
Інструментальне «таїнство» нотолінійних ірмологіонів: 

від античності до літургійної образності



Йоганн-Ґотфрід Гердер (1744 - 1803) 

«Україна стане колись новою Грецією: прекрасне

небо цього народу, весела вдача, музичний хист,

родюча земля та ін., колись прокинуться…постане

культурна нація і її межі простягнуться до

Чорного моря, а звідти на весь світ».

https://uk.wikipedia.org/wiki/1744
https://uk.wikipedia.org/wiki/1803
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Могутність Ліри оспівав Піндар у першій піфійській оді,
зобразив цей інструмент як символ вселенського порядку: 

Ліро золотосяйна, втіхо фіалкових Муз

І промінного Феба, почувши твій голос,

Хор виступає, провісник свята.

Звукам твоїм співаки послушні,

Коли передзвонами струн почнеш

Заспіви ті, які хор супроводять,

Гасиш вічний вогонь блискавиць гостролезих,

І дрімає на скіпетрі Зевса орел,

Сонно звісивши крила свої

Владар пернатих. 

Переклад Андрія Содомори



Образ Ліри проявився у творчості Б.-І. Антонича:

«Від’їду вже з долонями на Лірі Сонця Сходу,

співаючи хвалу надлюдським і рослинним бурям».



Авлос



Арфа



Ліра



Падіння Єрихону



Ангели Апокаліпсису



Псалом 150

Хваліте його звуком рогу,

Хваліте його на арфі й гуслах,

Хваліте його на бубні й танком,

Хваліте його на струнах і сопілці,

Хваліте його на дзвінких цимбалах. (Пс. 150)



Цар Давид





Складні гомерівські епітети

• Хитромудрий Одісей, срібнолукий Аполлон, золотосяйна Афродіта, рожевоперста Еос, совоока Афіна,

швидконогі, міднобронні Ахейці;

• швидкохідні чи багатовеслі кораблі, багатослізна війна.

• Шевченко «Заповіт» - лани широкополі

• У піснях: дівчина чорноброва, орел сизокрилий, кінь буйногривий тощо







Лазар Баранович (1620-1693)









«Москва, Маросєйка» Юрій Шевельов (1908-2002) 

Москва підкреслює русско-украинские культурные
связи. Не будемо їх заперечувати. Вони були і є.

Хіба солдати по два боки лінії фронту не зв’язані
між собою? Вони зв’язані на життя і смерть.

Історія культурних зв’язків між Україною і Росією 
— це історія великої і ще не закінченої війни.




