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КОМПОЗИЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ЖАНРУ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ У 
БОГОСЛУЖБОВОМУ СПІВОЧОМУ ЦИКЛІ 

(«Непорочні» Кирила Стеценка) 

На талі я Костюк 

Вивчення різноманітних аспектів композиторської творчості в царині культових жанрів складає одну 
з важливих площин сучасного мистецтвознавства й культурології. Одним із творів, який досі не був 
вивчений у ракурсі відтворення традицій церковно-співочого мистецтва, є «Непорочні» К. Стеценка. Це 
яскравий твір у доробку композитора, де домінують авторські інтерпретації канонічних текстів. 
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The study of various aspects of composer's creation in area of cult genres makes one of important planes of 
modern study of art and Cultural Studies. One of works, which until now was not studied in foreshortening of rec-
reation of traditions church singing art, is K. Stecenka is «Innocent» is work which is a bright precedent in work of 
composer, where author interpretations of canonical texts prevail. 

Keywords: Liturgical-singing tradition, genre, shape, intonation, Cyril Stetsenko, «Blameless». 

Світова композиторська практика на-
сичена прикладами експериментування 
з канонічними музичними жанрами. Не 
є винятком і музична творчість на основі 
жанрово-співочих традицій православно-
го ареалу, де з XVII ст. в опозиції до ко-
лективних соборних традицій поступово 
нарощується досвід індивідуального тлу-
мачення інтонаційного й жанрового змісту 
співочої складової богослужінь. Водночас 
на різних етапах історичного розвитку з 
певною циклічністю потужно діють ідеї по-
вернення до первинних основ церковного 
співу, які в контексті новітніх досягнень й 
активних модифікацій архетипної семан-
тики часом сприймаються як анахронізм 
чи прояв консервативності. У цьому ракур-
сі послідовне відродження й культивуван-
ня старовинних місцевих традицій церков-
ного співу, яке здійснювалося упродовж 
останнього десятиліття XIX - першого де-
сятиліття XX ст. відіграло виняткову роль 
в утвердженні російської та української 
національних шкіл. 

В українській богослужбово-музичній 
творчості сутнісні приклади винятково 
плідних результатів роботи з таким жанро-
во-інтонаційним матеріалом у цей час на-
лежать Кирилу Стеценку. Серед багатьох 
зразків опрацювання переважно текстових 
основ і створення авторських піснеспівів 
яскравим винятком звернення композито-

ра до автентичних обиходних канонічних 
розспівів є «Непорочні в Велику Суботу 
грецького наспіву по Синодальному 
Обиходу» К. Стеценка, перекладені ним 
на три голоси і видані В. Петрушевським 
1908 року1. Хоча твір не належить до 
провідного напряму тогочасної церковно-
музичної композиторської творчості, де 
часто виникали несподівані варіанти трак-
тування стилістики, драматургії і семан-
тичних моделей богослужбових співочих 
жанрів у циклічних формах, він презентує 
виняткову чуйність до церковно-співочої 
канонічної традиції і характеризує його 
автора як митця, зорієнтованого на її пи-
томі особливості. «Непорочні» свого часу 
не були виконані (принаймні, свідчень про 
такий факт немає), а їх повторна публіка-
ція була здійснена Л. Пархоменко тільки 
2009 року 2. Утім, це тільки актуалізує по-
требу аналізу твору з метою з'ясування 
його реальної значущості в аспектах особ-
ливостей перетворення композиційно-
драматургічних засад (зокрема, функції 
повтору як принципу організації окремого 
піснеспіву, розділів та цілісної структури) 
богослужбового чину в авторському цик-
лі 3; типологічних ознак індивідуального 
мислення в межах жанрово-стильової 
традиції розспіву; специфіки твору серед 
інших богослужбових творів К. Стеценка 
як зразка певного напряму розробки за-
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сад національного церковно-співочого 
мистецтва в контексті загального поступу 
церковно-музичного стилю композитора, 
прояву інтертекстуальної взаємодії тощо. 

Запитання щодо мотивів написан-
ня циклу, аналогів якому, видається, не 
тільки в українській, а й у російській ком-
позиторській творчості до того часу не іс-
нувало, спричинює дата оприлюднення 
твору. Невідомо, чи «Непорочні» були на-
писані в Олександро-Грушевському (те-
пер м. Шахти Ростовської обл., РФ), куди 
К. Стеценка було заслано як активного 
учасника українського національного руху 
1905-1907 років, чи в Білій Церкві, куди йо-
го вдалося перевести завдяки наполегли-
вому сприянню друзів. У першому випадку 
їх можна розцінювати як вияв певного ду-
шевного зламу (їх символіка в окремих ви-
падках пов'язана з надгробними чинами, 
про що йтиметься далі). Призначення ж 
до Білої Церкви мало б викликати значне 
емоційне піднесення, хоча певна обереж-
ність у вияві національної позиції у творі 
все ж спостерігається. За всієї гіпотетич-
ності таких пояснень, у обох випадках 
важливо те, що, комплектуючи текстову 
драматургію циклу і досить вільно оперу-
ючи канонічним текстом, до одного з його 
розділів (другої статті) додано стих, який 
відсутній у канонічній основі: 

«Безначальне Боже, со присносущия 
Слове и Душе Святый, 

скиптр православного Императора укре-
пи на ратныя, яко благ». 

Вибір основи - у контексті особистих 
поглядів автора - також певною мірою 
компромісний: українське мелодичне дже-
рело (грецький наспів) взято з офіційно-
го - Синодального - обиходу. Утім, у цьо-
му все ж виявляється глибинний зв'язок з 
українською співочою традицією, а прин-
цип перекладення для триголосого хору -
із аранжуваннями і обробками українських 
народних пісень, захоплення якими було 
однією з причин заслання. 

Специфіка заснованого на текстах 118-
го псалма («Блаженні непорочні») циклу, 
спів якого заміщує на звичайному неділь-
ному бдінні полієлей, ґрунтується на за-
кономірностях кількох варіантів його вико-

нання у православному обряді: зокрема, 
вони належать до умовної другої частини 
утрені у складі кафизм з Непорочними, 
а також особливо урочистої відправи -
утрені Великої Суботи. 

Детальний екскурс в історію форму-
вання, етичні аспекти й особливості вико-
нання жанру містить «Толковый типикон» 
М. Скабалановича 4. Зокрема, учений 
вказує, що в другій частині утрені відбува-
ється посилення урочистості, а Непорочні 
('Ара)|-ю<;) і є найбільш піднесеним фраг-
ментом цієї відправи: «Представляя из се-
бя восторженный гимн закону Божию, пса-
лом изображает горячую любовь правед-
ника к этому закону или, точнее, к Богу за 
Его столь совершенный и благотворный 
дар человечеству... Псалом дышит за-
мечательною теплотою, действуя с неот-
разимою обаятельностью на сердце, 
сколько-нибудь способное к религиозным 
чувствованиям, и превосходя в этом отно-
шении другие псалмы». За уставом пра-
вославної церкви, його трактують і як над-
гробну пісню над Господом, а тому співа-
ють у Велику Суботу; також «Непорочні» 
належить до чину погребіння над кожним 
віруючим або, як перший псалом, - до 
опівнічниці. 

Можливості до більш-менш вільно-
го компонування авторського варіанту 
«Непорочних» - найбільшого псалма 
«Псалтирі» (176 стихів у трьох статтях), 
який утворює 17-ту кафизму і вилучаєть-
ся зі звичайної послідовності читання або 
співу «Псалтиря», - криються в їх кано-
нічних композиційних особливостях. їх 
співають двома клиросами по стихам зі 
вставними «славами»: «Зважаючи на знач-
ний обсяг псалма і тривалості недільно-
го бдіння, на псалмі не може бути ніяких 
приспівів, які він має за кожним віршем, 
наприклад, на заупокійній службі. Замість 
таких приспівів до псалма в кінці додаєть-
ся ряд тропарів з приєднанням до них са-
мого характерного вірша в псалмі, що ви-
ражає головну думку його - "Благословен 
єси, Господи, навчи мене виправданням 
Твоїм". Цим навіюється думка, що, влас-
не, весь псалом мав би співатися з при-
єднанням до кожного вірша недільного 
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тропаря (як у Велику Суботу), / якщо це 
не робиться, то тільки через брак часу» 
[курсив мій. - Н. К.]5. 

У будь-якому випадку «Непорочні» на-
ділені чіткими виконавсько-композиційни-
ми регламентаціями. Вони поділяються на 
три частини (т. зв. «слави») за початковими 
словами: І - першого стиха «Блажені непо-
рочні» («Блажени непорочнии»), II - 73-го 
«Руки Твої створили мене» («Руце Твои со-
твористе мя») і III - 132-го «Обернися до 
мене та будь милостивий мені» («Призри 
на мя и помилуй мя»)6 із тенденцією до 
зменшення кількості стихів. За каноніч-
ними приписами, їх мелодичною основою 
є п'ятий глас, для якого властиве «поєд-
нання задумливості.., тихого суму і радос-
ті, але радості не настільки тріумфуючої, 
скільки глибокої і безтурботної»7 і на який 
співаються тропар і найважливіші стихири 
Пасхи. 

Серед усіх варіантів К. Стеценко 
обрав закономірності, притаманні 
«Непорочним» як своєрідному «обряду в 
обряді» Великої Суботи. Це створює під-
стави - навіть у межах богослужіння (як-
що в нашому конкретному випадку ігно-
рувати аспект їх самоцінності серед твор-
чого контексту), - для виявлення ознак 
певної самостійності, і водночас - рис 
приналежності до усталеної співочо-сти-
лістичної традиції. Окрім цього, не менш 
цікавим є вивчення формотворчо-драма-
тургічних закономірностей цього твору в 
контексті взаємодії співочих традицій і за-
сад новітньої композиторської творчості, 
у якому виявилася раціональною опора 
на інтерпретацію В. Бобровського. Отже, 
розглядаючи «Непорочні» як цілісний і са-
мостійний твір, враховуємо багаторівне-
вість ієрархічної системи, «елементи якої 
володіють двома нерозривно пов'язаними 
між собою сторонами - функційною і 

структурною. Під функційною потрібно 
розуміти все, що стосується смислу, ролі, 
значення певного елементу в цій системі; 
під структурою - все, що стосується йо-
го конкретної подоби ("облика"), внутріш-
ньої будови. Обидві сторони можна 
відокремити одна від одної тільки шляхом 
логічного абстрагування... Функція завжди 
виступає в модусі структури, а структура 
завжди функціональна» 8. 

Саме тому потрібно детально проана-
лізувати роботу композитора з каноніч-
ним текстом, що складає першорядний 
фактор композиційної організації бого-
службової композиції. Як текстову осно-
ву свого твору К. Стеценко використав 
11 стихів із 72-х першої, 9 - з 58-ми другої 
і 9 - з 44-х третьої статей. Більше того, 
композитор навіть допустив застосування 
похвали іншого стиха (у другій статті - 75 
похвала після 73 стиха). Таке скорочен-
ня не вказує на «композиторське свавіл-
ля» і тенденцію до створення концерт-
ного (чи, краще, виконавського) варіанта 
«Непорочних». Воно мотивоване бого-
службовою традицією: «Типікон не вказує 
детальніше, як співати цей псалом, мож-
ливо тому, що саме по собі зрозуміло, що 
його потрібно співати, як й інші псалми, 
поперемінно двома клиросами по стихам, 
і, звичайно, зі вставними славами... Такий 
спосіб співу і значно скорочує виконання 
(при майстерному співі, коли не тільки не-
має пауз між співом обох хорів, але один 
починає, не чекаючи повного закінчення 
другим». 

Наглядно виявляється підхід до тексту й 
конкретизується композиційна драматургія 
в таблиці, де показано як розподіл стихів 
та рядків з них, так і їх жанрову приналеж-
ність, масштаби, специфіку ритмічної орга-
нізації і загальний тональний план у пере-
кладенні К. Стеценка: 
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Стаття перша 

№ п/п Жанрова 
приналежність 

Текст Масштаб Метрична 
основа 

Тональність 

1 

Перші рядки 
тропарів, 

присвячених 
Воскресінню 

Христову 

Благословен еси, 
Господи, 
научи меня 
оправданиям Твоим 

15т. У '2 В 

2 1 стих першої 
статті 

Блаженны 
непорочны в 
путь ходя щи и 
в законе Господнем 

7,5 т. 2/ / 3/ 
2 2 В 

3 похвала після 
1 -го стиха 

Жизнь во гробе 
положил еси, 
Христе, 
и ангельские 
воинства 
ужашахуся, 
сосхождение 
славя ще Твоё 

13,5 т. У '2 д 

4 
3-й стих першої 

статті 
Не делающие бо 
беззакония 
в путех Его ходиш а 

22 
четвертних в 

5 похвала після 
3-го стиха 

Величаем Тя, 
Иисусе Царю, 
и чтём погребение и 
страдания Твоя, 
ими же спасл еси 
нас от нетления 

20 т. 2/ / 3/ /2/ 2 В- д-с-В 

6 11-й стих 
В сердцы моем 
скрых словеса Твоя, 
я ко не согрешу Тебе 

21 
четвертних В 

7 похвала після 
11-го стиха 

Иисусе сладкий мой 
и спасительный 
Свете, 
во гробе како 
тёмном скрылся 
еси, 
о, несказанного и 
неизречённого тер-
пения! 

27 т. 2/ / 3/ /2/ 2 В-с-В 
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8 славослов'я Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу! 

17 
четвертних 

У '2 В 

9 слава 

Воспеваем Слове, 
Тебе всех Бога, 
со Отцем и Святым 
Твоим Духом 
и славим 
Божественное Твоё 
погребение. 

21 т. 2/ /3/ 
2 2 В- д-В 

10 славослов'я 
И ныне и присно 
и во веки веков. 
Аминь. 

15 
четвертних В 

11 Б огород ичен 

Блажим Тя, 
Богородице чистая, 
и почитаем 
тридневное 
погребение 
Сына Твоего и Бога 
нашего верно 

23 т. 2/ / 3/ 
2 2 В- д-В 

Також: перший приспів «Жизнь во гробе положил еси, Христе...», проте без заключної 
єктенії і проголошення 

Стаття друга 

1 
тропар, 
глас 5-й 

Достойно есть 
величати Тя, 
жизнедавца, 
На кресте руцу 
простершего 
и сокрушаго 
дуржаву вражию 

21 т. У '2 Р 

2 73-й стих 

Руце Твоя 
сотвористе мя, 
и создаете мя 
вразуми мя 
и научуся 
заповедям Твоим 

29 
четвертних 

V 

3 похвала після 
75-го стиха 

Уснул еси, Христе, 
естественно 
животным 
сном во гробе 
и от тяжкого сна 
греховного 
воздвигнул еси род 
человеческий 

21 т. У /3 / 

2 2 
Р-д-В-Р 
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4 81-й стих 

Исчезает во 
спасение Твое душа 
моя, 
на словеса Твоя 
уповах 

28 
четвертних Р-В 

5 
похвала після 

81-го стиха 

Плач священный 
при идите воспоим 
Хресту умершему, 
я ко древле жены 
мироносицы, 
да и радуйся 
услышим с ними. 

24 т. 2/ /3/ 
2 2 О-Р 

6 славослов'я Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу 

13 
четвертних 

В 

7 слава, троічен 

Безначальне Боже, 
со присносущия 
Слове и Душе 
Святый, 
скиптр 
православного 
Императора 
укрепи на ратныя, 
я ко благ 

22 т. 2/ 3/ 
'21 2 В-Р 

8 славослов'я 
И ныне и присно 
и во веки веков, 
аминь. 

17 
четвертних В-Р 

9 Богородичен 

Жизнь рождшая, 
пренепорочная 
Чистая Дево, 
утоли церковныя 
соблазны 
и подаждь мир, я ко 
благая 

21 т. 2/ /3/ 
2 2 в-д-р 

Стаття третя 

1 тропар, 
глас 3-й 

Роди вси песнь 
погребению 
Твоему приносят, 
Христе мой 

13 т. 2/ /3/ /2/ 2 в 

2 132-й стих 

Призри мя и 
помилуй мя по 
суду 
любящих имя 
Твое 

22 
четвертних в 
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3 похвала після 
132-го стиха 

Снем с 
древа иже от 
Аримафеа, 
плащаницею 
обвив, во гробе 
Тя погребает 

19 т. 2/ /3/ І2І 2 В-д 

4 134-й стих 

Избави от 
клеветы 
человеческия 
и сохраню 
заповеди Твоя 

23 
четвертних В 

5 похвала після 
134-го стиха 

Гряди вся тварь, 
песни исходныя 
принесём 
Зиждителю 

12 т. 2/ / 3/ 
V 2 В 

6 славослов'я 
Слава Отцу и 
Сыну и Святому 
Духу 

18 
четвертних В 

7 слава 
О, Троице Боже 
мой, Отче, Сыне и 
Душе, 
помилуй мир 

11 т. 2/ /3/ /2 / 2 В 

8 славослов'я 
И ныне и присно 
и во веки веков. 
Аминь 

17 
четвертних В 

9 Богородичен 

Видеть 
Твоего Сына 
воскресение, 
Дево, сподоби 
Твоя рабы 

14 т. 2/ / 3/ /2/ 2 В 

Загальні драматургічно-семантичні особ-
ливості твору складаються у взаємодії ба-
гатьох факторів. Жанри, які утворюють ка-
нонічну основу чину «Непорочних» - тро-
парі, стихи псалма, похвали, славослов'я, 
слави і Богородичні, - водночас і усклад-
нюють, і спрощують творче завдання, по-
ставлене композитором. 

Полегшення полягає у чіткій заданості їх 
послідовності в межах кожної статті / розді-
лу й аналогічності архітектоніки кожного з 
розділів. Так, відкриває кожну статтю кіль-
ка рядків розспівних тропарів, зміст яких 
виражає сутність свята. При цьому при-

вертає увагу те, що семантично-смислова 
напруга цих текстів розгортається від одно-
значно прославного мотиву («Благословен 
еси, Господи, научи меня оправданиям 
Твоим») до поступового посилення мотиву 
Господнього погребіння («Роди вси песнь 
погребению Твоєму приносят, Христе мой»). 
Натомість тексти інших молитов, які утворю-
ють кожну з частин, послідовно укрупнюють 
і розвивають його в різних ракурсах. 

В обраних стихах властиво Непорочних 
(три в першій статті, по два у другій і тре-
тій) поступово відбувається «модуляція» 
від повчально-дидактичних («Блаженны 
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непорочны в путь ходящим в законе 
Господнем») до покаяльних («Призри мя и 
помилуй мя по суду любящих имя Твое») 
елементів. Сюжетні мотиви містять похва-
ли, що в композиції виконують роль при-
співів і розташовані після кожного стиха, і 
Богородичні. З них похвали розкривають 
зміст свята Великої Суботи в особливому 
трепеті й покаянні («Жизнь во гробе поло-
жился еси, Христе, ... сосхождение славя-
ще Твоё» тощо). Градації цього стану спов-
нюють водночас емоції і глибинного жаху 
(«ужашахуся»), який захоплює й небесні 
чини («ангельские воинства»), й не менш 
екзальтованого й всезагального («род чело-
веческий», «гряди вся тварь»), і екстатич-
ного поклоніння («плач священный прииди-
те воспоим», «песни исходныя принесём 
Зиждителю»). Зміст Богородичних, - од-
ного з найпоширеніших і багатого в різно-
видах жанру молитовних пісень в україн-
ській співочій традиції, - привносять у твір 
характерні для них прохально-прославні 
мотиви. Аналогічна змістовна варіантність 
притаманна трьом славам. 

За аналогічності композиційного розта-
шування жанрів і сталість їх семантики в 
кожній зі статей, конкретний зміст окремих 
фрагментів виявляє гнучку взаємодію роз-
вивальних і стабілізуючих чинників. Логічно 
висловити припущення, що, оскільки в по-
чаткових тропарях статей розкривається 
основний зміст свята, вони ж втілюють за-
кономірності, які будуть притаманні іншим 
фрагментам музичного тексту. Так, мело-
дична лінія першого тропаря, розпочина-
ючись висхідним терцієвим ходом, який в 
умовах розспіву вважається стрибком, на-
далі винятково плавна в секундовому роз-
гортанні. Основні інтонаційно-структурні 
ланки також переважно «вписані» в терці-
євий амбітус; виняток становить початкова 
поспівка другого рядка, у якому внаслідок 
захоплення верхнього звука в процесі оспі-
вування (текст «научи мя») виникає розши-
рення діапазону до кварти. За очевидної 
дробності загальної структури, яка виникає 
внаслідок генетичного зв'язку з осмоглас-
ними принципами компонування й щільно-
го взаємоузгодження словесно-рядкових 
чинників із розспівними, самоочевидною є 

плавність як основна властивість центон-
ної композиції. Вона виявляється в особли-
вій гнучкості перетікання однієї поспівки в 
іншу та варіантності їх музичного змісту, 
яка пов'язана не тільки з мелодичними, а 
й ритмічними, а в умовах багатоголосся -
й фактурними змінами. Ритмічна своєрід-
ність цього розспіву не менш важлива. Так, 
тільки одна з формул є мономірною (поспів-
ка «оправданием» розспівана тільки поло-
винними тривалостями). Інші поділяються 
на прості (поспівки на текст «благословен», 
«єси», «Господи» та ін.) й синкоповані («на-
учи мя»). Наступна формула - а в с а1 с1 

сг що наглядно виявляє і принцип варіант-
но-варіаційної повторності, й оновлення, 
можливо навіть приспівковості, - унаочнює 
принцип формотворення першого тропаря. 
Аналогічні властивості притаманні похва-
лам і Богородичним. Натомість у розспівах 
стихів, слав і славослов'я, інтонаційний ма-
теріал яких опертий на принципи псалмо-
діювання, варіантно-варіаційні зміни затор-
кують переважно кінцеві мелодико-ритмічні 
й фактурні елементи. 

Працюючи з інтонаційним матеріалом, 
своєрідності якому в контексті авторської 
творчості надає специфічність розспівів 
кінця XVII - початку XVIII ст., К. Стеценко 
в розгортанні музичної тканини спираєть-
ся на чинник посилення ролі ключових 
інтонацій та їх розвиток упродовж усього 
циклу. Звертають на себе увагу лейтінто-
нації, пов'язані з синкопованим ритмом у 
фрагментах, викладених у класичній ме-
тричній системі. Вони істотно пом'якшують 
чітку метричну акцентність, наближуючись 
до молитовних розспівних формул. Цей 
рисунок використовуватиметься у циклі 
багато разів. До цього ж ефекту спрямо-
вані поспівки за типом оспівування, що, 
хоча й більше характерні для кадансових 
побудов, простежуються у плині різних го-
лосів у інших фрагментах форм розспіву 
стихів. Терцієво-секстові панівні фактур-
ні послідовності тільки подекуди відтінено 
звучанням кварто-квінтових унісонів. Ця 
терцієвість, загалом домінантна для хоро-
вого стилю композитора, засвідчує пере-
вагу ліричності як основної риси обдару-
вання митця. За загального превалювання 
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діатонічності тільки подекуди трапляються 
хроматизми, що відповідає особливостям 
реального інтонування обиходних наспівів. 

Властивості інтонаційності композитор 
поширює на формотворення. У межах кож-
ної статті він використовує і повторність, 
і варіантно-варіаційні зміни, і оновлення 
тематичного матеріалу, які своєю прихо-
ваною динамічністю заступають явну без-
кульмінаційність: 

I розділ: А Ь А1 Ь А11 Ь1 Аш Ь2 АІУ Ь3 Ау 

II розділ: С сі О с^С" Ь1С ш сі^ С 111 

III р о з д і л і Е ^ Є Г Е ' ^ Е " 
Окрім зовнішнього поділу на статті (роз-

діли), «Непорочні» оперті на принципи й 
інших форм, властивих традиційним роз-
співам. Так, принцип приспівковості (реф-
ренності) достатньо складний, оскільки 
втілений у кількох жанрах-розділах - по-
хвалах, славах і славослов'ях. Водночас 
різниця в жанрових основах зумовлює різ-
ницю їх музично-співочого змісту: псалмо-
дійні славослов'я і слави, у яких розспівано 
тільки заключні звороти (і цим наближені 
до основних стихів), протиставляються 
розгорнуто розспіваним похвалам-приспі-
вам. Спорідненість на рівні типів розспіву 
відіграє вирішальну роль у драматургії: по-
слідовне й регулярне чергування інтона-
ційно-фактурних моделей на рівні розділів 
форми посилює чинники приспівковості, а 
водночас виказує закономірності подвій-
ної варіаційності. Довершеність повтору 
підкреслюється варіантним проведенням 
початкового тематизму в кінці кожного з 
розділів-статей: таке замикання вкрай важ-
ливе для архітектоніки форми й драматур-
гії. Окрім цього, чіткий поділ на фрагменти 

згідно з межами канонічних текстів зумов-
лює важливість строчного принципу. 

Отже, незважаючи на відсутність вико-
навської «долі» твору, він має істотну мис-
тецьку вартість, займає доволі важливе, 
хоча й перехідне, місце у творчій еволюції 
стилю богослужбових творів К. Стеценка, 
а за настроєвістю може розцінюватися 
як певне провіщення колориту геніальної 
«Панахиди» 1918 року. 
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сить значними, оскільки вони були оприлюднені саме 
B. Петрушевським, який сам кількома роками раніше 
звернувся до цього пласта співочо-богослужбової 
традиції, створивши «Тропари воскресиы, поемые 
на непорочнах» (1901). 
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Изучение разнообразных аспектов композиторского творчества в области культовых жанров со-
ставляет одну из важных плоскостей современного искусствоведения и культурологии. Одним из про-
изведений, которое до сих пор не было изучено в ракурсе воссоздания традиций церковно-певчего ис-
кусства, является «Непорочны» К. Стеценка. Это яркое произведение в наработке композитора, где 
доминируют авторские интерпретации канонических текстов. 

Ключевые слова: богослужебно-певческая традиция, жанр, формообразование, интонационность, 
Кирилл Стеценко, «Непорочны». 
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