова
звернено до тих, хто виявляв внутрішнє бажання учиняти високосну «ходу» –
духовне піднесення та отримати видиво небесного гόрода – «палацу
Єрусалима». Єрусалимська посутність була ґрунтом для явлення київського
Духо-несення. Це був образо-чин земних діянь, де спостерігаються смисли
«горняго» споглядання. Це було творення земного гóрода через просторування
в ньому образів «небеснаго града». 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, цей образ у літургійному
чині розійшовся і по слов’янському світу. У ній Слово-Логос – Христос
Спаситель потілеснив усе чиново-небесне – «сидіння» у Славі – престол, і
безмежжя Слави города «вишняго». З Києво-Єрусалимського духовного
джерела 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
виклад «О світі небеснім: како сходит ко гробу Господню». Прочани-
єрусалимці самі були прикладом пошанування воскресенського єрусалимського
Світла. А це започаткування узвичаїлося слідом за єрусалимцями і серед інших,
що прислухалися до них, як споглядачів місця земного чуда – Єрусалима.
Серед українців пошанування Світла належало не лише до святкового простору
Воскресіння-Паски, але, як особлива дія, що мала свій чин, охопило і
повсякдення – все українське життя і побут. Ідея Світла присутня серед
українців і у ладуванні дня-ночі. День земного часопротікання – це пора «зá
світла». «Зá світла все поробили», – ще й дотепер буває кажуть хазяї. День і був
світлом – наповнення земного проміжку часу Світлом. І значно рідше – «по
дню все поробили». Простір, у якому панує Воскресенське Світло, –
єрусалимський. Єрусалим як духовна столиця і духовна твердиня, робиться
значеннєвою основою у появі києво-єрусалимського смислового поля ще з часу
прощі ігумена Данила до святого Гóрода. В українських колядках священні
простори міст-святинь християнської доби – Єрусалима та Рима сполучаються
в єдиному просторуванні, через яке сповіщається прибуле на землю спасіння в
образах Христа «Рожденнаго» і Його Матері:
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А в Римі, Римі, в Єрусалимі,
Божая мати в полозі лежить,
В полозі лежить синойка родить…2.

Підрозділ 4.2. «Київ як місто-ідея: образо-появи небесного і земного
царства» зосереджено на обґрунтуванні думки про те, що Печерський
монастир, а відтак – і увесь Київ мали за основу образотворення концепт
«Влахернів», а отже – смислову структуру «єрусалимського небесного» царства
під проводом небесної Цариці. Поперед Києва у самих Влахернах («Лахернех»)
вже утвердилася духовна поява царства небесної Цариці, що неодноразово
зоставалося непохитним. Сам Царгород не зберіг за собою царства. Його
славетні святині не пережили турецької займанщини. Прикметним є те, що всі
Влахернські чуда у старокиївському текстовому викладі стають більше
«руськими», аніж «грецькими». З Влахерн ніби подавалася звишня опіка і
русам, і Русі (зокрема, спостерігається це у текстовому корпусі літописної
оповіді про похід на Царгород князів А(О)скольда і Дира).

Царська духовна єрусалимськість ґрунтувалася в Києві ідейно на
візантійському звичаї пошанування дерева-хреста, що здійснювалося у
Константинополі по-царському. І сам Константинополь завдяки принесенню з
Єрусалима чесного хресного древа, вносив до себе з Животворним Древом так
само і єрусалимськість як благословення міста-матері Церков світу («матка
Церков» – «Палінодія» Захарії Копистенського). Царському Христовому древу
віддавалася й царська пошана. Так було в Константинополі, такою сприймалося
просторування хреста і в Києві та в Русі, як сказано про це у «Слові о законі і
благодати…» митрополита Іларіона: «…крест гради свящаше»3. Це приклади
формовиявів царгородського і київського ставрологійного тексту.
Преображенська (Фаворська) подія, а разом з нею й ідея – єрусалимський ідео-
образ Світла, – це уображення небесного явлення пролитої Благодаті через
Христа на горі Фавор та внесення у світ небесного «нетварнаго Світа»
(ісихійний концепт фотології). Ще з ранньої княжої доби ідея Світла, а з нею й
увесь єрусалимський образо-чин пошанування місця, де «Христос походи»
(Єфросинія Полоцька), і як місця народження Церкви, переноситься у Київ.
Сáме через преображенське (фаворське) Світло князі починають сприймати
духовну ідею побудови нового дому в місцях своїх «отец», снуючи та творячи
ієротопію Світла (текстову фотологію). Пошанування Спаса і Преображення, а
разом з тим Небесного Світла, – це був княжий зачин (Київська церква Спаса на
Берестові, собор Спаса в Чернігові). Ушанування Софії – Премудрості Божої
було перенесене до Києва і на Русь митрополитами (митрополичий та
єпископські собори – Київ, Новгород, Полоцьк). Заґрунтовувалося воно вже на
утверджених звичаях Царгорода та Охрида. Так відбувалося пошанування
Софії через «потілеснення» в церковній споруді дому Премудрості. Воно було
ніби «грецькою» та «слов’янською» духовною справою. Ідео-образ Софії має

2 Цит. за: Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. / М. Грушевський; [упоряд.
Л. Копаниця; приміт. С. Росовецького]. – К., 1994. – Т. 4. – Кн. 2. – («Літературні пам’ятки України»). – С. 140.

3 Ужанков А. «Слово о законе и Благодати» и другие творения митрополита Илариона Киевского / А.
Ужанков. – М.: НИЦ «Академика», 2014. – С. 216.
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широке смислове структурування у київському міському просторуванні та
Софійський екфрасис у «Київському тексті» святості. Софійний концепт
ґрунтує смисловим полем та художньою вибудовою Софійський текстовий
екфрасис. Для Софії та софійності як ідеї снування світу-дому в Києві
заходилися облаштовувати дім Премудрості (собор Софії), перед тим надто
захопившись самою софійною ідеєю, перенісши її в межі свого міста з
грецького та слов’янського Півдня. Собор був видимим образом (тілом-домом)
Вишньої Премудрості. У колядках із Київською Софією пов’язується загальне
ладування у постанні світу. Поява місцевої Софії-собору в Києві виразно
космологізується, злагоджуючи своїм збудуванням увесь світ:

А що нам било з нащад світу? ...
А зітніте ж ви кедрове дерево,
Збудуйте з него Святу Софію,
Святу Софію в Святім Кийові…4.

Київ являє собою тілесний образ – «тіло-город» – земне місто, де так само
у структурі образів «Київського тексту» вказується «небесна»» посутність.
Передовсім, чин небесної царськості. У світоустроєвому образо-чині до
Висоти-Неба Київ зближували гори (образні та семантичні домінанти
космологійного вивершення), що були особливою образною схемою явлення-
назнаменування місця. Такий знак підтримувався апостольським (Андрієвим)
словом-благословенням: «На горах сих…» (Андріївська оповідь у «Повісті
временних літ»), він ґрунтувався на псалмійній моделі світоустроєвого
споглядання: «На горах станут води [дивна діла Твоя, Господи]…» (Пс. 103: 6).
У ідеї і образо-чині Києва-Єрусалима, а відтак – у посутності, що виявляється у
києво-єрусалимськості, семантизується неземне царство та царськість – царство
небесне, зосереджено структурується градо-небесна царськість. Глибинно
царськість – це космологійний (світоустроєвий) первень, завдяки якому
перенесено-транслятивно у тілі-постаті її носія виявлено «небесне» у
«земному» (Індія-Іран, Вавилон-Халдея, Єгипет, Єрусалим-Палестина). Київ-
Єрусалим у своєму типосі – від-ображенні показував Небесний Город як
«простір» Вишньої сили і небесне царство. Київ, вже за словами «Житія
Володимира», – це другий Єрусалим.

У підрозділі 4.3. «Печерська чернеча громада: житійний подвиг у
“небесному труді”» наголошено, що вже саме вміщене «Сказаніє чесо ради
Печерский монастирь назвася» до текстового зведення «Повісті временних літ»
виявилося немалою мірою програмовим. У ньому увиразнюється
єрусалимський смисловий первень творення Печерського житійного тексту.
Перший напрямок Феодосієвого позакурського духовного подвижницького
шляху мав пролягти до Єрусалима. Відтак, не на порожньому значеннєвому
ґрунті розвиватиметься та структурно ширшатиме концепт Єрусалима над
Дніпром, тобто Києва – другого Єрусалима у Печерському патериковому
субтексті, що є складовою Київського тексту святості. Феодосій не потрапляє

4 Етноґрафічний збірник НТШ. – Львів, 1914. – Т. 35: Колядки і щедрівки / [зібрав В. Гнатюк]. – Т. 1. –
XXXIV. – С. 196.
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до Єрусалима земного, судилося йому прийти до Києва, де в печерній обителі
Іларіона та Антонія він наближається до «горніх» – до Єрусалима небесного,
через своє життя стаючи його «присним насельником» – небесно-
єрусалимським громадянином (уранополітом (Даниїл Сисоєв)). У чернечому
служінні Феодосія спостерігається певне поєднання «печерного» (у
справжньому розумінні цього поняття, коли зіставити його з дійсністю
Печерського монастирського життя) і «наземного» – зв’язок зі світом –
«миром». Ще Антонієві, котрий прагнув лише самітницького життя,
доводилося сполучати «печерність» із «наземністю» як вияви духовної
віарності-шляховості у власному чернечому подвигові.

У постанні та подвижницькому «примноженні місця» Печерського
монастиря з’являється образ духовної Гори. Ідучи до Лаври, прочани говорили,
що прямують: «У Київ, на Печери». Прихід «на Печери» був трудом, що учиняв
висходження «на живот вічний». У межах самої Лаври відбивається київська
гірська образність та її посутність. «Київська суть» – це давній світоустроєвий
чин міста. Місто-гора по-особливому шанується у світі. Гірською посутністю в
образі (першопоявно – космогонійною структурою імагіністики) вказується на
природне явлення звищої обраності місця і гóрода, що підноситься на ньому. У
давнину увесь верхній старий Київ називася «Гора». Самі печерці перед тим, як
уторувати духовну путь «на Печери» – на духовну гору, спершу увійшли,
зробившись невидимими для земних, у нутро – лоно гори, тобто «в» саму гору.
Середовищем виникнення, а згодом – обертання, печерної чернечої ідеї та
образу «підземного неба» були Каппадокія разом із Палестиною. У
Печерському монастирі каппадокійство-печерність заґрунтувалося на
житійному чині чернечого діяння самого Василія Великого. Духовне
каппадокійство обумовило місце чернечого дому-печеру, своєрідно виявивши в
київських обставинах чернече сприйняття ідеї Дому земного. Так, в особливому
поєднанні, витворився києво-печерський чин, уґрунтований студійсько-
каппадокійським досвідом земного чернечого подвигу. У Печерському
монастирі постало особливе творення духовного шляху. Це «печерність», що
виявляла смислову глибину людського занепаду – розкриту прірву, і була,
водночас, дієвим способом «вожделеннаго» моделювання образів втраченого
райського саду. У нетрях землі відбувалося людське переродження-поновлення.
Змінювався – духовно перероджувався – той, хто наважувався носити образ
печерного – підземного самітника. У печерному «низі» відбувалося «стяжаніє»
дарів Духа. Тут духовно міцніло спостуване тіло, яке у іконофорії
(образоносінні) щонайбільше наближалося до типосу іконійної тілесності. У
печері-домі «стяжася» промені Світла як великої світоустроєвої ідеї постання й
народження, тримання й підсилення. Глибокий «низ» являв видиво Вишнього
«верху». Печерська духовна Гора ставала «горою-раєм» (Єфрем Сирин),
ліствицею (Йоан Ліствичник (Синаїт)) – панівним образом печерського
просторового тексту. Гора (Όρος) і печера в ній як образ та значеннєве
зосередження у набутому чернечому образі ставала ліствицею, «ко небеси
преводяй», – образом-домінантою печерської духовної космології.
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У києво-печерському тексті з’являється художнє змоделювання
Печерського екфрасису як образний текстовий композитив, що ґрунтується
концептом «Слава-Велич» місця, образна домінанта якого – Велика Печерська
церква. Текстовий обшир такого екфрасису двоскладовий – «Києво-Печерський
патерик» та народна оповідь. Обидві ці форми тексту було зактивізовано у
прочанській – пошанувальній та художній – свідомості. Святий Київ складає
єдиний образо-чин: самого міста та Печер (у давнину – по-патериковому –
«Печери»). Так витворилося єдине відчуття святості та благословення місця, де
і город, і монастир (теж город – семантично – загороджене місце) перебувають
у єдиносполуці назнаменування «сего міста». За Антонія з’являється в лоні
гори перший дім руського духовного подвигу – печера. Земне Богоявлення
(Різдво) стається в нерукотворному домі людському – в печері-вертепі. Бог на
землі з’являється з печери – «Deus ex caverna». З печерного духовного
подвижництва утвердилася в київській християнській культурі та словесності
печерська ідея спасенництва як по-особливому налаштований та виображений
стан тіла, для його більшого ведення волінням Душі. «Печерність» чернечого
дому була настільки поширеним та відомим «руським» образом, що прочанин
XII ст. до святої Землі ігумен Данило часто відзначає «печерні óбрази» дому,
переходячи від однієї святині до іншої у просторі єрусалимської топіки. Ігумен
Данило зауважує особливі печери-домú, пов’язані з земним життям Спасителя
та Богородиці Марії. З Києва – з Печер завдяки «Печерському тексту», що
обіймав і пам’ятні образи естетико-художнього досвіду прочанської свідомості,
землями Русі-України розійшлася й утвердилася ідея духовного подвигу як
чернечого печерного домобудівництва. У цілому Печерський патериковий
«житійник» виступає субтекстом Київського супертексту святості. Втім, саме
Печерське патерикове текстове зведення становить ядро смислового снування
«Київського тексту». Київ-образ є домінантою давньоукраїнського
сотеріологійного тексту, моделюючи значеннєве зближення небесного города
Єрусалима і Єрусалима земного у Києво-Єрусалимському просторі. Основою
такого моделювання є світоустроєва образна структура гори-гóрода. Завдяки
прочанській свідомості, що ґрунтує поведінковий вияв святобливої віарності,
Київ-образ зі своїм смисловим полем святості, будучи з’явленим у писаному
тексті книжного досвіду, переходить і до народно-фольклорного текстового
масиву. Образна структура «Гори-Города-Києва» є образом-парадигмою
(О. Лідов) святóчного простору давньоукраїнської словесної культури.

Розділ 5. «Художньо-образна ікономія у давньоукраїнській словесній
культурі. “Домобудівна” ідея та її смислове розгортання» проаналізовано
смислові структури «середовищного терміна» ікономія (сотеріологійне
домобудування) та його художньо-образне змоделювання у «Київському
тексті».

У підрозділі 5.1. «Земля, влада і сила в образо-чині словесного
культуротворення» наголошено, що образи землі та влади ґрунтуються
світоустроєвим (космологійним) смисловим первнем. Витворення «своєї»
образної світоустроєвої моделі стається завдяки формульній схемі відчуття
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місця – «locum tenens» («держання місця»). Сам простір як «відчута» структура
світоустрою, тягла в своєму уображенні, складається через місцеве
уречевлення. Кожна річ є осердям «появи» просторування, а кожна свята річ є
основою художньої ієротопійної вибудови. Навіть за наявності книжної
словесної формули надавання освячення – «святяй і освящаяй всяческая»,
народне сприйняття появи священного простору через уречевлення свяченим,
як і в Cвятому Письмі, залишається при образній моделі, заснованій на
концепті святого. Народ (фольклорна свідомість) так і «не дізнався» про
«священне», воно зостається книжним (інструментарним) чинником. У народі,
як і у Cвятому Письмі, все – й особова благочестива поведінка, і просторування
місця виміряється категорією святості, як про це сказано Мойсею на горі
Хорив: «…изуй сапоги от ног твоих: місто бо, на немже ти стоиши, земля свята
єсть» (Вих. 3:5). У народі (фольклорному функціональному і художньому
структуруванні) відсутнє поняття «священного». Тут святе («сяте») та святість
«потілеснюються». Антропологізується в образній структурі і сам простір, тіло-
уподібнюючись, коли робиться довколатільним. Просторування відбувається
завдяки художньому моделюванню здомінованого тіла. Простір виникає і
постає за допомогою «потілеснення» місця. Художньо-сприйняттєва схема
простору уречевлено-тілесна. Ієротопію як просторування священного (у народі
– «сятого») супроводжує тіло-образ (образú, «сячéне», тіло-душа). Відтак,
простір теж святий, як святою є життєва (згодом у образах художнього тексту –
житійна) поведінка.

Митрополит Іларіон Київський протиставляє Закон і Благодать,
концептово ґрунтуючись на словах Євангелії: «…яко закон Мойсеом дан бисть,
благодать же и истина Ісус Христом бисть» (Йн. 1: 17). У просторі київської
християнської словесної культури, зокрема у її народно-фольклорному
співтворчому складникові, поняття Закон перебуває у постійному вживанні, і
творить особливу схему образного та модусного-способóвого представлення.
Це визначальний структурний чинник відтворення духовного стану, що
виникає через світоустроєве злагодження. У просторі свята все учиняється «для
Закону». Поняття закон – «канýн» (κανών), навіть без перекладу з греки,
увіходить у народний ужиток для означення початкової страви під час
обрядового їдження – поминального обіду. Так називають зачинальне на обіді
«кóливо».

Український сприйняттєвий та словесно-художній досвід споряджає
окремими смисловими «відтіннями», а відтак надає розрізнення у застосуванні
словам-поняттям, з яких зроджуються виразно інші образні структури та
представницьке дієве просторування, що передають дію світської влади – це
«правувати», та виконання священнодійства, яке сприймається як вияв духовної
влади – «правити». Виникає особливе бачення акціоналу у просторі відправи.

У підрозділі 5.2. «“Своя хата” як образо-модель світоустроєвого
споглядання» показано, що дім-хата «сприймає» на себе світоустроєвий –
космологійний образ, а відтак – виразно потілеснюється на ґрунті смисло-
культурного соматизму. Дім-хата є «своїм» образом світу. Хата починає
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збирати довкола себе «малий світ» людського замешкування, а її тіло-образ
зосереджує навкруги себе світ як космологійну появу. Із «села», тобто «поля»
завдяки хаті (давніше – «íзбі») починає твориться селище – присвоєний та
наповнений простір людського заживання. А сама хата у власних стінах має
«земні», якими виступають двері, та «небесні» отвори – це хатні вікна, котрі
навіть здобуваються на називання «святими», а отже здійснюють
просторування святості: «Святі наши вікна, не пропускайте криз себе ворив, ни
разбойників, ни злого духа, а пропускайте ход и виход нашим ангелам-
хранителям, яки все через вас путешествуют»5. Внутрішній «стан» –
наповнення хати теж космологізується, має своє упорядкування, зближене до
загального світоустрою. Це теж особливий «внутрішній хатній» чин. Хатній
посуд називають «начинням». Село (семантично – при-польове поселення) теж
уявно зображується у вигляді дому як збірного образу.

Давні «конци», відомий із літопису київський Копирів кінець, «конци» в
Новгороді, тобто кінець поселення, протягненого в ньому шляху, вздовж
якого зводяться будівлі-хати, як це спостерігається у княжому давньому Києві,
постають вже як кути, що нагадують дім. Кути або кутки (закуття), що
утворюють земний простір. «Конец» вказував на дію опановування простору,
обживання, присвоювання певної просторової ділянки. З покладеним у
просторі «концем» означалося межування при його засвоєнні, виокремлення з
світу «своєї» частки для «свого» проживання. У понятійній основі кута (кутка,
за(по)кýття) лежить смисловий виклад вже опанованого (підкореного)
простору і поставленого на ньому дому. Кут виражає існування вже
викінченої (готової) будівлі, що замикає, стаючи на кути, собою простір, і так
само простір у собі, витворюючи внутрішній (не лише межований, а простір
замкнений – цілком свій, власний). Таким чином, поселення (село), зважаючи
на значеннєву основу кута, уображується у вигляді великого довершеного
дому-хати. Просторове розмежування, яке мало за образо-представлення
«конец», заступається образо-виявом простору, що передається через образ зі
значеннєвою основою дому. Конец, що розмежовував постір засвоєння, вже
тепер передається кутом-домом (хатою), який зосереджується у своїй появчій
суті на остаточному запануванні у просторі. Образом такої дії і був дім (хата).
«Конец» вказує на «розлягання» – широту панування – захоплення 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 уміст первинної
дії. «Кут» же показує довершену дію у «збиранні» простору. «Конец»-шлях –
це початковий образ у сприйнятті простору. Кут-хата – його докінечне
уображення. Навіть у самому Києві в пізніший час поняття конців
заступаються кутами, що вказують на тривалість проживання-перебування у

5 Цит. за: Иванов П. Народные обычаи, поверья, приметы, пословицы и загадки, относящиеся к
малорусской хате: материалы для характеристики миросозерцания крестьянского населения Купянского уезда /
П. Иванов // Харьковский сборник. Литературно-научное приложение к «Харьковскому календарю» на 1889. –
Х., 1889. – Вып. 3. – С. 54.
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цій ділянці простору. У лаврському містечку зустрічаються саме кути, зокрема
Спаський кут, що прилягав до давньої Спаської княжої церкви на Берестові.
Зовні хату показує-уображує верх (покрівля), хатнє «тіло» теж має своє
верховé «накриття», яке учиняється дією покривання. Тобто хата, окрім
захисного покривання, отримує ще і втаємничене накриття свого «тіла» (зі
структурним мотиватором з космологійного первня – образом Гори). Так хата
як простір замикається, роблячися водночас і покритою, і «сокровенною» –
потаємною. Тобто окремим «своїм» життєвим простором. Все, що в ній
ховається від зовнішнього ока, у просторі хати саме з покрівлею набуває
повноти. Разом із тим, хата – це світоустроєво піднесена над місцем гора, адже
покрівля має два просторування і два уображення. На зовні – це покриття
хати, а з середини вона набує ще однієї смисло-появи – з середини хату
бачиться такою, що височить, передаючи в своєму стані та образі світотворчу
та світоустроєву посутність гори. Та сама покрівля з середини хати витворює
простір «горища». З середини хата бачиться як гора.

Сам простір хати неодноразово зовні назнаменовується присутністю
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 космологійного «стояння» у світі,
що виявляє злагодження зі світом – суміщення і поєднання просторів – це
хрестоносіння. Сам світ є хресто-уображеним (ставрологійним – ставро-
іконійним). Відтак і хата просторується у світі через перейняття до свого «тіла»
дійсної сили святого хреста. Хрест з’являвся в хаті з оновленою силою образу з
надходженням часопрсторування Йорданського свячення та Страсного тижня.
Прикметним є те, що у смислах читаних страсних Євангелій запановувала тема
страсті, розіп’яття та поховання – зближування до Гробу. Але в українському
звичаї та сприйнятті образів цього часопросторування страсна темрява
розсівається 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 показувалося занесення в неї
переможного Світла Воскресіння, темрява наповнювалася Світлом. Хрест, що
лягав видимим знаком, явленним з вогненної сили (вогонь – домінантний
космогенезовий образ) – бо писався вогнем, був переможним і охоронним
знаком хреста з Христом Воскреслим. Це був знак не Четверга-П’ятниці – знак
Страсті, але знак перемоги – Воскресіння. Подібний знак показувався на
«хатньому тілі» і на Водохреща. Обидва вони, що прикметно, сприймалися у
своїй появі за «книжною природою». Тобто обоє були писаними – писалися на
тих самих місцях хати – на одвірках і на «рямах» вікон. «Ярдань» –
йорданський знак хреста писався світлою «барвою» – так учинялося дію, що
називається «писати Ярдань». Хрест у Страсний Четвер виписувався силою
вогню. Йорданський хрест був із води, а страсний – із вогню. Зважаючи на
утілеснення – тіло-образо-появу хати, так само виразно утілесняється і сам
хрест, що назнаменовує хату як тіло, як місце і як простір. Таке «потілеснення»
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спостерігається у народній номінології (іменникý). Трискладовий (трирівневий)
хрест в українській слово-культурі називають «трирамéнним», тобто
«триплічним». Так витворювався народний (фольклорний) ставрологійний
текст.

Сам світ «лягає» у тіло хати. Хата виразно космологізується.
Чотирикутну хату завжди спрямовують на сторони світу. Показовим є те, що
коли поновлювали ошатність стану хати перед великими (годовúми)
празниками, тоді про роботу над хатою – про білення (мазання) говорили,
згадуючи її охоронне коло. Мовилося, що треба помазати «óкола», хоча
насправді слід було білити чотири хатні стіни.

У підрозділі 5.3. «“Своя церква” і значеннєве поле сотеріологійно-
домобудівного сповістя» викладено думку про те, що з падінням Єрусалима та
з поруйнуванням храму в ньому стався занепад місця та втрата
старозаповітного храму як простору жертви і прощі. 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 Розіп’ятого і Воскреслого Христа, в кожному новому народі –
оновленому духовно, збирає довкола себе і місце, і народ. Цю думку
концептуалізує митрополит Іларіон у «Слові о законі і благодати…»: «…прежде
бо бі в Єрусалиме єдином кланятися»6. Церкву серед людей як дім Божий, як
топос, куди сходить Небо в силі Благодаті Духа, утверджує і небесний чин –
спів. Небо – це безперестанний янгольський спів, що являє Славу як спосіб
«буття» неба і Божого «существа». Церква як місце прийняття духовного
низходження небесної Благодатної сили підносить тих, що стоять у ній на
молитві, своїм «місцем», а відтак – духовно зібраним у ньому простором. Все
учиняється через внесену в неї силу співу – співаного слова як слова молитви.
Молитовний спів – це духовна сила простору церкви-дому. Хто співає, той двічі
молиться – «qui cantat, bis orat» (слова Августина, єпископа Гиппонського).
Спів – це явлення неба на землі. У просторі ідеї Дому (докладніше – церкви)
з’являється духовна постать та образ Homo cantor (gloriacantor) – Людини
співочої (славоспíвної).

Сприйняття просторування церкви відбувається через структурування
давнього тілесного мотиву їдження. Особливо це відчувається у святковому
просторуванні часу «храму». Церква завжди сприймалася як дім, у якому
являється простір свята та небуденності. Храм – це свято і церкви, що уособлює
у цей день собою свято, і громади – кожної хати. Ім’я свята «храм», тобто – дім.
Таке розрізнення у давньому називанні церкви та храму спостерігається і в
святковому часопросторуванні життя громади, що стається на престольний
празник. Храм – це, окрім «внутрішньоцерковного дійства», ще й
«довколацерковна дія», і одна з головних його ознак – спільне споживання
харчу – спільний обід. «Храм» (празник) як святкове часопросторування
пов’язується з давньою ýчтою та агапами (ἀγάπη).

6 Молдован А. «Слово о законе и благодати Илариона» / А. Молдован. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 83.
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У представленні церковного простору, як і хати-дому, панує концептна
структура та смислове поле світоустроєвого образу гори. Це особлива поява,
коли завдяки «малому прийменнику» – «на» видається велике просторування,
показується і внутрішній настрій, і довкільний стан, які сповнюються духовним
піднесенням. Приклад такого просторування – «у Київ, на печери», як і «на дві
сторони, на два боки». А ще – «на празник». Так з’являється світоустроєва
образна структура з панівним образом гори, що вказує на духовну висоту. Через
уображення горою виявляється духовна подорож – піднесення «внутренняго
человіка». Вівтарний простір, що являє місце, «небеси подóбящеєся»,
зосереджує в собі явлення на землі високосної духовної влади – небесного
царства. Головна вівтарна частина, що являє образо-чин царства, – царські
врата. Про це стверджено і в цьому колядковому тексті, при чім у значеннєвому
полі церковні двері виразно вирізнено від царських врат:

Понесли ризи да до церковці,
Положили ризи на престолі.
Самі двері одчинилися…
Царськії врата отворилися,
Сама служба заслужилася7.

У церкві виявляло свою земну присутність небесне Світло. З ним
просторувалася «небесна» сила як благодатне пришестя на виокремлене місце.
А відтак і відмежовувалося коло – «ó-кола» як вигороджений простір над
землею, що творив «ó-хресть» – зібраних під хрестом церкви людей та землю.

У підрозділі 5.4. «“Від хати до церкви”: єдиний простір святого та
священного в словесно-духовному досвіді українців» обґрунтувано думку
про те, що увіходження у простір, котрий зближує людську постать до святині,
має й особливу дію та її образи, основою для яких є генетична широта
значеннєвої віарності. Вона вказує на її учасника – Людину путівнý (Homo
viator). Це виокремлене переміщення, що виглядає як чинова хода. Така хода
більш нагадує шестя з окремим ритмом пересування, аніж звиклі кроки.
Образом-моделлю для нього була мироносицька хода до Христового гробу.
Щонайбільше її змоделювання відчувалося у просторі свята. Саме поняття
«шестя» показує уображення (образочин) увзаємнення неба і землі, що
ґрунтується давньою світоустроєвою художньою схемою «верху» і «низу».
Небо «низходить» – сходить Небесний. Земля (земні) здійснює(ють)
висходження (Ареопагітичний-Дионісієвий семіозис просторування «верху» і
«низу»).

Саме поняття «шестя» «понародовлює» та значеннєво підтримує у народі
книжні уображення та смислові структури, що передаються слововиміром
«теченіє», «течаста», «множество течаста», «притікохом ото всіх конец земли»,
які вибудовуються мотивною основою значненнєвої віарності. Значеннєвим
ґрунтом на уображення цієї повагової ходи земних є течія води. Вода – це сила,
що уображує небесне на землі. У своїй природній, а отже і образній появі вода є

7 Цит. за: Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. / М. Грушевський; [упоряд. Л.
Копаниця; приміт. С. Росовецького]. – К., 1994. – Т. 4. – Кн. 2. – С. 138.
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і земною, а рівно ж і небесною, а в семантичному ядрі – первинний
космогенетичний образ. Вода як живильний дар, уображення благодатного
зливання (поливання) сходить з неба. Вона має теж чинову ходу – «шестя».
Земне уображення святості – образú 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
святощів – «істікаєт». Прихід до святині теж передається значеннєвим полем
«теченія». «Теченіє» прочан образно «впадає» у течію «істеченія» Благодаті.
Прочани притікають до місця, на якому Благодать «істікаєт». На місці святості
з’являються єдиний чин пересування у просторі – чин земно-небесний – чин
«істіченія-притіканія». У народній номінології (іменникý) книжні імена годовúх
празникíв 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»),
Зішестя («Сошествіє» по-книжному) святого Духа на апостолів та Пришестя
вдруге – Суд. А так само заміна книжної (мінейної) назви «Вознесеніє», де
відбито відривання від землі (підняття, піднесення над землею) на цілком
образо-чинове, пов’язане з понятійним ґрунтом явленого «шестя» – розміреної
повагової ходи. «Вознесеніє» у народному називанні – це «Ушéстя». Смислове
наповнення слово-назви, що відбито в чиновому «Ушесті», водночас не
віддаляється від інших книжних смислових зосереджень.

Прикметно, що все, що ув’язується з простором церкви-дому як
просторуванням «сятого» (народний тип спийняття «святого-священного»),
«винагороджується» смисловим спорядженням святості та свяченого. А
підходом до нього – станом, що призводить до входження в цей простір як у
широту священного («сятого»), а відтак і «небесного» на землі, простір
«понебеснених» речей та таких самих – «понебеснених» образів, тих утворів,
що показують видиво небесного та силу небесного як високосну сутність, є
свячення. Тих, хто учиняє свячення в просторі церкви-дому, здавна називають
вúсвяченими, а дію, що до цього провадить, – ви-святою. Висвята – це
особливий чин «вивóдин» із простору широкого на вужчий шлях присвятного
життя, пов’язаного винятково з Церквою та церковним. Висвята, що стається
біля престолу, це «вивóдини» із загалу та «воведеніє» до простору вівтаря-
престолу як предстоятеля перед ним у священнодійстві. Такого дієвого права
набує висвячений. Священúча посвята передається як виведення із «низу»
земних і заведення на висоту «вóвтаря» – до висоти небесних, адже латиною
«altarium» – це підвищення (від «altus» – високий). Його підкреслюється через
слово-утвір, що передає смисл самого свячення. Отож, ви-свята як ви-ведення –
ви-вóдини. Задля цієї особливості смислового сприйняття свячення-священства
українцями вживається «Духо-носна» назва «вúсвята», що семантично
«перевершує» тілесні назви: «рукоположеніє» (грецькою – «χειροτονία»), або
«поставленіє». ЇЇ значеннєва основа – святительство. Саме так показувалася і
підкреслювалася не «земна» дія, а небесне пришестя сили Духа, яке творило
освячення і посвяту як при-свячення. У смисловому зосередженні «висвяти»
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структуровано не лише мить переходу з мирського у священне, але і всі
подальші дії, можливість учиняти які надає свячення. В образо-чині висвяти
висновується усе священиче життя, завдання та можливість якого – святити та
освячувати. Відтак – особливий життєвий спосіб – бути готовим учинити
свячення, достойним берегти святиню. Святиня – це дім-церква, і те, що в ній
святиться. Поява простору церкви-дому як місця Благодатної присутності у
Благодатного роздавання дарів на всі вияви людського життя котцептуалізувала
витворення художніх образних моделей духовної віарності-шляховості
(екзистнеційно-просторових переходів). Сюди належить і шлюб, що
вивищувався в громаді саме церковним вінчанням, і хрещення – Благодатне
уведення до життєвого та духовного простору «своїх» – у громаду й спільноту
– Церкву, і свячення кожної оселі-хати – перенесення і на неї простору
Благодатного пришестя, відтак – розширення меж священного (уречевленого
«сяченим» простору) в людському житті. Та «печатаніє» гробу-дому. У церкві
концептом духовного царства просторуються речі та образи небесного
царювання. Образи та смислове поле всевладного царства з Неба передаються у
простір духовного життя під час вінчання. Тоді готові до шлюбу прибувають,
щоб поєднатися у Законі – звінчатися, переступаючи межу, за якою стається
просторування священного в кожній громаді, тобто входять у церкву, де і
з’являється чиновий образ пари. Разом із тим, «двоє» набувають благословенної
слави з вінців, здійснюється поєднання у пару – звінчання, що побутує у
смисловій вибудові тексту зі сприйняттєвим концептом Слави:

Вийди, мати, витати
Своєї доненьки питати:
«Где-ж ти, доненько, бувала,
Що під царскім вінцем стояла?»8

Вінці передаються у «мир» – на шлюбну пару від царської за природою
Церкви (Памво Беринда називає слов’янське походження імені церква від
царства та царськості, Церква – «от царя, іже царским домом єст»)9 як видимий
знак небесної царської слави. В образо-чині вінчання стається
«понародовлення» смислів царства і царськості.

Із загальним чином образоносіння (іконофорії) поєднується і окремий
його вияв – ставрофорія – хрестоносіння, особливий появчий акціонал якого
відбито у поховальному звичаї подолян. У хрестоносінні водночас відбивається
і давній, міфологічний, вияв бачення (зору), яким нагороджується тіло, –
споглядання хреста. Хрест буде вказівним знаком на Суді (у есхатологійному
майбутті) для тих, хто вставатиме і тілом зі свого місця, назнаменованого у чині
похорону Церквою при печатанні гробу. Печать гробу – це знак Церкви над
місцем, що вказує на тіло, яке перебуває у чині «лежання». У чині «погребенія»
перед самим печатанням звучать слова із значеннєвим вмістом «поїдання-
поглинання» тіла: «Земле, зинувши, прийми от тебе рождшагося прежді»

8 Цит. за: Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край /
П. Чубинский. – Спб., 1877. – Т.4: Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны. – С. 285.

9 Памво Беринда. Лексікон славеноросский, имен толкованіє / Памво Беринда. – К.: Друкарня Києво-
Печерської лаври, 1653. – С. 301 – 302.



30

(тропар з «Чину погребенія»). У значеннєвому полі похорону зближуються,
навіть поєднуються-співзвучать, два образо-чини з їхніми смисловими
спорядженнями – народження та смерті.

Головна ознака приходу – просторування свята – неробне (празнúчне –
«праздноє») перепровадження часу, що покриває довкільний простір хати, а
значеннєвим осердям і образом якого є Дім Божий – «своя» церква, відтак і
«своя» хата, що збирають довкола себе світ малий – довкільну природу.
Природа – це «місце» явлення сповісного знамéння, у просторі якого щоріч
вказується «пам’ятний образ», який «оживає» своєю колишньою дією, бо
з’являється у «той самий» день, але вже прийдешнього часу. У колі
святкування-празникування із християнством та християнською святістю
приходить особливе розумінння часу – дня, «гóда», зокрема святкового часу,
що теж ґрунтується святістю – «свято». Святий день – празник був виявом
неробного тривання часу – «прáздним» на відміну від трудженого будня.
Празник був «неплідним» на господарчі – земні потреби, але настільки
плодовитим у духовному полі. У просторі свята словесний текст є співучасним
складником акціональної (дієво-жестової) текстури, які систематизуються у
загальний культурний текст – супертекст (геортологійне спостереження). У
ньому споглянуте з довкілля – це «нéздиво» (народне називання всього того, що
було дотепер небаченим), котре вказується як небачене видиво у духовному
просторі чуда-знака, образи якого панують у свідомісно-творчому
налаштуванні, скерованому світобаченням з досвіду християнської міфології.

У розділі 6. «Вбрання-одяг: значеннєвий вияв образу “другого тіла”»
наголошено, що одне з головних образних структурувань у смисловому
акціоналі, яке показують зодягання як дія та одіж, що покладається на тіло, у
зіставленні їх зі світоустроєвою (космологійною) моделлю образотворення – це
поява образу та значеннєвого поля «другого тіла». Відтак, тіло разом із одіжжю
витворювало двоскладовий образ покритого (прихованого – втаємниченого)
тіла (Павел Флоренський). Убрання, зокрема чернече, вважалося одягом,
першообразом взірцем для якого була одіж янгольська. Преподобний Пахомій,
один із започатковувачів чернецтва в Єгипті, як подано в його житії, уподібнив
своє вбрання до янгольського, баченого ним у видінні. Зодягальне
вмотивування образів – виразний смисло-художній чинник творів Єфрема
Сирина (Мāр Апрēм).

Убрання, що покривало тіло, мотивно показувало чинове «лежання» на
ньому, а ще «співтворило» як смислове підрґунтя явлення образу. Вбрання
бачилося таким самим «живим», як і тіло, а «життя» його закладалося у силу
проявлення знаком у просторі сповістя в словесно-культурному тексті. Воно
було також «місцем» побаченого символа. Саме вбрання як духовна та
культурна поява діяло у силі знакового сповістя на ближній, і далекий світ,
складаючи смисловий текст з мотивним первнем ендіматофорії.

 Імена духовних осіб – ченців та «білих» священиків подано у відповідності до стану іменування, наявного
у цьому середовищі. Зазначено чинне «своє» ім’я (розкритий ініціал – повний випис) та родове ім’я (прізвище),
або титул.
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Світ, що був довкола людини як «тіла плотянóго» (homo somatikos), – це
світ природний. Світ – це так само вселенський світоустрій, що зближувався з
«плотяною людиною» саме завдяки вбранню-одягові. Вбрання, що лягало на
плотяне тіло, будучи відображенням вселенського світоустрою, «покладало» на
тіло в образі і знакові увесь світовий чин – виразний лад та впорядковування.
Одіж як «друге тіло» навіть представляла в пам’ятному образі саму людську
особу, зокрема одіжжю показувалося колишніх князів у просторі церкви. А
також майстрів-греків у Печерській церкві: «…суть положени в своєм притворі,
суть же и нині свити их на полатах и книги их грічиския блюдоми в память
таковаго чюдеси» («Єже кгда основана бисть церкви Печерскаа. Слово 3»,
«Києво-Печерський патерик»)10.

Зміна одягу-вбрання – «другого тіла» показує та означує кожен
людський крок у житті. Одяг – це образ та мірило часу, і видиме
переінакшення стану простору, зокрема – зміна повсякдення на просторування
свята. Через вбрання та показувані ним знаки змірюється не лише «свій»
життєвий простір, а ґрунтується духовна путь, на якій показуються вияви
переінакшення людської істоти. Здавна в Русі саме вбрання показує образ
чернечого переінакшення – ставання на іншу путь у «янгольському образі».
Чернече вбрання являє переміну, яка стається при постриганні. Тих, хто пішов
на такий шлях, названо «чернцями» («чернецями») та «черницями», тобто
тими, кого покрито одягом із «земляною барвою». Ризи являють образо-чин
приходу і тривання священного часу. Ризи духовних на відправі наближаються
за своїм значенням до риз Христових, у яких Він був перед розп’яттям:
«Разділиша ризи моя себі и о одежді моєй меташа жребий» (Пс. 21:19). Ризи –
це образ величі небесної на землі. Святитель Василій Великий у повсякденні
одягався в простеньку одіж, а правив, показуючи на собі образ небесно-земної
Церкви, у пишному і коштовному вбранні. Вбрання, що «лежить» на тілі,
показує світові «покрите-накрите-закрите» тіло, є образом впорядкування тіла
та складає образо-чин явлення тіла-душі у переходових просторах свята та
будня.

Покриваючи тіло, одіж збирає його у чиновому стані впорядкування,
переносить на тіло космологійний (світоустроєвий) смисловий вияв. Порядок
світу через одіж та дію покривання нею відображується на тілі. На дію і
мотивне структурування знімання вбрання здавна казали «розбиратися»,
подібно до розбирання злагодженого в просторі дому. Тобто разом зі зніманням
вбрання втрачалася і значна частка цілісності як самого показаного в світі-
просторі тіла. Із зніманням вбрання з тіла, втрачався цілісно явлений образ
людської постаті. Через одіж тіло увіходить у образо-чин та смислове поле
«енігми-таємниці-загадки», які так само космологізуються. Завдяки одяговому
образові з мотивною структурою носіння вбрання (ендіматофорії)
витворюється імагіністика та вестиментний символьний простір
світоустроєвого тексту давньоукраїнської словесності.

10 Абрамович Д. Киево-Печерський патерик / [репринт. вид.: Києво-Печерський патерик. – Київ, 1931 р.]. –
К.: «Час», 1991. – С. 11.
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ВИСНОВКИ

Через духовні зв’язки (безпосередні та опосередковані Візантією) з
християнським Сходом у русько-українській спільноті-обряді з’являється свій
культурний спосіб сприйняття та закорінення смислів та керованих ними дієвих
концептів у справі словесного культуротворення. Християнське сповістя
щонайбільше «спорядилося» словесним досвідом у сирійському (сирському)
духовно-культурному середовищі. Саме сиро-арамейці-християни витворили
увесь розлогий книжно-словесний чин Церкви.

Керигма – усний спосіб несення християнського сповістя завдяки сиро-
арамейцям зробилася «писаним» – записаним і творчо помноженим у писаннях
явищем. Серед християнізованих народів, зокрема, при переході до народно-
фольклорного середовища, де панувало давнє «усне», духовне сповістя набуває
«першого єрусалимського» вияву: «писане» – слово Книги робиться «усним»,
спираючись на місцеве стародавнє «усне». Так витворюється «народна
керигма» – усне побутування християнських смислів. Свою «народну керигму»
мають і українці. Відправа Церкви була головним джерелом перенесення
«книжних знань» у народ (фольклорний фонд). У такому поєднанні та творчому
сполучуванні показується вияв творчого синтезу – «храмового дійства» серед
українців.

Християнський східний світ у словесні культури християнізованих
народів вніс образ та поняття Книги, що уявлялася як «духовний дім»
передвічного Слова-Логоса. «Усне» та «писане», що до того зіставлялися як
окремі форми несення слова-думки, відтоді підпорядковуються духовній силі
Книги-Дому.

Сповістя з Книги-Євангелії, завдячуючи досвідові християнського Сходу,
здійснювалося серед кожного народу своєю мовою. Своя мова та її творча сила
робляться підґрунтям снування духовного простору обряду-спільноти.
«Помісцевлення» та «понародовлення» християнських смислів, завдяки чому
витворюється руський (українсько-візантійський) обряд, стається теж у полі
«своєї» мови – кирило-мефодіївської мови відправи, названої по-своєму –
«руською». У сповісному просторі цієї мови витворився смисло-культурний
текст давньоукраїнської словесності.

На підставі духовного досвіду християнського Сходу, передовсім –
сирійского (антіохійського), а також коптського у Єгипті (александрійського),
склалася духовна держава як земне відображення небесного Єрусалима –
царства «не от міра сего» (Йн. 18:36). Цей новозаповітний євангельський образ,
вже як уображення проповідуваного Христом Спасителем небесного царства,
рознісся світом. У кожному народі – духовній спільноті-обряді він здобувся на
місцеве образо-явлення попервах – у час ознайомлення та сприйняття, а потім –
постійну образо-появу, яка була основою «свого» образо-чину влади-держави в
духовному показуванні «небесного» серед «земних». Разом з образом «свого»
Єрусалима земного, що відображує Єрусалим Небесний, закорінюється і
зроджена на християнському Сході думка про «єрусалимську царськість» як
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про духовну владу. Відтак небесне царство – єрусалимське протиставляється
земному – римському. Київ і києво-руський Південь зосередилися у
сприйняттєвій думці й залишилися з усвідомленою прихильністю до верховної
влади «Єрусалимського царства». Його вияв – ідео-образ Київ – другий
Єрусалим – «свій» Єрусалим над Дніпром. 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 пошанування Світла,
що особливо виразно закорінилися в Печерському монастирі, який за виявом
оселення у домі подвижництва уподібнювався до каппадокійських та
єрусалимських печерних монастирів християнського Сходу. Печера-дім як
перший земний прихисток утіленого Бога-Слова робиться місцем та образом
земного «стяжанія» дарів Духа. Дім підземний – печера є уображенням
високосного дому – міста небесного. У темряві – світоустроєвому «низі»
печери панує духовна сила небесного Світла. Печерську (по суті –
єрусалимському) Світло-пошану прочанська свідомість розносила і по землях
Русі-України. Самé бачення Світла як єрусалимського воскресенського серед
українців лягало на значеннєвий та словесно-культурний ґрунт
давньоміфологічного світло-пошанування (М. Костомаров).

Дім-церква, де значеннєво співдіють понятійне «sacrum» – священне –
вимежуваний простір, і «sanctum» – навіяна з межованого «sacer» поведінкова
святість, являє образ та просторування Дому як святині. Сотеріологійна та
ставрологійна знаковість, що походить з книжного досвіду, є структурованою в
«своїх» образах, які показують світоустроєву ідею Дому. Це образи «своєї»
церкви і хати, текстовий простір яких також ґрунтується світопороджувальною
(космогенезовою) ідеєю Світла. Сприйняттєвою формою цієї ідеї та основою у
творенні образів, що її виявляють у супертексті давньоукраїнської словесності,
виступає космо-тілесність (значеннєвий соматизм) як світоустроєвий первень.
Сотеріологія та ставрологія як смисли і образи набуваються народно-
фольклорним творчим досвідом через кенозисну модель увзаємнення
«писаного» та «усного» в давньоукраїнській словесній культурі. І «своя»
церква, і «своя» хата в образах-топосах (зі ступеневою ієротопією та
ієротипією) просторують образи святості у власному життєвому локусі русько-
української спільноти-обряду. У духовному просторі спільноти-обряду
з’являються головні чинники, а відтак – збірні образи у представленні
поведінки як життєвої дії, що має свої формовияви у словесно-культурному
обширі християнської міфології. Це образи «святого» та «святості», які
збирають довкола себе вимежуване місце «священного». Отже, «sacer» та
«sacrum» – священне – це «locus», а «sanctum» – святість – це modus – особлива
життєва дія. Заразом вони творять топос і образо-дію «святого» у показуванні
благословенного місця – «священного» (святині).

Спільнотна свідомість вимежовується духовно-творчими рамками
обряду християнської доби. Такий обряд – це не давня форма ритуального
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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 культурне
структурування – світоустроєві (космологійні) та світонароджувальні
(космогенезові) художньо-сприйняттєві чинники. Вони як художній та
пізнаннєвий інструментарій переходять до обряду – духовної спільноти з
давнього обрядового-ритуального кола. У 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
підтверджено дієвість міфо-ритуальної моделі (для середовища) та міфо-
поетичної парадигми (як інструментарної) задля спостереження художньої
творчості в давньоукраїнській словесності. Притім зауважено, що в час
стародавнього обрядового кола (ритуального повтору) панує «усне». У
просторі обряду – християнської духовної спільноти «усне» та «писане»
виразно співдіють. До того ж, «усне» робиться книжним, а книжне
переходить у форму «писаного». Так твориться і діє місцевий «сповісно-
керигматичний простір» як «свій» спосіб несення християнської науки.
Основа його – «своя» картина світу зі «своїм» 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 великого – Всесвіту та світу малого – людини, заразом
– і «внутренняга человіка» (людського духовно-єственого нутрá).

Кінцево наголошено, що в пору давнього обрядового кола (архаїчного
ритуалу) переважає світопороджувальне (космогонійне) бачення, у час обряду –
духовної спільноти панує світоустроєва (космологійна) сотеріологія та ікономія
– домобудівне усвідомлення та спостереження Світу як Всесвіту. Для цього
постає «свій» образо-чин як етноімагологія. Притім, у одному сповісному полі
ортоіконійності співдіють і словесний (словесна ікона – міфоікона), і
малярський óбрази як художньо-образні структури ієроіконійності, значеннєва
основа яких – космо-тілесність та космо-статуарність, що виступають ядром
творчого розгортання «свого» імагінативного світу. У кожному поколінні його
носіїв «свої» завдяки семіопарадигматиці співдіють зі «своєю» Людиною
естетичною (Homo aestheticus) як Людиною символічною (Homo symbolicus).
Художньо-творчий досвід такого семіотичного (значеннєвого) зв’язку
спостерігається у річищі етноестетики та етносеміотики у системі символічної
антропології.
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АНОТАЦІЯ

Ціпко А. Гносео-естетична специфікація давньоукраїнської
словесності. Дисертація (монографія).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі
спеціальностей 10.01.01 – українська література; 10.01.07 – фольклористика.
– Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства
освіти і науки України. – Київ, 2017.

У дослідженні зосереджено увагу на розгляді творчих обставин, завдяки
яким з’явився «культурний ґрунт» взаємин поміж Руссю-Україною та
християнським Сходом. З цього увзаємнення постає художньо-образний масив
давньоукраїнського словесного культуротворення. У ньому вирізняються
смисли, що структурують буття русько-української спільноти. Це ідеї та образи
святості, царськості, Небесного гóрода, дому-церкви. Духовно-художнє річище,
що виникає завдяки зв’язкам поміж Руссю-Україною та християнським Сходом,
твориться через осягнення таких головних смислових напрямних, що походять
із духовного середовища християнського Сходу, – як сотеріологія та ікономія –
спасенне домобудівництво. Простежуються питання сприйняття та осягнення
понять «святість» та «святиня», а відтак – «своє» середовище, у якому
висновується шлях духовного висходження-піднесення, – це духовний києво-
єрусалимський простір. Київська єрусалимськість з’являється немалою мірою
завдяки прочанському середовищу, а отже – прочанскій свідомості та
«шляховій пам’яті», з яких походить багато óбразів, котрі є принесеними і
сприйнятими з поклонних мандрівок, передовсім – у Єрусалим. Концептною
схемою творення образів, сприйняття і дієвого використання смислів,
перенесених із місць «духовного стояння», що розташовуються на
християнському Сході і скріплюються святовітцівським духовним досвідом,
була іконійна тілесність. Основою для такого спостереження є термінологічний
обшир ієротопії та структурно-художні практики ієротипії. Смислове
структурування взаємин поміж «усним» і «писаним» досвідами української
словесної культури розглянуто через діяльнісне поле «культурного кенозису».

Ключові слова: гносео-естетика, ієротопія, ієротипія, смисло-
культурний текст, космо-статуарні образи, обряд-спільнота, тілесність,
образо-чин, християнська міфологія, давньоукраїнська словесність.
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АННОТАЦИЯ

Ципко А. Гносео-эстетическая спецификация древнеукраинской
словесности. – Диссертация (монография).

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук
по специальностям 10.01.01 – украинская литература; 10.01.07 –
фольклористика. – Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2017.

В диссертации внимание сосредоточено на рассмотрении творческих
обстоятельств, благодаря которым обустроилась «культурная почва-основание»,
дающая возможность возникновению взаимосвязей между Руссю-Украиной и
христианским Востоком. Следствием таковых связей явилось возникновение
художественно-образного массива, ставшего генерирующим направлением-
путем творчества в древнеукраинской словесной культуре. В ней очерчиваются
смыслы, структурирующие бытие русько-украинской «спильноты» (общности).
Это идеи и образы святости, царскости, Небесного града, дома-церкви. Духовно-
художественное русло, возникающее из взаимосвязей между Руссю-Украиной и
христианским Востоком, является основанием осмысления таких главных
смысловых средоточий, возникших именно на христианском Востоке, как:
сотериология и икономия – спасительное домостроительство. Прослеживаются
вопросы восприятия и действенного осмысления понятий «святость» и
«святыня», благодаря чему осуществляется исследовательское сближение к
«своей» духовной среде – Киево-Иерусалимскому пространству, где
совершается и духовное же восшествование. Основанием для таких наблюдений
является терминологическая широта иеротопии и структурно-художественные
практики иеротипии. Киевская иерусалимскость появляется в немалой степени
из паломнической среды и паломнического сознания, а также «путевой памяти»,
из которой происходят многие образы, воспринятые и принесенные из
поклонных хождений, прежде всего, в Иерусалим. Смысловое структурирование
взаимоотношений между «устным» и «писанным» опытами в украинской
словесной культуре рассмотрено при помощи действенного поля «культурного
кенозиса».

Ключевые слова: гносео-эстетика, иеротопия, иеротипия, смысло-
культурный текст, космо-статуарные образы, обряд-спильнота (общность),
телесность, образо-чин, христианская мифология, древнеукраинская
словесность.
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In the thesis, attention is focused on the consideration of creative
circumstances, thanks to which the cultural ground-base, which gives the opportunity
for the emergence of interrelations between Rus’-Ukraine and the Christian East. The
consequence of such links was the emergence of an artistic-shaped array that has
become a generating direction – the path of creativity in the Ukrainian ancient verbal
culture. It delineates the meanings that are structuring the spiritual and creative
existence of the Rus’-Ukrainian «spil’nota» (community). These are ideas and images
of holiness, emperor (tsars’kist’), celestial city, home-church. The spiritual and
artistic channel emerging from the interconnections between Rus’-Ukraine and the
Christian East is the basis for understanding the main semantic «concentrum» that
arose precisely in the Christian East, such as: «soteriology» and «ikonomia»
(«оἰκоνоμία») – salvatory and spiritual homestructing (homebuilding). The questions
of perception and effective understanding of the concepts of «holiness-sainthood»
and «sacredness» are traced, thanks to which an exploratory rapprochement with the
«own» spiritual environment – the Kyiv-Jerusalem space, where spiritual aspiration
and elevation takes place. The basis for such observations is the terminological
breadth of «hierotopy» and structural and artistic practices of «hierotypy». Kyivan
Jerusalem appears to a large extent from the pilgrimage and «pilgrim’s
consciousness», as well as the «viatical memory», from which many images
(characters) are derived, perceived and brought from worship traveling, primarily to
Jerusalem. The semantic structuring of the relationship between the «oral» and
«writing» experiences in Ukrainian verbal culture is examined with the help of an
effective field of «cultural kenosis» («κένωσις») and «popular kerigma»
(«κήρυγμα»). Conceptual scheme for creating of the characters (imagination) is the
reception and active borrowing of spiritual senses, sourced with the experience of
«spiritual standing», which is placed in the «Holy territory» («Terra sancta») of
Christian East. That territories are space of spiritual grows of holy and reverend
fathers authority. The material concerns with the receiving scheme and active
implementation of the spiritual senses («smysly» – «so-myslyie») at the Ukrainian
spiritual and creative community. There is «spiritual stairway» («listvytsia») – as
practic and textual model of «soul elevation». Also emphasized: one of the main
figurative structuring in semantic actional that show the habilitation and garbing
(«zodiahannia») is the appearance of the image and the semantic field of «second
body».

Key words: gnosis and aesthetic, hierotopy, hierotypy, sence and cultural text,
cosmo-statuaria images, ritual (obriad)-community (spil’nota), body-essence, imago-
order (obrazo-chyn), Christian mythology, Ukrainian ancient verbal culture.
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