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ВСТУП
Великий піст — це особливий час для молитовного життя Церкви, коли християни
зосереджують своє духовне життя на боротьбі з пристрастями й осягненні чеснот,
готуючись до одного із найвеличніших християнських свят — Воскресіння Господа і
Спаса нашого Ісуса Христа. Відтак вірні можуть літургійно пережити «особисту Пасху»
— перехід через смерть для гріха до життя у Бозі. У цей період змінюється структура
богослужінь добового кола, а також звершуються богослужіння, які притаманні лише у
період Святої Чотиридесятниці. Одним із таких найдавніших богослужінь Візантійського
обряду є Літургія передшеосвячених Дарів. Її особливістю є не лише те, що вона
звершується під час Великого Посту, але й те, що, на відміну від Літургії святих Василія
Великого чи Йоана Золотоустого, для цієї Служби Святі Дари є освяченими заздалегідь.

Існує багато суперечок щодо Літургії передшеосвячених Дарів, і з нею пов’язано багато
міфів, які призводять до неправильного її розуміння, змісту та значення. Оскільки
духовенство і вірні до кінця не усвідомлюють покаянне значення посту та радісний і
святковий вимір Євхаристії, то це стає причиною нехтування алітургійних днів. А це в
свою чергу, як зазначено в Інструкції застосування літургійних приписів Кодексу Канонів
Східних Церков, приводить до затрачення відправи Літургії передшеосвячених Дарів .
Позаяк поясненням літургійного дійства є не лише коментарі, які про нього говорять, а й
самі тексти богослужбових молитов , доречною є обрана нами тема дипломної роботи:
«Богословсько-літургійне значення священичих молитов Літургії передшеосвячених Дарів
у Візантійській традиції».
Актуальність даної дипломної роботи полягає в тому, що богослуження Візантійської
традиції в теорії є діалогічним. Однак в сучасній практиці ця діалогічність є прихована,
оскільки вірні відповідають тільки на уривки текстів, яких вони в цілості не чують . Тому
постає потреба дослідження так званих «тихих» молитов священника на богослужіннях,
зокрема на Літургії передшеосвячених Дарів.
Метою дипломної роботи є здійснити аналіз молитов священника на Літургії
передшеосвячених Дарів. Щоб досягнути поставленої мети, потрібно виконати певні
завдання. Спочатку здійснити історичний екскурс цього богослужіння, щоб простежити
його розвиток та обрядові зміни. А тоді представити богословський зміст молитов
священника. У ній використано методи аналізу і синтезу, а також порівняльний та
описовий метод.
Ця праця складається зі вступу, основної частини, два розділи, що в свою чергу
поділяються на підрозділи і пункти; а також висновків і списку використаної літератури.
Така побудова сприятиме досягненню поставленої нами мети та завдань розкриттю
тему.
У першому розділі ми звернемо увагу на шлях розвитку та видозміни Літургії
передшеосвячених Дарів від її початків до сьогодення. Структура цього розділу праці
складається з чотирьох підрозділів. Питанню виникнення Літургії передшеосвячених
Дарів та її генезі присвячений перший підрозділ цього розділу. У ньому ми наведемо ряд
історичних свідчень про існування богослужіння, щоб визначити, чи походження сягає
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часів Ранньої Церкви, чи пізніших століть. Наступний другий підрозділ стосується
питання авторства, оскільки існують різні варіанти відповіді на це питання. Зокрема
звернемо увагу на твердження про атрибуцію святого Григорія Двоєслова та перелічимо
інших можливих авторів, яких згадано в історичних свідоцтвах різних часів. У третьому
підрозділі йдеться про те, як змінювалася частота служіння Літургія передшеосвячених
Дарів впродовж історії, а також чому це богослужіння звершується виключно в часі
Великого Посту. Відтак у четвертому підрозділі ми наведемо загальну структуру
богослужіння, виокремивши та розглянувши в ньому елементи Вечірні та Літургії. Також
здійснимо детальний аналіз рубрик «Світло Христове» і «Нехай направиться»,
визначимо їх походження, первинне значення та місце у богослужінні.
У другому розділі нашої дипломної роботи ми безпосередньо розглянемо питання, яке
стосується теми нашої праці і здійснимо богословсько-літургійне дослідження
священичих молитов Літургії передшеосвячених Дарів. Для цього ми
використовуватимемо Служебники УГКЦ. Тому у першому підрозділі ми розглянемо
історію видань Літургіконів в Українській Церкві до та після Берестейської Унії, а також
звернемо увагу на його переклади у ІІ пол. ХХ століття. Оскільки Літургія
передшеосвячених Дарів складається з двох частин: Вечірні та Літургії, то, по-перше, у
другому підрозділі ми здійснимо дослідження молитов першої частини цього
богослужіння. Відтак у третьому підрозділі аналізуватимемо молитви другої частини та
намагатимемося знайти їх зв’язок з Євхаристійними обрядами.
Джерелами даної праці насамперед є літургійні книги, зокрема це Служебники Літургії
предшеосвячених Дарів, якими користується УГКЦ, а також Літургікони Літургій Йоана
Золотоустого та Василія Великого. Іншими джерелами цієї роботи є наступні
дослідження: Stefanos Alexopoulos The Presanctified Liturgy in the Byzantie Rite a
comparative analysis of its origins, evolutions, and structural components, Василий
Владиславлев «Объяснение Литургии Преждеосвященных Даров», Рафаїл Торконяк
«Літургія Передшеосвячених дарів в Українській Церкві», Иван Дмитриевский
«Историческое, догматическое и таинственное изъясненіе Божественной Литургіи».
У першому розділі ми користатимемо з наступних досліджень Василя Рудейка «Кілька
питань щодо Божественної Літургії Передшеосвячених Дарів» і «Формування та
значення окремих частин вечірні», Ґабріеле Вінклер «Історичне підґрунтя Вечірні
Передшеосвячених Дарів», Михаил Желтов «Из истории формирования
чинопоследования Литургии Преждеосвященных Даров», Николай Успенский «Литургия
преждеосвященных даров: историко-литургический очерк».
У другому розділі звернемось до наступних праць: Мелетій Соловій «Божественна
Літургія: історія-розвиток-пояснення», Мирослав Марусин «Божественна Літургія»,
Алексей Дмитриевский «Вечерние светильничые молитвы», Михаил Арранц «Как
молились Богу древние византийцы», Михаил Скабалановичъ «Толковый типиконъ», та
інші дослідження.
У нашій праці ми використовували додаткову літературу, наприклад, статті Роберта
Тафта «Византийский церковный обряд. Краткий очерк», «Частное причащение на
Востоке во времена поздней античности» чи книгу «Великий вход: история перенесения
даров и других преданафоральных чинов», а також інші літургійні книги, твори Святих
Отців та документи Церкви.
Варто подати певні уточнення щодо термінологічного апарату нашої дипломної праці.
Коли мова йтиме про «священичі молитви», слід розуміти моління, які під час
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богослужіння священнослужитель промовляє таємно. До них належать: світильні
молитви, молитви антифонів, молитва входу, молитва за оглашенних, дві молитви за
вірних, молитва по поставленні Святих Тайн та інші молитви, які передують
приготуванню до Причастя і молитви благодарення після Нього.
У нашій праці ми використовуватимемо слово «передшеосвячених» замість
«напередосячених» чи «ранішосвячених». Хоч воно є архаїзмом, однак «архаїзми і
архаїчні форми потрібні, щоб переклад був якнайточніший змістом і духом» . Також
користуватимемося цим терміном з огляду на те, що його застосовано у римському
виданні Служебника Літургії передшеосвячених Дарів патріарха Йосифа 1984 р., а
також у Катехизмі УГКЦ «Христос – наша Пасха».
Під назвою «Київська Церква» потрібно розуміти Київську Митрополію, засновану після
Володимирового Хрещення 988 р. до підписання в 1596 р. Берестейської унії. З цього
моменту ми використовуватимемо термін «Унійна» чи «З’єдинена» Церква.
При написанні дипломної роботи ми зустрілись з певними труднощами. Вони полягали у
тому, що у більшості досліджень акцентують увагу на історію чи символічне значення
жестів священнослужителя під час молитов. Однак не в багатьох працях можна знайти
богословський аналіз чи розкриття змісту самих молінь. Ще іншою проблемою є
недостатня кількість праць українською мовою, що зумовило нас використовувати
дослідження іноземних авторів.
ВИСНОВКИ
У нашій дипломній роботі ми намагалися здійснити аналіз молитов священника на Літургії
передшеосвячених Дарів. Для цього спершу ми спробували розглянути, як на
християнському Сході впродовж історії розвивалася ця Літургія. Ми звернули увагу на
ґенезу цього древнього богослужіння — це індивідуальне домашнє самопричащання, яке
існувало в Церкві ще від самих її початків. Поступово традиція самопричащання
сформувалася у богослужбовий чин, відомий нам як «Чин ізобразительних». Свідоцтвом
практики цього богослужіння серед мирян і монахів нам послужили уривки із листів
Святих Отців: Василія Великого та Юстина Мученика.
Із історичних свідчень можемо ствердити, що Літургія передшеосвячених Дарів на
християнському Сході виникла у VI ст. внаслідок поєднання антіохійського
великопосного IX часу і Вечірні із богослужінням для причащання передшеосвяченими
Дарами. З Антіохії ця служба потрапила в Константинополь.
У столиці Візантійської імперії на подальший розвиток богослужіння впливало дві
традиції: візантійська та саваїтська. Найперше ми це відобразили в питані, пов’язаному із
частотою служіння Літургії передшеосвячених Дарів. У Константинополі це богослужіння
не обмежувалося лише періодом Великого Посту, оскільки тоді ще не існувало практики у
будні дні служити «повної» Літургії. Тому служба Передшеосвячених була можливістю
причаститись серед тижня.
Саваїтська традиція, навпаки, обмежувала це богослужіння періодом Святої
Чотиридесятниці, оскільки в них існували інші можливості Причастя серед тижня. Одна з
таких — «Чин на Причастя», який ми знаходимо в Часослові лаври святого Сави
Освященного. Через простоту обряду Саваїтську традицію почали вживати на Афоні, а
зі зростання ролі монашества вона поширилась по всій тогочасній Візанітійській імперії.
Отже, до нас Літургія передшеосвячених Дарів дійшла, як богослужіння, виключно у час
Великого Посту.
На розвиток Літургії передшеосвячених Дарів впливали зміни традицій. Це ми
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проаналізували у підрозділі, в якому описано структуру богослужіння. Антіохійська
Літургія передшеосвячених складалась із трьох богослужбових чинів: великопісного ІХ
Часу, який містив старозавітні читання; Вечірні, яка складалась із запалення світла,
прокіменного виконання 140-го Псалма з приношенням кадильної жертви та прошень; і
Чину Причастя передшеосвяченими Дарами. Коли ця служба потрапила до
Константинополя, то відбулися певні зміни у її структурі. Це трапилося тому, що в столиці
імперії не було обрядів запалення світла, а також під час Псалма 140 не здійснювали
кадіння. Тому до антіохійської Літургії передшеосвячених Дарів було додано ще й
катедральну Вечірню Константинополя.
Наступні зміни відбулись, коли на богослужбове життя Візантійської імперії почав
впливати устав лаври святого Сави Освященного. Вони полягали в тому, що саваїтська
Вечірня, яка мала обряд благословення світла і кадильної жертви, витіснила
Константинопольське вечірнє богослужіння. Результатом стало те, що в сучасній Літургії
передшеосвячених Дарів існує подвоєння обрядів благословення світла та приношення
кадила.
Структурні зміни Літургії передшеосвячених Дарів у візантійській традиції спричинені
через необдумане запозичення певних обрядів із богослужбового життя інших традицій.
А спершу практичні дії такі, як запалення світла з плином часу та нерозуміння набрали
символічного значення Світла Христового, що свідчить про те, що перед тим, як зробити
нововведення, слід провести грунтовне дослідження.
Далі ми звернули увагу на Служебники, які впродовж історії для богослужбового життя
використовувала Київська Церква. Рукописні Служебники з початків християнства на
Руських землях не збереглися, а пізніші — не мали літургійно-обрядової однозначності.
Щодо друкованих Літургіконів, вони з’явилися на українських землях вкінці XVI на поч.
XVIІ століття.
Після відновлення сопричасної єдності з Римським Апостольським Престолом у 1596 р.
літургійне життя Київської Церкви зазнало певних змін. Зокрема, це відобразилось в
унійних Служебниках, в яких був помітний вплив латинського обряду. Тому, коли
наприкінці XIX на поч. XX ст. назріла потреба літургійної реформи, перед ієрархією УГКЦ
постало питання літургійних книг. Оскільки між ними існували різні погляди, видані
Служебники не отримали загального признання. Тому, за проханням ієрархів Галицької
митрополії, Апостольський Престіл видав Служебник 1942 року, наближений до видань
православного сходу.
Згодом перед ІІ Ватиканським Собором у нашій Церкві розпочався процес перекладів
богослужінь українською мовою. Так створили Міжєпархіальну Літургічну Комісію,
зусиллями якої видано Служебник з українським перекладом Літургії передшеосвячених
Дарів.
Далі ми здійснили богословсько-літургійне дослідження священичих молитов. Ми
розпочали аналіз молитов із першої частини богослужіння — Вечірня. Ми з’ясували, що
світильні молитви походять із Константинополя. Раніше вони знаходились по різних
частинах Вечірньої служби, були молитвами восьми антифонів псалмодійної частини
Пісенної Вечірні. Молитва, що її тепер знаємо як молитву входу, колись була молитвою
восьмого антифону, і могла розпочинати Світильну частину Вечірні. Однак після
новосаваїтського синтезу ці молитви утратили зв’язок із псалмами і почали з’являтися
сукупно.
Серія ектеній після «Нехай направиться» походить із катедральної традиції
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Константинополя. Структурно вони належать до Вечірнього богослужіння. Зокрема це
відображено в першій молитві вірних, яка, на відміну таких молитов з інших Літургій,
немає згадки про Євхаристію, а сповнена прохань про очищення від скверни. Натомість
друга молитва вірних є пов'язана із гімном «Нині сили небесні» і є швом, який поєднує
Вечірню та Літургію.
Відтак, розпочавши аналіз молитов другої частини богослужіння, а саме Літургії,
найперше ми дослідили молитву по поставленні Святих Тайн. Вона складається з двох
частин: перша акцентує увагу на Святих Дарах і недостойності тих, хто стоять перед
престолом, а друга — містить прохання про достойне їх причащання. Ми побачили, що
вона заснована на молитвах із Літургії Василія Великого і, можливо, є пізнішим додатком,
щоб зробити це богослужіння схожим на звичайну літургію.
Роль наступних молитов – це приготування до Причастя. Якщо у головоприклонній
молитві священник просить про неосудне приймання Святих Дарів для усіх людей, то
наступною молитвою він сам готується прийняти Пречисті Тайни і подати їх вірним. Щодо
подячної молитви, яку священник промовляє після Причастя святих Христових Тайн, то її
місце, а саме до чи після благодатної ектенії, змінювалось через зміну кількості
причасників. Остання молитва Літургії передшеосвячених Дарів у рукописах має різні
назви через зміну розташування скевофілакіону. У ній священник згадує про піст і
висловлює бажання вірних бути наслідниками Божого Царства.
Сподіваємось, що наша праця зробить певний внесок для дослідження Літургії
передшеосвячених Дарів у Візантійській традиції. Ми усвідомлюємо, що наша дипломна
робота є лише скромним внеском у вивченні цього богослужіння і не претендує на те, щоб
всесторонньо і вичерпно висвітлити обрану тематику. Вона радше є спробою вказати
напрямки для подальших досліджень, які, можуть стосуватися актуальних
пастирсько-літургічних потреб.
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