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У середньовічній гимнографії
смисл літературного висловлюван
ня виникає внаслідок символізації
відтворюваних подій та героїв, що
передбачає три тісно пов'язані між
собою форми.
Перша форма - співпричетність
явищу (визнаному герою або події).
На цьому рівні символічний образ
характеризується чотирма
осн о
вними ознаками: за літературним
походженням може бути біблійним
/ небіблійним; за приналежністю
д о суб’єкта / о б ’єкта - особови м /
безособови м ; за наявністю поясню 
вального контексту - розгорнутим /
нерозгорнутим; за відповідністю до
перш ообразу - співпричетним йому
недостатньою / рівною / перевер
ш еною мірою.
Символізація на біблійній осн о
ві дозволяє використовувати як
«перш одж ерела» сюжети та образи
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зі Святого Письма. Символізація на
небіблійній основі здійсню ється на
матеріялі інших текстів, написаних
видатними отцями Церкви в раннє
і пізніше Середньовіччя, через що
вони також отримали статус а вто
ритетних, «взірцевих». Окрім того,
небіблійна символізація виникає в
результаті виявлення автором с в о 
го християнського (а в окремих ви
падках навіть і дохристиянського)
світосприйняття, яке породжує такі
собі «ексклюзивні», досі не відомі з
інших джерел, символи.
Разом з тим, «теперіш ній» образ,
яким позначається герой, може спів
відноситися як з певною відом ою
й визнаною особою , так і з певним
явищем, докладно описаним у б і
блійних або християнських творах.
Відтак «перш одж ерельна» особа або
річ виступають символічною позна
чкою, за якою у релігійній традиції
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закріпилася конкретна семантика,
Апелюючи до такої особ ов ої або без
особ ов ої семантики автор тим са
мим дає вичерпну характеристику
відтворю ваному герою (або явищу).
Щодо розгорнутих / нерозгорнутих співвідношень, то перші вимага
ють повної реконструкції сюжетної
ситуації, що м іститься у біблійних
або інших християнських творах,
з м етою актуалізації відповідности / невідповідности «теперіш ньо
го» нормативному «першоджерелу».
А другі - дем он струю ть тільки при
гадування, т о б т о називання героя
та відтворю ваної ситуації біблійним
або християнським іменем.
Нарешті, різне співвідношення
обумовлено тим, що «теперіш нє» та
«перш одж ерело» поєднані між со 
бою «частковою схож істю» [1, 72].
Через те у середньовічних текстах
вдається встановити три ступені цієї
«частковости » або «нетотож ности ».
Друга форма - співпричетність
імени / назви (ім’янарікання о со 
би або о б ’єкта). «Теперішній» герой
або описана ситуація можуть бути
настільки співпричетними «перш о
джерелу», що автор середньовічно
го твору починає замість справжніх
імен або назв вживати «відповідні»
біблійні або християнські імена та
назви. Як наслідок, герой та відтво
рювана ситуація часто мають у тек 
сті декілька альтернативних імену
вань.
Третя форма - співпричетність
Богові. Символічний зв’язок героя
(частіше за все, свя того) із Богом д о
сягається завдяки енергіям. Зобра
ження бож ественної сили (незем но
го сяйва та б л а го д а т и )в просторі ге
роя дозволяє йому творити чудеса і
відтак робить співпричетний Богові.

Розглянемо визначені форми лі
тературної символізації на прикла
ді відом ого гимнографічного твору
- Служби на Воскресіння Христове,
що висвітлює найголовніше христи
янське свято, події якого стали міс
тичним підґрунтям для формування
окрем ої вселенської релігії. Ми про
аналізуємо Службу на Воскресіння з
Цвітної Тріоді кін. XII ст., яка містить
наступні піснеспіви: канон перш ого
гласу (так званий «золоти й канон»
[5, 123], його тропарі збігаються із
співами, які проф. Є. Л овяґін при
писує Іванові Дамаскину [7, 67-70]),
п’ять стихир «нд ^ьддїті^» та п’ять
стихир «нд Господи ьозьд^». Така на
явність пісень та їхнє розташ уван
ня вказує на достудійську редакцію
Служби.
Об'єктом літературної символі
зації у пам’ятці виступає сам Господь
Ісус Христос. При цьому гимнограф
наголошує на конкретній обставині
діяльности Спасителя - й ого Воскре
сінні й відтак виправленні лю дської
природи. Тож символізація за напря
мом встановлення співпричетности
явищу передбачає винайдення, так
би мовити, особови х та предметних
визначень, що за певними ознаками
вказують на вчинений Христом на
Хресті подвиг визволення людства
від гріха та смерти.
На відміну від розглянутих вище
гимнографічних пам’яток, у Службі
на Воскресіння усього чотири о со б о 
ві співпричетності явищу, втім кож
на з них відображає ортодоксальну
християнську традицію усвідом лен
ня місії Спасителя на землі, а відтак
відіграє провідну роль у ф ормуван
ні Його образу. Отже, Х ристос про
славляється як Пасха, Агнець, новий
Адам та Наречений.
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ного: «Дгньць ндргнн ккість непоро'іьн же

наступній, п’ятій, пісні канону. Тут
Пасха оспівується як свято звіль
нення від см ерте, на якому гол о
вує Христос-Наречений: «ПрнстЖншя
с&гтоносьнн не^одиі|]м Хрніті/ отх
грокд
ико
женн^
нсгпрлздьн^нли

гако НЕ&зк&н&к (к&ьрны - наша tfco пас^а»

П рД ЗД ЬН О Л М КЬЗН Ы Н М Н

[8, 61.1]. Як непошкоджений і такий,
що не вмістив ніякої огиди, Спаси
тель - Агнець, а через те й Пасха.
За структурними параметрами
подвоєний символ Агнець-Пасха,
по-перше, біблійний за своїм похо
дженням (вихідним першоджерелом
виступає розповідь про те, як юдеї
готувалися до виходу з Єгипту, об и 
раючи, за наказом Божим, чистого
агнця для ритуальної вечері [див.:
Вих. 12 : 3-11]). По-друге, цей символ
особовий (адже позначає ж ивого аг
нця, що має стати Пасхою). По-третє,
у творі символ подається розгорну
тим, оскільки гимнограф об ґр ун то
вує, чому для представлення Христа
обирає саме такі визначення. І, почетверте, за ознакою зовніш ньо-вну
тріш ньої чистоти Спаситель відпові
дає ж ертовному Агнцю, що був зако
лотий юдеями на знак виведення їх з
єгипетського рабства. Саме у такому
сенсі Христос-Агнець і символізує
перехід, остаточне духовне виведен
ня людей з гріховного рабства, т о б 
то - Пасху (з єврейської «Pesah» пе
рекладається як «перехід», «прохо
дження», а давньогрецькою звучить
як «Пасгха» [4 ,1 9 0 ]). Тож у контексті
Служби на Воскресіння Агнець-Пасха
виступає прообразом Ісуса Христа,
який є ж ертвою за людський рід, і
тим самим - своєрідним мостом, що
забезпечує духовний вихід - переро
дження колишніх грішників.
Такий самий приклад спорідне
носте символів спостерігаєм о й у

ЖИМ (БІШЕНІМ» [8,61.1]. Вихід з могили
Христа як урочиста поява Наречено
го - це очікувана божественна Пасха,
якій люди несамовито радіють. Слід
зазначити, що моделювання си м во
лу тріумфального повстання Спа
сителя з гробу відбувається, як це
переконливо ілюструє арх. Іларіон
(Алфєєв), у традиціях ранньохристи
янських поетичних, гомілевтичних
і навіть апокрифічних творів, також
і у богослуж бових текстах Октоїха,
Пісної та Цвітної Тріодях, що оста 
точно оформилися у VIII-IX ст., тема
сходження й перемож ного виходу
Христа з пекла згадується кілька со 
тень (!) разів [4,132].
Символ Христа-Нареченого д о 
сить багатозначний за походжен
ням. Звичайно, він біблійний, але
які у ньому закладені смисли, старозаповітних чи новозаповітних книг?
Відповідаючи на це запитання, по
трібно брати д о уваги наступне. Поперше, згідно із- святоотецькою ек
зегетикою, у старозаповітній Пісні
над піснями образ Нареченого, що
милується своєю нареченою, сим 
волізує Христа, який захоплюється
оздобленням заснованої Ним Церк
ви (або - лю дської душі) [Див.: 3].
По-друге, у Євангелії Спаситель на
зиває себе Нареченим, у присутності
якого «сини весільного чертога» не
повинні постити [див.: Лк. 5 : 33-35];
а також розповідає притчу про д е 
сять дів, порівнюючи себе і Царство
Небесне із весільним обрядом, під

Показово, що усі чотири співп
ричетності
дем онструю ть
певну
спорідненість між собою . Скажімо, у
четвертій пісні канону два символіч
ні зіставлення розкриваю ть одне од 
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час якого дружки нареченої знахо
дяться в очікуванні на появу голов
ної дію чої особи торж ества - Наре
ченого [див.: Мф. 25 : 1-13]. Зважаю
чи на те, що у вказаному фрагменті
Служби автор закликає святкува
ти прихід Христа («нсхпрдздьн&шк
прдздьнолмкьзнынмн мннімн»), конста
туємо, що смисли старозаповітної
поетичної книги прочитуються тут
суто побіжно, і том у сприйматимемо
цей символ все ж євангельським за
походженням.
Інші структурні параметри си м 
волу Христа-Н ареченого: він о с о б о 
вий, однак не розгорн ути й (немає
контекстуального
обґрунтування
наведеного визначення). А за озна
кою виконання клю чової функції у
влаштуванні важливої події Хрис
тос, який визволяє людей від см ер
ти й тим самим започатковує свято
Пасхи-переходу, відповідає Нарече
ному, з появленням якого для одних
дів (в Євангелії вони названі « р о 
зум н им и») розпочинаю ться весіль
ні гуляння, а інші туди не потрапля
ють. У контексті такої відповідности вим альовується ще одна прин
ципово важлива символічна лінія.
Оскільки Христос, який повстав з
пекла, естети зується як Наречений
і навколо н ього окреслю ється хро
нотоп свята із усіма властивими
атрибутами, то за ознакою піднесено-радісної атм осф ери пасхальний
вихід Спасителя тотож ни й весіль
ним веселощ ам. Відтак весільне
тор ж ество стає п рообразом Пасхи,
а Наречений (яком у впродовж ве
сілля природно змінювати статус і
ставати чоловіком [6, 4 5]) виступає
прообр азом Христа, повноправного
Чоловіка Церкви і том у Господаря
Н ебесного Царства, який виріш у

ватиме, кого впустити на святкову
трапезу, а кого - ні.
Останнє узгодження символів
міститься вже у прикінцевих стихи
рах Служби - «нд ^млїті^». Тут ви
вільнення «ветхого» Адама та звер
шення «н ов ого» у чергове обум ов
лені Пасхою, здійсненою Христом:
«брдтд ддоьд отк&крзднткш н ігмкртк
рдздрі?шд(Тксм, н ксгх^кін дддмх нзкоДНТкСИ, Н НО&кІН СЗЬкриШТкШ «же о
^рнстс НОкДІД тмрк ОЕНОкНШ - пдс^л
гоеподкнм, ПДС^Д Н ПДКЫ рікЯ пдс^д» [8,
63.1]. Завдяки поверненню Спасите
ля через ворота пекла, руйнується
смерть і через те оновлю ється не
тільки Адам, але й усе живе.
Символ « н о в о г о » Адама ми вже
дослідж ували у контексті Служби
на Різдво Богородиці й встановили,
що за своїм походженням він є б і
блійним (нагадаємо, що перш одж е
релом виступає відповідне розм ір
ковування апостола Павла [див.: 1
Кор. 15,4 5-49 ]. Д одамолиш е, що вже
у II ст. зусиллями св. Іринея Ліон
ськ ого це висловлювання Ап. Павла
отрим ало заверш ену б огосл овськ у
сентенцію , згідно з якою Х ристос другий Адам, який здійснив «река
пітуляцію » (відтворення у зв ор от
ном у порядку) ж иття п ервозданно
го Адама [4, 24]). Тож у виведенні
так ої співпричетности гимнограф
слідує ранньохристиянській екзеге
тичній традиції. Схожими у Службі
є й інші параметри цього символу:
він особови й , р озгорн ути й у тексті
і за озн акою відродження лю дської
природи Спаситель тотож ни й « н о 
в ом у » Адаму рівною м ірою . «Н о
ви й » Адам стає п рообр азом Хрис
та - Відновлення л ю д ськ ого роду,
п озбавл ен ого прокляття гріха та
смерти.
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Семантична пов'язаність усіх
чотирьох символів свідчить про ав
торське акцентування на основних
складових подвигу Христа у зем но
му житті. В уяві гимнографа Івана
Дамаскина Спаситель оспівується як
рятівна Жертва, духовний Перехід,
оновлений Початок лю дського роду
і через те - Причина святкової ве
сільної радости. При цьому варто за
уважити, що якщ о символи «Агнець»
та «Наречений» вживаються у Служ
бі тільки двічі, «нови й Адам» - один
раз, то «Пасха» впродовж викладу у
том у або іншому аспектах помина
ється 26 (!) разів (в одній тільки стихирі «на хвалітех» автор підбирає
десять різних епітетів для того, аби
показати значимість цієї священної
події для усього людства: «Пдс^д сеиірндга ндмх дкнксь покдздш, пдс^д нокд
СЬИТАИ, ПДС^Д ТДННДМ, ГМС^Д ЧкСТкНДГа,
ПДС^Д ^рнстд НЗЕД&КТМГД, ГШ^Д HfnopoikНД, ПДІ^Д МАНИ, ПДС^Д МркНкІНМК., пдс^д
А&крн НДМХ рДНСКМІД ОТЕЕкрЗДН1|ІН, ПДСУД
Екш осьиі|ммцін» [8, 63.1-63.2]). Крім
того, із подібним значенням «вихід»,
«позбавлення», «п ерем ога» у творі
25 (!) разів використовується і голо
вна назва свята - «воскресіння» (в
окремих випадках - «поставання»).
Отже ідея духовного визволення, ви
словлена у символічній дії Христа Пасці-Воскресінні, понад 50 (!) разів
згадується у відносно невеликій за
обсягом гимнографічній пам’ятці.
Проте така частотність не дивна.
Адже, з точки зору глибинного релі
гійного змісту, Пасха як найважли
віше позначення виконаної Спаси
телем місії-заповіту є домінантною
тем ою не тільки у контексті Служби
на Воскресіння, але й в усій середньо
вічній клерикальній літературі та
релігійній думці.
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Особові співпричетності яви
щу доп овню ю ться предметними, не
менш важливими з точки зору від
творення цілісного образу Христа.
У Службі на Воскресіння два таких
символи. У четвертій пісні Спаси
тель порівню ється із красним сон 
цем: «Н ДЕНС НЗ ГрОЕД крдскно ПрДЕкДкНОС
НДМХ ЕЯСНІД СХЛНкЦі» [8, 61.1] (в іншому
місці - із предвічним сонцем: «Пріжс
СЛНЦІД СЛНЦЕ ЗДШкДЕІІШ ННХГДА ЕХ ГрОЕХ»
[8, 61.2]); а у сьомій пісні - із світлом,
що не заходить: «fix нстнні? іштл н
КкСІПрДЗДкНДІД (Н (ХПДИНДІД HOlflk C&fTOЗДркНДІД СКСТОНОСкНДДГО дми &ХСТДННН
cShjJH ПрОЕХЗЕКТкННЦІД ЕХ ННЖІ НІЗД^ОДІДИ
СЕГГХ ОТХ ГрОЕД ПЛкТкСКкІ ЕкСШХ кХСНГД»
[8, 62.1]. І в одному, і в другому, і в
тр етьом у випадках Христос позна
чається як особливе, неприродне
джерело світла, що з’явилося раніше
за сонце, що здатне «зай ти » до гробу
та навіть сяяти звідти. Тож Христос
- Світило, яке всюди світить понадприродно і ніколи не згасне.
Символи сонця красного та пе
редвічного сонця не біблійні за своїм
походженням (і хоча в одній з старозаповітних книг пророків Христос
названий «сонцем правди» [див.:
Мал., 4 : 2], все одно вказані співпри
четності видаються самостійними
визначеннями). Тож вперше у Служ
бі на Воскресіння спостерігаємо при
клади формування святоотецького
уявлення про подвиг Христа. А ось
символ світла, що не заходить, є бі
блійним, точніше - євангельським
(численні першоджерела містяться в
Євангелії від Івана [див.: Ів. 8 : 12; 9 :
5], 12 : 35-36]). Інші структурні пара
метри символів: вони безособові, у
тексті подаються розгорнутими і за
ознакою зовніш ньої світлосяйности
Х ристос одночасно тотож ний крас-
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ному (і в сенсі прекрасного, і в сенсі
яскравого) та передвічному сонцю
та світлу, що не заходить і том у пе
ретворю є ніч на день. Тож красне
/ передвічне сонце й світло стають
прообразами Спасителя - понадприродного Сяйва.
Т. Храмцова вважає, що у Пас
хальному каноні Івана Дамаскина
поняття світла з усіма семантични
ми похідними, які зустрічаються у
кожній пісні, іноді неодноразово, є
«смисловим знаком Христа» і том у
одним з дев’яти «мотивів смислу»,
за «яким закріплений конкретний
богословський зм іст» - знаменувати
тем у Воскресіння [9]. І хоча дослід
ниця не бере до уваги різні сим во
лічні спрямованості цього «м оти ву
см ислу» (який у Службі позначає
як самого Христа, так і бож ествен
ні енергії, про що мова піде нижче),
можна погодитися з її думкою про
те, що гимнограф прагне розкрити
сутність Воскресіння через активне
світлонаповнення простору, в яко
му знаходиться Спаситель. Через те
Пасха - це освітлення усього світлом
Христа.
У символізації образу Ісуса Хрис
та за напрямом встановлення співп
р и четн осте явищу особові відпо
відності за кількістю переважають
предметні. При цьому усі символи,
за виключенням красного / перед
вічного сонця, «підказані» автору
Св. Письмом. Відтак на рівні втілен
ня образу Спасителя Іван Дамаскин
майже абсолю тно іде за біблійною
традицією.
Перейдемо до символізації о б 
разу Христа за напрямом вста н ов
лення сп івп ри четн ости імени. Цей
напрям сим волізації обум овлений
попередніми позначеннями співп

ри ч етн ости явищу, оскільки саме
сим воли «А гн ец ь» і «Пасха», ра
зом із головним найменуванням
- «Х р и стос», укладач Служби ви 
к ор и стову є як звертання до Спа
сителя. Це дає підстави вважати,
що означені звернення ви кон ую ть
функцію символічних імен у творі
(адже, як свідчать теор ети к и ідеї
ен ергій н ого пізнання Бога, це є
мож ливим, у том у числі й завдяки
прославленню Його імени: «Будьяке поняття будь-якої відкри тої л ю 
дям властивости Божої буде одним
з численних Імен Божих» [2, 153]).
Н атомість, «нови й Адам» і «Наре
чений» як звернення не ви корис
тов ую ться . І ще одне важливе сп о
стереж ення: надане батьками (за
напоумленням ангела) ім’я Х ристо
ві - Ісус - у Службі ж одн ого разу не
згадується. Причини послуговання
/ непослуговання такими іменами
очевидні: гимнограф насамперед
підкреслю є містичний релігійний
статус Спасителя, який є: Ж ертвою
за лю дський рід, духовним Перехо
дом грішників і, зреш тою , - обіця
ним для людей М есією (єврей ськ е
«M asiah» буквально перекладаєть
ся як «пом азаник», а грецькою зву
чи ть як «Х р іато 9» [6, 37]).
Щодо тр етього напряму сим 
волізації, т о у Службі, присвяченій
Воскресінню Христа, встановлення
його співпричетности Богу вигля
дає, на перший погляд, зайвим та
надлишковим. Разом з тим, саме за
вдяки виявленню символічної співп
ричетности Бога-Сина Богові-Отцю
та Богові-Духові спостерігаєм о п о
казові образні унаочнення христи
янського віровчення про рівність
іпостасей Святої Трійці, а також про
енергійні потенції Творця.
бї

Spheres of culture

Яскраві унаочнення рівности
іпостасей Святої Трійці зустрічаємо
впродовж усієї Служби на Воскресін
ня, адже Христос весь час відтворю 
ється як Бог, як Владика світу, як Пе
реможець диявола та смерти, як Спа
ситель людства: «Мко ьхстд Господе
Й м к р Т Б И Ь к ІН

СХМ крТк

сын*

родх

спдсдм

МКО

ЕСТк

КОЖИН

ч д к ьЦ к с к х н » [8 , 6 0 .2 ].

Однак, попри всю свою м огутню са
м одостатність, він завжди підпоряд
кований Отцеві: «Схпдсе мои жн&ое н
Н Е Ж кр Т к кН О Е ЗДКОЛЕННЕ МКО БО ГХ СЕБЕ &ОЛЕМ

прньвдс кх откцм» [8, 61.2]. Прийняв
ши ж ертовне заклання за власною
волею, Христос повстає з гробу як
всемогутній Бог і йде до Отця як по
кірний Син. Тож Бог-Син співпричет
ний Богові-Отцеві, як слухняний ви
конавець батьківського повеління.
Рівність іпостасей Святої Трійці
підкреслюють й божественні енер
гії, що показують дії Творця. У твор]
вони не просто організують простір,
у якому перебуває Спаситель. Вони
- головне знаряддя, яким Христос
весь час діє: звільняє людину від грі
ха, повстає з пекла, возз'єднується з
Отцем тощо.
Однією з форм, у яких окреслю 
ються божественні енергії у Службі,
є сяйво. Христос, який, як ми вста
новили, позначається символом не
природного Сяйва, виходить із пекла
сяючи неземним світлом. Як втілен
ня цього світла, він наділяє світлови
ми властивостями й свій гріб: «Н ыне

небесах, на землі та навіть у пеклі.
Одним з показників такого перенаповнення стає гріб - джерело світла.
Другою ф ормою зображення б о 
ж ественної енергії у творі є благо
датна всеперемагаюча сила, якою
діє Спаситель. Цю силу гимнограф
оспівує декілька разів, але щ ора
зу у контексті прославлення б е з
переш кодного тріумфу Христа над
см ертю та пеклом: «Аще и въ гробъ
съниде бесъмьртьне, нъ адову раздруши силу и въскрьсе яко п о б е 
дитель» [8, 61.2]; «Христосх отх гроБД СЬОКОДНТкГМ, ОТХ ^Х ГрЕ^ОЬкНЫН^Х,
крдтд ДДОКД ОТкБкрЗДКТкСМ Н СЯМкрТк
рДЗДр^ШДЕТкЕМ» [8, 63.1]. Звільнившись
від смерти й через те спростувавши
її, Христос виказав ту силу, яка ви
явилася могутніш ою за силу пекла.
Цікаво, що з м етою поглиблення
теми чудесного повстання з могили
Спасителя в одному місці гимнограф
вдається до прийому персоніфікації
пекла, яке гірко оплакує свою повну
безпорадність перед бож ественною
силою (це розтягується на дві ст р о 
фи!]: «ДкНКЕк ДДХ СТЕНЫ ЬХПНЕТк: рдздрйIjJHCM /МОИ ЬДДСТк, прнн^х МКО МкрТЬкЦД
ЕДИНОГО ОТХ !?А»крШИН^Х СЕГОЖЕ ДкрЖДТН
ОТННі/ ДкНЕ могй, НХ ПОГ^КН^Х СИМ НМНЖЕ
ЦкСДркСТБОБД^Х ДЗХ НМЕ^Х МкрТЬкЦД ОТХ
БЕКД, НХ СЕ kkCM Ck ЬХСТДЬЛМЕТк. ДкНкСк
ДДХ СТЕНЫ БХПНЕТк: ПОЖкрТДМН ЕЫСТк
Д к р ж д ьд ,

пд сты рк

р д спы тхсы

н

дддмд

ЬХСКрЕСН, Н М НЖ Е ЦкСДркСТ&ОБД^Х ДНШН^ХСЫ
Н Ы Ж Е ПОЖкрО^Х & Х ЗМ О ГХ БкСЫ Н ЗЕД к К Д ^ Х ,

kkCM НСПХЛНН11ШМ С&ЕТД НЕЕЕСД ЖЕ Н ЗЕАМ М

H CTXljJH

н прЕнсподкнмм» [8, 60.2]; «...сьЕТОноскнн
нс^одмірм ХрнстІ? отх грокд» [8, 61.1];

схмкрткнды дкрждьд» [8, 64.1]. Як за
уважує арх. Іларіон (Алфєєв), плачстогін
персоніфікованого
пекла
відображає традицію, що встанови
лася ще в ранньохристиянських апо
крифічних та поетичних творах. За
цією традицією пекло (або смерть]

«...НЕЗД ^О Д М И

C SETX

ОТХ

ГрОКД

ElAkTkCKkl

ббсемх ехснм» [8, 62.1]. Христос-Світло
виявляє себе у енергії незбагненно
го й невичерпного сяйва, що перенаповнює простір у трьох вимірах: на
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само має визнати свою поразку від
особл и вого мерця, який виявився
спроможним воскреснути [4, 21-70].
Тож ту т зруйноване царство диявола
якраз і свідчить, що постраждало від
потужної нездоланної сили, яка ви
вела Христа, спустошила всі гроби та
згубила «см ертну державу».
Нарешті тр етьою ф ормою пред
ставлення божественних енергій у
Службі є поетизація особли вого бла
гого запаху. Його відчувають ті, хто
зустрічають й переживають Пасху:
«Ндпхднишдсід &ьш радости, ндпхлнишдш
клдго^днии» [8, 64.2]. Благі пахощі д о
зволяю ть вірянам на чуттєвом у рів
ні сприйняти божественні енергії
- відчути їх та надихнутися ними, а
відтак сповнитися радісним станом.
Таким чином, у Службі на Во
скресіння символізація за напрямом
встановлення співпричетности Богу
виступає одним з найбільш яскра
вих і, в той же час, глибоких сп осо
бів формування образу Спасителя.
Іван Дамаскин, як блискучий гимнограф-богослов, наголошує на єдності
Св. Трійці у виконанні Христом своєї
великої місії, що назавжди змінює
духовний статус людини, а через те
й оновлю є людство. При цьому ідея
енергійного виявлення Творця стає
настільки важливою для автора, що
він розрізняє одразу три форми вза
ємодії Бога-Сина із Богом-Отцем та
Богом-Духом - за доп ом огою бож е
ственних енергій. Загалом, у Службі
на Воскресіння усі три напрями сим
волізації образу Христа Спасителя
«працю ю ть» на одну важливу ідею
- відтворити величну постать Месії,
який приходить д о людей як най
більша Жертва за їхні гріхи і водно

час як Пастир, як Господар великої
трапези, оточений благодаттю, що
сяє неземним світлом, живить та пе
ресилює усе навкруги.
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