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І., з Х ст.,
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VIII

SUMMARIUM

Inter manuscripta Slavorum in Bibliotheca V aticana asвervata Codex
Vaticanus N. XV, in lingua ucraina. antiqua ma.nuscriptus versus finem ваес.
XV vel initio ваес. XVI, liber Euchologium seu Trebnik Metropolitae Kioviensis
nominari potest. Collectionem enim ordinum, orationum, beneditionumque secundum uвum, consuetudinem et traditionem Ecclesiae Kioviensis habet. Librum hunc prae manibus habentes, in tractatione noвtra officia pontificalia ut
erant in usu in Metropolia Kioviensi ваес. XV et ante explicare conati вumus.
Tenemus pro oculiв non вolum usum antiquum, sed etiam comparationem fecimus
cum libro Pontificali, Archieratikon dicto, quo hodi(j hierarchae ucraini utuntur.
Sermo fit ita.que de ordina.tione lectoris, subdiaconi, diaconi et sacerdotis, de
conвacratione h. е. chirotonia episcopi, de conвacratione Ecclesiae et Antimensiorum, necnon de variiв offieiis аЬ ipso Metropolita diebus festis anni Hturgici
celebratis. Quaestio historica et in parte philologica ultimo tempore а Patre Michaele 'Vawryk, OSBM in docto articulo, in honorem Cardinalis Isidori, Metropolitae Kioviensis scripto, satis explicata fuit (cfr. An~lecta Ordinis S. Basilii
Magni vo. lV (Х), fавс. 3-4, Romae 193, р. 329-460).
In diвertatione noвtra ordines Sacramentorum а вacerdote adminiвtrandoв
etiam habentur.
In fine diвertationis index capitum totius Е uchologii in lingua ucraina habetur. Videbatur nobis rem utilem esse indicem latinum cum brevi expositionc
Соdісів manuscripti illuвtrare.
INHEX CAPITUM

EUCIIOLOGJI

EORUM BREVIS EXPOSITIO

ЕТ

KIOVIEDSIS

SAEC. XV

VEL

111\ІТ. SAEC.

XVI

QUAEI>AM OBSERVATIONEI'-=:

Folium І. Euchologii deeвt. Continebat oration~в in die partus.
In folio 2. iam habemu~ orationem «quando infans imponitur cunis. ))
3. Ora.tio dicenda octava die post partum, ad cruce вignandum puerum
accipientem nomen (f. 3). Usus est octavo die, infantem аЬ obstetrice in templum
deportari et prae foribus sisti. Sacerdos autem а benedictione auspicatus, dicit:
Sanctus Deus. Sa1мtissima Trinitas cum Pater 1мster. Tum vero вignat cius frontem,
ов et pectus dicitque orationem: Dопьіпе Deus noster, te rogamus, te precamur,
signetur lunwn vultus tui super servum tuum hunc etc.
4. Ordo servanduв ad faciendum infantem cathechumenum (f. 3). Baptizandi zonam васеrdов solvit et exutum, excalceatumque ad Orientem вtatuit,
discinctum, nudo capite et absque calceamcntis, demisвas manus habentem.
Et in faciem eius ter inвuffiat, terque faciem et pectus eius cruce signat et manu
еіuв capiti imposita dicit orationem: In поиьіпе tuo Deus veritatis. Sequuntur exorcismi treв.
ІХ

Е t inвuffiat васеrdов

in ов, in frontem et in pectus pueri, dicenв:
omrwm et immundum spiritum absconditum, et ьedem quasi nidum in
eius corde sibi reservantem, аЬ ео expelle.
Tunc вacerdos baptizandum ad Occidentem convertit manuв in altum
protendentem et ait ter: Abrenuntias Satanae, et omnibus operibus eius, et omnibus
Angelis eius, et omni ротрає eius et om1ti cultиi eius'! Post abrenuntiationem Satanae вequitur coniunctio Christo et recitat baptizandus symbolum fidei: Credo
in unum Deum.
М alignum

5. Alius ordo brevior et oratio, quando baptisma maturandum est
firmitatem graviorem infantis (f. 11 ).
6.

Ех вtatutiв

Sancti Ioannis

Chrysoвtomi

оЬ

in-

de baptisma te infantium (f. 11)

7. Ordo abluendi infantis die octava (f. 11 v).
Post dies septem iterum puerum deferunt in ecclesiam, ut abluatur. Linteisque eum вolvit sacerdos et zonam discingit, orationem dicens: Deus, qui servo
tuo per sanctum Ьaptisma peccatorum redemptiorwm etregenerationis vitam largituв es.
Et post orationeв, accepta spongia nova, aqua frontem eius, caput, pariter et
pectus detergit et reliqua dicens:
Baptizatus es, illuminatuв ев, unguento Confirmationis unctuв es, sanctificatus
et a~lutus es: In nomine Patris et Filii et Spтitus Sancti.
8. Oratio dicenda die 40 - ma ровt partum (f. 12 v).
Quadragesimo die templo rurвum praesentatur puer, ut Ессlевіае aggregetur
id est, ut in Ecclesiam induci principium вumat, а matre iam vero plene mundata
lota.que adвtante etiam qui susceptoriв munus in baptismate obituruв est, offertur,
sacerdos vero post initium consuetum, matre cum puero caput inclinante, super.
eum вignum crucis facit et manu caput eius tangens, dicit orationem:
Domine Deus omnipotens, Pater Domini nostri Jesu Christi, qui naturam
omnen rationalem et rationis expertem verbo tuo condidisti.
Post orationes vero вacerdos accepto puero, ante foreв templi, cum ео crucem
efiormat, dicens: Ecclesiam. ingreditur servus Dei.
In templum deinde inducit, dicens: Ecclesiae sit consors seJvиs Dei.
Tunc inferit usque ad altaris portam, dicens: І n Ecclesia reCJipitur servus Dei.
Et ad sanctum usque altare inducit, ві fuerit masculus, si vero foemina adusque
speciosas portas, dicens: Nunc dimittis.
9. Oratio ad faciendum paganum cathechumenum (f. 13 v).
10. Ordo recipiendi in Ecclesiam Dei

venienteв ех

variis

haereвibus

(f. 14).

11. Quomodo errores suos abrenuntiare debent manichei ad Ecclesiam
(f. 15).

veni~ntes

12. Quomodo et quando
13. Ordo

servanduв

instituenduв віt

cathechumenus (f. 19).

in recipiendis manicheis et oratio (f. 20 v).

14. Sancti Mcthodii pariмchac Constantinopolitani statutum de recipiendis variis haereticis in Sanctam Ecclesiз.m (f. 21 v).
15. Ordo recipiendi iudeos conversos (f. 25).
х

Ordo servandus circa eos qui ех hebraeis ad christianam :fidem accedant,
sacerdote videlicet dicente et ipso hebraeo ad verbum repetente, renuntiatio
vero евt eiusmodi: Renuntio omni Hebraeorum consuetudini, et ritibus, et legalibus,
et azymis, et agni immolationi, et tuЬis, et tabernaculorum festo et reliquis omnibus
Hebraeorum festis ... Et m·edo in Patrem et Filiuuь et Sanctum Spiritum, sanctam
et consubstantialem et individuarn Trinitatмn.
16. De Melchisedecianis, Theodotianis et
doctrinis (f. 28 v).

Aphinganjв

eorumque falsis

17. Professio :fidei аЬ Aphinganis facienda (f. 29).
18. Ordo servandus in recipiendis вагасеnів (f. 30 v).
19. Oratio in pueros litteras addicturos (f. 33 v).

20. Ordo вponвalium et nuptiarum (f. 34).
Divinam Liturgiam, stante in sanctuario sacerdote, coniugio copulandi
prae васгів foribus consiвtunt, vir quidem а dextris, mulier autem а sinistris; sunt
vero reposita in dextra sanctae mensae parte duo ipsorum annuli.
Tum sacerdos, recens nupto1·um tertio capita signat, tradiditque illiв cereos
ассеnвов, et in templum illoв inducit et ровt thurificationem incipit: Benedictus
Deus noster.
Si quidem voluerint eodem temporiв враtіо coronati, ingrediuntur eodem
die templo sponsi, cum сеrеів accenвis, praecedente sacerdote cum turibulo et
Epiвtolae et Evangeli lecбonem, accepto in manibus communi poculo, sacerdos
diвtribuit ipsis uвque ter6o, viro primum et deinde uxori, et confestim deducens
eos вacerdos, pronubo retro sustinente coronas, vertitur in circuliformam et cantatur: Age chorum Isaia. Virgo gessit uterum et peperit filium Emmanuel, Deum et
hominem, Oriens nomen eius.
Ровt

21. Officium in benedicendos bigamos (f. 37 v).

22. Ordo in constituenda fraternitate spirituali (f. 38 v).
23. Ordo in facienda adoptione (f. 40 v).
24. Ordo

confeвsionis

(f. 41 v).

25. Ordo ad accipiendam Sanctam Eucharistiam (f. 48 v).
26. Ordo

вervandus

in communione graviter aegrotantium (f. 62).

27. Quando aliquis monasterium accedit ut recipiatur in fratrem (f. 63).
28. Ordo servandus quando aliquis desiderat fieri reclusus (f. 64).
29. In abluendis sacris reliquiis (f. 66).
30. Ordo dandi in communionem aquam die Theophaniac IJomini benedictam, quando non potest dari Sac1·amentum Altaris (f. 68 ).
Sancta communione оЬ patrata graviora scelera privatiв aquae benedictae
ХІ

modicum epotandum, sanguiniв Domini, sicut et corporis vice, panem eulogicum
in Liturgia. praebet Ессlевіа orientalis, illaque sanctificationem aliquam in anima operari arbitrantur. Hinc tam panis eulogicus quam aqua sancta Theophaniae
nuncupata, ma.gnam а orientalibus dum sumuntur requirunt reverentiam et excitant devotionem.
31. Ordo recipiendi novitium (f. 69).
Post troparia et duas orationes вacerdos tendet eum in cruciв formam,
dicens: In потіпе Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et induit eum tunica et pileum nulla prece вubiuncta imponit. Et fit dimisвio.
32. Ordo dandi parvum habitum (f.71 v).
Edito minori signo. horiвque iam а fratribus inceptis, adducit Ессlевіае
praefectus tonsione initiandum monachum qui metanias facit prae вacris foribus
et ad chorum unurnquemque unam. Et cum sacra Liturgia incepta fit, stat ille
in regiis portis diвcinctus, excalceatuв et aperto capite. Cantatis vero antiphoniв,
post ingressum fit o:fllcium parvi habitus віvе mandiae.
33. Ordo vestiendi magnum habitum (f. 71 v).
In Liturgia Divina, peracto Evangelii ingressu, abiicit sancti habitus angelici
candidatus, capitis tegimen et quaв habet in pedibus caligas et ter reverentiam
corporis demissione exhibens, post varia troparia respondet вacerdoti interroganti: Ad quid accessisti, frater.
Post orationes tondet eum in formam cruciв et induitur tunica et accipit
pallium magni habituв, tunc cucullum, analabum et cingulum. Е t in fine tradit
illi crucem et ccrum accensum et osculatur monachus а fratribus, qui psallunt:
Viтtutem.. m..ysterii agnoscarnuв, fratreв. Et fit dimissio.
34. Ordo miniвtrandi extremam unctionem (f. 84 v).
Offi.cium вancti Olei decantatum а septem sacerdotibus congt·egatis in ecclesia aut in domo extremam unctionem suscipient.is.
35. Officium agonizantium (f. 101 v).
36. Officium funebre monachorum (f. 106).
37. Ordo canendi supcr colybum in

mьmoriam

monachorum defunctorum

(f. 121).

38. Officium laicorum defunctorum (f. 14).
39. Ordo canendi super colybum in memoriam fidelium mortuorum (f. 132).
40. Quomodo canendum pro defuncto post mensam (f. 134).
41. Ное caput deest in manuscripto. Continebat Divinam Liturgiam
Sancti Patris Ioannis Chrysostomi.
42. Divina Liturgia Sancti Patris Basilii Magni (f. 155).
43. Officium Mysteriorum Praesanctificatorum (f. 165).
45. Oratio

вuper

colybum in honorem Sanctorum (f. 171 v).

46. Alia oratio in memoriam Sanctorum (f. id.).
ХІІ

47. Oratio diebus festis Domini dicenda (f. 172).
48. Orationes vespertinae (f. 172 v).
49. Orationes matutinae (f. 176 v).
50. Preces absolutoriae totius hebdomadae et festorum totius anni (f. 181).
51. Preces in processione dicendae (f. 183).
52. Collecta maior in processione dicenda (f. 183).
53. Quando celebrat Metropolita commemorationes (f. 185).
54. Officium in fundata ecclesia et figenda cruce (f. 186).
55. In dedicatione ecclesiae et altaris (f. 187).
56. Modus faciendi Antimensia sacra (f. 201 v).
57. Ordo consacrandi Antimensia (f. 202).

Postquam sacerdos Antimensia sarrae mensae imposuerit, pontifex illis е
vino condito quantum sufficiat infundit, dum dicitur psalmus: Asperges те hyssopo et rnundabor. Deinde magni Unguenti (5. Chrisma) vase accepto, illo cruces
efformat et fit thurificatio, et prolatis deindв reliquiis Sanctorum et ceroma.xtice
immixtis et in posteriori parte Antimensii in disposito loculo posiбs et reete inclusis, oratio fit: Do1nine Deus noster. qц,і etiam decertantibus pro te М artyribus
gloriam hanc liO?ttulisti. Et celebratur super Antimenвia neoconsacrata per septem dies Divina Liturgia, postea in loco debito ecclesiae cathedralis conservata
sunt et sacerdotibuв secundum necessitatem distribuuntur аЬ episcopo.
58. Formula inscribenda Antimensio (f. 202).
59. Officium quando mota fuerit sacra mensa (f. 208).
60. Alius ordo quando mota fuerit sacra mensa (f. 209 v).
61. In aperitione Ecclesiae

аЬ

haereticis pollutae (f. 210 v).

62. Oratio in ordinando acolytha (f. 213).
63. Preces in ordinando ecclesiarcha (ibid.).
64. In ordinatione lectoris et cantoris (f. 21 v).
Offertur ordinandus episcopo et а pontifice ter in capite signatur et in crucis
formam tondetur аЬ ео, dicente: In no1nine Patris et Filii et Spiritus Sanct·i. Et
induit eum tunica, hoc est parvo phelonio, post orationem Liber Apostolicus
lectori traditur.
65. In ordinando subdiacono (f. 214).
Pontifici in аресіова porta sedenti ante Liturgiae initium ordinanduв in
subdiaconum offertur. І ubet pontifex eum stichario vestiri et praecingi, pollubrum
etiam cum vase et mantili deferri. Post orationes praescriptas subdiaconus aquam
lavandis manibus infundit, dicens ter: Quotqnot adestis fideles.
66. Ordinatio diaconi (f. 215).
ХІІІ

Postquam alta voce pontifex protulerit: Et erunt rnisericordiae М agni Dei
ordinandus diaconus adducitur, ter sacram mensam circumlustrat, dum canitur:
Sшncti martyres. Post orationem consacrationis diaconi et ecteniam, pontifex
stolam diaconicam, hoc est orarion, humero sinistro ordinati circumponit, dicens:
Dignus. Et tradit illi etiam sanctum fiabellum, hoc est ripidion, et osculatur illum.
67. Ordinatio presbyteri (f. 216 v).
Post ingresвum magnum locum habet et omnia simili modo ut in ordinatione
diaconi fiunt. Pontifex partem orarii posteriorem in anteriorem pectoris ordinati
reducit, deinde phelonio eum induit, illumque osculatur.
Cum autem е donis sanctis sublatum fuerit velum et populus dixerit: Dignum
et iustum est, accipiens pontifex ех disco sacrorum panum particulam, hoc est
totum agnum, in manus ordinati eam tтadit et ille solam pontifi.cis manum osculatur et inclinat eum super mensam sacram. Ille vero pani а se manu apprehenso,
frontem inclinat atque ita inclinatus manet. Cum autem dixit pontifex Sancta
Sanctis, tunc panem illum consacratum еі reddit ordinatus et аЬ ео prius ~liis
Sacerdotibus pretiosi Corporis et Sanguinis Christi particeps factus, communionem
aliis distribuit, orationemque retro Ambonem 1·ecitat et per septem dies continuos
quotidie celebrat.
Professio fidei аЬ archimandrita facienda coram Metropolita(f. 218).
68. In ordinando archimandrita officium (f. 219).
69. Electio episcopi quomodo in Metropoliva Kioviensi facienda (f. 20).
70. Statutum de nominando episcopo (f. 222v).
71. Ritus praeparationis (f. 223v) et ірва consacratio episcopi (f. 227). Completo hymno Ter Sancto conscendit Metropolita crepidinem, quae est ante sanctam
mensam et аЬ adstantibus duobus ерівсорів o1·dinandus illi offertur.
Chartophilax autem chartam еі tradit in qua haec вcripta sunt: Suffragio
et (;Onsensu Deo amabilissimorurn Episcoporum et sшnctorum presbyterorum Divi'lta
Gratia, quae semper infirma curat, etc.
ExpJicat autem evangelium pontifex, capiti et cervicibus ordinati eam imponit, manum suam vero еі impositam tenens una cum aliis episcopis, recitat
orationes. Et dicto Amen elevat Evangelii codicem et sanctae mensae imponit.
Atque ita ordinato palium imponit, dicens: Dignus. Deinde ordinatum pontife.x:
ordinans exosculatur sicut et reliqui episcopi.
72. Litterae ordinationis presbyteri (f. 230).
73. Litterae ordinationis episcopi (f. 230 v).
Instructio neopresbyteris аЬ archimandrita aut protopresbytero fa.cienda
(f. 231 v).
74. Ordo recipiendi quemvis ingredientem (f. 232).
75. Mensis septembris die

І - а

officium novi anni (f. 234 v).

76. Officium dicendum die 14 septembris hoc est in festo Exaltationis
Sanctae Crucis (f. 242).
77. Horae dicendae in vigilia N ativitatis Vomini N ostri J esu Christi (f.
244 v).

XIV

78. Horae in vigilia Epiphaniae Dornini dicendae (f. 259).
79. Officium magnae bencdictionis aquae in festo Epiphaniae (f. 273).
80. Preces in abluenda sacra rnensa (f. 278).
81. Ordo ablutionis pedum in Coena Dornini (f. 280).
82. Lectio Epistolae et Evangelii in Liturgia Sancti
rnini (f. 284 v).

Вавіlіі

in Coena Do-

83. Feria V maioris hebdornaclis, Passio D.N.I.C. (f. 288).
84. Horae persolvendae feria VI maioris hebdomadis hoc est in Parasceve
(v. 299).

85. Vesperae in feria VI in Parasceve (f. 319).
86. Officium super cathechurnenos in feria VI rnaioris hebdornadis (f. 322).
87. Officium Sabbati magni (f. 325).
88. Preces benedictionis aquae

а

metropolita dicendae (f. 326 v).

89. Officium matutinurn Sabbati rnagni (f. 327 v).
90. Officium in

вepulchrum

Dornini Nostri Jesu Christi (f. 336 v).

91. Variae lectiones Sabbati magni hoc est paromiae (f. 338).
92. Officium in Dominica Paschatis et sermo Sancti Patris Ioannis Chry(f. 339 v).

вostorni

93. Quomodo dicuntur horae per totam hebdomadam Paschatis (f. 342 v).
94. Divinae Liturgiae antiphonae in die Paschatis (f. 343).
95. Vesperae diei Paschatis (f. 344).
96. In festo Pentecostes antiphonae (f. 345).
97. Eadem die vesperae preces curn genuflexione (f. 34G v).
98. Benedictio aquae die 1 -

а rnensiв

Augusti (f. 355).

99. Responsoria diebus festis Dornini, Beatae Mariae Virginis et Sanctorum,
in quibus dicitur Polyeleon (f. 356).
100. Officium in festo Exaltationis Sanctae Crucis (f. 358).
101. Officium pro aegrotis (f. 360).
102. Tempore pestilentiae canon ad Dorninurn Nostrum Jesurn
(f. 369).

Chriвturn

103. Canon ad petendam pluviam (f. 371 v).
104. Canon ad petendarn aeris serenitatem (f. 376 v).
105. Canon pro principe et populo tempore belli (f. 380 v).

XV

106. Canon ad beatam Mariam Virginem in quovis necessitate (f. 385).
107. Alius canon ad Beatam Mariam Virginem (392 v).
108. Oratio

аЬ ерівсоро

dicenda quando intrat in aliquam urbem (f. 396).

109. Oratio ad absolvendas principes (f. 397).
110. Oratio ad absolvendas principissas (f. 397 v).
111. Oratio super milites bellaturos (f. 398).
112. Oratio

вuper

navigaturos (f. 399).

113. Oratio super naves bella.ntium (f. 399 v).
114. Oratio super peregrinaturos (f. id.).
115. Oratio super incipientes ieiunium (f. 400).
119. Oratio ad benedicendum carnem,

Іас

et caseum Paschatis (f. 402 v).

120. Oratio ad benedicendum panem sanctum
(f. id.).

Ьос

est artos in die

Paschatiв

121. Oratio in frangendo sancto pane, artoв, in Dominica Sancti Thomae,
ровt diem Paвchatis (f. 403).

prima

122. Oratio die Sancti Apostoli Petri super filios spiritualeв (f. id.).
123. Oratio super araturos (f. 403 v).
124. Oratio in

вementem

(f. id.).

125. Oratio ad benedicendam messem (f. id.).
126. Oratio super afferentes primitias escarum (f. 404).
127. Oratio ad obtinendam dilectionem et pacem (f. id.).
128. Oratio ad reconciliandos inimicos (f. id.).
129. Oratio ad absolvendum аЬ interdicto (f. 404 v).
130. Oratio in tonsione capitis (f. id.).
131. Oratio in ornando capite neoconiugatae (f. 405).
132. Oratio super gregem (f. id.).
133. Oratio in immolando tauro vel ariete (f. 405 v).
134. Oratio in fundanda nova domo (f. id.).
135. Oratio in benedicenda nova domo (f. 406).
136. Oratio ad fodandum puteum (f. id.).
137. Ora6o ad benedicendum novum puteum (f. id.).
138. Si quid polluti in puteum inciderit (f. 406 v).
139. Si quid polluti ceciderit in vas vini vel olei (f. 407).
140. Oratio ad purificandam vas quodvis pollutaum (f. id.).
141. Oratio in praeparando vinum aut mel (f. 408).
XVI

142. Oratio in liberatione servi et manumissione (f. id.).
143. Quaestiones Sancti Anastasii (f. id.).
Oratio ad absolvendum а quovis vinculo (f. 409).
Oratio ad absolvendum а iuramento temere facto (f. 409 v).
144. Orat,io

а

comunicatutis dicenda (f. id.).

145. Ad reconciliandos poenitentes (f. 409 v).
146. Oratio absolutoria defunctorum (f. 412).
Desunt sequentia 28 folia quibus continebantur var·iae orationes breviores,
22 capitibus distinctae.
178. N arratio de monacho qui 3 aureos clam servabat
Anasthasii Antiocheni, sine initio (f. 440).

ех

Dialogo Sancti

179. Statutum Sancti Vladimiri (f. 440 v), Jaroslavi filii eius (f. 443), et
Magni Ducis Basilii Demetriadis (f. 447).
180.

Cycluв вolaris

(f. 447 v).

181. Tabula paschalis f. 448 v).
182. Cyclus lunaris (f. 450).
183. Calendarium 12 mensium,

incipienв а

mense ianuario (f. id.).

184. Commentarius in Divinam Liturgiam Sancti Ioannis Chrysostom
(f. 453 v).
185. Sancti Basilii poenitentiale monasticum (f. 473).
186. Litterae Episcoporum Metropoliae Kioviensis terrae Lithuaniae ad
Patriarcham Constantinopolitanum de expulsione Photii Metropolitae Kiovienвis
{f. 481).
187. Orationes super iudeos et saracenos converвos (f. 485).
188. In dedicatione Ecclesiae (f. 487).
189.

Рrесев

pro al:'grotante (f. 487 v).

190. Troparia ad Beatam Mariam Virginem supplicia (f. 488).
191. Ordinatio Cyrilli Metropolitae et aliorum Episcoporum cum instructione
ad sacerdotes (f. 490).
192. Tabella paschalis in annos 1540 - 1584 (f. 496).
193. Epistola Ieremiae patriarchae Constantinopolitani (f. 50).
194. Officium rubi ardentis in monte Sinai (f. 502).
195. Canon pro defuncto (f. 511).
196. Canon pro

benefactoribuв,

sine fine (f. 513 v).

Folia alia usque ad 522 deвunt, praeter f. 520 in quo fragmentum Epiвtolae
Photii Metropolitae Kioviensis habetur.
Tunc litterae absolutoriae metropolitae vel episcopi (f. 523 v et 525).
Oratio аЬ episcopo in urbem ingrediente dicenda (f. 527).
Benedictio vexillorum et armorum (f. 529 et 530).
Finis Е uchologii К ioviensis manuscripti desideratur.
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ВВЕДЕННЯ

В історичному погляді на виховання к,андидатів до духовного

стану в к,оротк,а агадк,а про сеячення презвітерів та про хіротонію
вписк,опів в старій Ниївськ,ій дер;исаві, у к,ня;исих часаз:

(1).

Тут бу

де .мова про обряди ни;исчих та вищих свячень, до хіротонії вписк,опа

вк,лючно, а відтак, про інші архиврейськ,і слу;исби. Все це на основі
Ниївськ,ого Евхологіона, по-ук,раїнськ,и Требник,а, з

XVI

XV

чи половпни

сторіччя. Рук,опис цього Евхологіона зберігається у Ватик,ансь

к,ій бібліотеці. Його назва у к,аталогах цівї ;ж бібліотек,и: Евхоло
гію.м Слявоnік,у.м,

Число

15.

Загальний опис згаданого к,одек,су по

дав.мо на к,іnці.
У минулому столітті мусів його мати в рук,ах митрополит

Йосиф Сембратович, в часі свого побуту в Римі. Тоді з доручення
Апостольськ,ого Престолу була

створеnа ок,рема літургічна

к,омі

сія для підготови нового повного Требник,а. В тій к,омісії провідnу

ролю .мав відограти .митрополит Йосиф Сембратович. До помочі
йому був прианачений отець Мартинов, Т.

1.,

тоді в Пари;исі. В

розмові з отцем Нирило.м Норолевськ,и.м в Ри.мі,

na

к,ільк,а .місяців

перед його смертю, агадували ми той к,одек,с. Отець Нирило твердив,
що к,одек,с був в рук,ах отця Мартинова, мусів бути те;ис в рук,ах

митрополита Йосифа. Та до нале;исnого вик,ористання його не дій
шло, бо тодішня ри.мськ,а літургічна к,омісія для підготови нового

видання Требник,а не завершила свого завдаю-tя. ВміJ1С'Часі був про
голошений Львівськ,ий Собор і справу віддано в рук,и Отців Собору.

Львівськ,ий Собор справді зайнявся обрядовими справами і вирішив
теж: ва;исJ-tіші питання дотично к,ниги Евхологіона чи радше тих

чинів, що в Евхологіоні,

Требник,у, містяться.

Так,о;ис тоді,

1891

рок,у, Собор вирішив видати новий Требник,. Зміна на митрополи
чому престолі, бурхливі рок,и початк,у цього сторіччя, перша світова
війна і її тя;иск,і наслідк,и не дозволили однак, ск,оро перевести заду-

(1)

МАРУСИН М., Погляд

гословія, т.

XXI-XXIV,

на виховання

кандидатів духовпого стану,

р. 19~3-1963, стор. ~О і далі.

Бо

мане

діло.

ІЦойпо

1925

ро~у

.митрополит

Апдрій

Шептиць~ий,

сповпяючи, я~ с~азапо па першій сторіпці виданого пи.м пового Треб

ни~а, волю Львівсь~ого Собору, видав та~ий Евхологіоп або Требпи~.
Ннлга була видана у Львові, в дру~арпі Ставропігійського Іпсти

туту, <<по древнім і повійши.м Требпи~а.м, от совіта му:исей, ізбрап
пих

ua

сіє діло, Високопреосвящеппи.м Архієпіск,опо.м і Митрополи

то~к Галичес~и.м,
ствующу

Апдревм Шептиць~и.м, єму

же

і предсідатель

>>.

Видапням ~пиги

трудився отець

.місце говорити широ~о про згадапий

Тит Миш~овсь~ий.

Требпи~.

Тут пе

Але пале;исить

до

обов' яз~у с~азати, що видапня перевищило всі дотеперішні у~раїпсь

~і видапня Требпи~а і пипі вопо .може бути доброю підставою для
дальшої ревізії і для нового видання повного Евхологіона, згідно з
остаппі.ми напря.ипи.ми й бажанням Святого Апостольсь~ого Лрес
толу. ВА-tі:исчасі у Римі появився .малий Требни;;, і він пині в в загаль1tо.му вжитку по наших церr.вах тут па ем.іграції. Видання великого

Требник,а є в підготові. До деяк,ої .міри зачату вже працю стримав
Вселепсь~ий Собор, подібно, я~ видаппя Требпик,а у .мипуло.му сто
літті стримано з огляду па Львівсь~ий Собор. При виданнях пових
літургічних ~ниг вгляд у старі ~оде~си

6

обов' яак,овий. Чим глиб

ший віп, ти.м і краще для нового видання.
Чипи ру~оположень та інші святительськ,і служби містяться
лк, в Евхологіопі та~ те;ис у Святительськ,о.му Служебпи~у. Це річ
зрозуміла.
ю-шгою

529

Лри

са~..,иго

тому Ниївсь~ий Евхологіоп
~иївсь~ого

.иитрополита.

по всім познак,ам був

Ноде~с,

що

.має

тепер

лист~ів (брак,у6 в ньому почат~у і кінця та дея~их лист~ів у

середині), отже ~пига, що .має записапих попад тисячу сторіпо~,
.м,ала завданпя бути свого роду << Збірпик,ом >> для

Митрополита,

щоби .міг послуговуватися нею цілий Божий рі~, па всі празпики й
ріапі торжества та й па вся~у потребу. Чипи рукополо;исепь зачи

паються па

213

лист~у, а ~іпчаться па

231,

займають отже

36

сторіпок рукописного письма. Зачпе.мо огляд святительськ,их служб
від

1 tипів

священичих свячепь, а потім перейдемо до свячепня чер~ви,

анти.міпсів та інших Вогослужб, залишаючи в дечому порядо~ са

мого списку. Наше завдапня тут не

6 опис

Евхологіопа ані з історично

го ані з філологічного бо~у. Ставимо собі завдання описати святи
тельськ,і слу;исби, подапі в цій ~низі та й подати до пих ~ритичпі
завваги, пояснення, з ок,ре~ии~t пасвітлепня~t того процесу, що його

аа.1пав обряд та~ в давпіших часах я~ і після

2

XV

сторіччя.

ЧИНИ РУКОПОЛОЖЕНЬ

ЧИНИ НИЖЧИХ СВЯЧЕНЬ

В Христовій Цернві ще вІд апостольських часів всі віруючі
діляться на дві відмінні кляси: на духовенство, тобто пастирів, і
на мирян або Х ристоне стадо

(1).

Видимим :знаком, що вказує на

вибір пастирів, був від самого початку обряд посвячення. В найдав
ніших часах цей обряд обмежувався до положення рук єпископсь

ких та відчитання відповідної до посвячення молитви.

3

бігом часу

:збільшились степені свячень, а разом :з тим постали різні

<<

рукоположень>>,

нижчі

по-грецьки

хіротесій

<<

>>,

якщо

мова

про

свячення, та <<хіротоній>>, коли йдеться про вищі евичення

чини

(2).

В

грецьких богослужебних книгах нижчі евичення мають назву: хі
ротесії, а вищі свячення: хіротонії. Слов'янські літургічні книги
не розрізняють між тими двома термінами. Так хіротонію як хі
ротесію називають вони просто назвою <<рукоположення>>. Але на
означення нижчих свячень уживають радше слова
Говориться отже про

<<

посвячення

піддиякона

>>

>>.

<<

поставлення на четця

>>.

<<

поставленів

>>.

Часом в мова про

і тоді чин називається наприклад

<<

посвячення на

Якщо ж ідеться про надання якої гідности чи бла

гослqвення на певний уряд в Церкві

-

протопресвітера, економа,

хартофілакса (по модерному канцлера-архіваря), тоді Требники по
дають чин
відмітити

<<

возведеніл

вже

тої

>>.

Наші церковні книги не могли зрештою

тонкости,

що

заходить

між

двома

грецьними

назвами, бо :зір перенладчиків не сягав в ті далекі часи, ноли в
Атенах чи у Старому Римі під

словом

<<

хіротонійн >> розуміли ви

бір на янийсь уряд чи достоїнство через піднесення рук
Які

степені

священства :знають

наші

церковні

(3).

книги?

Щодо

т. :зв. ієрархічних степенів, то вони одні й незмінні від апостодьсь-

(1)
(2)

Дії,

20, 28

бурr,1907, стор.

(3)

1906J

і далі.

Нююльсиий Н., Пособіе к иау'Чеnію Устава Богослу;жепіяJ С. Петер

701

і далі.

НЕсЕлонений А., Чипьі хиротесій

стор.

u

хиротопій 1

На.мепець Подольск,

11.

5

:ких часів, а саме маємо єпис:копський, пресвітерський та дияІюнсь
:кий степень. Що до нижчих чинів, то число їх мінялось від найдав
ніших часів в різних церковних областях. Та:к отже й українські
рукописні кодекси та й взагалі богослужебні книги мають різне
число нижчих свячень, відповідно до часу й видання книги. В Х
сторіччі, з хвилиною володимир0вого хрещення та зі створенням
:київської митрополії, в нашій Церкві разом з церковним правом
та звичаями прийшли й обрядові звичаї з Царгороду. А що в тому

часі в Царгороді клир складався з єпископів, пресвітерів, дияконів,

піддияконів, четців, півців та свічконосців

-

то такі самі ж степені

були і в Київі. Щойно з хвилиною відлучення московської митро
полії від Київа, отже вже в часах по Фльорентійській Унії, як ми
трополит Ісидор мусів опустити свою митрополію та й перебувати
в Римі, в Київі українсь:кий обряд зазнав дея:ких змін чи радше
певного розвитку. В чинах нижчих свячень можна тоді знайти ще

й

свячення аколітів,

КJІИринів,

що

мали

дверни:ків

власть

(остіяріїв)

та е:кзорцистів, тобто

заклинанням та молитвою

прогонити

демонів. Київський Евхологіон не знає цих свячень, а слідує тіль

ки вірно за царгородською традицією. Це теж один із доказів, що
списон, хоч і прийнятий понищ о за таний, що походить з

XV

сто

річчя, то все ж подає чини Вогослужб так, як вони відправлялись
у старій київській митрополії від самого початну встановлення тої

церновної

області,

Україні.

того погляду він має для нас велике значення. Грецьких

3

від

загального

поширення

християнства

на

рукописних списків маємо більше в таких світових бібліотеках як
Рим,

Париж,

Криптоферрата,

Атени,

Александрія,

Синайський

монастир та інші. Деякі з них сягають і ІХ століття та є в доброму

стані. Слов'янські списни не тані численні та й не старші вони за
наш Київський ЕвхоJІогіон.

1.

Чин свячення, свzчконосця.

Сучасний наш Архиєратинон та й Великі Требники не подають
окрРмого чину свячень свічноносця. Те саме і в грецьких літургіч
них книгах. Вже Симеон Солунсьний на переломі

XIV

та

XV

сто

річчя не знаходить його в церновній практиці, в тільки згадує ян
одне зі свячень, що його уділяє свпт:итеJrь поза святилищем, тобто
в храмі вірних. Чин цей подає Криптоферратський нодекс карди
нала
б

Віссаріона (той самий, що його уживали у Фльоренції, на

Вселенському Соборі), його можна знайти в ннизі (оара (4). Та
старших свідоцтв як Х сторіччя не маємо. В кождім разі він був
відомий у східній Церкві і його подав Київський Евхологіон як пер

ший чин свячень, а саме на

213 листку. По
XVI сторіччі

можна також заключати, що в

всій правдоподібності
цього чину в богослу

жебних книгах вже не було.

Чин

свячення на

свічконосця в

Царгороді

був короткий та

простий. Вся його суть зводилась до трьох речей: благословення
ставленнина (кандидата на свічконосця), відчитання над ним молит

ви та надання йому окремої одежі, що по-грецьки називалась <<те

тіпомені столі>>, а в нас називали її

<<

проображеною одеждою

>>,

і

вона мала вигляд тої коротної фелоні, що її уживали ранше при
свяченні четців. Обов'язок свічконосців був носити запалену свічку,
чи лампаду, в часі богаслужб в церкві та в процесійних ходах, пе
ред священиком, що йшов з святими Тайнами до хворого, тощо.

Свічноносці носили теж святі ікони, хоругви, патериці. Сноро цей
обов'язок перейняли на себе четці і тому в пізніших книгах, в чині
посвячення на четця, святитель читає танож і молитву посвячення

на свічконосця.

Царгороду прийшов чин посвячення свічконосця до Київа

3

і він для нас цінавий. Чин свячень свічконосця в списну мав назву:
Устав биває.мий

na

поставлепів свіщеnосца. У став зачинається рубри

кою, що опреділюв місце й час посвячення свічконосця. А саме:

Сеятителю сто.ящу

na

своє.м .місті, одіяnу во всю святительсх;ую

одежду, прежде свлтия літургії, преводи.м бивавт тах;овий сеяти

телю, і пре"'лонявт главу,
сице:

<<

і аnа.меnавт вя святитель,

Іже всю твар світом просвітив чудес твоїх

(імярен)

приходити

свіщу

нося,

святих

твоїх

украси нескверними ти і пречистими краеотами ...

...

таїн

>>.

і ~tолится

ти і раба твовго

возлюбивша,

По цій молитві

святитель одівавт єго уставлепnи~t одівапіє..м, і помолився о nе.м от
пустит. Немає тут нілної згадки про те, чи евятитель по возгласі
наведеної тут молитви

па поставлепів свіщеносца, текст лної той

самий у всіх сучасних Архивратиконах та Евхологіях, давав но
вопоставленому свічноносцеві запалену свічку, як це тепер у нас

звичай. Звичай давати свічноносцеві свічку в пізніший. В західній
Церкві його не анаходимо ранше

VIII

віну. Від тоді свічноносець

мав завдання йти зі еві чною в рунах перед папою, що йшов на від-

(4) GuAR J ., E'ucl~ologion sivc Hituale Graecorum, Гhotoтnechaniьchcr Abdтuck

der 17 30

іп

V enedig

erscl~ienenмt А 'ltsgabe,

GJaz 1960,

стор.

198

і далі.

7

праву

богослужби.

До

VIII

віку

святитель

давав

свіч:коносцеві

торбинку а льняної матерії для несення Пресвятої Евхаристії хво
рим та в'язням

(5)

Зараз по уставі па поставленів свіщепосца слідує молитва па
поставлепі6 еклисіярха. Ця молитва :коротка: <<Господи Боже наш,

іже всякому даєши на потребу, іадалеча строяй, прийми раба своєго
(імяре:к) на служеніє святій твоїй церкві, гді славити свято6 твоє

імя, благословені6м і благостію єдинородного ти сина ...

>>

В чині говориться, що святитель стоїть, убраний в усі святи
тельські ризи на сво6му місці. Це місце перед початном Божествен
ної Літургії це ніщо інше як митрополича восходниця, тобто трон,
поставлена чи то посередині храму чи а правого боку перед іко
ностасом. Та:кож є опреділений час свячень, бо під словом <<перед
початком Божественної Літургії>> треба розуміти момент, :коли ми
трополит вдягнув уже ризи, ломив руки, поблагословив свічника
ми народ і був готовий дати благословення на початок Божествен
ної Літургії. Хто ж приводив :кандидата до митрополита, в книзі
не :кажеться нічого. Але в :Київі звичайно робив це хтось а достойни

нів:

митрополичий

:книгах

архидиянон,

протопресвітер,

тощо.

Щойно

в

сторіччя говориться, що кандидата приводять на се

XVII

редину храму два піддиякони і що кандидат робить три понлони
паперід в сторону святилища, а відтак три поклони в сторону ми

трополита чи святителя, а відтак підходить ближче і схиляє перед
святителем

голову

(6). 3

мовчанки

RиївсІ.кого

Евхологіона

про

ті обрядові рубрики не треба ааRлючати, що їх не було. Вони однак
були самоароаумілі, як зрозуміло

6,

що по отриманні свячень свічко

носець віддавав до ризниці отриману одежу. Також, коли мова про
те, що святитель тричі благословля6 голову ставленнина, то треба

догадуватись, що в часі молитви святитель тримає руку на голові
свічконосця.

2.

В

:Київськім Требнику згадки

про

це

однак нема6.

Чип свячепня читця та спz.вця.
Найстарший, відомий нам чин посвячення на читця анаходимо

у

VIII

кншзі

Апостольських

{5) THALHOFER

У.

-

Hand 11, S. 403 і далі.
(6) Нинольсний І\.,

8

EISENHOFER

Постанов. Згідно

L.,

Hm~dbuch

цит. твір, стор.

702.

а

уставом

цього

der katholisclten Liturgie,

пам' ятника чин складався з двох суттєвих частин: положення руки

на ставленника та відчитання молитви

-

<< Боже

вічний,

багатий

на милость і щедроти, що об'явив через сотварені речі унлад цілого
світу, Ти, що бережеш число вибранців Твоїх, Сам і нині споглянь
на слугу Твого, якому нині поручається читання святих книг пе
ред людьми Твоїми, і дай йому Духа Святого, Духа пророчеського,

що умудрив Езд ру, слугу Твого, на читання :законів Твоєму людові,
і нині, Ти, що Тебе призиваєм, умудри слугу Твого і подай йому,
доручене діло бездоганно виконувати і випцого степеня достойним
бути. Через Христа з яким слава й поклін Тобі і Святому Духу на
віки. Амінь>>

(7).

В цьому чині нічого не говориться про пострижен

ня волосся ані про які інші обряди. Про постриження волосся го
ворить виразно щойно Труляпський Собор в

обряд був уже відомий в

VII

33

правилі, отже цей

столітті або й ранше. Зачинаючи від

ІХ сторіччя, маємо вже цілий ряд пам'ятників, що подають досить
вироблений, розвинений чин. До таких належить чин, поданий в

нашому списну як У став бивав.мий на поставленів четца і півца.
l\андидат на читця й півця дістає свячення перед святою Лі
тургією, подібно як свічконосець. Чин зачинається словами: Бла
гословен Бог наш. По Отче наш слідують тропарі в такому порядку:

Апостоли святії, .моліть. От уст твоїх, якоже алато воасія бла
годать. Во всю ае.млю іаійде віщанів твоє. Тоді тропар Григорію Бо
гослову: Пастирская свиріль. Значить паперід йде тропар Іванові
Золотоустому, а відтак Василівві Великому. Тропарі закінчуються:
Слава і нині: Молитвами Господи всіх святих і Богородици. Потім
святитель тричі благословить голову поставляємого і крестообразно

постригає єго кажучи: Во і.мя Отца і Сина і Святаго Духа, а прис
тоящі

відповідають

А.мінь

на

ковждо

і.менованів.

Святитель

дає

читцеві т. зв. краткую фелонь, і щераа благословить тричі його го
лову та й читає молитву, понлавши руку на голові четця: Господи

вседержителю, іабери раба твовго (імярек) і освяти вго. І дає чит
цеві книгу Апостола, а він, прийнявши ннигу, співає прокімен та
читає стих прокімена і відтан читає Апостола, чи то :з Апостольсь
ких Дій, чи дещо з послань святого Павла. Читає тільни початон
:за чала й нінець. Нищо є свячення на співця, то святитель дає спів
цеві книгу Псалтир і він .мало пів во ней, прів.млет .мир от святителя,
отпущен бивавт (Лист

213

на об.).

Зовсім подібний чин анаходимо в рунописі коденсу Барберіні

(7)

Апостольські Постанови, нн.

VIII,

гл.

22.

9

а ІХ сторіччя, що подає так молитву на висвячення читця як і ті
обряди, що були виконувані перед і по відчитанні молитви. Різниця
тільки та, що читця постригали вже перед уведенням до храму, а

святитель тільки

печатав хресним анаменем

<<

клавши на нього руку, читав молитву:

<<

>>

голову його і по

Господи Боже вседержи

телю, вибери цього раба Твойого й освяти його>>, молитву, що її

і нині ще читає святитель

(8).

В криптоферратсьному кодексі кар

динала Віссаріона анаходимо вже ті ж слова на постриження во

лосся, що і в нашому списну, а саме:

<<

Во імя Отця і Сина і Свято

го Духа>>. Святитель постригав хрестообразно голову читця, а від
так

хтось

інший

з

нижчого

нлиру докінчував

обряд

стриження

волосся.

При посвяченні на читця агадується про вручення книги Апос
тола, справа до нині ще актуальна в дискусіях між західніми та

східніми

богословами

inst1·umentorum >>.
дання деяких

<<

Зі

й лі тургістами, відома під
старих

інструментів

>>

кодексів видно

назвою с<

traditio

наглядно, що

пере

є давнього походження, бодай а того

часу як не було ще виразного поділу і на обрядовому полі між Схо
дом та Заходом. Облечення у відмінну одіж та передання певних
інструментів було

свого роду зовнішньою маніфестацією для уді

леного обряду і крім положення рун та молитви ставало з часом
силадовою частиною того чи іншого свячення.
Чин свячення на читця в нашому списну виразно взятий а Цар

городу. Але на Унраїні відомий був ще чин взятий з аленсандрійсь
ної церІ{ВИ і слід його ще нині маємо в Архиєратиконі, що його
видав отець Бачинський і що його нині ще наші архивреї уживають.
Згідно а цим чином, кандидата на читця приводить до святитеJІЯ

архидиякон і каже: <<Благослови, Владико>>. А святитель звертаєть
ся до ставленника й каже:

<<

Господь нехай благословить тебе на

четця святої церкви (імярек) во імя Отця і Сина і Святого Духа ...

>>

При тім святитель постригав читця хрестообраано, відтак клав на
його голову руну й омофор та читав молитву, в якій згадується,
що
був

<<

Авраам постриг Мелхіседека

>>

при

своїх.

пострижепні

Апостолів

і що Господь наш Ісус Христос
По

прочитанні

уривка

а

Послання Святого Павла до Римлян, новопоставлений чтець .брав
умивальник та полотенце і подавав святятелю для по :миття рук.

При тому кликав:

<<

Єлиц:и вірнії

>>,

тобто по-грецьки:

По умитті рун святитель давав паучення:

(8) fолР Я., цит. твір, стор. 194 і далі.

10

<<

<<

Осоі Пістоі!

>>

Сину, первий степень

священства в чин четця ...

>>

і вакінчував його новгласом: << Благос

ловен Бог, ее раб Божий (імярек) поставлений в четці святої церкви

(імярек), во ім'я Отця і Сина і Святого Духа
голошував

<<

многоліття

Достоїн

на

Відносно

честь

>>

або

по-грецьки

святителя

молитви,

в

<<

>>,

Аксіос

а народ тричі про

>>

на честь

четця і

що

Авраам

постриг

(9).

юпи

говориться,

Мелхіседека, то походження її апокрифічне. Згадує про цю апокри
фічну подію Данила-паломник в описі своєго паломництва до Свя
тої Землі в половині ХІІ сторіччя.
Поява тропарів: <<Апостоли святії, моліте милостивого Бога>>,

Тропарів

Трьом

Святителям:

В асилію

Великому,

гослову та Іванові Золотоустому вкавують на

XV

Григорію

Бо

сторіччя. А що

святиl'ель відраву висвячував кандидата на четцл та співця, то він
не тільки читав агадані тропарі і відтак Апостола, але співав теж

л ронімен та Аллилун по Апостолі врав із стихами, тобто ті частини
богослужби, що ввяті з Псалтиря.
1\иївсьний Кодекс каже тільки, що у випадку свячення па спі
вця святитель дав йому Псал'l'ИР та й каже співати· ЯІ\ийсь псалом.

3.

Чин свячеппл піддиякона.
Апостольські

Постанови, агадуючи про свячення піддиякопа,

вимагають від святителя, щоби поклав руни і прочитав наступну

молитву:

<<

Владико Боже неба і землі і сотворителю всього, що

на них, Ти, що в скинії свідчення поставив наглядачів над сторожею
святих твоїх посудів, Сам і нині споглянь на цього твого слугу,

вибраного піддиякона, і дай йому Святого Духа, щоб був достоїн
доторкатися святих твоїх лосудів і творив волю твою вавшди, че

реа Христа Твойого, а Ним же тобі слава, честь і поклін і Святому
Духові, во віки. Амінь>>

(10).

Вище поданий чин беа сумніву є вихідною точкою для дослід
ження дальшого

від

IV

до

VIII

роавитну чину посвячення на диянона.

Нажаль

сторіччя внлючно ніяких документів немає і тому

годі прослідити ввесь процес крок аа кроком.
В кодексі Барберіні ставленник підходить до святителя, а цей

благословляв його. Відтак кладе руну на голову і читав молитву:

(9)

(10)

НЕсЕловский А., цит. твір, стор.

Апостольсь~<>і Постанови, нн.

48

VIII,

гл.

далі.

21.
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<< Господи Боже наш, що єдини.м і ти.м же Духо.м Святи.м

ву уживану й нині
ставленник

сам

тю~ у нае як у греків. По

подавав

святителю

воду

на

>>, молит

возгласі молитви

умиття

рук,

при

чому

кликав трикратно: << 6'лици віриії >>, а в часі евятого Причастя отри
мував святі Тайни з рук святителя, тоді я:н диш~онів, піддияконів

та вірних причащав один з пресвітерів

(11).

В чині свячень піддиякона звертає на себе увагу оклик << Єли
ци вірнії >>, пов'язаний з обрядом умиття рук.
Як відомо, цей оклик-возглас проголошують диякони під кі

нець літургії оглашенних на знак, що неохрещені тобто катеху
мени мають опустити храм, а в часі приношення жертви можуть
остатись тільки вірні. Колись диякони мали навіть обов'язок сте
жити пильно, чи всі кандидати до хрещення дійсно опустили церкву.

Зчасом дияконам прийшJІИ до номочі піддиякони і вони перебраJІИ
від них обов'язок відсила'l'И оглашенних. Вони отже проголошували

ело ва: <<Оглашенні вийдіть >> та слова:
що

до

XIV

сторіччя

рукоположення

<< Єлици

вірнії >>. А тому,

на піддиякона

відбувалось

щойно по євангелії та по проповіді, перед початком літургії вірних,
то й новопоставлений піддиякон взивав голосно:

<<

Єлици вірнії >>

(12).

Також із Апостольських Постанов та других старих пам'ятни

І~ів знаємо,

що

священослужителі вмивали руки перед початком

літургії вірних і що воду на умивання рук подавали піддиякони,
як це ще нині є в часі архиєрейської служби

(13).

Обряд умивання рук та виголошування слів << Єлици вірпії >>

дещо інакше пояснює
<<

Єлици вірнії >> просить

тивно

( оар. На його думну піддиякон словами
зібраний в церкві

народ, щоб цей пози

висловився до його свячень. А святитель,

дає вислів цим зовнішнім знаком, що на випадок

вмиваючи руки,

посвячення не

достойного кандидата, вина спадає не на святителя, але на нарід
за те, що узнав цього кандидата достойним. Таке пояснення може

бути хіба символічне, ~ не історичне

(14).

В кождім разі нині, коли свячення на піддиякона відбувається
перед початком Божественної Літургії, а то й поза літургією, оклик
<<

Єлици вірпії

>>

є до певної міри анахронізмом.

Цікаве, що в наших закарпатських епархіях ще до останнього

(11) rолр я., цит. твір, стор. 204:.
(12) rолр я., цит. твір, стор. 204.
(13) АпостольсьІfі Поста~-tови, кн. УПІ,
(Н) (олР Я., цит. твір, стор. 20?.
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гл.

11.

часу зберігся звичай висвячувати піддиякона перед велиним вхо

дом, по молитві

<<

Віктоже достоїн

тобто точно на тому місці,

>>,

коли святитель миє руни. Але о :клин нововисвяченого піддиякона,

я:к це анаходимо і в інших :книгах, дуже здеформований, коли зву
чить:<< Єлико вірний>>. Деформація ця мусїла прийти постепенно
В Київському Евхологіоні піддиякон кличе не

а

<<

Єлико вірнії >>і то не тільки в часі умивання

(15).
>>,

Єлици вірнії

<<

ру:к святителя,

але ще два рази, а саме :коротко перед освяченням святих дарів.
Про це й буде мова при наведенні тексту нашого списка.

Перед

відчитанням

молитви

руноположення

на

піддиякона

святитель, згідно з приписом Київського Евхологіона, :каже зняти
з четця :коротку фелонь та й дати йому стихар, одіж питому під

диянонам, і відтак опоясати його. Опоясували піддиякона по бедрах,
і то піддияконським поясом, не як нині деякі це робJІять, що дають

піддияконові для опоясання дияконський орар та опоясують його
навхрест тю~, як це робить диякон перед святим Причастям.
Ще нині

грецький

піддиякон, в часі служіння

Вселенському

Архиєреєві, на торжественній Богослужбі, припоясується по бедрах.
В ризниці Собору святого Петра в Римі є окремі піддияконсьІ-\і та

дияконські ризи.

3

тексту в Ниївсь:кому Евхологіоні нічого не можна довідатись,

чи був звичай посвячувати нараз кількох піддияконів, замінюючи
дотичні слова молитви з однини на множину. Текст не має ніякої

єнтенії, ані не каже піддияконові <<падати лицем на землю
говориться

теж

>>.

Не

нічого, чи та які молитви має він читати після

свячень, не :кажеться теж, чи має він по умитті ру:к архиєрейських
нести умивальницю з водою до народу. Бо був звичай колись, що

нарід тою водою, наче б йорданською, помазунав чоло, очі, ніздря.
Це звідси, що святитель передумиттям рук читав молитву:
ди Боже, освятивий води йорданския ...
Порядок
наголовок:

піддияконських

свячень,

<<

Госпо

>> (16).
поданий

на листі

214

має

Чин бивав.мий на поставленів поддіякона. Свячення на

піддиякона відбувається перед святою літургією. Кандидата (тобто
четця)

приводять

:коротку фелонь
опоясати

до

святителя.

та й

вдягнути

поясом.

Відтак

каже святитель

святитель

поставляємого і читає молитву:

(15)
(16)

І

його

<<

зняти з

нього

в піддияконський стихар,
тричі

благословить

і

голову

Господи Боже наш, іже єдинім і

МикитА А., Ру~оводство наЦ ер повний Типіпон, Унгвар

Никальский І\., цит. твір, стор.

1901,

стор.

244.

ft22-ft23.
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тим же

Святим

Духом

роздіJІЯЯ ... >>

По

молитві

святитель

кладе

ручнии на рамн піддиниона і дає йому до рун умивальницю й посу
дину з водою, а він цілує десницю святителя і зливав воду на руни

його та й :каже: << б'лиr"о вірнії >> три рази. Святитель благословить
його, і він іде до піддиннонів та й очінує велиного входу. На вели
ному вході << ідет і сей послі всіх попов і діяr"опов
умивальницю й збанон

з водою.

По

словах

>>

і несе в рунах

<< Благодать

Господа

нашого Ісуса Христа ... >>, тобто на початну анафори, новопостав
лений підднянон співає на середині цернви голосно:

<<

Єлиr"о вірнії >>

тричі. Він щераз виголошує ці слова по << Побідпую п~спь
воп~юще

поюще,

>>.

Нераз бували й диннонсь:nі евичення того самого дня, тобто на

тій же святій літургії по занінченні
будут .милости>>.

анафори, по словах:

<<

І да

Підднянон очінує отже на динн:онсьні свяченнн

перед царсьними дверми, тобто перед іноностасом. Нн прийшов час
диннонсьних свячень, по словах << І да будут .«пласти >> провадили
його два диниони до святилища через царсьні двері та й обводили
довнруги трапези, при співі тропарів: << Святії Му-чепuци >>. У став
нічого не згадує ані про формулу введення поставляємого в святи
лище,

ані про

виключене,

що

цілування руки й омофора
цей

торжественний

початон

архиєрейсьного. Не є
пропускали,

може

й

тому, щоби святитель не мусів сідати перед трапезою, на яній вже
були освячені святі дари. Це тільни здогад, оправданий настільни,
що іншого випадку, нрім нинішніх днянонських свячень, не :знаємо,
що святитель чи взагалі літургізуючий священик сидить при освяче
них на трапезі святих дарах.

В латинському обряді підднянон перебрав денні чинності дияно
на, а саме нрім читання апостола на Службі Божій належить до
нього подання чаші диянонові,

він танож вливає до чаші воду,

після цього як диякон налив вина, тримає дисное перед степенями
престола

аж

до

хвилини

:коли дискос

служить

священинові,

по

святім Причастю очищує чашу і відносить її на бічний стіл. Під
диянопат тому у латинсьній літургії та праві віддавна належить
до вищих чинів.

Rиївський Евхологіон, як святительська книга, подає, що сам
святитель уділяє тан вищі ян нижчі свячення. Належить тут тіль
ни згадати, що в Цернві був звичай, силою яІшго дея:кі вищі достой

нини мали нолись, і нині ще мають, право уділяти нижчих свячень,
мимо цього, що самі не мають повноти священства, тобто не є ЄПІtсно
пи. В сучасному церновному праві нардинали-неєпис:копи а танож
архимандрити, тобто абати, більших манаших згромаджень уділюють
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нижчих свячень. Ці останні однак м:ають право висвячувати тільки

монахів

власної

обителі,

декс :Кан. Права, кап.

§ 1).

аг.лндно

239 § 1,

ч.

власного

чернечого

чина

(:Ко

22; 294 § 2; 957 § 2; 964 § 1; 973

Цю пра:ктину потверджує також сучасне Церковне Пра во для

Східніх Церков, проголошене окремими Апостольськими Листами
<< Моту Пропріо >> -

Папи Пія ХІІ (:Клєрі сан:ктітаті, :кап.

185 § 1,

22; 364 § 3, 2).
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ЧИНИ ВИЩИХ СВЯЧЕНЬ

1.

Ч ип свячення ди.ч~она.

Апостольські Діяння, в шостІи главі, говорять про вибір сімох
дияконів для помочі

Апостолам у служінні трапезам, тобто для

харитативної

(1).

служби

Апостоли,

помолившись,

положили

на

них руни. Диянони прийняли Духа Святого, тобто онрему божест
венну благодать для тан: важної служби. Чин посвячення диянонів

від апостольсьних часів до нині дуже розвинувся, як, зрештою, всІ
ІНШІ

чини

рукоположень.

В :Київському Евхологіоні його побудова вже майже така са
ма, як нині. Він поданий на

215

на поставленів дия~она.

битію святаго возиошеніл і дверей

отверзелії,

святителю

<< По

та

возгласившу:

216

листку: Устав бивав.мий

І да будут .милости вели~ого

Бога і Спаса нашего Ісуса Христа со всіми ва.ми, прежде рещи динио

ну:

Вся святия по.мянувши, хотяй поставлен бити, приводим би

ваєт архідияноном і іним ніним от диякон ко святій трапезі, з десния
страни святителя, книгохранитель же от лівия, і дасть евиток на

писал святителю

двері.

>>. В часі анафори отже були замкнені царсьні

Їх відминають перед словами: І да будут .милости, щоби

поставляємий диянон міг увійти через царські двері до святилища.

Слідують три обходи довкруги святої трапези, як це була згадка
вгорі, після опису уставу свячень на піддиякона.
провадить

тофілякс,
тобто

в

нас

тобто

архидиякон,

по

реєстраційний

хидиякона Вонь.мі.м,
стоящи.м

слова:

ісціляющая,

і

а

модерному
листок

архівар,

кандидата

святитель

читає

Божественная

недостаточная

книгохранитель,

подає

благодать,

ісполняющая,

грецьки

святителю

свячень.

голосно,

Поставляємого

по

во

яже

По

кар

свиток,

возгласі

ар

слух всі.м пред
всегда

поставляєт

не.мощния

(і.мяре~)

благоговійнаго поддия~она на дия~онство, по.молі.~ся убо о не.м, да
прійдет

напь

благодать

Святаго

Духа.

Всі

відповідають

тричі

Господи помилуй. Щойно тепер поставляємий клякає перед святою

(1)
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Дії,

Vl, 1-6.

трапезою на праве коліно, а святитель тричі робить знак хреста(*)

над головою його і відтак кладе руку на голову його та й молиться
тихим голосом так, що тільки священики й диюшни в святилищі

чують його. Ця молитва та сама, що в теперішньому чині дияконсь
ких сnячень. Зараз по цій молитві архидиякон говорить тихим го
лосом мирну єктенію, зложену з таких прошень:

Миро.м Господу

по.молі.мся. О свишні.м .мирі. О .мирі всего .міра. О архівпископі наше.м

(імярек), священства, заступле1-tія, пребиванія, .мира, здравія, спа
сеніл вго. О рабі божії.м 1-tи1-ti поставляв.мо.м дияконі (і.мярек) спа
сеніл вго. Яко да человік,олюбец Бог 1-tесквер1-tо і неблаз1-tо в.му слу
жительство дарувт. О велик,о.м к,1-tязі і всей полаті і воїх вго. О граді
се.м, всяко.м граді і страні. О ізбавитися 1-tа.м от есяк,ия скорби. Засту
пи, спаси, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагослове1-t1-tую. По
цім святитель кладе щераз руну на голову диякона й читає другу
молитву:

Боже Спасе наш,

свої.м уставив ...

По

цій,

іже нетлі1-t1-tи.м ти гласо.м апостоло.м

другій з черги, молитві святитель кладе

на лівому рамені диякона орар, виголошуючи торжественно: Аксіос,
тобто достої1-t. Всі співають тричі: Аксіос. Святитель дає новопоста

вленому дияконові ріпіду в праву руку і ставить його близько себе,
коло святої трапези, і він о.маховавт святия дари або, як кажуть

новіші наші рубрики, <<стереже святих дарів>>. Перед тим диянон
цілує десницю святителя й лице його, та й обмінюється поцілунком
а іншими дияконами.

Диянони цілуються в той спосіб, що кождий диякон, тримаючи
трьома пальцями орар свій, наперед цілує нінець орара, а відтак
цілуються взаємно з

другим дияноном.

На цьому нінчиться чин

свячення на диякона. Один з дияконів йде на амвон та спіnає єкте
нію Вся святи.я по.мянувше. Новопоставлений диякон перший перед
іншими дияконами причащається Святого Тіла й Крови Господньої,
а по

святім причастю

співає на амвоні:

приписує новому дияконові

служити в

Прості прів.мши. У став
цернві

сім днів під ряд.

Таний самий припис відноситься: й до новопоставленого ієрея, а танож
на новопосвячених Антимінсах правиться Божественна Літургія сім
разів і щойно по цім можна святі Антимінси взяти з трапези до
сосудохранильниці

для

розподілу

їх

відтак

між

потребуючих

священинів.

( *)

Цей анан святого хреста, по-грецьни

гословенням,

але

галоnі нандидата.
знаменем

танож

таїнственною

<< Сфрагісас

печаттю,

Тому й у церновних

ннигах

що

6

її

>),

6

не тільни

витисІШ6

вислів:

<<

бла

свлтитель

печатати

на

хресним

>).
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Внінці устав нюне, що свячення па дияЕЮІІа може відбутись

тан:ож на Преждеосвшценій Службі, а саме по приносі святих дарів
на

трапезу,
Вище

перед

сназап о

ЄІ\тенією:
виразно,

І сполнім
що

молитву

святитель

нашу

:кладе

на

Господеві.

ставленнина

одну праву руну, а не дві. Заходить питання: Нн було в апостольсь

них часах, чи Апостоли нлали одну руну чи обі? Габерт відповідає,
що в апостольсьних писаннях слово руна в множині уживається

тільни там, де був пе один, а більше рунополагаємих

(2).

другому

<< Нагадую

посланні

до

Тимотея

Апостол

Павло

пише:

Але в

тобі, щоGи ти підогрівав дар Божий, нотрий в тобі через положен
ня

рун

моїх >>

Значиться

(3).

Апостоли,

висвячуючи

пресвітерів

чи ДИЯІ{ОНів, І-\лали обі руни. Це потверджують ще більше Павлові

слова: << Рун ні на ного не нлади поспішно >>, тобто не переконавшись
наперід, що І{андидат достоїн свячень

3рештою цьому питан

(4).

ню Цернва віноли не принладала більшої ваги.
прийнятий

звичай,

що

святитель

в часі

Нині є загально

рукоположення,

з

хіро

тонією на єписнопа внлючно, нладе на голову праву руну та омо
фор.

Тю-\ бодай є

в цернвах східніх обрядів.

В

західній Цернві

єписноп-святитель нладе на го~1ову обі руни.

Яку молитву читали Апостоли при положенні рук в часі свя
чень диянонів, того нема ніде записано. Та:кож не знаємо ніякого
тенсту з перших трьох

століть.

Аж Апостольсьні

Постанови по

дають молитву свячень на диянона: << Боже вседержителю, істиний
і нелживий, багатий во всіх, що призивають Тебе правдою, страшний
в радах, мудрий мислію, сильний і великий. Вислухай нашу мо

литву, Господи, і будь уважний на МОJІіння наше і яви лице Твоє
на цього слугу Твого, вибраного Тобі в дия:конство і сповни його
Святого Духа й сили як наповнив Ти Степана мученика і наслід
ника

в страстях

роугодно,

Христа Твоєго і

поручену

сподоби

його,

йому службу неповинна,

служачого

непорочно

доб

й досно

нало довершити і вищого степеня сподобитися, заступництвом Єди

нородного Сина Твойого, з

Ним же Тобі Сіrава честь і понлін і

Святому Духу, на віки. Амінь >>

(5).

Денні елементи цієї молитви

знаходимо і в сучасній молитві свячень.

На окрему увагу заслуговує звичай Ниївсьної митрополії, що
диякона до свячень приводили не два інші дияRони чи протодиянон,

(2)
(3)
(4)
(5)

18

Архівратік:он, стор.

120-125.

І І Тим., І,
І Тим.,

6.
V, 22.

Апостольськ:і Постанови, нн.

VIII,

гл.

18.

але

митрополичий

архидинІ~он

та

ннигохранитель, отже два

цер

ковні достойники.

По молитві свячень єпископ дає диннанові дві речі: на лІве
рамн його накладає орар, а в руну дас йому ріпіду.
Тан: у давніх списках, ян
тительських

Служебник ах,

у друнованих Евхологіопах та Свя

знаходимо

часто

виразну замі тну,

що

святитель, подаючи поставляємаму святі ризи або святі речі, під
носить іх вгору та показує людям.

Орар носили диниони від давніх часів. Згадує про це вже Лаоді
нійсьний Собор
і

вказує

на

(6).

Орар символічно представлис ангельеьні крила

високий,

подібний

ангельському,

чин

дияконів.

Від ІХ віну знаходимо теж сліди, що диниони діставали рі
піду. Діставали її ян інструмент в часі чину свячень, бо ріпіда ян

тана відома вже Апостольським Постановам, і там згадується, що
її уживають диниони для береження святих Дарів перед мухами

(7).

На Божественній Літургії уживали диниони ріпід від освячен

ня святих Дарів до слів

<<

Воньмім, святая святим

>>.

А що на цей

саме час і припадаG сnичення на диякона, та що нововисвячений

диякон повинен відразу зачати свою службу, то святитель дає йому
ріпіду і ставить близько себе і велить

<<

берегти святі Дари

>>.

Відносно причастя святих Тайн, то є згадка, що диякон но
вопоставлений причащаєтьсн перший по пресвітерах, тобто перший

дістає від святителя частичку святого Хліба.
Немає вже згадки, щоб диякон подавав вірним чашу, бо цей

звичай остаточно занепав у

VIII

сторіччі. До цього часу вірні діста

вали окремо святий Хліб від пресвітера, а святу чашу подавав дия

кон і псі пили по черзі Божественну Нров так, ян це ще нині ро
блять СОСлужачі СВЯЩеJПШИ Й ДИЯІ\ОІШ.
Диякон

перед моJштвою свячення обходить тричі

святу тра

пезу, в честь Пресвятої Тройці, аа кождим разом робить поклін,
а співці співають: <<Святії мученици >>та<< Слава тебі Христе Боже>>.

3
дать>>,

тексту виразно виходить, що
виголошені перед молитвою

ело ва

<<

Божественная благо

свячення в старому Ниїві не

вважались за т. зв. форму свячень. В часі прогоJІошення тих еJІів
дили он стояв і нлянав на праве ноліпо щойно па молитву свпченнн,
СІ~лонивши голову до престола і дотикаючи чоJюм святої трапези.

Слова

<<

Божественна благодать

>> -

це не молитва а просто

пові

домлення для народу, що такий-то ІШндидат є вибраний і назначе-

(6)

Лаодікійський Собор, правило

(7)

Апостольські Постанови, кн.

:2:2-23.

VIII,

гл.

12.
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ний на диякона, чи пресвітера, чи впис:копа і що зараз над ним
буде відчитана молитва свячень.

В Евхологіонах зустрічаємо цю

формулу при поставленні економа, архимандрита, протопресвітера,
а чейже всі вони о:кремої благодаті священства не отримують, всі
вони мають тільки пресвітерський степень

(8).

В кодексі нічого не згадувться, чи святитель кладе на голову

диякона також омофор. Ніякий памятник до

XIV

сторіччя про це

не згадує, а хоч наш список вже пізніший, то все таки йде за старою
традицівю. Святитель кладе тільки праву руку на голову диякона.
Нласти омофор на голову ставленника
і

прийшов

він

мабуть

також

з

-

це вже звичай пізніший

Александрійської

церкви

(9).

Не згадувться теж нічого, чи святитель на одній Божественній
Літургії

повинен

висвячувати

одного

чи

більше

дияконів.

При

пису про це немав ані в літургічних :книгах, ані в постановах Все
ленських чи помісних Соборів. Подекуди висвячувано більше прес-

.

.

ВІтерІв

чи

.

дияконІв

так,

як

одночасно

можна

хрестити

чи

миропо-

мазувати більше осіб. Та все ж такий спосіб не вважався на Сході
за ідеальний. Радше був старий звичай, що святитель висвячував
на літургії одного диякона чи пресвітера.
Диякон

передусім:

-

це

при

головний служитель

відправі

єпископові

Божественної

Літургії.

чи священикові

В

латинському

обряді єпископ дає новопоставленому дияконові ризи, тобто даль
матику та столю, а також :книгу святих Євангелій. Церковне Право

дав йому власть проповідувати слово Боже та на випадок конеч
ности уділяти св. хрещення і св. Причастя. Він уділяв теж деяких
благословень

2.

(10).

Чин рук,ополо;ж;ення пресвт,тера.

В часах Апостолів рукоположення пресвітерів відбувалось так
само як рукоположення дияконів через положення апостольських

рук та молитву. Потім розвій пішов подібним способом як це видно

було в чині дияконських свячень. В

61

:каноні Іполита говориться,

що рукоположення на пресвітера в усьому подібне до єпископсь

кої хіротонії з тою тільки різницею, що впископа по висвяченні
садять на :катедру, тобто впископський трон. Про хіротонію ж єпис-

(8) (оАР Я., цит. твір, СТОр. 222 і далі.

(9) НЕсЕлонений А., цит. твір, стор. НЗ.
(10) V. THALHOFER-EISENHOFER L., цит. твір,

20

т. ІІ, стор.

430.

копа

40

канон Іполита каже, що вона ВІдбувається через положення

руки на голову кандидата й відчитання молитви. Навіть Апостольсь

кі Постанови не знають ще яких нових обрядів. Від

IV

отже сто

ліття до часу списання нашого кодексу розвій вже був повний. До
його етапів вернемося по розглянепні тексту, що поміщений в ко
дексі на
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листку, на обороті:

У став биває.мий на поставленії пресвітера.
Ієрейські свячення відбуваються по відспіванні херувимської

пісні й по великому вході а чесними дарами. Початок свячень такий
самий

ян

в

уставі

дияконсьних

свячень.

Згадується тільки,

що

поставляємого приводить старший ієрей, отже не архідиянон, але
натомість є агадна про хартофілякса тобто ннигохранителя. В часі
молитви рукоположення поставляємий клячить на обох колінах пе

ред святою трапезою.

6

навіть сказано, що << оба коліна приклоняєт

ко степені )> і нічого не говориться, чи кладе тоді (як це тепер во
диться) руки хрестообразно на святу трапезу і чолом дотинав свя
тої трапези. Молитва руноположення в та сама, що й нині в чині

ієрейських свячень: Боже 6езна'Чальний і безконе'Чний іже всея твари

старій сий. Устав говорить, що

святитель кладе праву руку на

голові поставляємого, але нічого не згадує про те, що кладе край
омофора. Мирна єктенія є та сама, що в чині дияконських свячень,
тільки в зміна в прошенні: ~<О рабі божії.м
вітері

)>.

nuni

поставляє.мо.м прес

Прошення за князя слідує щойно по прошеннях за ар

хиєпископа (тобто за київського митрополита) і за новопоставляємо
го священика. По мирній єктенії елідув друга молитва, подібно як
це було в чині дияконсьних свячень, а зараз по другій молитві

святитель дав новопоставленому ієреєві священичі ризи. Дияконсь
кий орар кладе нововисвяченому священикові на оба рамена,

епітрахиль, і

виголошує голосно:

Достоїн. Те

саме каже,

як

коли

дає фелон, а також епітрахиль. Немає ніякої згадки про священичий

пояс і це до певної міри арозуміло, бо пояс мав уже піддиякон.
Також нічого не говориться про нарукавниці, хоч з початком

XV

століття вони вже могли бути в нас в ужитку. Незрозуміло тільки,
чи новопоставлений ієрей, по одержанні епітрахиля, клав його на

себе поверх фелона. Виглядав радше, що ні, але приймав його від
святителя для пізнішого угнитку, тобто вдягав його вже в часі дру
гої своєї Літургії чи іншої відправи. При першій святій Літургії

епітрахиль

був

заступлений

висвяченого ієрея.

орарем,

переnішаним

на

шиї

пово

Інших орудій святитель йому не дав. Дав є.му

любов сирі'Ч цілованіє, та11,оЖде всі священици по ряду цілуют вго.
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І повели-t бив стати со прочи.ми свящепик;и. Треба це розуміти таr-\,

що новопоставлений ієрей сослужить з іншими.

По відложенні воздуха, а саме в часі співу Д остойuо і правед
uо 6сть, прі6.млет святитель от блюдца святаго, тобто бере з дискоса
агнець та кладе його на праву долоню неоієрея, а цей цілує святи
телеву руку, і притримуючи праву руку лівою, як нині в часі свя
того причастя священиків і дияконів, відходить на своє місце при
трапезі і << прик;лоnя6т главу иад святою трапезою

...

6гда же речет

святитель Святая святи.м і тогда поставлеuпий отда6т 6.му святаго
хліба і от пего причаща6ться честпаго тіла і к,рови христови. По

да6т же тот святаго причастіл і прочи.м пресвітере.м і діяк,опо.лt,
та;исе глаголет заа.мвоппую .молитву

>>. Вкінці й для новопоставле

ного ієрея є замітка про те, що має служити святу Літургію упро
довж сім днів.

Про обряд передаппя агuця, чи як кажуть

літургічні тексти

святого хліба, що його в новіших часах навивають << залог

>>, треба

замітити ось що:

1.

В найдавніших часах святитель давав новопоставленому

ієреєві неосвяченого агнця

на початку анафори, по відслоненні
>>.
В деяких списках при тому обряді << передання залога >> співали
також новопоставленому ієреєві << Аксіос >>. Той обряд є в нашому

святих дарів, тобто в часі співу пісні << Достойuо і праведно єст1..

списку і тому й вказує, що список бодай щодо обрядових приписів
є старий, подає обряд бодай з ХІІІ чи навіть ХІІ століття, тобто
обряд в київській митрополії в часі її розквіту.

2.

lЦойно пізніше, тобто вже в

XIV

столітті зачався авичай

передавати залог по освяченні святих дарів, а саме після слів епі
клєаи. Той обряд відтак поширився досить сильно так, що чини
ієрейських свячень пізніших століть агадують його тільки на то
му місці, тобто вже після епіклєзи.

XIV

століття увійшов звичай приготовляти в часІ

просиомидії другого

З. Після

агнця, прианаченого на залог для неоієрея.

4.
5.

Часом давали тільки частину агнця ян ~шлог для неоієрея.
В

давнину

неоієрей

по

одержанні

залога

цілував

руну

святителя й ставав на своє місце при трапезі та й читав молитви

святої Літургії, тобто солітургізував зі своїм святителем.

6.

Щойно

в новіших часах появились приписи про те,

що

неоієрей має приклонити голову над трапезою і тримаючи святого
агнця на правій руці має молитись словами: Господи по.милуй,
відтак читати п'ятдесятий псалом

а

По.милуй .мя Боже. Той авичай

появився, як сказано в новіших часах, тоді ян неоієрей в часі бо-
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жестненної літургії одержував святу тайну священства, але разом

зі святителем не служив своєї першої святої літургії, а тільни асисту
вав йому пасивно.

Загальна думка лі тургістів щодо обряду й символіки пе

7.

редання за.11ога така, що священин є слугою самого Христа і тому
йому віддане в депозит, тобто залог, Христове Тіло. Цей депозит

він має зберігати дбайливо ціле своє життя, бо зі своіх слів і діл
віддасть отвіт Христу Богу на страшнім суді його

(11).

Нн видно отже з поданого вище опису свячень за Н.иївсьним

Евхологіоном обряд є вже вповні розвинутий, але немає ще ні чого
з

пізніших додатків,

В Апостольсьних
прочитав

над

як

передання інструментів,

Постановах

ставленником

вимагалось
молитву,

присяга, тощо.

тільки, щоб

поклавши

на

святитель

голову

його

руки: <<Господи вседержителю, Боже наш, що Христом все сотво
рив єси і через Нього

Dpo все належно дбаєш ... сам і нині споглянь

на цього Твого слугу, голосом та судом всього нлиру на пресвітерст
во вибраного, та наповни його Духом благодати й ради, щоб засту
пався й правив людей твоїх>>

(12).

Про будь-які обряди, нрім положення рун, в давних памят
нинах агадни немає. Щойно твір

Про церновну Ієрархію>> згадує,

<<

що в часі свячень ієрей RЛЯRає на два ноліна. В період від
сторіччя свідоцтв про хіротонію священина немає.
знаходимо аж в памятниRах ІХ сторіччя

TaRi

V

до ІХ

свідоцтва

(13).

В Евхологіоні Барберіні з ІХ сторіччя вже сназано, що єписRо

пові подають записаний евитон (хартію), з яRого читав він голосно

<<

во услишаніє всіх

>>.

В часі того читання приводили рунополагаємо

го до святителя, Rазали йому принлопити ноліна, а евятитель, по
клавши

праву

руну

читається і нині:
кого старій
По

на

голову,

<< Боже
сий ... >> (14).

молитві

читав молитву свячень,

слідувала

єктенія,

свяченнях, потім ще одна молитва:
1-lий в разу.мі ...

консьного

>>

ту саму,

безначальний і безконечний, аданіл

<<

подібно

ян

що

вся

при дияконських

Бо;нсе великий в силі і иеізслід-

По возгласі єпископ переносив задній нінець дия

орара на праве рамн новопресвітера так, що а ор ара

робився свящевичий епітрахиль.

Крім цього евят:итсль давав но-

(11) DE MEESTER Р., Stucli sui Sacramenti amлninistrati secorнlo il rito bi-

zantino, Roma 1947,
(12)
(13)

р.

259-261.

Апостольські Постанови, нн.

VIII,

НЕсЕлонений А., цит. твір, стор.

гл.

16.

171.

(Н) .r'олР Я., цит. твір, стор. 2Н-245.
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вопоставленому ієреєві фелон і, поцілувавши його, ставив в ряд з

іншими пресвітерами

та й

продовжувалась

божественна

служба.

На слова <<Достойно і праведно єсть>> святитель давав йому залог.
Но вовисвячений ієрей причащався попереду інших Божественного
Тіла й Rрови Господньої

Rриптоферратсьний
щоб новопоставлений
святих

щоб

Тайн,

читав

(15).
списон

йде

священик,

подавав

також

заамвонну

дещо дальше.

причастивтись

вірним

молитву

і

святе

третє

з

Він
рук

Причастя.

щоб

-

вимагає,
святителя
Подруге

-

правив Службу

Божу впродовж семи днів після рукоположення. Та редакція пов
торюється в багатьох памятииках

XIV

та

XV

сторіччя

(16).

Вона

є і в нашому списну.
В

XIV

сторіччі появляються ще й інші зміни чи додатки, а

саме при нанладенні фелона святитель кличе Ахсіос, тобто Достоїн,
а нлир і люди також відповідають трикратним Ахсіос.
П'ятнадцяте сторіччя є до деякої міри переломовим у чині іє
рейських свячень.

Чин стає тоді ще більш торжественний.

Руно

полагаємого приводять до святителя в торжественний спосіб, тор
жественно обводять його тричі довкруги свято і трапези, він нлянає
вже на слова: Божественна благодать. А по епінлєсі дістає освяче
ний святий Хліб а рун святителя на зложені хрестообразно ру1ш,
при супроводі слів: <<Прийми цей залог і сохраии його до пришестя
Господнього, бо Він зажадає його від тебе
Воравді так в
що

подавали

XV

стару

ян навіть і

практику

XVI

>>.

столітті бували ще кодекси,

попередніх

стштіть,

але тенденція

збільшення обрядів не уступала, а навпани скріплялась.
Щодо

способу

передання

новопоставленому

ієреєві

святого

Хліба, то вище вже сказано, ян цей спосіб мінявся в різних часах.
Лишається ще тільни дати відповідь на питання:

Нний спосіб з

літургічного бону найнращий та найбільш оправданий? По глибшій
застанові

доводиться

сказати,

що

спосіб

поданий

в

Rиївсьному

Евхологіоні, подавати залог перед освячення~• найбільш ідеальний
і найкраще відповідає змислові того обряду_ Вправді на перший
погляд могло б здаватися, що замало взято тут до уваги аСІ{етичний

аспент та чисто

богословський

аспент.

Вже Симеон Солунсьний,

згадуючи про обряд передання Хліба, пояснює його так, що свя
щеник є строїтелем Х р:истових Тайн. Дістає отже в день своїх св я-

(15) foAP Я., цит. твір, стор. 244-245.
(16) НЕсЕловский А., цит. твір, стор. 174.
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чень в рук святителя Пресвяту Евхаристію в окремим напімненням,

щоб був чистий та святий і непорочно

сповияв свою службу. Все

це правда, але літургічний звичай треба не тільни по-богословсьни
й

по-аснетичному пояснювати.

Пояснення

треба шукати

в

самій

Літургії.

І так, ми вже бачили, що при свяченні четця, святитель дас
четцеві святу ннигу, nіддиннанові умивальницю, диянонові ріпіду.
Священикові ж, що мав бути строїтелем святих Тайн, вписноп в
часі свячень дав тану річ, що в цій же хвилині виявить навовні
всю священичу власть.

Є це підготований на просиомидії святий

Агнець. Його дав святитель новопоставленому івревві в руки на
те, щоб

він равом ві святителем

та

сослужащими

свящевинами

освятив його, а по освяченні беріг аж до святого Причастя. Цей
авичай найстарший, в бев сумніву найнращий і найглибший.

Всі

інші в міни півніших

але

віків не тіль ни не удосконалили його,

тільни вробили неврозумілою його символіну і його глибоне ана
чення. Нині мабуть ніхто з народів, що мають вівантійсьний обряд
не прантинув його в таній формі, як вона була первісно введена.

Залог дають по епінлвсі і то нераз не цілий, а тільни одну четвер
тину Агнця. Деякі дають в руни, інші на окремий дискос нладуть і
тан з дискосом тримав Агнця чи частицю новопосвячений священик.

В нас Архівратикоп Отця Бачивського мав ще інший спосіб, а саме,
що святитель дав новависвяченому івревві крім ризів танож чашу
і літургікон, а відтан ставить його близько себе і наже читати мо
литви святої Літургії. Ян приходить час святого Причастя нличе
святитель нововисвяченого іврея словами: l6рею nиni поставлеnи й
приступи. Відтак, даючи йому на вложені навхрест руни частичку
Божественного

рею, часть

воздаш отвіт
сумніву,

Тіла,

продовжав:

<<Прийми

nиni

поставлеnий

і6-

Тіла Христового і бере;нси його nескверnо, бо за nього

що

Христу
на

Богу

введенні

na

того

страшні.м суді
способу

його>>

передання

(17).

Немав

святого

Хліба

вплинула та обставина, що від денного часу вачали в нас висвячу
вати в часі тої самої Божественної Літургії не одного а більше свя
щенинш. Постало отже питання: Ян дати одного Агнця всім постав

лявмим?

В такому

положенні розв 'явна

була тільни одна:

дати

нождому часть Христового Тіла аж в хвилину святого Причастя.
Розв'язна ця однан усунула глибоний первісний змисл передання

задога, тобто святого Хліба і то тан:, що затратилось зрозумІння

(17)

Дольницьний І., цит. тв~р, стор.

145.

25

до

старої

символіки.

<<Прийми 'Часть

Отець

Бачинський

пом1стив

отже

слова:

Тіла Христова ... >> в чині ДІtя:консьиих свячень,

а в чині ієрейсьних свячень пропустив їх, чи радше відсилає свя
тителя на попередню сторінну, де ті слова написані повністю. Тим
часом в ніниому ноденсі, в нілнім Архівратиноні чи Требнику нема
сліду, щоб при поданні

святого

Причастя

новопоставленому дия

конові святитель звертався до нього зі словами, формулою, пере
дання

залога.

В памятииках

подобавт

XV

ізбирати

сторіччя появляються вже приписи: << хахо

достойних на священство

і

поставити

во

іє

рсйскій і діякопсхій 'Чин >>. Суть тих приписів або уставів була в
тім, що кандидат на диякона чи священина ставився в означений

день, тобто в понеділок, перед святителем і паперід давав відпо
відь

архидияконові

або

одному зі старших священиків, яке його

ім'я, звідки родом, яке в нього звання та чого вjн собі бажає. На
останнє питання кандидат відповідав: << Приuшов я до владиn,и й
пастиря

.мого

удостоїтись

преосвященого

положення

його

єпископа

(і.м,ярек,),

святительської

священиком>>. А на це відповідав святитель:

мдю'Чи

pyt;u, бо
« З добрим

бажання

хо'Чу

бути

бажанням

прийшов ти сюди, сину, хотя'Чи пocлyJfeumu Господеві. Нехай же
Христос сповнить це бажання по слову СвоЄ.)·"-У святому і по твоєму

бажанню >>. І тоді відпустив його та казав при:йти ще два рази, в
середу і в п'ятницю, тобто в посні дні. Після цього один зо старших
священиків діставав доручення вщ святителя перевести
динаційні

nраптики

включно

з

іспитом,

наскjльки

передор

кандидат

на

дається в свя1ценичий сан.

Той устав,

що

був

в

наших

архиєрейсьних: служебниках чи

требниках, є типічно українським уставом. Не знають його грецьн:і

:книги ані московські книги. Він мав в те:ксті дея:кі слова і звороти,
ЩО зраджують ВПЛИВ ПОЛЬСЬНОЇ МОВИ

(18).

В Київсьиім Евхологіоні немає згадRи, щоб святитель вручав

новопоставленому священикові Літургікон. Про вручення цеї книги
говорять пізніші видання, тоді,

ян приписують

давати залог аж

по епіклвзі, тобто по молитві призванни Св Frтого Духа.
Одним
нашого

словом,

кодексу

а

як

порівняти

чином

чин

свячення:

на

пізніших редю\цій "L·ак

священиІш

українських

з
ЯІ\

ноукраїнських, то ріаниць багато і вони в елІші.

(18)

ПЕТРУШЕВИЧ А. С., О способі

свящепичес~~:ій чин іа .мірсх:іх лиц в Х
Вістнии
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>>, 1900

р., Львів, ч.

11,

стор.

іабранія

J' І ст,
81-88.

і nocnІCl6.'leni.я в діях:опс,.,ій і

на ю:ж:ноіі

Русі, << Богословеній

Чин поданий у нашому теперішньому Архівратиконі, що його
уживають наші Святителі упродовж бодай триста рш~ів, походить з
половини

XVII

торжественне

століття. Він цікавий деякими особливостями, як

введення

диякона

до

святилища

по

великому

входІ

і то в супроводі окремого діялогу між святителем та архидияконом.

В цьому чині окреме питання відноситься до передачі інструментів:
чаші, дискоса, літургікона. Всього цього в старих часах не було.
Про іспити кандидатів та їх безпосередню підготову до ієрейсь

ких свячень маємо згадку і в латинській літургії. Найстарший взір
такого іспиту подає Чин свячень з

віку.

VIII

Кандидати мусіли

ставитись перед єпископа в понеділок і перед ним та в прияві пр і

мікірія, архидиякона та інших представників клиру зложити присп
гу на реліквії святих, що вони не допустились ніякого злочину.
В середу
до

та в

церкви

п'ятницю кандидати на

Пресвятої

Богородиці

священиків йшли в

(Яanta

\1а•·іа

Maggioгe)

Римі
або

до церкви Апостолів і тут од1:ш з церковних достойнинів представляв
їх народові та нликав голосно:<< В ім'я Господа нашого Ісуса Христа .
.Rнщо хтось з тут присутніх знав би щонебудь про які злочини цих,

тут приявних, нандидатів, то нехай виступить і скаже прилюдно.
Та нехай буде свідомий своєї відповідальности

чі

повторював

висланий єписнопом,

Цю формулу три

)).

в Римі очевидно

самим

Па

пою, священик і по ·гринратнім виголошенні її сходив 3 амвону.
Так було у восьмому сторіччі, коли не видно було ще ясної

межі між обрядом рукоположення на Сході й на Заході. Звичай
отже зберігся в київсьній митрополії ще в

віці. У восьмому

XV

віці новопосвячені священики не сослужили з єпископом Божест

венної Літургії, а тільки діставали від нього посвяченого хліба і
причащались. Цей посвячений хліб був більший розміром тан, що

переховували новопосвячені священини його ще упродовж
та

й

причащались

його.

Нововисвячений

священин

40

днів

відправлнв

безпосередньо по висвяченні свою першу Службу Божу.

Rонцелебрація

-

співслуження

нововисвячених

латинсьній Цернві відома щойно в ХІІІ сторіччі

священинів

в

(19).

З. Чип поставлеппя apxu.ttanдpuma.
Після чину хіротонії на священика Київський Евхологіон подає
чин поставлення на архимандрита як такий, що не рідно був пр ан-

(19) V.

THALHOFER-EISE~HOFER

L.,

цит. твір} т.

11,

С1'Ор.

418.
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тикований у :Київській митрополії. Всі монастирі були тоді підлеглі

Митрополитові і тому згідно а церковним правом належало до ми
трополита дати благословення новообраному архимандритові будь
якої лаври на Україні. Тоді як від новопресвітера не відбирав свя
титель

перед евиченням ніяної торжественно'і присяги, від

архи

мандрита він тану присягу відбирав. Торжественну форму присяги
подає отже наш ноденс на листі

Лист

архі.мапдритскаго

218,

а саме:

рукописаніл

.'ttumponoлuтy

обіт

і

послушанів. В списну, як снааано, немає тексту присяги для кан
дидата священичого стану. Натомість перед чином посвячення ар

химандрита, на трьох сторінках рунопису, є поданий тенет присяги,
чи, як кажеться в списну обіта й послушан,ія, що його архимандрит
складав київському митрополитові. Присяга ця, як звичайно, аа
чинається визнанням віри, а саме: <<Аа (імярек) пареченний архі
мандрит цернви (імнрек) велиної лаври (імярен), в богаспасаємом
граді (імнрен), вианаваю і пишу сам своєю руною і розумом, і іспо

відаю перед Богом і іабранними єго ангели, правую і непорочную
віру христиннсную, єже ісповіданіє во імя Отця і Сина і Святаго

Духа, єдино Божество, єже єсть сице: Вірую во єдинаго Бога Отца
вседержителя ... Далі елідув символ віри до ~ін,ця. По символі віри
продовжує архимандрит:

:К

сим

же

приймаю святих

вселенских

седми собор, іже на сохраненіє правих веліній собрашасн.

!спо

відаю, яже от них уставленна любити і соблюдати канони і святин
устави, в сих іхже пріяша і аа приймаю, і іхже отвращаютсл і аа
отвращаюсн ... во всем послідую і повинуюся преосвнщеному вла

диці

моєму і

господарю

архієпископу нир

(імярен)

митрополиту

ниївському і всея русі і обіщеваю, же ся у страсі божії і боголюби
вим правом порученнов ми стадо свлщеников і інонов церкви моєн
""lаври (імнрек), пасти і вправляти по уставу і праnилу манастирено

му, і от всякого зазор а лунаваго чиста себе со блюдати ... к сим і спо
відую чисто і право і послушливо, гді ми повелит господар і владика
мой святий митрополит ниївський і всея русі о каноном коли ділі

к собі бити і мні ся не услухати є го, їхати мні к нему без велнаго
перевода, хотя би мн нняаи і бояри внимали, мні їх не слухати в
том

...

дет

что

аще ли котарий свнщеноінок іли інон обители (імнрен) бу
противнаго

творити,

напротив

уставу

соборної

великої

церкви премудрости божої, мні тов повідати господарю і в:.~адиці
моєму, святому митрополиту нир (імлрен).

R

сим же і сповідаю сим

п:исанієм моїм еже ми правити і пасти церков божію обитель (імярек)
по уставу і преданію, нак держит соборнан велинан ниївськан цер

ков,

28

премудрость божін, свята софія

...

Сіє моє рукописані є і с

печатью моєю вдах господарю і владиці моєму митрополиту :кієвсь
ному і всея русі ... >> І слідує місце й дата.
Зараз же по тенсті присяги подано і чин на поставлення ар
химандрита. Чин цей, ян і всі попередні, простий. В часі нождого
свлченнл, що його ми бачили дотепер, святитель давав ставленни

нові лнусь питому його чинові річ. Архимандритові дає отже набе
дреннин, по-грець:ки епігонатіон, ян символ влади, чи ян :кажуть

меч духовний. І більше нічого не давав: ані палиці, ані мітри, ані
іншої лної зовнішньої відзнаки.
Чин бивае.мий на поставленів архімандрита, поміщений в памлт
ни:ку на
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листну:

Святителю стоящу преже святия трапези, еже на діяконстві,
іли у

дверей

великих

цареких,

одіяну

во

святительскую

одежду,

прежде початія божественния служби, приводим бивавт ко святи
телю таковий,

ставитися хотя на архімандриту,

і з будущи.ми

братіями. Святитель аачинае словами: Благословен Бог наш, слідує
Трисвяте й по Отче наш тричі Прийдіте поклоні.мся та псалом

142

Господи услиши .молитву .мою. По тім ентеніл мирна, Бог Господь
і явися на.м, Тропар З.ісланнл Святого Духа: Благословен сси Христе
Бо;исе наш, тричі, псалом По.милуй .мя Боже, а потім канон Божест
венним покровен бив .медленоя.зични.м ,jtрако.м. По девятій пісні чи

тають світилен Всесвятий Душе ісходяй із Отца.
Тоді

архиділкон

приводить

поставляємого

архимандрита

до

святителя, а святитель нладе руку на голову йому і читає молитву:
<< Бог всегда о человічес:ком спасенії пе:кійсл

во

єдино

собрав,

і ти

владико

всім,

і сіє стадо словесноє

безчисленним

твоїм челові

колюбієм нескверна соблюди, і твоя запавіди всегда соблюдающа

да би не пuгибло от сего нієдина овuа і от вол:ка противнаго несиід
но і раба твоєго (імлре:к) єгоже благоволил єси поставити на своє

стадо архімандритом, достойна єго яви твоєю благодатію і во всіх
добродітелех єго унраси і от своїх благих діл образ ім будет, юю
да і тії ревнители будут нес:кверному єго житію >>.
По цій молитві святитель каже Мир всі.м і по Глави ваша Госпо
деві приклоніте читає другу молитву. Відтак святитель благословляє
його і дає йому набедренни:к

(епігонатіон),

а вел братіл цілує ново

поставленного архимандрита і співають пісню плту, ірмос: Союзом
любве свJtзае.ми апостоли, а потім стихиру Днесь благодать Святаго
Духа нас собра. По цім святитель дає відпуст словами: Іже во ви

дінії огненних язик

низпослав Пресвятий

свой Дух, тобто

отпуст

празника плтдеслтниці.

Чин поставлення архимандрита в нашім списку замітний тим,
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що

він

відбувавен

возведення

в

сан

перед

по чатном Божественної

архимандрита та

на

інші

Літургії. Нині

достоїнства церковні

відбувається по малому вході. Архієрей читав над поставляємим
архимандритом молитви,

а

по прочитанні молитов каже голосно:

Благодать Всесвятого Духа поставляє тебе, через нашу смиренність,

на архимандрита обителі (імярен)

Потім нладе руну на голову

>>.

архимандритові та виголошує: А~~:сіос. Янщо архимандрит має мі тру,
то нанладають йому на голову без ніююї молитви і без співу А~~:сіос.
Звичайно дають танож і нагрудний хрест.

По аанінченні божест

венної літургії святитель дає жеаJІ архимандритові та при цьому

виголошує поучення про обов'яsни архимандрита супроти манашої
братії і навпаки, про обов'яани братії супроти архимандрита. При
врученні жезла архиврей говорить супровідну формулу, що й містить
в

собі

суть

архимандричого

уряду

та обов'яанів:

<< Прийми цей

жезл та утверджуй ним паству твою, бо й отвіт маєш аа неї віддати

Христу Богу, на страшнім суді Його

>>.

При посвяченні ігумена чин той самий,
архимандрит перемінюють на ігумен

4.

а в молитвах

слово

(20).

Чин хіротонії єпис~~:опа.

3

н:інцем минулого століття наш унраїнський вчений та люби

тель старини, отець А. С. Петрушевич помістив у << Богословсьному

Віспину>> аа
статті,

1900

а саме:

рін:, а потім аа

<<О

1901

рік, дві свої цінаві наунові

способі іабраніл і поставленін

єпископа>> та

<< Віроісповіданіє новопоставленого русьного єписнопа пред н:ієвсь
ним митрополитом, начиная а половини

XIV

століття>>

(21).

Для вибору єпископа силинав митрополит всіх підлеглих собі

єписн:опів. Участь єпископів у виборі нового єпископа була обов'яsн:о
ва і від неї могла звільнити єпископа тільки дуже тяжка перешн:о
да, приміром тяжна недуга, наїзд ворогів. Якщо хто а єпископів
н:иївсьної митрополії

повюнився знехтувати

ванлин митрополита,

такий підпадав церновним нарам, до деградації

(20)

Нинольсний Н., цит. твір) стор.

(21)

ПЕТРУШЕВИЧ А. С., О способі ізбранія

гословсній Вістнии

)>, 1900,

ловини
стор.

зо

XIV століття)
93-101.

і поставленія впіс~опа) <<Бо

~ТІьвів, ч. ІІІ, стор.

ділав.мов)

<<

єпископського

і далі.

719

поставляємого руського єпіскопа пред ківвськи.м

з

155-165;

Віроісповіданіє ново

.иитрополито.и) Нд'Чи1ия з по

Богословеній Вістник

>>, 1901,

Львів, ч.

2,

.............

-МА.ІІ~

• <',~...........11\~

І

А

'~

,

~

.

/

-

~7 ~.

~ ~ '~

1

..

·j, ._..

"J.t!'·

:... ......~~-,...-. .........ny,.... j ~V~f'~
(' • hti·IQ~NІUAI'Im•мn~p-An..-rta.:
~~..
,
......
,
""~f nn к:-.~r_.......,•...,An•'J· f~nк.n ~=-tlfJRr.
~ ..

-.~

..,

~

'~

~

m~І~ ~ ...,.,.U.СПІАААtНЇtатп,Ї~АІІ\n 114~

мntn,.-.vлnmh. ·. BІJL m~к.t a.м~crnf 11Aff"'1fltl~

. At\·· ~П,IIffiJSid,-tkчt І('~r. tt AnMi(A~'}f41'f.4UHr.fJ'RfC П8ААJІ\Іа.'

•

НАС&еа tmм•k: "_, . nnn~tSГAІt'l

С~.,~ '!1... . ~~~~~n"~C.&4~.-k~Іnt ~~~~·~СП1ЕПІН~.

ІSч..и•nмА" 111ІА ~·Ja.n .нn• - aнrtt('h . tJІІ'("6hMtt-anp.i1•

А~ І111L , ,. l t СІ

min, n .1\~f І n .. Іt' lin ГjffAtth m ~А 1L • hl1tt

А·tкn~І.-«І~іt~А.С I~ABnnvtr ...x4t'ТA\~A ("'6 • ППОС"І~

&11rn•nНAК"•rtчni~f'4.AANf1lftn·~~CI~h 'nAtr

r

~~

lf,fWA.KП111C,_(A,8Aef8\"~IИdli1,.П41A81П....: M~Aolfa
'
А
А

Cn18"ПR&~ . І. І АК·81.' ІleІ("Jt'"hmC~mA8~41JК..f •

~-"".t;~мr•·m,.пeAntnJt

nrnr:n.. .

nrnwІ

.:;· ~~~ann~a<~н~c~~~~.,

'lf\~n· . "
~rn··· t'....... ~!i·'. n .,!••c•urt
a-onr,.Ч • ...,,-... "._,..,,. А ......-... ~• , ....к•f"f•cтrt

f '"',. tt..Ч•nA-,~aЖм-kн•r~"~AUf!fl~ ; n .. Jf\t
·qr"~'~'"rnna~n.::_-~~·"~'t~Atf'-."1 .. ~,...,,~~ck.
. n•t ~11АА ~·• ~.,.._K.,.ttAiff АС~АЧ' ita . ct m•
"""'

....

,.

'

~·r

/

'-

•

~~'~t·c:~~~ . .~ •·· .~~ ~f.r~..Jj~.;"),nн~ar~
"'''....ncmr:.nt•kf
• ЯПО. ~ '.J\·~a.f ~,~.Ч:.ІWntrrr
~
-.z·
t\t'IL~WDA'МIA.TOfl~-~·-ч-41 .~1 • .,1\.м.At.J~l&A'К&ah

«mrA~-1- . f1,RW~ .~ ..~ nAa-:'.:rtщ...ж1 АІ~QІ~,.

Л.

222 на об. - Чин наречення нововибраного вписнопа
F. 222 v. - Ordo in nominatione ерівсо рі вervandus

сану внлючно.

Перешноджені владини мали обов' яз он вислати на

собор бодай письмо з заявою, що погоджуються на вибір, доверше
ний на соборі влад ин, наче вони самі брали б у виборі участь.
Отець

Петрушевич,

гословсьному Вістнину

пишучи

свої

двІ

наунові

статті

ріганий у Національному Музеї у Львові, пам'ятнин з
річчя.

Щодо

в

<< Бо

>>, мав перед очима старий пам'ятнин, абе

чину хіротонії та fшиснопсьної присяги

XIV

сто

він майже

тотожний з нашим пам'ятником. Тексти в одному й другому ті самі.
Тут нижче подамо майже повністю тенет рубрик, а відтан присяги
новопоставляємого

єпископа,

ян

матеріял

для

глибших

студій

д.пя порівнання з нинішнім ч:ином хіротонії на єписнопа у нас
в других візантійсьних
Чин

єписнопської

обрядах.
хіротонії попереджує точний устав вибору

єпископа. Він поміщений на

.У став

і
та

листну, на обороті .
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како достоїт ізбирати єпископа:

І абрані є єпископскоє сице

бивавт: Созиваєт

митрополит всіх

єпис1шпов, єлици то суть под ним, во всем пр еді лі є го. Аще ли же

не мощно будет ноторому от них прійти н тому ізбранію, на уре
ченний срок і день, іли немощи велиніл ради іли паки ніноєй вели
ной нужди належащий, іже імут всі люди відати, тот посилавт гра
моту своєя руни, да єже аще что сотворит собор, іли ного соберут
собравшіїся боголюбивіі єписнопи на поставленіє, то і тому того

ж ізбранія держати, і неравлучно бити от своєя братія, єже аще
они что содіють, по преданію святих апостол і богоносних отец.

Аще ли же нто ні боліани дііІЯ велиніл іли іния нінотории нужди
яно же ріхом, останется і не прійдет н таному ізбранію, і своєго
святителя большаго услушається, і братія своя от ділитсн, і дія
вольсною

гордостію

княвми іли нікими

обят

будет,

в

непослутанін

властьми сплеться,

ро в

впадет,

і

отнимається обітов своїх,

іже на поставленів своєм порушаєт, і тановаго божественная пра
вила і ванони божія цернве, чужда і обпажена святительскія чести
і сан а сотворлют, і святительскаго числа і притча ізгнан будет,
ванеже сам отлучися от них. Сін убо тано повнегдаже ізбратися

єпископом, в місті, ідіже будет митрополит. П ризиваєт їх к собі,
і сід с ними на єдині, лучшим є го крилотаном ту сущим токмо,
і повідавт ім о вдовствующій єпископії. Яко потребно єсть ізбрати
таковаго, іже достоін і приличен таковому ділу. І указав їм, і поу
чив, і благословив, пустит їх. Онім же воставшим і поклоньшимся
єму, і сходять.

Отходят в уреченное місто,

во нікій притвор

іли

приділ церковний, і с ними книгохранитель іли нікій от илирик
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4

больших, і писатель митрополичь с ними1не, і тамо ставше пред
іконою христовою, возлагавт вписноп, іже большим степеней, єпа

трахиль на себе, і мін в руці ручную :кадильницу і фимінм в ней, і
:кадит образ спасав і іних евятих, потом єпис:копи, сущин от десния
страни тюне от лівия страни, посліди же пани образ спасав, таже
начинаєт сипе: Благослове1-t Бог 1-tаш. Нача~-то обичне і ·гропарі Бла
гословеu єси Христе Боже uаш, а відтак
лзи~и раз.~rtіси. Потім
митрополита,

С.:1ава і нині: Єгда сошед

єпископ читав сугубу єктенію

:князя і всіх благовірних

:князів

s

молінням

наших і

sa

sанінчує

цей коротний молебень отпустом Іже во видінії огuею-tих язи~.

<<І по молитві сідшим токмо єпископом, якоже предиписахом, і
І~нигохранителю іли нікоєму от больших і старійших клириІі ми

трополичих, вірному писар ю, ін ому же нікому же не сущу ту, і
іже облиs где, яко да не услишит глаголе~tа і абіє первий єпископ
sачнет повідати, аще где кого вість достойна на тановоє діло. По
том же пани ін такоже, по тому ж і всі єпископи по ряду много о

том стнsаніє сотворше, і єликих ту помявувше, і всіх імен оніх
лучших

іsбирают.

писарю

написати

священоінока
ногожде

по

Тогда
тіх

імени.

предсідит

книгохранитель

трех

імена,

Потом

же

степенем,

іхже

повелівавт
єпископи

старійший

той

ту

єпископ,

sапечатаєт

сущему

іsбрали

таковий

іже

суть,
іних

евиток.

Вдадят єго всі книгохранителю, сами воставше ідут каждий, ІДІЖе
отпочивают.

1-\нигохранитель

принес,

дасть

є го

митрополиту,

і

отступит. Он же вшед во обичноє місто, іціже молитву дієт, і еви
ток убо sапечатлін пред спасовим образом положит, і ли пред бо
городичним,

сам же доволні помолитсн

со

приліжанієм,

паче же

і со слеsами, затворився сам си єдин, потоі\І те прієм евиток і распе
чатав отвераавт ї, і та:ко смотрив імена шшаная три, єдино от них
і абер ет, є гоже хощет
Після

вибору

>>.

єпископа слідує

акт

проголошення імени кан

дидата. В коде:ксі цей акт, поміщений на листі
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на обороті, має

назву благовістя.

Устав благовістію, благовістіє же биваєт сице:
П риуготовляют є го у нікоєй церкві опроче соборпил церкве,
ідіже аще повелит свнтитель.

І

одівавт та~ю

хотнй ставитися во

вся ризи священичесні я, стоїт во олтарі у цареких дверей, лицем
ко востоку. Пасланний же от святителя б~1аrовістити єму, вшед во
церІіов, стоїт.
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Он же стоїт во олтарі і глаголет:

Благословеu Бог

наш. Слідує начало обичне і тропар храму та святого дня і богоро

дичен. Потім авичайна єктенія Ло.л-tилуй нас Боже і отпуст, а по
отпусті .многолітствів. І снончавшим і тако мало із цареких дверей
виступит ставитися хотяй, і станет руни ко персем приложив н:рес
таобраапо под фелоном, мало главу приклонь, лосланний же бл а

говістити єму пришед станет на том місті, ідіже коли апостол чтець
чтет і смотр я н: нему глагоJІет сице: Лреосвящен ий наш господ ин і

владика .митрополит київськ,ий і всея русі

( і.мярек)

і вже о нем бо

жественний і священий собор, призивают твовя святині на впис
к,опство богоспасеннаго града

(і.мярек,).

Хотяй же ставитися отві

щаваєт сице: Понеже преосвящений наш господин і владика митро
полит київськ,ий і всея русі

( і.мярек)

і іже о не.м божественний і

священий собор судиша і .мене достойна бити в таковую службу,
благодарю і пріймаю і ні.мала во преки глаголю. Тако мало ниже
поклонь главу і воsвращаєтся во олтар і снимаєт

is

себе ризи і іс

ходит.

Єгда же будет время, іли того

дни, і ли на sаутріє, і ли когда

повелит митрополит, собираются єпископи но митрополиту, єлико

їх случитсн ту к тому поставленію приїхати, і сядет митрополит в
таковом місті нареченном, іли во притворі церковнім, іли на ка

тихуменох, вже єсть полати, на своєм столі. Єпископи же такожде
сядут, каждий на своєм місті, по своїх степенех, во своїх мантіях
со істочники, якоже і митрополит. Потом приведет книгохранитель

іли архідіякон ставитися хотящаго і поставпт і на конци сідалищ
єпископених на среді. Ту стон, приклонитсн долу ко митрополиту
мало приступив, і паки поклонитсн такожде, і пришед блиs митро
полита третій поклон сотворяєт. Митрополиту же сідящу, і посох

во ліво й руці держащу, десную же руку простерту ниць на правом
коліну імущу он же приступив і поклонися цілувт правов к,оліно
святителя,

такоже рук,у на не.м лежащую,

потом десную страну

лица. Потом обратитсн ко десной страні єпископом і цілуєт во уста

приступив от большаго і до конца, потом же ко лівой страні, при
шед ко єпископом, такожде творит. Мало отступив паки поклонить

ся, якоже і прежде, і тогда посадят єго ниже єписн:опов, на особ
ном столци і сим же діємом, приуготовляється кація, вже єсть ручнан
кадильница і фиміям єдиним от діяконов, і внегда токмо святитель

благословит, а біє тиміян такожде і діякоп убо кадит образ святи я

ікони, яже ту будет, потом митрополита, і десную страну єпископов,
потом же лі вую страну.

Півци же по ют Лреосвящено.му

( і.мярек,)

.митрополиту київському і всея русі .многая літа, потом воставльшс

отходят, каждий во своя си. Відомо ше буди, яко первоє поелідо-
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ванн~ биваємоє о благовістії, і ее па:ки цілованія, обоя прежде лІ

тургія, во вторий час дне.

По виборі єпис:копа та по проголошенні його народові наступає
третий акт, а саме хіротонія. Вона відбувається в митрополичому
соборі та в день,

:коли при3начить митрополит.

Перед свяченням

пареченний єпископ с:кладає ви3нання св.нтої віри.

частина чину хіротонії на3вана << малоє знаменіє
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>>.

В :коде:ксі ця

Зачинається на

лист:ку на оборотній сторінці:

О малом зна•.,tетtії, устав малого .1на_u.е1tІд. сице биваєт:
В

:которий

день

ра3судит

і

повелит

митропол~т

собираются

єпископи, во вторий час дне, ІЮ церкв11 соборной і ждут времене.
)

1

ставлені ї же готовят і уrяжают єже на потребу н таковому ділу,

урнжают сице, і внутрь церкве вшед в царенан врата, прямо ам
вону, і уготовляют усходницу, яже на ее урнжена і ПОІ-\ривают єя
:коври і верху сих і поставляют престол митрополич, і сверху у3го
ловіє служебноє, усход~-tиц.а

if#Ce 01-ta

трими cmeпeІ-tu ваити на 1-tю,

от десния же страни престола святи1·ельсFшго поставляют 11:1-tяжь

столець, перед усходницею, 1-tuжe степеней

onix,

таже оба пол пос

тавляют столци долги, єли:ко вміститися єпнс:копом, сісти єли:ко Їх

будет, подалі же мало от тих столов, по ср еді ко амвону, на помості
цер:ковном паписуєт кто умієт орла єдиноглавна, :крила імія простер
ти, права стояща на І-югах. Под ногами же єго град написати і со
3абороли і столпи. Орлу же :кріп:ко наступившу ногами на столпіх
оніх, тако стерегут, чтоби не вступити нань ні:комуже, сія убо та:ко,
митрополит ісходит і3 своєя :келії і ідет во цер:ков, предідущим пред
ним

ч.етцем

во

своЇх

стихаріх,

свпти1·елевою, і илириком

єго

свіщеносцу

с лампадою

горящею

всім вослідующим єму, і вшед во

церков, восходит на уготоnаиную єму усходницу і сідаєт на своєм

престо.;1і, і ударлют во :колоколи і священи:ком же с дія:кони бла
гословящимся от него, священици убо отходлт во олтар одіватися,

діякони же ту одіваютсн долі, єпис:копи же преже входят во олтар,

і тамо тонмо во3лагают верх мантій своїr фелони білrl бе::~ о.мофоров
і тамо потидают. :Митрополит же у своєго лрестола на восходници
став, на орлі своєм одіваєтся, во всю свою одежду святительскую,

і півцем же поющим

стих ні:кій.

Внегда 310е облечется, сідаєт на

своєм престолі, по тройжда ісполатuдеашта, таже повелівавт дія

:кону і і ному с ним, шед в олтар прІt3ІІваєт єпис:копи, сами пред
ними предходят, і пришед бли3 написаннаго

орла, ставше два по

ряду, '1ри:клопнтся до 'lолrвинп, против митрополита і тако пойдет
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єдин по єдино й

страні, а другий

станет на своєм місті, ідіже

no

другой~ і пришедши каждий

будет єму сидІти, та:ножде же творят

і і ні і єпискоnи по томужде єлико їх будет, і тако сідают на угото
вленних їм століх, каждий на своєму місті по своєму степеню.

І

сим бившим посилавт архідиякона, митрополит, с іними дияконами
і шедше во

святий олтар, ідіже сидит хотяй поставитися во всю

одежду поповскую, і поймают єго і ведут к у готованному місту,
ідіже і орел напиеан єсть, і поставляют єго у орла, і дают єму іспо
віданіє писано є на листіх, і он же по:нлонься мало против митро
полита, седящу єму на своєм престолі, я:ноже прежде писахом, і
:ннязю с деснин єму страни, і єпископом такожде на своїх містіх,

прочитаєт своє ісповіданіє, во услишаніє всім імущем еице: (Імяре:н)
священоіно:н, милостію божією пареченний во святійшую єписно
пію (імярек), ее пишу рукою своєю і разумом своїм, і ісповідаю

пред Богом і іабранними є го ангели, правую і непорочную віру,
єже єсть ісповіданіє: Во імл Отца і Сина і Святаго Духа, єдино
божество, єже єсть сице: Вірую во єдинаго Бога, отца вседержителя.
І далі символ ві ри до :нінцл.

R

сему приймаю святих вселенс:них седми соборов іже собра

шася по ученії православния віри ісповідающих, іже от них

по

веліннал приятно сахранити закон, і святих повелінія, єли:но от
священних наших отец, по многих временіх і літіх аачаша, і всіх
єлиціх собравшехся прияша приймаю, і єлиціх отвергошася і аа
отвращаюся, і пани церковний мир ісповідаю і сохраняю, і ні на
єдин прав сопротивллющихсл, тіх за живот весL, н сим же і сповідаю

і сохраняю, і обіщаюся, і всегда послідствую і повинуюся господи
ну і владиці моєму преосвпщеному (імярен) митрополиту київсько

му і всея русі, что і право і послушливо, ігде митрополит господин
і владика мой святий митрополит (імярек) ниївсьній і всея русі,
бити к собі, і мні є го не услушати, їхати ми к нему беs всякаго пе

ре вода, а через мою епископію ставленнянов ми не ставити, ні дія
копа, ні попа, ні протопопа, ні ігумена, ні архімандрита, ні анти

мінсов не давати, іли святительсноє что сотворити у чужей еписко
пії, і во всіх властех іх, ні в моєго господина влад:ини (імлре:к) ми
трополита :ниївсьного і всея русі повіті, ні іная діла церновнан не

ділати ми, нромі єписнопії данной ми, господином і владиною моїм
(імярек) митрополитом київським і всея русі, ілп одшедшу ми в
которую сторону чужую, не піти ми обідні без повелініл митропо
~'1ита, во чиїм преділі ни буду.

1\

сим же і сповідую, не оставити ми

во всем моем преділі ні єдиного же от нашел православния віри, но

арменом свадби творити, і кумоветва і братства, і іних єретиков,
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которих вселенскії собори прокляли. Аще ли же которий поп моєго

повіт а, втай мене сотворит, мні повідати го сподину і владиці моєму
святому митрополиту. Обіщеваюся со страхом божі їм і бо голобезним
хотінієм, дающим стадо на ісправленіє от

всякого лукавства очи

щати, і себе сохраняти, єлика ми сила настоіт, і паки отвержаюся

заклятієм нікогдаже

поучаньми от

бившаго нікейснаго

еветратіл

ізгнати, тожде сотворити, яно чуждь єсть сущи православния віри,
і от цернви отринути, і в про:клятії да будет, про:клинаю же поучен
ная і возглашенная от Михаїла бившаго проденди:ка,

і майстора

риторсна, василісна, і пикифора ісь тириха, попсифія, божіл града
великіл антіохіа, і мерзному пондевгену, от привошеніл жертви,
честиаго тіла і :крови господа нашего Ісуса Христа, і пани же всегда
от совершеннил жертви, яко існушена і ізгнана от святил божія
цернве, пани лобзаю і ісповідаю, лже во святом євангелії владич

ний глас, тонмо отец мой большій мене єсть, от святих отец пре
даніл

і

возглашенная,

от

благочювственнаго

писанія

приложева

от преблаженнаго царя нир мануїла, ре:кшіє яно глас сей рече гос
подь наш Ісус Христос по своєму смотренію і пи санному єстевству,
яже пострада да не пріїмат іного

( !),

і разділено божество от впсо

коумін і развращеннил єресі, к семуже

приймаю с радостію, іже

в сей великій град пришедших, і со бравших честний собор, єже во
святій софії, і богоутвержденную полату, на каланру варламу, і

с ним є го мудрствующих, і лестносмішающих отмстити сомудрст
вующих с ним, іже божественную і общую благодать Отца і Сина і
Святаго Духа, і світа будущаго віна, яноже правденици воасіяют
лно солнце, яно і Христос по:кааа на горі світ, і всяну силу і дійство
трисоставнаго божества, і вси єлина приносима божественним єпис

иопством зданноє поучеваєт і разсінаєт, і они двовірних здаиная і

незданная,

і

єдино

божество

іже

вірно

зданіє,

божественний он

світ, і вся ну силу і дійством моллщихся божеству і яко єдиному
суще новому н Богу приложеніє, двої боаи безумнії, іменующихся
і многих бо гов якоже іудеї і савеліяни і аріяни іменуют нам

( ?) ,

нині тіх і оніх суще безбожних і многобожних, попираєма ісполне
ніє вірних, аще ся не понают, лкоже святая і соборнан і апостольснал

церков, заби о них,

освященна писаніл со велцім очищаємо, ві

рующих во єдино божество трисоставно і всесилно, никаноже соєди

неніє, ні разпространно, низпадающе за сили і за постатіє. Пани
обіщеваюся, лно нісмь не дал ні что за іскушеніє аа ту церков, ні
єсмь обіщался ному что дати ради сіс діло, ніІ{ОМУ не дати, равві
обичноє і уставичнов святил цернвс

історов і олобзаю, і

за

сіє

апостольс.коє і отчеє преданіє, но і биша іспитаніл нова, от треблаЗб

жениаго царя палеолога, нир андроніна на сіє освященноє діляніє,

іно ізвісно

от

снятия

божія

цер:нве, і

обіщаюся

сахранити

сіє

преданіє, н сему ісповідаю єлина імут преданія, митропалич стол
да сахраним непонолибно, о всей области моєй, аще ли сотварю что
таново без повелініл і без грамоти, господина і нладини моєго преосвя

щеннаго митрополита ниївсьнаго і всея русі, і ли преступлю что
єдино от сих всіх написаних зді, лишен буду сапа своєго без вся
ного слова.

Списана же си вся биша руною моєю, і подписана сице (імя
рен),

свнщеноінон,

милостію

божією

пареченний

во

святійшую

єписнопію (імярен), своєю руною подписах. В літо місяца індінта.
І сін совершив ннигохранитель приступив, і руну возлож на главу
того новопоставляємаго, і нлобуни із голови к тилу зняв, і воsгла
шаєт велиним гласом сице Вонь.мі.м.
Митрополит встає і простягає руку до благословення й виго

лошує: Благодать Святаго Духа н,аши.м с.мирепів.м і.мівт тл вписко
по.м богоспасеннаго града (і.мярек). Святитель сідає на своїм престо
лі і всі єпископи також сідають, і тоді ннигохранитель приводить

новопоставляємого до восходниці митрополита.

Новопоставляємий

цілує коліно (тобто набедреннин) і праву руку митрополита, що спо
чиває на правому ноліні, а відтак праве лице і потім відступає на
долину та йде і цілує єпископів, наперід з правої сторони, а відтак
з лівої. Потім стає напроти восходниці, звернений лицем до митро

полита, дещо схиливши голову і рамена. Митрополит же востав,
руку

простер,

знаменавт

є го крестаобразно,

гл а голя сице

Благо

дать Пресвятаго Духа да будет с тобою, он же поклонився до по

лу, і та но отходят во олтар, предідущим пред ним двіма діянонама.
І вшедшим тамо, і поставляют єго гді в єдином от притвор олтарних,

с десния страни, і тако тамо стоїт. Внегда начнут літургію, он тамо
стон прочитаєт молитви к собі літургійния даже і до входнин мо
литви. Внегда же малий в ход будет митрополит со єписнопи і со
прочими святители во олтар внийдет, по сноначанії трисвятой пісни
і абіє шед архідіянон с іними двіма большими презвітери, і поємши

хотящаго

ставитися, ісходят

от тояже страни ідіже стоял будет,

і приведут єго пред царснії двері тії презвітери, а держачи єго под
руки, і ту виступят два єписнопа от больших, ім ут є го аа руни, і
сотворят метані є трапезі, а потом митрополиту, і обводят єго трижди,

оноло снятия трапези, поюще Святії .мученици, другоє Слава ти
Христе Боже, а І-і.ОЛІІ об ведут, толно сотворит метані є святій тра
пезі і митрополиту, митрополит на своєм місті сидит. І потом всту
павт святитель на степень сущий пред святою трапезою, приводим
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бивавт к нему от ту сущих святитель двоїм:и ставитися хотяй от

десния страни, книгохранитель же от лівия страни і дасть єму лист,

в немже пишет сія. Аще не будет :книгохранителя, архідіякон ее
творит, возглашаєт Вонь.мі.м. Святитель же прочитаєт писанная во
услишаніє предстоящим всім сице:
Суд і іскус богалюбивих єпископ і преподобних пресвітерь, Во
жественная благодать, яже всегда пе.мощния ісціляющія і недоста
точиия

ісполняющія,

поставляєт

( імярек,) благоговійнаго
( і.мярек), по.молі.мся

поіно ка, єпископа богахранимаго града

свящс
убо о

не.м да прийдет папь благодать Пресвятаго Духа.
Всі

співають

тричі

Господи

по.милуй,

а

митрополит

отворав

Gвангелію і возлагавт на главу і вию поставляємаму, присягтим

іним святителем, таже творят три кр ести на главі єго, імія руку на
нем лсжащу. По возгласі діякона Господу по.молі.мся святитель чи
тає молитву: << Владико Господи Боже паш, закон положивий всехваль

ним

cu

апостолом Павло.м, степене.м і чuнo.,tt устав, вже работати

і служити чесни.м і пречисти.м ти тайна.м >>.
По возгласі молитви один з святителів читає напів тихим го

лосом .мирну єктенію. Прошення цієї ЄІпені ї такі самі як в чинах
висвячення диякона і пресвітера. По єнтенії святитель кладе щераз

руну на голову поставляємого і читає другу молитву Господи Боже
наш, аа вже не.мощи человіческо.му встеству. По молитві знімають

євангелію

з

голови поставлявмого,

і нладуть

на святій трапезі.

Святитель :кладе на рамена поставляємого єпископський омофор і
кличе Достоїн, тобто Аксіос і всі пристоюці співають тричі Достоїп.

Про передання інших святительських відзнак, як хрест, панагія,
мітра в списку немає згадки. Це зрештою видно було в свяченні
диякона й пресвітера, що при передачі арудів святитель дав тільки
найважніші чи найконечніші речі. Також треба мати на увазі, що
поставляємий на єписнопа був звичайно церковний достойник тобто

архимандрит або ігумен якої лаври на Україні, отже як такий він
носив вже набедреннин, тобто епігонатіон, і нагрудний хрест. Не

згадується нічого про мітру, бо в часі служіння митрополита він
один властиво мав на голові мі тру, а всі інші сослужащі єпископи
мали нлобуки або й відправляли без наRриття голови.
По вложенні

омофора святитель

цілує нововисвяченого

впис

нопа і те саме роблять всі інші присутні єписнопи. При тому немає

якоісь формули привіту, НІ-\ це мають вже пізніші наші архиврати
нони. Дуже можливо, що митрополпт говорив до новопостаnленого

звичайний привіт Христос посреді нас, а цей відповідав: І єсть і
будет.
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Пісню Святий Боже вже відспівали перед чином архиврейсь

кої хіротонії.

Отже тепер митрополит разом в новопоставленим і

всіми сослужащими єпископами йде на горнє сідалище. Новопоста
влений

єпископ

сідає

праворуч

митрополита,

вище

всіх

інших

єпископів. Він також .мирствув на Апостолі, а в часі святого При
частя перший по митрополиті причащається Святого Тіла й Крови
Господньої, а також подає святе Причастя іншим сослужащим.
Після опису обряду хіротонії в списну говориться щерав про

те, в якою дбайливістю треба вибирати кандидатів на духовний
стан. Відомо ;исе буди, яко всяко опасепів подобавт творити, істязо

вати, ізискувати достойпах на поставлепів, такоже і о літіх істя
зати. Щодо віку, то список вимагає, щоби піддиякон мав
диякон

25,

пресвітер ЗО років, а єпископ
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20

років,

років.

По святій літургії митрополит і всі інші єпископи знімають в
себе ризи, а новопоставлений єпископ очікує в ризах на обряд ін
тронізації. Ставлять перед іконостасом, від сторони жертвеннина,
тобто від лівої сторони, престол святительський і два старші кри
лошани провадять новопоставленого Gписнопа та й садять на престол.

Абів протопоп с деспия страпи, другій же поп от старійших попов
с лівия страпи, воднімают єго под павухи і воставляют єго, тожде
глаголюще ісполлайті деспота, і пани посажают є го і в другій
воставляют єго, тожде глаголюще і в третій посадивше, і тако мало
от стола оного отведше поюще (І.мярек) свящепо.му впископу богоспа
сає.мого града (і.мярек) .мпогая літа. Се убо півци поют. Сії же кри
лошани снимают с него священная одежда, і потім келейн:ин ми
трополич возлагавт на нь переманатну со істочники, і таже ікону
вовложи:т є му, потом і мантію со істочники, таже пр:иїмше є го про

топап со і ними пр:иводят є го, і ді же митрополит со єпископи, і тако
ко трапезі пойдут, і внегда сісти їм я сти, новопоставленнаго више
єпископ всіх поставляют і посажают. І послі обіда митрополит пер
віє богародичнаго хліба взимаєт,

по немже новопоставлений, та

нождf' і всі єпископи. Потом же возвращают панагію н новопоставле
ному, той же даєт всім пресвятия хліба. І потом отходят нождо ко
своєму подворію.
Потом же в ноторий же день разсудит митрополит, собираются R

нему єпископи по ваутрени, і во вторий час дне, сідаєт ідіже обичай
єсть єму сидіти со єписнопи, і митрополитубо сідаєт на своєм місті,
єписнопи же на своїх містіх, наждий по ряду об а пол, новопоставле

ний же не входит, но по жидавт вні, книгохранитель і ли архідияноп
ісходит

с ініми

дилиони митрополитом повелени, і поємше ново

поставленнаго, приводят внутр, і вшед в двери, понланяєтся митро-
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по литу, і мало поступив паки покланяєтся втор о є, ближе поступив
покланяєтся втретів, і приступив ко митрополиту цілуєт в десноє
коліно митрополиче таже в руку десную лежащу на коліні потом
десноє лице, і отступив мало паки поклань ся єму.
Співається

,.jшоголітствіє

митрополитові,

а

новопоставлений

єпископ цілує всіх інших єпископів з правої й лівої сторони і тоді
сідає на призначенім для нього місці між єпископами. Це торжест
во

означає

урядове

прийняття

новопоставленого

єпископа

до

со

бору єпископів.
Вище поданий чин хіротонії на єпископа в київській митро
полії дуже цікавий і цінний. В ньому наглядно видні три моменти:
вибір кандидата, проголошення або наречення кандидата та свя
чення. Всі ці три елементи вже є в Апостольських Постановах

(22).

При виборі єпископа визначний голос мав народ, що на запит

начального

єпископа

про

достоїнство

наядидата

відповідав

вго

лос і то довгими оклинами: Достоїн! Святитель отже з двома іншими
сосвятителями мусів деякий час ченати, а як нарід замови, ставав
при святій трапезі і читав молитву посвячення. І\оло нього стояли
два інші єпископи-сосвятителі, а інші разом з пресвітерами моли
лись тихо. Диякони придержували над головою рукополагаємо го
отворене святе Євангеліє. Святитель молився тан: << Владино Госпо
ди

Боже

Вседержителю,

сущий,

єдиний

нерожденний ...

Боже

й

Отче Єдинородного Сина Твойого, Бога й Спаса нашого ... , сам і
нині заступництвом Христа Твого проJІИЙ через нас силу владич

нього Духа Твого ... дай о імені твоїм, серцевідче Боже, цьому слузі
Твоєму, якого ти вибрав на єпископа, пасти святе твоє стадо і ар
хиєрейсьну

службу

приносити

Тобі,

непорочно священнослужити

в ночі і в дні, чинити милостивим лице Твоє, та збирати число спа
саємих і приносити Тобі дари святої Твоєї церкви. Дай йому, Вла

дино, вседержите.пю, Христом Твоїм причастя Святого Твоєго Ду
ха, щоб мав власть

відпускати

гріхи, по заповіді

Твоїй ...

)) (23).

По закінченні цеї молитви свячення, всі священики й нарід відпо
відали:

Амі1tь.

Щойно на

другий день відбувалась торжественна

інтронізація і всі вітали нового владику << лацілунном о Господі

Потім

читали

з

нниги

Закона й

Пророків,

з

)).

апостольсьних

посланій, діянь та з Євангелії і рукоположений єписноп вітав на

род словами: Благодать Господа иашого Ісуса Христа і любов Бога

(22)
(23)
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Апостольсмі Постанови, нн.

Апостольсьl'іі Постанови, нн.

VIII,
VIII,

гл.

ft.

гл.

4.

і Отця і причастя

Святого Духа І-tехай буде .з вами. А всі відпо

відали: І со духом твоїм. По приві ті єпископ виголошував до на
роду слово

(24).

трьох складових частин єпископської хіротонії по свідоцтву

3

Апостольських

Постанов

тільки

третя

частина

мав

літурrічний

характер. Дві перші цього характеру не мали та і мати не могли,
бо кандидата вибирав нарід і вибір міг бути ріаний

скорий або

-

повільний, через одноголосну проклямацію або й а денною опози
цією. Це була зрозуміла річ в

тих давніх часах, коли вибраний

владика мав не тільки спавияти святительську службу, але також

інші уряди. В його руках було судівництво, він відповідав аа школи,
мав дбати про сиріт та вдів, виконувати харитативну діяльність, а

то й в часі нападу варварів боронити свій город і сво в стадо. Єпископ
мусів заступатись аа народом перед можними цього світу, одним
словом бути своєму народові батьком та оборонцем в часі напасти.

Вибір нового єпископа собором єпископів закріпився щойно в ХІІ

сторіччі, а тоді й він прибрав зовсім літургічний характер. Наш
Київський Евхологіон саме в одним а пам'ятників, що мав той спо
сіб вибору й хіротонії єпископа
Га берт,

даючи свої

завваги

(25).
до

чину

єпископських

свячень,

поданому в Апостольських Постановах, дивується, що книгу Єван
гелій тримали диякони, а не самі єпископи та й що немає ні слова
згадки про положення рук в часі читання молитви

Літургічні пам'ятники, що подають

(26).

розвинутий уже чин єпи

скопської хіротонії, сягають ІХ сторіччя, подібно, як
чили

при

розглянепні

нижчих

чинів,

диянонату

й

це

ми

ба

пресвітерату.

Кодекс Барберіні подав хіротонію єпископа в такому порядку:
по відспіванні Трисвятого святителеві
якому

були

написані

(і.мярек) боголюбивого
списка,

тримаючи

слова:

подавали списон-хартію, на

<< Во;исествеІ-tна

благодать

пресвітера во єпископа)>.

руку

на

голові

наречеиного

поставляє

Єпископ читав ві
єпископа.

Потім

розгортав Євангелію і клав її письмом додолу на голову й на верх
плечий
книгу,

рукополагавмого.
а

первосвятитель,

Інші

присутні

понлавши

руку

єпископи
на

голову

підтримували
йому,

читав

молитву: << Владико, Господи Во;исе 1-tаш, аакоІ-t поло;исив єси нам че
рез всехваль~-tого

Твого

Апостола Павла)>.

нин1 на єпископсьній хіротонії

Молитву цю

читають і

(27).

(2'1) Там же, гл. 4-5.
(25) НЕСЕЛОВСКИЙ А., цит. твір, стор. 220.
(26) Архівратікон,, стор. ?8-80.
(2?) foAP Я., цит. твір, стор. 251.

41

По

молитві

закінченні

співали

єктенію,

слідувала

друга

молитва і по

її, святитель здіймав Є вангелів з голови новопосвяче

ного єпископа, накладав на нього омофор, цілував його і те ж саме
другі єпископи та й ішов нововисвячений разом зі своїм святителем
на

горн в

сідалище,

за

святу

трапезу.

Прадовжувалась

Божест

венна Літургія, тобто читали Апостола.
Rриптоферратсьний кодекс йде вже дещо

дальше. Святитель,

звичайно сам патріярх, беручи в руни список-хартію, по возгласі
диякона << Воньмім >> читав тю~: << Рішенням та волею
6пископів і святійших пресвітерів та диякопів

годать

поставля6

б оголюбезного

богоспаса6.мого .міста

( і.мярек),

пресвітера

-

боголюбив их

бо;и.сествею-tа бла

( і.м.чрек)

во

6пископа

по.молі.мся ;не за нього, щоби .зійшла

на пього благодать Святого Духа і ска;и.сі.м усі: Господи, по.милуй >>.
При

положенні

омофора патріярх клинав:

Достоїп!

Ввесь

клир

наперід, а потім народ увесь відповідав окликом: Достоїп!

3

горного

місця

нововисвячений

єпископ

мирствував

перед

читанням Апостола, а в часі святого Причастя подавав святі Тайни
самому патріярхові та всім со служащим.

В словах << Божественна благодать >> криється подвійний змІст.
Там сказано не тільки про вибір кандидата, але також про Іспит,

пасиільки вибраний був цього чину достойний.
Наш ниївський

нодекс

подав

вже

дуже

розвинений

чин

хі

ротонії на єпископа, відповідно до часу, ноли вже не народ та ниж
чий клир, але собор вписнопів вибирав кандидата до свячень.
Передусім щодо самого вибору, то треба замітити, що митро

полит не брав у ньому

безпосередньо участи, а вибирали самі єпи

скопи під проводом найстаршого а них. Вибирали трьох нандидатів

та їхні імена виписували на окрему картну. Щодо порядку імен, то
вже Симеон Солунський вимагав, щоб

першим

записати

того, хто

був перший вибраний собором владик. Нартну з трьома кандида
тами хартофілякс-архівар відносив митрополитові;
помолившись,

вибирав

одного,

кого

хотів.

а митрополит,

Хартофілякс

був

до

певної міри й посередником між митрополитом та собором єписко
пів. Нлир, світська влада, народ до вибору вписнопа в київсьній
митрополії не мішались

(28).

По виборі кандидата відбувалось в назначений день торжест

во наречення єпископа.

В одному з храмів митрополичого міста,

але не в натедрі, збиралася

(28)
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далі.

єписноп правив молебень, а по от пусті молебня ставав у царських
дверях і тоді приходили посланці від митрополита, зі еві чнами в

рунах, та станувши посередині храму говорили: <<Святійший Архи
впископ та його священний Собор

вибрали

(парекоша)

священство

твов па архиврея церкви (і.мярек). Наречемний єписн:оп давав на це
<< приличний отвіт

>> і благодарив Бога та дянував Архиєпископові і

всьому священному Соборові за велике достоїнство.
Після наречення відбувалось т. зв. перше цілування вибраного
єпископа. Обряд цей був наступний: пареченний єпископ

йшов до

палати митрополита, де вже були зібрані інші владики. Там у па

латі,

або

в митрополичій церкві, митрополит сидів в окруженні

підчинених йому владик. Наречепний єпископ кланявся трикратно
митрополитові й цілував його руну, ноліно та лице, а прочих єпи
скопів цілував тільки в лице і відтак сідав на призначеному йому

місці, але не разом з
ської хіротонії

єпископами, бо в нього ще не було єпископ

(29).

1\ожний з цих обрядів відбувався іншого дня. В ш~ремий теж
день силадав пареченний єпископ визнання віри. Обряд відбувався
в катедральному храмі.

Нижчі

клирики ставили посеред церкви

восходницю, тобто підвищення, а на ньому трон для митрополита,
лицем до іконостасу. По обох боках митрополичого трону ставили
стільці для єписнопів, а окремий столець для князя. Між восходни
цею а святилищем малювали на долівці крейдою т. зв. орла. Зачи

наючи від солєї в сторону восходниці розписували паперід на долівці
ріки, крізь які мав пройти пареченний єпископ. За ріками малювали

місто з вежами цернов, оборонних башт, мурів. Над містом малювали
одноголового

орла

з

розпростертими

крилами

-

символ

єпископа,

що високо літає наукою богословсьн:их правд і як орел гніздо своє,

тан єпископ береже своє місто і тих, що живуть в ньому. Розмальова
ну картину стерегли nіддиякони, щоби хто не вступив на неї.
В назначений час входив митрополит до храму і, взявши на
себе мантію та посох, йшов на восходницю з царських дверей се
рединою розмальованої нартини.

На знак цереманієра виходив на

церкву митрополичий хор та співав: << Іс полла еті >>, нланяючись
митрополитові. Потім виходили священини, що займали в митро
полії різні уряди, нланялись митрополитові та сідали на степенях
восходниці. Ті.~'lьни хартофілякс, а з ним протонотарій ставали по
руч митрополита. Знову на знан цереманієра виходили з святилища

(29)

НЕСЕЛОВСКИЙ А., цит. твір, стор.

231.
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єпископи, одягнуті в білі фелони і такі ж епітрахилі, кланялись

митрополитові

та

сідали

на

своїх

стільцях.

Вкінці,

о:кружений

нижчим илиром, в супроводІ одного з митрополичих достойників,

виходив пареченний єпис:коп. Він переходив через розмальовані на
долівці рі:ки і ставав по середині розмальованого міста. Там і чи

тав, написане власною рукою, ісповідання святої віри. Донумент
він підписував та віддавав митрополитові, зглядно митрополичому
хартофіляксові.
По прочитанні визнання віри пареченний єпископ входив на
самого розмальованого орла. Тут снидав накриття голови і схиляв

голову, а хартофілякс кликав гш1осно: << Повелі те

>>.

Всі ставали,

паперід єпископи, по них сам митрополит, що і в слух всіх присут
ніх читав голосно: << Благодать Лресвятого Духа 'Через нашу с.ми

ренпість поставляв тебе на впископа б огоспасавмого .міста

( і.мярек) >>.

~итрополит благословив тричі наречеиного єпископа хресним ана
менем, а цей підходив ближче і цілував руку, коліно й лице митро
полита та всіх інших єпископів почераі, все як в обряді наречення.
Хор співав: Мпогая літа. По цілуванні пареченний єпископ щераз
ставав на орлі, а митрополит говорив: <<Благодать Святого Духа
нехай буде а тобою

>>.

Якщо свячення на єпис:копа відбувалось цього самого дня, то

пареченного єпископа вели в святилище і там вднгали у світлі ризи
та й він че:кав у динионіконі до ма~·:юго входу, заки по :кличуть його
до

свячень.

~итрополит же вдягався у всі ризи, сослужащі архиєреі також, і
зачиналась попарядку божественна літургія. Свячення на єпископа
відбувалось по малім вході та по відспіванні пісні Трисвятого, як

це є тепер

(30).

По закінченні літургії зразу ж. мала місце інтронізація нового
владики. На видному місці храму стояв трон і на ньому сам митро
полит садив нововисвяченого єпископа. Садив та підводив трикрат
но, в присутності священиків та народу, що тримав у рунах запа
лені свічки. В деяких випадках та інтронізація розвинулась у ко
ротку Богослужбу: по словах: Благословеп Бог паш читали молитву,

а тоді тричі садили нововисвяченого владику, співаючи А~ісіос. По
атпусті було многолітствіє митрополитові та новависвяченому архи
єреєю 1 всі

підходили, щоби

ці.~1увати руку

його та дістати

бла

гословення. Накінець читали молитву: От пебес пріял вси божест-

(30)
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венлую благодать. В часі читання її нанладали на нового владику

мантію з істочниками та енколпій.
Торжество свячення на єпископа не обмежувалось тільки до
церковних мурів. В день хіротонії, по спільній з іншими святителями
трапезі, новий владика, в давні часи, сідав на коня та з своїм почо.

том об'їздив місто, благославлячи вірних

(31).

Нанінець, у назначений час приходив щераз до митрополита і

там на соборі
цілованів

>>,

архиєреїв відбувалось третє зчерги << обинновеннов

після чого новий архиврей діставав грамоту на свою

епархію. Старі кодекси не забувають згадати й на звичай, що наже
вписнопові зробити візиту ннязеві й уділити йому архиврейського

благословення

(32).

Наш київський список подав цікаве не тан для обрядовця, як
радше для історика визнання віри, що його складав владика на
Україні. Від яного взагалі часу увійшов звичай складати визнання

віри перед вписнопською хіротонією, годі нині з точністю сказати.
Бальаамон думав, що цього вимагав вже

правило RартаІ'інського

25

Собору. Напевно вже аа часів Юстиніяна був уведений звичай, що

вписноп не тільки складав присягу й робив визнання святої віри,
але все це писав і підписував власною рукою

(33).

Вгляд в грецькі Архивратін:они дав змогу порівняти чин впи
скопсьної хіротонії в нас та в Царгороді, у великій цернві, тобто в
соборі святої Софії. Засаднича обряд подібний. Різниця там в Цар

городі була передусім та, що сам патріярх не часто, ян виглядав,
посвячував єпископа, а делегував для цього святителів з святішого
собору архиєреїв.
наш київський

Якщо ж сам посвячував, то виконував усе як

митрополит.

Не маємо багато джерел про хіротонію на єпископа в алексан
дрійській Цернві. А деякі відмінності там були. Чин вписнопсьної

~31) Звичай їхати на ноні був відомий тоді і на заході. В Римі праити
нували його навіть по висвяченні священиків. А саме зараз по сояченнях но

вовисвячений пресвітер
нижчі

виходив в

ризах перед

церкву, там

очікували

його

нлирини з тої парохілльної церкви, до яної він призначений, з кадиль

ницею та свічнами в рунах. Два папсьні слуги, тримаючи за поводи осідланого
нон я, провадили новоієрея
илинали:

<<

священиком

йшов його паламар та

FER-Eis:кNHOFER

(32)
(33)

торжественна до місця його майбутньої праці та

Tali pres rytero talis sanctus elegit )) .
L.,

Вслід

за

новависвяченим

роздавав бідним милостиню. У.

TIІALHO

цит. твір, т. ІІ, стор. ИВ.

НЕСЕЛОВСНИЙ А., цит. твір, стор.

Там же, стор.

235.

239.
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хіротонії в Архивратиноні отця

Бачинсьного, уживаного нині ще

нашими святителями, ті сліди має. Так, наприrілад, згідно а аленсан

дрійсьною традицією, зараз по вивпанні віри дається хіротонізуємо
му арх:иєреєві епігонатіон та жезл, ян символ пастирсьної власти.
Ця обставина настільни цікава, а то й важна для нас, бо унраїнсьна
Цернва по віднові єдности з АпостоJrьсьним Престолом намагалась
і під обрядовим оглядом мати своє власне обличчя. У відміну до

інших << візантійців >> цінила авичаї аленсандрійсьні

(34)

По цій лінії пішов

за Папи Пія ІХ.
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Грецьний

(34).

Евхологіон виданий в Римі
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МИТРОПОЛИЧА ГРАМОТА НОВОВИСВЯЧЕНОМУ СВЯЩЕВИ
НОВІ ТА НОВОХІРОТОНІЗОВАНОМУ ЄПИСRОПОВІ

:Київський Евхологіон, святительська книга митрополита, по
дає на листі

два тексти митрополичих грамот призначених для
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новопоставленого

священика

новохіротонізованого
священикові

чи

та

єпископа.

один

текст

такої

ж

грамоти

для

Ці документи вручав митрополит

єпископові на те, щоб міг никазатися в призначе

ній для нього парохії, а єписІ\ОП, в призначеній йому епархії, що
він законно поставлений і що з волі митрополита перебирає уряд
та має всі потрібні на це власти.
Ось текст

грамоти,

що

її давав митрополит

священиковІ

по

висвяченні його, заки посилав на душпастирську працю:
Грамота став.леІ-tІ-tая свяще~-tиком.

Ми

(імярек)

милостію

божією

митрополит

київський

і

всея

Русі поставили єсьмо дьяка (імярек) в четци, і в поддіякони, і дія
кони і со вершили єсьмо в попи, благодатію Святаго Духа во свою

митрополію ко церкві (імярек) во граді іли в селі (імярек), с іспита
нівм і с істязанієм, порученії отца єго духовнаго, єже єсть достоїн
священничествовати, а кто коли імет к нему приходити от дітей єго
духовних, і оний імієт волю вязати і разрішати, і разсужати по пра
вилом святих апостол, і по заповідем святих отец і по нашему еми
ренію благословенію, і сего ради дана бисть єму сін наша грамота,
в котором граді (імярек), іли в котором селі (імярек), в літо кото
роє, а которого місяца і которого індикта пригодится.
Список подає ще другу грамоту на поставлення священиком.

Текст цієї грамоти майже дослівно такий самий як і попередньої.
Лист
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на

обороті

подає

текст

грамоти

новопоставленому

спископові:
Грамота став.леІ-tІ-tа.'l єпископом.
Милостію

fіожією

(імярек)

митрополит

свят1ишей

митро

полії київськой і всея Русі. По благодати данній нам от Пресвптаго
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і живалачальнаго Духа от святия руки поаоженія, патріярха все
ленскаго чудотворца Григорія і вселелекаго собора, вже ми ставити

архієпископи і єпископи, во мовй митрополії по обичаю, яко же то
іаначала святая соборнан і апостольская церков предала, потому

же емирені в наше, єже о Святім Дусі, со воалюбленними

сини і

сослужебники емиренін нашего, со боголюбивими єпископи градов

(которих імярек) вписнопій (которих імярек) і такоже і с поволними
грамотами.

Потім йде мова про вибір

і хіротонію кандидата

на єписноп

сьний сан і звернення до духовних і вірних епархії прийняти свого
владину

як

пастиря:

<<Ви же благороднії князи і архімандрити і священоіноци і іноци
і весь христаіменитий народ, благопавинутів і покореніє і послуша
віє іміти к нему, яно присну своєму вписнопу со всяцім благопоно
ренієм і любовію>>.

Грамота аанінчувться пригадкою на ті права, що їх мав епар
хіяльний єписноп і що він не може переступати границь своєї су

довласти. <<А таного же нічого церновнаго діла не учинити, ні в моєй
митрополії, ані

в іних епархіях, нромі данной вму еписнопії от

Бога, і от нашего смиренія, на утверженів сего боголюбиваго єпи
скопа (імярен), а дана где прилучиться, в літо, індикта, а місяца
нотораго ли дня, а нотараго святаго. А подписувт сам святитель
своєю

руною

>>.
Милостію божією (і.мяре~) .митрополит
о святійшей .митрополії
~иївсь~оіі, і всея Русі.

4.8

ЧИН ВВЕДЕННЯ НОВОВИСВЯЧЕНОГО СВЯЩЕНИІ\А

В ЙОГО ПАРОХІЮ

В давніх часах, як
опреділеної

епархії.

і нині, посвячували священика для точно

Щобільше,

:кандидат на священика мав вже

перед свяченням виразне призначення на якусь парохію. По висвя

ченні перебував звичайно ще деякий час при митрополичому храмі
або при якій іншій церкві і там відбував па сторальну практику.

Після цього йшов на призначену йому парохію. Введення до па
рохії, до нової церкви, відбувалось торжественно.

3

доручення свя

тителя, самого митрополита, чи помісиого архиврея, вводив моло
дого священика у його парохію протопоп, тобто в нинішньому ро

зумінні

декан.

Торжество

складалось

з

трьох

частин:

поучення

протопопа, віддання :ключа до церкви та молитов. Таке торжество

введення в парохію могло відбуватись у празник або і в інший день,
незалежно в якій порі дня, але при участі народу. По введенні до
церкви священик відправляв там свою першу богослужбу.
Чин введення священика в приділену йому парохію знаходимо

на
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листі, на обороті. Там сказано також, що вводить або про

топол або архимандрит.

Ловчепів от архімапдрита іли от

npomonona.

Повелінівм святительским, :коли попу новопоставлявмому цер
ков дають і ключ церновний.

Євангельсков слово, і благодать Святого Духа рече, яко св1т
не под спудом полагавтся, но на світильниці, сего ради у:крашавт

вго у:крашанів, і славу во славу являєт.

І достоїнство достойним

предгрндет і паче кого ісходить благодать свише, і совершений дар
от Духа Свята находить.

Благословеніє:м господаря нашего преосвященного архівпископа
(імяре:к) і вго святини писанія на ученівм, по совершенію твовго
священства,

сея божественния церкви

престолу

(імярек).

Я

свя

щеноінок, іли пані поп (імярек) подаю ти сей божественний престол,

і ключ церковний. Якоже Господь наш Ісус Христос вірному апосто
лу Петру рече, і на нем святую цер1шв создал, і ключ поручил і дал

вму власть, вязати і разрішати гріхи человіком на землі, такожде і
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аІ повелІнІєм преосвященнаго архієпископа нашего (імярек) подаю

тобі ключ церковний, да пріїмеши єго со всяним благоговіїнством.
І буди служитеJІЬ тої божественної церкви, і попищися порученнов

діло непорочно сохранити, да вінца от Христа досто1н будеши, і
да мнитт:ися он престол вишній, єгоже виді Ісаія, н немуже вдпн от
серафим паслан бисть, імія угль, і не опаляя пророr~а, но просві
щая. Тако і ти брате ієрею (імярен) вsимая нлюч, яно огонь от сего
престола, на немже Христос по вся дні за мір ввесь жрется. І дана
ти єсть власть от владини твоєго вяsа1·и і разрішати человіки о їх

согрішеніїх і приймати приходящих к тобі християн в покаяніє.
Подобавт убо тобі

священику, святих таїн служителю, бити нес

ластоJrюбиву, ні сребролюбиву, ні трапезолюбиву, не піяниці, несла
вулюбиву, не гнівливу, не зла за зло
сладости міра сего. Буди

воздателю, ненавидя всянов

кроток, смирен, терпелив, постнин, учи

тель но вірним, яко да упасеши церков божію і порученоє ти людст

во, чисто поставити на страшному суді Христові. І речеши ее аз і
діти мої. Поученія божественних писаній імій всегда ізвістно іспи
тул, преданія апостольсних правил чистим серцем мопитви возси

лай ко вишне:м:у Богу, принося жертву о собі і о людеких неві
жествіїх.

Нонеже

вам

священиком

дано

разуміти

тайни

царства

небеснаго, сердца же вірю.-rх приходящих к тобі іспитуй, согріше
нія і ломишленін їх, отвіти давай по правиліх, ови обличай, інії
моли, паучаючи ко

спасенію, діти свої православніі християни в

чистоті імій. Сего ради постави тя Бог ієрея церкви, мавши влзати,
яже суть по достоянію, таножде і разрішати достойнаtі не по мзді

ані по болзні ані по любві, но по заповіді господні і святих: апостол.
Аще сі я сахранити ісправиши, блажен будеши, аще ли преступити

і не ісправиши іли в обиду даси, самузришив день судний, іспитанія,
і аа то отвіт даси і месть достайную

приймеши. Доселі моє к тобі

слово, вже ти буди сохранити.

По тім співають .мирну вктенію. По прошенні за митрополита,
а перед прошенням аа князя є такі прошення за священина, що йо
му церковний достойник

передає престол, тобто

святий

антимінс

та 1\JІЮЧ церковний.

О рабі божії.м івреї (і.мярек) нині приів.мле.мо.м сей божествен
ний престол і ключ церковний Господу помолілtся. Нк,о да сей ~ро.мі
вся~t,аго гріха бив ісполнен будет благоговінівлt і чистотою, оселщати

божественния тайни Господу помолімся. Са.м влади~о че.~овіколюбче
безчислеnнuАt

тrюї ..,t .милосердів.м

ісполни вго

щенства служби Господу помолі.ися.
По єктенії відразу відпуст.
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бдагодати

дару

свя

ЧИН ПРИЙНЯТТЯ В БРАТСТВО

Зараз по чинах нижчих та вищих свячень, по чинах хіротесій
та хіротоній, у списку є один цікавий чин, а саме чин прийняття в
братство. Таний чин відправJІяли в монастирсьних обителях, ноли
хтось прийшов сюди, щоби як послушпик-братчик закінчувати своє

життя. Він не конечно мусів в обителі оставатися жити постійно.
Літургічний текст називає

його

духовним

братом,

що

в нашому

модерному розумінні відповідало б << бути приналежним до третього
чина >> якого монашого згромадження.

Чин

прийняття в братство

довершував настоятель монастиря, тобто ігумен.
Чин бива6.мий о кос.м христолюбци, і:нсе добрим проізволеніє.ІU
пришедше.му в обитель.

І проспщему бити духовним братом тамо сущим братіям в той
святій обителі, вшедши в церков глаголет священик:

Благословен Бог наш. Потім начало обичне. І роздають браттям
свічки.

По

началі обичнім

співають тропар:

Яко посреді ученик

твоїх прийде спасе, .мир дая ім, прийди ко на.м і спаси ни. Потім

нондак і храму і богародичен Молитва.ни

Господи всіх святи:r і

Богородици.
Тоді

1шндидат на духовного

брата

робить

поІсТІін

ІЗ

сторону

святих царсьних дверей і другий пок.лін і:н:оні Христовій, а третій

поклін іконі Богородиці, та й обертається до заходу і нланяється
обом хорам монашоі братії і відтак прикJІонює голову перед ігу
меном, а ігумен кладе на голові його ннигу Євхш10гій та й читає
молитву: Господи Бо;нсе наш, сипе і слове вдииородпий ... сам і нині
любо благий владико і раба своєго, восхотівшаго духовною любовію

приложитися к нам і часть еже от нас братства міти: і бити і ГJІаГО
латися.

По молитві єктенія Миром Господу по.молі.мс.сt з такими питоми
ми для

цього

чина

прошеннями:

О рабі бо;JІ,сії.м (і.мяреп) нині пришедше~t во вдипенів совтt-упле
нія братства пашего і о спасенії є;го.
Япо да человіполюбец Бог нескверн,о неблазно с на.ми слу;ж~ительст

во дарує;т 6МУ.
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Ти владико всіх безчисленним твоїм милосердівм і человіколюбівм
благоволи сего брата нашего (імярек) Господу по.молі.мся.
(Аще будет чернец і ти приложи сія):

Благоволи сего

брата

нашего

(і.мярек) неіеходно ;жити, в.му с

пами, в честной обителі сей, і благослови вго свовю благодатію, і во

всіх добродітелей вго украси.
По отпусті йдуть всі в трапезу і з ними новоприйнятий брат і
дає ігумен дозвіл братам на чашу вина, а заки посадить новоприйня
того брата на приготованім для нього місці в трапезі, вигш1ошує

слова: <<Господи, Господи призри с небесе і ви;нсдь, посіти виноград
сей і соверши с нами сего брата нашего (і.мярек) во святій обителі
сей, .я;нсе пасади деспица твоя

52

)>.

АРХИЄРЕЙСЬКІ БОГОСЛУЖБИ ТА СВЯЧЕННЯ

СВЯТИТЕЛЬСЬНИЙ МОЛЕБЕНЬ 3 ЛИТІЄЮ
Деякі молебні відправляються по аа храмом.

3

ними отже лу

читься й процесійни:й або, як кажуть книги, хресний похід. Ціль

таких хресних походів

-

розбудити у вірних глибші релігійні по

чування. Хресні ходи бувають при оснуванні церкви, при посвя
ченні церкви, в часі благословлення села чи поля, на деякі праани
ки, з нагоди ювілейних святкувань, в нещастях, тощо.
Нині при хресних ходах порядок звичайно такий:

Попереду

йде хор, відтак хоругви та ікони, диякони та священики, архиєрейсь
ка асиста (примікірій та жеалодержець), протодиякан і диякон з
кадильницями в руках, а вкінці архиєрей.
Молебні з хресним ходом нааиваються в літургічних книгах
просто литі я.

Великі Требники анають чини ріаних таких литій.

Зовнішня структура литій нагадує структуру утрені

(1).

В :нашім списку поданий порядок литіі з хресним ходом для
самого митрополита. В наголовку говориться про <<чин биваємий
во литію, хотящи із великін церкви ісходити
ваятий з грецького оригіналу, бо

<<

)).

велика церква

Наголовок

))

отже

це храм Святої

Софії в Царгороді. Труднощів для аплікації того чину в :Київі не
було. Митрополит виходив на литію а соборного свого храму Свя

тої Софії, похід йшов до означеного місця, де й відправляли мо
лебень, а відтан вертались всі назад до церкви.

Лист

183

та

184

подає молебень а литією: Чин. бива6~tий во литію,

хотящи із вели~еія цер~еви ісходити.
Ісходит святитель і входит во святий олтар, странними дверми,

аще і мат, аще ли не і мат, то средпіми входит, предходящу ар хідняно
ну і покланяющу єму трижди і воснривающу каньстрисію, єжс на
індітії святи:я трапези покров, цілуєт той і пріїм же время, архи
диякон повелівавт дияконові і не глаголя Благослови влади~ео абіє
глаголет Миро.м, Господу по.молі.мся і прієм поддиякон крест пред
святою трапезою, приходит с ним: і станет по ліву страну евятителя
святитель молитсн сице: Господи Бо;исе наш по.w,,ян,и пас грішних
недостойпих раб твої.х.

(1)

Нииольсиий І\., цит. твір, стор.

840.
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І прієм время архідиякон, повелівавт півцем, начинаєт тропар
литійний, приходящу же диякону і іному с кадилом і фиміаном і

глаголюще:

Благослови

владик;о,

знаменавт

кадило,

глаголет

ее:

Надило тобі приноси.м в воня благоуханія Христе Боже наш, ниапос
ли убо на.~ благодать Пресвятаго ти Духа.

І тако диякону надящу сам пріємлет євангеліє от святия тра

пези і

стоїт више іже нрест держащаго, надя же ди ян он святую

трапезу, архієрею держащу євангеліє і по ступи іже і понадит нрест
і абіє же пріємлет архідиякон от рун святительсних святоє єван
геліє і цілуєт той святитель і приносящу же і крест, того держа
щему, цілуєт і того і тако ісходит.
Первіє убо диякон прийдет держа надило, таже крест держай,

потом же архідиянон со євангелієм, і по сих святитель, нінимже
поддержаваєм.

Внегда же прийдут во третеє знамя, святитель убо стоїт посре

ді і обратився на востон, держа же євангеліє от десния єго, крест
же от лівия, ідіже іже кадило держай, глаголюще же архідиянону:

r осподу

по.молі.мся.

Святитель же зря на восток, возглашаєт сице, творящу зна

:меніє :надилом: Благословенна слава Господня от .міста святаго єго.
Таже приносищу архідиянону євангеліє і :нрест держай того цілуєт
і обо я, і іподіяконс:ній доместник фелони держа возлагавт на дер

жащаго крест, ізшедшим всім но цареким дверем, обращ но восто
ном святитель молител і тако покрив главу отходит путем, пришед

ти же на пространнов місто і ли в ніноє уставленнов на сіє місто,
славят

півци

і

бившу

приліжному

моленію,

святитель

молител:

<<Господи Боже наш приліжноє сіє молепів прийми от твоїх раб
По повороті до церкви закінчували
литію

<<

>>.

Чин биваємий тажде во

>>. По вже возвратитися святителю, і славити півцем, і со

вертати глаголемую литію,

глагол:Ющу архідия:нону:

Вонь.мі.М.

І

глаголет святитель: О вселенск;о.м составленії, благостоянії святия

церкви і совок;упленії всіх рці.м всі. І людем возглашающим трижди:
Господи по.мллуй, паки возглашаєт святитель: О благовірних кня
зех наших і всей полаті і воїх їх. По тім святитель сам читає єван

геліє, а перед євангелією мирствує і тричі благословить народ. По
євангелії єктенія сугуба і отпуст

(21

(2).

Торжественні ходи були знані вже в Старому Завіті, напринлад про

цесійний похід зі сиринею завіта нругом

Єрихону (Іс. Навина,

несення сниній завіту за царя Давида

Царств,

(3
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Царств,

VIII, 5).

(2

VI, 5)

VI)

або пере

чи за царя Соломона

Чин молебня з литією має свого роду додаток, поданий вправ

ді в окремій главі, але властиво не на своєму місці. В тім додатку,
написаному на листі

є поучення єпископам та священикам, як

185,

треба поминати митрополита на слова: Во первих по.мяни Господи.
Митрополита поминав диякон

двічі на Божественній Літургії

святого Івана Золотоустого та святого Василія Великого, а саме на

мирній єктенії та на сугубій єнтенії. Rрім цього один з сослужа
щих єпископів чи священиків поминав митрополита на великому

вході та по освяченні на слова: Во первих по.мяни, Господи. Три
перші випадки мабуть не справляли ніколи труднощів ані дияконо
ві ані священикам,
Натомість четвертий

що

сослужили з київським первосвятителем.

випадок не був добре занотований в тексті

служби, так що список має онрему главу з виясненням і паучен
ням в цій справі.

Він каже так: І\ оли служит митрополит. Оп ослі достойна про
тодиякон речет:

<<

Є гоже каждий по мишленів імієт о согрішеніїх

своіх о всіх і за вся>>. Півци поют: <<о всіх і аа вся>>. Таже святи
тель возглас:

Во первих помяни Господи архієписнопов (імярек).

Послі же єпископ іли старійший поп: Во первих по.мяпи Гос

поди архівпис~опа нашего

( і.мяре~).

По елі же паки возглашавт протодиннон сіє: Григорію всесвя

тійшому і вселевекому патріярху, Дорофею александрійоному, Ми

хаілу антіохійсному і Йоаниму врусалимскому і о приносищему
честния дари Господеві і Богу нашему (імярек) преосвященному
митрополиту киівсному і всея Русі, честиому пресвітерству, вже о
Христі дияконству і всему евященичеекому чину, о державі і по
біді і

пребиванії,

мирі здравії, спаеенії,

благовірному великому

ннязю (імярек) і веім благовірним князем, о мирі веего міра і бла

гоустроєнії святих божіїх церквах, о ізбавленії братії нашея плі
ненних

і

о

поспішенії

христалюбиваго

воїнства і епасенії

пред

стоящих людей, о всіх і за вся.

Згадані вгорі патріярхи правили в половині
саме:

Григорій

ІІІ

царгородський

(1445-1450),
лотей) александрійсьний (1439-1450), Михаїл 11 І
року 1452, Йоаким єрусалимсьний (1442-1453).

XV

століття, а

Доротей

(або

Фі

антіохійський від

Дані ці важні для усталення дати нашого спис:ка, а саме спи
сок найправдоподібніше походить з початку

XVI

століття.
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АРХИЄРЕЙСЬКЕ СВЯЧЕННЯ ЦЕРКВИ ТА АНТИМІНСІВ

1.

Осн,увапн,.ч й посвячен,н,я церкви.

Свята Церква, пам'ятаючи на слова писання <<Аще не Господь

со:зиждет дом, всує трудишася :зиждущії >> (Пс.

126, 1),

:з особливим

торжеством основує, а відтак посвячує новозбудовану церкву

(1).

Покладення основ або фундаментів під цернву осталось упродовж
віків незмінне, не дивлячись на те, що мінялась техніка будови і
матеріял. В давнину церковні книги ро:зрі:зняли тільки між двоя
кого роду будовою, а саме будовою :з каменя та будовою :з дерева.
При камінних будовах :зачинали ставити фундамент, на угольному

камені, обра:зі самого Христа. Копали отже наперід рови. У фун
даменти вкладали святі Мощі

(2)

та архиєрейську грамоту :з подан

ням дати й місця о снування цернви та з ім' ям храмового Святого,
як теж і поданням імени князя, митрополита, єпископа, що прави

ли в тому часі. Якщо церкву будували :з дерева, то не :копали ровів
на фундаменти, а тільки одну яму для покладення :каменя з свя
тими Мощами і другу для вставлення хреста, на цьому місці, де по
тім мав стояти престіл.

Оснування храму тан

кам'яного ЛІ\ де

ревляного відбувалось завжди за благословенням архиврея, якого

була область. Якщо сам: архиврей не міг прийти на торжество, то

(1)

Думnа про посвячення міецл і храму релігійних зборів 6 ще до-хрис

тиянсьnого походження. Посвячення храму 6 знане єгиптянам, гре:кам та рим

лянам. Святе Письмо оповідав про посвячення

Мойсеввої снинії-шатра (Ісх.

40, 9 і далі), Соломонової святині (3 Цар. 8,1 і далі) та Зорававелевої
(2 Парал. 5, 2 і далі).
(2) По:кJшдення мощів святих у фундаменти цернви чи радше у

святині
престіл

вважалось в давнину аа посвячення цернви. Довшого обряду посвячення цернви
годі дошукуватись в Апостош,сьних часах або в часах переслідувань. Властиво

першу згад ну про посвячення

цернnи

анаходимо в Є всевія, що оповідає про

посвячення соборної цер:кви в Тирі. Але і тут не було примінено

оnремого

обряду.

Відправа

була й посвяченням цернви.
стор.
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482.

божественної літургії

\".

в

будь-нnого

новозбудованому храмі

THALПOFER-EISE~IIOFF:R

L.,

цит. твір, т. ІІ,

посилав одного

s

архимандритів чи протопресвітерів чи іншого цер

новного достойнина (З).
Чин оснунапня цернви й благословення хреста в нашому спис

ну нороткий і обмежується тіль:ки до подання молитов. Та треба
знати, що перед благословенням бував звичайно похід церковний,
а по благословенні співали молебень.

Лист 186-ий: подає чин архиєрейсЬІ~ого основання цернви.
Начало основанію церковному і потченію крест у.
Пришед святитель на місто ідіже цернві бити і положит на
себе епітрахил і фелон і вsем :камені три і положит на місті, іді

же хощет бити святій трапезі і ту посреді трех наменій потичаєт
:крест древян і став святитель, вря но востоном, таже диянон: Гос
поду по.молі.мс.я. Молитва: Господи Боже наш васхотівий на наме
ні сем саздати тебі цернви. Тюне ідет но цареним дверем прямо

туже

молитву глаголет. Це саме

при південній

та при північній

СТІНІ.

Потом же прийдет І\О востону, ідіже бити олтарю і взем се

нирю ударит трижди на углі,

на десной страні гл а голя: Во

і.м.я

Отца і Сина і Святаго Духа. Основаt:тс.я церкви во честь і славу
святаго, ємуже будет наречено. Це саме робить від стіни, де є две
рі, та від південної і північної сторони. І начнут ділатели рубити.
Аще ли будет била прежде церкви і святая трапеза будет тверда,
і неразрушена, то да не двигнут ю, но священнин да речет тую мо

литву єдинова стон посреді церкве зря но востону

(4).

Аще ли будет

sиблющеся святал трапеза по вопрошелії єписнопа, да воsмут єя

священичи своїма рукама і да положат честно во устранні місті
іJІИ во олтар іноя церкви, дондеже новая цернви будет совершена.
Мірянин же нінаноже да не притинаєтся єй.
Список супонує, що на оснуваннл церкви приходить Архиєрей,
бо тан приписує 4-те правило Халнедонсьного Собору.

Святитель вдягає на себе епітрахиль і фелон, бо мантія, омо
фор і другі архиєрейсьні ризи зарезервовані в списну звичайно для
митрополита

(3)
(4)

(5).

В наших часах святитель при оснуnапні церкви

Нинольсний Н., цит.твір, стор.

789.

Достоїнство Божого дому спочиває в першу чергу па посвяченНі тра

пезі, що є джерело ласн для всіх присутніх у храмі. Тому, ноли трапеза в доб
рому стан і, а потрібно тіль ни перевести грунтовний ремонт храму, її, трапеаи,
не рухають з місця. А нанривши простиралом, переводять праці.

(5)

Ноли тут мова, що святитель бере на себе епітрахиль і фелон, то це

танож згідно зі звичаєм в Ішївсьhій митрополії. Санное в давнину був власністю
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вдягає на себе епітрахиль, мантію й омофор, а також бере мітру й

жезл і йде на означене місце з т. зв. хресним походом, тобто в сослу

женні багатьох священиків, дияконів,

манашої братії, клириків,

церковних братств.
Архиєрейське посвячення церкви було завжди дуже торжест

венне. Обряд посвячення вже зовсім розвинений у Rиївському Ев
хологіоні і складається з тих усіх елементів, що іх бачимо
на посвяченні

храму.

В

навечеріє посвячення

церкви

нині

править ся

велика вечірня з литією. Береться служба обновлення храму.

Вечірню

відправляють

священики

при

замкнених

царських

дверях. Ставлять перед царськими дверми стіл та наиривають його

білим обрусом і нладуть на нього Євангеліє, хрест та інші церков
ні посуди ян чашу, дискос, ложечку, копіє, воздухи, тощо. Перед
іrшною Спасителя ставлять на аналою :Мощі Святого, нищо немає
близьио оиремоі молитовниці. Таиож в святилищі ставлять стіл,
а на ньому Святе Миро, пахучу воду, вино, кропильницю та й все

інше, що потрібне до посвячення церкви.
Якщо Архиерей

не

може

приїхати

на торжество посвячення

церкви, то посилає ного з достойніших священииів та дає йому
посвячений антимінс. Якщо посвячує цериву Архиврей, то може й

при тому рівночасно посвячувати й антимінси. Другий спосіб та
ний, що посвячує тільки саму церкву і кладе на трапезу вже ра
ніш посвячений антимінс. Третий спосіб такий, що посвячує тіль

ни самий антимінс, а пропускає всі інші церемонії посвячення хра
му. Ці три роди властиво не зміняють самої суті речі, а саме що
для посвячення антимінса чи жертвеннина обов'язкова присутність

Архиєрея. Священии не може посвятити ані антимінса, ані Велико
го Мира, ані уділити священичих свячень.
Лист 187-ий подає посвячення церкви, що зачинається вечір
нею з литією в навечеріє посвячення.

Чин биває.мий на обпавленів освящаємаго храма:
І і;нсе в не.м святия трапези, по обичаю цареградс~ой цер~ви
по всей .митрополії. Лрежде вдипаго дпе приходит 1е так,овій цер~~:
ві і;нсе над свящепівм іли свящеппопа.мятпо іли ін nі1еій цер~овнд~~:
поручеn

служеп~ю.

Уготовают же каменострагатели устроїти трапезу і положити

тільни митрополита, а єписнопи
нашитими
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чорними

хрестами.

відправляли у фелонах-поліставрах, тобто з

на столпи, якоже подобавт утвержена бити. Пришед же потом ар
хієрей і превмлет святих мученик мощі, части три, да положит во

судні іли оловяном іли мідянам, во чем подобавт положеном бити
і положит на дискос і звізду ізверху і покривт сударем і поставлят
у ближній церкві от тої нової і тамо поют вечерню і молебень і зау
треню.

Вечерня же сице биваєт:
Пришед священник от великін собор ни я церкви і возложит на

себе па·rрахиль вдин без фелона, аще ли которому попу велит, і
той возлагавт епатрахиль і став пред столцем, ідіже лежит святов

євангеліє і іна святая, наченшу ієрею вечерню:

Благословен Бог

наш.

Далі подана ціла служба обновленію храма, на вечірні й на
утрені.
Посемже прежде предварнет священнопамятник іли ін церковник

і подобная предуготоваєт, от інуд хотящая бити, вся нова і чиста,
іхже когождо єсть в них, савани, рекши дві простири нови, убру
си трів, пояси три, ковер і узголовів, рогозуну хартію, на пол пре
різану іли на три части, на тлощу утвержавмих трапезу столпов,

верв тонку, мастихи, воск моромор стрен і горнец, сосуд тепл, іли
сткляницу іли возливало мідяно, іли глиняна, і губи чет:ири,

а

плат б іл, і кадило і свіщник, і оловяницу і вики дві, о в убо вина

ісполнен, ов же мира, но не якоже ніції писаша, калафон вина і
кафон мира, імже кафон велика єсть міра.

Сін убо уготовив преже варит церковник, повелівавт воску во
горнци разгорівшуся ра стаяти і тако мастію нложену, сипати мо

ромор трений, разміршу ся яві количеству.

Посем велит всяко подвигнути могущев ізиести із церкве і ні
кадила

оставити.

Пришедшу убо святителеві, трапеза снемлется долу со сталпов

і приклонитсн ко єдиной от стін, ізгнан будет всяк простец, і єдині
же пребивают попове і прочії клирици і служебници, і яже на свя

щенія подобная, і всюді твердо затвореном церковним дверем, свя
титель обличится во одіянів святительснов і с ним сущії святителі і
попове і слуги одеждутся во своя одежда. Поверх беруть савани
(тобто білі сорочки) і припоясуються. Рогозною хартією обвивають
стовпи святої трапези і зливають горячим воск:о.мастихо.~.

Святитель читав молитву:

<<

Господи Боже наш вся творяй і

строяй спасеніє роду челові ческому

>>. Поют псалом 144 трижди:

Вознесу тя Боже .'ttoй царю .мой. Священики очищують місця, де
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розлився непотрібно гарячий воскомастих. Потім псалом

22:

Господь

пасет .мя і нічтоже .мл лишит.
Свнтитель: Благословен Бог наш всегда, нині і присно, і во ві
ки віков, а.мінь. І по амінь руками всюду притиснут трапезу тихо
на причитавіє ко столпом і добре утвердити си. Яже бивают тра
пезі на столпіх стонщи, рекше на ногах і ли на одином столпі. Тре
бищу же сущу начетири угли.

По утверженії

же трапези, ковор

абіє пред святими дверми

полагаєтсн і возголовіє, і архідінкону глаголющу: Поклопше колі
ні Господу по.Аtолі.мся, святитель же на нем коліні приклонит, мо

литсн сице: Боже безначальний і присносущний, от не6итія во би
тів вся приведий, во світі живий неприступнім і престол і.кія небо.
Потім єктенія велика. І по аміні внидет святитель і станет пред
святою трапезою, нітро сиріч мило грецкоє прієм, три крести тво

рит ім на ней, посреді єдин і два оба поли

(6).

І тако от тепJшго со

суда возлієт теплу воду, во требниці етиляні іли глеком, над тою
же главу приклонив, святитель молитсн шще: Господи Боже 1-шш
освятивий води йордаНСІ'і,іЯ.
По скончанії же молитви тон от таковин теплин води трикрати

поливают трапезу, глаголн: Во і.мя Отца і Сина і Святаго Духа, і
пітром потирающе ю і столпи, сам же і інії іже с ним єпІІскопи при
шедше і попове, губами потрут, по сем платом чистим льняним,
я:коже і на великій подобавт четвертон, на помвеніє священнин тра
пези, іли антиміси, шне суть поливасмій друзій теплій воді доволь

но, внегда же творит ее глаголет псалом

83:

Н оль возлюблена села

твоя Господи сил.
По скончанії же помвенії і потренії і рекут славу і глаго.,-тет
святитель: Слава Богу наше.му во віки а.мінь. Потомже нігді блиа

антиміси положшем, пріємлет святитель ст:клнницу іванф:и і ливана
ісполнь і трикрати от него возливавт на трапеву крестообразно,
глаголя: Окропиши .мя іссопо.м і очищуся. Се трикрати рек, совоку
пит і прочеє псальма до конца. І ре:кут славу і глаголет святитель:
Благословеи Бог наш всегда нині і присно.

Посем прієм сосуд мира чиста ісполнь, і ли с маслом смішена
скудости ділн,

архідіякону глаголющу Вонь.мі.м, поливавт святи

тель трапезу, глаголя: Аллилуія, нRоже і на :крещевіє і творит ним

(6)
з чистих

Згадусться виразно

<< грецьне

мило

>>,

бо

воно було приготовлюване

речовин, змішаних з оливою та рожевою, пахучою, водою. Симеон

Солунсьний при описі посвячення храму згадус про шнивання мила. Ниноль
сний Н., цит. твір, стор.
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три крести, посреді єдин, а оба на поли два. Посем дав сосуд при

нестему, всю евер ху помазиваєт трапезу, і отри крест і на коємждо
столпі творит нрести '1.'ри, посреді і оба поли, попове же пани по

ложат на трапезі антиміси і на сін опроче ананфін іли от вина і от
мира, довольно возливаєт, глаголемому псальму

Се нині что

132:

добро і ~оль красно, еже жити братії в~упі.
І рекут славу і сам рече·г святитель: Слава тебі святая Тройце

Боже паш во ві~и ві~ов, а.мінь. Потираємій же трапезі, антимінси
возмутсн от

попов і преложатсн.

І

возмет святитель глаголемий

саван нов і ли просто полО'l'НО, устроєни імін на четирех копцех
верви тонні, ємуже на трапезі простерту би вшу, свнзуютсн верви
крестом долі трапези іли по столпом і тако полагаютсн верху свя

щеннії антимінси, внегда же творнт ее, глаголют псалом

131:

По.мяни

Господи Давіда і всю ~ротость вго. І ділу совершаєму, рекут славу

і речет святитель: Слава Богу наше.му во ві~и, а.мінь. І по сем умиван

руці, обрусом новим сіл отиран, і пріємлет покрову ренше одініє
свнтин трапези, єй же абіє покриваємій глаголет псалом: Господь
воцарися.

Глаголи єдиною іли дважди іли трижди. І тако славу ренут, і
рекши А.мінь подают евитителю кадило, і надящу єму святую тра

пезу і поповство і всю церков, глаголем псалом

25:

Суди Господи

я~о аз незлабою .моєю ходих.

€дин же от пришедших попов іли от святитель зади во слід
ходит, ное я сосуд с миром і творит от него три нрести на ноємждо
столпі і на углех церковних. Снончавшим же ся сим ре нут славу.

Потім: мала єктенія і молитва: Господи небу і зе.млю, іже святую
сію цер~ов, неізглаголанною си .мудростію основави й. По Глави ваша
Господеві при~лоніте, ще одна молитва. І по аміні діякоп глаголет:

М иро.м ізийді.м.
І совершаєтсн вся служба. По сих принесут святителеві кади
ло ново і оловца і свіщнин, масло древнноє,

сам своїми рунами

ісполнит масла нандило і возжег свіщник сей і поставит во олтарі
і прочеє еложив тогда савани і обруси і всю святительскую одежду

повеліваєт церковним слугам внести кандила і свіща і всю церков
вую твар. Внегда же сі совершают, мало сам почнет.
І аще может в той день совершеніє творити всего свнщенін, і
обновленіє церновноє, паки во вся святительскап облечется ризи і
ідет купно со попи і со прочим крилосом і со людьми во церков, во
ней же положені биша мученик мощі. Аще ли не возможет в той
день, отходит убо сам, биваєт же вечерин і всенощноє і заутренняя

цернви пріємши святих мученик мощі.
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Заутрін

же

святитель

ту прийдет

со

нрилосом і людьми

і

діякону глаголющу діянонніни сиріч Mupш.t Господу по.молі.мся. І
опаелі

єктенії

по ют

трисвнтоє,

святитель

же

сам молитсн

сице:

Господи Боже наш вірний во словесіх і иело;нсен во обітованіїх, по
дштй святи.м .мучеником подвиг добрий.

По Глави ваша Господеві

прик:лоніте ще одна молитва. І по аміні воюtет мощі на главі своєй
на святом блюді, предідущим по пом і святителем і крилосом і лю
дем

(7).
І глаголют півци тропар глас третій: На к;а.мені вірні.м создав

церков свою благій. І єгда приближатен ко священній церкві поют:

Слава тобі Христе Боже. І внегда прийдут ко среднім дверем церк
ви, ~ затворенній

сущій со прочими,

возтлашаєт

святитель:

Бла

гословеи Бог наш. І положившу єму блюдо с :мощами на трапезі нау
готованн:ій, півци убо по образу обновленія поют: Воз.міте врата

li-Іl.'l3U ваші. Возглашают четци: внутр: Кто
рскшу: Господу по.молі.мся.

Молитва:

Ісуса Христа} сий благословен во вік;и.

cu

цар слави. І діякону

Бог і Отец Господа нашего
І другу молитву входную:

Владико Господи Боже наш уставивий на небесіх чини і воіпства.
І абіє пани взем мощі со блюдом, положит на своєй главі, прен
рещенним же бившим от него дверем і отвореном і всім по отворе
ні і входящем ре :кут славу.

Півци гл аголют кондани: Я к:о вишнія

тверди благоліпів. Семуже піваєму честния мощі от святителя, во

уготованнім їм місті, іли долі межу :к ноеточиома столпома іже тра
певу твержаєма є ста на них іли жертвенвину держащему ю, на
ереднюю часть вже ко престолу, миру же на ней святителю возли

вающу, полагаєтел покривало на нем, і затворлют всюду состави
того мастихією с воском і гупсом любо о.rrовом.

Молитва: Господи Боже наш іже сію с.іюву пострадавши.м по
тобі свлти.м .мучеником даровавий. І по аміні начинают півци трисоя

тов і вся божественная служба ісполняєтся послі священія же до
с:нончанія

7

дній. Всегда же в таковій церкві служба совершаєтся.

Анти?trінсом лежащим под покровою снятия трапези. По

7

же дній

вземлютсн антимінси і прочеє свнщеннослуженіє і без антиміса би
ваєт в ней, зане бити єй освнщенній.
В сучасних Требниках посвячення хра"'у занінчуєтьсн отпустом.
Щойно по отпусті зачинається Божественна Літургія, а денні устави

(?)

Не говориться нічого про обхід з Святими

Мощами нругом цернви

і про те, чи треба йти за сонцем чи проти сонця, бо первісний обряд обмежу

вався радше до торжественного походу з Святим11 Мощами з цернви, :каплиці
чи іншого посвяченого місця, де ці Мощі зберігались, до новопасвяченої цернви.
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агадують ще й про читання третього й шостого часа. Не так було в

нас в давнину, коли посвячення храму було тісно ав'наане а Бо
жественною Літургією.

Отже по внесенні святих Мощів кінчився

обряд посвячення церкви і відразу співали Святий Боже, прокімен
і продовжувалась по чину Служба Божа, подібно НІ\ це є у випад

ках відправи Божественної Літургії а Вечірнею. Отже після пара
мій на вечірні (приміром у Великий Четвер) відразу слідує мала
єктенія, Святий Боже і проче, а не завертається вже до початку

святої Літургії, тобто до антифонів, малого входу і т.д. В часі освя
чення храму похід аі святими Мощами є одночасно й входом свя

тителя у святилище для довершення святої Евхаристійної Жертви.

2.

Аити.міиси та їх свячення.
На святій трапезі лежить антимінс, чотирокутлий платон, ко

лись льняний, нині шовковий, а іконою положення Христа до гро

бу. Антимінс

-

це наче б сам престол. В ньому є Мощі Святого,

при посвяченні його Архиврей помааує його на середині і на чо
тирьох рогах, де розмальовані Євангелисти або бодай символи їх

святим великим Миром. Антимінс лежить на трапезі зложений, а
відкривають його тільки на святій Літургії, а саме перед велиним

входом і тан він остається аж до перенесення чаші на трапезу пре
дложения. В нас є звичай нласти антимінс між два обруси на свя
тій трапезі і цей авичай є старий та відомий не тіль ни в нас, але 1
в Греції.
Антимінс має точний напис, коли й де він посвячений та який
святитель його посвятив. Антимінс мав колись виразне прианачен

ня для якоїсь церкви і тан ще є нині. Бувають тільки т. ав. по
дорожні антимінси, а на цих немає напису для яної церкви чи мо
литовниці вони призначені, бо ж їх несуть чи везуть з собою свя
щеники місіонарі. :Колись в давнину святитель давав но вовисвяче
ному священикові антимінс наче б донумент, що священик руно

положений та й що має право відправляти Божественну Службу.
Початки антимінсів сягають в ту сіру давнину, ноли Служба
Божа правилась на гробах мучеників.

На спомин отже ти.х

від

прав у натаномбах зачали уживати полотинних платків з вшитими

мощами Святих. Стара форма антимінсів проста, тобто без нілних
прикрас або ікон. Тані антимінси зустрічаємо нині в музеях, на

приклад в музею
антимінси

Rриптоферратсьн.ої обителі коло Риму.

по-мистецьни виконані,

а зобрюненнн

Новіші

Христа у гробі

має вигляд плащаниці.
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Технічна справа виготовлення антимінсів нині снладна, чи рад
ше вимагає багато труду. Але зате антимінси для подорожніх цілей,

для місіонарів, полевих священиків, тощо дуже придатні та цінні.
Наші антимінси поширюються нині і між латинським нлиром.
RиївсьІПІЙ списон має на

201

листі на обороті пояснення НІ~

приготовляти антимінси, як розмальовувати іх та нний напис на

них помістити: Відати же подобавт яко антиміси прежде священія
нрают і шиют і перут. По свнщенії же нічтоже на них творятся
тюшваго, но точію нап:исувтся на них сице:

Освятися олтар

велинаго Бога

і Спаса нашего

Ісуса Христа. Во імя

святаго (імлрек) пре
митрополи -

-1{\

освященном

(імярек)

том кієвсьним

\-

і всея Русі

при

князі (імярек)

а положен бисть

зді. В літо

індинта,

місяца ноторо
на

памят

настоя

-

-

велином

го

Htl

святаго

щаго

(імярен)

Свячення антимінсів в давнину відбувалося при нагоді посвя
чення цернви. Але святитель посвячував також антимінси в своєму

катедральному храмі або в іншій якій цернві, :звичайно у Великий
Четвер. Якщо святитель посвячував не храм, але самі антимінси,
то нлючар приносив антимінси перед Божеетвенною Літургією до

цернви і ставив їх на підносі. Священини відтак клали антимінси

разом а підносом на святій трапезі, на тому місці, де :звичайно ле
жить святе Євангеліє.

Святе Євангеліє тоді ставиться на трапезі

так, як на Божественній Літургії на час освячення Святих Дарів.

Святі Мощі, прианачені для антимінсів, приготовляють і кла-
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дуть на дискосі та й покривають іх звіздою і малим воздухом і ста
влять на жертовнику, де й горять свічки. Святитель посвячує ан

тимінси перед початком Божественної Літургії. Поверху

всіх риз

вдягав він сіндон, тобто білу одіж, подібно як при освяченні церк
ви. Та й обряд свячення антимінсів зовнішньою своєю формою на
гадує

свячення

По

церкви.

освяченні

антимінсів відправляється на них Божественна

Літургія. Вони лежать на святій трапезі упродовж

7

днів і кождо

го дня має відправлятись на них Служба Божа. Потім антимінси
забирають до ризниці і розділюють між потребуючих священиків
Чин свяченнн антимінсів в нашому списку в на
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(8).

листі:

Пос.лідованів вгда хощет святитель свящати анти.міси.

Повелівавт єдиному от илирик і скусну, і укажет різати антиміси от полотна четвероугло, і на всяк уголь четвероугли платки
пришивати, і во

такоже

єдиной страні промежу углов пришивати

четвероуглений,

і

не

дошивати

єго

но

оставляти

от ню дуже класти в нем от святих мощей мученических

(9).

платок

місто,
Вземше

свнтин мощі мученическін і раздробляєт іх на дробно, імія на ее

власть і держа я в чистом місті. Колодку і долото і молоток, по
сем положив, во свнтоє блюдо свнтин мощі і покрив звіздою і на
верху сударем і принес поставляєт в ніковм чистом храмі прибли
жающемсн, в церкві на престолі. Іли аще єсть соборнан церкви,
поставллютсн во предільную цернов. І ту принесеним і поставле
ним антимісом на томже престолі. І ту совершаєтсн вечерин і зау
треня священію вся.
Таже і уготовані суть савани, іже суть біли синдони дві, си
річ полотна іли саван шит на ее, таже убруси три, єже єсть рукоу
тиральнини таже пояси три, тапита сиріч новер і возголовіє, таже
єдин сосуд ісполнен велинаго мира, а другий родостами, єже єсть
цвітнан

вода.

І аще ли ність вмісто єго вина ісполнено і свіщі і

фиміпн, сія убо уготовляєт предварившій церновнИІі і повеліваєт
та вся внести во церков. На заутрін же пришедшу евитителю і ізго
ним бивавт вени мірскій человік от мала і до велин:а.
І єдині останутсн со святителем священници і діякони і прочії

клирици слуЖащії і вся нже ко свнщенію потребнан.

(8)
(9)

Нинольсний И., цит. твір, стор.

Тепер

виладає святитель

814

мощі тільни

І отвсюду

і даш.

по-середині

антимінсу, а не

по-середині його та по чотирьох рогах, подібно ян при свяченпі трапези. Мощі
виладають в один тільни ящин.
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нріпко затворенним дверем церковним, таже принесені бивают ан

тиміси они всі, і поставлені бивают на престолі болшім, ідіже со
вершавтся священію служба.
Святитель же одівавтсн во всю святительскую одежду, і аще
нто суть в ними святители і священици і служебници рекши діяко
ни своїми одіваютсн одеждами. І тако ту стон святитель на свовм
орлеці, і одіявают вго верху святительскія одежди савани, со пр еду

убо от грудей даже до ногу доставая. Со заду же под пазухи ко
хребту обоїми конци снято совокуплено і святавмо попрежде поя
сом стягнувмо. Возлагаютжеся тому на коюждо мишцю убруси по

єдиному,

пояски привязаєми

Тако украшен входит

(10).

вкупі с

вослідующими вму во олтар. І став пред престолом со всім чином
священическим ... над антиміси глаголет молитву сію: Господи Боже
Спасителю 1-tаш, іже вся творяй і строяй о спасенії рода 1lеловіча.
Псалом

144: Boa1-tecy

тя Боже мой.

Святитель: Благословен Бог наш.

Молитва: Боже безначальний

і

приспосущ1-tий,

~же

от

несу

щих всіх бити вся привед.
По молитві єктенія велика. Входит святитель во олтар і ста
нет пред святою трапезою таже принесена бивавт тепла

унропниці і ли во рукоумивальнину.

R

вода во

сей же святитель главу при

клонь, молитсн сице: Господи Боже наш освятивий води йордат-tс~ія.
Тюне псалом

83:

Rоль возлюблет-tа села твоя.

Таже

глаголет:

Во

імя Отца і Сина і Святаго Духа. Губою мажа антиміси, творя три
нрести на нійждо їх, глаголя ее: О~ропиши .мя іссопо.м і о1luщуся.
Благословет-t Бог наш.

11 о сем

прі6м .мира чиста сосуд noл1-t іли с .маслом с.мішена с~у

дости діля, архідіянону глаголющу: Во1-tьмім, поливавмій трапезі
глаголет Аллилуія, якоже на крещенії і творит ім три крести, вдин
посреді і два оба поли. По сем дав сосуд принесшим, і всю сверха
помазинавт трапеау по трикрати на коємждо столпі тр ин рати, пасре

ді же оба поли, попове же і паки положат антиміси на престолі і
па сін і прочан. Родостами і от вина і от мира доволно возливают вго.
Таже псалом

132:

Се убо что добро іли что

hpac1to.

Посем святитель глаголет: Слава ти святая Тройце Бo;Jtte наш
во

6L~и.

І антимісом прелагавмо.м на іну страну снятия трапези. І гла-

(10) Ці савани були отже иусни білого
апереду та азаду

поверх

святительсьних

полотна, що його пр1шязували

риа. Нині

роблять

спосіб, а саме шиють т. зв. синдон на форму білого стихарн.
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це в простіший

голем псалом: По.мяни Господи Давіда і всю кротость єго. Посем:

Слава і нині.
І святитель гJІаголет: Слава Богу наше.му во віки. По сих же
ізмиваєт руни, обрусом же новим ті отер. Посем псалом: Господь
воцарися в ліпоту облечеся.

Таже даєт

надило

евитителю

надящу антиміси, обходят святую трапезу трижди
лом

25:

(11).

і

тому

Таже пса

Суди Господи яко незАобою .моєю ход их. Мала єнтенія. Мо

литва: Господи небеси і землі, іже святую си цернов неізреченною
мудростію основавий.
По Миро.м ізийді.м, ісходит святитель і ідет но храму, ідіже
лежат святії мощі со священини внупі і со прочим причтом і людь
ми. Святитель знімає з себе савани, янщо цернва далено, а янщо

святі мощі близьно, то не знімає. Над мощами говорить молитву:
Господи Боже наш вірний во словесіх своїх і неложний во обітованіїх
своїх. В часі походу з мощами співають тропар: Іже на ка.мені віри
создав церков свою благий.

Ян поставлять святі мощі на престолі, на же святитель: Бла
гословен єси Христе Боже наш, всегда нині і присно.
Молитва: Бог і Отец Господа нашего Ісуса Христа, сий благосло
вен во віки, іже завісою плоти своє.я.

Тропар: Нко вишні.я тверди благоліпіє.
Таже пріємше восн теплий і смішают по три части от святих

мощей, аще суть ізбильно і нладут антиміси вси священици і дін
иони, со утверженієм всяним положені і святих мощей во антиміси.
Молитва: Господи Боже наш іже сію с.zаву іже о тобі постра
давших святих .мученик даровал єси.
Потім слідує друга й третя молитва на положення святих мо

щів. Посем сотворяєт святитель отпуст.
Тан звані подорожні антимінси зовнішньою формою нічим не
різняться від звичайних антимінсів, що мають своє призначення. В
них тільни відмінний напис, поданий на листі

207

на обороті: Аще

ноли прилучитсн святителю освящати подорожлії антиміси, пишетсн
сице:

Подвижний свлтий престол ве.:1ин:аго Господа Бога і Спаса на
шего Ісуса Христа. Во імя святаго (імярек) освящен єсть во граді
(імярен) і во цернві (імярен) преосвященим (імнрен) митрополитом

ниївсьним і всея Русі, при велином ннязі (імярек), в літі, індікта і
місяца,

(11)

напамять настоящаго святаго

(імярен).

Згідно а нашим теперішнім авичаєм святитель надить святу трапезу

нругом аж сім разів.
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Повищий напис в по

обох боках накресленого трираменного

хреста.

3араа же по свяченні антимінсів в поданий ще один короткий
чин, а саме над трапеаою, що була арушепа з місця. Такої трапеви
наново святити не потрібно, вистарчить тільт~и відправити корот
кий чин, як подав лист 208-ий.

Чu1-t і устав бивае.мий, в~-tегда ~-tікако позиблется святая трапеза.
Цей чин відправляється перед Божественною літургією.
Прівмлют святую трапеву святитель убо і со сущіїми ту свя

щеници і ніції інії аще суть от єпіскоп і полагают ту на столпіх
поюще псалом Давідов

144:

Boa~-tecy тя Боже мой і царю .мой. Нк

отирають воскомастих, співають псалом

22:

Господь пасет .мя. По

тім каже святитель: Благослове1-t Бог 1-tаш всегда 7-tuт-ti і прист-tо.
Пригнітают руками святую трапеву. Таже прівм кадило свя

титель кадит онрест вя. Потім велина внтенія. Молитва: Благода

рим тя Господи Боже сил, егоже свою благодать іалившаго т-tа святая
своя апостоли і

1-ta

преподобт-tия т-tаша отца. Потім зачинають спІ

вати Святий Боже і елідув далі свята Літургія до кінця.

БОГОСЛУЖБИ НА ВЕЛИКІ ПРАЗНИКИ ЦІЛОГО РОКУ

Архиврейеька Вогослужба на новий рік.

1.

Новий р1к горожанський :зачинається в нас й у цілому світі

тепер з днем

1

сі чия, коли припадає Празник Обрізання Господа

нашого Ісуса Христа та Празник святого отця Василія Великого.

Раніш зачинали новий рік навесну, а саме
ресня, бо в римлян
тобто круг

15

1

1

березня, потім

1

ве

вересня (септембрія) зачинався т. зв. індикт,

років. Той останній спосіб числення років прийнято

в ЦерІ{ Ві по едикті Константипа, як Церква вийшла з катакомб на
волю.

В часослові отже під днем

1

вересня написано: Начало індікта,

еирі'Ч новаго літа. Індіхт вже веть у-казанів, веть реченів латінеков,

от кееарей римеких обрітеннов. І

15

літ еодержаше і паки от пер

еаго начало прів.мляше. В тойже день церІІОВ благодареніє приносит
Богу о плодіх, того літа пріятих, і в прочан літа, молитсн да земля
дасть

плоди своя.

уведенням християнства на Україну святкували новий рік

3
1

вересня і так упродовж довгих століть. В Росії щойно

проголошено день

1

січня за день нового року
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року

(12).

Так отже наш Київський список має окрему службу, молебень
нового року, що його правив сам святитель. Крім молебня відбу
вався також процесійний похід.
Список подає святительський молебень на новий рік, а саме
на

234

листі на обороті та крім цього й службу, що її правлять

самі священики без святителя.
Міеяца септе.мбрія в первий день во начало іпдикту ее же всть
новов

л~то.

По :заутрени ісходит святитель оділвся во всю святительскую
одежду, входит во святий олтар, предходящим діяконом, сторон
ними дверми і третицею тамо пред святим престолом поклонившуся,

цілуєт святий престол і знаменав кадило, архідиякон прівмля время.

(12)

Ни:кольс:кий Н., цит. твір, стор.

543.
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і диякону ізийти повеліваєт і глаголати Благослови Влади~о. Свя
титель же Благословенно царство Отца і Сина і Святаго Духа. Дия
:кон співає мирну є:ктенію. Відтак святитель читає молитву: Госпо

ди Боже наш по.мяпи нас грішпих і недостойт-tих раб твоїх. Тенет
цієj

молитви той

самий,

що

третьої

світильничної

молитви,

яну

нині читається на вечірні, в часі предначинательного псальма. Слі

дує друга молитва, тенет яної той самий, що на утрені, по проси
тельній єнтенії, а саме: Господи святий, во вишніх живий і на с.ми
ренния призираяй.

По цих двох молитвах святитель виходить 3 святилища, <<пер

віє диякон імія в руці надило, потом держай нрест поддиянон, і
по сем диякон с євангелієм і по сих святитель, не поддержим ніким

же>>. Півці співають тропар нового рану Іже все.~ твари содітелю.
Святитель стає на амвонІ, євангеліє імія с десни я страни, нрест же
от ліви я і надило.
По

словах

диниона:

Благослови

Владико,

святитель

співає:

Благословею-tа слава Господня от .міста святаго вго, нині і присна

і во ві~и ві~tов. І виходять походом з цернви. У дверей церковних
святитель накриває голову (мабуть нлобуном), а хор співає тро

парі: По.милуй нас Господи, по.милуй нас.
співається сугуба в~тенія 3

На церновнім подвірю

онремими прошениями за Боже бла

гословення в новому році. Потім слідує молитва: Бог і Отец Госпо
да нашего Ісуса Христа, сий благословен во ві~и, послав єдинород
наго ти сина во .мір. Слова

цієї молитви майже дослівно взяті зі

служби святого Василія Великого, а саме з молитви по Ізрядно,

коли священин молиться за світську власть і за Божу поміч та опі
ку для вірних. По молитві півці співають псалом
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Вс~ую Боже

отрипул ни вси до ~онца, разгнівася ярость твоя на овци пажити
твовя. По псальмі диякон співає .малу в~тенію.

По малій єнтенії перший антифон, псалом Влаже1t .муж іже не
ідет на совіт не'Честиви,х. На нождий стих псальма хор відповідає
припів: Заступи .м.~, Господи, заступи .мя.

Знову мала єнтенія і

зачинають співати антифон другий, псалом: Вс~ую шаташася язи

ци і людів поучишася тщетни.м, з прилівом на 1юждий стих Мо
литвами Богородици, Спасе, спаси нас.
По другім антифоні знову мала єктеніл і третий антифон, пса
JІОМ Тебі подобавт піснь Боже во

Єрусали.мі.

Слідує

тропар:

Cioni

і тебі воздастьс.q, .молитва во

Прибіжище

і сила наша Богородице,

держааиа.<z по.мощ .мірови, .молитва~ии таої.л-tи

спаси град свой от

вс.qкія нужа, єдина благословенная. Припів: .Услиши ни Боже спа

сителю наш, упован ів вci.~~rt ~онце.м зе.мля. І щера3 тропар Лрибі;ж;и-

ще і сила. Другий припів: Благослови вінец літу благости твоєя.
І третій ра3 тропар Прибіжище і сила. Слава і нині: Тропар тойже
голос 4-ий: Іже воістину і во правду Богородица мнящися япо ма
ти, со дерзновенієм Сину свовму і Богу нашему, соблюди град і ізря

дніє папрову притепающих, і о тобі дер;исаву імуще, п тобі прибі
гающе

пристанищу

істині, єдиной

предстательници

роду

чело

вLчеспому.

Єктенія: Помилуй нас Боже по велицій милості. Замітне тут

те, що по співі тричі Господи помилуй, святитель благословить на
род так, як це 3береглось у нас в часі сугубої ектенії на Божест

венній

літургії.

Святитель

благословить

трипратна

на кожде

3

трьох прошень. По во3гласі ектенії: Яко благ і челові:колюбец Бог

вси, дия:кон співав: Премудрость, а хор пр онімен глас

3:

Велі й

Господь наш і велія пр іпость єго і разуму вго ність числа. Стих:
Хваліте Господа, япо благ зиждяй Єрусалима Господь.
По про:кімені апостол: Но Тиматею первага посланія. Чадо ти
мотеє, Jttoлю убо прежде всіх творити мольби, .Аtолитви і моленія,
благодаренія о всіх человіціх

і істині (тобто: І Тим.

- аж
2, 1-7).

до слів

-

учитель язиков во вірі

По Апостолі Аллилул і стихи: Тобі подобавт піснь Боже во
Сіоні та Благословити вінец літу благости твовя. От Луки святое
євангелів, сам прочитавт святитель. Во время оно прийде Ісус в
На3арет, в немже бі воспитан і в3ийде по обичаю в день суботний на
сонмище аж до слів і дивляхуся о словесіх благодати ісходящих от
уст вго (Лк.

4, 16-22).

По євангелії співав диян:он вктенію сугубу Рцім всі, що мав
аж

13

прошень, 3а церковну й світську власть та 3а Боже благосло

вення для міста, для держави, воїнства. Після десятого прошення

...

за ізбавлепіє града сего і всяпаго града і страни і міста от града

і губительства, от труса і потопа, от огня і меча і от различпих
болізн,ей

...

люди відповідають сто ра3ів Господи помилуй.

По сугубій вктенії молитва: Владико Господи Боже наш іже
;нсивим іпостасним ти словом. По цій молитві М up всім і на Глави
ваша Господеві приплоніте

-

святитель читає другу молитву та дав

отпуст.

Я:кщо святитель не міг

3

я:ко1 причини сам

відправляти Бо

гослужби на новий рік, то відправляли її священики, менш тор
жественна я:к пока3ув лист

239 на обороті:

Служба новому літу, аще ли :кромі святителя, об.'Іенше поповс,
і В3емше :крести, ідут ко вратам, поюще Святий Боже, і стаюне в

ре ченнім місті і речет діююн: Благослови Владико і речет поп: Бла-
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гословсино

царство Отца і Сипа і Святаго Духа.

Диянон співав

.мирпу вктепію, а по внтенії відразу перший антифон Бла:нсеи .му:нс,
подібно ян і при

відправі чина з

участю

святителя і

все проче

аж до Євангелія внлючно. По Євангелії внтенія сугуба й молитва
святого Василія Велиного << глаголемая во всяную потребу, за беа

ведрів, аа умиожепів дождя, во емертоносную язву: Владико Госпо
ди Ісусе Христе, страшний царю силам, творче небеси і землі ...

Продолжи Господи милость свою на люди своя, ратних прогоняй,
і от іновірних соблюди ни, і от нападеніл вражія іабави ни, мір
умири,

страни унроти,

глад умали,

князя нашего

во

странах о тро

зи бояр я умудри, град устрай, церкви утверди, ієрея освяти, мніхи

утверди, старин і юния, мужа і жени і младенца, спаси вся вірую
щая во імя твоє святов сущая в путь шествующая і по водам пла
вающая, і в странах земних і во бранем

бившим, і в пліні зато

ченним, і в алнанії і жажді; і в наготі і в терпінії мноsі, поволі і
по нужи бившем во заточенії, і в ізгнанії і в біді і во страсті, і в
нужи і в труд ех і в болеsнех і в печаліх страждущих, от дух не
чистих і от враг одолівавмим, помилуй Господи братію нашу>>-.

По молитві

Мир всі.м і Глави ваша Господеві при~лоиіте та

ще одна молитва, писана в тому ж чині, при участі святителя, й
отпуст.

2.

Архиврейськ,ий 'Чиn випесеппя Ч еспого Хреста.
ПраанИІ{

воздвижения Чесного й Животворящого Хреста

свою батьківщину в Єрусалимі. Святкували його вже в

lV

мав

сторіччі.

ПочатІшво мав він характер храмового праsнина, встановленого з
нагоди посвячення

Гробу

(335

Нонетантинової

базиліки

святого

Господнього

року). Дата посвячення новозбудованого храму сходить

ся з датою анайдепня хресного дерева та й, згідно а переданням,
мала б відповідати тій даті, коли Соломон посвятив свою свя'ГІІНЮ
в Єрусалимі. Так отже від

lV

сторіччя приходили на Празник воз

движения до Єрусалиму численні паломники і його святковано ду
же торжественно, нарівні з Пасхою та з Богоявленням.

Празник

воздвижения Чесного Хреста скоро поширився в цілій Цернві, так
на Сході ян і на Заході

(13).

Хрест Господень віднайшла
Макарій, взявши дорогу
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рОІ\У цариця Олена. Патріярх

реліквію в руни, вийшов на амвон, щоб

(13) V. THALHOFER-EISENIIOFER L., Handbucl~ der
Freiburg im Breisgau 1912, І. Band, S. 690.

Katholiscl~en

Litnrgik,

ІІокавати зібраному народові. Люди падали навколішки перед свя
тим хрестом і клинали: Господи, помилуй. Животворний хрест на
ходився в Єрусалимі до

614

року, коли то попав в руки персам.

В руках поган перебув святий хрест

14

років. Імператор Гераклій

ваключив мир в персами і тоді святий хрест вернувся навад до Єру
салиму. Правник вовдвиженнн називається всемірним, на в нак, що
його святкує ціла вселенська Церква

(14).

Правник вовдвиженнн Чесного Хреста має деякі особливости, а

саме підготовллють хрест і прикрашують його пахучими цвітами та
після вечірні виносять в сосудохранильниці на святу трапеву, від
так на другий день, на утрені після великого славословін, хрест
виносять на середину храму та й кладуть його на аналої.

почитають

Хрест

вірні, покланяються йому до вемлі, цілують його. Він

лежить на аналої аж до віддання правника.

Перед ним світиться

лампадка.

Чин торжественного архиєрейсьного винесення Чесного Хреста
в нашім списку поданий в усіми подробицями. Це не диво. Пра в ник
був в нас святкований торжественно, як один в великих Господсь
ких правників.

Чин випесенн.я хреста
Міснца септембрін, во

на

14

аналой,

поданий

на листі 242-.му.

(день) по ваутрени, славоеловіє вели

коє, поющим же братіям Святий Бо;исе, облачитсн архієрей во вся

священическап одежда.

І

входнт

с кадилом,

предідущу єму сві

тильнику, ко святій трапеві, і покадив тамо, і снимаєт на главу с
дисносом святий хрест, і предідущим єму дві ма лампадом, і носит
єго до

цареких дверей, рекших

великих

врат

церковних,

і тамо

пожидаєт до скончанін славословію. Начинают Святий Боже, при
ходит до среди цернви, приблив цареких дверей, там бо уготовану

амвону, і честною паволоною облечену і речет святитель: Лрему
дрость прості, і пам поющим тропар:

Спаси Господи люди свол,

святитель же поставлнєт дискос со честним крестом на налої, і по

ІШдит нрестаобравно і сотворнєт покJюни три аще і субота іли не
діля, і прієм в руці честний крест со благоуханними василки, стоїт
на амбоні, вр я ко востоку, і глаголет во услишаніє всім: Л о.милуй
нас Боже.

Наченше первую сотницю Господи по.м.илуй, пренращаєт святи
тель трижди, тако приклоняєт главу, єлино пндь от стояти от вемля,

(14)

Нинольсний Н., цит. твір, стор.

524.

75

і помалу помалу воаводит, дондеже ісполнит сотница, єгда успієм
на

97

Господи помилуй, тогда во3Г.J"lашаєт єклеаіярх, глаголя і свя

титель станет прямо, нам поющим височе Господи помилуй трижди
і обрлщся на полудне і навнаменаєт єдиною глаголн: Єще молімел
о великом княв1 (імярек), о держави, побіди, мира, адравія

1

спа

сеніл єго.
Далі слідує таний самий устав. А по скінченні

другої

сотки

Господи помилуй святитель на амвоні обертається на :захід і ви

голошує наступне прошення єктені1, а саме: О архієпіскопі нашем
(імярек), о адравії і спасеніі.

При четвертім прошенні святитель

звертається на північ. Потім виголошує п'яте прошеннл, :звернений
внова на схід. На

всяном же востанії анаменавт трижди, по скон

чанії же вовдвиженія глаголет кондак: ВозІ-tесийся

1-ta

крест волею.

Начинающим же нам піти кондак, святитель полагаєт честний крест

на дискос і поклоняєтся трижди і цілуєт честний :крест і тако поря
ду вся братія, подва-подва, почину іх. По кондаці поєм стихири
глас

2:

Прийдіте, вір~-tії.

Зарав по уставі винесення чесного хреста в
ресня в списку є :коротка

14

замітка про прааники

день місяця ве

господські, бого

родичні й святих, про пости й :коліноприклоненіл, тобто про покло
ни. У великі прааники немає покланів.

З. Царські Часи в 1-tавечеріє праз~-tика Христового Різдва.
Праани:к Христового Ріадва не має свого відповідника в правни
ках жидівського народу. При святкуванні Пасхи чи пра8Ішка 3і
слання Святого Духа Церква не мусіла встановляти нового свят

кового дня. Старий Завіт анав правник Пасхи жидівської і свят
кував Зелені Свята, що відтак війшлись а христилиською Пасхою

та а правником 3ісланнл Святого Духа. Натомість Христове Ріадво
має чисто християнську геневу. Празник цей паперід святкували
в Римі, а щойно потім на Сході. В нажнім рааі у
вже був святкований всюди. Дата

25

lV

сторіччі він

грудня не має нічого спільно

го в датою народження Христа. На вибір її вплинув час зимового
сонцестояння і місцеві римські, хоч і поганські, традиції та й вгад
tш на праанини поганських сатурналі ів чи правника непереможного
сонця а культу Мітри

(15) V.
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(15).

THALПOFER-EISENHOFJШ

L .•

цum. твір, т.

1.,

стор.

668.

Окремим торжественним богослужепням перед пра3ником Хрис

тового Ріадва є царські часи.

На3иваються вони так тому, що в

них брав участь в Царгороді імператор, а в нас на Україні князь.

Очевидно, що при тій нагоді був в соборі й митрополит. Ось тому й
царські часи поміщені в 1\иївському Евхологіоні.

Складові частини царських часів ті самі, що 3вичайних часів.
Рі3ниця тільки та, що на них читається уривок зі Старого Завіту,
Апостол та Євангеліє.
На 9-ім часі, після псальмів та після тропарів, диякон ставши
посередині храму, читає сильним голосом стихиру: Д песь раждаюпь

сл от Діви, а відтак вносить многолітствіє. У старому 1\иїві це
многолітствіє вносив він паперід князеві, присутньому на богослуж
бі, а відтак митрополитові. По тім оба хори лучаться разом і спі
вають ту саму стихиру: Днесь раждається от Діви.
Список показує деякі несуттєві рі3ниці в доборі псальмів, а
стихири мають деякі варіянти цікаві а чисто мовного боку.

Лист

244

на обороті і далі.

Послідованіє часов во навечеріє:

праадники господскія,

пред

днем рождества христова, таже і богоявленія, таже во свя·гий ве

ликій пяток, сице убо пріяхом піваємо, во святійшей велицій церкві
божія мудрости,

святій софії,

священику начало сотворшу сице:

Благословен, Бог наш.
Подані тут часи царські, перед Ріадвом Христовим, отже й на
маргінесі є 3амітка, що оточнює довгий титул, а саме: Відомо буди,
яко сії часи токмо поют в навечеріє рождества христова.
Час Первий: По началі обичнім Лрийдіте пок,лоні.мся тричі і
відразу псалом

5:

Глаголи .моя внуши Господи.

Потім псалом

44:

Отригну сердце .мов слово благо, глаголю аз діла .моя цареві. В су
часних нам мінеях слідує псалом

45:

Бог на.м прибіжище і сила,

по.мощпи~ во ск,орбіх обрітших ни зіло. Натомість у списку подано

47

псалом: Велій Господь і хвален зіло во граді Бога пашего в горі

святій вго.
ТеІ~ст тропаря Написовашеся іпогда має деякі відмінні форми.

Ось його слова в цілості: Описовашеся іногда со старце.м І ocuфo.'rt,
лк.о от ci.Nteнu давідова, во вифлев.мі Мірія.м, носящи во чреві безсі
.иепнов зачатів (замість пізнішого Рожденіє), наста же время рож

денія, і міста не бі і ні єдиния обители, но яко Rрасная полата,
вертеп цариці поRааася, Христос раждаєтел, прежде падшій хотя
восRресити обра3.

По богородичні Что тя нарече.;"'с, аще проіаволяєт настоятель,
диякон глаголет вк,тенію аелик,ую (тобто мирну єктенію). По єнтенії
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йдуть стихири, текст ян их той самий, що в наших теперішніх

мі

неях. Перед прокіменом диш-юн співав малу внтенію. Те саме від
носиться до чтенія з пророка Міхея:

Вифлевме доме вфратов,
реїв:

Многочасні

і

до чтенія

многообразні

Тако глаголет Господь і ти

апостольсьного з

древле

Бог

листу до Єв

глаголавий

пророціх і до євангельського зачала від :Матея (зач.

2):

отцем

во

Ісус Христо

ва рождество сице бі.
По євангелії динкон співав єктенію:

Ісполнім молитву нашу

господеві. Потім: Стопи моя направи і Святий Бож:е та по Отче
наш кондан: Діва днесь превічнов слово. Все проче на першім часі,
ян звичайно, і як в наших теперішніх мінеях.

Час третій. Мав псальми

86:

Основанія его

- 66:

Боже ущедри ни і благослови ни.

на горах святих та

50:

Помилуй .мя

Боже.

Всі

стихири, прокімен, читання зі Старого й Нового завіту ті самі, що
нині. В тенсті є тільки деякі архаїsми. На третьому часі танож є
три 6І~тенії, тобто велика, мала й просительна.
Час шостий. Н емав яких особливих ріаниць або додатків.

Час дев'ятий:.

На дев'ятому часі перед чтеніями, по стихирі:

Днесь раж:давтся от Діви рукою всю содерж:ай твар, співається
многолітствіє для князя, що звичайно був
царських часів,

si

присутній на відправі

своєю родиною і своїм почотом. Многа літа сот

вори Бог святое царство їх на миога літа. Аще ли прилучатсн ту
царів (треба мати на увазі відправу у святій софії царгородській)
сице глаголет, аще ли царів ту будут і ли во церкві і ли в полаті

глаголет сице: Многолітна сотворив, Богом вінчанна, Богом наре
ченнов, Богом соблюдавмое, держ:авиов святое царство їх (ваше) на
мтюга літа. Поют трижди многа літа таже патріярху. Всесвятійше

му і вселенскому патріярху (і.лtярек) многа літа. Півци убо поют
трижди многа літа. Сице убо творимо єсть во царствующем граді,
во святой Софії. В нашей же Русі подобавт іна ко преміняти глаголи,
ванеже

ність

царства.

Глаголати же

сице

подобавт

Многа

літа

сотвори Бог велинаго князя нашего (імярен) многа літа. Таже си
це. Многа літа устрай Боже, благороднаго і христолюбиваго, бо
гоізбраннаго

великаго князя нашего

(імярек) на М!-lогая літа.

По

том же і митрополиту сице. Преосвященнаго господина і владику
нашего (імярен) архієписнопа митрополита ниївського і всея Русі,
на многа літа.
ся от Діви.

Потім щераз співається стихира: Днесь раждаєть

По відправі дев'ятого часа співають обідницю, тобто

іsобразительні.

Л.

208 - Чин над трапезою зрушеною а місця її
F. 208 - Ordo quando mota fuerit mensa sacra

Царсьпі часи в павечерів празника Богоявлею-tя Господнього.

4.

Один з найстарших, найкращих та найбільш містичних Празни
НІВ є Празник Господнього Богоявлення, по-грецьки Епіфанія або
Теофанія, в наших літургічних книгах празник, знаний під назвою

Просвіщеніє або Йордан, а ця остання назва на пам'ятку хрещен
ня Ісуса Христа в ріці Йордані

(16).

Першу згадку про святкування Богаявлення

святого Климента Александрійського (около

215

6

січня маємо в

року). На Сході

святкували спочатку в цей день подію народження Ісуса Христа.

Під літургічним оглядом празник Богаявлення святкується подіб

бо як празник Христового Різдва. В навечеріє обов'язує піст, в
старину хрестили в навечеріє Богаявлення оглашенних і тому й
на

Літургії

Празнин:а

Богаявлення

співають:

Єлици

во

Христа

крестистеся. На агадну хрещення Ісуса в Йордані відправляється
в

навечер1є

велике

водосвяття.

Царсьні часи в усьому подібні до царських часів в навечеріє
Христового Різдва. В них брав участь І-шлись імператор, а в нас
на Унраїні князь.
Лист 259-тий та слідуючі подають текст часів. Деякі особли
вости в тенсті ось такі.

Послідованів часов піває.мих в навечерів просвіщенія.
Згадане послідованіє часів у всьому зовнішньому порядку від
повідає тому ж послідованню царських часів в навечеріє праsнина
Христового

рождества.

Псальми,

стихири,

прокімени,

стихи

до

прокімепів і стихи до стихир, читання з Старого завіту, читання з
Апостола та Євангелії та інші частини часів ті самі, що в теперіш
ніх

наших

мінеях

і

великих

часословах

(виданих

на

Західній

V:нраїні). На часах також є три єнтенії, а саме велика єктенія пе
ред стихирами, мала єктенія перед прокіменом та просительва єк

тенія по прочитанні святої Євангелії. Тенет тропаря << Возвраща-

(16)

Нині на Сході Праанин Богаявлення

в передусім

праанином хре

щення Ісуса в Йордані. Інші таїнства воплочення Божого Слова винлючені.
Тільни

6

монофізити, що не прийняли

празнина Різдва Христового, святнують

січня три таїнства, а саме: Різдво Христове, понлін

мудреців та хрещення

в Йордані. Відносно латинсьної літургії, то треба сназати, що хоч вона бачить

n

празмину Богаявлення передусім об'яву Христа поганам, а мудреців славить

як

<<

начатни язинов >>, то все ж згадує вона і хрещення Ісуса в Йордані та чудо

в Кані Галилейсьній. JOUNJ:o:L Р.,

La Chiesa

і1ь

preg1~iera,

Il tenьpo di Natale, н нпизі MATRIMORT
Introduzione alla Lit1trgia, Roma 1963, р. 786.

А. е

.,
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шеся іногда Йорда~-t ріка>> в дечому відмінний своїми архаїзмами:
Еоsвращашесл іногда йорданскал струн милотію івлисеввою, воз
несшуся Ілії і разділяшеся вода сюду і сюду і бисть вму сух путь
вода во образ істиннаго крещенія, імже ми текуще житія прехо

дим море, Христос явися на Йордані освятити води.
Якщо на царсьних часах був присутній архиврей, то по молит

ві:

на вс.яхоє вре.м.я, по

fJJCe

разах Господи помилуй, Слава і ни~-tі,

40

Чеснійшую херувим, свлщенин читав: За .молитвами святаго госпо

дила і владики 7-tашего Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй
ндс і відтан слідувала остання молитва часів.
По часах правиться ще ізобразительна

або

обідниця, ян зви

чайно дещо снорочена, тобто по уставу пасному, ноли то не гово

риться ізобратизельних псальмів,

а відразу по молитві дев'ятого

часа << Еладино Господи Ісусе Христе Боже наш

зачинають спі

>>,

вати: <<Во царствії твоєм єгда прийдеши помяни нас Господи>>(*).

5.

Велике йорданське водосвяття.
Ян поглянути на чин великого водосвяття, будьто у старих,

будьто в модерних Требниках, то впадає в очі велика подібність
до тої частини чину святого Хрещення, нали священик посвячує

воду чи пак нупіль для хрещення оглашенного. Хрещення в дав
ніх часах відбувалось на великі празнини, передусім

на Пасху та

на 3іслання Святого Духа. Але скоро воно поширилась також на
інші дні, а саме на Празник Богаявлення та на Празник Христово

го Різдва. На цю пам'ятну ще нині літургія замість<< Святий Боже>>
співає

<<

Єлици во Христа нрестистеся

>>.

Тан отже в початнах своїх велике водосвяття

-

то посвячення

води в баптістерії для охрещення оглашенних. Але водосвяття на

П разнин Б огоявлення мало від самого по ча тну ще інший з ми сл, а

са:ме той таїнственний спомин хрещення Ісуса Христа в Йордані,
Rоли то, як кажуть деякі літургічні тенсти, і встановлена була
свята Тайна хрещення.

Вода на Йордан освячується молитвою та призванням всемо
гучої сили Божої, як теж зануренням святого хреста у воду. Це
ванурепня символізує вхід самого Христа у йорданські води, <<ко
ли освятилось вод єстество

( *)

В доборі

!\рім хреста є ще інше занурення,

Псальмів на царських часах Ниївсьний Евхологіон в дуже

близьний до Нриптоферратсьного
:нонстантинопільсько ї традиції.

во

>>.

списка, а цей останній

сильно відбігав від

внане тільки в новіших Требниках, а саме занурення трійці свічок

у воду, як також благословення й занурення пальців правої руки
священика чи святителя. На згадку вседіючої сили Святого й Жи
вотворящого Духа священик, схиливтись над водою, дихає на неї
хрестообразно

(17).

Про велике йорданське водосвяття згадують вже Тертуліян та
святий Кипріян. В Апостольських Постановах маємо й молитви на
освячення води. Святий Василій Великий ваступав думку, що чин
освячення води передали самі Апостоли, а святий Іван Золотоустий

говорить про
Християни

особливі властивости по свяченої на Йордан води.

від найдавніших часів мали особливу набожність до

йорданської святої води. Посвячена вода називається в літургіч
них книгах по-грецьки Агіязма, тобто святиня

(18).

Про те, для чого служить йорданська вода, агадує сама молит

ва: << Да всі почерпающії і причащающіїся іміют ю ко освященію
душ і тіл ес, ко ісціленію страстей, до освященію до мов і ко всякой
поль зі із рядну

>>.

Водосвяття відправляли вдаввину радше в церкві, в притворі
або в баптістерії. Відтак прийнявся авичай йти на ріку і там від
правляти водосвяття, авичай очевидно на пам'ятку

хрещення Ісу

са в Йордані.
Rиївський

Евхологіон

подає

баптістері ї, тобто в хрестильниці.

чин

свячення

води

в

храмі,

у

Воду посвячує сам святитель в

асисті священиків та дияконів.

Лист 273-ий та слідуючі подають чин водосвяття.
Послідованів просвіщенія святих богоявленій, внегда совершати
заа.мвонну .молитву.

І сходит святитель ко крестильници, предідущим евіщеноецем,
по нихже діяконом ідущим со євангелієм, і священиком ідущим по
обичаю, півцем поющим тропарі сін: Глас

8.

Глас Господень на во

дах вопівт глаголя. Днесь воднов освящавтся встество. Яко челові~~,
на рі11,у пришел єси, Влаже. Слава і нині: Прямо гласу вопіющаго
во пустині.

Потім слідують парамеї. І став чтець у крестильници, глаго
лет діякон: Пре.мудрость і чтець пророчество.

(17)

Muzyczкл

J., De aqua in liturgia byzantina, Citta Vaticana 1957,

р.

24

et seq uen tes.
(18) Бvлглков.С. В., Настольная Книга для священно-церковно служ:ителей,
1900, стор. Н-15. Точніший перенлад слова <( агіаама >> є <(свячене>>
освячене >>. Цю назву уживають греки й на означення місця, де свнтить

ХарІІОВ
або <(

ся вода, напринлад нолодязь, джерело або фонтану.
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В списну подано текст двох Апостолів, а саме Апостол до Ко

ринтян: Братів не хащу вах

J-te

ра'1уміти, яко отци наша всі под

облаr.о.м, биша ... до слів r.а.мень же бі Христос, якщо Богоявлення
припадає в посний день, а нищо припадає в суботу або в неділю,
то читається інший Апостол до :Коринтян, а саме: Братів свобод

сий от всіх всім, поработих, да множайшая

приобрящу ...

аж до

слів: сам пеn-лючим буду.
<< Євангеліє от Марка сам святитель прочитаєт

>>.

Мирна єктенія

має додаткові прошення, такі самі, як в Малому Требнику нового
римського видання, тільки в дещо зміненому порядну. Як диякон

співає мирну єнтенію, святитель тихо молиться: Господи Ісусе Хри
сте, єдинлродпий сине, сий во нідрі отчи. По мирній єктенії, святи
тель на чинавт великим гласом, во услишаніє всім молитву: Славим
тя владиrіо, Господи, вседер;ж;uтелю, предвічпий царю.
Теr~ст цієї молитви в багатьох місцях різниться від новіших

текстів. Ось приміром місце в Малому Требнику: Дпесь мра~

.ttipa

потребляєтьс.rt явлепієм Бога нашего: днесь cвimo ..t-t просвіщаєтся вся
твар свише.

Дпесь горпяя дольним собесідуют: дпесь священноє

і

велегласноє православних торжество радується: днесь прелесть раз
рушається і путь на.м спасенія устрояєт владичиеє пришествіє. А
це саме місце в старому київському списку:

Днесь мрак міра потребляється явленієм Христа Бога наше
го. Днесь л есть разрушаєтсн і путь спасені я нам устрояєт владич
ним

пришествієм.

духовнов

Днесь

торжество

святая правовірнан

празднующи.

Днесь

віра

гориня

церкви возсія,

со дольними

со

вокупляються і дольнля со горними ликовствуют. Днесь царствіG
небеснов іскупихом, і царству єго ність нонца. Днесь вся твар поєт
своєго владику. Тім і ми гріш:нії величіл чудес твоїх ісповідающе,
со умиленівм вопієм ти глаголюще. Велій єси Господи і чудна діла
твоя, і ні єдино же слово довольно єсть ко похваленію чудей твоїх.
При цих словах нічого не агадується про наsнаменування води

горіючими трисвічнинами, як це тепер є загальний звичай. Нато
мість моJштва далі продовжується тан наче й не була би перервана
будь лним обрядом аж до слів: Ти іорданск,ія струї освятил єси с
небеси ниепослав Святий свой Дух і глави тамо гніадящихся сох:ру
шил єси з.кієв. Ти убо человіколюбче царю, прийди і нині пришест

nія ради Святаго твоєго Духа і освяти воду сію. І ее убо евити
телю глаголющу трижди і воду танождс рукою благословляєт, на
кійждо стих.
Згадані

слова:

Ти убо чедовіх:олюбче

царю

в нашому списку

тричІ під ряд переписані слово-в-слово, є, між іншим також, дея-
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:ким донааом на совісність та пильність ру:кописця. Молитва за:кін

чується словами: Сам і пипі владико освяти воду сію Духом твоїм
Святим. При тому нічого не агадується ані про благословення ру
ною (бо це вже було) ані про дихання на воду, я:к це мають львівсь

:кі й почаївсь:кі требни:ки. При співі тропаря: Во Й ордані святитель
тричі благословить хрестом воду. Святитель благословляєт :креста

образно со святим :крестом, право низводя єго в воду, держа обіма
рунами, глаголя тропар сей гл. первий: Во Іордапі крещающутися
Господи. Таже пріімет васильни, нропит люди своя водою священ

ною і та:ко всім освятишимея входит во цернов і поєм Слава і нині:
Глас шестий: Воспойте вірнії.
В часі псальма:
тель

роздає

Благословлю Господа па всяков вре.~я, святи

антидор.

І буває відпуст празни:ка: Во Йордані креститися ізволивий
от Йоапа.

6.

Чин обмивання святої трапези.
Чин обмивання святої трапези у велиний четвер відомий та:к

на Сході ян на Заході. В Римі він аберігається до наших днів. Во
вечірні велиного четверга в Римі анімають з святої трапези хрест
та підсвічнини, відта:к індітію та всі обруси. У вели:ку п'ятницю по
утрені миють святу трапезу вином та водою. Обряду довершує :кар
динал-пресвітер дотичної римсь:коі базиліки, помагають йому свя

щени:ки та нижчі :клирики. Про цей обряд згадує вже Ісидор з Си
віллі. Свій початок завдячує він мабуть потребі грунтовного чи
щення храму перед ПрааниІшм святої Пасхи

(19).

С.ліди про чин обмивання святої трапези на Сході дещо пізні
шого походження, бо щойно з Х сторіччя. Та все вони тан:і, що н:а
жуть ЗЮ{Лючати,

що

обряд був

відомий вже

раніш.

В соборних

храмах цей чин відправля.ли перед вечірнею ве.ликого четверга, тоб
то по шостому часі. Відправ.ляли дуже торжественна, бо умивання

трапези довершував сам святитель. По парохія.льних церквах має
цей обряд довершити священик, в менш торжественний спосіб. Свя
щеник сам миє святу трапезу, причет церновний чистить стіни, він
на, до.лівну цернви. Хоч чин витворився з праитичної потреби, то
все

ж він :м:аs

символічний амисл внутрішнього

що є храмом Святого Духа
Лист

278

очищення душі,

(20).

на обороті:

(19) V. TIIALHOFER-EISENIIOFER L., цит. твір,
(20) БУЛГАнов С. В., цит. твір, стор. 538-539.

т. І, стор.

626.
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Чин і .молитви бивающія на у.мовенів святия трапези, во святий

і велих:ий четверто~~:, святителе.м, по сх:оJ-tчанії третівго і шестаго
часа, биваєт сице.
Святитель облачитсн во всю святительскую одежду, внутрь ол
таря, і єпископи, такожде і священици, і діякони, і глаголет святи
тель: БлагословеJ-t Бог наш.

По началі обичнім співають тропар: Єгда славнії ученици. По
тропарі святитель читає молитву: Господи Бо;ж:е 1-tаш lЖе живот
ворною

ти

с.мертlю

смерть

умертвив.

Тогда воснриют святую трапезу і собирают прах сущій на ней

губою. І а бів приносят унропнин чи ст і на ее уготований со теплою
водою і анаменавт святитель то, і прівм возливавт то крестаобразно
на святую трапезу, і тако миют, со губами трущи, морсними чисти
ми новими, глаголющи псалом

83:

Rоль возлюбленна села твоя Госпо

ди сил, писан во священії церновном, трижди іли многажди, донолі
ізмиют святую трапезу, і святую воду со губами збирающи во сосуд
на ее уготованний.

Пани возливавт

святитель

розостагму і тіми

же губами і плати новими отираю ще всю трапезу, стрегущи, яко да
ніная капля падет на землю. Тако пани одівают ю. Одівающе же
святую

трапезу

глаголют

псалом

92:

Господь

воцарися в ліпоту

облечеся, доноль одіют святую трапеву. І тано пани святитель ка
дит по обичаю онрест і тако пани творит другую молитву н собі:

Милостивий і щедрий Бог, іже пеізреченния ради благости, хо служ
бі пресвятаго ти і пречистаго олтаря, наше 1-tедостоїнство воспрів.м.
І

донеліже

святитель молится,

вода яже

от

святия

трапези

ізбранная, проливавтсн іли под святою трапезою, аще єсть місто,

іли ідіже священници служат і умиваются. Губну, посічену на дріб
ні куски, роздають вірним.

7.

Чин умивання Нlг.
Чин умивання ніг, з богословського погляду вправді не най

важніший, то однак дуже глибоний змістом. Належить він до ці
ласти відправ великого четверга. Він прийнявся в цілій вселенсь
кій Церкві так, що було обов'язком довершити умивання ніг у ве
ликий четвер так по натедральних соборах ян і парохілльних церк
вах чи манастирських храмах. Вже 17-ий синод в Толєдо

(694

ро

ку) винлючає з церковної спільноти тих священиків та єпископів,
що занедбали у велиний четвер відправити чин умивання ніг.

В

Римі rюлись Вселенський Архиврей вмивав по Божественній Літур-
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гії ноги дванадцяти дияконам, а по закінченні обіду в сво1и палаті
вмивав ноги дванадцяти бідним старцям, що цього дня сиділи з
Папою при спільній трапезі. Але вже від

XV

сторіччя завівся зви

чай вмивати ноги 13-тьом убогим старцям або клирикам. Чому са
ме увійшло число

13

замість символічного числа дванадцяти Апосто

лів дав відповідь звичай, що в Римі Папа щодня давав обід
гим. Звичай той завів ще Папа Григорій
каже, що спочатку було тільки

12

13

убо

Великий, а передання

старців, але одного дня Папа

Григорій побачив ще й тринадцятого чоловіка між ними. Був це
Ангел, що появився в постаті жебрана. На спомин отже того чуда
давали обід 13-тьом старцям. Це число увійшло й до чину

вмиван

ня ніг. Єписноп чи священик вмивав в Римі праву ногу клирина чи
старця, витирав рушником і цілував ЇЇ. Такий звичай в ще нині,
нали ноги вмивав Вселенський Архиврей

(21).

Нині в натедральних храмах відбувавться умивання ніг на Лі
тургії, по заамвонній молитві. Святитель виходить царськими двер

ми, без жезла, ніхто з священиків його не піддержув і став на ам
воні. Перед святителем протодиннон несе Євангелію, два інші дин

иони умивальницю та рушник.

На амвоні святитель сідав не на

натедру свою, а на просте нрісло або столець, на знак покори. Про
тодиякон бере благословення та й приводить з святилища по двох

священиків-достойнинів, що представляють
ходять не всі нараз але
ються

на

12

Апостолів. Вони при

по два, наче б запрошені гості, що збира

гостину.

В деяких помісних цернвах був звичай вмивати ноги тільки
11-ти священикам, щоби в той спосіб поминути й згадку про ІОду
Іскаріотського. Святитель, :коли вмивав ноги священикам, прикля

кав на одно коліно, влив а в зі збанна на ногу кождога священика
тричі

води,

а потім отирав

рушнином.

Деякі

евитителі

цілують

ногу, інші руку священика, тоді як священин цілу в архиврейську
руку та мітру святителя. Архиврей в часі вмивання ніг задержув
отже мітру на голові, хоч і скинув з себе всі ризи, за виїмком сти
харя.

При

вмиванні

ніг

останнього

священина,

що

представлнв

Апостола Петра, відбувавться ще й діялог між святителем та свя
щеником

(22).

Чин умивання ніг у Rиївсьному Евхологіоні поданий на ве
чірні великого четверга так, наче б вона правилась без Божествен-

{21) V. THALIIOFER-EISENIIOFER L., цит. твір, т.
(22) Нинольсний Н., цит. твір, стор. 603 і далі.

І, стор.

628-629.
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ної Літургії. Це тому, що Божественну Літургію відправляли щойно

по вечірні торжественна і на ній було посвячення святого Велико
го Мира, а подекуди й Антимінсів.
Лист 280-ий: умивання ніг.
Чин бивав.мий во великий четверток на у.мовенів нога..м,.
Во велицій церкви цариградской, і во прочих митрополіях, по
отпітії притекти, по откровенії і умовелії святия трапези і по раз
данії губи.
дверем,

Ісходящим во притвор, середним затворенним сущим

поставпт

налой одесную

страну святителя,

против учепи

ком, і покриют індітією, на томже Ешангелів і обапол два світилпика
со свіщами. І і дет святитель на уготовану в му восходницу, і сядет
і ідет старійший от поддіякоп і два архідіякони і поймут ученю~и
од

олтаря.

Відомо же буди, яко умивавт святитель починая от послідияго

таже і порлду і до болшаго, трем поддіяконом, трем діяноном, трем
архієпископом, трем митрополитом. Аще не будет митрополитов і
впископов, но священици і діякони, і поддіякони, аще ли будут

митрополити іли єпископи толк о впатрахілі на себе положат, да

біли фелони, аще ли архімандрити і ли ігумени такожде. І діякони
у своїх стихаріх і ораріх. І ідут папред поддіякони, тако архідіяко

ни і по них ученик старійшіі напреді, а за ними по два пойдут по
своїх степенех, і прийдут ко усходници, ідіже святитель сідит, і

сотворят поклон святителю, поддіякони і архідіякони і по них уче
ники по два ідут, і святителю поклон сотворят, іспустивши фелони,

і ідут на уготованния ім міста, от ~1івую руку святителя, от усход
ници: ниже подалі, і сядут на своїх містіх, рекше старійтій више
сядут, на петрово місто ближе святите~1я, таже і лохані уготовлен

ній і воді теплой, і лентію імже препоясатися будет святителю, ім
же отирати ноги і сему всему предуготовлену, діяк он речет: Бла
гослови владик,о.

Г лаголет святитель:

нається вечірня: Псалом

Ішми::
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Благословен Бог наш.

Зачи

і мирна єктенія з додатковими прошен

О юке благословити і освятитися умовенію

сем у силою і

дійством Святаго Духа. О вже бити во умовеніє СІ~верни согрішенієм
нашим.

По єктенії співають: Господи воззвах к тебі і по псальмах сти
хири на шіст'Ь глас первий:

1.

І;исе лентів.м поясалея і y.мuR нозі ученлко.r.t тrmr:.м Христе

2.

Єлико благодітельство npl."lти хотяще вірнії.

Во;исе.
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З. Христос Спас 1-tаш призирая

4.

1-ta

землю і твор.я ю трястися.

Петр стидяшеся умити 1-tозі свої от пречистих рук,.

Слава і нині: Д~-tесь І-tеприступт-tий существо.м, діло раба воспріят.
Потім пісня: Світе тихій і прокімен: Мо.мощ .моя от Господа.
Відомо же буди, яко не держит вселенскап церкви сих молитов
глаголати, токмо в монастиріх сін молитви глаголют.

Соборвин же святая церкви цареградская, і по всім митропо

лівм держат послідованіє послі стихир, что поют на Господи воз
звах,

і опослі прокімена чтет

первоє

євангеліє умовенію,

євангелія Сподоби Господи, та же піснь

5

і

6

опослі

пер ва го канона ве

кикаго четвертка по ют, аще проіаволяєт святитель і молитву чтут,

сице: послі прокімена дві молитві, єдина глаголет вели:гласно, а
другая тайно.

Послі же

воагласа діякоп

глаголет:

Сподобитися

иа.м. Євангеліє первоє, послі же умовевія второє євангеліє сам про
читаєт святитель. Послі же євангелія: Сподоби Господи вечер. Та
же святитель молитву третюю велигласно.

Послі же по ют піснь

пятую і шестую канона великаго четвертка. Рааумно же будет і ее,
НІШ аще повелит святитель, якоже держит соборнан церкви, послі

прокімева діякоп глаголет, сподобитися нам, евитителю сідящу на
своєм місті, і чтется євангеліє умовенію, послі же умовевія святи
тель ісходит на своє місто і обличится в ризи, і чтет сам второє єван

геліє,

тогди і учепиком

стоящим,

потом Сподоби Господи вечер,

послі же поют піснь пятую і шестую канона великаго четвертка.
Потім молитва: Бо;же преблагий, 1-tепрестуn1-tий бо;жество.м. По Гла
ви ваша Господеві прикло~-tіте, святитель читає другу молитву. Чи
тається євангеJІЇє від Івана: Во время оІ-tо, пре:ж:де прааник,а пасхи,

відий Ісус. На слова: Встав с вечери і полоJІСи ризи своя, святитель
іскладиваєт а себе омофор і потом сан іли фелон, і донелі сін сни
маєт 3 себе святитель священик то єдино глаголет: Бостав с ве'Чери
~

поло;иси

ризи

своя.

При дальшім читанні євангелії свититель поясається лентієм і
вливає воду до умивальниці та й починає от nослідияго омивати
десния їх ноги, і отирати лентіем, і по отертії наанаменаєт десною

рукою на п.Лесні і тако ціловаєт. Се тако творя: от послідних і до
болших і донеліже умивавт єдинонадесятим ноги, священик тоже
єдино глаголет:

Потом влія воду в умивальІвІцу і нач ат умивати

нові учеником; і отирати лентіом, імже бі преполсан.
Єгда же прийдет ко

12

верховному, тогда г.:1агодет свлщениr~:

Прийде JІСе ко Сі.мот-tу Петру і глаголет в.му той. А верховний от
віщеваєт: Господи ти ли .мої у.мивши т-tоаі. Отвіщеваєт святитель:
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Єже аз творю, ти не віси нині, разу.мієши же по сих. Глаголет вер

ховний Петр: Не у.миєши ногу .моєю во віки. Отвіщевавт святитель:
Аще не у.мию тебе, не і.маши части со .мною.
Тогда вастав верховний мало, яко престрашен, і руки воздвиг
под фелон, показувт рукою правою к ногам, глаголн гласом тихим,

во услишанів всім: Господи, не нозі ток.мо, таже

покавуя рукою

глаголет, по і руці. Обратив показувт на главу, тую мало принлонь
гл аголет: І главу.

Святитель глаголет: І з.мовенпий не требуєт, ток.мо нозі у.ми
ти, єсть бо весь чист, і ви чисти всте, но не всі. Тогда верховний
сідавт і умивавт і тому святитель ноги, якоже і прочим предварив.

Таже возглашавт священик конец святаго євангелія. По скончанії
умовенія прийдет святитель на усходницу. І по сем доместик, вже

всть у поддіяноніх і дасть евитителю умитися, тогда дают тую во
ду умовенную людем, і кропятся вю. І снімет лентій і пястія полот

няная, посем возложит на ся ризи, і разгнет євангеліє. Потім свя
титель читав євангелію від Івана: Во вре.мя оно, єгда у.ми Ісус нозі
ученико.м.

По євангелії читають: Сподоби Господи, а потім святитель чи
тав голосно молитву: Господи Боже наш іже по .мнозій .милості
свовй ізліяв себе і образ рабій приї.м. По цім співають пісню пяту й
шосту канону великого четверга: Союзо.м любве связав.ми апостоли.
Нко пеодержи.мую держащи. Учепиком

показун емиренін владика

образ.

По стихирах співають: Нині отпущаєши і трисвятоє, а по От
че наш тропар Богородице Діво та Єгда славнії ученици. І відразу
отпуст. По атпусті зачинають Божественну Літургію святого Отця
Василія Велиного.
Лист

284

на обороті:

У великий четвер на святій Літургії:

Пісня: Вечери твоє я тайни, П рокімен, Апостол, Євангеліє.
Листи

285-288

подають тенет пісні Вечери твоєн тайни, Апосто-

ла та Євангелію, що читається у великий четвер на святій Літургії.

8.

У тре ня святих

спасительних страстей Господа нашого Ісуса

Христа.
Богослуження страсиого тижня в старих книгах, отже і в Київсь
кІм Евхологіоні, так роsложені, що вони відповідають і часам дня,
нали

88

стались дотичні

євангельсьні події.

Так

отже

Божественна

Літургія велиного четверга відправлялась піано вечером, на згад
ку Тайної Вечері. Потім була деяка перерва на спочинок вірним
чи в монастирях, монастирській братії. В ночі, коло 2-ої години,
перед сходом сонця зачиналась утреня

страстей

Господа нашого

Ісуса Христа. Властиво ця утреня мала правитись упродовж цілої

r етсемансьному

ночі, на згадку терпінь Христових у

саді, схоплен

ня Ісуса, ведення до Анни й Rаяфи, бичування, вінчання терням.
Тому на цій Утрені читаються
гелистів,

12

Євангелій, з усіх чотирьох Єван

наче б для відзначення

Євангелій

12

годин ночі. Перед читанням

відбувається кадження, а на внак пабіди

Христа над

адом та смертю вдаряють у всі давони. Дзвонять так, що на першу

Євангелію раа і коротко, на другу двічі, на третю три рази, щоби
дати анати відсутнім в селі чи місті, котре Євангеліє читається.
Замість авичайного припіву Слава Тебі, Господи, слава Тебі, спі
вається: Слава страстем Твоїм, Господи. Читання Євангелія слу

хають вірні а запаленими свічнами в рунах

на анан полум'яної

любови до страдаючого Спасителя. Денуди читають Євангелії свя
тих Страстей не а царських дверей, а посеред храму

(23).

Лист 288-ий:

Во святий великій 'Четверток позді, во святія страсти, владики
Бога Господа пашего і Спаса Ісуса Христа.
Знаменавт во вторий час нощи, собираємся во церковь, благосло
вившу ієрею,

начинаєм :заутреню,

царю небесний, трисвятоє,

по

Отче наш, священик: Яко твоє єсть царство.
Початок утрені

отже звичайний, наперед моління

аа світську

владу, потім Слава святій та шестипсальміє. В часі тропаря: Єгда
славпії учепици ієрей надит церковь по обичаю і дають свіщі братії,
ієрей же воскладаєт токмо на себе патрахиль да фелонь. Подобавт
же діякону надити святую трапеву на всяком євангелії. По обкадже

ні церкви мала єктенія і читається перше страсне євангеліє.
Сіє же послідованіє бивавт в монастиріх, во прочих церквах
крамі соборної. Подобавт відати, яко послідованіє бивавт в соборной
церкві, ід іже єсть святитель, і входит святитель во олтар і тамо
одіваєте я во всю святительскую одежду
около престола і дают свіщі крилошанам

. . . таже кадит святитель
. . . і чтет святитель пер

воє євангеліє, стоя промежи цареними дверми, обратився на вапад,
стоящим священиком вні олтаря, пред

(23)

БУлrлнов С. В., цит. твір, стор.
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святими дверми в ривах і

і далі.
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прочим нрилошаном, обапол і свіщи в руках держащим, пред свя
тителем одалі, вдиному от поддіянон держащу посох, другому же
світильник со свіщею горящею. Тако святитель чтет первов вван
гелів і прочет ввангелів, раавлачится от одежда і ідет на свов місто,
старійший же поп чтет прочан. Перше ввангелів, від Івана, написане
на чотирьох листках, тобто на восьми сторінках рукопису. Зараз
безпосередньо по першім страенім ввангелію слідує текст другого
євангелія.
Так отже в соборнім храмі святитель читав першу святу Єван

гелію, вдягнений він у всі риаи, а перед читанням Євангелії сам
кадить святу трапезу, святилище, іконостас, с.,'Іужителів та людей.
Дальші Євангелія читають священики по-черзі. По прочитанні 12-ої
Євангелії дзвонять дещо довше у всі давони і потім давони мовкнуть
аж до У трені П разпика свято і Пасхи.

9.

Ц арськ,і часи велик,ої n'ятниці.
Царські часи великої п'ятниці подібні воннішною формою до

часів перед Ріадвом Христовим та перед Богоявленням. Вони nрав
ляться у велику п'ятницю перед полуднем і закінчуються обідницею
або іаобрааительною. На них замітне є читання довших страсних
Євангелій, на кождому часі по одному Євангелію. Часи ці ще й
тому торжественніші як авичайні часи, а навіть ті в-перед Ріадва
Христового

й Богоявленнн, бо у велику п'ятницю не правиться

Божественна Літургія на знак сму·rку. Божественна Літургія

-

це

таїнственне повторення хресної жертви на Голгофті. Так отже в
сам день правнина цього ведиІюго дня смерти Христової нема в в

нас ані повної

Божественної Літургії ані навіть Служби

Преж

деосвященних Дарів. Божественна Літургія правиться тільки тоді,
1-юли у велику п'ятницю припаде празник Благовіщення Пресвятої

Богородиці. Тоді й в окре:\Іий устав, що каже як і коли правити
царські часи та Божественну Літургію, коли правити вечірню та
виносити плащаницю

(24).

Тому що на часи у велику п'ятницю приходи.т~и в Царгороді
царі, а в Rиїві великий князь, то й в них браn участь звичайно і
сам митрополит та інші єписІ~опи, присутні в Rиїві. На 9-му часі,

nодібно як на царських часах перед Ріадвом Христовим і Богоявлен-

(24)
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Нинольсний Н., цит. mвtp, стор.
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ням, протодиннон вносив многолітствів на честь велиного ння:ая
митрополита.

Лист

299- ий:

Послідованів

часом

п1вавмим

во

великій

пнтон,

при

первом

часі дни, І{лепет малов, і собираются в цер1~ов, свлщенин начинаєт
сице: Благословен Бог наш.

Часи відправляються подібно як в навечерів Христового Ріадва
й Богоявлення. Замітні ті самі додатки, що їх бачили ми вже ра
ніш, а саме: мирна єктенія по богородичнім, мала єктенія перед
прокіменом та просительна єктенія по святій євангелії. На першо

му й на третьому часі ті самі псальми, стихири, стихи до пронімена
й стихир, що в теперішних літургічних книгах. Ріаниця в щойно

на шестому часі в псальмах, а саме в списну в подані такі псальми:
Псалом

73:

В скую Бо;нсе отрину до "hонца, разгнівася ярость твоJl

па овца паствини твоєя. Псалом

57:

Господи Бо;нсе спасепія .моєго

в день воззвах і в нощи пред тобою. Останній псалом той самий, що
тепер, тобто: Живий в по.ttощі вишняго. Також на дев'ятім часі псаль
ми інші, як тепер, а саме: Псалом

106: Ісповідайтеся Господеві яко
108: Бо;нсе хвали .ttoGя не пре

благ, яко во ві~ .милость его. Псалом

молчи. Натомість останній псалом той самий, що тепер, тобто: При
к,лони Господи ухо твоє і услиши .Аtя.
На дев'ятім часі, по стихирі: Днесь висить
водах

землю

повісивий

-

співають

многолітствіє

І\Иївсьному, всім княаям та митрополитові.

на древі, і;нсе на
великому

нинаеві

По дев'ятім часІ спІ

вають іаобрааительні та й бував авичайний відпуст.

10.

Велика вечірня святої п'ятниці.
Лист

319

і далі подають чин вечірні у велику п'ятницю:

В тойже день, в плтон вечер, вход со євангелієм, світе тих1и,
пронімен глас четвертий: Рааділиша себі ризи мол. Далі йде текст

парамій, апостола та євангелії, що читаються на велиній вечірні в
цей день.

Немає натомість стихир,

ані ні чого не агадується про

винесення плащапиці; по Нині отпущаєши співається тропар: Б ла

гообрааний Йосиф. Про винесення плащапиці не говориться тут
нічого передусім а тої причини, що в давних часах виносили її не

під кінець вечірні, але радше перед початном вечірні. Перед пла
щаницею читав уже диянон Євангелію
сення плащапиці походить а

(25)

XV

(25).

Зрештою о5ряд вине

сторіччя та розвинувся він у Цар-

Нинольсний І\., цит. твір, стор.

614.
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городі, а звідтам прийшов до Київа. Природньо отже, що не міг
він у цілій своїй формі бути nоміщений в нашому списку, що саме
походить а

XV

сторіччя. Нинішній спосіб винесення nлащапиці в

часі стІtхнр на стиховних та й обхід а нею довкруги церкви

це

-

вже ліаніший звичай, що прийшов до нас а Царгороду. Цілують
плащаницю аж по обході а нею і положенні на гробі посередині

храму.

Колись, RO•'lИ виносили її перед вечірнею, цілування від

бувалось в часі стихир: Єгда от древа тя .мертва. Архиєрей, знявши

мітру, цілував рану на ребрі, на руці, nотім на ногах і відтак на
другій руці. Люди цілували тільки рану на ногах Христових
У святу

(26).

Белину П'ятницю після відправи царських часів

й

обідпиці відправ.:1яється велика вечірня, а наші українські церковні
устави приписують під час стиховних стихир винесення nлащапиці
для

пр:илюдного

почитання

вірних.

Велика

вечірня

повинна

би

відправа1 Rтися пополудні около другої години так, щоб винесення
плащанлці, що символічно представляє nохорони Господа нашого

Ісуса Христа, було в годині третій nополудні, тобто nісля<< дев'ято
го часу дня

>>,

говорячи літургічною мовою.

Впродовж століть не було в нас на Унраїні однообразности в

тому оr.1яді, бо не бу.тю докладних приписів, як і в котрому часі,
чи радше на нотрій богослужбі Великої П 'нтниці треба виносити

nлащаницю.

TaR

приміром рукописний устав а

рігається у бібліотеці перемисьної капітули,

XVI

ст., що абе

приписує винесення

nлащапиці ві sахристії ще перед великою вечірнею на приготований
nеред ц.арськи!\ІИ аратами господній гріб.
Бі.rrьшість уставів аа останні сторіччя промовляє аа тим, щоб
виносити плащаницю ів

святилища nід час настихонної стихири:

<<Тебе одіявшагося світом яко ризою ...

>>.

В нас майже всюди прий

нявся авичай (а чисто практичних оглядів) зачинати похід 3 плаща
ницею вже на початну стихир настиховних, як тільки півці зачи

нають співати стихиру:

<<

Єгда од древа тя мертва ...

>>.

Гріб r<Jсподній треба заздалегідь приготовити перед царськи
ми вратамн на тому місці, де звичайно стоіть тетрапод. Згаданий
угорі

пере~ш:сьний

рукописний устав

довжІІНа стола повинна бути на три
коть, зате

висота від землі

а

XVI

століття

nодає,

що

лікті, а ширина на один лі

на півтора ліктя. За

такий стіл міг

би послужити й тетрапод, але звичайно повинен бути у церкві на
ту ціль окремий стіа-:І, що мав би вигляд старинного сарнофаrу, ви-

(26)
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Та~[ же.

сотою півтора ліктя, а інші виміри повинні бути дастосовані до ви
мірів плащаниці.

Цей

сарRофа І' покривається

скатертю червоної

або темної краски. Між столом а царськими дверми треба постави
ти дерев'яний хрест без образу Розп'ятого Спасителя а тільки з
головною поперечкою, на якій напис ІНЦІ і також долішньою по
земою поперечкою.

Позаду хреста може бути sанавіса висока на

три лікті і на ній, як подають старі устави, намальоване

сонце,

що тьмитьсн, і місяць <<во :кров приложивийсн >> і авіади та оруддя
смерті Христової: копіє і губRа на тростині. ДовRруги гробу треба
поставити світильниRи й оливні ла~шади, а по змозі й цвіти, але
правдиві, а не паперові. В нас дуже часто стіл, на яІюму кладеться
плащаниця, є сRісний, щоб лекше

було нахилятись до цілування

плащани ці. Подекуди прийннвся був авичай практик приготовляти
в церкві т. зв. << Божий гріб>> у нарочно приготованій штучній пе
чері, що мала зображувати господній гріб, де й Rлали статую Спа
сителя, а плащаниця оставалась збону для цілування вірним. Та
ця практика була в нас дуже рідка.

Треба завважити, що

n

давнину й латинська Церква була да

лена від цього роду театральности. 3гадну про Божий гріб

маємо

щойно в Х ст. в біографії св. Ульріха з АвІ'сбурІ'у. В пізніших ві
ках

(XIV-XV

ст.) латинські требю;ши подають ще новий обряд,

а саме перенесення Пресвятої Евхаристії з кивота й заховання її

у Господньому гробі. Вслід за тим аачалось відтан і виставлення
Пресвятої Евхаристії у прислоненій дарилосиці над Господнім гро
бом для прилюдного почитаннн вірних. Цей звичай прийнявсн в
деяких наших місцевостях, тан що а винесенням та обходом з пла
щаницею відбувавен одночасно й обхід з
довкруги церкви,

а відтак

Пресвяту

Найсвятішими Тайнами

Евхаристію декуди ставили

навіть при Господньому гробі на окремо приготованому місці, де
й вона оставалась до воскресної утрені. Такий авичай самоаровуміло

є чужий для нашого обряду і його годі зберігати, а радше треба
закинути. Зрештою, і в латинській Церкві він не відомий у пів

нічних країнах і навіть в Італії, а є практикований тільки в Бава

рії, Польщі й на Чехах. Мимоходом тільки скажемо, що у Велику
П'ятницю в латинників відправляється раз у рік Літургія Преж
деосвященних Дарів, на якій при:чащається один тільки Служитель,

після чого в церкві не має вже Найсвятіших Тайн, що зберігають
ся тільки в каплиці поаа храмом або, якщо немає, то в захристіі.
Тимбільше згідно з духом нашого обряду, в нас не вільно ані
виставляти при Господньому гробі Пресвятої Евхаристіі, ані робити

обходу з Найсвятішими Тайнами при поході з плащаницею.
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Вже під кінець стихир

на <<Господи

возвах >> ієрей

повинен

вдягнутись у стихар і всі ризи багряної нрасни, а ян півці зачнуть
Слава і нині:

<<

Страшноє

і преславнов

>>,

кадить у захристії пла

щаницю тричі і сам чи при допомозі дия:кона виносить її та кладе
на престолі на місце, де лежить св. Євангеліє. ВідтаR робить вхід
з Євангелієм і по возгласі

<<

Премудрость прості

>>

надить пк зви

чайно престол, святилище, іконостас, оба лики й людей. Ян півці
зачнуть співати настиховні стихири

<<

Єгда от древа

>>, тоді кадить

ієрей у супроводі диякона плащаницю тричі з чотирьох бонів престо
ла, віддає кадильницю дия.конові, а янщо нема диякона то служа
чому, 1, пщносячи плащаницю вгору, віддає її у царсЬІ{ИХ врат ах

чотирьом побожним мужам, звичайно найстаршим віком у громаді,
що очінують його при царсьних вратах з горіючими свічками. Свіч
ни повинні нести також всі вірві. Перед плащаницею йде диякон з
кадильницею, священик несе в руках св. хрест або ще нраще св.

Євангелію.

На чолі походу йде хрест, відтак йдуть свіченосці з

лампадами, хоругви, відтак церновне братство, півці, причет цер
ковний, плащаниця й священик, а за нею вірні з запаленими свіч
нами. Обхід кругом церкви робиться тричі, йдучи напроти сонця.
По повороті до церкви свлщенин кладе плащаницю на приготова

ному гробі так, що Голова Спасителя є від Намісноі Богародичної
ікони.

При голові Спасителя Ксіадеться св. Євангелію, а в ногах

напрестольний хрест. Тоді слідує атпуст і знову тропар

<<

Благо

образний Йосиф>> з трьома понлонами, після чого священик, а за
ним вірні цілують плащаницю.

У монастирях чи семінарійних церквах несуть плащаницю чо
тири ієреї, вдягнені у фелони багряної красим. В нас звичайно не

суть плащаницю на висоті одного метра від землі. Цей спосіб тре
ба радше замінити старим, згідним з літургічним духом і з повагою
хвилини,

а

саме,

несучи

плащаницю

високо

над

головою

таи,

як

диянон несе дискос на великому вході чи несе св. Євангелію підне
сену понад голову. Тоді й священик, чи, якщо є більше сослужа
щих священиків, то начальствующий ієрей, повинен іти не за пла
щанлцею, але під нею, несучи обіруч св. Євангелію

-

Слово Боже.

При Господньому гробі повІІJнні бути ввесь час запалені свічки
чи оливні .ТІямпади.

до т. ав.

<<

Тут

відправляються страсні богослужби

аж

Надгробного>> включво. Перед Господнім гробом відчи

тує священик евітильні молитви на Вечірні з Літургією св. Васи
лія у велику суботу, а при звичайному надженні ієрей кади·гь та
нож

1

плащаницю.

В нас прийнявся похвальний звичай, що у вільному від при-
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.!І. 280 - Початок першого страсиого ЄвангеліFІ
F. 280 - Initium Evangelii Passjonis D.N.J.C. sec. Ioannem

писаних богослужень часі церновні четці читали, а навіть співали
при Господньому гробі
заховати той

старий,

Псалтирю.

побожний

Де це можливо, добре було б

звичай,

хоч

церновні устави

не

накладають таного обов'язну. Зате більшість уставів поручає чи
тати у велину суботу вечером Апостольські

Діяння. Четці при то

му чергуються, а читання триває до ян ої одинадцятої години вече

ра, тюли то повинна ааqатись відправа << Надгробного

>>.

Плащаницю забирається а гробу після відправи Надгробного.

Священик відправляє Надгробне в багряних ризах, а пдащаницю
повинен віднести на престіл у часі співу тропаря << Єгда еннашел
єси но смерти

>>.

Можна це зробити танож по От пусті і по тринрат

ному відспіванню пісні

<<

Благообразний Йосиф >>. А все ж перед

віднесенням плащапиці ієрей обнаджує Божий гріб а чотирьох бо
нів, а відтак переносить плащаницю царськими дверми на престіл,
надить щераа і ааминаG царсьні
воскресна утреня.

На престо~1і

двері на час, дони не зачнеться
остається плащаниця

аж до

від

дання Праанина Пасхи і на ній відправляється св. Літургія.
Устав винесення плащаниці, тут наведений,

подає Урядовий

Вісник Апостольського Візитатора аа січень-березень 19Е)5, як па
стирське лоучення для священиків.

11.

Чип пад оглашенпи.ми у велnN,у п'ятницю та Вожественпа Лі

тургія у велиІі,у суботу.
Велика субота називається також святою суботою
спочиноІ\ Христа у гробі.

3

й нагадує

другого бону нагадув вона і зшестя

душі Христової до аду. Слушно отже каже тропар: Во гробі плот
ски, во ад і же с душею яко Бог, в раї со розбойняном і на престолі

бил Gси, Христе, со Отцем і Духом. У велику суботу, перед світлим
торжеством Пасхи відбувалось отже й хрещення оглашенних, тоб
то тих, що у часі велиного посту підготовились до прийняття свя
тої Тайни хрещення.
Богослужба великої суботи повна найбільш противоположних

почувань

радости

й

болю,

сліз

і

надприродної потіхи.

Останні

сумні акорди пісень велиної суботи переходять у радісне воскресне
ликування і в пісню Христос воскресе. Відправи у велину суботу
тривають цілий день, особливо в соборних чи монастирських церк
вах. На особливу увагу ааслуговуG утреня, що зачинається вранці,
коло

сьомої

години.

Але велика субота в давні часи була передусім днем радости
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длл оглашенних з огляду на прийняття хрещення. У велику п'ят

ницю, по відправі шостого часу в соборнім храмі святитель голо
сив торжественну промову до кандидатів хрещення.

Була то вже

остання катпхиза, що її оглашенні чули упродовж довгої підготовки
до прийняття святої тайни. ЕJІементи цього чина, званого оглаше

ніє велиJ~ія пятниІ~и, подібні до тих, що їх знав Требник в чині

святого

хрещення,

в першій частині

його,

що відправляється у

притворі.
Лист 322-ий подає чин над оглашенними у велику п'ятницю:

Оглашеніє великіл пятници пасхи, отреченіє ісложеніє биваємо
во

великую

святую

пятницу.

Собраном всім оглашеним во церковь, приходит святитель при
часі шестом і сотворит третій і шестий (час), і по скончанії во сходит
на амвон, і по еже обичная

піти півцем, і поJ<лонся трижди ана

менаєт трижди свіщею і тако отложит омофорій, анаменаєт трижди
люди, і архідіякону глаголящу Вопь.мі.м, глаголет святитель Мир
всім, люди:

І духолt твоїм, і святитель оглашенним:

Стапіте со

страх·о.м, зна.мепайтеся, совлецітеся і разрішітеся. Таже глаголет:
Се конец вашего оглашенія, представлшего із5авленія времл. І слі
дує

довша

промова

святителя до

оглашених.

Пани начинает: Внидіте во совісти своя, істяжіте сердца своя,

зріте что каждий вас соділа ... на западох сто1т діявол, ідіже нача
JІО тьми, отрицітеся того і дуніте. Онім же дунувшим і обратившимся:
І тако обратитесл на востони і присовокупітеся Христові.
І по сем глаголет к ним: Обратітеся ко аападом, горі руці свої
імуще, лже аа глаголю, ее і ви глаголіте: отричаюся сатани і всіх
діл є го і всея служби є го і всіх ангел є го і всего студа є го. Се тре
тицею глаголет, всім отвіщающим таяжде. Таже вопрошаєт їх триж
ди: Отрекостесл сатани. Они же глаголют: Отре:иохомся. Потім ка
же

святитель оглашенним

звернутися до

сходу, опустивши руки

до

долу на знак покори. І всі говорять символ ві ри. Святитель про

довжує далі свою мову до оглашенних, а по закінченні її Ішже:
Горі воздвигпіте py~u своя.
Та й співається єктенія сугуба, в часі якої святитель благосло
вить людей. Потім читає святитель дві молитвп над оглашенними, а

відтак відпускає

їх словами дию~она: Со .миром ізийде.м. По від

пущенні оглашенних зачинається дев'ятий час та ве~"Іика вечірня.
Хрещення оглашенних відбувалось у велину суботу на літур
гії, між вечірнею, а службою Святого Василія: Во святую велиную

суботу вечер, при часі десятом (лист
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325):

Клеплет во великоє, і собравшимся нам, святителю облекшуся
во всю святительскую одежду, архідіякону рекшу Благос.:Іовп вла
дико, Благословєно царство Отца і СUІ-Ід. Далі йде все по уставу ве
чірні, зі службою святого Отця Василія Великого. Замість трисвя
того співають Єлици во Христа крестистес.я. Замість херувимсьної

пісні співають: Да молчит всяка плоть челові ча.
По відпусті Божественної Літургії є благословення х.-rібів, ви
на й оливи.

По святій Літургії, в другій годині ночі, в монастирях монахи
не йдуть до келій, але в притворі храму дістають від еклезіярха
<< по акруху хліба і по шести

емоквей і ли по фунику і по єди:ной,

мірной чаші вина>> та й споживають ці дари Божі, а відтак продов
жує1·ься відправа.

Читають Діяння

Апостольські і

співають

По

лунощницю і так аж до воскресної утрені.
Лист

326

на обороті подає чин хрещення:

Молитви святаго крещенія, іхже глаголет патрІярх 1ли митро
полит во ведин:ую суботу вечер.
П редварившим у бо всім отрицательним порлду ...
Сходит митрополит со престола, входит з сосудохрани:льници,

во придверів великіл крестильници, і премінився, одіваєтел во бі
лин ризи, обувенія білан обуваєтся, отходя ко купїли благословит

окрест, і отдав кадило покланяєтся, і знаменавт со свіщею трижди.
Диякон співає мирну єктенію, що має такі додаткові прошення:
О святитися воді сей силою і дійством Святого Духа.

О еже ниепослати єй благодати ізбавленія і благословенія йор
данова.

О єже нині приходящих ко святому проевіщепію, о спасені і їх.

О єже бити тім воді сей бани

пакибитія, оставленіє гріхом і

одіянів нетлініл.

В часі єктенії святитель читає молитву: Благоутробний і .ии
лостивий Бо;исе, іспитуяй сердца і утроби. Потім йде далі чин свя
того хрещення так, як при хрещенні дітей. Рукопис отже відси
лає до чину святого хрещення, кажучи: Іщи во крещенії дітином.

12.

Утреня великої суботи.
Обговорюючи

разом

чин над оглашенними,

що

відбувавел

у

велику п'ятницю та відтан: чин хрещення, що був у велину с.уботу,
безпосередньо перед Василієвою службою, ми залишили торжест
венну відправу утрені великої

суботи. Ця утреня в наших часах
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відправляється дуже торжественно перед плащаницею, чи я:к дея:кі
Ішжуть перед Божим гробом. Має вона відправлятися в суботу ве
ли:ку вранці. Дея:кі відправJшють її вже в п'ятницю піsнім вечером,

бо завівся звичай, що всі Богослужби другої половини страсІюго
тижня пересунули на :кіль:ка годин наперід.

Київський
Перший

s

Евхологіон має

два

чини

утрені

веJшкої

суботи.

них старший і він наш український. В ньому немає агад

ни про ПJІащаницю, а про ікону зложення Христового Тіла до гро

бу. Ця утреня згідно

s

уставом відправлилась у ceд.tJ-tuй час nощи,

чи радше у сед.мую стршJІсу нощи, тобто вже в першій годині по
півночі :клепали у велике RJІепало і сходилась монастирська братія
на утреню. Зі сходом сонця співали: Слава тебі поиаsавшему нам
СВІТ.

Другий чин подає авичай велиної цер:кви, тобто собору святої

Софії в Царгороді, і наже, що так правиться по всіх митрополіях,
чп радше, що та:к повинно правитись по всіх

митрополіях, отже і

в митрополії :київській. Чин цей агадує вже про плащаницю та про
обхід

s

плащаницею при :кінці утрені велиної суботи.

Лист

327

на обороті подає старший чин утрені великої суботи.

Во святую великую суботу клеплет во сед.м,ий час нощи,

пов.«

по обичаю заутреню.

Поставленній бивші і:коні на налої среді цер:кви, снятіє с креста
Господня тіJІесе, і положепів во гроб. Єлюю же суть священнииов

всі во священная обленутся одежда і всім свіщи дают ся, та:кожде
і братіям всім:, і :кадит святую ікону ігумен іли первосвящени:к,
начинаєт піти тропар на глас пятий: Влагословеn єси, Господи, научи
нас оправдеnів.м, твої.и. ВеJІичаєм тя животдавче Христе, нас ради

вчера погребен єси.
натиаму

17-тую,

Посем начинаєт на правой страні еилисіярх

псалом

118:

Вла;исепnії nепорочнії в

путь.

Ка

тиsма має три статії. На иожду статію священи:к :кадить плащаницю.

Стишии псальма сво]м подіJІом відповідають

приблизно теперішнім

теІ\ста:м. Але тропарці є дуже відмінні та:к щодо змісту ян і поряд
ну. По натизмі співають: Аnгельський собор.

І йдут братія подва-подва, покланяються святій іконі і цілують.
Далі утреня по уставу. Рукопис не подає більше тексту. Натомість
довший тенет анаходимо далі, на листі

на відправа утрені згідно

si

336

на обороті, де є пода

авичаєм Царгороду: Потребно єсть ві

дати нано поєтся надгробнов во цареграденой соборной церкві, і

по всім митрополіям, sанеже не поютсн Вла;исені

98

nепорочнії, і

со

припіви прежде канона, но повтсн сице народа ради, послі девятой
пісні і світилна, входит святитель на восходницу і тамо одіваєтся,
во свою святительскую одежду і сідит тамо, єпископи же і архі
мандрити, попове же і дія:кони, каждий во своя во вся одежда обла
читсн і ідет поддіянон і архідіякон, і поймут єпископи, і ідут єписко
пи, под ва подва, ко святителеві восходници, і тамо поклон сотво
ривши святителеві, і стоят наждий на своїм місті, обапол усходници
святителеви, і архімандрити же і священики і діякони, стоят оба
поли святителя, каждий держащи свіщи в руках, і мірСІ~ия люди,

мужі і жени со свіщами станут, таже святитель всходит, і пр івмлет

кадило, предідущему пред ним поддіякону со світильником, свіщею
горящею, а другому посох носящему пред ним і послідствующим
пред ним і за ним крилотаном і діяконом, святую убо ікону поста
влену на налої, среді цер:кви, униніє Господа нашего Ісуса Христа
або плащаницу, і покадит святитель окрест ікони на чинавт: Вла
гословеп вси, Господи, паучи пас оправданів.м твої.м, на глас пятий.
Стих: Влажепі пепорочнії в путь, ходящії в законі господні, і тро
парі сії: Вели'Чав.м тя JІСuвотдавче Христе і чте.м
честпия

і всеславнов слави.м погребснів твоє.

і прочан ікони, ідет і кадит

страсти твоJt

Святитель же кадит

єпископов і священиков, і князей і

прочий народ і прійдет пред інону поставленвую на налой і пона
дит ікону, посліжди же понадит ар хідінкона і отдавт кадило дія
кону,

архідіякон же кадит святителя.

Святитель же поклонився

святІи ІКОНІ І цілуєт 1, І Ідет на своє місто і сядет, єпископи же і
всі священики стоят, пою ще катизму

17 -тую,

со припішІ, посліже

Слава і нині, тогди єктенія малая.
Тогда пойдет старійший от поддіякоп і вторий от діякоп і даєт

кадило стартему єпископу, он же пришед ко святителю і пр івм
благословенів і кадит ікону, іже на налої, і починавт піти вторую
славу. І пришед ко святителю і кадит святителя і впископов і весь
народ, послі же пани приходит ко святитедю і надит святитедя, і

ід ет к налою і кадит ін ону і діякона, і діяк он є го пон:адит, і о бра

ти вся ко святителю, і пон:лон сотворив і і дет на своє місто. Єписно
пу же наднщу без сnіща і без посоха, не ідущим по нем ні крило
шанам, но єдиному же поддію,ону і діякону. Таже даєт іному єпис
копу діянон надидо, он же кадит по тому же обичаю, яко же і пер
вий. На третю славу кадить третій єпископ. Аще коли не прилу
чател єпископи, і но архімандрити і священници, по томуже об

разу кадят.

Поют півци на хвалитех стихири. Священици і дія

кони ідут всі в о.ТІтар, со свіщами наждий:

священик, І святитель

же на своєм місті сидит, єпископи же пред ісходницею

стояще об а

99

пол усходници, свнщеници же

діниони творнт вход велииій, дІн

кон же со євангелієм, ін же с иадильницею і свіщеносци же иажди
со свіщами. Тогда ісходит святитель с ісходници, єписиопи же ідут
і ставятел по ряду, от святителя от правую і свнщеници от лі вую
всі, по ногу плащаници або пред іионою, і приилоншесн говорят
молитву тайную утрені входа, тогда поющим півцем:

6:

Днешній тайно вели~ий

Слава: гл.

Мойсей, по сиончанії же славнииа гла

голет архідінион: Пре.мудрость прості, і начинают священици піти:
І нині: Преблагословенна єси Богородице Діво.
І поют славоеловіє велиноє. На нонец же славоеловін подни
мают плащани цу над святителем, і держащим плащаницу і оиоло

стоящим, і позаду святителя, і еві ща імущи, і ді ян они таножде і
архідіяион напреді святителя со євангелієм, святитель же сам дер
жит євангеліє пред собою малоє

начинаєт пітисн Святий Боже

1

трижди.

Тогда святитеJІЬ мало

постулит

насред1

цернви

єписнопи с

ним і священици, держащи над святителем плащаницю, і став на
чинаєт сам і поєт Святий Боже трижди.

Послі

священики поют

трижди Свлтий Боже. Таже святитель постулит близко но цареним

дверем і став начинаєт піти сам і поєт Свлтий Боже, трижди. Та
же послі священики поют Свлтий Боже трижди. І вшедшу святи

телю, єпископом, священиком і діяноном в
святоє

євангеліє

на святой трапезі,

поют тропар: Благообразний

і

олтар, і положивтим

понривают плащаницею,

Іосиф. Слава:

і

Єда сниде ~о смерти.

І нині: М ироносица.м жепа.м,.
Слідує
<< Помилуй

читання
нас

паремн,

ьоже

>>

та

<<

апостола

ІспОJшім

та

євангелн,

молитву

нашу

єнтенін

Господеві)>.

І отпуст.

13.

Yтpel-tJl в святу і велику nеділю Пасхи.

Служба

Христовому

воснресінню

зачинається

властиво

на

ве

чірні велиної суботи, перед початком Божественної Літургії, коли
священики змінюють ризи з багряних на світлі. А все ж властиве
торжество зачинається щойно на воснресній утрені, як виходять
всі з запаленими свічками на хресний ход і вдаряють у всі дзвони.

Лист

339

на обороті подав початон воскресної утрені в цілій

її торжественності й величі:
полунощи,

одиному

<<

Во святую ве.тиную неділю пасхи по елі

часу минувшу,

єпископи, і прійдут :ко евитителю

100

облачатсн

попове

внутр олтаря і

во

ризи,

і

тамо пред сіда-

лищем облачат его во білин ризи, тогда возжигает понамар

вся

свіща ВО Церкві, ТОГДИ ЗВОНЯТ ВО ВСЯ ІШЛОКОЛИ і била ДОВОЛЬНО,
потом же святитель, і еписнопи, і священици, і діниони і весь народ
вжиглют свіща, і ідет же весь народ із цернви сівереними дверми,
і ідут до велиних врат церновних, таже по них поддіниони со еві
щами великими, два же четца і ли два діякона несут за ними святое
воснресеніе, обапол ікони, друзії держат по свіщі велиной, тими

же дверми ідут, таже діянон с кадилом, архідіянон же со єванге
лієм, послі же ідет поддіякон, світилник держа со свіщею горящею

і другий посох держа, таже святитель ідет, единому єпископу бол
шему

под

правую

руку

держащу

святителя,

другому

же

еписнопу

под лівою, і за ним ідущим і прочим еписнопом, і священином, тог

да затворлют церков, ніногоже не оставляют во церкві, і вшедше із
церкве поют стих Воскресепіє твов Христе Спасе. І прійдут до ве
ликих врат церновних, тогда держащі інону станут у самих врат
церновних против святителя, обапол держащим свіща. Тогда свя

титель возимавт кадило от діякона, і кадит ікони ту стоящії, і юнІс
нопи, і священини і весь народ покадит, тюке став пред велиними

вр ати, кадильницею анаменав крест, возглашает: Слава св.ч,тій єд и
Іtосущпій

животворящій і

перазді.ли.мій

Тройці.

Потім

співають

Христос воскресе зі стихами. Мирну єктенію співає диянон ще в
притворі храму і щойно по возгласі: Двигнут святую ікону но сто

роні держащії, святитель же пришед ко вр атом со крестом, і отво
рит сам церновь і ідет в церков пол ірмос: Воскресенія депь, просві
ті.мся людів. 3а нимже еписнопи, священики і діянови ідут і прочій
народ во церков. Євангеліє же положат на престол, ікону на налої
среді церкви, святитель же ідет во олтар, і єпископи, і священици

і діянони, і прочії нлирици, і вшедше в олтар святитель взем ка
дило со крестом і со свіщею горящею, надпт сам онрест престола,

і олтар і цер:иовь і народ людей, і вшед во олтар і дав нрест і на
дило, святитель же сідит на сідали щі своем, пішц1 же по ют Ішнон

Іоанна Дамаснина. На всяной же пісні восходит діяион на амвон
і говорит трижди Хриетос воснресе,

Воекресеніс Христова видІВ

ше, трижди, тюке ентенія малая.

По возгласі треті ей пісни поставлят налой насреді цернви, на

немже положат нниги, і ідет старійший еписноп і пріGм благосло
венів от святителя ідет і чтет слово святаго Григорія

емуже начало:

На стражи етапу, якоже

БогосJюва,

рекл чудний Авааку.м.

Слово святого Григорія Богослова читають також но шостій пісні.
Послі же світилна бивавт литія. І ісходят по обичаю: Возмут нрест

велиній і свіщи три но :иресту приліплят, :но верхнему рогу 1 по
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сторонам, послі же інону несут, і обапол свіща, і ідут поддіянови і
діякони і святитель, со єписнопи, і священини, і весь народ, ісходят

велиними врати церковними, і обшедши округ церкви, обходнще
же поют: Христос воснресе. Попи же тими дверми входят во цер
ков. Внутр церкви в шед святитель ід ет на восходницу і сядет, об а
пол

же

восходници

ниже

садятел

єпископи,

тогда

же

приходит

ар

хідіянон но святителю і прієм благословенів по обичаю, і чтет слово
Григорія Богослова.
Подобаєт відати, яко поєтсн сія литія, во цареградекой собор
ной церкві і по всім митрополіям, а в монастиріх же не биваєт ли

тіл, но слово святаго
стихир
олтар

-

Григорія

чтется на

7

пісні. По відспіванні

святитель же і єпис:копи і священици і діякони ідут во

і приходит

святитель но

святій трапезі, тамо

поклонився

цілуєт святоє євангеліє і ідет на приготованноє єму сідалище внутр

олтаря і сядет, держа євангеліє пред собою, і приходят єпископи і
цілуют євангеліє, таже руну десную і десноє лице святителя і по
томже і свнщеници і діннони, і всі причетници. Послі цілованія,
іже во олтарі і дет евититель ів олтаря на приуготованноє місто,

пред цареними дверми, і сідит держа євангеліє пред собою, і нрило
шане

около

святителя стояще,

єдиному

же

от причетник крест

дер

жащу, аще :кому повелит святитель і приходит ннязи: і боляре, і
прочій народ, і цілуют святоє євангеліє, тюне правую руку і десноє
лице святителя.

По цілованії отдасть святитель свнтоє євангеліє,

на святую трапезу,

сам же стон промежи царених д:верей, смотрн

на люди, чтет слово Іоанна Златоустаго

>>.

Потім співають тропар

Святому Іванові 3олотоустому, єктенії, та отпуст. По отпусті Хрис
тос воскресе, тричі.

14.

Вечірня у світлу неділю П acxu вечером.
Часи, повечеріє і полунощниця у світлу неділю Пасхи та упро

довж цілого світJюго тижня ті самі, що нині їх подають літургічні
:книги. Танож і чин вечірні світлої неділі пополудні у 1:\иївському
Евхологіоні не має особливих амін. Він поданий на листі

344:

Во святую велиную неділю пасхи в вечер, нлепет рано о по
лу дни.

Облачитсн святитель во всю одежду святительскую,

цернви

пред

сідалищем,

і ту аще

прилучатсн

ср еді

єписнопи: такожде

облачатся, і священици і діякони і прочії :клирици.
По началі обичнім співають Христос воскресе і стихи: Да вос

креснет Бог і все проче вечірні, по уставу. По вході
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s

євангелією

Світе тихій і великий прокімен: Rто Бог велі й, а потім сам святи

тель читає євангелію: От Йоана, Сущу позді в день той во єдину
от субот. Святитель читає або

від горного

сідалища або з царсь

ких дверей. Читав по стихам, а архідію-\ОН на амвоні << чтет туюже
строку,

которую

же святитель

>>.

По чтенії же євангелія взимавт святитель кадило от діююна і
кадит святую трапезу крестообразно, і весь олтар і єпископов і

священиков і ісходя от олтаря кадит ікони і всю церков і весь на
род. :Каженіє же сіє знаменаєт святитель Святаго Духа воспріятіє.
Слідує єктенія: Рцім всі, потім Сподоби Господи, єктенія: Ісполнім,
стихпри і отпуст.

15.

Ве'Чірия з

п,оліиоприклою-tи.ми

.молитвами

na

Ilpaз1tuк

П'ят

десятииці.

Лист

345

подає антифони празника, а нрім цього тропар 1 нон

дак, прокімен, апостол і євангеліє на евітлий прюзник святої П'ят
десятниці, тобто Зіслання Святого Духа.
Лист

346

на обороті:

Во тую же святую неділю вечер, нлепем поскоро, служби ради
ноліннаго преклоненія, солнцу сполудни ступившу.
Приходит

святитель во церков,

і станет на о бичном

місті, і

одіваєтсн во всю святительскую одежду ср еді церкви, і священици
такожде і діниони во вся одежда, став же діянон на обичном місті
глаголет:

Благослови

владино.

І

зачинається

вечірня.

Є

вход

з

надилом і по вході святитель і всі сослужащі входять до святилища.
По пронімені святитель читав молитву << людем глави со нолі
нома

приклонтими

царських дверях,

на

землю

>>.

Цю

молитву

звернений лицем до

народу,

читав

святитель

<< поддіююну

в

дер

жащу світильнин со свіщею горящею пред ним, другому же по
сох

>>.

Тан ця рубрика була написана рукою переписчина. Пізніше

однак чиясь руна змазала слово << запад

>>

і постави.тrа <І востон

>>

тан, що тепер текст G такий: << Обратився лицем на во стон, стон
промежи царених дверей>>. Це явний фальсифінат первісного тенсту
тимбільше, що поправка зроблена мало вправною рукою.
:Коліноприклонні молитви і порядон, в якому їх читається, той
самий, що в наших Цвітних тріодях. Додана в тіль1ш ще одна дов
га молитва: Молитва прилагавма по сих молитвах особна Святому

Духу, творені є святійшаго патріярха Констянтина града Філотея:
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<<

Царю небесний, утішителю, ВJІадико, собезначальний і соприсно

сущний.

По нолінопри:клонних молитвах вечірня закінчується по уставу.

76.

Свячеппя води в депь

1

серпня.

В перший день місяця серпня відправляється ма.~-rе водосвяття.
В київській митрополії відправляли його на згадку хрещення Ру
си-України

святого

sa

Володимира.

В

грецьній церкві мале во

досвяття відправляли кождога місяця, на перший день, тому і чин
цей називався <<посвячення води нового місяця>>

(27).

Лист 353-ий:

Послідованіє освящепію воді в первий

(депь) августа .місяца

єгда к,оли хощет па потребу призиваєт.

Поставляєтсн четвероножний столець, на ее упражненний пред
церковью, іли інді, ідіже уготовленноє місто, і на столци прінро

вець, і на верху блюдо на ее уготовленна є, в нем же вода, і честни й
нрест с василнами, поставленним с обою страну двом світильником,
с правин убо і лівия страни, таже священик начинаєт: Благословен,
Бог паш.

По началі обичнім псалом 50-ий: По.мид,уй .мя Боже. І

співають стихири на глас шостий: Іже радость от ангела прівмши,
і рождши sиждителя своєго, Діво спаси тебе величающія. По сло
вах: впегда піти пам анге.льск,ую піспь

-

Святий Боже, співається

трисвяте тан, ян на святій Літургії, тобто тричі Святий Боже, Сла
ва і нині: Святий безсмертний помилуй нас і щераs Святий Боже.
Прокімен:

Господь

просвіщепіє .АtОЄ

і спаситель лtой.

Апостол но

євреєм: Братіє, освящаєм і свящаєми от єдиного всі. Євангеліє от

Іоанна: Во время оно, взийде Ісус во Єрусалим, єсть же во Єру
салиміх на овчій купелі, єже нарицаєтся єврейс:ю:І Вефезда, пять
притвор

1мущи.

По євангелі1

-

мирна єктенія, ян на йордансь.нім водосвятті.

По єнтенії читає святитель три МОJІитви, а потім благословить хрестом
воду. По молитвах трисвяте і по Отче наш, тропарі: Страстьми свя

тих по тобі пріяша, умален буди Господи. Слава і нині: Спаси Госпо
ди люди своя.

По тропарях співає диш\ОН

Боже. І атпуст.

(27)
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Бvлглнов С. В., цит. твір, стор.

264.

є.нтенію:

Помилуй нас

СЛУЖІННЯ БОЖЕСТВЕННИХ ЛІТУРГІЙ
СВЯТОГО ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО ТА СВЯТОГО ВАСИЛІЯ
ВЕЛИНОГО І СЛУЖБИ ПЕРЕДОСВЯЧЕНИХ ДАРІВ

Наш київський список, подаючи 3 таною великою старанністю

святительські служби на більші праанини цілого року, ян теж усі
свячення, благословення та й молитви на всяну потребу, повинен
був мати передусім архиєрейський чин Божественних Літургій свя

того Івана Золотоустого та свя'rого Василія Великого, як також і
Службу Преждеосвящених Дарів. Тимчасом справа мається інакше.
Передусім у списку бракує
нок, від листа

гії святого

135

до листа

20 листків, тобто 40 рукописних сторі
155. Був це тенет Божественної Літур

Івана Золотоустого.

Rоли і де він пропав, того нині

ніхто не знає та й не знати, чи коли знайдеться. На щастя вберігся
текст літургії святого Василія Великого на листі
змістом

20

рукописних сторінок.

Але

155

до

165,

отже

в тексті мало літургічних

рубрик, бо ж вони такі самі, ян в Службі Божій святого Івана Зо
лотоустого. Зате дуже цінний матеріял для Служби Преждеосвя

щених Дарів поміщений на

12

сторінках, від

165

листа зачинаючи.

Rрім цього при кінці книги є дещо а додаткового матеріялу
про Божественну Літургію, і він в апачній мірі помагає у вироблен

ні точнішого поняття, які були обряди на архиєрейських Службах
Божих, обряди може найбільш цікаві для дослідника. Тююж мо
литви й тексти відпустів, що поміщені аараа по Службі Преждеосвя
щених Дарів, тобто по тексті Божественних Літургій доповнюють

відомости про відправу Служби Божої так у

XV

сторіччі ян і по

передніх йому сторіччях.
На українських вемлях збереглись два Служебнипи :з ХІІ сто

ліття: Антонія Римлянина й Варлаама Хутинського. Виглядає, що
редакція цих двох Служебників була, якщо не єдиною, то принаймні
найбільш поширеною в домангольський період. А в післямонгольсь
кий період ця редакція валишилась незмінно аж до Митрополита
1\ипріяна, який і ввів нову редакцію, т. ав. фіJ-:rотеївський Служеб
ник. А саме в другій половині ХІ V ст. грецьний патріярх Філоте й

взяв нову редакцію Божественних Літургій, таку, як вона вжива-
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лась на Афоні, і погодивши її меншбільш зі звичаями святої Со
фії в Царгороді, запровадив її до загального вжитну. Цей грецьний
Служебнин патріярха Філотея перенлав митрополит Rипріян для
ужитку київської митрополії

Лист

(1).

на обороті подає пояснення символіки

453

храму,

сви

щених посуд, ризів, книг та священодійств.

С.лу;исба то.лх;овая Іоанна З.латоустаго. То.н~ованів І сихівво.
Цернви єсть земноє небо, і храм божій і невіста Христова, нро
вію єго окропленна, і водою нрещенія очищающи. Олтар єсть престол
божій і образ єсть вифлеємського вертепа, ідіже родися Христос, і
пани олтар всть і образ вертепа, ідіже погребен єсть, якоже вванге
лист рече, вертеп ізсічен во камені, і ту поаожиша Ісуса, в том бо
пожреся Христос і принесе Богу і Отцу приношеніє тіла своєго.
Яко агнець жреся, принося в тайную жертву. Іже агнец прообрази

в Єгипті Мойсейом, при вечері бо нровію агнчею, губителя ангеля
обрати, не умрети людем. Жертовнии єсть місто креста, на немже
істочи нров і воду, і бо в нашу пасху заклан за ни бисть.
Трапеза єсть перси

( ?)

господня, о нейже Христос на тайній

вечері образ сотвори, посреді ученик своїх сідя, і пріїм хліб і вино
і рече прийміте, ядіте, ее всть тіло моє і нровь моя, пробрааул тай

ную вечерю трапезу. Rівот над трапезою за :нранівву гору, на нейже
распятся Христос. Престол єсть за трапезою степенсноє місто, нань
же вшед сядет

єписноп со

презвітери.

Образ

єсть

втораго

при

шествія, єгда прійдет і сядет на престолі цар всіх Христос, со апо

столи своїми судити Ізраїлеві і міру всему.
Потім елідув пояснення символів, і тан:

Індітія

єсть

нідра

дівия,

антимінс

-

плат,

ім:же

занриваху

(Христові) очі, біюще, литон єсть плащаница, єюже обвит Йосиф
Христа, аер
лжица

-

-

єсть облан небесний, іже над сінію первага занона,

єсть святая Богородица, пріїмши

небесний

хліб

Христа

во чреві. Знаменіс же сеть святое євангеліє, евітиленца сутІ> оба

поли ангела еедівшая, у г~·шви і у ног, во гробі господні, амвон
єсть отваленний камень от дверей гроба.
По тім довшім ветупі є опиеана символіна підготови до святої
Служби Божої і символіна проскомидії.

(1)

1-\овллш П., Молитовnulі-Слу;нсебниr. па.м!лт,.а

Йори 1960, стор. 156-157.
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XIV

століття, Нью

По

облеченії

(священик)

поклонитсн трижди

пред

трапезою,

глаголет: Царю Небесний, і покадит олтар весь і пришед ко жер
товнику, прекрестит крестообразно глаголя:

Воспоминапіє творим

велинаго Бога Господа нашего Ісуса Христа, іже на тайній єго ве
чері амінь. Тюке положи:т проефору на бJІюді надарном. При ви

різуванні агнця священик говорить ті самі слова, що тепер. Немає
ніякої згадки про частиці в честь дев'ятьох чинів святих. По пояснен
ні символіки проскомидії,
тургії

вірних.

Архиврей

є пояснення літургії оглашених та .лі
входить

в

святилище

щойно

на малому

вході, по словах диякона: Пре.мудрость прості. Єпископ обиходит
трапезу надя,

полнисл

весь

образ

мір

крестний твори

благоуханіл

потрижди кадилом,

христовим

рождеством.

яко

на

Потом

же

єпископ взем дві свіщі пренрестит трижди, являя двіма свіщами
дві єстстві Христові, божества і человічества, єдин же состав.

По

том же молитвою трисвятою, молит святитеJІь Отца і Сина і Свя,
таго Духа, в купі возгласит благословєно во трех собственних соста
віх (в новіших тенетах: свойственних іпостасіх) єдино бо;исестсо
єдино существо.

В часі читання святої євангелії архиврей здіймає з себе омо
фор. Також слово святого Василія, поміщене на листі

472

на обо

роті дає денне введення у Божественну Літургію:
Слово святаго Василія, тогоже, от священическаго чина, что

єсть ієрей і почему глаголется священин, і что остришеніє глави
GГО.

Напочатку говорить про символіну церновних риз. Потім по
дає: Пра вило ієреом.
Іже не облачаютсн

во

священния ризи,

іли неразумієм, іли

гордостію, іли ліностію. Стихар єсть правда, а фелонь істина:

І

прійде правда с небесе і обли:чится істиною. Слово божі є облечется

во плоть, і неразлучна пребиваєт. Ти же брате із воливий сан іє
рейскій, і не разлучай стихари с фелоном, ани Христа во двою

єстеству. Сл:иши Господа рекша ученІ-шом, шедши научіте вся язи
ки, нрестящи їх во імя Отца і Сина і Святаго Духа.
Текст Літургії святого Василія Велиного досить повний і зрад

жує вже т. зв. помонгольську редакцію. Тоді як в Служебнину

XIV

століття, виданому П. І\овалівим, Літургія святого Василія Вели
кого

має

багато

скорочень

і

зачинається

молитвою

Трисвятого,

те1~ст Літургії в нашому списну є поданий від самого по ча тну, тобто
від слів Благословенно царство. Також тенет молитви << о предло

женних дарів>> є вже пізнішої редакції, тобто такий ян і сьогодні:
Боже, Боже наш іше небесний хліб пишу всему міру.
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Служба Божа святого Отця Василія Велиного, подана на листі
155-ому має такий наголовон:

Во;исествеюtая

слу;исба

Вели11,аго Apxiвnic11,ona

і;исе

( Несарії)

Молитва предложенних:

во

святих

отца

нашего

Василія

Нападо~~,ійс~~,ія.

Боже, Боже наш іже небесний хліб й

пищу вс ему мі ру.

Немає отже

тексту проскомидії, а після вище

наведеної мо

литви є коротна замітна: Весь указ во Іоанновій службі, по преже
указанному.

Діяконетва пред святими дверми. Возглашаєт: Благослови вла
дюю. Священик же: Благословспо царство.
На великій єктенії цікаві для нас такі прошення: О Архієпіско

пі нашем (імярек). О великом князі (імярек) і о всіх болярех і воєх їх.
Щойно по возгласі є написана молитва согласія перваго анти
фона. Подібно й друга та третя молитва антифона є подана аж по
возгласах. По молитві трисвятого відразу йде текст єктенії сугубої
з такими

прошениями:

Рцім всі от всея душі.
Господи вседержителю Боже отец наших.
Помилуй нас Боже.
Єще

молимея

о

благочестивих

і

богахранимих

царей наших

(імярек) держави і побіди.
Молитва прилітнаго моленіл: Господи Боже наш приліжную
сію молитву прийми.
Єще молимея о благочестивих і христолюбивих князех наших

(імярек) о здравії і спасені і.
Єще молимея о археєпіскопі нашем (імярек) о здравії і о спа
сенії.
Єще молимея о благовірной княгині (імярек) і о чадіх

їх о

здраві і і о спасенн.
Єще молимея о рабі божіїм отці нашем ігумені (імярек) і всей
єже о Христі братії нашей.
Єще молімен о всіх служащих і послуживших во святій о би
телі сей.
Єще молімен за всю братію і за вся християни.
Замітне є те, що кожде прошення кінчиться словами: о здравн
1 о епасені ї так, як це ще тепер є в Галицькому Архиєратиnоні.

По молитві за оглашенних і возгласі: Да і ті і с нами славят

-

диякон кличе: Єлико оглашенії ізийдіте, єлико вірнії пани і пани
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миром Господу помол1мся. Ця форма настільки цінава, що її зна
ходимо в денких чинах піддіююнських свячень, а саме по одержан
ні посудини з водою й рушн:ина нововисвячений підднянон н:rиче:
Єлици вірнії, і при тому зливає воду на руки Архисрен. Денні треб
вини подають замість << єлици вірнії >> єлино вірнії або павіть єли1ю

вірний.
Далі в тенсті подані тільки молитви без ніяких рубрин, немає
отже

опису

великого

входу.

На просительній єнтенії замітне є прошення: Милость і оставле

піє гріхо.м і соблазно.м нашим у Господа просим.
Після Вірую співає диякон: Станім добрі, станім со страхом,
воньмім, святоє возношеніє, с .миро.м приносити. Молитви анафори
читає священик з приклопеною головою. Текст освячення: В нощ в
нюже предаше себе о мірсном животу, прієм хліб на святих своїх

і пречистих рунах і поназав тобі Богу і Отцу, благодарив і бла
гословив, освятив, преломив. Возглас: Дасть святим своїм ученином

і апостолом, рен, прийміте і ядіте, ее єс·гь тіло моє, єже за. ви ло
мимоє, во оставленіє гріхом.

Священник втай: Подобні і чашу от плода лознаго прієм, на
ліяв,

благода рив,

благословив,

освятив.

Возглас:

Дасть

святим

своїм учепиком і апостолом, рен: Пийте от нея всі, ее єсть кров моя

новаго завіта, лже за ви і замноги ізливаємая во оставленіє гріхом.
Священник принлонься молител: Се творі те во моє воспоми
наніє. Возглас: Твоя от твоїх тобі приноситься о всіх і за вся. Свя
щеннИІ{ приклонься молиться трижди (тан

!)

глаголя: Хліб убо сей

самоє честноє тіло Господа і Бога і Спаса нашего

Ісуса Христа.

Дишюн: Амінь. Священник: Чаша же сіл саман честная нров Госпо

да і Бога і Спаса нашего Ісуса Христа. Диякон: Амінь. Ієрей: Із
ліянная
святим

за мірскій живот. Диянон:

-

Амінь.

По

Воньмім,

святая

виладає священник частинку святого хліба в святу чашу

і наже слова:

Ісполненіє Свя'l'аго Духа.

Немає згадки про вливання теплоти до святої чаші. Перед мо

литвою заамвонною бракує слів: Со миром ізийдім. Натомість дия
кон співає: М иро.м Господу помолі.мс.я. Слідує безпосередньо текст
молитви, внегда потребити святая і на тому, згідно зі старими грець
кими списками, кінчиться текст Божественної Літургії святого Ва
силія Великого.
Служба Преждеосвященних Дарів.
Служба

П реждеосвященних

Дарів

відправляється

у

ве.тпший

піст, а саме в середу й п'ятницю цілого посту та у три перші днІ
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велиного тижня: понеділок, вівторок та в середу.

По

денних мо

настирях був авичай правити її не тільr\и кождоі середи й п'ятниці,

але :каждого дня, упродовж цілої чотиродесятниці, аа виїмном су
бот та неділь, но.ли посту немає.
В нашім списну вона нааивається Божественна служба і І{рім

цього є подане ім' я автора: святого ВаСІшія, а не ян можна б радше
сподіватись святого Григорія Двоєслова, Папи римського. Здаєть
ся, що тільки один грецький коде:кс Оттобонський ч.

344

подає свя

того Василія ЯІ{ автора цієї Літургії. Вчений літургіст Дмитрієвсь
:кий простудіював

56

списІ\іn служби Преждеосвященних Дарів, але

між ними немає списка, в яно~ІУ авторство приписується святому
Василієві.
Відносно питання авторства, то треба передусім сказати, що
старші списни є авичайна анонімні. Деякі однак списки, а аа ними
й печатані видання, та:к натолицьні н:к некатолиць:кі, подають як

автора служби святого Григорія Двоєслова (Діялога), Папи римсь
кого. Папа Григорій має в тому аглнді аа собою сиJІьну традицію
так, як святий Василій дотична своєї сJrужби Божественної Літур

гії святого Василія, скороченої згодом святим Іваном Золотоустим.
Але денні аргументи говорять в ненористь Папи Григорія. Пере
дусім він, ян сам прианається в Листі

(VI, 29)

не анав грецької

мови.

Патріярх Михайло Rерулярій :каже, що службу Преждеосвя
щенних Дарів уложили Апостоли, і це повторює аа ним Симеон Со
лунсь:кий. Тане твердження для обох їх було вигідніше, ян прийма
ти авторство Папи Григорія

(2).

Щодо самого тенсту служби, то Отець Ганссенс думає, що ви

:кінчена його реданцін була вже у
Чому

денні

видання

VIII

приписали

або на початку ІХ сторіччя.
авторство

Папі

Григорієві?

Діялаги Папи Григорія були поширені на грецьному, а відта:к на
слов' янсьному Сході

в перекладах і монахи аалюбни читали

іх.

Могло вийти тане, що скоро по мішали вони двох велиних. святих
Григоріїв, а саме Грогарія Богослова тобто Нааіянзенсьного а Па
пою Григорієм, ананим на Сході радше під іменем Григорія Двоєсло
ва. А що перші дві Літургії мали своїх авторів, а саме СВЯ'l'ОГО Івана

Золотоустого і святого Василія Велиного, то третю приписали свя
тому Григорієві. Якогось певнішого пояснення дотепер автори не

(2) HANSSRNS
1930, t. п, 88.
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.Т. М .,

Institul·iones

Liturgit~ш

lle 1·itibus orientalibu.'l, Romae

подають, а натомість всі годяться, що служба Преждеосвященних

Дарів не в авторства Папи Григорія, тим менше теж якого іншого
святого, хочби й святого Василія, як подав наш київський список.
Також однозгідність панує в питанні чи називати П реждеосвященна
Літургія чи Служба. Між тими двома назвами треба вибрати назву
служба, бо фактично маємо до діла з вечірнею, на якій в святе При

частя.

Це відноситься тільки до наших книг, бо в греків знана

тільки одна назва: літургія.
Лист 165-ий:

Божественная служба преждеосв.ященная, святаго вели~аго Ва
сил~я.

По дев'ятім часі, по вже: Помяни нас Господи во царствн си,
піваєм ли~ иебесний, входит ієрей і діякоп і творят метапів ігумену
іли місту єго, таже творят пред святими дверми поклони три. І ко
~ТІикома по єдиному і тако входят во святий жертовник і облачатся
во всю священическую одежду і входят во проскомидію і взем свя

щенник святий агнец полагаєт на святий дискос і вливавт вино і
воду во святий потир і тако покривавт святая по обичаю їх, нічтоже
іно не глаголет развіє: за молитв святих отец наших Господи Ісу
се Христе Боже наш. І тако покадив отходит, прежде бо освящен
ная і совершенна суть, не требуют нікакого же ін ого прилога.
І став пред святою трапезою і творит понлоненія три, і тако

начинаєт діянон среднім глаеом, глаголя: Благослови владико.

І

абіє евященнин: Благословело царство Отца і Сина і Святаго Ду
ха. І начинают: Прийдіте поклопі.мся, трижди. Таже псалом.

Іє

рей чтет от ай молитви сія вечер ня я: Благоелонен єси Господи Боже
вседержителю.

По пеальмі слідує єктенія велика: Миром Господу помолімен.
Потім катизма, поділена на три частини, з молитвами ієрея і малими
єктеніями на кожну елаву.

Таже Господи воззвах к тобі. Діякоп взем кадило з фиміяном і
кадит снятия дари і вею церков і по стихирах, єгда рекут Слава і
нині,

піваєму богородичну, биваєт

вход,

с кадильницею тонмо і

со свіщником. Світе тихій. Прокімен і читання з книги Витія. Абів

діякон: Премудроеть. Ієрей же приепів взем предпоставлений свіщ
ник обіма руками, купно с кадильницею обіма руками, і став пред
свптою трапезою зря ко востону, кадилу сущу во руці єго і евіщни
ку, пазиаменав крестаобразно кадилом на святую трапезу і речет

велегласно: Світ христов просвіщает всіх. Чтец: От притчеіі чте-

lll

н,ів. І чтут другую паремію, 3атворяя снятия дверца. І прочетшей:

Причтей чтеніє, глаголет ієрей: Мир ти. І по сем півець: Да сл
tсправит.

Янщо випаде полиєлейний святий, то дия1юн співає малу єн.
тенію, а потім люди Святий Бо:исе і читається апостол та євангеліє.

Відтан ентенія сугуба. Поті~І єктенія і молитви за оглашених та
за готовящихся ко просвіщенію.
В часі переносу святих дарів співають:

Huni

сили 1-teбec1-tuя с

на.ми 1-tевиди.мо служат. По ~олитві: Воньми Господи Ісусе Христе
Боже наш, подвигнет дисносу покривало ма.тто .;:Іівою рукою таже

десную руку простер і обіма перстома, імиже 6.:-~агословляєт, свято
му агнцу приноснувся, глаголет діянон: ВоІ-tь.мім і священнин воз
глас: Лре;и,сдеосвящеІ-tІ-tая святая святи.м. І людів: Свят і тако от
:иривавт ПОІ~ривала вся, таножде і звізду. П ричащаютсн обично свя
тим тайнам.

По причащенії глаголет діякон: Со cтpaxo.tt бо;и,сії.м і со вірою
приступіте.

Кінаники же поют два:

Внусіте і увідіте, а другій:

Благословлю Господа на вся:ков время.
По молитві заамвонн1и слідує мо~-rитва по внегда потребити
святая і на цім :кінчиться теr~ст Преждеосвященної служби.

До денних цікавіших питань в наведенім вгорі тенсті служби

Преждеосвящених належить справа напоювання святого Агнця Бо
жественною Rров'ю.

а

звідтам

посвячених

їх

і

до
в

нас

неділю

Ян відомо, наперід у Греції завівся звичай,

перейшов,
Агнців,

що

священик

числом двох,

Божественною Rров'ю. Та1~ роблять денні

ложочною

нець,

а

наплинну

відтан

святої

Крови

до

перед

ВJюженням

нивота,

напоював

ще нині, що беруть

Господньої

і

поливають Аг

виладають його до дарохранильниці

в

нивоті.

В

нас на Унраїні, докладніше в нашій унраїнській Цернві, цей звичай
вийшов з ужитну.

Про напоювання Агнця святою Rров'ю немає

згадки в Rиївсьнім списку, бо в той час в Rиіві таного звичаю не

було. Його не вводить і Служебнин виданий тепер святим Апостольсь
ним Престолом в Римі.

Служба відправлилась зараs же по sанінченні Ізобразительної,
отже священик не читав перед інонастасом ніяних вступних мо
литов тимбільше, що не приготов.:-~явся він до жертвоприношення,
а молитва: Господи, ниепосли руку Твою от святого жили ща Твоє го

...

і безнровноє священодійствіє со вершу, тут не на місці.
Теперішній римсьний Служебнин та Устав Богослужень вида

ний в Римі описують донладно спосіб приготування Святих Дарів
на просиомиднину, тобто по.-rоження Агнця та освячених частиць
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на дисІюсі і приготову вина в чаші. Все це відбувається в часі чи
тання :катизми, при заминених царсь:ких дверах. Rиївсь:кий список
подав танож дотичні рубрики, але далеко в простіший спосіб. Свя
щенин наперід вбирається в ризи, мив руки, а відтак йде до жерт
венпика предложения і там приготов.і'Іяв Святого Агнця і вино, все
наче б перед Божественною Літургією святого Івана Золотоустого,
тільки нічого не говорить, бо ж Агнець вже паперід освячений, а
тільки :кладе його на дисносі. Потім нанривав все покровцями, на

дить та відходить до святої трапези і зачинав: Благослонено царст
во. Можемо спитатись, чи цей спосіб не був би і нині практичніший
з багатьох зглядів.

По першім читанні з :книги Витія священик благословить на
перід на схід, над святою трапезою, а відтан

народ свічвином і

:кадильницею, тримаючи еві чник з запаленою еві чною та :кадильницю
обома рунами. Не уживано отже тоді трисвічника, ян це уживають
деякі тепер, ані не мав згадки, що священик силадав при тому хресто

образно руни.

Благословити трисвічником був звичай досить по

ширений не тіль:ки на Україні, але й між греками в Італії. Нині
римський Служебнин :каже свищенинові благоедавити одною тіль
ни свічною та надильницею, тримаючи свіч:ку й кадильницю обома
рунами.

Служба

Преждеосвященних Дарів перейшла

в наших літур

гічних :книгах свій шлях, зазнавала змін, а зміни давали причину
до спорів :між лі тургістами.

Над деяиими питаннями цівї служби

:мала довші дис:кусії міжепархіяльна літургічна комісія у Львові у

тридцятих ронах цього століття.

Справу остаточно розв'язав сам

Апостольський Престол виданням Літургінона. А тимчасом не дій

шов до голосу :київсьний список

s

цівю службою до

XV

сторіччя,

службою в таній формі, що усовершувати її не треба, бо вона на

лежить до тих первісних редакцій,

що не були ще лозмінювані

непотрібними додатками 1'а модифінаціями.
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ДОДАТКИ ДО БОЖЕСТВЕННИХ ЛІТУРГІЙ

Зараз після тексту Божественних Літургій святого

І вана Зо

лотоустого та святого Василія Великого список має денні додатки,
що, 'fai-\ сказати б, належать до Божественної Літургії деяких праани
ків або поминків усопших, ·гощо. Передусім належить сюди молитва
над коливом або кутею у честь святих. Вона подана на листі

171

на обороті та має наголовок: Молитва над кутівю по вся дні cв.qmu.ч.

Лист

171

на обороті подає ще другу моJштву, подібну змістом, що

теж називається: Аfолитаа глаголема над "'утівю в память праздни
ко.,t

святих.

Лист 172-ий містить мо.литву: На господскія праздпики. В тексті
цієї молитви є розмальовані чотири хрести. Вигляд їх такий: ~
Практичний змисл переписчиr\а чи укладача Київського Евхо
логіону видно і в тому, що по тексті Літургії подає він на Листі

172

на обороті тексти молитов, що їх читає святитель чи священик

на вечірні, а саме: Молитви вечірні.

Молитва первому антифону:

1.

Господи щедрий і .милостивий, долготерпеливе

.мпогоми

лостиве.

2.

Господи не яростію твовю обличи нас.

З. Господи Боже наш по.Аtяни пас грішних і иедостойиих раб
твоїх.

4.
5.

Іже не.молчни,~;tи піньми і иепрестши-lдJ;tи славословеньми.
Благословен єси Господи Во;нсе вседержителю, свідий ум

человіч.

6.
7.
8.

Господи Господи іже пречистою ти силою преімія всячес"'ая.
Боже вели"'ій і дивпий, іже неізреченною благостипею.

Боже великій і високій єдин іміяй безс.мертів.

Всі молитви ті самі, що тепер у Часослові. Також подані після
тексту молитов Пронімели вечірні, для ужитку священика чи дия

нона. Вони ті самі, що тепер у Часослові.
По вечірних молитвах, лист

176

на обороті подас молитви утре

ні. Їх разом 11 так, ян воскресних Євангелій.
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Молитви утреняя:
Благодарим тя Господи Бо;исе паш, воздвигшаго ни от ло

1.

;нсей наших.

От нощи утренювт дух паш ко тебі, Бо;исе, зане св~т по

2.

велінія твоя на землі.

От нощи утрентовт дух наш ко тебі, Бо;нсе, запе світ по

3.

веліній твоїх.

Владико

4.

Бо;исе саятпй

і Непости;нси.мий, рекій

із

ть.ttи

світу возс~яти.
Благих сокровище істоч1-tиче приснотекущаго, отче святий.

5.
6.

Благодарим тя Господи Бо;нсе спасеній наших, яко вся тво

риши во благодітельство ;исивота нашего.

7.

Во;исе отче Господа 1-tашего Ісуса Христа, возставивий

1-tac

от сна.

8.

Господи Бо ;нее

1-tаш,

9.

Господи Боже

наш,

і;исе со1-tнаго yни1-ti.fl
~;исе

покаяпія ради

отло;нсив

.

от

оставлеп~

1-tac.

.

челов~-

ком даровав.

10.

Во;нсе Боже

паш,

~зи;е

умпия

представивий

СЛОВЄСl-lUЯ

сили волею свовю.

11.

Возсіяй в сердцах, владино, богоразумія твовго 7-tеприступ

пий світ.
Ця остання молитва по суті та сама, що й нині в Часослові.
Текст її однак в дуже зміненому вигляді. Інші молитви ті самі. Мо
литву: Возсіяй в сердцах наших, читає священи:к та:кож перед свя

тою євангелією. По євангелії: Воскресеиів Христово, і псалом

50,

вму;нсе глагомму цілувт ввангелів первіе ігумен вдип, сотвор~т .лte
maJ-tiв пред ввапгелівм, дер;нсиму іврейом, стоящу пред святими двер
.м,и і посем братія два два, творяще і тr:ї поклон пре;исде цілосаJ-tія,
і по цілова1-tії другий поклон і па оба лика по вдино.му.
Л о ціловапії ;нее святаго вва1-tгелія благослоалявт

J1ce

іврей бра

тію со ввапгелівм і входит во святий олтар.
Далі список подає
священин

на

є:ктенії і возгласи, що їх співає дияІ-юп і

утренІ.

Вкінці лист 181-ий ІШЖе, ян треба закінчувати Богослуа-<бу,
тобто відпусн.ати вірних домів: Подобавт відати кака дол;нс7-tо всть
ієрею отпусти творити на кождо день преа всю неділю, і па праздпи
ки

всего

лLma.

Отпуст т-tа утрепі такий:
Ієрей: Премудрость. Ми же: Утверди Бо;исе віру христият-tск,ую
і спаси православиих киявей 1иших.
Ієрей же: Пресвятая Богородице помагай пам.
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Ми же глаголем: Чеснійшую херувиJ.t.
Ієрей же: Слава ти Боже, упованіє наше.
Ми: С.лава і пині, Господи по.мллуй, Господи помилуй, Госпо
ди благослови.
Священних; же конец.

На більші празники року святитель сам відправлнв ке тІльки
Божественну Літургію, але також інші Богослужби, передусім ве
чірню та утреню. Деякі частини цих Богослужб, мінейного чи тріод
ного порядку, містилиеь отже в книзі Евхологіон. До цих нале

жать приліви до величаній.
Лист

356:
і

Лрипіви на Господскія праздники і Вогоматери і святих,
імущих полиєлион, сиріч .многомилостивий.

Припів на рождество свнтия Богородица: Величаєм тя вресвя
тая Діво і чтем святих ти родителей і всеславноє славим рождество
твоє.

На воздвиженіє честиаго креста.

На уведеліє святия Богородица.
На рождество Господа нашего Ісуса Христа.

На крещеніє Господа нашего Ісуса Христа.
Трем святителем.

На стрітеніє Господа нашего Ісуса Христа.
На благовіщепі є свнтин Богородица: Архангельскій глас во-

півм ти чистая, радуйся обрадованнан, Господь з тобою.
В неділю цві тную.
В великую еуботу надгробнов.

В неділю новую по Пасці.
На вознеселіє Господа нашего Ісуса Христа.
В неділю ПЯ'l'Ьдесятую.
На рождество предтечі Іоанна.
Святим верховним апостолом Петrу й Павлу.
На преображеніє Господа нашего Ісуса Христа.
На успеніє пресвитин Богородица.

На усікновеліє глави крестителя Іоанна.
Апостолом общим, великомучеником, преподобним ...
Потім список подає припіви на дев'ятій пісні канона: Величай
душе моя, на важніші празники Господські, богородичні й святих.
Лист 358-ий подає деякі антифони, а саме: Антифони на праани
ки:

Воздвижения

чесного

й

животворного

хреста, на

Господа нашого Ісуса Христа, на Богоявлення.
llб

Рождество

ЧИНИ СВЯТИХ ТАЙН

ХРЕЩЕННЯ Й МИРОПОМАЗАННЯ

1.

3аки приглянемось чинові хрещення й миропомазання в Київ
ському Евхологіоні, що його маємо в руках, варто поглянути на лі

тургію цих тайн в найдавніших часах. Якщо йдеться про перші

віки

християнства,

коли Христова

віра

була поширена

головно

тільки по містах, і кожда християнська громада мала свого власного
вписн:опа, то служителем тан: тайни хрещення як і миропомазання

був сам

єпис1юп.

бігом часу, як християнство

3

по ширилось, і

постали парохіяльні осередки поаа місцями осідку єпис1-юпа, то й
священин:и, як парохи, дістали право уділювати ці святі тайни.
Від ХІ століття так на Заході ян на Сході це річ ароауміL11а, що слу
житель тайни хрещення є священин.

Святий Ігнатій Антіохійсьний каже в своїм листі до громади
в Смирні
а tапе

>>.

(1),

що << бе а єпископа не можна хрестити або відправляти

А як в

році медіоляпський клир написав прохання
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до цісаря Юстиніяна в справі звільнення єпископа Данія, то прось
бу артументунав тим, що багато людей вмирають нехрещені, бо не
має єписнопа

(2). 3

біографії святого Амвросія можна довідатись,

що він сам хрестив, і виглядає, що деякі єписнопи відтягались від
цього обов'язку.

Апостольські Нонституції (З) подають вже свищенина як слу

жителя тайни хрещення. Те саме знаходимо і в письмі папи
сін до

єпископів Лукані і та

Нині

рідко

відбувається

Сіцилії

t ела

(4).

торжественне

хрещення,

так

як

це

було в перших вінах. А що цю святу тайну уділяють немовлятам,
то й нема онремої підготови та й у виборі часу існує велина сво

бода. В давні часи, а огляду на підготову катехумені в, хрещення
відбувалось звичайно

в натедральному храмі, на празник

Пасхи

або 3іслання Святого Духа. На Сході хрестили радо на празник

(1)
(2)

Лист до Смирни, глава

8, 2.
11,

ГЕФЕЛ6, Історія Соборів

(3) 3,

82~.

н.

(~) Лист ~'

7.
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Богаявлення

Господнього,

а

авичай

цей

наслідувала

не

тільки

Африка та Сіцілія, але й Іспанія, rалія, Ірляндія. Рідше вже
хрестили на празник Христового Різдва, подекуди на празник Різ
два святого Івана Хрестителя, в Іспанії на празнини апостолів та
мучеників. Та а бігом часу всі ці сталі терміни пішли в забуття.
Для торжественного хрещення в перших віках треба було знайти
й відповідні місця. Катедральні храми не завжди мали окремі мо
литовниці, придатні для встановлення хрестильниці а джерельною
водою та й з усім устатнуванням для хрещення багатьох осіб. То
му й зачали будувати окремі хрестильниці, баптістеріі. Приклади
таких будов маємо в Равенні, в Римі та в інших містах. Не кожна
парохіяльна церква VІ-го чи й пізніших ще століть мала право
на побудову власної баптістерії. Про хрещення по приватних домах
не було в старину мови. А .rш і прийшлось, нужди ради, уділити цю
святу тайну в приватному домі, то церковні закони вимагали, щоб
обряд був відтак доповнений в церкві

(5).

Християни, що приходили до Церкви з поганства, в часі хре
щення не аміняли своїх імен. Так отже в донументах з цього часу

зустрічаємо імена поганських божків, мітологічних постатей, тощо.
Ще на першому вселенському Соборі між підписами єпископів зна
ХОДИМО такі імена ян: Нестор, Телемах, Еней, Оріон, тобто імена
мітологічних героїв, або Летодор, Артемідор, Атенодор, тобто дар
богині Лето, Артеміди, Атени.

На початку І V століття християни залюбки прибирають імена
з біблійної історії і Євсевій у своїй Історії

(6)

оповідає про п'ятьох

єгипетських мучеників, що перед смертю відкинули поганські імена,
дані їм родичами при народженні, а прийняли біблійні імена: Ілля,
Єремія, Ісаія, Самуїл та Даниїл.
Нині дають ім'я в часі хрещення, ТЮ\ що воно відразу вставлеве

у форму хрещення, тобто у слова, що їх вигоJюшує священик. Але
ще в ІХ столітті не було

цього

авичаю. Імена давали ранше, так

що в часі хрещення устав каже питатись хрещаємого: Ян називаєшен?

В ХІ

V столі тт і вже утвердився авичай, що ім' я давали при хрещенні.

Вже в

11

столітті витворилась назва катехуменів або по на

шому оглашенних для тих, що приготовлились до святого хрещення.

Юстин Мученик

(7)

агадує про окреме й довше підготування канди-

(5) TIIALHOFER-EIESENHOFER, Handbuch der
Seite 273-275.
(6) ?, 2?.
{7) В Апології 1, 61.
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katholiвchen

Liturgik, Band

ІІ,

датів до хрещення, що полягало у вивченні правд віри, молитві,
постах.

В часі розцвіту катехуменату Церква звертала передусім ува
гу на релігійну та моральну підготову нандидатів до хрещення.

3

хвилиною, коли було заведено хрещення дітей, релігійні паучення
обмежились радше до церновних обрядів, а між ними важне місце
осталось для т.зв. єксорцизмів. Обряди, що попереджували власти

ве хрещення, з ексарцизмами включно, називали на Заході вже
від

lV

століття словом: снрутінія. Устав цих снрутіній вже в

VI

та в пізніших століттях був дуже торжественний.
В понеділок по третій неділі посту заповідали в церкві пер
ше скрутініюм, що мало відбутись в наступну середу. В назначений
день хресні батьни приносили чи приводили до церкви дітей і один
з аколітів ставлнв їх посеред храму, хлопців по правій, дівчат по
лівій стороні,

а

священик

знаменував голови

іх знаком

святого

хреста та й, поклавши руку на голови їх, читав молитву: << Всемогу

чий віч~-tий Боже, Отче Господа uашого Ісуса Христа, спог.ляuь

1-ta

с.луг твоїх>>. Відтак давав ім благословенну сіль та приймав в чле
ни

катехуменату.

Після цього обряду прийняття до оглашенних, діти разом з
хресними батьками опускали храм,

а священик зачинав Службу

Божу. По відчитанні Апостола Служба Божа переривалась, аколіт
знову приводив до храму дітей і тут над ними читали ексорцивми.
Потім кликав диякон:

<<

Ог.лаше~-tні, вийдіть>>.

Іспити-снрутінія відбувались в середу й суботу четвертої не

ділі посту, потім один раз у п'ятому тижні посту, два у шостому
тижні посту, один раз по нві тн ій неділі, а останн6 скрутініюм у
велику суботу. До особливо торжественних форм б огослужб нале
жало в тому часі скрутініюм <<ін алеріціоне ауріум

>>,

тобто тоді,

:коли оглашенним пояснювали початон чотирьох Євангелій, вчили їх
молитви:<< Отче наш>> та пояснювали Символ віри. Після відчитання
Апостола виходила процесія з баптістеріі в напрямі головного пре
стола.

Чотири

диянони

несли

книги

святих

Євангелій.

Перед

ними аколіти несли запалені світильнини та н:адильниці. Прийшов
ши до престола,· дия:кони клали нниги, кождий на одному з рогів
святої трапези. Тоді священин чи єпископ говорив до оглашенних

промову, зачинаючи її словами: <<Нехай від.".,риті будуть вам, воз
люб.леuuі, святі Єва~-tгелії

>>.

Потім диякон читав початок :кождого

Євангелія.

3apas

по виложепні Євангелій

передавана оглашенним Символ

віри. Один з а:колітів брав на ліве рам'я малого хлопця, а праву
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свою руну клав на голову йому і на зааив священика: Я -,;,ою .ktовою

воІ-tu ісповідують Господа 1-tашого Ісуса Христа?

<<

По-грецьни

>>.

-

звучала відповідь:

Аноліт тоді двічі читав в грецьній мові нінейсьно

царгородсьний Символ віри, тримаючи на руці наперед хлопчика,
відтак дівчинку. Те саме повторювали і по-латині для тих, що на
лежали до ла·rинсьної мовної групи

(8).

В Медіоляні, катехумени, що хотіли приступити до тайни хре
щення, подавали свої імена вже в другу неділю великого посту.
Святий Амвросій давав в тому напрямку заклини вже на праанин
Богоявлення. В суботи перед третьою, четвертою та п'ятою неділею

посту відбувались іспити, наскільки оглашенні знають правди свя
тої віри і взагалі є готові до хрещення. Щойно в суботу перед квіт
ною неділею :катехуменам <<передавали Символ віри>>, тобто один
з четців співав ні:кейсьний Символ віри, подібно ян у Римі, два
рази по-грецьни та два рази

по-латині, щоб всі оглашенні

добре

затямили собі бодай його зміст. На письмі Символу віри не переда
вали з огляду на переслідування і так звану <<дісціпліна ариана

>>.

У велику суботу було благословення води для хрещення. Сам

медіолянсьний єпископ хрестив того дня троє дітей, а іншим свя
щени:кам давав одночасно власть хрестити інших катехуменів, кажу

чи:

<<

Хрестіть отже в ім'я Отця і Сина і Святого Духа>>. Подібно

в Римі робив сам папа, коли хрестив у баптістерії лятеранського
собору, а кардиналів висилав хрестити по їхніх церквах.
За часів Амвросія хрещення відбувалось через занурення

у

воді та виголошення інтерроrативноі форми, а не інди1штивної. А
що святий Амвросій в творі про Святі Тайни

(9)

заявляє, що у всьо

му наслідує звичай римської Церкви, то й у Римі в той час не було

ще індикативної форми: <<

R

тебе хрещу

>>.

Після обряду хрещення у збірнику наповненому водою, співа
ли літанії, потім єпископ миропомааував охрещених, зливаючи на
голову святе миро. Хоч літургічні книги того часу не дають нія

кої формули на вдягання білої одежі, то все ж це певне, що ново
охрещені діставали світлу одіж та запалені світильню~и
Безпосередньо перед хрещенням мав

по-латині

абренунціаціо,

по-грецьни

(10).

місце обряд відречення,

апотагі.

Відречення

від

са

тани було однаково відоме на Сході ЯІ~ на Заході. Оріrен :каже, що

(8) THALHOFER-EISENHOFER, Ор. cit., Band 11, S. 292 ff.
(9) 3, 5.
(10) BoRELLA Р ., Il rito ambrosiano, pag. 279 е вs.
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хрещаємий відрікався сатани, за.н:и ушишов до водної купелі

(11).

По словам ТертуJІінна це відречення мало місце тоді, ЯR хрещени
Rи зійшли в баптістерії у воду

(12).

Той обряд відречення на Схо

ді був особливо розвинутий. В Діонісія Псевдо-Ареопагіта читавмо

що Rатехумен в часі відречення мусів стояти босий у притво

(13),

рі баптістерії, мав глядіти на Захід, руRи піднести вгору, мав ·гри
рази дихнути і при тому вимовити слова відречення. Подібний обряд
описує й святий Кирила Єрусалимський, майстер у підготові огла
шенних до хрещення

(14).

Помазування хрещеника

святою

оливою, безпосередньо

перед

хрещенням, це типічно східній звичай, що досить пізно продістався
і до західної Церкви. Про цей обряд агадув святий Rирило Єру
салимський

(15).

Згідно з Апостольсьн:ими Rонституціями помазання

оливою зачинав єписRоп, помаауючи голову, а все тіло помазували

відтак диянони, чи, у випадку жінок, дияконіси. На Заході обмежу
вались до помазування тіль.н:и денких ч.jJенів тіла. Оливою помазу

вали в погансь.н:их часах атлетів перед змаганнями.

Християнин

має бути атлетом Христа і посвятитись вю~tлючно Йому на службу.
Після відречення сатани, оглашенний звертався на схід, в сто
рону незаходимого світла і приєднувався до Христа. Той акт при

єднання, синтагі, був на Заході замінений питаннямІІ про віру, а
через своє визнання віри хрещеник ставав на службу

Христа. Ті

питання

коли

про

віру ставили

хрещеникам в тому

часі,

вони

вже стояли занурені у воді.

Після таної підготови єпископ чи священик уділяв тайну хре
щення. До ХІІІ століття і на Заході хрещення відбувалось через
занурення. То треба розуміти так, що, у випадку дорослих, води в

хрестильниці було вище Rолін, а служителі святого хрещення ще й
зливали воду на ГОJІову. Тільки у випадку дітей можна говорити

про повне занурення у воді. Від Х VI щойно століття відбувавться
хрещення в західній Церкві через полиття водою. Форма хрещення
була завжди тринітарна. А що в денних старих списках бракує її,
то це пояснюють тим, що Іюждий служитель :мав ії sнати напамять.

Хоч агідно а приписом << Дідахе >> та по словам Юстина Муче

ника

(16)

форма хрещення була від самих початків тринітарна, то

(11)

Гомілія до Нниги Чисел,

(12)
(13)
(14)
(15)
(16}

Про спент., гл.

12, 4.

4.

Процерновну Ієрархію, гл.

Натехеаи міст.,
Натехеаи міст.,
Апол.,

2.

1, 2.
2, 3.

1, 61.
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в помісних Церквах підлягала вона делким змінам. Передусім грець
ка форма збігом століть сталась відмінною від латинської. Від

VI

століття маємо сліди грецької форми хрещення: << Хрещаєтьсл раб

Божий во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчасно і
во віки вічні. Амінь>>. Натомість в латинській Церкві існують до
кументи вже від

VIII

століття на форму хрещення: << Хрещаю тебе

во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, на відпущення гріхів і на жит
тя вічне>>

(17).

Безпосередньо по хрещенні слідувало

миропомазання. Потім з

символічних мотивів вднгали нео фі ти білу одіж і носили її упро

довж восьми днів, тобто до суботи світлого тижня. Неофітам дава
ли також запалені світильники, бо у великодню ніч ради торжест
венної

відправи

взагалі

всі

вірні

в

церкві

тримали

свічки.

Але

що важніше, неофіти причащались божественних Тайн, не тіJІьни
дорослі, але й діти та немовлята. Про той звичай

говорить Юстин

:Мученик, Тертуліян, Нипріян, Амвросій, Августин. Той звичай за
'l'римався на Заході до ХІІ століття, на Сході зберігають його ще
НИНІ.

В ноптійському обряді ще нині є звичай давати неофітам зараз
по хрещенні пити мід

і молоно. Згадує про нього Тертуліян,

Іє

ронім, Илиментій Александрійський, !\анони Іполита. Сліди його

можна бачити ще в поганській мітології. Але неодин обряд а до
християнських часів Церква прийняла і апробувала та й переробила
на власний. Споживання меду й молока мало вказати неофітам на
ту обіцяну батьківщину, медом і молоком пливучу, що для вірних

Нового Завіту не є вже Ханаан, але небесна батьківщина.

На Заході, в Медіоляні, (алії, в Африці був ще один цікавий
звичай, а саме вмивати неофітам ноги після хрещення, а це або

того самого дня або радше восьмого дня по Пасці. Звичай цей на
Сході був невідомий, а на Заході занин: вже в

VI

столітті.

З найстарших списків, зі свідчень Отців, з історичних пам'я
ток перших століть ясно виходить, що зараз по хрещенні fшисноп
уділяв і святу тайну миропомазання.

Розділено ці дві тайни аж

тоді, ян на провінції хрестили вже самі священики, а єпископи з
пасторальних мотивів зарезервували собі право на миропомазання.
На Сході бодай від ІХ століття був уже загальний звичай, що так
хрещення, як і миропомазання, уділяли самі священики. Але й на
Заході, де завжди більше підRреслювали право єпископів на уділю-

(1 ?)
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ТГАЛЬГОФЕР-ЕЙСЕНГОФЕР 1 Т.

JI,

СТОр.

303.

вання цієї тайни, ще

в

столітті уділяли її священини. Нині

XIV

видно вже зворот до цієї практити бодай у місійних країнах.
А що миропомазання в старих часах слідувало безпосередньо
по хрещенні, то й не звертали уваги на те, чи кандидати вже до

рослі, чи малолітні. Щойно в середньовіччі витворився звичай до
пуснати до миропомазання тих, що осягнули повний розвитон розуму,

отже у віці понад

7

років. Белиндень та празнин Зіслання Святого

Духа були, подібно як для уділювання тайни хрещення, також для
миропомазання найбільш улюбленими празниками. Особливо праз
ник

3ісланпн

Святого

Духа

відповідав

обрядові

миропомазання.

Тайну цю уділяли отже по відчитанні третього часа.
Нажаль не маємо донладного опису чину миропомазання

s

пер

ших вінів. Всі донументи на Заході однозгідно показують, що при
уділюванні цієї тайни єпископ нлав руку на голову миропома3ано

го і помазунав святим миром чоло його. Один та другий обряд був
супроводжуваний молитвою. Щодо помазання, то виглядає, що воно
в

певного

роду

залишном

чи

додатком

радше

до

того

помазання,

що його довершуваJІИ при хрещенні священики й диякони. В нож

дім разі згідно

s

найстаршими документами, що до нас дійш~"Іи, і

на Сході положення руни належало стисло до обряду миропомазан
ня. Нині властиво на першому пляні вибивається саме пома3ання
святим миром, але все ж осталось відношення міrн служителем та
миропомазуваним

також

в

положенні

засвідчене в Апостольсьних Діях

(18),

руки.

Це

зрештою

вже

в

де виразно є мова, що апосто

ли нлали руки на тих, що вже були охрещені і так прийняли во
ни Святого Духа.

Святий Августин каже, що він уділяв дітям святого миропома
зання

{19).

А

святий

:Кипріян

пише

в листі до

ІОваяна

(20),

що

Святий Дух сходить в Цернві на тих, що по хрещенні принесені в
до єпископа і він, поклавши руки, знаменує голову іх анаком свя
того хреста Господнього. На іншому ж місці говорить він про анан

Христовий. Що той знак святого хреста робили не самою рукою,
але святим миром, те виходить з численних свідоцтв Отців. А на
Сході помазували не тільки чоло, але й інші части тіла. Так в свя
того :Кирила Єрусалимського

(21)

читаємо, що обряд, через дію яко

го Дух Святий сходив на охрещеного, полягав у помазанні чола,

(18) 8, Н-17.
(19) Трант. до Ів., 6, 10.
(20) Лист 73, 9.
(21) Иат. міст., 3, 4о.
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вух, носа та грудей. Згідно а арабським списном :Канонів Іполита,
мусів паперід пресвітер помазувати чоло, уста та груди, а відтак
провадив охрещеного до єпископа і цей щераа помааував хресто
образно чоло святим миром. То подвійне помазання знає <<Заповіт
Господа нашого Ісуса Христа>> та

<<

Єгипетські Церновні правила>>.

В часі помазання святим миром вимовляє на Сході єпископ чи

священик слова: <<Печать Дара Св.чтого Духа. Амінь>>. В західних
рітуалах ці слова відмінні, але у старих літургічних пам'ятниках
можна анайти багато подібности до східньої форми. Список званий

( елясіннум має тану форму лу: << Л ечать Христова на житт.ч віч
>>. Після чину святого Аманда (22) єпископ :казав тільки: Во iм'.rt

не

Отця і Сина і Святого Духа. Сучасна нам форма звучить:

Signo te

sigпo ш·ucis. Ця формула є вже відома в часі святого Томи Лнвінсь
кого та Бонавентури. Як благословення для миропомазаних, списни

подають

слова псальма:

<<

Се тако

благословиться челові~, бояйся

Господа. Благословить тя Господь от Сіон.а і уариши благая Єруса
лиму вся дні живота твоего

>>.

Київський Евхологіон на другому листі подає:

молитву ана

<<

менати отроча, привмлн імя во осмий день рожденія єго: Господи
Боже наш, тобі молимея і тобі ся милі дієм і просим, да анаменаєть

ся світ на рабі твоєм
Требнику

(23).

>>.

Текст моли·rви той самий, що в сучасному

Але в чині львівського митрополичого Требника є

сказано передусім, що

<<

молитва совершаєма во осмий день от рож

денія пред двер.м.и цер~ви

>>

зачинається началом обичним і що свя

щеник а ани зачне виголошувати їі,
отрочате

>>.

<<

знаменаєть 'Чело, уста і перси

По молитві священик, якщо хоче або якщо такий ави

чай, бере дитину і ставши перед іноною Пресвятої Богородиці, ро

бить знак хреста і читає: <<Радуйся благодатная Богородице Діво,
із тебе бо возсі.ч солнце правди Христос Во? наш>>. По тропарі слі
дує відпуст. В Требнику Петра Могили з 16ІJ:6 року він зачинається
словами:

<<

На

обятіях

праведиаго

Сімеона

возлещи

ізволивий

>>.

Чин цей, ян видно з молитов і слів тропаря, носить на собі пе
чать того старозавітнього обряду, що був довершений восьмого дня

по народженні дитини і агадна про нього в так при народженні
Спасителя, ян і святого Івана Предтечі. Восьмого дня понаро дженні
збиралась родина і близькі знайомі та й давали дитині ім'я.
Наш

(22)
(23)

список

приймає

до

уваги

ту

ДюшЕн, По'Чаm.,.и християнсь-,.ого -,.ульту, стор.

що

хрещення

476.

Гляди Требник, виданий отцем Т. Мишкопським за благословенням

Слуги Божого митрополита Андрея, у Львові
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обставину,

1925,

стор.
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Л. 339 на о б. - Початон утр ені на св. Неділю Пасхи
F. 339 v. - Initium Officii in Dominioa Resurrectionis

уділиється

не

дорослій

людині,

але

носять дитину хресні батьки, що й

немовляті.

До

хресту

замість неї відповідають

при

свя

щеникові на поставлені питання.

Лист З на обороті подає обряд

хрещення і називає його чин

над огJІашенним та чин хрещення:

Чин, бивав.мий, вже сотворити

отроча оглашено і 11,рестити вго, разволочить таже і ра.1ріша6mь, і

держи.мо бабою, стоїть па восто.,.,, і дупув свящепи.,., па

ne

трижди,

зпа.менаєть чело єго, і усти єго, і груди же, і глаголеть: Господу
по.молімся, таже .молитву сію, во слух:
О

i.Jteni

твов.м Господи Боже істинне, і вдипородпаго ти Си

на, і Святаго ти Духа, ваалагаю ру11,у .ttoю
сподобльшагося прибігпути

11,0

na

раба твовго (і.мяре.,.,),

святому імені твоєму.

По цій молитві слідують такавані аапрещенія, тобто ексорцивми.
Бранує тен:ст першого запрещепія, а :з другого є тільки частина.
Натомість третє аапрещенів подано вже в ціJюсті. Воно зачинається
словами:

Господи Саваофе Во;ж:е Ізраілев.

Потім слідує

-

Молитва по сотворенії оглашеппаго, пред годо.м

~рещав.м-аго:

Сий влади11,о Господи,

сотворий человіка

по образу твов.му.

І дупеть пань трижди і зпамепавть чело вго і уста і перси,
глаголеть .молитву сію:
<< Іждени

от него всяк лукавий і нечистий дух,

гніадяй в сердці єго

скритий

>>.

Потім слідує обряд відречення сатани.
І по молитві обращаєть бабу на запад, держащи єй младенца,

і вопрошаєть сице: Отрицавшилися сатапи.
Она же отвіщаєть сице: Отрицаюся сатапи.
І абіє вопрошаш·ь сице: І всіх діл вго.

І отвіщаєть ее она. Подобні і прочан, всян прос:
вго,

1

всея служби

всіх апгел є го і всего студ а в го.
по

вже

сотворити таковин

вопроси і отвіти трижди,

паки

вопрошає·rь ее трижди: Отречелися сатапи.
І отвіщаєть баба: отрекохся. І сему речену трижди і абіє гла
голеть священик: І ду пи і плюпь пань.
І дунеть на :запад баба трижди, і тако велить єй священик об
ратитисл на восток,

1

со младенцем, і вопрошаєть подобні трижди:

обіщевавшилися Христу. І отвіщеваєть баба: І обіщеваюся

Христу і вірую во єдипого Бога Отца вседержителя, і глаголеть
ее

до

конца,

потрижди.

І пани вопрошаєть потрижди: Обіщалися Христу. І паки от-
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віщавть баба:

Обіщахся Христу і повнегда речеть трижди, глаго

леть священин: І по клонися в.му, і баба приклоню~тся со младенцем.
І тан:о священик молител молитвою:

ВладиRо Господи

BoJ.t-ce

наш, призвавий раба твовго.

І оставив їх священик і приходит ко купіли, прежде принесен

ній воді, і вліянній в ній, і покадив ея округ, внаменаєть свіщею
трижди і глаголет:
Благословеппо царство Отца і Сш-Ід і Святаго Духа.
Слідує єктенія мирна в прошенннмп на освячення води. Свя
щеник

читав

молитву:

Благоутробний і .милостивий БоJ-Ісе.

Цю молитву читає тихо, підчас коли диякон співає 6І{'l'енію, а
ВІДТЮ\

продовжує

голосно:

Велій єси Господи і чудна діла Твоя, трижди, таже:

Твовто бо волею от небитія в битів привел єси вся челов~ЧеСRаЯ.

І дунеть над водою трижди, і sнаменаєть перстом трижди,
тако

глаголеть

ее:

Да сокрушатся под зпа.менівм вообра;исенія креста твоего вся
сопротивни.ч сили. Рци сіє трижди.

По: Глави ваша Господеві приклоніте.
ПрикJюняєть священик главу над сасудом маслиним, держима
от кума, іли пани бабою і дунеть в не 'l'рижди, і знаменаєть трети
цею і глаголеть молитву сію:

Владико Господи Во;ж~е отець 1utших, і;исе сущи.Аt в ковчеаі
ноєві, голуб послал єси.
По аміні (молитви) священик: Вонь.иі.м, і пріємлет спичку су

щую всосуді маслині, і творит тою в воді три крести, пол: Аллилуя,
третицею

з

сущими

ту

людьми,

таже

воsглашаєт

ее:

Благословен Бог просвіщая і освящая всяІшго человіка гря
дущаго в мір, нині і присно.

І приводим бивавт крещавмий, іли попом іли діяконом, вsемлеть
крестяй священик от святого масла перстом своїм і творить крест

нов знамені є на челі, і на персах, і на плечю нрещавмому глаголя:

По.мазувтся о1tсиць (імярек) влеом возрадованія, во і.мя Отца і
Сина і Святаго Духа.
І тогда помаsуєтся дияконом, іли інім служителем которим, по
всему тілу.

Внегда же мазатися отрочату, возлагавт рукави священик, та
же і синдона связав оба уголнал конца,

возлагавт па вию кому і

по сем священик вsем младенца руками глаголеть: Благословен Бог
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·

просвіщая і освящая всякаго челоеіка грядущаго во

.uip,

uиni і присно.

І тако нрещаєть младенца глаголя:
Rрещавтся раб Божій (імярен) во імя Отца, і погружаєть
сего єдинощи глаголет, Амінь (в рукописі це слово Амінь чиясь

рука затерла), тюне, і Сиuа (Амінь) і погружаєт паки: і Святаго
Духа, і паки погружавт треті в, і глаголет: uині і приспо і во віhи
в іков, амінь.
Аще убо

младенец

єсть нрещаємий,

посажаєть

того

долі

во

нрестильницу, воді сущей по шиї, купаєть, придержа лівою рукою,
десною же прієм теплую воду, возливаєть на главу вго.

За єже младенцу слабу сущу, і блюсти залитія, і глаголеть

предречеиная глаголи, іже ее Во імя Отца і прочан.
Аще ли же смислен чел о вік крещаємий, погружаєть єго свяще
нин: во три погруженін, глаголяй на ковждо погруженіє іменованія,
якоже предуназахом.

Далі йде пригадка-напімнения для свнщенинів, що по

49

а

постольсьному правилу забороняється, під нарою заборони свяще
нодійствувати, при

трикратному погруrненпі

вимовляти три рази

слова << Крещаєтся раб Божій (імярек) во імя Отца і Сина і Свя
таго Духа

>>.

І абіє по нрещеніі полагаєм биваєт крестивийся куму на руки
і тако священник умив і рунави отлагая, возглашаєт диянон: Во
uьмім.
І поєм стих сей, nсалом давідов

31:

Бла;ж~епі ім;ж~е отпущепа суть беззапоuія.

Потім мала єктенія та молитва Миропомазання:
Благословеп вси Господи Бо'JІСе вседержителю.
І по сем поют: Єлици во Христа крестистеся.
І сему поєму помаsувть сам крещавмаго святим миром і творить

нрестаобразно, на челі, і на очію, і на ноздрію, і на устіх, і на обі
ушесіх, і на грудех, і на рунах, і на сердці, і на чреві, і на ногу і
на плечію, глаголя на ноєждо:
Печать дара Святаго Духа, амінь.
І пани по ют: Елажені і.мже отпустишася беззакоuія.
І тако одівавт того во срачицу, глаголя:

Одівается раб Христов (імярек) одіяпів.tt веселія, возрадовапія,
во і.ия Отца і Сипа і Святаго Духа, аміпь.
На верховвую же одежду глаголет:

Да возрадуєтел душа .мо.q, о Господі, облече бо мя во ризу спа
сепія, і одію-tів веселія во.1ложи па .мя.

І тако глаголет молитву сію прежде пострижевія єго:
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Владиr.о

Господи

Боже

наш,

і;исе

образом

своі.м

почет

че-

ловиш.

І по еем постригає:т того нреетаобраано, глаголл:

Постригавтся раб Во;исій (імлре1~) власи главп свовя, во

імя

Отца і Сина і Святаго Духа. І прієм мало воску теллаго, і вліпллєт
власов отрізаних, і тако еохранит їх во стіну церновную, аще бу
дет каменнан церІ-юв, аще ли ні, то аа ОJІтарем вкопаєт в землю.

Молитва:

Господ u Во;исе

наш,

і;нсе от іспо.лненія купельнаго.

Таже воалагаєть нань куколь, глаголн: Одівается раб боа1сій

(імлрек) в куколь незлобія, во і.м.п Отца і Сина і Святаго Духа, нипі
~

присно.

І по сих 1не обходит священнин. божественную купіль третицею,

іли пред святим олтарем, іли посреді церкве, послідующу сему і
воспріємнику

с

новонрещенним,

поющим

крестисrпися, во Христа облекостеся.

всім:

Єлико

во

Христа

Аллилуя.

І тако биваєть октенія, в нейже ломинають :н:нлзи, святителя,
воспріємника с новонрещенним, по сихже і отпуст.
Так отже перед уведенням хрещаємого до храму чи до баптісте

рії, священик читав над ним запрещепія або енсорцизми, поклавши
руну на

голову його.

В требнин:ах молитви ці, тобто енсорциами, є тепер злучені з
чином хрещення. Окремо ці молитви читали в давнину тільни над
дорослими і то повторювали їх упродовж довшого часу . В

XV

сто

літті був звичай виголошувати ексорциами три рази, пізніше ва
чали проголошувати три формули, подані в требниках, один тільки
раз

(24).
Наш список анає один рідний обряд, а саме плювати на ва

хід, тобто в сторону, де, згідно з переІ~онаннлм є темрява й осідон
сатани.

8

це свого роду обравовий вияв відречення сатани. Обряд

дунути й плювати на діявола Симеонові Солунському був невідомий

Щодо обряду освячення води, купелі для хрещення, то має

(25).

він всі елементи велиного водосвяття. Зараз на початну має він
єктенію велику на освячення води, відтак молитви. Число прошень
в мирній єктенії не є однакове в ріаних манускриптах. Вони відно
сяться так до благоеловення води в святій купелі, ян і до хрещає
мого.

Список говорить про помазання святою оливою передусім трьох

(24)
(25)
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ДЕ МЕЕСТЕР, твір цит ... стор.

Там же, стор.

17.

16.

частин тіла, а саме чола, грудей та плечей, і подає при тому тільки

одну формулу для помазання, а саме: По.мазувтся онсиць (і.мярек)

в.лев.м возрадованія ... Також каже й те, що динІ-ІОН або хто інший
в прислуги помавув дитину святим єлеєм по всьому тілі. Так було
в старині, що тіло хрещаємого помавував оливою диякон або дия

коніса, якщо йшлося про хрещення жінок. На Сході щойно у
столітті появляються окремі формули на помазання. Требники

XVII
XVII

та півніших століть подають окрему формулу на помазання таких
частин тіла: чола, грудей, вух, плечей, рук та ніг. По помазанні
святою оливою оглашенних священи:к хрестив, вимовляючи форму

лу: Rрещавться раб бо~ий во і.м'я Отцл і Сина і Св.нтого Духа.
До кінця

XIV

століття форма хрещення була ·гака, лк в нашому

теперішньому Требнику, отже до імен трьох Осіб в Пресвятій Трой
ці не додавали слова Амінь. Цей авичай зачався десь 8 кінцем

XV

століття і наш списон має вже ті вставки. Отже форма звучить:

Rрещаєтся раб Божій во імя Отца
того Духа

-

-

Амінь

-

і Сина

-

Амінь

-

і Свя

Амінь. Чиясь руна старалась вимавати ці вставлені

слова, але годі нині снавати, чи це сталось давно, чи може вже в

останніх десятиліттях, при нагоді студій над списком

(26).

Зараз по о хрещенні, по вднгненні хрещавмого в білу одіж та

врученні йому горіючого світильника слідував дальший чин, тобто
свята тайна миропомазання.

По молитві миропомазання співали:

Єлици во Христа крестистесл. В нашому списку стих: << Єлици во
Христа нрестистеся ... >>співають перед помазанням святим Миром, а
потім другий раз при обводженні хрещавмого кругом святої нупе.ТІі.
Це старий авичай і його подибуємо тільни в найстарших донумен
тах.

Для помазання святим Миром священик вів хрещаємого зви

чайно в онрему капличку і там помазуван його

(27).

В теперішніх виданнях нашого Требпина чин хрещення КІН

читься читанням Апостола й Євангелії. Цей спосіб вю~інчувати хре
щення зачинає появJrятися щойно в

XVI

столітті і відтан стається

вагальним способом. Згаданий Апостол (до Римлян) та Євангеліс
від Матея були радше складовими частями Божественної Літургії,

що завершувала торжественний чин хрещення. Пізніше, коли від
ділено чин хрещення від Божественної Літургії, додано Апостол і
Євангеліє. Отже наш списон подає ще той старий чин хрещення.

В

давніх часах,

(26)
(2?)

вараз

після помазання

ДЕ МЕЕСТЕР, твір цит., СТОр.
ДЕ МЕЕСТЕР 1 твір цит., СТОр.

святим Миром,

був

21.
23.
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торжественний вхід неофітів до храму й зачиналась Божественна
Літургія.

Можна

навіть

думати,

що

Літургія не

:зачиналась від

слів: Благословенно царство, але радше від прокімена й читання
Апостола та Євангелії. Це тому, що вхід :з неофітами був одночасно
малим входом і в часі його співали: Єлици во Христа крестистеся.
Подібне явище побачимо в нашому списну ще донладніше в чині
архиєрейсьного посвячення цернви. А. Дмитрієвський на основі ден
них рунописів твердить, що авичаєм

XV

та

століть було, щоб

XVI

новоохрещений брав участь у великому вході і ніс перед священи
ном :запалену свічку. Якщо новоохрещений немовля, то мав нести

його хресний батько, тримаючи в руці також запалену свічну
Наш список, подібно ян списки

XIV

й

XV

(28).

століть, агадує про

процесійний похід новоохрещеного враз :з його рідними з цернви до
дому. Цей :звичай ааховався в деяких країнах :зрештою аж до на

ших днів.

<<Достоїть же відати, яно аще будеть бити тогда літургії, пред
носять младенца новокрещеннаго, со свіщами на великом переносі.
Аще ли же совершеп чел о вік нрестивийся, то сам ходить пред пе

реносом, держа в обоїх руках по свіщі, і причащаєтся святих таїн

Христа Бога нашего, і аще младенец єсть іли совершен человік, і
по отпусті ісходить дому держащи свіщі, провожающим єго своїм
є му.

І аще убо совершен єсть крест:ивийся, приводим биваєть на

вс ян день ко цернві, тако же держащ сві1ці горящі, на вечер ню і
на утреню, і на літургію, даже до осмаго дне>>.
В небеапеці смерти, :коли немає часу на відправу повного чину
святого

хрещення,

наш

список

предвиджує

т.:зв.

хрещення

в

с-ко

роченні (во нратці) й подає відповідну молитву на освячення води.
Треба догадуватись, що перед молитвою священик повинен читати
Благословен Бог наш ... і начало обичне, а по молитві має не тільни

відчитати саму форму хрещення, але й інші молитви, тю\ довго,
як довго дитина живе. Чин той, чи радше молитва, подані у п'яті й
главі, як с.лідує:
Лист 11-ий:
Молитва іная святих нрещен1и, ІМІЯ начало во кратці, аще
ногда случитсн младенцу больну сущу бити, і спішити крестити
того

страха

ради

смертнаго:

Господи Боже вседержителю, іже всея твари, содітелю, види

ми.ч же і невидимия, сотворивий небо і ае.млю і море, і вся яже в

них, собираяй води во собранів вдино ... і благослови воду сію і даждь

(28)
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ДЕ МЕЕСТЕР, твір цит., стор.

24.

вй благодать ізбавлепія, благословенів йордамово, сотвори єя петлі1-UЯ

~сточпих.

По цій молитві священик хрестить хвору дитину.
Списон описує і хрестильницю:

На Листі 11-ім:
От заповідей святаго Іоанна Златоустаго, о :крещенії дітей.
Подобаєт іміти во церкві :корито на пять відр і наліяти води
і сотворити молитву воді, і потом маслу, і влий от него в :корито,

і потом мажи дитя маслом і прочеє, лкоже во :крещенії речено. Во
седмий день по :крещенії номнай єго, то є запричасти його.
Аще прилучател много дітей, то во !Щипом :крещенії да ся нре
стлть.

Глава шоста говорить про хрестильницю, що має бути величи
ною на п'ять відер води, а також і про те, що можна хрестити біль

ше дітей в тій самій воді. Потнердження цього звичаю анаходимо
танож в :Кипріяна, митрополита 1\иївсьного, в його відповіді ігу

менові Атанасієві, в роках

1390-1405:

<<

Чи можна хрестити в тій

самій нупелі (воді) двоє або троє дітей, чоловічого й жіночого полу.
Про це немає записано нічого на нілному місці. Але маємо принлад
святого Івана Хрестителя й Апостолів, що хрестили багато людей
нараз. Також і нині немає заборони хрестити двоє, троє чи й біль

ше в тій самій нупелі й того самого дня. Вистарчить вимовити імена
усіх в молитвах, де треба.

1\рім цього треба заховати порядон і

дати першенство мужеському полу >>

(29).

Грецьний монах Іов, званий Грішнин, у ХІІІ столітті,

отже

на сто роні в перед митрополитом 1\ипрілном, дав подібну відповідь
на вище подане питання. Він наже, що дозволено хрестити більше

осіб в тій самій воді, довволено помазувати ЇХ тим самим святим
миром та причащати ЇХ з тої самої чаші. Але одним чином вінчання

свлщенин не має права вінчати більше подружніх пар.

Відноспо

хіротоній, то монах Іов :каже, що нижчі свяченнл можна уділити і

нільном наядидатам нараз, але не можна висвлчувати нараз більше
свлщенинів та єписнопів. Та сама особа може дістати в часі одної

відправи чин четця, піддилиона й диянона. На тій самій Бошеетвен
ній Літургії є дозвоJІеНО висвячувати дилиона й священина (а тюшж
єпископа), якщо це є різні особи. Монах Іов не говорить нічого про
чин святої тайни оливопомазання, насRільки можна її уділяти од

ночасно більшому числу хворих

(30).

ДЕ МЕЕСТЕР 1 твір цит., СТОр. 43-44.
(30) ДЕ МЕЕСТЕР, твір цит., СТОр. 42.

(29)
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Восьмого

рещеного

дня по

хрещенні

приводили

чи приносили

до храму, а саме для обмивання тих частин

новоох

тіла, що

було помааане святим миром. Священик відправляв при цьому ок

ремий чин <<во вже омити крестившагося

>>.

Число сім було :завжди

дороге для побожности східньої людини. І тан, новоохрещені повин
ні упродовж сім днів приймати Пресвяту Евхаристію, сім днів но

сили нововінчані свої вінки, сім днів мав неоієрей відправляти Бо
жественну Літургію, на новопосвячених Антимінсах мав відправля
тись Літургія також упродовж сім днів,

це саме відноситься до

новопосвяченої церкви.

Лист

на об.: Л ослідоваиіє, во єже о.м.ити крестившагося во

11

ос.Аtий день.

По сихже во осмий день приходит воспріємник с новокрещенним
во церков, ко священнику, он же раsрішит синдона і

<<

Благословен

Бог наш>> рек, на чинавт: Царю пебесн.ий.
По началі

обичнім тропар дня і

прилучившогося святого

та

Слава і нині: Молитвами Господи всіх святих і Богородиці. Молитва:
Іже іабавленіє согрішепів.м ради святаго крещепія рабу твоє.му
даровав.
І прівм губу чисту от води намочив іли бумагу нову, омивавть

нрестообраsно сиріч, отираєть чело новопросвіщеннаго, уши, очі і
прочан у ди єго, ідіже помазан о би сть святоє миро, глаголя: Нрес

тился єси, просвітилея єси, освятилея єси, омилея єси, во імя Отца
і Сина і Святаго Духа.
І тако глаголеть ее:

Благословен Бог просвіщая

освящая всякаго челосіка, грдду-

щаго во .мір, пш-tі і приспо.
Молитва:

Владико Господи Боже наш, і;исе ради купіли небеснаго осія
нія крещаєми.м подавая, породив і раба своєго новопросвіщеюиго во
дою і духо.м.
По Главzt ваша Господеві

прztклоніте, ще одна молитва 1 от

пуст.

Сорокового дня мав місце обряд жертвування дитини.
Лист

12

на обороті каже:

В четиридесятий же день, паки приводим биваєть новопросві
щенний младенец матерію, уже очищенною, ізмовенною.
Священник

же ·rворить начало глаголя:

Благословен Бог наш.
По началі обичнім тропарі як на восьмий день.
Потім
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-

принлоняющи матери главу со младенцем пред дверми

церновними, 1 нреста образ творить священнин, принасаяйся глаш
вя,

глаголеть:

Господи Боже наш, тобі .моли.мся і тебе просим, і .милися
дівм, Ти убо сий Отец Господа пашего Ісуса Христа, іже все сло
веспов же і безсловеспов встество словом свої.м здав.

Ян:що дитина померла перед сороковим днем, то в половині мо
литви священик вриває й закінчує возгласом. Янщо ж дитина жива,
то далі продовжує.
Друга молитва:

Господи

Боже паш,

пришедий ради спасені.fl рода 'Челові'Ча.

Таже младенца рунами сам прієм священик, ІЮ олтарю относить,

і прилож уста єго на обоїх странах дверей, во образ цілованія, і
такожде ко святій трапезі принес, сице воображаєть младенца, яко

же понланяющася, і обходить третицею святую трапезу, і во че

тирех странах тоя творить образ понлоненія.
Аще ли же єсть женск пол, не обносить оноло святи я трапези,
но но обоїм странам преклонявть святих дверей у святаго жертов

нина і сему бивающу глаголеть но собі свящешпш:

Нипі отпущавши раба своего владико.
І по сем поставлявть младенца у дверей олтарних, глаголеть
молитву:

Господи Боже паш іже в четиридесятий депь .м.ладепец
11.01-tl-to.мy

хра.му

aa-

припесеся.

І отпуст.

Rиївсьний Евхологіон посвячуG досить багато місця чинам та
молитвам прийняття до святої Цернви тих людей, що стоять поза
Церквою, але пізнавши правди святої віри, рішились стати ЧJІенами

Церкви, Таінственного Христового Тіла. Для прийняття таних лю
дей в церновних книгах є три чини, а це хрещення, миропомазання

та покаяння, завжди очевидно з прийняттям свят·их Тайн Тіла і
Нрови Христової.
Через хрещення приймаються до Церкви Христової погани, іНИ

ди та магометани.

Крім цього через хрещення треба приймати і

членів тих християнських сект, в яких або хрещення взагалі не існує,
або є сумнів, чи воно важно уділюване. Наш списон про ті секти
нічого не говорить, бо ж він ранший як

XVI

століття, коли поста

ло т.зв. реформоване християнство, а вслід за ним і численні групи
протестантів. Зрештою і в старих часах вже були того роду хрис
тиянські секти, що не прианаваJІИ всіх Осіб П ресвятоі Тройці, або
мали ложне поняття про котру з трьох Божих Осіб.

До тих на

лежать евиоміяни, монтаністи, тощо.
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Часом вистачить

прийняти до

святої Церкви деяних нандида-

1'ів через уділення самої тайни миропомазання, за попереднім визнан
ням

святої натолицької віри.

християнських

сент,

що

Це може бути у випадку всіх тих

мають

правдиве

хрещення,

а заблудили

тільки в інших догмах святої віри, ян аріяни, маRедоняни, англі

иани, різні євангелицьиі угруиування.
Виінці череа саму святу Тайну Покаяння, а nри тому й окре
му заяву а бону пенітента, приймаються до єдности з святою Церк·
вою ті християни, що або еамі, або іх предки відпучились від Цер
ІШИ. До таких належать на Сході т.зв. роанольники, очевидно з
точки погляду православної Церкви.

Требник митрополита Андрея на десяти сторінках подає чини,

як приймати та хреетити тих, що у дорослому віці приходять від

жидів, сарацин і других неохрещених та невіруючих в Свиту Трой
цю. Там сназана передусім: Вісн,о буди, я"'о жидов, сарацин і всіх
прочіїх,

невірующих во святую, вдиносущную

крестити

достоїть,

донеліжс

о

вірі

Троііцу,

ne

прежде

правослаю-lо-католичесrt,ій

і

обичних .молитвах довольно н,ау-чепі і опаспо істя:юні будуть J аще

не у крещепі биша от кого і аще крещенія не .,wcmiю,

1-to

істин1tо

от свовя волі возжеліша сподобитися. Так,о;ж;де імуть бити пак:аза1tі,

да от всего сердца своєго х:аютьсл о своїх грісіх, во вже оставитися
ї.м во святом х:рещенії.

Сим тако

ісполнени.м, хотяй к:реститис.л

со воспрів.млики своїми приходить ко дверем цер1іовни.м. Ієрей ;нее
npuє.At павелінів от єпископа, 60 епітрахиль і фe.rtonь облек,ся, при
ходить 1ш не.Аtу і вопрошавть t:го сице: Хощеши л.и святую, uепо
рочиую христuяІtскую віру істинн,о от сердца npu.яnul

От віт: Хащу. Таже ієрей глаголеть:

11риклани

J

JІоліні пред Госпо

де.м Богом нашим.

Тоді читається молитва над оглашенним.
Потім слідує відречення жидівсьної чи магометансьної віри та
визнання

святої

натолицьної

хрещення

та миропомазання,

віри і далі
ян

звичайно

відбувається чин тайни
для

дорослих.

Неофіт

бере відтак учаеть у Службі Божій і причащаєтьсн святих Тайн
Тіла і 1\рови Христової.
Янщо

хто

з

поган зголосився

в

кандидати до

священик відправляв окремий qин, поданий на листі

хрещення,

13,

то

на обороті:

Молитва вже єсть творити яничника оглашеннина оглашенна,

творя того приклонити коліна пред церновними ~верми, sнаменаєть
третицею і глаголетсн молитва:
Благословен єси Господи Боже Отче Господа 1tашего Ісуса Христа,

Lже от всіх язи"' ізбирая себі л.юди
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ізбрани.

Таже знаменав єго

.

пани

трижди

глаголет:

написано

бисть

і.мя

єго

во

оглашенних.

І пани молитсн молитвою сею:

Ти владико спасеніє .мірови послал єси сеятов ти слово, да іспол
нить вся разу.мінія твовго.
Членами святої Церкви стаються люди через хрещення. Але є і

були давно випадни, що до неї вертаються з різних єресей охреще
ні поза Цернвою.

Лист 14-ий подав отже чин, ян приймають повернених на на
толицьну віру єретиків, арінн, тощо.
Чин о єже Ішко достоїт приймати єже от єресей различних, свя
тій Божій

апостольстій

церкві

приходящих,

аріяни

убо

і

маке

доняни, єже єсть духоборци, і савватіяни, глаголющих себе чистих,

і четиридесятнини, єже єсть тетрадити, і аполінаріяни, пріємлем
танових, дающих бо на себе евитон писанія православния віри і
пронлинающих со своєю єресею, всяку іную єресь, немудрствующую,
лно да мудрствуєть святая Божія і апостольсная церков.
Предварин убо достоїть внегда привоцими хотять бити но пра
вославной вірі, поститися тім дній десять іли пятнадесять і упра
жнятися но

молитвам

заутра і

вечер,

учащим во

псальміх,

яко

оглашенним і тогда еподоблятися православной вірі, поставляєть же

тіх ноєгождо священнин пред святою купілію, і глаголет сін:
Проклинаю оного (імярен) і велініл і мудрованіл єго, і по

барающих по нем, і мудрствующих єговая, отрицаю убо того і вся
но єретичесноє велініє, і вірую во святую і єдиносущную Тройцу,
і по преданію святих отец, право ісnравльших слово істинноє, і
отвіщаєть на всянов приходяй, і прочеє вопрошаєть того трижди
священник: Вірувши ли во святую і вдиносущную Тройцу. Он же

отвіщаваєт: Вірую.

І тано принлоплющу проходящему главу, глаголеть священник
молитву:

Бо;нсе спасенія нашего, хотяй всім человіlіом спастис.ч.
Друга молитва:
Господи

Бо;нсе

наш,

сподобивий

совершенна

показати раба

твовго сего (імярек) ради в;нсе в тя православния віри.
І тано причащаєть того і пріємлеть заповідь по всіх седмих
днех оніх мяса не лети, ниже ізмити лица, но ян о же нрещаємий
тано снончати і во осмий день отмиваєтся.

Для тих, що приходять з бажанням визнати католицьку віру,
а

визнавали маніхейсьне вчення,

лист

15-ий подає окремий чин.

О в;нсе како достоїт про""линати с опасанівм єресі

mix,

єже от

.маніхей приходящих, святій Бо;нсій і соборній і апостольстій церкві.
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Донладніше про навернення маніхейців говорить дальша гла
ва, а саме лист

20

на обороті:

У став биваємий на вже от маніхей обращающихся но чистій

і істинній нашій вірі християнстій.
Прежде убо приходяй правой вірі постител седмиці дві, і при

ліжа молитві утро же і полудне, nоучеває'І'СЯ єже во святих єванге
лілх, преданную нам от Господа нашего

Ісуса Христа молитву і

священноє віри нашел вообрашеніє, і ніІ\ія псальми.
І тан.ов зложив священную одежду на сл священнин во нрестиль

ници, сущим ту і іним вірним єлици хотять приаиваєть того 1 став
пред святою нрестильницею, отиравенну іміюща главу.

Слідує відречення маніхейської єресі.
Потім молитва:
Боже вели11,ій і великоі.лtеиитпй, і;)н;е первую тьму просвітивий
словом уст твоїх.

По аміиі зиаменая того отпущавть і прочев проклzи-tавий би
ваєть християн,ин, таков, .міи.яем бивавть, яко християн,ии н,екре
щен,.

По

цім

відреченні

маніхейсьної

єресі

його

зараховують

до

числа оглашенних і, ян оглашенний, він приготовллється до святого
хрещення.

Про інші
устав 1\fетодія

випадни навернення на натолицьку віру говорить

-

патріярха, лист

21

на обороті:

Мефодія святійшага па'!'ріярха нонетантіня града уставленіє,
о вже различними образи і воврасти обращающихся.

Аще убо отроча ято будет і отвержется, і ли страхом і невідінієм,
і ненаученієм, тановий прієм.j1ет оцістительния молитви на седмь

дній, і во осмий день да ізмиєтся, і по ізмовенії леfІтієм препояшется,
і от священнина помазуєтся ~Іиром, яноже нрещаємий, на тіхже
містіх, яві Я Ію на челі і на всем лиці нрестообр авно, і на рунах і
на Іюлініх і на плеснох і да оболчеп будет одіянія нова, по уставу
нрещаємий, іли юноша суть іли старци іли престарівшася соверше
НІЯ

возрастом.

Аще убо мун.ами отверrошася, да получат человінолюбія, обаче
да постятел дві

четиридесптници,

упражняющеся

во молитвах,

і

совершающе нолінноє пренлоненіє і приліжнил молитви.
Приближающуся совершенію обоім четверодесятницам, на осмь

дній, да пріїмлют оцістительниї молитви, да глагDлют на 1шяждий:

Господи помилуй, C'l'O.

І по с.е~І да ізмиются і да помазані будут

священнином велиним миром, по прежнему уставу, і бивши божест

венной службі, і да сподоблені будут святинь, упрююшющеся якоже

просвіщаємії во церкві і но всяной службі во вся осьм дній. Аще
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ли же ніції отвергшеся проіаволенієм, таковіі запрещеніє убо імут
страшно, но милости ради на дві лі·гі да постятся, удаляющеся мяса і

сиронденіл і яєц і вина, творяще ноліннопонлоненін, аще убо млади
суть і кріпци, на всяк день по сто поклонов і по двою сто Господи
помилуй, аще ли же безсильні, по силі творят, совершающимжеся
двоїм літом преже осмих дней, да пріймаєт очістительнин моли·гви, і
прочан, якоже предуставлено бисть, танови биваєт о них, іли му
жів суть іли жени, тонмо еовершені возрастом.
Молитва очищенію, вже отвергійся, і пани обращающагося к
нашей ві рі непорочній:
Праведен єси Господи і прави суди твої.
По цій молитві читали три псальми, а саме: псалом

37

та псалом

50,

псалом

102.

Потом молитва другая очистительная:

Владико Господи Боже наш, іже ключа царстві.q, твоєго Пе
тру верховпому апостолу твоєму віривиu, на neл-t cвJunyю

cu

церков

осІ-tовал єси і подав moл-ty область своєя ради благодати, єже вязати і
разрішати па землі, услиши нас недостойних призивающих тя ...
Молитва ко христинном привлеченни:м язическою прелест1ю

і

обратившихсн і ко церкві пришедших:
Господи,

Господи,

і;н-се

всяческих

творец

і

владика,

благостиня, спаситель всім человіком, паче же вірним, і;исе

человіка от діяволя

козпи во глубину погибелі і

істочник

ne

презрів

прелести сведена,

но спасительнаго ради вочелові'Чиtія, єдипородпаго Сипа і Бога на
шего взискав і спас і ко себі возведе, сам владико 'Человіn,олюбче, призри

1-ta

раба своєго сего, овча словеснаго ти стада Христа твоєго суща.

Молитва отвергшимся отрочати і осквернившимся: і кающимся.
Після цієї молитви священик помазує святим миром на чолі й
на рунах та на ногах

-

і читав ще одну молитву.

Окрема глава говорить про те, як приймати жидів, що бажають
охреститись.

Лист 25-ий:
Чин како достоіт приймати іже от жидов ко христіянетій

вірі. Ісповідатися тому достоїт, і у приходящих варяти всяІ~ обичай
жидовскій, таже показовати яно от всего сердца і віри приліжния
християнствовати восхоті, і отрицатися убо яві пред цернвію всея

іудейсніп віри, і священику яві яко папред глаголющу і тому отві
щевающу на всяк о є слово, іли паки: воспріємнику єго, аще єсть сам
младенец.

Після відречення жидівської віри слідує чин святого хрещення.
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Лист

28

на обороті говорить:

О мелхіседе:кітох іже і федотіяніх і афінганох.
Лист 29-ий говорить про афінган.
Достоїт убо єже от афінган приходящих, r-~реститися хотящим,
ее глаголати.

Лист 30-ий на обороті подав чин прийняття сарацинів.
Чин і устав биваємий на іже от сарацин обращающихся :ко

чистій і істинній вірі нашій христіянетій.
Прежде же убо приходяй :ко правой вірі поститсн седмици дві,
і поучеваєтся єже во святих євангеліях, преданную нам от Господа
Ісуса Христа молитву, священно є віри воображеніє, єже єсть: Ві
рую во єдинаго Бога Отца вседер;щ~ителя, таже обложився свяще
ничес:кою одеждею, священик во нрестильници, сущим с ним іним

вірним, єлици хотят, призивавт того і став пред святою нупелію,
от:кровену імущу главу, глаголет но нему.
Слідує відречення від сарацинської віри.
Потім визнання правдивої віри християнської.

J.Jo

2.

ЗАРУЧИНИ ТА ВІНЧАННЯ

Заручини і вінчання є точно нормовані приписами церновного
права. Може ніяній іншій тайні нанонічне право не присвячувало

завжди стільки уваги, як тайні вінчання.

Щодо часу для відправи тайни вінчання, то в давнину не бу
ло нілних обмежень. ІЦойно з бігом століть Цернва заборонила він
чати в т.зв. занавані дні, тобто в нашому обряді не вільно, без ди

спензи єпископа, вінчати в такі дні: а) від правнина апостола Пи

липа до Богоявлення, б) від М'ясопусноі неділі до неділі Томиноі,
в) від неділі

Всіх святих до правнина святих апостолів Петра й

Павла, г) від

1

серпня до

15

серпня, Т:) в день Усікновення голови

святого Івана Предтечі, д) також і в посні дні тижня, тобто в се

редю та п'ятницу. Вінчання повинно відбуватись в церкві, і то пе
ред

полуднем.

Вже Ляодінейсьний Собор

(в

52

каноні) заборонив відбувати

вінчання у велиному пості. Підтвердження тієї самої постанови зна
ходимо у відповіді папи Миколи І на запит Булгарів. В ХІ сто

літті вже не тільки великий піст уважали за час заказаний, але
також і час перед різдвом Христовим, в латинників т.вв. адвент.

В денних церновних провінціях пішли ще дальше і ян заборонений
час уважали два тижні перед ріадвом Івана Хрестителя. Та до ча

су ТридентійсЬІюго собору не було однообразности.
В

Римській

християнські

Вже римляни

імперії,

громади,

на
була

території
засада:

якої

розвинулись

перші

Consensus facit nuptias.

знали заручини, ян: підготову до заключення по

дружжя, і наречений давав своїй судженій перстень. Тан заручини,

як і подружній контрант, були супроводжувані в старих римлян
погансьними релігійними прантинами.

На голові в молодих були

вінці з цвітів. Після віддання згоди на подружжя понтіфенс максі
мус приносив в імені молодих жертву божкам. На закінчення тор
жеств

відбувався

весільний бенкет.

Цер1ша виступила з окремим чином заручин та вінчання досить

обережно, та й .у відносно півному часі. Спочатну вона радше при
мінилась до існуючого державного закону та й не дивилась надто
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аа тим, перед ним був даний нонсенс, тобто згода, на заключення
подружжя. Щойно з часом появляються приписи для християн, що

ту

згоду вони виявляли

перед

єниснопом чи

перед пресвітером.

На Сході завжди відрізнялась літургія заручин від літургії
вінчання, але вже бодай десять століть ця різниця є чисто фор

мальна. По заручинах слідує тепер відразу обряд вінчання. А вже
від

IV

століття Цернва, аа принладом святого Івана Золотоустого,

шунала в обряді вінчання танож аснетичного амислу.
головах женихів мав бути символом по біди

Вінець на

(1).

При порівнянні тайни вінчання різних обрядів понааується, що
'l'ільни в етіопців є строгий припис відправляти вінчання в часі
чи разом з

Божественною

Службою Божою.

благословення женихів,

обрядову цілість.

Літургією.

Вірмени це роблять

перед

В латинсьному обряді Служба Божа й онреме
передусім

святе

Причастя,

творить

Натомість у списках візантійського

одну

обряду ба

чимо, що подружжя відбувалось по святій Літургії, хоч і з святим
Причастнм для женихів. Не тільни візантійський, але й інші східні
обряди, приписують подати женихам так звану спільну чашу з ви
ном, на згадку чуда в 1\.ані Галилейській та ян символ евхаристійної
чаші.
Щодо літургічних тенстів, то вибір біблійних читань, ліризм
пісень, глибина думки у священичих молитвах, обряди так в цернві,
як і в домах, в чині вінчання перевищують інші обряди.
У вірменському обряді анаходимо не менш як

17

біблійних урив

нів, у нашому обряді вибиваються нрасою псальми: << Елажені всі
боящіїся Господа>> та << Положил єси на главі їх вінець от камени
чесна>>. Антіохійсьна Цернва піднреслює у чині вінчання передусім
містичне подружжя

Христа з

Цернвою:

<< Яка

ти

гарна, доньно

народів, яна ти :красна. Цар Соломон оспівував тебе, Церкво свя
та. Пахощі, що їх ти розділяєш є наче пахощі рож у :квітні; уста
твої напають мід

>> (2).

Молитви в часі вінчання є двоякого роду, одні мають проси
тельний харантер, другі мають форму благословення подругів, пе
редусім невісти. Найбагатше формою є благословення в антіохійсь
ній Церкві, приписане святому Єфремові. Затримало воно до нині
відгомін тих благословень, що їх уділяли дітям своїм патріярхи у
Старому завіті. Але й текст благословення у нашому Требнику не

(1)
(2)

Грецьна Патрологія

62, 546.

Рлс А., Вінчання у східніх Церквах, стор.

124.

. 36 - Апостол та Євангеліє Чину Вінчання
F. 36 - Epistula t-t EYang~:Jjum in ordine coronationis nuptiaтum

уступас щодо

нраси,

поваги й стародавности іншим теrштам бла

гословення так на Сході як на Заході. А літургічна форма вінчання
в

нас

прямо

клясична.

В давніх часах чин заручин відбувавен в притворі

храму, зви

чайно по Божественній Літургії і нераз на кілька місяців або й

довше перед самим вінчанням. Нині, як вже сказано, заручини й
вінчання відбуваються того самого дня і так вже їх порядон у 1\иївсь
ном:у Евхологіоні. Звичайно, що женихи приходять до Церкви, під
готовані

поученням

священика та

відправивши

й

святу

сповідь.

Сучасні Требники говорять про золотий перс'l'ень, призначений для
жениха, й про срібний, призначений для невісти. В старих списнах
є мова про залізний перстень, прианачений для жениха, як символ
мужности, й золотий для невісти на знак, що жінка фізично слабша
за чоловіиа,

aJie

має відзначатись чистотою обичаїв. :Модерні часи

вже забули це символічне значення і перстені тепер

s

одного й то

го ж матеріялу таr{ в жениха, як і невісти.

Подібно є теж у випадку вінців. Тепер найчастіше вінці є зро
блені з дорогого металю й переховуються в церкві та й служать
для

всіх вінчань. Колись було інакше, а саме кожна пара ново

вінчаних мала мати власні вінці, зроблені в південних н раїнах з
галузон: оливки та прикрашені цвітами з помаранч. Ті вінці носили
нововінчані бодай упродовж семи днів. Потім зберігали їх в хаті
аж до смерти одного з подругів.

Наш

список

подав

обряд

причастя нововінчаних,

а саме

по

співі Отче наш входить священик в святилище, бере в руки там
приготовані святі Дари і виголошує:

11реJJСдеосвященпая

сеятая свя

тим та й причащає жениха й невісту. Це старий звичай і про нього

:згадує Симеон Солунський. Виглядає О'l'Же, що женихи в день сво
го вінчаю-Іл не були присутні на Божественній Лі,rургії та й що

вінчання відбувалось поза Божественною Літургією. Подібне яви
ще з у стр і чаємо зрештою ще й тепер.

1\рім святого Причастя священик подавав женихам ще общую
чашу з вином, символ евхаристійної чаші та пригадку на благосло

вення подружжя й перше чудо у Кані Галилейській. ПІ'ІТИ спільну
чашу

-

означає символічно спільне життя й неро:зривність подруж

нього зв'язку.

Вінці в обряді подружжя на Сході nідогравали таку

важну

ролю, що й цілий чин віддавна називається прямо вінчанням. Во
ни в требниках є тим головним моментом цілого обряду. Священик
не 'l'ільки вкладає їх у супроводі молитви, але й з молитвою 3діймає
їх. А молитва на зняття вінців є подана щойно по отпуеті на 3нак,
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що нолись читав її священик справдІ пізніше, тобто аж восьмого

дня по вінчанні.
Київський список предвиджує також вінчання второбрачних,
тобто вдівців. Чин цей звичайно менш торжественний. В чині по
дружжя вдівців список подає тільки одну молитву і

лом

відтак пса

Треба догадуватись, що обряд був дещо довший і крім пе

26.

редання перстепів мав ще денні молитви й читання Апостола та
Gвангелії, а танож спільну чашу. Натомість не було

святого При

частя, бо старі нанони церновного права не тільки забороняли да
вати вінці, але й забороняли свлте Причастя бодай на дею~ий час.
Потім та дисціпліна дещо злагідніла й Церква нині дозволяє вже
на обряд вінців тююж для второбрачних. В деяких місцевинах є
заборона для
робрачних

свищенина брати участь у

весільному бенкеті

вто

(3).

П риглнньмося чинові вінчання у нашому списку, поданому на
листі 34-ому.

Устав і чин обруче1-tію і ві1-tчанію, цареАt і князем і всім хрис
тияно.м.

<<По бошественной JІітургн, священину стоящу во олтарі, при
водими бивають хотнщії обручитися і стоять пред цареними дверми,
муж убо от десни я страни, жена же от ліви я. П рієм же свнщенин

nерстені два,

злат і желіsен,

полагаєть на десной страні святия

трапези, обращену бо желіsну но десной страні, златому но ліво й,
близ вдин другаго. Таrке вишед пред царсні я двері, дасть обручаємим
по єдиной свіщі горящей, і знаменав потрюнди глави їх, rлаголеть
велегласпо: Благословен Бог наш)).

По цім слідує велина єнтснія: Миро.м Господу по.молімся.

Моли·rва: Бо:»се віч1-tий, іже растоящая собрав во единство.
Друга молитва: Господи Бо;;ке наш і:исе от язик обручивий собі
церков.

Потім дає перстсні женихам .

.Якщо тільки заручини відбуваються, а не вінчання, то по цій
молитві священи.к дає отпуст.
Аще ли же хотять, абіє вінчанів творить.
Мало отпустив їх святитель ко дверем церковним, і пани вов
вращаются, приходнщу свнщенину со ініми, поющим псалом сей:

Блажепі всі боящіїся Господа (псалом

127).

І привед їх (священик) поставляєть посреді цернви і раsріша6Ть
руни їх, і стоїть на святій трапезі чаша святая, імін прежде свя

щенная і вінци два і потирец ст.клян ісполнен вина.

(3)
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І

пр івм

священик кадило

і влож тиміян, кадить жеН!fХа со

невістою і всіх тамо стоящих, і обращся на востон:, глаrолеть дія
коп: Благослови, владиw,о.
Священик nелегласно: Благословена царство.

Потім слідус мирна GІ\тепіп.

Молитва: Боже святий создавий человіw,а і от ребра вго сотвор
;нсеиу.

Входить внутр олтаря,

вsимавть вдин вінец от божественния

трапеsи і іsшед глаголет: Господу по.молімся.
І sнам:енав с вінцем крестообраsно на главі мужеви,

глаголя

ее: Господи Бo'JfCe наш славою і честіто вінчай вго.
І поставлявть на главі єго вінец, Ішмуждо со sади держить вінец.

Священик паки вшед в олтар, і прівмлет другій вінец.
І вінчає невісту та молиться подібно.
А

по·гім

одночасно

благословить

жениха й невісту та

каже:

Господи Боже наш славою і честію вінчай їх.

Полож~tл вси на главах вто вінец от w,aJ~teни честнаго, ;ж:ивота
просиша у тебе і дал вси Ї.4t долготу дній во віw,и віка.
Молитва:

Господи Бо;ж:е 1-lаш,

иії, і сподобил вси во

Hal-li

i'JfCe

спаситель1-tим ти смотре

галилейстій честе1-t показати брак,.

По молитві прокімен: Славою і честіто віl-lчал вси їх і поставил
є:сп 1-lад діли

pyw,y

твовю.

По апостолі та євангелії сугуба єктенія і єктенія просительна.
По єктенії просительній: І сподоби

1-lac

владиw,о, а люди спі

вають Отче наш.
Симже

глаголемом,

входить

священик

во

олтар

1

прІємле'І'Ь

поти:р, в немже суть преждеосвященнап і воsдвиг, глаголющу дія
кону Bol-lЬJtiм, самже: Преждеосвяще1-t1-tая святая святим, і іsшед

подаєть ім святих таїнств, півцем поющим: Чашу спасенія прій.и,у.
Таже полагаєть святий потир на божественній і священній тра

пезі, і принлонея ко общему потирю, в немже вино, молитсн тайно:
Боже, і;ж;е вся сотворивий кріпостію си.
Таже пр івм чашу в немже вино і даєть мужеви пити, сам держа
чашу, потомже і жені, посемже паки мужеви дає1·ь, і ПаІ\И тююжде

жені, іскушаєт і она, і паки такожде творить до трижди і остано:к
мужеви даєть іспити, тажедасть :кому любо тую чашу і сонрушать ю.

І абіє пр івм їх священник
кругом, пою ще тропар сей, глас

sa
7:

руки держащихся, обращаєть їх

Святі мученици, іже добрі страдавше і віl-lчавшеся.
Поют же сей потрижди тан-\е єдиною сей: Слава тебі, Христе
Бо;нсе, апостолом похвала.
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Тюне биваєть єнтеніл.

Поминають царя, святителя, і кума, і

нововін чанних.

СвлщениІ\ молиться: Братів радуйтес.'і о Господі всегда і паки
реку радуйтеся.

Нраткоє ваше да разум1ю будет всім человіком,

Господь блllЗ, нічто;нсе пецітесл і Бог .мира да будеть всегда со ва
ми, нині і присно і во ві~~,и віков.
По отпусті священик

-

обращаєть нововінчаних десною страною

ко западом і глаголеть: Господу по.молі.мся і молител молитвою сею
снятія вінцем: Господи Боже пришедий во Ranю гал,илейс~~,ую і та
.иошній бран благословив.

Лист

37

на обороті має окрему главу, що подає молитву 1'а

устав вінчання вдівців.
Молитва внегда благословити двоєжен це в:

Господи Боже наш іже Авраама друга навнав і Ісаана пре
возлюбив і Яноnа ко жені Лії совокупив, устроїв же того і второму
ложу Рахіїлино приобщит:исл, сам благос.,"Іови нині раби своя сін.

Потім псалом
убоюся.
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26:

Господь просвіщенів .JWЄ і спаситель .мой Rого

3. ТАЙНА ПОRАЯННЯ

Літурrічна форма тайни покаяння ІІІ і

lV

століття нам доста

точно відома. Християнин тих часів мав обов'язок визнати перед
вписнопом свої тяжкі гріхи. Під тяжними гріхами треба розуміти

великі провини супроти Бога чи бJІижнього, як відречення від ві
ри, вбивство, чужоложство, тощо. По ісповіді гріхів каннник всту
пав у ряди пенітентів. Вправді сповідь була тайна, але покута бу
ла явна, прилюдна, а на остаточне примирення і розрішення від

гріхів і кари треба було ченати довший час, залежно від суду єпис
копа чи священина-сповідника.

В цей час маємо на Сході чотири класи наяннинів.

Перші 3

них це ті, що ім заборонено входити до храму і тільки у притворі
вони просять про молитву за них. Другі, звані в латинсьІП'ІХ кни
гах авдитори,

мали

право

входити до

храму на літургію

слова,

так ян оглашенні, та слухати там читання святого письма й про
повіді. Треті наяннини були ті, що мали право бути на богослужбі,
але мусіли клячати увесь час. Четверті вкінці стояли, але на бого
службі вони не мали права приносити ніяких приносів, тобто х.лі
ба й вина.

Вони не мали права приступати до святого Причастя.

Поза храмом пенітенти маJш обов'язок жити ян. монахи-понутниюt,
ходити у nокутничих одежах, nоетити, молитись навколішки, ВІД
назуватись від дозволених приємностей суспільного життя.
Церн:ва авертала свою печаJІиву увагу на каяннш-йв в той спо
сіб, що по нождій богослужбі єпископ чи пресві1·ер КJІав ру1-ш на

голови іх та читав відповідні молитви, а вірні також мали обов' я
зон аа наявників l\юлитисн. Ось звідси й треба пояснити собі ба
гацтво молитов за наяннинів, збережених у старих Евхологіонах.
Коли каннників відпускали перед велиним входом 3
рами,

тобто

разом з

оглашенними,

то

священик

чесними да

читав над

ними

молитву. Те саме й по святій літургії над тими, що у мовчанці, у
сльозах,

навколітни

молились

в

часі

приношення Евхаристійної

жертви.

На випадок смерти Церква роарішала наянни:ків на смертному

ложі,

не дивлячись, чи скінчений вже реченець покути. Також в
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Інших днях року мало місце торжественне примирення калннинів,
а це передусім на такі празнини ян Пасха. Це примирення відбу
ва.1Іось прилюдно і відносилось до багатьох каяннинів. Навіть та

ний отець Церкви, як Іван 3олотоустий, нічого не згадує в своїх
творах про приватну покуту й розрішення r~аянника в чисто пооди

нокий спосіб, як це в нині. В своїм творі << ПрD священство>> 3оло

тоустий говорить

про

17

різних

обов'язнів

священина,

але про

<<слухання сповіді >> агадни ніяної немає.
Перший день

велиного посту був в давнину

і

першим днем

положення рун єписнопа на наннииків. А тому, що пенітенти хо
дили в той час з накритою нунолем головою та nосипали гшюву по

пе.1Jом, то й завівся звичай, що на

поча'l'НУ чотиродесятниці сам

єписноп довершував ·rого обряду, посилаючи J-\аянникам голову по

пелом і кажучи: Згадаu чоловіче, що ти :Jемля єси і в зелtлю поверн,еш.
Старі форми понути мусіли в новіших часах дати місце новій

літургії та новому чинові тайни покаяння, Я.Rа нині вже є чисто
приватною понутою в тому змислі, що но.tІЩІІЙ каянню~ особисто і
тайно

приступає

до

святої

сповіді,

тайно

виповняє валожену

на

нього покуту і в сповідальниці тайно одержує від священика розрі
шення. Часи змінились, і в нових вінах прилюдна пону·rа но мала

б уже позитивного висліду. Крім цього і совість християн розви
нулась в тому напрямі, що кождий уважає себе за грішника, хочби

й навіть не мав на совісті якого злочину. Вкінці І V Литеранський
собор встановив церковну заповідь

пасхальноі сповіді всіх вірних

так, що всі мали обов'язок перед Великоднем сп()відатись і по посній

підготові, по умертвленнях та молитві пристуrшти до Господньої
трапези. Тоді як покута в перших віках християнства тривала в

деяких вірних ціле життя і тільни коротко перед смертю вони діста
ли розрішення та й могли приступати до святого Причастя, з рішен
ням

lV

Ля·rеранського собору практика оста'l·очно змінилась. !\анн

ник діставав відразу розрішення від гріхів і міг приступати до свя
того Причастя.
Щодо самих обрядів тайни понаяннл, то в християнської стари
ни дійшли до нас тільни короткі вісті. Певним
давали через

молитву та положення рук.

s

те, що розрішення

Т()чніші дані походять

щойно з середньовіччя. Так на Сході ян на Заході приватна сповідь
відбувалась в той спосіб, що наянни:к приход~ІВ Д(J свищенина і па
дав перед ним навколішки. Священик читав 1\ІОЛІІтву, псальми, єк

тенію

чи інші короткі

молитви-візвання

про поміч Святих.

Тоді

запрошував наянника визнат:и перед ним щиро й одверто всі гріхи

так, наче б стояв перед ним не священин-сnовідю'п~, але сам Христос.

В часі визнання гріхів священик сидів, а каннник клячав, хоч і
були випадки, що оба вони сиділи у затишному місці, відповідному
до такого таємного зізнання. По визнанні гріхів сповідвин давав
пенітентові поучення, нанладан на нього покуту і, поклавши руку
на голову його, читав молитву розрішення. Щойно в ХІІІ чи радше

столітті на Заході появллється індікативна форма розрішення:

XIV

Я тебе роарішаю від всіх гріхів твоїх. Форму цю, як загально обов'я
зуючу в Церкві, припиеав Тридентійсь:кий собор
Чин святої тайни Покаяння

(1).

в нашім списку вже добре офор

млений. Якщо прийняти, що найстарші списки з чином сповіді по

ходять з Х століття, то наш чин є значно пізніший:, але своєю струк
турою відповідає він вповні тим усім чинам, що їх приписують свя

тому

Іванові Постнинові (візантійський патріярх

582-595).

До речі

патріярх Іван Постник ледви чи оставив по собі який чин покаяння,
але в ХІ та в ХІІ столітті

була тенденція приписувати святому

Іванові Постникові все, що відносилось до покаяння

(2).

На розрішення наянника є аж сім молитов. Всі вони заховують
т.зв. депрекативну форму, отже ні в одній з них немає виразних

слів: Розрішаю тя від всіх гріхів твоїх. Ця виразна індікативна
форма значно пізніша і вона увійшла в наші Требники під впли
вом латинської дисципліни. Відомо, що увів її в :Київі Митрополит

Могила, а з могилянсьним Требником пошири.JІась вона і в московсь
кій Церкві.

У східніх требниках

появляється

ленеького архиврейства Папи І\лимента

індікатявна форма за все

VIII,

що був дещо затур

бований тим, пасиільки священини грецького обряду важно розрі
шають каннників, передусім у наглому, смертному,

не мають під рукою літургічних нниг
одної з семи

молитов.

Індікативну форму приписує т .зв.

для вірмен. Папа Венедикт
джує

слова

свого

випадку, коли

і не можуть відчитати ані
Де:крет

в буллі << Етсі Пастораліс >> потвер

XIV

попередни:ка,

але не настоює

на тому,

щоб

у

Требнику, виданому за його благословенням, вставлено іпдікативну

форму << разрішаю тя

>>.

Цей Требник має о·rже три депрекативні

мо~'Іитви на розрішення налнника (З).

3

дотепер сн:азаного багато дечого можна за:ключат:и не тіль1~и

про сам розвиток обряду святої сповіді, але про багато подібностей,

що існували однаково на Сході, ян на Заході. Переглядаючи ру-

(1)
(2)
(3)

ТАЛЬГОФЕР-ЕЙСЕНГОФЕР, ТОМ

11,

ДЕ МЕЕСТЕР, твір цит., стор.
ДЕ МЕСТЕР, твір цит., стор.

СТОр.

374:-3?5.

140.
151.
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Іюписи болгарсьних, сербсьних та грецьних Требників та порівню
ючи їх а Номонананом і :Кормчою ннигою з ХІІІ століття, доходимо
до ствердження, що до Х віну не було великої різниці в уділюванні
тайни Понаянин. В списках різних церковних провінцій є молитви,
що говорять про власть верховного апостола Петра в'язати й розв'я

зувати. Літургісти добачають в тому римський вплив на уклад мо
литов, що поставали в Римі, а звідси череа грецькі монастирі Італії

продіставались на Схід. Зрештою, годі говорити тут про вплив За
ходу на Схід. В тих часах була прямо виміна спільних дібр і спіль
них надбань. Про вплив можна говорити в нас в Rиїві щойно піз

ніше, за часів митрополита Могили, що до свого Требника прийняв
без вагання добре опрацьовані схоластичними богословами пояснен
ня про святі Тайни і про спосіб уділювання іх. Петро Могила увів
до свого Требника й форму розрішення, взяту з латинського ритуа
лу: << Господь і Бог наш Ісус Христос благодатію і щедротами своего

человінолюбія да простить ти, чадо, согрішенія твоя і аз разрішаю
тя от всіх гріхон твоїх, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа)>.
Авторитет Петра Могили вистарчав, що ниївсьні видання прий

няли й незмінно передрукували в Москві. Чин святої сповіді з моги
лянсьноrо

Требника

запозичив у Моснві

патріярх

Нікон

в

1658

році, а його наеліднин Йоаким взяв навіть дослівно й форму роарі
шення.

Правда,

Ніион,

унладаючи

чин

святої еповіді, узгляднив

також київський Номоканон.

:Київський Номонанон мав чотири різні видання. Одно з них,
а саме видання з

1624

року, припало Нінонові до вподоби, бо в

ньому наводиться багато питань до каянника відносно його віри в
<< правдиву Церкву

віруєш, сину,

-

))

з гоетрими напастями протп :католиків.

питав там священик

-

«

Чи

у святу православну цернву,

що була насаджена на Востоці і прийшла до Заходу?

» Ty·r

звернено

отже багато уваги на гріхи проти віри, тоді ноли в раніших видан
нях

Номонанона нладено більший натиск

на

гріхи проти

святої

чистоти.

Колись у цілій Церкві, а нині вже властиво тільни на Сході,
понута має не тільки характер задоситьучинення, але ще в більшій

мірі і лікувальний харантер. Колись покута продовжувалаеь довгі
рони, а нераз, напринJшд у випадку відступства від віри, ціле жит
тя. Тому й у старих списнах маємо два розрішенпя~ одне від грі

хів,

а друге від нлятви.

Розрішення від

гріхів давав священик

безпосередньо по їх визнаш1і, але рівночасно й накладав понуту,
епітимію, та й щойно по виповненні ії розрішав від клятви, так що
наянник міг уже приступати до святого Причастя.
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Глава
над

24

нашого списка подає чин сповіді а довгими молитвами

каянником.

Чия ісповіданію. Прійдеть хотяй ~аятися гріхав своїх. Єм поп
за ру~у і ведеть вго во ц,ер~ов, іли на .f.tr:cтo бе,1.молвно. По.мо.литася
оба ко Богу.

І речет поп: Благословен Бог наш, таже Царю небесний ...
По Прийдіте по~лоні.ися, псалом

50

Помилуй мя Боже таже

БоJІсе в по.иощ .мою вонь.ми.

Тропарі

По.4tuлуй нас Господи.

-

Господи помилуй

12

разів, а тоді поклони з молитвою:

Согріших, Господи, прости .мя.
!.мені твовго ради святаго

прий.ми .ия, Господи, кающагося

no.~t-tuлyй .мя.

Посем поп глаголет тихо:

Чадо не стидися лица человtч.а, всt

бо грішні всь.ми, не потаї в ссбі ні вдин.аго гріха.
І по сем глаголеть поп попов:

І сповідаю аз .мІ-tогогрішний раб бо;жій ~о Господу Богу все

дерJкителю і ко Пречистій Матері Бо;жій по Святій Богородиці,
ко святим небесна.« силам і ~о всія святим пред тобою отче, яже
єсь.м вся дні живота своєго согрішил ...

За священиком повторює каннник свої гріхи вольні й невольні,
поповнені словом, ділом чи гадкою; кається з них і жалує.
Потім священик

-

повели єму пасти ниць і глаголеть со с.леза.ми:

Господи помилуй, тридцять разів.

Потім мо.литва:

BoJ-sce

простивий Н афаном Давіда

проро ~і-а, своя ісповідавщу

злая, і петрово от.метат-tіє плаr;_авшу гор~о і блудницу слезившу пред
преч,исти.ми ftогами твоїми ...

той caJІt Господь наш Ісус Христос

Спас наш простит тll, вся влик,а пред Nll.М .~twвй ісповідал вси худости.

Молитва вторая:

Величая возвеличаю тя Господи, яко призріл вси па ~•t06 с.«и
ренів і не затворил єси мене в ру пах врагу, но спас.л єси от бід душу.
Молитва третая:
Господи Бо;же спасеніл пашего, іже пророк,о.м, твоїм Нафа1ю~и

каявшуся Давіду о своїх согрішеніїх отпущенів дав і ~панасіїно поn,ая

нів і .молитву прів-«, ти сам нині раба твовго

(іJІ-t.чрек) пающагося о

своїх согрішеніїх прийяи обичним ти человіколюбіє.м, презирая вго
вся согрішенія.
Молитва

четвертая:

Господи Боже наш, Петрові і блудниці слезами оставленів
гріхом даровавий,

і митаря

познавша своя

прегрішенія оправдав,
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прийми ісповіданіє раба своєго

(і~tяре~), вже согрz,шив

волни.ми

неволни.ми гріхи.
Молитва пятая:

Господи Боже спасенія нашего, .мд,.іlостив і щедр і долготерпи

лив і мl-lогомилостив, при~~:лонивий не6еса і сошед на спасепів роду
-человічес~о.му,

хотя й смерти грішн u-,cy,

1-te

1-to

обращенів

живота.

Молитва шестая:

Господи Боже наш, і;исе ключа царствія твовго Петру вер
ховному апостолу твов.му пору-чив і на 1-te.лt святую цер~~:ов создав і

дав 6/rty власть твовю благодатію вяаати і разрішати гріхи на землі,
услиши нас недостойних, приаивающих

m.rt

на очищенів рабу твоє.му

сему (імяре/'і,) удиви на не.м ..м,илость твою.

Молитва седмая:
Господи Боже 1-tаш, приашзая праеедники во святиню

гріш

ники во покаянів, ісповіданіє раба твоого (імярек) прийми, припа
дающа І'і,О вели-чествію твоєму.

Таже поп: Господи

помилуй,

40

раз.

Слава і нині.

Христос

істинний Бог наш.

І ту расмотритася оба, аще будет достоїн святих тайн, нтому
научив і паназав много простит:

ЧafJo прощавт тя Христос не

видима і аа грішний.
Тако rлаголи молитву

прощальную. Аще ли недостоїн будет,

дай время по силі, єлиио можеть понести.
Молитва разрішити і сповіднина восьмая:
Всемогій вічпий Боже, ісповідавшу тобі рабу твое.иу (і.мяре/'і,),
твовя ради -чистоти гріхи отпустиши.
Молитва

разрішити і сповіднина девятая:

Господи Боже вседержителю все.мгій, ві-чний .м.ллосердий Бо
же, і;исе о m гр іх помощ вс и.
Молитва деснтая:
Милосердий

благий

Господи

че.Іlові/'і,олюбче,

іже

сво'іх ради

щедрот послав вдUІ-tороднаго твоего Сипа в .мір, да развержеть еже
о пас прегрішеній рукописанів.
Молитва юже глаголеть архіврей іJІИ духовнии хотящому при
частитися

божественних і

животворящих:

тайн,

пращая

6МУ

вся

согрішенія вольная і не вольная і всяку Rлятву.
Господи Ісусе Христе Боже

наш, Сине і слове Бога

;исиваго,

пастирю і агuче, вае.мляй гріхи .міра, і:нсе долг дві.ма должl-lu~~:о.м,а
оспшвивий.

Ця остання

-

це молитва

розрішення иаяннииа

мії на причастя святих Христових тайн.
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й

від епіте

Малий Требник, виданий в Римі

1947

року, подає чин споюдІ

у снороченій формі, але зовнішньою струнтурою вона подібна до
цієї

XV

століття. Священик, взявши на себе епітрахиль, має читати

начало обичне та троцарі П о.мллуіt пас Господи. Потім слід ус вивнан
ня гріхів. Під час сповіді так духовний отець ян, і :каяннин, стоять.
Щойно після визнання гріхів і валоження по:кути священик каже

каянникові: Поклонисл, і відчитує над ним молитву. Вкінці розрі
шає його словами: Господь і Бог наш Ісус Христос. По закінченні
сповіді священик читає разом а присутніми наннниками: Достойпо
в сть яхо воістину та дає відпуст.
Подаючи цей обряд, римський Требни:к

вже й не агадує про

той чин тайни Покаяння, що відбувається в нас бодай триста ро
ків у спосіб, та:к снавати б, приватний, вепри аналої в церкві, але

у сповідальниці, в місці затишнім, де каннник має змогу на боці
представити

свої труднощі,

просити сповідпика про пораду, тощо. Цей спосіб

від очей других

вивнати

свої

гріхи,

3анадто подіб

ний до латинського. Ба навіть в багатьох Требни:ках був він дослів
ним перенладом молитов з латинського ри1'уалу. По тій лінії пішов
Требник, виданий у Супраслі

1736

рон у, а 3амойсьний синод пот

вердив цю практи:ку. Але про т.зв. латині3ацію годі в даному ви
падку говорити. Принайменше ніякої вини тут не мають ва собою
наші католицькі видання. Це ж митрополит Могила, що упорядку

вав чин тайни Понаянин в тому напрямі, що й додав індикативну
форму ро3рішеннн. До того Петро Могила мав уже перед очима ви

дання Требнина православних у Вильні

3 1618

року. В цій нниаі

православні самі перейняли латинські впливи, без ніякого натиску
3боку. Там подали вони

індикативну форму розрішення та

у поширеному виді, 3і словами: от велкого союза

ще й

к,.лятвеннаго, за

преще!-lіл і удержані.я, тан ян це є в латинському требнику. Пра

вославний монастир Святого Духа у Вильні хотів приподобатись
цим канцлерові Левові Сапіві і присвятив йому книгу. Сапіга, хоч

і католик, то відносивел

s

погордою до унраїнських та білорусьних

католинів, щоб не драsни:ти мосновсьІ-юго царя.

Чин святої сповіді, у, тан сказати б, чистому східьному виді,
мають наші Требники, видані у Стратипі та в Острові
львівські видання

(lt)

1606,

і денні

(4).

Чин святої сповіді, в Урядовім Віспину Апостольського Візитатора,

аа червень

1952,

стор.

81-85.
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4.

ПРЕСВЯТА ЕВХАРИСТІН

Пресвята Евхаристія упродовж внпв стала в Церкві осеред:ком
цілого життя. Священики це служителі тоі святої тайни, тобто до
них належить це ве~rrи:ке й страшне таїнство

перемінювати хліб у

-

Тіло і вино у Кров Христову. Але в перших століттях не :конечно
самі священики уділювали святого Причастя відсутнім на Службі
Божій вірним. Вправді святий Юстин наже дияконам носити хво
рим та відсутнім на Богослужбі братам Евхаристійний хліб

(1).

Але

в багатьох випадках самі вірні несли до хати хворим та відсутнім
ПрРсвяту

Евхаристію.

У випад:ку

священинів та дию,онів

було

так, що в недузі вони самі подавали собі святе Причастя, аначить
переховували Пресвлту Евхаристію в себе по домах.
В життях святих, що жили до VПІ століття анаходимо нерід:ко
випадки, що монахи не-священики або й прості

перед смертю

Пресвяту

Евхаристію.

Святий

вірні самі брали

ВенедиR'Г,

агідно

а

свідоцтвом святого Григорія Велиного, аани помер, ка3ав завести
себе до церкви і там сам запричастився Христового Тіла

(2).

Дивля

чись отже в ті давні часи, хоч ян нам нині може це бу'l'И дивним,
мусимо сназа·rи, що обрлд святого Причастя не був тоді виключно
зарезервований

священнослужителям.

Тшіож згідно з біографічними оповіданнями тих давніх сто.піть

хворим давали Вресвяту Евхаристію під двома видами. Тільни в
рідІіих випадках ІІресвята Евхаристія в названа Тіло Христове, але
й це не означає, що Причастя хворих було під одним видом. В ден
них

випадІ·\аХ

подавали

віддільно,

ІІаперед

Тіло,

а відтан Кров

Христову. Але частіше святе Причастя даваJІИ хворим в той сно

сіб, що подаваJІИ рааом, замочившІІ евхаристійний ХJІіб в освячено
му вині. Той обряд був поширений, бо й більш від11овідний ддл
хворих, полснив ХІ Собор в Тол6до, гл. І І,
Передусім до

VII

144.

століття не було нілної заборони мирянам,

у випадку потреби уділяти недужим святого Причастя. Але та:ка

(1)
(2)
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І Апол.

13, 5; 67, 5.
37, Лат.

Діялоги, ІІІ,

Патролоr я

66, 202.

заборона вже 6 в ІХ столітті та пізніших. А вже у
та

XV

нинові

XIV

столітті

столітті ця заборона 6 така строга, що не можна було миря
взагалі діткнутись Пресвятої Евхаристії,

і,

якщо не було

священика, то хворий вмирав без святих Тайн.
Відносно способу причащати недужих, то в першому тисячрі ч

чі так на Сході, як на Заході, він був потрійний. Поперше, хворого
несли або везли до церкви, звичайно в часі Служби Божої, і там
він причащався святих Тайн. Той звичай ще нерідко

можна було

бачити по наших селах і до останнього часу. Але був ще інший спо
сіб, а саме правити Божественну Літургію в домі недужого і в часі
цієї Літургії причащати його та інших
соби не вавжди були

присутніх. Та оба ці спо

легні до переведення і тому й витиснув їх

третій спосіб, а саме несення Пресвятої
дому

Евхаристії в церкви до

недужого.

Справді

довго, бо

до

ХІІ

століттп навіть на

Заході давали

недужим святе Причастя під двома видами. В багатьох випадках
наперед давали Тіло, відтак Кров Христову, як це бачимо в Треб
никах з подвійною формою, що супроводжувала святе Причастя

(3).

Частіше давали Тіло Христове, замочене в освяченому вині, і тоді
говорили наступну формулу: <<Тіло Господа нашого Ісуса Христа,
напо6не Кров'ю, нехай сохранить душу твою на життя вічне

>>.

Але

не завжди можна було довше вберігати освячене вино, а випадки

причастя хворих були нерідкі. Зачали собі помагати в той спосіб,
що брали авичайне вино і ним напували частичку Христового Тіла,
заки подавали недужим.

Деякі

богослови

ви: двигнули думку,

що

вино освячується через діткнепня з Божественним Тілом, піднесли,
як бачимо, дуже ніжне богословське питання. А щоб покласти того

роду міркуванням кінець, зачали подавати

святе Причастя тільки

під одним видом. На Сході цієї дискусії не було і тому ще й нині
священик, подаючи· хворому святе Причастя, напоює частичку нео
свяченим вином. Це й мав практичне значення, бо частичка є суха

і хворий мігби: мати трудність спожити її.
Відносно питання про святе Причастя вірних, що можуть прийти
на Богослужбу, то на Сході не було ніколи намагань причащатись

поза Божественною JІітургі6ю. Вірні

причащались на Службі Бо

жій, а як у пості були :колись т.зв. алітургічні дні, то Церква ско

ро завела службу Преждеосвящених Дарів і дала

(3)

її таку форму,

Требнин святого Ремігін з Раймс, ХІ століття, Лат.

Патрологія

78,

530.
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що вірні мали амогу молитвами й піснями приготовитись до прийнят
·гя святих Тайн.

Rрім цього Требники мають ще т.ав. чини підготови до при
частя

Божественних Тайн. Це на те, щоб так священики як вірні

могли належно розположити своє

серце до велиного таїнства.

В Київському Евхологіоні, глава
чин підготови до святого

25,

лист

48

на обороті подає

Причастя:

Послідованіє іже Ію божественному причащенію.
Зачинається примітною про необхідність достойно причащатися

Тіла й Rрови Господньої, а та:кож про :конечність підготови через
святий піст, через молитву й добрі вчюши.
І по настоящем вседневном пр ави лі сицево начало:
За .м.олитва.ми святих отеч наши.т.

По началі обичнім тропар:

Безза:конія

мол презри Господи.

1же от Діви рождейся.

По тропарях: Господи помилуй

а вjд'І'аІ' псалом

50:

12

разів і Прийдіте по~лоні.мся,

По~tилуй .мя Боже.

Тоді нан он святому причащенію.
По каноні: Достойно єсть, Трисвяте й по Отче наш,

тропар

велиного четверга: Єгда славнії у'Чеnичи.
Потім слідують молитви перед і по святім причастю. В списку
передбачено таr-юж випадок сRоропостижної смерти, коли вмираючо

му треба нагло дати святе Причастя. Подає це глава
Чин єгда соключится во скорі вельми

36,

лист

62.

больну дати причастіє.

По началі обичнім: Вірую во вдин.лго Бога і Вечери твовй тайній.
Молитва:
Владико Господи Баше наш, єдин Їміяй власть отпущати гріхи.

Священик розрішає вмираючого від гріхів та дає йому святе При
частя.

Чин, як причащати хворого, в нас короткий. Виглядав, що він
взятий а грецьких нниг, бо в Греції цей обряд був скромний і не
осягнув такого розвитку, як в нас на Украіні. Симеон Солунсьний
1-шже тільки

коротко, що священик несе до хворого святі Дари в

чаші і в одягнутий в епітрахиль. ТайІ-ю може нееги святі Дари тіль
ки на випадок якої небезпеки, або як дорога дуже далека й неви
гідна, примjром через пустиню. Л. Аллятій агадує про звичай, що
священика зі святими Дарами супроводять диянони, тримаючи в

руках запалені свічки. В домі хворого священин

сповідав його, а

відтаи читає приписані молитви й причащає святих Тайн

(4)
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95-96.

(4).

~r зв' нану з причастнм недужих зайшла в Цернві потреба пере
ховува1'И Пресвяту Евхаристію. А в перших вісьмох століттях, Ішли

миряни не були винлючені від подавання святих Тайн Тіла і Кро
ви, нерідко знаходимо випадки

переховування Евхаристії по при

ватних домах. Це тимбільше, що Слушба Божа рідно відправлилась
·rоді на буднях, а тільни в неділю, а тимчасом вірні хотЇJІИ частіше

причащатись

святих

Тайн.

В

Апостольсьному

Римсьний робить натян на щоденне

святе

Переданні

Іполит

Причас'Т'я, н:оли

каже,

щоб перед тим християни повздержувалиеь від іншої поживи. Про

щоденне святе Причастя маємо виразні

сліди і в святого Єр о німа.

Для ІІІ століття можна знайти свідоц·rва в Тертуліпна длfІ Африни
та в Іполита для Риму. Тертуліян, говорячи про труднощі, що поста
ють у мішаних подружжях, коли один з подругів є поганин, наже,
що християнсьний

подруг буде змушений потайки приймати свfІте

Причастя та ще й уважати, щоб не було збезчещення святих Тайн.

Так Новаціли ян Іполит в Римі папоминають нераз християн, щоб
уважали на святі Дари та й не дозволили на профанацію їх з бо
ку поган. А Новаціни оповідає ще й історію одного злого християни

на, що, вийшовши аі Служби Божої, пішов на поганські видовища,
маючи при собі Пресвяту Евхаристію.
Навіть

для

століття існує достовірне

VII

свідоцтво

у

Веди

про хлопця на ім'я Кедмон, що в часі забави а другн.ми приятелями
мав дивне передчуття

блиаьн:ої смерти. А що не хотів вмерти без

прийняття святого Причастя, то й запитався, чи в домі

часом не

переховується Пресвята Евхаристія. На відповідь, що та:н:, сам аа
причастився святих Тайн.
Переховування

очевидно звичаю
столітл вже

й

Евхариетії

в приватних

домах не винлючало

переховувати її передусім 110 цер1шах. А від ІХ

сталось правилом, що тільни

Божі доми, цернви,

могли бути місцем для збереження святих Тайн. Але до

XVI

століт

тя навіть на Заході нивоти не були принріплені до свfІтої трапези
та й взагалі на головному престолі не переховували

Евхаристії.

Зачинаючи від ІХ століття, знаходимо сліди т.зв. Евхаристій

них

голубів,

що

в них переховували

святі Тайни.

невеликі нивоти у формі с:н:ринь, що нагадували

Знані танож

скриню

-

кивот

Старого Завіту.
В Київському Евхологіоні глава

25

подає чин святого Причастя

Божественних Тайн так, я:н: він уже в повному

своєму розвитку

увійшов до богослужебних книг і має служити для підготови вірних
через молитву та відповідний канон гідно прийняти святі Христові
тайни Тіла й Крови. Служитель Тайни очевидно священин. Молит-

157

ви й правило мають служити передусім духовним для їх особистої

підготови до служення Божественної Літургі1.
Глава

26

подав на двох сторіннах чин Причастя хворих, що ВІд

бувається в хаті недужого, будьто при нагоді уділення святої Тай
ни Оливопомазання, будьто при іншій нагоді.
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ПОСТРИЖЕННЯ В МОНАШЕСТВО

5.

Заховування Божих заповідей
На цій дорозі

пос·rоJта:

стоять людині

похоть тіла,

-

це дорога до вічного життя

похоть очей та житейська гордість

поконапня цих перешкод має християнин ще онремі
ме євангельсЬІ\Ї

ради:

(1).

різні перешноди, а це по словам

добровільне убожес·rво,

(2).

а

До

засоби, а са

досмертну

чистоту

та совершении й пос.11ух. Ці ввангельсьні ради дав сам Христос і за
ними упродовж віків йдуть люди, посвячені Богові у мопашому чині.
Монахи мають три степеві:

перші з них, то початнуючі, другі

мають так звану малу схиму або малий ангельсьний обрав, а треті

мnють вел:ину схиму або велиний ангельський образ. Відповідно до
цього в Требнинах анаходимо три чини, а саме: послідованіе во оді

яніе ряси, послідованіе .малпя cxu./vtи сиріч .мднтії і послідованіє ве
ликого ангельського образа. Посвячення себе монашими обітами Бо
гові на службу називається також постриження, від обряду постри:
ішшня

волосся,

що

його

довершує

ігумен,

настоятель

мовашої

обителі.
В початн.ах монастирі у всьому

пристосовувалися до обрядів

епархій чи церковних провінцій, на яних вони

знаходились і не

мали ннихсь власних уставів. Зчасом такі устави постали, і вистар
чить тут згадати моваший У став святого Теодора Студита Ісповід
ни.ка, що через Афон прийшов до нас на Унраїну в нняжих часах.

Очевидно, що святий Теодор Студит оснував
святого

Отця Василія

святого Бенедикта, що в

Велиного.

8

та

19

свій

устав на науці

На Заході найцікавіший

устав

главі подає церІ·ювне правило, ду

же відмінне від того, що його мав латинсьний обряд, а знову ж у
главі

58

подає спосіб силадання обітів, а в главі

64

говорить

про

благословення архимандрита чи по-венеди:ктинсьни авви.
Після двох місяців побуту в монастирі кандидат, що дає запо

руку на витривалість у моваших подвигах, має дати відповідь на
питання: Ось правило під ях:им .маеш жити і подвизатися.

(1)
(2)

Мт.

Якщо

19, 17.
2, 16.

І Іван.
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мо;ж:еш,

оставайся.

Якщо

тобі

не

по-силі,

то

свобідно

залишай

.1tonacmиp. Як кандидат дасть позитивну відповідь на питання, оста
неться в обителі, відбуде

свій новіціят упродовж дальших десяти

місяців, то 'l'Оді чекають його часові обіти. Власною руною має він
написати обіти убожества,

чистоти й послуху. Той документ має

він положити на святім престолі, співаючи

стих псальма: Прий.ми

мя, Господи, по еловеси твоєму, і жив буду, і не пасрами .мене от
чаянія .мовго (Пс.

118, 116).

Ціла монаша спільнота тричі повторюва

ла цей самий стих і занінчувала його славою: << Слава Отцю і Сину
і CвJtтo.ny Духу>>. Новик кланявся до зюrІ.:Іі nеред кождим монахом

і просив про молитву за нього.
Хоч

святий

молитовпиці

Венедикт

наже,

що

чи цернві в присутності

не згадує про відправу

Служби

є традиція з нагоди професії

професія

всієї

має

відбуватись

в

братії, то нічого однак

Божоі. Та вже від

VII

століття

правити Службу Божу, а професію

саму снладали новини або на початку Служби Божої, або між чи

танням Апостола та Євангелії, або найчастіше таки в часі жертву
вання дарів, тобто офферторіюм. Снладовою частиною цього обряду
були, очевидно, облечини у монаший одяг.
Rиївсьний Евхологіон мав три окремі чини 1\юнашого
ження.
рясу,

Перший з них

чи,

-

це чин на одягнення

як :кажуть І~ниги,

фором. Йому постригають

постри

ряси. Облечений в

посвячений у рясу, називається рясо

волосся на зню~, що мав

<<

с отятіє.~rt

нечувственних власов отложити і безсловеспия мисли і діянія і спо
добитися воспрі.чти благоє і легкоє і.чя Господнє

».

Монаша ряса

це одяг смирення й покути, а камилавка, колись шапка
го воJюсся

-

s

-

верблюжо

це пригадка на вмертвлюваннл тіла. Взагалі, всі мо

наші одежі мають бути прості і означають смиренність життя, по
нуту й п.тшч за свої гріхи та гріхи світу.

Глава 31-а, лист 69-и:й:
Чин бивавмий на одіянів ряси.

Виходить хотяй

пріяти рясу і творить метані є но ігумену, і

вопроситсн от него, аще убо со всяким: усердієм і многоематренієм
сей хощеть і єгда обіщаєтся во церков входить і творить метаніл
три, пред святими дверми, і із шед творить метані я ігумену і бра
тіям. По совершенії часов починаєм трисвятоє і по Отче наш: Прийді
те поплонімся, трижди.

По сем псалом: Господь просвіщеніе

.tnoe

і спасшпель мой, По

милуй мя Бо;ж:е, таже ПаІ\И Трисвятоє і по Отче наш: глаголем тро

пар

-

Бо:JІсе отець паших. Слава і нині: Но Богородиці притеце.~tt

прил~;ж:но грішнії.
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Таже глаголеть ігумен мо.тrитву сію:

Влагодари.н т.я Господи Бо:исе наш, і:исе по.ююаій малисті твовй.
Вторая молитва:

Во іго твоє Владиw,о спасеннов
і учини во пастві

прийми раба твовго (імярек)

іабранних твоїх, облеци єго

ціло.пудрівм препояши

1tресла

І прівм ножница от

спасепія оде:исдею,

вго.

него ігумен, настриsаєть

нрестаобразно

глаголя: Брат наш (імярек) постризавть власи глави своєя, во імя
Отца і Сина і Святаго Духа. Рцім зань: Господи помилуй, трижди:
Потом пріємше єго братія, остризають

поюще псалом

50,

і

по сем обJІичить єго ігумен в рясу і камилав:ку, прочитаему апосто
лу цілують братія.

Чин малої

схими або мантії відбувається на Літургії. В часі

читання часів еклесіярх приводить наядидата

бить звичайні понлони та й іде<< на паперть
одіж, на зню~ повного зречення

в храм, тут він ро

>>, де й мав скинути з себе

всіх мірських, порочних діл, так

що стоїть на початну божественної служби без нанриття голови, бе:з

пояса та босий. По ма~~ім вході співають тропар Обятія Отча от
верети .ми потщися і тоді еклесіярх вводить

кандидата в храм, а

цей при вході, по середині храму та перед царськими дверми робить
поклін.

Перед царськими дверми, згідно з

ленсьн:ого Собору, монаха

45

правилом

VI

Все

постригають. По роздачі братії свічок,

ігумен ставить кандидатові запити: Что пришел єси, брате. Ігумен
знав, чого кандидат прийшов, але питав

його щера:з перед цілою

братією, щоб всім явилось бажання серця кандидата, служити Бо
гу в монашому житті. На аналої лежи·rь святий хрест та Євангеліє,
а на Євангелії ножиці. Це одинокий випадок у літургії, що на кни
гу святих Євангелій :кладеться якусь річ. А мав воно гл:ибоr-\ий сим

волічний амисл, ІЮJІИ ігумен наже: Возьми ножници і пода;;н;дь ми
.чі потім: Се от руки Христови прівмлеши я, вu;ж:дь -";;ому сочетаває
шис.я, к кому приступаєши і кому сочетаваєшися. Так отже ігумен

приймав ножиці від Євангелії наче б від самого Христа, але й нан
дидат при тому сам подає їх на анан, що він добровільно вступав

в монастир. При пострижепні волосся надають новому інонові нове

ім'я. Є авичай в монастирях вибрати таке ім'я, яне й зачинається
:з тої самої букви, що хресне ім'я нандидата. Пострижений в моиа

шество, подібний до во їна,

вднгав на себе й он рему одіж, відповідну

своєму чинові. Наперід дістав він хітон або підрнсниR, :колись була
це прямо волосінниця, одежа н:ищети. Потім дас йому ігумен пара
ман з

хрестом,

тобто чотирокутю-Ій платон

3 образом

хреста, па

знак, що інон має радо ванти на себе солодке Христове ярмо 1 нести
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хрест Христовий. Потім ігумен дав йому рясу

чорної

:нрасни, на

sню\ постійної :згадІПІ про смерть. Але одіж ця називається << оде

жею радованія >>. Потім припоясув його поясом. Лн.що інок приймав
ве.тrиІпІй

образ,

то

відразу діс'І'38

мантію.

Потім

-

ками ..ТJавку та

ІшобуІ\ 7 а на ноги сандали, ш~інці вервичну або чотки.
Якщо чин малої схими відправJІяєтьсн поза Божественною Літур
гісю, то

згідно з І\иївськими Требниками

17 05

та

1864

роні в елі

вається тут мирна єктенія, Єлици во Христа нрестистеся, читаєть
ся Апостол (Єфес.

а Євангеліє (Мт.

6, 10-17)

про духовну боротьбу кожного чолові1ш,

10, 37-38; 11, 28-30)

про те, яка мав бути любов

наша до Бога і що, хто не йде слідом Господа, тойнес Його достоїн.
По Євангелії новий схи:мниr\ бере святу

священик, а
лу ють

книгу до рун:, янщо він

тоді підходить ігумен, ієромонахи та вся братіл і ці

наперед книгу,

а потім новоностриженого монаха.

Тю\ий порпдон чину постриження був у 1-\иїві упродовж довгих

століть і наш список мав юне вповні упорядковану його форму. :Мо
ва про це в главі

32;

листі

69-

м на обороті:

Поr.лідованів малага образа, сже єсть мантІя.
По ударенії древа служби і починающим братіям часи, вводить
вклезіярх хотящого постричися, і творить поклоневія ·гри пред свя

тими дверми і JІикома, і потом ігумену, і тогда ізшед во паперть,
отлагаєть обичная одежда. Пани вводим внутр цареких

дверей от

еІ(Лезіярха, стоїть во кратцій ризиці, неопонсан, пеобувен, півавмим
же о бичним антифоном і входу би вшу, глаголють на Славу нондак
дню, на Нині же глас первий: Обятія оm'Ча о тверсти .ми потщися.
Сему трищи повму, шед пострищисн

хотлй, припа.даєть

пред

евитил двери, тамо ігумен:у с1•опщу, по предлисаном тропарі, і при

ходить ігумен со братіями близ столпов, і стоять ту і дають свіща,
хотяй же пострищися творить метаніл

три пред святпми дверми,

потом ігумену, і по творенії метаній воввращаєтся.
Потом вопрошаєтся от священика:

Что

прийде, брате, припадая ко святому

жертовнику

ко

святій дружині сей.
От віт: Желая ;нcumi.f{, постпическаго, ~tecnuй отче.

Слідують дальші питання про те, чи кандидат свобідно, без ніл
ного примусу вступає в монастир, чи відрікається світа, чи добро
вільно й. непримушено складає обіт убожества, чистоти й послуху.

По цім слідує промова ігумена або 'J'.зв. оглашенів малага образа:
Влюди брате капова

обітовапія давши Владиці

Xpllcmy,

аи

гели бо предсташа невиди..мо паписующе ісповіданів тво6 . ..
Вопрос: Сія вся сице
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ісповідаGшu і упованії сили бож ін, і всіх

обітоваІ-tіїх терпіши обіщевавшися до ~ОІ-t'ЧиІ-tи 'JІсивота

благодатіто

Хрllстовою.

Отвіт: Єй Богу поспішсствующу .ми,

1 tестІ-tий

отче.

Молитва:
Прещедрий убо Бог і МІ-tогомилостивий.

Потім слідує друга молитва, в часі якої ієрей више

глдвll єго

держа молитов пи~ глаголеть молитву сію во слух:

Господи Боже 1-tаш, достойІ-tи бити тобі воза~опивий, житія
сего

вся

оставившая.

Потом простер руку на євангеліє ієрей і глаголеть:
Се Христос 1-tевидимо предстоїт зді, блюди, я~о 1-ti~moжe тя
тtудить

1-ta

образ сей. Влюди, я~о ти

mn

предложеІ-tіJt

своєго во.лиши

обручеІ-tію аІ-tгельс~аго образа.

Отвіт: Єй честІ-tиіl отче, от усердства.
По обіщанії глаголеть к нему ієрей: прийлtи
.ми

1-tожиц.а

да'J1СJЬ

я.

І даєть той ножица ігумену.
ГJrаголеть єму і пани священник:

Се от py~u Христпв~l

взи

.маєши я, блюди ~~ому приходиши, ~ому обіщевавшися і 1m.wy тпри
цаєшися.

І ваем священник ножица от руки ігумена глаголеть:
Благословен

Бог хотяй

всім челові~о~к спастися

і во раау.м

icтuІ-tu прийти, сий благословеІ-t во ві~и, амінь.
Потом пострижеть є го священник крестаобразно, глаго.і1Я:

Брат наш (імяре~) стрижсть власи глави свошl, во імя Отца

і Сити і Святаго Духа, рці~1-t заІ-tь, і дюдіє: Господи по.ми.луй, трижди.
Та же облачит і во одежду глаголя:

Брат ндш (і.мяре~) об.лачатся во ризу веселія, во і.лtя Отца
Cu.І-ta і Святаго Духа, рцім зань Господи помилуй, трижди.
Потом

полагають

Брат

паш

є му

(і.мяре~J

параманд

глаголя:

пріє.л-tлет пара.лtапд, єже

послідован.іє

~рестІ-tоє Лладиці Богу, во і.мя Отца і CuІ-ta і Святаго Духа, рці.м
заІ-tь Господи помилуй, три:нщи.

Потом полагаєть нань мантію ГJІаголя:
Врат наш (і.мяре~) пріє.лметь .,.tантію, обрученіє; вели1шго ан
гельс~аго образа, одежду

нетліІ-tія і чпстоти, во і.'Іtя Отца і Син,а

Святаго Духа, рцім зань Господи по.лtилуй, трижди.
Потом полсан в го глаго.леть:

Брат наш (імяре~) припоясаєть чрес.ла своя силою істинп,
во імя Отца і Сина і Святааа Духа, рцім о нем Господи помилуй,
трижди.
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Потом сандаліям глаголеть:
Брат наш (імярек) обувавтся во сандалія, уготованzв вванге
л~я миру, рцjм аань Господи помилуй, трижди.
Молитва:

Господи Боже наш введий раба

твовго (і.мярек) во духовний

свой двор, сопричти вго словесному твоему стаду.

Глаголет:

Брат наш

(і.ttярек)

пріять

обрученів велп~аго ап

гельскаго образа, во 1~мя Отца і Сина і Святаго Духа,рцім запь, Госпо
ди помилуй, трижди.
І поставляєть нань :камилавну.

Пріємши же єго братія во дияконік остриаають, поюще: Bлa

J-fCeni

непорочні.

Діякон же глаголеть діяконства, трисвятоє, таже прокімен, а
постол і євангеліє і почину божественная служба совершаєтсл. І
по чтенії же святаго євангеJІія, дадять

новопастриженому святое

євангеліє і держащу єму цілуєть ігумен прежде святоє євангеліr.,

таже і новопостриженнаго, таже і вся братія, і станеть ідіже по
велить

єму.

Чин великого ангельського обраsа або великої схими подібний
до попереднього чину малої схими. Він однак більш торжественний,

а строгість і висота обітів монаших вища аа обіти малої схими.
Вечером перед днем облечення у великий

ангельський

обрав

приносять до храму риsи .кандидата та й кладуть іх в святилищі

перед святим престолом, щоби вони освятились.

На утрені в день

постриження співається окремий Rанон. Постриження відбувається
на Божественній Літургії по малім вході. Ігумен ставить подібні
запити, як при малій схимі, постригав голову монаха та дає йому
одіж, в дечому відмінну від одежі малого схимника. Нк накриття
голови дістає новопострижений :куRуль, тобто накриття голови з

острим

аа:кінченпям і прикрашене п'нтьма хрестами на чолі,

на

грудях, на раменах і на плечах. Нанриття це, отже, таке велике, що

а голови спадає й на рамена і на груди. Також вамїсть параману

дають йому т.ав. аналав. Чин вел:иь:о1 схими :кінчиться цілуванням,
тобто братнім привіто:м:.
На восьмий день по цпх торжественних обітах в ще онрем:ий
чин на аняття кукулю. Він нагадує ті чини, що в давнину відправлл
лись

восьмого дня по хрещенні

чи восьмого дня по вінчанні на

аняття вінців.
В

день

торжественних

обітів на трапезі

є

<< неселіє братії

>),

а а храму відпроваджують монаха, що прийняв великий а.нrельсьний

обраа, аі свічками в руках.
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В списку чин описаний в 33-ій главі, листі
биваємий

великаго

ангельскаго

71

на обороті. Чин

образа.

От свечера приношаєтсн рива і прочал

хотлщаго

пострищися

во святий жертовник, і полагаєтсн на подножів трапези. І поютубо
во паперті стихпри образу со стихярами святому ємуже єсть храм.
На утрені канон, сти:хири глас

2,

подобеп Єгда от древа.

На лі•[·ургіі же поютел прежде обичния согласіл, і.же суть ти

піка. Стоїть же сим повмом хотяй пострищися от начала божествен
ния літургія внутр цареких врат, близ ігумена, носл обичния єго
одежда даже до входа. По ють же на три антифони, блажені дневния
на четири, аще ли неділя на шесть, глас

4,

ірмос: Єгда на страсти

разбойнип сораспииашитися.
Таже входу биваєму хотяй пострищися снимаєть іже на главі
єго

по:нров і ножния калигія,

стоїть прочеє на вратіх откровен,

необувен препоясан ше, даже внидеть пред святий жертовник, по

воході Ін.е на славу ко дню й нині сей тропар глас первий: Обятія
отча

отверсти

..пи

потщися.

І співають три антифони.

Потім тропар: Господи, Господи, приари с небесе і виждь.
Слава і нині: Іже тебе ради богоотец

npopon

Давід (богороди-

чен догмат).

Таже ветавшу тому вопрошаєть і священник глаголя:
Вопрос: Что прийде брате, припадая ко святоАtу жертовни

ку, і святій дружині сей.
Отвіт: JКелаю житія постническаго, честний отче.
Далі йдуть

валити й відповіді, подібно як у чині малого ан

гельського образу. Також і настанову-поучення дає священик:

Блюди чадо, какова о бітованіл давши

Владиці Богу, ангели

бо прийдоша невидима написующе ісповіданіє твоє сіє.
Молитва:
Прещедрий Бог і .м1tогомилостивий, і:щ~е пречистил утроби
своєя неісліди~кою благостію.
По другій молитві
сверху

-

полагаются но;исици нд святом

євангелії,

его.

Інша молитва: Святий Господи сил, Отче Господа иашего Ісуса
Христа, благослови раба твовго сего (і.мярек), вгоJІсе ізбра десница
твоя во духовний твой бра~~,.

Обратився ієрей, воздвиваєть і, вм ва десную руку, і сотворшу
єму метаніє, потом воставшу і ціловавшу святов євангеліє, і прос'l'ира
єть руку
к

огласитель

і

поRавуєть

єму

святое

євангеліє,

глаголя

нему:
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Се
тебе

1-te

Христос 1-tевидимо
нудить прийти

1-ta

предстоїт зді,

блюди, .яко

І-tиктоJІСе

сей образ.

Тюне стрижеть вго крестаобразно глаголн сице:

Врат паш (і.м.ярек) постризаєт власи глави свов.я, во ім.я Отца

і Си1-tа і Свя.таго Духа,

1-tuni

і прuсІ-tо і во віки віков, рці.м ааІ-tь, Гос

поди помилуй, трижди.

І

абіє паймуть єго братн во діяконнік, сиріч во служебник, іли

во паперть і постризають вго поюще непорочні.
Священик читав молитву
велику,

а

трисвятого, і діянон співає єктенію

додатковими прошеннлми.

По трисвятім прон:імен: Господь просвіщею:в .мов.
Крім дневного апостола та

євангелії читається ще апостол до

І\олослн: Братів облецітеся .яко
Матен: Рече Господь, іже .любит

.nene

ізбранн,ії божії, та євангелів від
і.ли матер паче ~'Uene, пість

omcfa

достоїІ-t.

І по сем дают свіщі братії.

Начинаємому же євангелію честися, приводит братіл пострижен
наго брата, і поставляют єго посреді цареких врат, держащу свіщу
горящу, і нослщу кратну ризицу, неполеана суща і непакравена і

необувена, і вжиsаются всіх ту свіща дондеже ціловані є будет, по
совершенії євангелія, поют (сін) три антифони.
Потім приступає ближче і вдягають його в рясу, параман, ку
нуль, пояс, сандали (або калигіл), великоє ангельскоє іаображепіє.
При тому

завжди виголошує священик: Врат 1-tаш (і.мярек) обла

'Чиmся (або при:ємлеть, або препоясуєтсл) в ризу, 110 і.мя Отча

,;

Сина

і Святого Духа, рці.м аапь, Господи помилуй, трижди.
Облеченнл відбувається подібно, нІ~ в чині малого ангельського
образу.
Потім читає священик молитви.
Сим убо сице совершеном

ваимаєть діюшн святоє

станет іавну жертовнина, і понланнєтся

євангелjє

і

первіє пріємий образ і ста

неть блиа діякона держа євангеліє, таже вся братіл

.1\mмоходяще

покланяются первіє святому євангелію, потом цілують єго, по ціло
ванІї же по ють тропар глас первий:

Разу.мів.м братів тайІ-tи сили.
Скончавшижеся літургії вживають пани братія свіща і отходять

с

новопоставленним

во

трапезарі,

провождающе

єго,

поюще

тропар:

Господи, Господи, призри с неоесе і виждь.
Псалом: Боанесу тя Боже мой і царю мой.
Седмь же дній новопострижений пребиваєть во цернві, упражнян
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от діл, і в седмий день творит єму молитву ієрей і снимає'l'Ь нукуль
от

глави

єго

отвращая

назад.

Чин, .ІИдлаго і велик,аго іпоческ,аго образа, поданий у Ниївському

Евхологіоні, аберігається до нині в практичному застосуванні по
українсьних монастирях так Студмтського У ставу, ян Чина Святого
Василія Велиного. В ін оні в Василіян послідован,ів малаго ін,оческ,аго

образа відбувається в храмі, перед іноностасо:м:, та зачинається обич
н,и.м н,ачало.м і має Псалми

26

та

132,

тропар святому Василію, дія

лаг між настоятелем і н,овоначальн,u ..~,t іноном, постриження волосся й

передання ряси, нукулю й вервиці, ян теж і ручного хреста.

Послідованів велик,аго апгельскаго обрааа, що є в Чині святого
Василія торжественним монашим обітом, відбувається на Літургії,

по відспіванні тропарів. Монаша братія приводить наядидата тоr
жественно, зі свічнами в рунах, від притвора аж до іконостасу,

співаючи тропар:

Влагословеп вси. Христе Бо;исе наш.

вають тропар 06Jtmiя Отца отверсти .ми потщися.

Потім спі

Новістю в по

рівнанні до старих списків є присяга, що її снJшдає нандидат, до
тинаючись руною святої Євангелії: << Аа (імярек) Чина святаго Ва

силія

Велинаго

ізвіщаю

Тройці святій єдиному

-

торжественна і

обітую

Господу

Богу в

І Тебі Всечесному Отцу (імярек) Верхов

ному Наставникові і Містодержителеві

Господа і Бога нашего, убо

жество, чистоту і послушані є во сем святім общеніі Чина й Іно
чества нашего,

со святою рименою цернвою соєдиненнім і в нем

даже до смерти постоянно пребивати обіщаюся. (1\лирици же при

лотать

і

сіє:)

- }{

семуже

обіщаю

святому

Римекому

Престолу

непрестанну вірність і повинованіє, і яко не буду тщат:ися ні отай
ні яві, ні прямо ніже непрямо ні о єдинім же церновнім сані іли
настоятельетні в Чині нашем іли вні єго.
мс.жет

...

-

Тако ми Бог да по

>>

Чин цей малого й велиного образу йде також по лівії Крипто
ферратської обителі іноків Василіян. Для ужитку монахів він ви

даний он ремою книжною: << Послідананіє малого і велинаго іночес
наго

образа, таже

іночеснаго погребенін

нахов і Монахов ЧСВВ іаданноє. Жовнва

во употребJІеніє Ієромо

1936 >>.
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6. ТАЙНА ОЛИВОПОМАЗАННЯ
Про помазання недужих оливою виразно говорить апостол Янів

у своєму Лис'1'і: <<Болить ли кто во вас, да привоветь пресвітери цер
новния і да молитву сотворять над ним помазавши єго єлеєм во імл

Господне >> (Ян.

5, 14).

А що в часі апостола для єпископського уряду

ще не було зарезервоване <<ім'я єпіс:копос >>, то й у листі під словом

<<

пресвітері >> можна однаново розуміти одних і других, тобто тан

єпископів, як і священиків. Папа Інокентій І в листj до Денентія

(1)

пише, що цю тайну тому довершують священики, бо ж єпископам

неможливо відвідати всіх недужих. Та кращу відповідь

дає таки

східня практика, а саме той звичай, що тайну оливоломавання не

удіЛЯВ ані ОДИН ЄПИСКОП ані ОДИН СВЯЩеНІІН, а бі.і'ІЬШе ЧИСЛО СВfІЩеНИ
нів, :звичайно сім. А хоч західня Цернва ніколи не вимагала таного

числа священинів, а навіть і виразно заявляла, що впстарчає один
тільки служитель

цієї тайни, то

в середньовіччі завінея звичай,

що уділяло тайну оливопомазання більше священиків. Тайна оли

вопомазання

-

це тайна тяж:ко хворих у небезпеці смерти. Тому й

у деяких :книгах має вона назву останнє помазання, енстреl\-rа ункціо.
Назва ця, як легко догадатись, не дуже щаслива, і теперішній ва
тикансь:кий Собор має на думці усталити нращу назву для латин
ського

обряду. Остаточно прийнято

на3ву ункціо інфірморум, по

мазання хворух. Наша назва оливоломавання або

<< єлеоосвлщеніє >>

вповні відповідає цьому священодійству. В старих амвросіянсь:ких
кодексах назва цієї тайни є: чин відвідин недужих та положення
рун. Положенням рук Христос уздоровляв хворих. Про апостолів

говорить євангеліє, що вони помазувалИ хворих оливою і ці ставали
здорові.

Чин святого оливопомавання відправлR.ІlИ в давнину, і нині ще
його віll,правляють, сім священиків. Біблійне число сім мав священ

ний харантер і до нього є допасована с·.грунтур[-t відправи, тан що
властиво нождий священи:к відправляє одну сьому

частину бого

служби, ян і його попередник чи наступник.
Старий синайсьний

список з

1153

року

дозвоJІяє, щоб,

у ви

падку недостачі більшого числа священиків, двох або трьох свяще-

(1)
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Лист

25,

гл.

8.

нин1в відправило чин святого оливопомааання, але мають читати
все по ряду тан, наче було б присутніх сім служителів. А Симеон
Солунсью1й :каже,

що не треба звертати велиної уваги на число

свнщенинів, бо ніде немає написано, скільни їх повинно бути.
В делних наших старих списнах вимагається число п'яти свяще

нинів. Знову ж згідно а дея:кими рукописними требнинами сім свн
щенинів мають служити Божественну Літургію упродовж семи днів
почерзі, отже один по одному

(2).

Для відправи чину оливопомазання

ставлять у :кімнаті неду

жого стіл, застелений обрусом, засвічують свічни. Згадується й про
те, що на сто.пі, :коло блюда а пшеницею, мав стояти й кандило а
вином, а якщо нема вина, то вода. Це на те, що нождий свящелин
при освяченні оливи доливав до неї :каплю вина або святої йордан
ської води.

Щодо тропарів, пронімелів, Апостолів та Євангелій, а

'l'eRcтy

також

й порядну молитов, що їх читають поодиноні священин:и,

то в ріаних старих Требнинах зауважується велина різноманітність.
Та все ж аагадьна струнтура відправи всюди та сама.

В давних часах місцем для оливопомазання була не тільки кім
ната недужого,

aJie

по більшій часті тани церква, нуди приносили

його на лежану. Отже хворий був у церкві також на відправі Бо
жественної Літургії і причащався святих Тайн. Всі сім священиків
не тільни уділяли йому святу тайну оливопомааання, але танож

відтан сос.пужили святу Літургію

(3).

Янщо чин відправляли у хра

мі, то, агідно зі старим звичаєм, помааапня оливою відбувалось по
святій Літургії, перед отпустом. Rрім хворого, та:кож помааували
святою оливою його
на

відправі, нищо

родичів

цього

і

собі

своянів,
бажали;

а та:кож
а

навіть

осіб
ліжно

присутніх
хворого,

:кімнату його, тобто одвірни і стіни. Помазання присутніх

знахо

дить подібність у мируванні вірних в чаеі відправи лит11 на тор
жественні

праанини.

Помааапня

обряд в часі посвячення цернви
В

стін знову

старих списнах звичайно

<< помажеть по обичаю

ж

нагадув

подібний

(4).
говориться тільки,

що свящелин

)> хворого, але немає агадни про те, яні то

частини тіла мають бути помазані евнтою ОШШ()Ю. Вчені літургісти
слушно аа уважують, що біблійні тексти не дають якогось припису,

і тому в перших вінах християнства помааувано ціле тіло хворого,

(2)
(3)
(4)

ДЕ МЕЕСТЕР 1 твір цит., СТОр.

ДЕ МЕЕСТЕР, твір цит., стор.
Там же, стор.

195.
198.

199.
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подібно як це у випадку помааапня оглашенних. Щойно в
помазували

деякі

тільки

час'l·ини

тіла,

подібно

VI

ян.

столітті

це

було

при хрещенні й миропомазанні. Священик помааував у старих часах
хворого рукою і так також нині помаsує в нашому у:ираїнському
о бр нді, отже не уживає до помазання пера. Танож у давніх часах
при помааапні священик робив хрест від чола аж понижче уст та
впоперен від уха до уха; отже не звертав увагу на те, щоби окремо
помазувати очі, уха, ніздря, уста

(5).

Ножний священик, помаsуючи хворого, читає молитву: <<Отче свя
тий, врачу душам і тілом>>. Згідно аі старими кодексами й наш спи
сок має перед словами цієі молитви виголос, що його повторює Іюж
ний священин:, а саме: Услиши .мя Господи, услиши .мл Владикю,
услиши .мя Святий. Погляньмо наперед на історію роавитку чину
святої

тайни оливопомааання.

Про обряди тайни оливопомазання не маємо з хрпстиянськоі
старини майже нілних

документів. Згадується в старих пам'ятках

тільни священні помазання оливою. Але, яні части тіла помазували
та які молитви при тому читали, і в супроводі яких обрядів, того
не знаємо. Від ІХ століття маємо однан вже багато пам'яток з об
рядом

оливопомааання.

В середньовіччі обряд цей вже дуже торжественний. Священик
входив до дому недужого зі словами привіту: <<Мир цьому домові та
живучим в ньому>>. З церкви приносили й свячену воду 'Га священик

кропив домівку, де хворий лежав. Приносили теж і кадильницю з
ладаном. Після окроплення хати та вступних молитов всі присутні
виходили з німнати недужого, а останався тільки священик та спо
відав його. Щойно потім зачинався чин оливопомаsання:.
Щодо помазання тjла, то існувала різнородність. Помазували
авичайна: очі,

уха, ніс, шию, рамена, груди, ноги і те

хворий найбільше відчував біш>.

Денні помазували те

місце, де
місце, де

б'є1·ься серце, інші танож долоні, коліна, тощо. Помазували завжди
нрестообразно.

Ще більша різнообразність панувала у доборі молитов, що су
проводили

помазання.

Вони

буваJІИ

в оптативній,

індинативній,

імперативній або й мішаній формі. Денr~у неність завднчуGмо на цьо

му ПОJІЇ так святому Томі а Анвіну та схоластичній богословії, ян
потім папі Євгенові

lV,

що в Декреті для Вірмен подав форму оли

вопомазання.

В Київському Евхологіоні чин оливопомазання є вже добре усо-

{5) ДЕ МЕЕСТЕР, mPip цит., C'l'Op. 201 СЛ.
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вершений. Форма його однан належить до тих пернісних середньо
вічних форм, що однаково заблистіли на Заході, нп на Сході.
Чин поданий у гл.

34,

на листі

Послідованів святаго

на, обороті:

84.

€шен.

Освящаємп от седми попов, вечер іли

aay'J'pa,

собравшимся ссдми

по пом во церков іли во храмі, старійший пресвітер

ГJІаrолеть:

Благословеп Бог паш.
По началі обичнім

-

канон ГJІаС

наш

-

.Jfopя чер.мную пучипу.

4:

Після нанону стихири, Достойно

єсть, 1'ри:свнтов і по Отче

тропарі: Пo.JtU.ityй пас, Господи.

МоJІитва:

1( арю ісцілителю стра.ждущп.м: 1nебе біси трепеzцуть
повелініє.м отходить всяw,

т.вої.и.

педуг.

Аще у бо єсть вечер биваєть от пу ст.
Аще убо єсть ааутра поставллєм биваєть поереді столец, покри:т
чис·г на немже

блюдо е пшеницею, в немже Rандило с вином, аще

ли же вина ніс'l'Ь, то вода і абів глаголеть священик:
Благословен Бог наш всегда нині і пр исно.

Трисвяте і по Прийдіте now,лoнi.ttcя

псалом

50,

Вірую во еди

наго Бога і тако поютсн покаянні і богородичні.
Симже реченним глаголется предлежащан молитва, вдпнаго ко
гожде

евященнина,

вливающе

масло

в

кандило:

Господп, іже во .милості і в щедротах ісціляя
душ і тілес наших,

ca.tt

вся

страсті

владиnо ocвJtmи .trtacлo сіє.

Тропарі:
6гда прийдеши Боже на зе.млю со славою.
Небесних воїнств

архісrпратизи.

Память праведнаго со похвалами.
Спаси Господи люди твоя.
Іже апостолов первопрестольницл.
Правило вірп і образ w,pomocmи.
Апостоли, .мучепици, пророци, святителіє.

Св.rtтії безсребреиници чудотворци.
Іже плінет-иtим свободитель ... велиw,ій му'Чендче Георгіє.
Відповідно до наведених вище тропарів, співаються відтак по
чераі і кондаю-І

днів та святих.

Тако приходить хотяй сотворити святоє масло посреді евящен

ник і сотворить на восток поклони три і вдпн ко священ1пшом і
глаго.леть сіє благословенів:

llpocmime

.мя грішного eлzmo согріиtи.х cлoвo.trt, діло.Jt, в разу.иі

по.молітеся о .ми і:
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І глаголють священници вкупі единогласно: Бог пр остит тя в

нинішний вік і, в будущій і ГJІаголють всі по нем наетоящую мо
литву

над

маслом:

Безначальне, непре.иінне, святе святих,

i:Jrce вдинородпаго mrt

Сина послав ісціляюща вся педуги душевnия і тілес наших.
Ця молитва в коротка, кінчиться словами: <<в наслідіє царства
небеснаго >>.
Слідує велика єктенія: Миро.м Господу по.люлі.мся.

Прокімен: Буди, Господи, .милость

твоя на пас, ЯJІ,о;исе упова

хо.м па тя.

Апостол Соборного посланіл Яковля: Братів, образ прий.лtіте
алострастію і долеготерпінію проро~~,и.

Єваягелів от

Іоанна:

Во вре.Jtя оно

взийде Ісус во Єрусалим.

Єсть же во ЄpycaлuJt-ti оечая ~~,упіль.

По євангелії вктенія: Помилуй нас Бо;исе.
Потім молитва:

Благопремінне Господи, єдине .милостивий, челові~~,олюбивий,
'Каяся о злобах наших.
А б і є г лаголеть священник :

У слишll .мя Господи, услиши .мл Влад ипо, услиши .АtЯ Св.чтий.
І тако вжигают світильници.
П рієм свято є масло, помажет по обичаю, глаголл молитву сію:

Отче святий, врачу душа.~ і miлo.tt, пославиі'l єдинороднаго ти
Сипа Господа нашего Ісуса Христа, вся~~, недуг ісціл.яюща і от cмep

mll ізбавляюща, ісціли раба своєго ( і.м,лрек).
Потім прокімен: Нріпость JrWЯ і иіпів моє Господь.
Апостол І{ О Римлян ом: Братів долJи;ни вс.ми .іuи сильпії не.мощі
не.1tощних

1-tосити.

Євангеліє от Луки: Во вре.мя оно,

прийде Ісус во Єрихон, і ее

му;ис нарицаємий Закхей і сей бі старій .мuтape.JJ!.
Молитва: Господи БоJ-ІСе паш приліжноє сів лwлпtів прийми от
твоїх раб.

Єще молимея о .милості, живота і т.д.

-

прошення 3 сугубої

єнтені)', а по возгласі інша молитва:

Владико Господи

Боже

вседер;исителю

святий

царю

слави.

І вдруге помазу є священик, другий 3 черги, хворого святою

оливою. Абіє начинает третій священнин:.

Прокі.мен: Господи

Ro

ne

яростію твоєю облечи ни.

Коріятяном Апостол:

Братів ви єсте церкви Бога ;Jteuвa.

Євангеліє от Матея: Во вре.мя оно прtzавав Ісус ученики своя,

оасть їм власть па дусіх нечистих.
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Четвертий священик: В онь.мі.м, .млр всі.м, пре.мудро сть.
Пронімен: В і;нсе аще день призову тя, с~оро услиши мя.
Апостол но Римлянам: Братів, влици духо.и бо;нсіїJrt водими сії
суть сииовс божії.
Єванге,11іє от Луки: Во вре.мл оно, яви Господь

inix

сед.:идесять

посла їх по двіма пред лицем свої.w, во вся"' град і .w,істо.
Молитва:

Господи Бо;ж~е наш

попазуяй папи і ісціля.я і воздаиаая от

ае.мля нища.

І все проче, ян при першім помазанні святою оливою.

П'ятий свнщеню-\: Воньмі.м, .мир всі.А-t, пре.1tудрость.
Про.кімен: Господи не .чростію твовю облечи .мене.
Апостол ІЮ Галатом: Братів видівше лко не оправ~ится человіп
от діл за.",она.

Євангеліє от Мат ея: Во вре.мя оно вниде Ісус во страии тирскіл
сидонскіл.
По сугубій єнтенії моJІитва:
ВлагодарrlJ4 тя Господи Во;исе наш, благпіі врачу душа.# і тілом наши.м.

І

п'ятий

священин

помаsув

хворого святою

оливою.

Відта.к вигоJІошує шостий священик: Вонь.мі.м.
Про.кімен: Внегда воззвах услиша .мя.

Апостол :ко Галатом: Братів, облецітеся убо япо ізбраннії Богу.
Євангеліє от Луки: Во вре.мя оно моляше Ісуса нікій от Фарисей да би ял с ним, і вшед во до.м фарисеїв воале:»ее.
По сугубій єктенії молитва:
Владико Господи Боже наш, врачу дyшaJrt і тіло.л-t.
Сьом::ий священи.к.

Пронімен: Господи не яростію твовю.

Апостол ко Тиматею: Чад о Ти.мотев, воа.иогай о благодаті лже
о Христі Ісусі.
Євангеліє

от

Матея:

Рече Господь,

аще отпущаєте человlко.іи

согрішенія їх.
Молитва:

Богатий во ,;~;шлості і .млогий во благості Господи.

По сьомому помазанні
литву над головою

Благоутробне

хворого, перший

священик читає

мо

його:

і .много.милостивс Господи, не

хотнй cJrtepmи

грішнаго, япоже oбpamurпucJt і 'Jfеиву бити Є.#у.

Сей молитві глаголемій всі тую глаголют тихим гласом, вослі
дующе чтущему і тан.о цілувт святов євангеліє пришедий.
Абів поют стихиру глас четвертий:

Істочник ісціленів.w, і.муще святії безсребреници.
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По стихирах сктенія сугуба.
Мир всі.м,. Глави ваша Господеві прик:лоніте.
Молитва:
Владиhо .шюго.иилостиве Господи Ісусе Христе.
І по отпусті вземше попове кистицю і помазуєт друг друга і

всіх требующих благословенія помааують.
Благословеuів Господа

Бога і Спаса

uашего

Ісуса

Христа на

ісціленіє душі і тілу рабу божію (і.'ttярек:), всегда, иині і присно
во віки вік:о.'tt.
По.нощ наша во i-'ttЯ Господнв, сотворившага пебо
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:JfUrtлю.

Л. 523 на об. - Прощальне передсмертне письмо :Ки"ів. Митрополита

F. 523 v. - I.Jitttrae absolutoriae Mьtropolitae Riovitnsis in art. mortis

ЧИНИ БЛАГОСЛОВЕНЬ

.\

СВЯТИТЕЛЬСЬКІ БЛАГОСЛОВЕННЯ
І МОЛИТВИ НА ВСЯRУ ПОТРЕБУ

Rиївсьний Евхологіон має :крім чинів Святих Тайн, Вогослужб
на більші Прааники року, святих Літургій також молитви й бла
гословення, відомі в богословії під назвою сакраменталій. Ці бла

гословення С'І'ановлять в Церкві поважне джерело благодатей, що
спливають на вірних. Тому й Гуго фон Саннт Віктор називає їх
санрамента майора. Тан отже, є благословення осіб та речей, а бла
гословення ці уділяють нам нижчі як і вищі служителі Церкви, тоб

то єпископи або священики. Такі благословення відділяють, так ска
зати б, якусь річ зі авичайного вжитку та роблять її священною.
Освячення й благословення є до деякої міри Божої установи, бо

Христос сам благословляв людей та речі, потім благословили Апосто
ли, а аа прикладом Апостолів, і єпископи та всі священнослужителі.
Через благословення Церква понааує свою особливішу опіку над
дітьми своїми, бо молиться аа них та благословить їх упродовж ці
лого їхнього життя.

Молитви й благословення в нашому списку но ротні, часом тіль
ни розвинуті у довші чини. Але треба догадуватись, що нищо читали
їх поза вснн:ою Богослужбою, то вони зачинались началом обичним,

а закінчувались відпустом. Денні благословення мають вираану аа
мітну, що їх довершує святитель. При інших є сказано, що бла
гословить

священин, але

це

не виключає, що

ту саму молитву може

читати в разі потреби єпископ, і тоді благословення є архиєрейсьне.
Молебень аа недужих.
Список подає наперед молебень аа недужого, відправлюваний
священиком. По цім молебні є другий чин, подібний йому, привна

чений длн святителя, коли відправляє в час пошесті, смертоносної
язви.

Лист

360- ий:

Послідованіє каноном.

Чин как о подобавт піти молебень аа болящая.
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Поп возма патрахиль на себе, став пред святими дверми, речет:

Благословен

Бог паш.

По Прийдіте

поклопі.мся, псалом:

Господи

услиши молитву .мою, внуши моленів .мов. Молитва: Помилуй лtя

Бо:>~ее помилуй .мя, і от гріх .моїх ізбави .мл, яко согрі'luих, і без3а
копновах пред тобою Господи. Потім єштенія за болящого.
По єктенії Аллилуя, на глас шостий, і тропарі: Помилуй нас,
Господи, по./nилуй нас. Псалом: П о.~tилуй .мя БoJJCe. Моли·t'Ва: Госпо
ди .мпого.милости.ве і .м.илосердс, певиди.ме, безскверпе, очисти раба
твоего

(і.+tярек)

от всякол скверии плоти і духа.

Потім співають

І~анон, глас третій. По третій пісні і по шестій пісні священик чи
·rає молитву за недужого. Перед сьомою піснею канона є пр онімен

і євангеліє від Йоана: Во время оно, бі нікій царев .му;и-с, егоже сшt
боляше в Rапернау.мі. По каноні
одна молитва

sa

-

єктенія: Помилуй .мя Боже, ще

недужого і відпуст: Христос істит-tий Бог паш,

.молитва.чи пречистия єго .матере, і святих небесних сил, і святаго
славпаго пророка предтеча крестителя Ioш-tna 7 святих прехвальпих

і верховпих апостол,

loan1-ta

і cвJlmиx 1tудотворец, великаго отца llinoлu,

Златоустаго, велипаго Василія, Григорія богослова, св.чтих

безлtездпи,., Rоз.nи і Да.мія1-tа, Rира і Іоанпа, Паптелей.мопа, і всіх
святих .молитва.чи, поАtилувт і спасет і ісцілит раба своєго бол.ч,щ.а
го

( і.мяре,.,),
Лис·г

.ЯfІ,О бла?uй челові,.,олюбец.

369- ий:

R анон

составле1-t

во c.trtepтonocnyю

язву,

покаянеп

11,0 Господу нашему Ісусу Христу.

Відправляє сам святитель. Замітне те, що по третJи пісні ка
пона диякон співає єнтенію: П o.kнt.tyй Іtас Боже. По шостій пісні

r~анона читається святу Євангелію від Луки: Рече Господь,

npocimc

і дасться вa.tt. Євангелію читає сам святитель, але диякон << против
свл'І'ИТеJІЯ 1·уже строку чтет

>>, sначить, ЧИ'l'ається святе євангеліє по

дібно як на вечірні, на світлий празник святої Пасхи. По каноні:

Достойно єсть ЯfІ,О воістину. І святитель читає довгі понанині мо
литви. По моли'І'вах єктенія: Помилуй
Лист

371

1-tac

Боже, тропарі і отпуст.

на обороті:

Ra1-toн молебен 11,0 Господу Богу нише.ttу

пречистій вго Ма-

тери, півав.чий за бездождів.
Святитель: Благословен Бог иаш. По Прийдіте поклонімся, псаль
ми: Псалом

19

Услишит тя Господь в де1-tь печали, Псалом

літе Господа яко благ псало~t Богу 1-tашему, і Псалом
услиши молитву .мою.
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142

146

Хва

Господи

Впрочім молебень побудований на ваір попередніх молебнів.
Лист

на обороті:

376

Канон молебен но Господу Богу нашему і пречистій є:го Ма

тери, піваєм аа беабедріє:.
Лист

380

на обороті:

Канон молебен но Господу Богу нашему, півавм аа нняsи і аа
люди, брани ради. Начинає:т святитель: Благослоnен Бог наш.

Лист 385-ий:
Відомо да будет нано піти подобавт молебень Пресвнтій Бого-

родиці аа вс ян о прошенів.
Лист

392

на обороті:

Канон П ре святій Богородиці пінавмий во всякую потребу.
Молебень при нагоді архиврейських відвідин:
Лист 396-ий:

Послідованів молитвам на всякия і многорааличния потреби.
Молитва к,о Господу нашему Ісусу Христу.

Внегда хощет святитель впити во ніlіоmорий град.
Іаонутр убо срітают є:го, весь священичиский чин, со святи
ми інонами і крести

честними, таже став святитель пред врати

градскими, облечен во все святительсноє: унрашеніє:, і глаголет во
услишаніє: всім, велигласно архідіякону глаголющу, Господу помо
лімся: Владико Господи Ісусе Христе Боже наш, іже всея видимил

і невидимия твари содітелю

...

сам всіх благих владино, і яже во

град твой сей входи наша благослови, мир утвержен і ненавітен
жительству твоєму сему даруй.

Після тексту цієї молитви в така :записка: Списан ;исе бисть

сей список, із велинаго і стараго манаканона (тобто номоканона), на
москві, в літо

15

день.

Згадана дата в подана аа численням від сотворепня світу.

Вона

відповідає:

6911,

нашому

індікта

40 -

численню,

того, місяца февраліл в

від

Рождества

Христового,

рокові

1403.
Виглядав отже вже на основі цієї дати, що наш нодекс мав
бути написаний у

XV

столітті, очевидно аа списками старшими, :з

попередніх століть, тобто а часів княжої доби. Вставлена між мо
ЛИ'l'ВИ

записна не виглядав

аа

пізніший

вказують однак, що списон а половини
Лист

фальсифінат.

XVI

Інші

дані

століття.

397 -ий:

Молитва разр ішалная ю-tязе.м.
Понеже, іже о Святім Дусі син нашего смиренія, благовірний
:княаь (імяре:к) молилея і просил нашего емиренін, і со многою кр о-

1/9

тостію, яко да пріймет прощеніє писанноє, і наше смиреніє моленіє
єго человіколюбні пріяли і сіє писаніє єму даєт. Сего ради от да

наго нам дара благодати і власти, от всесвятаго і живоначального
Духа, вяаати і раарішати, емиревів наше імаєт, первореченнаго о
Святім Дусі нашего

емиренін благороднаго і благовірнаго ннлая

(імярен) прощена і блаrословена. Єлико сей яко плоть нося, волно і
неволно ко Богу согрішил, і ісповідал тих многим отцем духовним,
і нашему смиренію, по всіх тіх покаянів нви.тт, влико же і :забвеній
не поспіл ісповідатисл, !\Юлитсл о нем смиреніє наше, і о тіх от Бо

га прощеніл, і паки імавт єго прощепиаго і благословенна смиреніє
наше, аще в церковвую опитимію впал, іли под нлятвою, іли по
пронлинанію святительску, іли ієрейсному бисть, іли собою сам в
нлятву впал, іли от іного вшел, іли под нлятвою отцевою іли ма

тернею би сть, іли в іноє как о є согрішеніє впа.тт, да будет во всім
прощен і раsрішен і благословен, во всем віці і в будущем. Єще
молитсн о нем смиреніє наше добротою і боголюбієм останан жи

вота єго прейти, і небесному царству сподобитисл, і часть іміти со
святими і надежею єго прошенін. Дана бисть сел прощеиная гра
мота нашего смиренія, місяця настоящаго, і індикта котарий будет.
Лист

397

на обороті:

Молитва разрішалная княгиням.

Понейже, іже о святом дусі, дщи нашего смиренія, благород
нан і благовірнан ннягиня (імярек),

молилася і просила нашего

смиренія, і со многою кротостію, яно да пріймет прощевіє п:исан
ноє, і наше смиреніє мо~lJеніє єя, человінолюбні прілли і сіє писа
ніє єй даєт.

Впрочім тенет молитви подібний до попередньої молитви разрі
шальної князям.

Лист 398-ий:
Moлzlmвa на войну ідущим.

Господи Боже наш, паслушавий Мойеея, простершу н тобі ру

ці, і люди іараіли унріпив на Амалина, і ополчившусн Ісусу На
вину

на брань,

евітильнакома

бившима

тобою,

новелінівм

твоїм

паустив солнцу стати на гаваоні, а луні стати на дебр єломову на

побідний обрав, ти і нині послушай нас моллщихтися, і собравшихся
воїн, на воаращеніє противних полона укріпи і ангела посли воабран
нюща

вр а гом

...

Rняаю ідущу на брань.

Глаголи псалом
мої па ополчени.
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143:

Благословеп Господь Бог .мой научаяй руці

Молитва вторая томуже: Владико Господи Боже наш, тя про
сим і тобі ся мили дієм ...
Лист 399-ий:
Молитви биваємия от

святителя, внегда отпущати ко пла

ванію. Речену бившу псальму сему

120:

Возведах очи .мої в гори,

отнюдуже прійде помощ .моя.
Святитель молитсн сице:

Владик,о Господи Бо;исе, сподобивий

сплавати святим ти учепик,ом і апостолом, і запретивий бурі вітреп
ній, і .морю тиху бити повелівал па.м, сам і нині сплавай на.м, і вс.'l

сопротивпая на.Аt вітри утишая, устави погодпих к,ормник, на.м і
помощник везді бивая, як,о благий, человік,олюбец Бог єси ...
По аміні знаменавт море, іли ріку, іли єверо. І по сем сяд€т
тамже. Молитва глаголема єсть і о всяному судні, хотящим пла
вати. Молитва судном ратним, отпущаємия на ратних. Лист той же,
на обороті, продовження:
Господи Бо;исе паш і;исе на морі ходивий, Jtк,о;исе па суші, св.чти.я

cu

ученики от емущепія того свободив пришествів.м ти, сам і Hllni

.ладико сплавай поси.лає.ии.м судпом н,а враги твоя.

Лист

на обороті:

399

Молитва отшедших па страну ділом к,ак,им.
Господи Боже наш, спутишествовавий угоднину своєму Янову;

странствовавий рабу своєму

Йосифу, спутетвуй (імярек)

рабу

твоєму.

Лист

400:

Молитва в пост ідущи.м.
Боже отец наших вседержителю, авраамов, ісааков, яковль, сот
воривий небо і вемлю, море і вся яже в них, положивий человіном

покаянів во спасеніє, і превря їх прегрішенія, приімий слеаи раба
своєго Давида пророн а, і дав єму оставленіє гріхов нающуся

...

ти

владико Господи Боже наш прийми раба твоєго (імярек) кающагося

гріхав своїх, совістних і несовістних, валних і неволних ...
Молитва ця має пананнний зміст. По ній слідує друга, дещо
коротша,

молитва

над

кающимся

постником.

Лист 401-ий:

Молитва, на ро;исдество Христово, дітем духовним.
Господи

Боже вседержителю,

рождейся от дівица Марія,

во

Фифлеомі юдейстім, і трепетом твар просвітися, і мир возрадавася
рождеству твоєму, сотворивий человіка по образу твоєму і по по
добію, і дав єму крещеніє во покаяніє, введий во пречисті дні сія,

ко воздержавію страсти, в надежді воскресеніл

...

ти і нині вла-

181

дино человіколюбче, прійми раби своя, якоже пріят Петра утопающа
в морі, і пани отвергшася тебе.
Лист

на обороті:

401

Молитва в педілю вербпую, над вербою.
Господи вседержителю, сназавий новчегом образ церновний, при
праведниці твоєм і угодниці Ної, пришествієм Святаго твоєго Духа,

воавіщій голубом сучец масличний носящ, сей образ отроци вврейстії
снаааша, і

снончаша со вітвмп масличними:, і с ваіями срітоша,

вопіюще і глаголюще осанна во вишніх, сей глас ми раби твої во
пієм, осанна благословен грядий, і пани грядий і судив правду, со

Отцем і со Святим Духом, нині і приспо.
Лист

на обороті:

401

Молитва на воскресеніє Христово діте.м (духовпи.м).
Лист

на обороті:

402

Молитва пад .мясо.м, па пасху і пад сиром.
Владино Господи Боже наш, сподобивий нас прийти во время
честиаго ти і божествени аго поста, єдинородний Сине Божій, пона

:завий учепином славу своєго божества, ти бо на спасепів приводи
ти человіки, сам собою проабравуя честний і велиний сей пост, пости

вийся четередесят дні, і тано Ілія і Мойсей і апостоли всі і всі свя
тії с ним, наситивий єю хліби пятьтисящ народа

...

ти і нині нла

дино, благослови млено і сири і мяса, внушающим от тебе Бога
нашего.

Лист

402

на обороті:

Молитва па благословепів артосу.
Лист 403-ий:
Молитва н,а преломленів

apmoca.

Господи Боже наш, іже по плотскому смотренію твоєму, бла
гословив пять хліб, і дві рибі, в пустині от них пять тисящ насити

вий, ти сам нині владико благослови хліби сін і принесших тин,
і імже принесєни биша, богатвоє і стонратнов благословенів твоє
подаждь Христе Боже, молитвами пречі-rстия ти Матери і святих
твоїх апостол, і святаго Полікарпа і всіх святих, і святаго трид
невнаго і живоноенаго твоєго воснресенія, яно ти єси податель б.1Іа
гим, і тобі славу воасилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу.
Лист

403:

Молитва на петров день, діте.м духовним.
Лист

403

на обороті:

Молитва хот.я·щу орати.
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Владико человіколюбче Господи, повеливий плоди землІ 1 сі

мена различная, на службу приносити всякому диханію, на пищу
скотом і птицам, і человіном, да хвалим тн о всіх сих, даяй землі
плод мног, і нас твоїм вінцем увюзь, і вся ни благослови, Отче і
Сине і Святий душе, нині і приспо і во віни віном.
Лист

403

на обороті:

Молитва єгда с~яти хотят.
Лист той же:
Молитва жати хотлщим.

Господи Боже человіколюбче, плоди сін лже дал єси нам, іхже
раби твої снидаша жати, возложи на ня благословеніє, і сими вла
дущему рабу твоєму (імярек) даруй

спасеніє, да іміюще ізобиліє

дара твоє го, подал убогим еже на потребу, сего ради .прийми от всіх
покаяніє, і тобі всянан слава, і честь, і понлоненіє, Отцу і Сину і
Святому Духу.
Лист

404:

Молитва о приносящих на'Чаmки всяh~ого снідна.
Лист той же:
Молитва в .любов єже .мпр.
Господи Боже наш,

іже любви садитель і миру пода1·ель, і

єдинству давець, даруй і нам любов твою, ісполненіє закона твоєго,

даждь нам тожде мудретвовати о Христі Ісусі, даруй і нам любовю
приймати друг друга, нноже єдинородний ти Син воспріят нас, да
руй нам друг друга тяготи носити, і со благопокорством С.ї[ужити
друг другу, ісполнити зююн

Христа твоего, со всяним у сердієм,

ізбавляєми от всянаго навіта й дійства JІу:каваго. Возглашеніє: Яно
Бог мира.
Лист

404:

Jfолитва вже от вражди с.миревающихся.

Благодарим тя ВJІаДИRО человіколюбче, царю віком, датеJLю бла
гих, разрушившага вражди средостініє, і мир вдавшага роду чело

вічесному, даровавшаго і нині мир (імярек) рабом твоїм, унорінив
в них страх твой, і еже ко друг другу любви укріпи.

Лист

404

на обороті:

Молитва на вже от запрещепія разрішаЄ/•tиХ.
Благоутробне благий человіколюбче Господи, іже ради своіх
щедрот, послав єдинороднаго ти Сина в мір, да разрушит еже на

ни согрішеній рукописаніє, і разрішит узи еже от гріх свяаанния,

183

і проповість плінним оставленів, ти владико і сего раба своєго твоєю
благостинею свободи належащев на нем свяаанів, і даруй і тому без
гріха во всяк о время і місто, приходити твоєму величествію,

со

дераповенівм і чистою совістію, і просити вже от тебе богатую ми
лость.

Лист

404

на обороті:

Молитва во nocтpuJІCeftiв глави.
Лист

405:

Молитва в;исе одіяти главу ;исе1и.

Лист

405:

Молитва над всяц~м стадом.
Еладино

Господи

Боже

наш,

вседержителю,

істинний

агнче

вземляй гріхи всего міра, не презри душ молящихтися, к тобі че
ловінолюбче припада6м і тобі молимся, ізволивий вірнаго своєго
Янова і умножи вго стада, ізбавивий 6ГО от руки Ісавови, ти і нині

благослови стадо сів і сотвори вго на тисящі і на тьми і ізбави нас
от пасилін діяволя.

Лист

405

на обороті:

Молитва
Лист

405

ua

заколепів волу і овпу.

на обороті:

Молитва внегда 1-tачати xpaмu1-ty здати.
Боже

вседержителю,

сотворивий

небо

разумом,

і

основавий

вемлю на тверді сво6й, виждителю і творче всіх, прив ри на раба
твоєго (імярек) хотящаго державою кріпости твоєя воздвигнути храм
во пребиваніє, утверди єго яко на кріпном намені, єгоже по твоєму

божественному во 6вангеліїх гласу, ни ві тр ниже вода, ни іно ніч
тоже попаноетипІ возможет, благоволи того в нопец возвести, і є же
в нем жити хотящих, от всякаго навіта сопротивнаго свободи.
Лист

406:

Молитва

1-ta

благоrлове1-tів храму 1-tову.

Боже спасителю наш сподобивий под сінію Закхевву внитп, і
спасені в тамо со всім єго домом бив, сам і нині зді жити ізволивших,

і нами недостойних мольби тобі і моленіл приносящих, от

всякін

паности соблюди, благословляп тіх зді житіє, і ненавітен тіх живот,
во твовй милості соблюдая. Возглашеніє.
Лист

406:

Молитва на копаніє кладізю і обрітеніє води.
Лист

406:

Молитва 1-tад кладязем новим.

3иждителю водам і содітелю всім, Господи Боже вседержителю,
вся сотворивий, і претворяя, ти сам освяти воду сію, посли на ню

святую твою силу, на всяку противну дітель, і даждь всім от нея
пріємлющим, ли питія ради, ли умовенія ради, на адравіє душі і
тілу.

Лист

406

на обороті:

Молитва внегда что скверно впадет в :кладівь. Достоїт первіє
вичерпати дней

40,

і проливати, і зажещи свіщи около, і понадит

около, і та:ко священик молитсн:

Боже великій і страшний, іже неісказанною благостинею. Вли
вавт во кладявь воду святих богаявленій Rрестообраsно і пієт от
нея священик і люди.
Лист

407:

Чин биваємий, аще с.лучитсн СRверну чему іли нечисту, впасти
в сосуд вина іли масла іли меда.
Лист

407:

Молшпва над вся,rіи.М сосудо.м, ос~евернивши.!rtся.

Лист

408:

Молитва па чати в ипо іли .мед кислий.
Господи Боже наш преложивий воду в вино в кана галилейстім

браці і славу свою явль учепиком своїм, ти і нині поспіши, от свя
таго жилища своєго, і благослови мед сей, і сотвори є во вся:ко
растворепів благопіющим є, да без всякін неприяsнени дітели піюще,
славим тебе дателя всякому добру прошенію, со Отцем і со Святим
Духом нині і приспо.
Лист

408:

Молитва єгда хощст господин, пустити раба.

Воnед в церковь, глаголет ієрей молитву: Онсица прощаєт своєю

волею купленнаго своєго раба, ємуже і праведнов прощеніс дарова,
помолімен убо аа того, іже пращаєт, да Господь подасть єму аа то,
небесних своїх даров, і прощенному нтому, яко не належати на

нем ігу работному, будете же і ви послусі вірні1, єгоже пред вами

во святій божій соборній церкві прощена, да аа простившага рІ\іМ
всі, Господи помилуй.

І рекут всі: Господи помилуй, трижди.
І потом от пу ст.
Лист

408:

Святаго Анастазіл. Вопрос.
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Аще кто аавіщаєт себе на доброє діло с клятвою содідати то
рекше, колиІю ~ТJюбо время, іди вина не пити, іли поститися, іли по
нужи от іного аандят чесого, і о чем JІюбо sарещися со клятвою, і
потом же от раслаблснія, і ліности і от немощі свовя, не воаможе
Ішнчати, єже поча і хощет раарішитися, што rюдобавт творити.

Отвіт.
Блаженніі отци, іже священния молитви составлше нам, і о

такових винах сотвориша нам молитви сія. Да от священик раарі
шаетсн

человік.

Рече

бо

істинним

священиком

божіїм,

іже

аще

ра3рішите на землі, будет ра3рішенна на небесіх.
Обаче же і человік всяк должен єсть укаряти свою немощ, і
власфімію, і ісповідаяся Господеві, яко лінив і окаянен. І больше
кто царю тлінну обіщася соблюсти чтолюбо, і не преступит до смер

ти. Но обаче кающимся вся возможна суть, безумівм отлучшихся,
tли недостойні самі ся свя3аша, і ли по нужи зю\ляшася.

По цім едідують молитви <<на ра3рішеніє от клятви>>.
Лист

409

на обороті:

Молитва хот.я.щи.м ко.мкати ісповідн~ишм по вся пости.
Господи Боже вседержителю, сотворивий всяческал, видимая же

і невидимая, благословивий Авраама,

Ісаака і· Якова, і вся пра

ведники своя, от перваго і до послідняго, благословивий апостоли
й :мученини, патріярхи і

преподобния

святителя,

положивий по

наяніє на оставленіє гріхов, пострадавий аа мір, хотя ни іабави:ти,
даний тіло своє всякому вірующему і глагодящему, яко ти єси Син
божій, приїмий пророка Давіда покаяніє, прийми раба своєго (імя

рен) каявшасн гріхав своїх противу сиJІі, дайже єму Господи при
частитися

небесних

твоїх

і

животворящих

таїн,

да

причастятсн

одесвую тебе стати, яко ти єси святині, і очищепів гріхон наших,

і тобі модитну приношу о рабі твоєм (імяреr~) Отцу і Сину і Святому
Духу.

Лист

409

на обороті:

Мо.ттитви оціщепію

(очищенію), примиренію кающихся.

Молитва вторая над 1rающи.мс.я.

Господи простивий Натаном прорана Давіда, своя ісповідавша
nреrрішенія о отверженії і плакавша горьно, і б.т~удницу слеаившу

на nречистії єму нозі, і манасію і митаря і б.пуднаго, реній іспові

дайте друг другу гріхи, вірен єсть і праведен, да отпустит прегрі
шенія наша і очистит ни от вспнаго гріха. То Спасите.тrь наш Ісус
Христос і

Бог, простит тебі духовному :моєму чаду (імярек) вся

влина пред ним моему ісповідал єси смиренію, і в нинішнім віці
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і в будущом, і неоеушенна nред еудищим єго сподобит тя предста

ти, сий благословен во віки віком, амінь.
Лис·r

412

на обороті:

Молитва

npocmumn

рсопшиго.

В цьому місці, ·roб·ro післн молитви <<во єже простити усопта

го

бракують в нашому воденеі

>>,

копису.
разом

28

листнів, тобто

56

сторінон ру

На цих сторінках були поміщені різні коро·r:кі молитви,

22

глави. Отже по

146

главі

нодексі слідує відразу ГJтава

n

але беs по ча тну. Є це кінець оповідання, взятого а ДіяJюгів

178,

Святого Папи Григарін Двоєслова, про монаха, що мав <<три пре
пери

>>,

тобто три зоаоті, та й зберігаючи їх, нарушив в той спосіб

обіт убожества.

Для доповненн н образу про зміст книги подаємо тут ще деяні
молитви, що їх читав свшценик або святитель при денних нагодах.
Лист 485-ий подає молитву над тими, що складають визнання

святої віри:
Сіл молитви гJrаголет священик, єгда крестит 1-шго приходшцих
от іновірних, от жидов, іли от татар.

Лист 487-ий подає молитву, що читається по атпусті в день
посвячення

церкви:

Молитва на освященіє церкви, глаголется по о1·пусті літургій
ном, ісходл вон із церкви.

По тексті молитви є тана вапиСІш: Залисуєт день і місяць і
літо, і год і індикт, ногда бивавт свіщеніє церкви, і та:ко правднуют,
1 в прійдущеє літо тот день, в немже било освященіє церкви.

Лист

На

487 на обороті подає моJІИ'rву
360 та слідуючих листках був

ва недужого.

цілий чин <<за болящих

>>.

Тут подана тільки одна молитва: Владико многомилостиве Господи

Ісусе Христе Боже наш. По моли·rві
Лис·r

488-ий

подає

он:ремі

-

отпуст.

тропарі, а

саме

тропарі

молебнії

П ресвятій Богородиці.
Є це твір патріярха Філотея, що правив в другій маловині

XIV -го

століття (він помер

1376

рону).

Щера3 на листі 502-ім поданий чин молебня перед іноною си
найського горіючого корча або перед іноною Господнього Преобра
ження.

Послідованіє святия нупипп: в горі синайстій,

поєтся по вся

суботи вечер. По отпущенії вечерні вхоТJ;им І\О святій купині, і аще
ли ність в Синаї, іти пред образом інони преображенія, і абіє нач

нем піти Трисвятое.
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І правитьсн молебень: Бог Господь, Тропарі, Rанон, стихири,

сто разів Господи помилуй і атпуст.
Лист

505

на обороті подає:

Святійшага патріярха Константіня града Rир Філотся, служба
BClM

СВЯТИМ.

,Лист

511 ~ ий

щераs подає моління за помершого:

Відомо да єсть нако піти нанон си аа єдинаго умершаго.
Лист

на

513

обороті

подає молебень за

давших

на

молитву

і милостиню творячих:
Начало сице правмлу молебну, нако подобавт піти канон сей
аа

творящих

милостиню.

Бракує закінчення.
Лист

523

на обороті:

Подає тенет духовного ааповіту~завіщання ниївського митро
полита.

Лист святительскій раsрішающій, отходя сего
православним

світа, ко всім

християнам.

Во імя Отца і Сина і Святаго Духа, снятия живоначальная,
єдиносущния нераsдільная Тройца.

Аз грішний божій раб смиренний (імярен) архієnисноп митро~
полит ниівський і всея русі, со всіми святими, славними і вселенски
ми собори, пер во є убо і сповідую богопреданную апостольскую віру,

і правоелавіє істинноє і благочесті є

...

даю обичную любов і послід

нєє ціловані є і прощені є і сам то гоже от них (єпископів та всіх цер
ковних людей) получити хощу благословенія і прощенія.

Господареві нашему великому княsю (імярек) і госпожі і дочці
нашего емиренін великой княгині (імярен) даю мир і благословенів

і прощеніє ..
Закінчення листа: Написана же би сть сі я прощеиная і разрі
шеиная грамота нашего смиренія, в богаспасаємім граді (імярек)

в літо

7 ... ,

Волею

індікта.
Божією

смиренний

Архієписноп

(імярек)

митрополит

RИЇВСЬНИЙ і ВСеЯ русі.

Лист

527:

Щераs анаходимо молитву святителя, що << входить в град

Лист

529:

Благословення хоругви.
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ЧИНИ ПОХОРОНІВ

1.

Ч ип н,а розлупу душі від тіла.
Цернва, що упродовж ц1лого життя своіх дітей подає їм бла

годаті святих Тайн та

благословень, стоїть

при них

особливо в

годину смерти, в часі розлуки душі й тіла. Требник мав для цього
окремий чин. Він стоїть звичайно по чині святої Тайни Оливопо
ма3ання, що приготовлнв людину до вічного життя так, як хрещен
ня приготовлнв до життя ласки цього земного життя.

Наш список мав танож чин розлуки душі від тіла, що відносить

ся радше до монахів у монастирі, а не до мирян. Але по суті він
тойже самий для мирян, для священинів та для іноків.

Подавмо

його тут безпосередньо перед чинами похоронів, для завершення
опису святительських служб і дій в київсьній митрополії в часах
нашої київської держави. На тім і ваніячувмо розгляд поодиноних
чинів ЯІ\ танож розгляд Святих Тайн, що їх звичайно уділюв свя
щенин, а не святитель, і тому вони стисло до святительсьних служб
не

належать, а

саме

хрещення, миропомазання, понаяннн,

мазання й подружжя.

оливопо

Про священство, тобто про чини хіротоній

та хіротезій, що їх уділяв святитель була тут мова на самім по

чатну. Тайна Пресвятої Евхарис1·ії тісно злучена

3

відправою Бо

жественно] Літургії і про неї танож була мова онремо.
Чин розлуни душі від тіла має в Требнинах багато місця, бо до
нього додають звичайно ще тексти нанону Господу нашому Ісусу

Христу та Пресвитій Богородиці на випадон, що агонія триває дов
го і священик має час разом
Лист

101

3

вірними відчитувати довші моління.

на обороті:

Чин бивав.мий на разлучепів душі от тіла.
Внегда начнет брат івнемагати приходит ігумен і вопрошаєт
sго тихим гласом, аще єсть нов слово іли діло забвенія ради іли

студа, єгда кол злоба но коєму брату неісповідаєма і непрощена,
вся должна есть ізиснівати ігумену і авопрошати повдиному уми
рающаго, яко слово воздати хотящи Владиці Христу.

Аще ли ність ігумена то еклеsіярх іли духовний отец.
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Потом начинает: Святий Боже.
По началі обичнім псалом

50:

Помилуй .мя Боже.

Н.анон на ісход душі, творевіє Андрея Rритснаго.

Другій нанон молебен, ко пресвлтій Богородиці, от лица че
ловіну душа разділяющу, і немагущу ГJІаголати, ємуже краєгране

сіє: Ізбавzt.-и,я Ч ucma,q, бісов .мучительства, творені є Іоанна Дамаснина.
По наноні: Достойно сеть і молитва:

Владико Господи Боже Вседержителю,
Ісуса Христа

...

Отче Господа нашего

душу раба твоего (імнрен) всякіл узи разріши, от

вснкі.я клевети свободи, остави прегрішенія єму.
Моли·rва на ісповіданіє брату,

іже дас1·ься от отца во

обрав

афесіма сиріч отпуста, хотящу умірати:
Бог нас ради вочеловічивийся і

всему міру гріхи носяй, ·го

своєю благостинею і сін вся да приімет, єлика нині пред ним моєму
рече недос'І'оїнству

(імярек) да отпустит ти вся і в нинішнім віці

і в будущем, неосужена тя пред судищ:им своїм поставит, сподобити
тя хотя живота і подавая всім спасеніє, сий благословен во віки,
амінь ...

2.

Чин

noxopony

.монахів.

Торжественний похорон помершого має свій глибокий вмисл в
самому природньому праві і тому в дохристиянських часах релі

гійні похорони були анані не тільки ізраїльтянам, але всім по
ганським народам.

Церква просто перейняла деякі частини похо

ронних авичаїв з дохристиянських

ще часів, але очистила їх від

погансЬІ~их елементів та й додала нові обряди. До тих с·гарих еле
ментів належить без сумніву миття тіла, помазання пахощами, об
юшення тіла в плащаницю, супроводжування до гробу з запаленими
свічками, вкінці нложення до гробу, ян ого ніхто не смів нарушити,
отворити, вбевчестити будь яким способом.
Християнський похорон від своїх початиів був супроводжений

молитвами та псальмами, передусім відправою Божественної Літур
гі'і, що в давнину відправлилась на самому таки цвинтарі, ян це
знаємо з життя святої Моніки, матері святого Августина та з жит
тєписів інших святих, передусім мучеників.

Службу Божу відправляли однаи частіше в церкві і так бу ло
на похороні святого Амврозія, єпископа Медіолянсьного, коли по

хорони відбулись в збудованій ним церкві, ири великому здвизі
народу. В перших сторіччях мабуть не було яиих окремих припи
сів щодо часу похорону. Але від
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VIII

сторіччя знаходимо вже до-

кументи, що аабороняють похорони в деякі більші праsнини року,

і ця заборона і нині існує

(82).

Нинішні Требнини анають чотири різні роди похоронів, а саме:
похорон мирян, похорон дітей до семи ронів життя, похорон свя
щенинів та похорон монахів. В ннигах немає окремого тексту для

похоронів архиєрен, але похороном звичайно веде один

s

найближ

чих епархіяльних архиєреїв або той, кого пішле митрополит або
й собор архивреї в відправляє Божественну Літургію, похоронний
чин еложення до гробу.

Тіла умерших архиєреїв чи священиків не вмивають водою, а

•

помазують оливою і 'l'O не прості миряни, а самі свлщенини. Потім
вдягають помершого у чисту одіж його сану та у свящеву одіж. В
праву руку

помершого

священина та

архиврея

вкладають

xpec·r,

а

на грудях нладуть книгу святих Євангелій. Дияконові дають в ру

ну кадильницю. Лице помершого священика нанривають воздухом.
При домовині архиврея ставлять трикірій, дікірій та ріпіди.

мовину

архиврея

навривають

мантією,

домовини

До

священиків

та

мирян накриттям темної краски, чорної чи темнобагряної.

Похорони диянона відбуваються по чину похорону мирян, бо
в священичих похоронах говориться тан в молитвах ян на стихирах,

що понійний був у священичому достоїнстві, що приносив Богові
безкровну ~ертву.
Онремий похорон в на Святу Пасху, тобто упродовж світлого

тижня. Тоді замісць похоронних нанонів, ст:ихир, молитов співаєть
ся канон Пасхи.
Лист 106-ий подає чин похорону монаха:

П ослідоваІ-tів о у еопших іно1•ах бивав.мо.
Єгда же кто от братія і нок ізийде ко Господу, понеже не по
добаєт умиватися тілу є го

. ..

на ее уставлений брат іли енлезіярх

іли немощним служай обрисуєт мертваго теплою водою с воггарем.

Потім вдягають його в чисті ризи і дають йому нові сандали і
обвивають його мантією, підтявши краї мантії на те, щоб перев'я
зати три хрести.

Також накривають лице помершого.

І творит священник начало:
Благословен Бог наш.

По началі о бичнім тропарІ: Со духи праведпих і єктенІя По
милуй мя Боже.

(82) V.

TПALHOFER-EISF.NHOFER

L.,

цит. твір, т. І

,

стор.
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далі.

lYl

Потом возмут мощі і полагают на одрі і относят во церков пою
ще трисвнтоє.

Полагают же мощі но западу главою, зряще но востоку глаго

лет діянон єктенію: По.милуй нас Боже.

По относенії же мощей ударяєт же параоклисіярх во нлепало
трижди.

Уназ: Отходнт братія вся в нелію усопшаго ввемше мощі со
одром, сверху же єго полагаємій іноні Господа нашего Ісуса Христа
іли Пречисту Владичицю нашу Богородицю і тано до несут во цер

І-ІОВ і полагают во паперті противу велиюІх врат і собравтимея всім
братіям давают їм свіща, і вжигают же і над мощми свіща четири,
і по уготовленії всіх, і абіє кадит священник над мощми нрестао
бразно і став глаголет: Благословен Бог наш.
По началі обичнім псалом

50

Л о.м,илуй .м.~ Боже.

Таже начинаєт півец: Благословен єси, Господи, научи нас оправ

данівлt твої.м. І співаю'l'Ь Непорочні.
По єктенії Лак,и і паки .миро.м Господу по.молі.мся, співають Упо
ной: Спасе наш со праведними.

Вогородичен:

От

Діви возсінвий

Христе Боже.

Потім степенна глас первий: Внегда скорбіти .ми.
Таже стихири глас первий понаяни: Н.ая житія пища преби
ваєт

печали

непричастна.

Далі йдуть степенні всіх восьми гласів і стихири покаянні та
нож всіх вісьмох гласів.
По єктенії: Лаки і паки .миро.м Господу по.молі.мся:

Кондак глас восьмий: Со святими упоной.
Блаженна:

Во царствії твоєм єгда прийдеши, помяни нас Господи.
Прокімен: Блажен путь, в оньже пойдеши, душе.
Апостол ко Корінтяном: Братіє Христос воста от мертвих на
чаток умершим бисть.

Євангеліє от Іоанна:
Рече Господь віровавшим R нему Юдеом: аа всьм хліб живот
ний.

Апостол і

євангеліє

священикам подано нище на

похороні

мір ян.

Якщо в похорон святителя, то читають інший апостол та єван
геліє, а саме:

Апостол ІЮ І\орінтяном: Братіє первий человін от вемлі nерстен,
вторий человік Господь с небесе.
Євангеліє от Іоанна: Рече Господь аа всьм двер, мною аще кто
внидет

192

спасетсн.

По

євангелії

бивавт

цілованіє,

посем

стихири

гдас

вторий:

Прийдіте посліднвє цілованіє.

І по совершенії цілованія ввемше одр со мощми, грядутво гроб
ницу, пою ще Святий Боже со гласом і полагаєтжеся тіло на землю.
І глаголют дінконс·гва: По.милуzї м.сz Бо;ж;е.

І полагают братія во гробниці пою ще: Л око й Спасе 1-tаш. По-

. .

ТІМ

.

ІНШІ

СТИХИрИ.

Таже вземше мощі погребают, пою ще тропар глас восьмий:

Земле зи~-tувши npuй.мll, єго;ж;е от тебе созда1-t1-tаго.
І взем масло священнин от канднла святих, проливавт верху
мощей, творяй образ креста, глаголн молитву сію:
Помяни Господи Боже наш, вже о вірі і о надежді усопшаго

брата нашего (імярен) яко благ і человіколюбец, превосходя гріхи
і потребляп неправди.
Таже: Аллилуя, трижди.
Таже: Господ1-tя всть земля і ісполненів єя, єдинощ.
І тако затворлєтсн гроб, поющим нам тропар глас третій:
Образом

креста

твоєго,

Человіколюбче,

смерть

умертвляєтсн

і ад ПЛІ НИ СЯ.
Потім стихири самогласні глас шестий.

Трисвятов і по Отче наш: Со духи правед1-tих. Єктенія: Поми
луй

1-tac

Бо;ж;е.

По отпусті

-

творим

15

метаній о усопшем браті нашем, от всея

душа молящеся Богу о душі скончавшагосн, єлици будут на гробі
сущії глаголют: Вічнан память.
Глаголет молитву разрішенія.

Rрім чинів

похорону усопших, Требники мають також чини

поминr,ів, тобто парастаси або панахиди. Поминки усопших такі ж
старі в Церкві, як і християнство. Апостольські Постанови атадують

про поминання померших зовсім виразно, а Отці та Учителі Церкви
подають теж і змисл та значення молитви за померших. За помер
ших

відправляється

Божественна Літургія,

імена померших свя

щеник згадує на кождій Службі Божій, окремі дні в році в посвяче
НІ памяті умерших.
Лист

121:

Ч и1-t кдк.о подобавт nr,mи

над коливом во память у.мерши.м

іноко.м, сирі'Ч понафида.
Глаголет поп: ВлагословеІ-t Бог паш.

По началі обичнім псалом

90:

Живий во по.мощі вишняго.

Мирна вктенія.
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По Аллилуя: Іже глубинами мудрости человіколюбно вся строяй.
Впрочім цілий порядок теперішнього парастасу.
Канон: Воду прошед, яко сушу.

Крім чину похоронів інока, Київський Евхологіон подає також
чин похоронів мірських людей, як теж чин над Ішливом, тобто по
нинішньому чин парастасу в пам'ять умерших.

З. Ч шt

noxopony

.миряп.

Лист 124-ий подає чин похорону мирян:

Чин на погребенів .мірски.м человіко.м.
Рекущу ієрею: Благословен Бог наш.

Начало обичнс. Загальні риси чину погребевія мірських людей
подібні як у чині погребенін іноків. Немає тільки степенних, але є
довгі стихири всіх восьми гласів.

По євангелії: При йдіте конечноє цілованіє.
Посем возмут поrребателі і несут ко гробу поюще пініє глас
шестий: Воістину суєта вснческая житіє сі нь і соні є.
І полагают умершага во гробі і глаголют тропар глас шестий:

І аволих аз по1юй си:й во віки віку.
Накінець молитва разрішенію над гробом умирающ.их.
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КІНЦЕВІ ВИСНОВКИ ТА РЕФЛЕНСІ1

На початку подані в Евхологіоні служби, що належать до т.
зв. частної Богослужби, тан як вони ПО1'рібні в житті християнина.
Отже список наш зачинається від чину, чи радше від молитю-І <<по

внегда родити жені отроча~і. Нажаль, цього першого листка бра:кує.
Можна догадуватись, що на ньому була по:міщена молитва ва ма
тір, щоб Господь Бог уздоровив її та й підніс з постелі, потім дру
га молитва з проханням, щоб Господь простив її вольні й невольні

гріхи та захоронив від усякого<< наітін невидимих духов от ревности
й зависти і от очес призора

>>,

і вкінці третn_молитва <<_о прикоснув

шихсн вй і тамо обрітающихсн

>>.

В списку маємо вже лист другий і на ньому те:кст молитви на
восьмий день по народженні ДИ'І.'ИНИ.

Далі йде текст, глава за главою, н:к вказує поданий тут в до
датку зміст книги. Списон є нині добре вбережений у Ватикансь:кій

бібліотеці, в новій оправі, з відповідним написом в італійській мо
ві, що в коротким описом книги, з,під пера невідомого автора. На
пис цей і пояснення властиво не багато каже, та все ж бодай дає
вказівку, що в бібліотеці є цікавий рукопис. Передаємо дослівно
нотатну в італійсьній мові:

CODICE RUTHENO
Qпesto codice, che е mancante al pt'inci_pio, ed al fine, ed in vari
altri luoghi, rovinato, contiene varie cose sacre, come la Messa di San
Basilio, di S. Cirillo, di S. Grigorio есе. con le loro Rubrirhe, iJ rito
е le cerimonie, per vestire dei novizi ed ammetere nei monasteri, l'offizio della settimana santa ed altre orazioni, е rubriche riguardGnti il
rito dell'ordina.zione. Verso il fine vi sono le t.ayole per conosceтe le
leHere Dominica1i е determinare ]а Pasqua е percio si puo intit.olare
Collectio variarum rerпm saerarum.
I.Ja data del libro non si puo sapere, perehe шапеа: dai cю·atteri
pero si puo giudicare benissimo, che non е tanto antieo, ma piutosto
е l'ecent.e.
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Замітка наже отже, що списон не є старий, але радше недавній.
Тан воно дійсно є, якщо порівнювати його з іншими старими ІЮ

денсами, що є у Ватинані. Але між нашими українсьними списнами
та взагалі слов'ннсьними списнами :Київський Евхологіон має пра
во зайняти одне з почесних місць.

Говоримо

ввесь час, що Евхологіон є :ниївський, мимо цього,

що в ньому с виразна згадка, що списаний він на півночі. Але спи
сок подає виразно Богослужби :київського митрополита і то не тіль
ІПІ в таких чинах, ян хіротонія єпископа, але й при інших торжест
венних БогосJІужбах, що їх відправляв упродовж рану сам митро
полит.

Списон є багатий на літургічні

nриписи, рубрики, не тІльки

в чинах святих Тайн, але й при nоданні тенсту Б огослужб цілого

poiJLy,

з нагоди молебнів, заупонійних

служб, благословень.

3

цьо

го бону він для дослідника літургії дуже цінний.
Літургія, ян відомо, має танож свої

закони, своє право. Це

право є дуже цікаве передусім відносно особи самого :київського
митрополита, ян первоієрарха одної з найбільших церковних nровін
цій, відношення митрополита до ннязя, до єпископів підлеглих йо
го судовласті, до клиру і вірних у цілій митрополії.
Чини хіротесій та хіротоній, ян танож інші святительські від
прави, займають в

Ниївсьному

Евхологіоні

центральне

місце.

А

nри цьому в ній nоміщені і цінні нанонічні матеріяли, що відносять
ся до судовласти н:иївсьного митрополита.

3

цієї то рації книга має

для нашої Церкви і nрактичне значення ще нині, коли Аnостольсь
кий Престол наново опреділив права нашого Верховного Архиєпис
коnа, на Другому Ватиканському
несене справа українсьного

Вселенсьному Соборі була під

патріярхату, і коли в дусі соборавих

постанов йдеться про обнову ТаІ\ обрядового, як цілого церновного
життя.

До канонічних nамятон, що є в другій частині рукопису, варто
вернутись в окремій студії. Це саме відноситься і до Чинів святих
Тайн, тобто до тих відправ, що їх відправлю:: звичайно священин:,
а

не

святитель

чи

таки

сам

митрополит.

В нашому Евхолоrіоні не знаходимо також одного дуже важного
святительського чину, а саме посвячення великого Мира у страсний

четвер. Тут треба аавважити, що тільки дуже рідкісні Евхологіони
мають той чин. Святе Миро в давнину діставала .Київська митропо
лія тани з Царгороду, а як аа чали в нас посвячувати святе Миро,
то й на це були окремі

списки для :Київського митрополита.

домо ж, що ніхто з Е:писиопів
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Ві

митрополії Мира не посвячував, а

діставав

його від

митрополита.

Це

було

в

Хоч Киівсьиий Евхологіон, ян вказують

давнину

правило.

паперові філіграни,

орнаментика, графіRа, а, що важніше, поміщена там на листнах

- 453

<<

пасхалія зрячая >>, був написаний найдалі в половині

століття, то однаR

зміст його

відповідає

449
XVI

обрядовій прантиці по

передніх століть.
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ЗМІСТ НИ ЇВСЬИОГО ЕВХОЛОГІОНА
Київський

Евхологіон

XV

сторіччя,

що щасливим

випадком

зберігся в досить ще доброму стані і переховується у Ватиканській
бібліотеці, є книгою цінною, передусім для дослідників літургії.

3

нього вибрали ми тут святительські Служби, передусім з тої рації,
що він властиво був прианачений як книга, Требнин, для святителя,
мабуть таки для самого Rиївсьr-юго митрополита. Інакше годі поясни
ти собj, чому мав він стільки служб, уставів та 1.'екстів молитов, що

іх потрібно тільки митрополитові, а не підлеглим йому владикам.
Для повного зазнайомлення читача подамо тут ще зміст Евхологіона.

Це матиме й ту пра:ктичну сторінку, що понаже цілий образ ннижки.

З.міст глав Ниївr.ь~t,ого Евхологіона:

Бра:кує першого листа. На ньому були, по всій правдоподіб
ності, молитви перед хрещенням в день народження дитини.
Глава

3.

Молитва на восьмий

дають дитині ім'я. Лист
Глава
Глава

4.
5.

2,

день по народженні дитини,

Чин над оглашенним. Лист

6.

Лист
Глава

Глава

7.
8.

3,

абережений в списку.

Інший чин та молитва, коли а огляду на недугу треба ско

ріше охрестити дитину. Лист
Глава

:коли

абережений в списку.

11.

З правил святого Івана Золотоустого про хрещення дітей.

11.
Чин, ян обмити дитину восьмого дня. Лист

11

на об.

Молитва на 40-ий день по народженні дитини.

Лист

12

на об.

Глава

9.

Молитва над поганином, що стає оглашенним, тобто голо

ситься до підготови до хрещення. Лист

Глава

10.

ріаних єресей. Лист

Глава

11.

Глава
Глава

12.
13.
14.

на об.

14.

Н:к мають відрек'l·ися своїх блуді в маніхейці, що при-

ходять до Церкви. Лист

Глава

13

Чин прийняття до ЦерRви Божої тих, що приходять з

15.

Ян і коли відправ~ТІяти чин над оглашенним. Лист

19.

Чин і молитва д~'lя прийняття маніхейців. Лист

на об.

Правила святого Методія, патріярха Царгородсьного, про

прийняття різних єретиків до святої Церкви. Лист
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20
21

на об.

Глава
Глава

Чин прийняття навернених юдеїв. Лист

15.
16.

науни. Лист
Глава

25.

Про мелхіседеніянів, теодотіянів і афінrанів та їх ложні

28

на об.

Визнання віри, приписане для афінrанів. Лист

Глава

17.
18.

Глава

19.

Молитва над дітьми, що зачинають вчитися грамоти. Лист

33
Глава
Глава
Глава

29.

Чин прийняття сараценів. Лист ЗО на об.

на об.
Чин заручин 'l'a вінчання. Лист

20.
21.
22.

34.

Молитва на благословення двоєженців. Лист
Чин

на

встановлення

духовного

37

братерства.

на об.

Лист

38

Чин на прийняття дитини, адоптацію дитини. Лист

40

на об.

Глава

23.

на об.
Глава
Глава

Глава
Глава

24.
25.
26.
27.

Чин Тайни Сповіді. Лист

Глава
Глава

28.
29.
30.

на об.

Чин святого Причастя тяжно хворим. Лист
:Коли хто приходить до монастиря

том послушпиком. Лист

Глава

41

Чин святого Причастя Божественних Тайн. Лист

s

Глава

Глава

31.
32.
33.

Лист
Глава

Глава

Глава
Глава
Глава
Глава

Глава
Г~ТІава

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

63.

Чин над затворнином. Лист

64.

На умиття святих Мощів. Лист

66.

Чин подання води Святих Богоявленій, велиної агіязми,
Чин прийняття новика до монастиря. Лист

Чин малої схими. Лист

69

42.
155.
Глава 43.

Лист

68.

69.

на об.

Чин велиної схими або, великого

71

ангельсьиого образа.

на об.

Чин святої Тайни Оливопомазання. Лист

Чин над умираючими. Лист

101. на
106.

84

на об.

об.

Чин похорону монахів. Лист

Чин над наливом во пам'ять покійних монахів. Лист
Чин похорону мирян. Лист

Як співати

sa

121.

124.

Чин над иоливом во пам'ять покійних мирян. Лист

померших після трапези. Лист

132.

134.

Божественна Літургія святого Івана 3ОJютоустого.

В списку бракув
Глава

об.

бажанням стати бра-

ян хто не може причаститись Божественних Тайн.

Глава

48 на

62.

тексту.

Божественна Літургія святого Василія Великого. Лист
Служба Преждеосвященних Дарів. Лист

165.

199

Глава

44.

Молитва над вином, принесеним на Божественну Літур-

гію. Лист
Глава
Глава
Глава
Глава

Глава
Глава
Глава

·

Глава
Глава

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

171

на об.

Молитва над :коливом на честь Святих. Лист
Інша молитва на честь Святих. Лист
Молитва на Господсь:кі Празни:ки.
Вечірні молитви. Лист

Утрепні молитви. Лист

54.
Глава 55.
Глава 56.
Глава 57.
Глава 58.
Глава 59.
208.
Глава 60.
Глава 61.

171

на об.

об.

172 на об.
176 на об.

Відпусти цілого тижня та прааників цілого року. Лис1·
Молебень з хресним ходом. Лист

181.

183.

Другий молебень з хресним ходом. Лист

184.

Поминання патріярхів, ноли править митрополит, та по-

минання самого митрополита . .:r.Іист
Глава

171 на
Лист 172.

185.

Чин оспування цернви й заложення хреста. Лист

186.

Чин посвячення церкви й трапези. Лист
Спосіб виготовлення Антимінсів. Лист

187.
201 на

об.

Чин посвячення переносних Антимінсів. Лист

202.

Формула напису на Антимінсах. Там же.
Чин над зрушеною з місця свого святою трапезою. Лист
Інший чин над зрушеною трапезою. Лист

209

на об.

Чин на очищення церкви оскверненої єретиками. Лист

210

на об.

Глава
Глава
Глава
Глава
Глава
Глава
Глава

Глава
Г ..ТІава
Глава
Глава

Глава
Глава

Глава
Глава
Глава

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Молитва на посвячення свічконосця. Лист

213.
213.
213 па об.

Молитва на посвячення е:клевіярха. Лист
Чин посвячення четця та співця. Лист
Посвячення піддия:кона. Лист
Посвячення диянона. Лист

214.
215.

Чин рукоположення пресвітера. Лист

216 на
219.

об.

Чин поставлення на архимандрита. Лист

Спосіб вибрання єписнопа. Лист
Наречення єписнопа. Лист
Хіротонія еnископа. Лист

222
227.

220

на об.

на об.

Митрополича грамота посвяченому священикові. Лист

Грамота посвяченому єпископові. Лист

230

Чин nрийняття в монастир духовного брата. Лист

Служба Нового Року, 1-го септембрія. Лист
Чин винесення Чесного Хреста

14-ro

230.

на об.

234

232.

на об.

вересня. Лист

Царсьні Часи в навечеріє Христового Рівдва. Лист

242.
244

на об.
Глава

78.
259.

200

Царські часи в навечеріє Богаявлення Господнього. Лист

Глава

Чин велиного водосвяття. Лист

Глава

Чин на обмит·rя святої трапеаи у Великий четвер. Лист

79.
80.
278.
Глава 81.
Глава 82.
Глава 83.
Глава 84.
Глава 85.
Глава 86.
Глава 87.
Глава 88.
Глава 89.
Глава 90.
Глава 91.
Глава 92.
Глава 93.
Глава 94.
Глава 95.
Глава 96.
Глава 97.

273.

Чин миття ніг у Велиний четвер. Лист

280.

Літургія Велиного четверга. Лист

на об.

У велиний четвер Вечером. Лист

284
288.

Царські чаеи у Велику п'ятницю. Лист

299.

У Белину п'ятницю похід а Євангелією. Лист

319.
322.

Чин над оглашенними у Велику п'ятницю. Лист

Служба Велиної суботи. Лист

325.

Посвячення води для хрещення. Лист
Чин утрені Великої суботи. Лист

Чин надгробного. Лист

336

326 на
327 .на об.

об.

на об.

Читання парамей у велику суботу. Лист

338.
339 на об.
Як співати часи у Світлий тиждень . ..Лист 342 на об.
Літургія на Святу Пасху. Лист 343.
Вечірня на святу Пасху. Лист 344.
Антифони на Праанин П'ятдесятниці. Лист 345.
Служба на святу Неділю Пасхи. Лист

Вечірня

а

коліноприклонними молитвами

П'ятдесятпиці. Лист

346

на

Праанин

на об.

Глава

98 Мале водосвяття на 1 серпня. Лист 355.
99. Припіви до величапій на Празники Господсьн.і, Богородичні та поливлейних святих. Лист 356.
Глава 100. Служба на Воздвижения Чесного Хреста. Лист 358.
Глава 101. Служба за недужих. Лист 360.
Глава 102. Rанон молебний до Г. Н. І. Х. в часі пошесних недуг.
Лист 369.
Глава 103. Rанон молебний в часі посухи. Лист 371 на об.
Глава 104. Канон аа благорастворенів воздухов. Лист 376 на об.
Глава 105. Канон аа князя і нарід в часі війни. Лист 380 на об.
Глава 106. Канон до Пресвятої Богородиці на всяну потребу. Твір
монаха Ігнатія. Лист 385.
Глава 107. Інший канон до Пресвятої Богородиці на всяку потребу.
Лист 392 на об.
Глава 108. Молитва епископа, що входить в якесь місто. Лист 396.
Глава 1.09. Молитва на розрішення князів. Лист 397.
Глава 110. Молитва на розрішення княгинь. Лист 397 на об.
Глава 111. Молитва аа воїнів, що йдуть на війну. Лис'l' 398.
Глава 112. Молитва над плаваючими по морю. Лист 399.
Глава 113. Молитва над воєнними кораблями. Лист 399 на об.
Глава

201

Глава
Глава

Глава

114.
115.
116.

Молитва :за подорожніх. Лист

117.

об.

Молитва :за дітей духовних на Празнин Христового Різд

ва. Лист

Глава

399 на
400.

Молитва на початон посту. Лист

401.

Молитва на благословення галузон

-

ваій. Лист 401.на

об.
Глава

Молитва на Правнии Пасхи за дітей духовних.

118.
401 на

об.

Глава

119.

Глава
Глава
Глава

120.
121.
122.

Молитва на благословення страв. Лист

Молитва на роздроблення артоса. Лист

Глава

Глава
Глава
Глава

Глава
Глава

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

402
403.

на об.

на об.

Молитва на Правнии Святих Апостолів Петра й Павла

за дітей духовних. Лист
Глава

402

Молитва на благословення артоса. Лист

Лист

403.

Молитва ва тих, що йдуть орати. Лист

403 на об.
403 на об.
Лист 403 на об.

Молитва за тих, що йдуть сіяти. Лист

Молитва на благословення жатви.

Молитва :за тих, що приносять первопJюди. Лист
Молитва ва мир. Лист

404.

404.

Молитва за примирення ворогів. Лист

404.

Молитва розрішення від нлятви-запрещенія. Лист

404

на об.

Глава

Молитва на постриження голови. Лист

Глава

Молитва над нововінчаною жін:ною. Лист

130.
131.
Глава 132.
Глава 133.
Глава 134.
Глава 135.
Глава 136.
Глава 137.
Глава 138.
Глава 139.
407.
Глава 140.
Глава 141.
Глава 142.
Глава 143.
Глава 144.
Глава 145.
Глава 146.
Глава 147.

Молитва над стадом. Лист

об.

405.

Молитва на ванолепня ягняти. Лист

405

на об.

Молитва на оснування нового дому. Лист
Молитва на

Молитва на

405 на
благословення нового дому. Лист 406.
винопапня ново'і нриниці. Лист 406.

Молитва на благословення нового :колодязя. Лист
Як щось нечисте впаде в колодязь. Лист

406

об.

406.

на об ..

Як щось нечисте впаде у посудину вина чи оливи. Лист
Молитва на очищення оснверненої посудини. Лист
Молитва на приготування вина чи меду. Лист

407.

408.

Молитва на звільнення раба. Лист

408.
Правила святого Анастазія. Лист 408.
Молитви святого Причастя. Лист 409 на об.
Молитви над наянниками. Лист 409 на об.
Молитва пращальна над понійними. Лист 412.
Аж до глави 177 внлючно бракує в списку. На

листах були, мабуть, ріані молитви.

202

404 на
405.

тих ЗО

Глава

178.

Оповідання про монаха,

(бранує початну). Лист
Глава

179.

Устав

Ярослава

святого

Мудрого.

з

Діялогів

святого Григорія

440.
Володимира.

Лист

443.

Лист

Устав

440

Василія

на

об.

Устав

Димитрієвича,

1425. Лист 447.
180. Соняшний нруг. Лист 447 на .об.
Глава 181. Таблиця пасхалії. Лист 448 на об.
Глава 182. І\руг місяця. Лист 450.
Глава 183. Місяцеслов, налендар цілого року, що зачинається в1д
сі чия місяця. Лист 450.
Глава 184. І\оментар на Божественну Літургію святого Івана 3о
лотоустого. Лист 453 на об.
Глава 185. Монаші поналині канони святого отця Василія. Лист 473.
Глава 186. Лист Литовсьного митрополита до Царгородеького патріярха. Лист 481.
Глава 187. Молитви над наверненими юдеями та сараценами. Лист 485.
Глава 188. Молитва на благословення цернви. Лист 487.
Глава 189. Молитва аа недужого. Лист 487 на об.
Глава 190. Параклис до Пресвятої Богородиці. Лист 488.
Глава 191. Звернення І\иівсьного митрополита Rирила та других
вписнопів (1274) і паучення для священиків. Лист 490.
Глава 192. Таблиця пасхалії на рони 1540 - 1584. Лист 496.
Глава 193. Лист Єремії, патріярха Царгородсьного, про ріані цер
ковні справи. Лист 500.
Глава 194. :Канон на честь всіх Святих, твір Філотея, патріярха
Царгородсьного. Лист 505 на об.
Глава 195. :Канон аа помершого. Лист 511.
Глава 196. :Канон брагодарственний. Лист 513 на об.
Глава

Бракує аанінчення.
Наступних листків аж до 522-го бранув, за виїмном

520

листа,

на яному є фра І'мент письма :Київського митрополита Фотія.
Лист

523

на об. та

525

має текст аавіщання, тобто тестаменту,

:Київського митрополита.
Лист

529

527 подає молитву єпископа, що входить в місто. Лист
530 подає благословення вовиної хоругви. Глава 194

та

подає :Канон на честь всіх Святих, але перед тим є ще т.ав. чин
горіючоі нупини на горі Синайській. Останні листІнІ в списку
бракують. Він кінчиться на

530

листку, тобто має

1060

сторін,

але тільки щодо числа, бо в дійсності в списку бракує. бодай

50

листків, тобто

брому стані

960

100

сторінок. Та все ж, вбереглося в досить до

сторін ручного письма.
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ПОІ\АЖЧИR

Агнець

Двернин

Агіясма

Дискос

- 22, 25, 27, 111, 112, 113.
- 81.
Аколіт - б.
Аксіос - 11, 17, 2~, 30, 38, 40, 44.
Амвон - 34:.
Аналав - 16~.
Ангельський великий образ - 164,
165, 167, 168.

- 159, 160,
161, 162, 163, 1 б~.
Антимінс - 17, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70.
Антифон - 72, 116.
Апостол - 9, 10, 11, 39, 73, 77, 79,
82, 88, 116, 121, 131, 144, 162,
172, 173, 192.
Архидиякон - 8, 16, 35, 56.
Архиєрей - 42, 43, ~~.
Архимандрит - 14, 20, 27, 28, 29.
30, 4.9, 59.
Вогоявлення Господнє
Василіп В. Літургія

- 108, 109.

- 112, 147.
- 80, t\1, 82, 83.
- 116.

Белине водосвяття

- 60, 61, 91, 92, 93, 95,
102, 103.
Вінчання - 142, 143, 14.4, 145, 146.
Волосся постриження - 9, 162, 163.
Водосвяття - 80, 81, 82, 83, 104..
Воздвижения Чесного Хреста - 74,
Вечірня

- 116.

- 61, 62.
34:, 37, 43, 86.
- 137.
- 76, 80, 138, 152.
- 4?.

Голуб евхаристійний

Господи, помилуй
Грамота свячень

Губа
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Епіклеса

- 61, 62, 68,

в~.

- 25.

ннига - 42, 60, 66, 72,
81, 85, 88, 94, 161, 16~.
Євангеліє, читання - 77, 79, 82, 87,
88, 89, 90, 91, 103, 114, 121, 131,
14~. 162, 172, 173, 178, 192.
Евхаристія - 8, 93, 154, 155, 156,
157' 158.
Єнтенія- 17, 23, 50, 51, 73, 76, 97,
166.
Єлици вірнії - 10, 12, 13, 14.
Єпископ- 6, 30, 31, 32, 37, 39, 42.

Євангеліє,

Жезл

93,

13~.

- 33, 46.
- 64.

/Rертвеннин
Заручини

Ігумен-

Індіктіон

Наднло

- 141.
51, 160, 161, 163, 189.
- 71, 72, 73, 74.

- 33, 56, 89, 101, 111, 14.5.
- 162, 164.

Намилавка

- 178, 179, 190.
- 33.
Нивот - 157.
НлобуІ-\ - 162.
Книгохоронитель - 43.
Ноливо - 193.
Норотна фелонь - 9.
Нукуль - 130, 16~, 166.
Нутія - 114.
Нанон

75, 76.
Вознесення Господнє
Восходнrщя-

- 6, 121, 130.
- 8, 161.

- 79, 80, 83.

Велиний вхід

Босиомастих

Енаорцизм
Енлезіярх

Ангельсьний малий образ

Величання

- б.
- 22, 60.
Диююн - 6, 16, 17, 18.
Диянониса - 123.
Достоїн - Гл. Аксіос.

Нація

Лентіон

- 87, 138.

Літургія

Івана

Посвячення дишюна

Золотоустого

- 67,

105, 106, 107.
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Умивання ніг

Фелон-

21, 24, 34., 59.
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