
Розділ ІІІ: Історичний розвиток 
Служби Божої візантійсько-
слов’янського обряду
 Авторство і походження

Золотоустової літургії.

 ЇЇ історична еволюція
від V до XVII сторіччя.



 Авторство Золотоустової лі-
тургії через брак незапе-
речних доказів, досі як слід
недосліджене.

 Сьогоднішня Золотоустова
літургія має багато додат-
ків, змін і модифікацій, які
ввійшли до неї по смерті
св. Івана Золотоустого.

Авторство і походження 
Золотоустової літургії



 До пізніших вставок нале-
жить: антифони, Єдинород-
ний Сине, Трисвяте, Ми херу-
вимів, Символ віри та деякі
інші гимни і молитви.

 Тому певний час літургісти
вважали св. Золотоустого ав-
тором самої євхаристійної
анафори. (Стислий форму-
ляр єхаристійно-жертовної
частини)



 Та чи був св. Іван Золотоуст автором приписуваної
йому анафори?

 Через велику неста-
чу переконливих та
достовірних доказів
годі мати вичерпну
відповідь на це за-
питання.



 На сході є багато літургій,
що носять імення Отців
Церкви. (св. Климента,
св. Василія, св. Григорія,
св. Кирила, Несторія, Тео-
дора зМопсвести іт.п.).

 Новіші літургійні дослід-
ження показують, що рід-
ко котра з цих літургій по-
ходить безпосередньо від
людини, ім’я якої носить.



 Приписування авторства літургії св. Іва-
ну Золотоустому має лише одне сві-
доцтво: «Трактат» Псевдо-Прокла.

 Цей трактат приписувався св. Проклові
(†446), одному з безпосередніх наслід-
ників св. Івана Золотоустого.

«Трактат про передання 
божественної літургії» 

Псевдо-Прокла



 Багато святих мужів (св. Климент, св. Яків)
списали чин св. літургії, однак з часом по-
чала остигати первісна ревність у Церкві і ці
Служби стали надто довгими для вірних.

 Це спонукало св. Василія Великого скороти-
ти чин св. літургії.

 Щоб довгота літургії і людське лінивство
не відтягували християн від св. Тайн, св.
Іван Золотоустий іще більше скоротив
чин св. літургії.

У «Трактаті» йдеться:



 З вище сказаного видно, що
св. Іван Золотоустий не ство-
рив нового літургійного фор-
муляра, а лише сильно ско-
ротив уже існуючий. Тобто
«Трактат» не свідчить автор-
ство, а лише реформу (скоро-
чення) і не подає яку саме лі-
тургію реформував св. Золо-
тоуст (чи св. Климента, чи св.
Якова, чи св. Василія).

Висновки:



 Однак пізніші дослідження показали, що
вище згаданий «Трактат» не походить із V
сторіччя, а з далеко пізнішого часу, отже
не належить св. Проклові. Тому свідоцтво
на користь авторства св. Золотоустого
втрачає доказову силу.

 Вперше зустрічаємо ім’я св. Золотоуста в
найстарішому рукописі трьох візантійських
літургій (в Барберинському кодексі, VIII
ст.), але не перед цілою анафорою, а ли-
ше деякими літургійними молитвами (мо-
литвою оглашенних, молитвою пред-
ложення і заамвонноюмолитвою).



 Синоди до VIII сторіччя,
виразно покликуються
до літургій св. Якова та
св. Василія, однак жод-
ної згадки в канонах си-
ноду про літургію під
іменем св. Івана Золо-
тоустого немає.

 Слід зазначити той факт, що в найстаріших грець-
ких рукописах (до ХІ ст.) на першому місці фігурує
Василієва літургія, яка була в тих часах основним
формуляром Служби Божої у візантійській Церкві.



 Щойно в рукописах ХІ сторіччя
ім’я св. Золотоуста вміщенно на
початок літургії, а до ХІІ сторіччя
зайняла перше місце перед
Василієвою.

 Спираючись на дослідження лі-
тургістами гомілій (проповідей)
та інших творів св. Золотоусто-
го, стає зрозумілим, що він не
був ні автором, ні реформато-
ром, а просто описував вже
існуючий перед ним формуляр
візантійської Служби Божої.



Історичний контекст авторства
На думку літургістів Золотоустова

літургія, як і Василієва, належить до
сирійського типу.

До того ж типу належать: «анафора
Апостольських Конституцій», або
так звана Климентійська Служба
Божа, літургія св. Якова та інші.

 Спільним для них є композиція
молитов та внутрішня структура.



 Батьківщиною цих ана-
фор є Антіохія (Сирія) і
Єрусалим.

 Із Сирії літургію перей-
мають Килікія і Кападокія,
а опісля Понт та Візантія.

 До Візантії приходить си-
рійська літургія в мало-
азійській обробці і тут
еволюціонує далі.



 Із зростом могутності Ві-
зантії, як релігійної так і
політичної, візантійська
літургія поширюється на
інші суміжні провінції і
витісняє місцеві літургії,
а її літургійно-обрядові
практики стають панів-
ними на цілому терені
східно-римської імперії.



 У часі коли жив св. Іван Золотоуст
Церква вже мала свій формуляр
Служби Божої і не потребувала
нового чину літургії.

 Його роль могла обмежитись до
деяких реформ вже існуючої
літургії.

 Однак недостача даних свідоцтв
не дозволяє визначити в чому
могла б полягати його реформа-
торська діяльність.



 Золотоустий належав до найчільніших
пастирів візантійської Церкви.

 Із пієтизму (побожності) до великого
церковного мужа, його ім'я зв'язали з чи-
ном літургії.

 Така освячена традицією назва має не
так історичні, як престижеві рації.

Чому ж вживається назва 
Божественна Літургія 
св. Івана Золотоустого?



Історична еволюція
(V-XVII ст.)

 Період першої редакції
Золотоустової літургії.
(V-VIII ст.)

 Період рукописних слу-
жебників. (VIII-ХVІ ст.)

 Період печатаних слу-
жебників. (ХVI-ХVІІІ ст.)



Причини еволюції 
Божественної Літургії
На літургійно-обрядові форми зав-

жди мають великий вплив потре-
би життя, історичні відносини і дух
часу.

 Вже з V-VI ст. будучи вживаною
різними народами на різних мовах
літургія починає еволюціонувати.



 На Сході не було центральної за-
конодавчої влади в літургійно-
обрядових справах, тому одно-
рідність не могла бути здій-
снена.

 На Заході римські Папи силою
свого верховного судовладдя
ввели ступенево літургійно-
обрядову одновидність.



Період першої редакції 
Золотоустової літургії 

(V-VIII ст.)
 З періоду «первісної редакції» не зберігся

жодний формуляр Золотоустової літургії.

 Відомості про неї обмежують небагатьма
згадками в творах церковних письмен-
ників та істориків.



 Перше пояснення візан-
тійської літургії зустрі-
чаємо в св. Максима
Ісповідника (†662).

 Це пояснення дуже ко-
ротке. Автор подає ли-
ше загальну схему лі-
тургії і не наводить са-
мого літургійного тексту.



 V ст. – гимн «Святий Боже».

 VІ ст. – гимн «Єдинородний Сине»,
«Ми херувимів», Символ віри.

 VІ-VІІІ ст. – антифони, проскоми-
дія з літургії вірних переходить на
початок Служби Божої.

Нововведення V-VIII сторіч до 
Божественної Літургії



Період рукописних служебників
(VIII-ХVІ ст.)

 Наукове дослідження другого періоду розвитку
Золотоустової літургії почалось в ІІ пол. ХІХ ст.

 Праці вчених літургістів уможливили відслідку-
вати розвиток Золотоустової літургії впродовж
VІІІ-ХVІ ст.

 До наших днів дійшло велике число як грець-
ких так і слов'янських рукописних служебників.



Барберинський кодекс (VIII ст.)
 Найстаріший літургійний руко-

пис, який походить з південної
Італії, тепер знаходиться у Вати-
канській бібліотеці.

 Містить грецький текст трьох
візантійських літургій.
 Василієвої
 Золотоустової
 Наперед освячених Дарів



 В кодексі імення Золотоуста
стоїть лише перед трьома мо-
литвами і Золотоустова літур-
гія займає друге місце після
Василієвої.

 А також кодекс містить: Вечір-
ню, Полуночницю, Утреню, чин
св. Тайни хрещення, освячення
води, мира, храмів, чин хірото-
нії, чин постриження монаха,
чин заручин і вінчання, молитви
на різні потреби.



 В тексті Золотоустової літургії
подані лише священичі молит-
ви (немає єктеній, гимнів, ан-
тифонів).

 Літургія починається проско-
мидією, але в ній ще немає
молитов сьогоднішньої прос-
комидії.

 Барберинський кодекс виріз-
няється великою простотою, в
ньому дуже мало рубрик, що
дуже нагадує первісну редак-
цію Золотоустової літургії.



Грецькі 
рукописні 

служебники 

 Список Порфиріянський ІХ ст.
 Севастіяновський список Х ст.



Слов'янські
рукописні 

служебники 

 Служебник Антонія Римлянина (†1147).
 Служебник Варлаама Хутинського (†1192).



 Хоч обидва слов'янські служебники
походять з одного часу однак різня-
ться між собою. Що свідчить, що
Золотоустова літургія існувала при-
найменше у двох редакціях.

 Те саме можна сказати про служеб-
ники ХІІІ та ХІV ст. де бачимо велику
різноманітність і багатство варіантів.

 Розбіжності стосуються таких літур-
гійних частин, як проскомидії, Ве-
ликого Входу та чину св. Причастя.



 З ІХ по ХІІ ст. в Констан-
тинополі в загальному
вжитку був Студійський
устав.

 У ХІІ ст. до Контантино-
поля через Антіохію пе-
реходить Єрусалимсь-
кий устав і починає ви-
тісняти Студійський.

Передумови реформи



 Причиною успіху Єрусалимсь-
кого уставу було: більша кіль-
кість рубрик, детальне озна-
чення обрядових дій різних
богослужінь.

 Змагання між обидвома уста-
вами відбивається у літургій-
них списках ХІІ-ХІІІ ст.

 Одні йдуть за Єрусалимсь-
ким, другі за Студійським,
треті є синтезом обох уставів.



 Існування паралельно
двох богослужебних ус-
тавів у візантійському
обряді стало причиною
зростаючого хаосу.

 Щоб ввести обрядово-
літургійну однообраз-
ність необхідна була
реформа.



 ХІV ст. – час першої спроби літургійної рефор-
ми, яка ввійшла в історію з іменням царгород-
ського патріарха Філотея (1354-1376).

 Основний зміст реформи:
 Детальне усталення чину проскомидії.
 Усталення одного тексту Золотоустової

літургії.
 Усталення рубрик (як мають священнодіяти

священик і диякон під час Вечірні, Утрені та
Служби Божої).

Реформа патріарха Філотея



 «Устав контантинопольського патр. Філотей»
остаточно ввів Єрусалимський церковний устав
і виключив дотеперішній Студійський.

 Устав не був прийнятий відразу, але з бігом часу
став панівним не лише у візантійсько-грецькій
церкві, а й на слов'янських землях.

 Усталений ним текст Золотоустової літургії у
наступних сторіччях став загально принятим і
лише з незначними змінами є текстом який
сьогодні вживає візантійський обряд у всіх своїх
розгалуженнях.



 Останній період ево-
люції Золотоустової лі-
тургії починається з по-
явою друкованих слу-
жебників на поч. ХVІ ст.

 Еволюція стосується в
основному обрядово-
рубрикальної частини.

Період друкованих служебників
(ХVI-ХVІІІ ст.)



 Характеризується остаточним усталенням Золото-
устової літургії як в грецькій так і в двох слов'янсь-
ких редакціях.



 Перше старослов'ян-
ське видання – Вене-
ція 1519 р. Зредагу-
вав його ієромонах
Пахомій за старан-
ням сербського воє-
води Божидара Вуко-
вича.

 Перше грецьке видання – Рим 1526 р. За наказом
Папи Климента VІІ, зредагував його Дмитрій Дука.



Вильно 1583 р.
(Литва)

Перші слов'янські видання на українських землях

Стрятин 1604 р. 
(Івано-Франківщина) 



Москва 
1602 р.



 У ХVІІ-ХVІІІ ст. грецькі служебники виходять пере-
важно в Римі і Венеції, а слов'янські у Вильні, Києві,
Львові, Супраслі, Уневі,Почаєві,Чернігові таМоскві.



 Друковані служебники не одразу замінили руко-
писніне лише через високу ціну, але й через малий
наклад і тяжку доступність.



 Відсутність однообразності
як в грецьких так і слов'ян-
ських виданнях, через ви-
користання різних списків.

Характеристики 
перших друкованих 

служебників



 Видавці друкували служебники без попередньої зго-
ди чи апробати церковної влади, і були в основному
джерелом доходу видавництв.



 Причиною розбіжно-
стей в перших служеб-
никах був брак церков-
ного органу, який би
контролював видання
богослужбових книг, як
у грецькій церкві так і у
слов'янських.

 В ХVІІ ст. починається змагання до контролю над
друкованими виданнями.



 Першу редакцію утворюють гре-
цькі служебники. Вони основую-
ться на «Уставі» патр. Філотея.

 Греки завжди були противника-
ми нововведень, тому грецьку
редакцію вважали зразковою,
тому вона стала основою для лі-
тургійних реформ митр. Могили
та патр. Никона.

Три редакції друкованих видань



 Окреме місце у грецькій ре-
дакції займають венеціянські
служебники. Хоч вони і не бу-
ли офіційним виданням гре-
цької Церкви та користували-
ся великим попитом, як серед
греків так і на Русі.

 Перше офіційне видання гре-
цького служебника датується
1895 р. Це поправлене видан-
ня трьох літургій на основі ста-
рих грецький списків.



 Щодо слов'янських служеб-
ників вони були менш
однообразні і поправні від
грецьких.

 Ще перед заключенням Бе-
рестейської Унії на Литві та
Русі богослужіння в монас-
тирських та парохіяльних
церквах відправлялось «не
по писанію, не по прави-
лам св. отець, а по своєму
обичаю».



 На літургійно-обрядовий хаос по білору-
сько-українських церквах звертали увагу як
східні патріархи так і латинсько-католицьке
духовенство, вимагаючи щоб богослужебні
книги перед виданням були старанно пере-
вірені за грецькими оригіналами та давніми
слов'янськими рукописами.

 Для досягнення однообразності та порядку в
богослужіннях була необхідна літургійна ре-
форма. А для літургійної реформи – ієрархія,
яка мала б компетенцію.



 Помітним кроком до рефор-
ми були заходи львівського
єп. Ґедеона Балабана.

 До прикладу Стрятинський
Требник 1606 р. – був част-
ково перевірений на основі
слов'янських рукописів і гре-
цького требника.

 Однак щойно митрополит
Петро Могила зробив вирі-
шальний крок до літургійно-
обрядової реформи.



 1629 р. Петро Могила видав «Літургіяріон сиєсть
Служебник» - перший поправлений служебник на
слов'янських землях.



 Перш за все усунув орфогра-
фічні помилки.

 Йдучи на зустріч бажанню
ієрархії і нижчого клиру по-
містив багато рубрик (писа-
них червоним шрифтом), які
точно визначають богослу-
жебні дії.

СЛУЖЕБНИК 
Петра Могили



 Крім рубрик, Могила додав
короткі поучення для свяще-
ника на різні випадки.

 Попередив також Служеб-
ник знаменитою передмо-
вою «предісловіє» написа-
ним єромонахом Тарасом
Земкою де зібрані найваж-
ливіші догматично-історичні
дані про Службу Божу.



 У другом виданні свого
Служебника (Київ 1638 р.)
Могила зібрав ще більшу
кількість рубрик і додав
«Собраніє нуждних і бла-
гопотребних ектеній».

 В деяких єктеніях про-
слідковується вплив рим-
ського служебника.



 Могилянські служебники ко-
ристувалися великою попу-
лярністю не лише між нез’є-
диненими (православними),
але також між з’єдиненими
(греко-католиками).

 Могилянська редакція стала
панівною на ціле ХVII і навіть
до І пол. ХVIIІ ст. завдяки тех-
нічній дбайливості, поправ-
ності тексту і прецизійності
(точності) рубрик.



Стан літургійно-обрядо-
вих практик у московсь-
кій Церкві був не кращий
від стану на українських
чи білоруських землях.
Панувала повна різно-
рідність, навіть безладдя.

Літургійно-обрядова реформа 
в московській Церкві (XVI-XVII ст.)



 Після здобуття Кон-
стантинополя турка-
ми (1453) московсь-
ка митрополія звіль-
нилася від його
впливу і до москов-
ських рукописних
служебників потрап-
ляє багато помилок,
перекручень, недо-
глядів та додатків.



 Реакцією на таке «мно-
горазлічиє церковних
чинов» був Стоглавий
Собор (1551).

 Недоліки Собору поля-
гали в тому, що він ігно-
рував обрядові практи-
ки грецької Церкви і
признавав законне існу-
вання виключно місце-
вих практик.



 Перші спроби редак-
ції богослужбових
книг були за патріар-
хів Йони (1618), Фі-
ларета (1619-1633),
Йосифа (1642-1652),
які прийшли до вис-
новку, що вихідною
точкою редагування
мають бути грецькі
зразки.



 Однак довершити москов-
ську літургійно-обрядову
реформу зумів патріарх
Никон (1652-1658).

 Никонова реформа ввела
обрядову однорідність, на-
близила московські прак-
тики до грецьких зразків, а
також всі служебники по
1666 р. вірно додержува-
лись Никонівської редакції.



 1686 р. київська митрополія
втратила свою церковну не-
залежність і була підпорядкова-
на московському патріархатові.

 1720 р. – Указ Петра І про забо-
рону книгодрукування україн-
ською мовою.

 Указ Катерини ІІ про заборону
викладати українською мо-
вою в києво-могилянській ака-
демії.



 Розпорядження Мос-
ковського Синоду про
вилучення українських
текстів з писаних цер-
ковних книг та бук-
варів.

 Закриття києво-моги-
лянської академії. А
два роки по тому від-
криття у ній москов-
ської православної се-
мінарії.



 В наслідок цього українська православна
Церква була змушена прийняти московсько-
російську редакцію богослужбових книг і за-
мінити свій український обряд московським.

 Московські патріархи почали переслідування
богослужбових практик і звичаїв української
Церкви відмінних від московської.

 Києво-печерській друкарні заборонили вида-
вати будь-які богослужбові книги без згоди
синоду в Москві, а могилянські видання були
позбавлені прав.



 Київ та Чернігів по-
чинають передруко-
вувати московські
синодальні видання.

 У XVIII ст. українська
православна Церква
втрачає свою обря-
дову ідентичність і
«вповні обмосков-
люється».



 Таким способом московсь-
кий обряд стає панівним на
всіх українських землях оку-
пованих Москвою.

 Також Никонівська редакція
поширила свій вплив в пів-
денно-слов’янських Церквах,
зокрема Сербській і Болгар-
ській, які в період XVII-XIX ст.
приймають московські бого-
службові книги та москов-
сько-російський обряд.



 Могилянська редакція за-
лишилася в православних
єпархіях, які опинилися під
пануванням Польщі (Во-
линь, Галичина) та право-
бережній Україні.

 Також могилянська редак-
ція мала свій великий вплив
та обрядовий розвиток і в
українській з’єдиненій (гре-
ко-католицькій) Церкві.



Дякуємо за увагу!
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