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Ігор Василишин

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА «ПОСТОВА ТРІОДЬ» 1640 РОКУ
ЯК ОДНЕ З ДЖЕРЕЛ БОГОСЛУЖБОВОГО УСТАВУ УГКЦ

У статті описано одне з найсвоєрідніших джерел візантійсько-української 
літургійної традиції – «Постова тріодь» XVII  ст., надрукована в Києво-
Печерській лаврі. Автор висвітлює особливості цієї богослужбової книги у по-
рівнянні з іншими схожими джерелами. Акцент зроблено на трьох елементах 
цієї тріоді: уставних читаннях, які нині практично не вжива ються, Літургії 
Передосвячених Дарів та каноні св. Андрея Критського. Автор також пока-
зує, яким чином один із найфаховіших українських літургістів о. Іси дор Доль-
ницький використав цю тріодь як одне з джерел свого «Типика» і які наслідки 
це мало для дальшого розвитку літургійного обряду в УГКЦ.

Ключові слова: Тріодь, Петро Могила, Андрій Критський, Літургія Перед-
освячених Дарів, Ісидор Дольницький, Тарасій Земка, уставні читання.

Вступ
«Постова тріодь», видана в Києві 1640  р. і популярно відома як «Тріодь 
мит рополита Петра Могили», що її о.  Ісидор Дольницький згадує як одне 
з джерел свого відомого «Типика», насправді є унікальним і надзвичайно 
цікавим літургійним джерелом XVII  ст.1 Вона має багато неповторних 

1 Тріодь постная, Тріодіонъ, сиєсть: трипѣснецъ отъ святой и великой четыредесятницы 
отъ єллинскаго исслѣдованъ. Київ 1640 (надалі в тексті – ТРІ, від перших трьох літер слова 
«тріодь»). Інформація про це видання в каталозі Якима Запаска – Ярослава Ісаєвича: «Тріодь 
пісна. Київ: Друкарня лаври, 30.V 1640. 2°. [14], 884  с. Рядків – 17, 28, 39. Друк у дві фар-
би. Сторінки в лінійних рамках. Шрифти: 10 рядків – 85, 63 мм. Гравюри: форта, герб Су-
щанських (зворот титулу), 16 ілюстрацій з 15 дощок, заставки, кінцівки, ініціали. Виливні 
прикраси» (Я. Запаско, Я. Ісаєвич. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, 
виданих на Україні, кн. 1: 1574–1700. Львів 1981, с. 135).

УДК 271.4-528-274.2”1640”
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особливостей, на які варто звернути увагу, а також описати їх для кра-
щого розуміння сутності богослужінь періоду Великого посту.

Що ж таке «Постова тріодь»? Це богослужбова книга, яка містить 
змінні літургійні тексти для рухомого циклу богослужінь, починаючи від 
Неділі митаря і фарисея та закінчуючи Великою суботою. Щоправда, існу-
ють редакції тріодей, які закінчуються п’ятницею перед Лазаревою субо-
тою, а останню седмицю посту, включно зі згаданою суботою і Квітною 
неділею, виокремлюють як додатковий том. Важливо, що найвидатніші 
знавці історії тріоді неодноразово підкреслювали, що обидві її частини: 
і  перша (постова), і друга (квітна), що присвячена періодові між Вели-
коднем і П’ятдесятницею, яка у грецькій традиції має назву «Пентикоста-
ріон»,  – це насправді дві складові однієї і тієї самої богослужбової книги. 
Тексти її вживаються під час богослужінь протягом пасхального циклу, 
який триває майже третину церковного року2.

Відоме видання тріоді 1640  р. мало свою «попередницю» (мова йде 
не  про рукопис, а про друковане видання)3. Нею була Київська постова 
тріодь 1627 р. – третя після Часослова (1617) та Служебника (1620) книга, 
що вийшла там само, у славнозвісній Київській друкарні Печерської 
лаври4. Однак цього видання тріоді поки що, на жаль, не вдалося від-
найти ні  в  бібліотеках, ані в електронному вигляді. Та оскільки різниця 
між виданнями 1627 р. і 1640 р. дуже незначна, варто описати те джерело, 
котре маємо під руками й котре, власне, як уже сказано вище, вважається 
одним із джерел богослужбового уставу УГКЦ. Екземпляр цього старо-
друку пощастило знайти в бібліотеці Львівського національного універси-
тету ім. Івана Франка, у відділі рідкісної книги.

Загальний огляд
Заголовок цього літургійного джерела: «Тріодіонъ сиєсть трипѣснецъ свя-
той и великой четыредесятницы, от еллинскаго исслѣдованъ», що можна 
перекласти як «Тріодь, тобто трипіснець святої і великої чотиридесятниці, 
перекладений з грецької мови». Це видання свого часу підготував і видав 

2 Див.: А. Дмитриевский. Триодь постная – училище благочестия. Киев 1904, с. 49.
3 Як пише у своїй книжці про постову тріодь один із найкращих і найвідоміших її до-

слідників Іван Карабінов, перше церковнослов’янське друковане видання «Постової тріоді» 
вийшло у Кракові 1491  р. (див.: И. Карабинов. Постная триодь. Исторический обзор пла-
на, состава, редакцій и славянских переводов. Санкт-Петербург 1910, с. 230), хоча перші пе-
реклади були вже у Х  ст., а згодом перевидавалося кілька разів у Москві аж до реформи 
патріарха Никона в другій половині XVII  ст. Натомість перше друковане грецьке видання, 
за свідченням того ж автора, побачило світ лише в 1522 р. (там само, с. 216).

4 И. Карабинов. Постная триодь, с. 234.
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відомий знавець грецької мови єромонах Памво Беринда. Він займав 
посаду завідувача лаврської друкарні, на яку його призначив тодіш-
ній архимандрит Єлисей Плетенецький. Автор відважився підписати це 
видання своїм іменем і прізвищем. Проте, як відомо, переклад синаксарів 
у цій книзі зробив не Памво, а інша особа – Тарасій Земка. Щоб удоступ-
нити ці тексти ширшому загалові, перекладач наблизив їх до тогочасної 
української мови. До видання спричинився також Степан Беринда, відо-
мий у XVII  ст. друкар, поет і гравер та, правдоподібно, близький родич  – 
можливо, навіть брат – Памва. Про це свідчить його підпис у самому 
кінці книги5. У післямові міститься пояснення заголовка: «отъ єллинского 
изслѣдованъ: святая книга сія тріодіонъ съ греческимъ типографнымъ 
зводом слѣдована єсть». І справді, за складом вона відповідає грецьким 
друкованим тріодям. Адже тут містяться такі тексти: подвійний комплект 
трипіснців на сиропусну седмицю, обидва канони Йоана Євхаїтського свя-
тому Теодорові Тирону, «синодик» на Неділю православ’я та канон на цей 
день авторства патріарха Методія, а також служба святителеві Григорію 
Паламі, аналогічний до того, що в грецьких книгах, підбір богородичних 
і мученичих при сідальних і самогласних та ін.

Київські видавці не прийняли грецької «межі» між постовою і квіт-
ною тріодями. За прикладом Євфиміївської тріоді6 вони перервали своє 
видання на п’ятниці шостого тижня, а решту віднесли до «Квітної трі оді», 
перше видання якої з’явилося в тій самій лаврській друкарні 1631 р. Київ-
ські редактори з великою пошаною ставилися до Євфиміївського видання, 
а тому вводили зміни лише там, де необхідно було виправити помилки 
й неточності або вжити зрозуміліші для слов’ян слова та вислови. Тут іноді 
навіть бачимо зайвий буквалізм7, який, на жаль, трохи спотворює сенс 
грець ких слів і висловів.

У «Передмові» митрополита Петра Могили, яка міститься на початку 
видання «Постової тріоді» 1640  р., йдеться про важливість богослужбо-
вого життя для християнина, особливо ж у період приготування до най-
більшого свята року, «празника празників і торжества торжеств» – Пасхи 
Христової. Зрештою, подібні до цієї передмови бачимо на початку бага-
тьох друкованих літургійних видань. Такі прологи здебільшого намага-
ються коротко розкрити зміст цих книг. Після вступного розділу відразу 
йдуть так звані «тріодні статті», починаючи від Неділі митаря і фарисея. 

5 Там само.
6 Мова про редакцію «Постової тріоді» патріарха Євфимія (И.  Карабинов. Постная 

триодь, с. 229).
7 И. Карабинов. Постная триодь, с. 244-245.
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Характерними особливостями цієї книги є наявність досить багатьох 
уривків із «Маркових глав»8, а часом ці глави, в яких власне мова йде 
про  поєднання служб постової тріоді зі службами нерухомих свят, наво-
дяться й повністю. Зокрема, тут детально описано про збіги днів Великого 
посту або ж різних днів передпостового періоду з такими празниками, 
як Стрітення, Благовіщеня, пам’ять 40 мучеників севастійських та ін. 

Важливими також є своєрідні приписи про так звані «уставні читання» 
під час богослужінь, оскільки, порівняно з відомими загальноприйнятими 
тріодями, таких читань тут набагато більше9.

У Неділю митаря і фарисея та в Неділю блудного сина на утрені 
немає жодної згадки про спеціальні тропарі після Євангелія: «Покая-
нія отверзи мнѣ двери…», «На спасенія стези…» та «Множества содѣя-
нихъ мною лютыхъ…». Уперше вони з’являються тут допіру в Сиропус ну 
неділю на утрені (ТРІ, с. 154). Лише останній з них, який співається після 
50-го  псалма замість звичайної «Воскресе Ісусъ отъ гроба», а саме «Мно-
жество содѣянныхъ мною лютыхъ…»10 (ТРІ, с. 5), приписаний вже у пер-
ший день тріодного періоду (в Неділю митаря і фарисея). Щойно почи-
наючи від Сиропусної неділі, подано тексти всіх цих тропарів. Це один 
із  прикладів неузгодженості приписів літургійних книг, зокрема тріодей 
з  часословами й типіконами, в яких саме ці покаянні тексти є немовби 
символами початку тріодного періоду.

У Неділю митаря і фарисея на каноні утрені після 3-ї пісні співаються 
сідальні, з текстами: «Смиреніє вознесе одержимого злыми…», а опісля  – 
«Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу…» – «Смиреніє древце вознесе 
мытаря…» та «И нынѣ, и присно…» – «Скоро приіми, Владичице, моленія 
наша…» (с. 7).

Після 6-ї пісні бачимо кондак «Мытаря иногда щедре оправдавъ…» 
(с. 9), а також ікос «Высокомудренному фарісею уподобихся, Спасе…», які 
відрізняються від загальноприйнятого тексту (textus receptus)11. Далі йде, 

8 «Маркові глави» – це насправді один із розділів типікона, який є сукупністю приписів 
про поєднання свят рухомого і нерухомого циклів у тих випадках, коли їх святкують одного 
й того самого дня. Детальніші пояснення про ці глави, їхнє походження та особливості див.: 
М.  Скабалланович. Толковый типикон. Объяснительное изложенiе Типикона съ историчес-
кимъ введенiемъ, част.  II. Киев 1913, с. 482-483; К. Керн. Литургика, гимнография, эортоло-
гия. Москва 1999, с. 139-141.

9 Мова йде про кількість читань, однак у тріодях подано лише їхні заголовки, а самі тек-
сти практично відсутні.

10 Про походження цих тропарів див.: И. Карабинов. Постная триодь, с. 201. 
11 У загальноприйнятих тріодях на цьому місці є інші кондаки, які починаються слова-

ми «Фарісеєва убѣжимъ высокоглаголанїя…» та «Воздыханія принесемъ мытарская Гос-
подеви…».
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як звичайно, синаксар зі стихами. Спочатку бачимо вступ: «Прологусъ або 
предмова въкоротцѣ синаксарю отъ… Никифора Калліста Ксантопула…». 
Зміст цього синаксаря ідентичний із синодальним, хоча бачимо досить 
істотні відмінності в перекладах: тут читача здивують безліч староукра-
їнських термінів, на відміну від синодального тексту, в якому переважає 
московська лексика. Ця особливість, без сумніву, заслуговує на окреме 
дослідження.

На утрені в Неділю блудного сина, як звичайно, є припис співати 
після двох полієлейних псалмів також і третій – 136-й, «На ріках вавилон-
ських…» (ТРІ, с. 20)12.

Натрапляємо також на приписи «Маркових глав» про різні випадки 
щодо празника Стрітення (ТРІ, с. 32-34). Одна з них, а саме 36-та, містить 
дуже цікавий припис: читати на утрені два Євангелія. Перше – недільне 
рядове, одне з одинадцяти зачал – після «Непорочних», тобто після 
17-ї  рядової катизми, перед яким мав би співатися прокімен і все решта 
відповідно до рубрик, а друге – свята, після якого нарешті співається 
«Воскресіння Христове…» (ТРІ, с. 4). 

На сторінках 30-51 бачимо опис богослужінь заупокійної суботи. Тут 
містяться тексти й рубрики про те, як поєднувати їх із приписами окто-
їха. Немає жодної згадки про якусь особливу заупокійну Мирну єктенію 
з особливими проханнями, тексти котрої фігурують у деяких часословах. 
Однак тут є інша заупокійна єктенія – «сугуба», яку виголошують напри-
кінці богослужіння. У М’ясопусну неділю на утрені також приписано 
відправляти все так само, як і в попередню неділю (ТРІ, с. 56). «Послі-
дування в Неділю православ’я» або «Чин анафеми» досить об’ємистий, 
включно з поминанням «благочестивих царів і цариць» та прокляттям 
єретиків13  (ТРІ, с. 324-352).

У другу неділю посту приписано співати службу святителю Григо-
рієві Паламі, автором якої вважають патріарха Філотея. Вона співається 

12 У джерелах бачимо різні переклади цього псалма: «на ріках» і «на ріці». Точніший 
перший варіант. Саме такі неточності, як у випадку цього перекладу, та невідповідність їх 
грецьким текстам стали причиною реформи патріарха Никона у ХVІІ ст. 

13 «Чин торжества Православ’я» виник у ІХ ст. у Візантії як літургійна відправа на честь 
перемоги над іконоборцями. У ХІІ та ХІV ст. цей чин доповнили іншими текстами, які вира-
жають головні догми християнства. На теренах Московії спочатку вживали текст цього чину 
з грецького синодика, який поступово доповнювали списком місцевих єретиків. Подібним 
чином його вживали і в інших помісних Церквах. Згодом, у ХVІІІ  ст., його скоротили, за-
лишивши тільки основні виголошення. В Українській Греко-Католицькій Церкві ця служба 
практично не вживалася. Детальніше див.: Чин Торжества Православия // Pravomir.Ru Пра-
вославие и мир (www.pravmir.ru).
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в поєднанні з іншими двома службами: недільною рядового гласу та тріоді 
(ТРІ, с. 421-441)14. 

Тріодь закінчується текстами великопостового Дев’ятого часу п’ят-
ниці 6-го тижня («седмиці ваїй»). Тексти вечірні наступного дня – Лаза-
ревої суботи – містяться вже в наступному томі, тобто у «Квітній тріоді». 
У додатку наведено деякі змінні частини богослужінь, а саме:

• «Троїчні пісні на 8 гласів» (ТРІ, с. 835-838) та 
• сідальні «отъ октоїха, яже поємъ по первыхъ стихологіяхъ четыре-

десятницы» (ТРІ, с. 838-864).
Наприкінці книги вміщено «Житіє преподобної Марії Єгипетської» автор-
ства Софронія, патріарха Єрусалимського, який жив у VI–VII  ст. (ТРІ, 
с. 865-882).

Надзвичайно цікавою і своєрідною є рубрика про поєднання неділь-
ного і святкового євангельських читань на утрені у випадку збігу свята 
Благовіщення і Хрестопоклонної неділі. Тоді на звичайному місці утрені, 
де загальноприйнято читати Євангеліє, тобто після «степенних» анти-
фонів між прокіменом і 50-м псалмом, читається Євангеліє свята, після 
якого (як звичайно щонеділі) співається «Воскресіння Христове…», хоча 
зміст цього Євангелія не містить навіть згадки про подію Воскресіння15, 
а наприкінці відправи після великого славослов’я і тропаря знову співа-
ється прокімен неділі «Всяке дихання…» та читається одне з одинадцятьох 
недільне рядове Євангеліє про Воскресіння Христове (глава Маркова 81, 
ТРІ, с. 511), однак цього разу без співання після нього «Воскресіння Хри-
стове…»16.

14 Служба святителеві Григорію Паламі була заборонена в УГКЦ, починаючи з часів За-
мойського синоду 1720  р., бо вчення Палами вважали єретичним. Лише після ІІ  Ватикан-
ського собору стараннями патріарха Йосифа Сліпого в деяких католицьких виданнях тексти 
на честь цього святого почали відновлювати, а вчення самого святителя Григорія реабілі-
тували.

15 Саме це є не лише прекрасним свідченням незалежності цього піснеспіву від Єван-
гельського читання, а й прикладом складеності утрені з елементів різних богослужбових 
традицій. Адже «Воскресіння Христове» співається на Пасхальній утрені протягом Світлого 
тижня, незважаючи на відсутність на ній читання Євангелія. Те саме відбувається протя-
гом періоду від Томиної неділі до Вознесіння, коли на повсякденній утрені щодня читається 
«Воскресіння Христове» перед 50-м псалмом, однак жодного уривка з Євангелія не читаємо.

16 Михайло Скабалланович пише, що, згідно з «Уставом Великої церкви Константинопо-
ля», на так званому «пісенному послідуванні» недільне Євангеліє читалося наприкінці утре-
ні, а відповідно до Студійського уставу – на його теперішньому місці. В давніших редакціях 
студійських уставів припускалося його читання після 6-ї пісні канону, а згідно з приписами 
теперішнього грецького типика – після 8-ї пісні (див.: М. Скабалланович. Толковый типи-
кон, част. ІІ, с. 248).
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Про «уставні читання» та деякі інші особливості
Як уже було загадано на початку, саме для цієї тріоді характерні спеці-
альні приписи про «уставні» читання17, котрі здебільшого не збігаються 
з  класичними приписами інших тріодей. Зокрема, в контексті опису 
утрені в Неділю митаря і фарисея є припис про так звані «уставні» 
читання: «обычная стихологія и сѣдальні октоиха. І чтемъ въ толкованії 
Євангелія отъ Луки настоящаго дне, и стихъ Іоанна Златоуста: “Видяще 
травні(и) іздалеча…”», а після другої катизми та сідального йде наступне 
читання авторства св.  Кирила Олександрійського: «Въ божественныхъ 
садѣхъ…» (ТРІ, с. 5).

У Неділю блудного сина після сідального на утрені також приписане 
читання з «Толкового Євангелія від Луки» про відповідну притчу, якій 
присвячена ця неділя (ТРІ, с.  20). Відразу після іпакої (υπακοη) має сліду-
вати читання дня св.  Йоана Золотоустого, яке починається словами: «Воз-
любленнії, послушайте самаго Христа».

Після співання полієлею, який тут названо по-слов’янськи «Много-
милостиве» і який складається із псалмів 134-го та 135-го, приписано, як 
і в інших виданнях, співати ще й третій псалом – 136-й, «На рѣцѣ вавилон-
стѣй… съ аллилуією красною, и чтеніє отъ тогоже Слова Златоуста. Сте-
пенна и прочая, якоже въ мимошедшую недѣлю явлено єсть…» (ТРІ, с. 20).

Наступна особливість цієї тріоді – уставні елементи, які є витягами 
з  уставних приписів, зокрема з «Маркових глав». У них ідеться про пере-
несення празників на попередні дні тижня через спеціальну заупокійну 
службу М’ясопусної суботи, з якою, відповідно до логіки уставу, неприпу-
стимо поєднувати святкові урочисті служби (ТРІ, с. 32-33).

Про якісь особливі прохання за душі померлих у Мирній єктенії18 тут 
цілком немає згадки ні на вечірні (с. 30), ні на утрені (с. 33), натомість відразу 
бачимо на вечірні припис про читання чергової катизми, а на утре ні  – спі-
вання «Алилуя» із заупокійними стихами.

Уставні читання на утрені за померлих відрізняються від читань, 
приписаних у російських синодальних тріодях: «чтутъ же і слова о мер-
твыхъ къ Коринфяномъ въ Первомъ посланії єже о кончинѣ, толкованіє 

17 Про уставні читання як надзвичайно важливі елементи богослужіння, котрі, на жаль, 
нині втратилися, про їхню історію, різноманітність у різних джерелах та навчально-виховну 
роль для монахів і мирян див.: В. Виноградов. Уставные чтения, вип. І. Сергиев Посад 1914, 
с. 330; вип. ІІ. Сергиев Посад 1915, с. 192.

18 Такі особливі заупокійні прохання в цій єктенії містяться в більшості часословів, йду-
чи після кількох загальних звичайних прошень. Однак тут пропущено моління за церковну 
єрархію, світську владу та інші потреби. 
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Златоустово і другоє тогожде19… слово ємуже начало “Вѣсть многажды 
слово утѣшати болѣзни”. Суть же и другая Слова Іоаннова и Андреєва 
творення и слово Григорія ієромонаха, ємуже начало “о усопшемъ въ вѣрѣ 
память благодаренія”» (ТРІ, с.  33). Щойно після цих читань приписано 
співати «Непорочні» (тобто 17-ту катизму) з приспівами (ТРІ, с.  33)20. Тут 
також бачимо припис про читання «Слова про померлих» із тлумачення 
св.  Йоана Золотоустого «Єже къ коринтяномъ…» до кінця21 (ТРІ, с.  34). 
Далі, після 3-ї пісні канону за померлих і після сідальних, є рубрика чер-
воним кольором про наявність читання, однак не сказано, котрий саме 
уривок слід читати, натомість відразу йде надпис (також червоним) про 
наступну, 4-ту пісню канону (ТРІ, с. 37).

У контексті опису утрені в Сиропусну неділю після 3-ї пісні є рубрика 
про читання, але про яке – не уточнено, а в контексті опису 1-го часу 
наприкінці міститься класичний припис: «і оглашеніє студіта»22 (ТРІ, с. 71).

У сирний понеділок на утрені бачимо припис про читання слова свя-
тителя Василія Великого: «“О єже вникай себѣ”, ємуже начало: “Слово 
даде намъ создавый насъ Богъ…”, і наказаніє тогоже Великаго Василія отъ 
отверженії житія и совершеніи Духомъ, ємуже начало: “Прийдіте ко Мні 
вси труждающіїся…”» (ТРІ, с. 75)23.

Щодо повечір’я є припис: «Мефимон24 сего вечера поємъ больший 
съ поклоны…» (ТРІ, с. 86).

У сирний вівторок на утрені: «…и чтемъ слово Василія Великого о Євха-
ристії іли о Постѣ: “молітеся, молітеся, людіє мої”…єже въ среду поло-
жися…» (ТРІ, с. 81).

19 Помітки на полях книги: 2-39, 8 (чи 40) – нерозбірливо, бо заклеєно, 41 і 42. 
20 Натомість у сучасній російській синодальній тріоді приписи щодо читань обмежено 

лише до Послання до Коринтян. Цей припис дублює також греко-католицька Львівська 
постова тріодь 1906  р., яка фактично була клоном цієї синодальної тріоді (див.: Постная 
тріодь. Львов 1906, с. 14).

21 Тут також помітка на полях: «якоже выше рече или 2 Кор. 2:10».
22 Так звані «оглашення Студита» (або «катехизи Студита») – це насправді одні з найдав-

ніших уставних читань; про них писав Василь Виноградов (див.: В. Виноградов. Уставные 
чтения, вип. І, с. 1-20). На жаль, читання їх під час богослужінь нині занедбано практично 
в усіх Церквах візантійського обряду, включно з греко-католицькими. Адже в більшості цих 
Церков у ХІХ ст. панувала тенденція скорочувати богослужіння.

23 У вищезгаданих тріодях (російській і львівській) згадується тільки про перше читання.
24 Словом «мефимон» звичайно називають Велике повечір’я, яке відправляється у храмах 

на сирному тижні, у перші чотири дні кожного тижня Великого посту (згідно з давнішими 
уставами – у перші п’ять днів, окрім суботи й неділі) та в деякі інші дні, приписані уставом. 
Ця назва виникла через спотворений грецький вислів «μεθ’ήμών», який означає «з нами», 
тобто він є початком фрази «З нами Бог», повторення котрої як приспіву є лейтмотивом 
цього богослужіння.
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У сирну середу «…междочасія не поємъ…», натомість на утрені «…чтемъ 
слово Василія Великаго о постѣ, ємуже начало: “утѣшайте, утѣшайте” или 
“молитеся, молитеся людіє мої”…» (ТРІ, с. 88-89). 

У контексті опису 1-го часу сирної середи – «Оглашеніє студи-
то во…» (ТРІ, с. 99).

У сирний четвер на утрені: «чтемъ въ постомъ соборницѣ – слово 
святого Анастасія, ігумена Синайскія горы о 6-мъ псалмѣ…» (ТРІ, с. 106).

У сирну п’ятницю на утрені «чтемъ слово великого Василія о  постѣ, 
ємуже начало: “вострубите въ новомѣсячіи трубою…” на 3 части. І  о  по-
стничествѣ того же: “достоїтъ іноку прежде всѣхъ нестяжательноє жи-
тіє”…» (ТРІ, с. 113).

У контексті 1-го часу: «чтемъ же оглашенія і преподобного отца 
нашего Теодора Студита» (ТРІ, с. 122)25.

Бачимо також припис про читання «Слова про піст преподобного 
Доротея» на трапезі після вечірні в п’ятницю ввечері (ТРІ, с. 129).

На утрені в сирну суботу: «Чтемъ во святѣмъ Єфремѣ трижды – о пре-
ставльшихся отцѣхъ словеса; і похвальноє св.  Атанасія Синаїти ємуже 
начало: “что ти днесь возлюбленії со тщаніємъ”…» (ТРІ, с. 154).

У Сиропусну неділю на утрені – «начинаємъ чести отъ первыя книги 
шестодневника Златоустова…» (ТРІ, с.  150), а трохи далі – після 3-ї пісні 
канону утрені цієї ж неділі – читання Богослова «на Язву Града, єгоже 
начало “что раздрѣшаєтъ чинъ похваляємы”… и творимъ статії 2» (ТРІ, 
с.  156). У контексті опису 1-го часу знову бачимо, як звичайно, «поученіє 
студітово…» (ТРІ, с. 167).

Різноманітність приписів уставних читань у різних джерелах має стати 
спеціальним об’єктом дослідження для правильнішого їх трактування 
та можливого застосування у богослужбовій практиці, як це бачимо в ін ших 
християнських традиціях, зокрема римській.

Про Літургію Передосвячених Дарів
Особливостям Літургії Передосвячених Дарів присвячено вісім сторінок 
тріоді (ТРІ, с.  233-241). Переважно це рубрики, але вони дуже важливі, 
адже їх вивчення могло би краще розкрити богословські аспекти цієї 
величної великопостової відправи. 

Перше, що відразу впадає в очі, – це відсутність приписів про при-
готування та «насичення» Агнця освяченим вином під час попередньої 
недільної Літургії св.  Василія Великого. Друга особливість – припис, 

25 В. Виноградов. Уставные чтения, вип. І, с. 1-20.
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щоби священик брав для благословення трисвічник («…свѣщу горящую, 
три раздѣленія имущую…»). Це благословення, як відомо, відбувається 
між читаннями Старого Завіту з виголосом «Світло Христове просвічує 
всіх» (ТРІ, с. 236).

Про поклоніння при виносі Святих Дарів на Великому вході сказано: 
«… вѣстно же буди яко єгда Божественныя преносятся тайны, вси людіє 
поклоненіє богоподобноє, і пѣвцы ницъ падше Христу Богу въ Тайнахъ 
сущому творять, понеже совершенно предъосвященни суть…» (ТРІ, с. 237).

Чи не найважливішою рубрикою цього розділу є припис про при-
частя священнослужителів, які «…творятъ святоє причастіє по послѣдо-
ванію Службы Великого Василія…» (ТРІ, с.  238). Тобто цей обряд мав 
відбуватися без якихось особливих змін. Якщо серйозно зважити на цей 
припис, то слід розуміти, що священнослужителі на цій Літургії повинні 
були причащатися не лише «Тіла Христового», але також і «Крові Христо-
вої», оскільки вино, котре міститься в чаші, вважалося освяченим. Його 
освячення відбувалося завдяки вкладанню у священну посудину часточки 
раніше освяченого Агнця. Подібно під час причащання мирян варто гово-
рити про причастя «Тіла і Крові», а не самого лише «Тіла», як це бачимо 
у служебнику римського видання минулого століття26.

Про співання причасного сказано: «…Ликъ же поєтъ кіононіконъ сей 
съ Аллилуією: “Вкусите увѣдіте яко благъ Господь Аллилуя…”. По отверзе-
нії же вратъ речетъ Діаконъ – “Приступіте”, мы же поклонъ єдинъ и поемъ 
кінонікъ другій – “Благословлю Господа на всякоє время. Аллилуя” єдино-
жды…» (ТРІ, с. 238).

«І причащаєтъ хотящихъ причаститися ієрей. Причащающії же ся піютъ 
укропъ. Таже ієрей съ діакономъ обачно святая преносита» (ТРІ, с.  238). 
«І вземъ святую чашу ієрей возглашаетъ: “Всегда нынѣ и прис но…”, ликъ 
“Да исполнятся…” или “Благодарим Тя, Христе Боже наш…”27 і поклонъ 
єдинъ…» (ТРІ, с. 240). 

Приписано також робити один поклін після заамвонної молитви. 
На  «Будь ім’я Господнє…» приписано робити три поклони, після них ре-
цитувати 33-й псалом: «Благословлю Господа на всякое время», а опісля 
«подаєтся намъ преломленіє28» і чиниться відпуст (ТРІ, с.  240). «Сіє по-
слѣдованіє бываєтъ во всю святую Четыредесятницу Преждеосвященной 
сущей…» (ТРІ, с. 241).

26 Див.: Літургіконъ сієсть Служебникъ. Рим 1942, с. 449-452. 
27 Це ще один приклад літургійної різноманітності: пісні даються на вибір для хору або 

для дяків. У сучасних книгах «textus receptus» такого припису про «свободу вибору» нема.
28 У новіших книгах термін «преломленіє» перекладено як «антидор». 
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Про особливості Великого канону 
святого Андрея Критського

Дуже важливим є пояснення, яке стосується відправи Великого повечір’я 
у першу седмицю посту: «Понедѣлникъ первый поста о мефимонѣ подоба-
єтъ вѣдати, яко въ Лаврѣ Преподобнаго отца нашего Савы не поємъ пове-
черіє въ церкви, но въ келліяхъ поємъ, тако бо пріяхомъ. Въ киновіяхъ 
же палестинскихъ поемъ тако: о часѣ 10-мъ…» (ТРІ, с.  195). Далі бачимо 
класичний опис приготування до Великого повечір’я. 

Наявність таких різноманітних літургійних приписів руйнує міф про 
начебто незмінність візантійського («православного») обряду, адже саме тут 
бачимо яскравий приклад різнобарвності в рамках однієї традиції. Через це 
можна також поставити питання: чи доцільно читати у парафіяльних хра-
мах Великий канон св. Андрея Критського «частинами», впродовж чотирьох 
днів першої седмиці ввечері? Адже в разі поділу на частини цілісна струк-
тура цього богослужбового шедевру порушується, включно з акростихом 
канону. А тут бачимо, що приписи уставу цієї тріоді дають свободу вибору 
стосовно моління повечір’я протягом першої седмиці Великого посту.

Щодо опису співання канону на утрені четверга 5-го тижня, яке зазви-
чай звершується в середу ввечері, то тут бачимо припис про читання під 
час відправи «Житія преподобної Марії Єгипетської». Рубрику про те, 
в  які моменти богослужіння має відбуватися це читання, подано двічі: 
на  початку співання канону та після 3-ї пісні. Неважко здогадатися, що 
текст «житія» слід було розділяти на дві частини й читати їх у вказаних 
вище місцях, адже схожі приписи містяться в багатьох тріодях.

Метанії під час читання (співання) тропарів канону приписано робити 
поперемінно обом хорам (по три метанії на кожен тропарець)29. Закін-
чення ікоса «іже вездѣ Сый и вся исполняяй», який іде після кондака 
«Душе моя…» після 6-ї пісні канону, приписано співати хорові.

Тріодь на сторінках уставу УГКЦ
Отець Ісидор Дольницький у своєму «Типику»30 серед інших літургійних 
джерел згадує про тріодь загалом, як вид літургійної книги, а також про 
різні тріоді (рукописи й стародруки) всіх видів понад 130 разів. Серед 
десятків і сотень джерел, які він уживає, є також посилання на слов’янські 

29 Щодо почергового співання правого і лівого хорів з поклонами, то цей звичай збе рігся. 
Однак у Галичині, за свідченням багатьох літургійних джерел, було прийнято, відповідно 
до давнього звичаю, замість трьох малих поклонів робити один великий.

30 І. Дольницький. Типикъ Церкве Руско-католіческія. Львів 1899, далі буде позначено ско-
роченням ДОЛ.
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рукописні тріоді, котрі дуже важко ідентифікувати через брак детальної 
інформації про них. Серед грецьких друкованих тріодей о.  Дольницький 
робить особливий акцент на дві найважливіші: Болонську (1724) та  Афін-
ську (1892). Саме остання була за його часів найновішим і дещо зрефор-
мованим виданням. Церковнослов’янські друковані видання, котрі слугу-
ють авторові «Типика» джерелами, – це власне Київська «Постова тріодь» 
1640  р.31 (ТРІ), а також тріоді, видані у Львові в 1746 та 1753  рр., тобто 
вже після унії 1701  р. Серед цих джерел важливими є і почаївські греко-
католицькі видання, зокрема постові тріоді 1744, 1767, 1784  рр. та  квітна 
тріодь 1786 р.

Важко сказати, чому автор лише тричі конкретно згадує це джерело 
(«Постову тріодь» 1640  р.). Звичайно, крім цих трьох посилань є також 
загальні згадки, які поєднують рубрики і львівських, і київських, і навіть 
грецьких тріодей. Однак чомусь автор звертає увагу на не надто важливі 
речі, хоч, як видно з нашого огляду цієї тріоді, вона має дуже важливі особ -
ливості й різноманітні рубрики.

Для прикладу, у своєму «Типику» (ДОЛ, с. 380) о. Ісидор пише про Трі-
одь 1640 р. (ТРІ) як про одне з джерел, котре приписує єктенію «Промовмо 
всі…» на вечірні в Сиропусну неділю ввечері напередодні Великого посту: 
«…подобаєтъ вѣдати, яко во всѣхъ недѣляхъ святаго поста четверодесят-
наго вечера входъ бываєтъ ради великихъ прокимновъ, єктенія Помилуй 
насъ Боже, Сподоби Господи, метанія 3, ибо во всей четыредесятницы 
на вечерняхъ недѣльныхъ не творимъ, но отъ Сподоби Господи начина-
ємъ поклоны  3…» (ТРІ, с.  169). Удруге Дольницький згадує про цю тріодь 
у контексті опису особливостей Великого канону (ДОЛ, с. 415), пояснюючи 
приписи катавасій після кожної пісні. Ось як про це сказано в самій тріоді: 
«…покриваємъ же всякую пѣснь, Ірмосъ той же, оба лика вкупѣ…» (ТРІ, 
с. 676). У наступному посиланні, на тій самій 415-й сторінці «Типика», 
автор згадує про припис співати «Достойно єсть» після канону на утрені, 
оскільки такий припис містять як Львівська тріодь, так і Київська тріодь. 
Цей припис знаходимо в нашій тріоді в контексті опису утрені (ТРІ, с. 702). 

Висновок 
Вивчення літургійних джерел є важливим з погляду сприйняття їх не ли  ше 
як історичних пам’яток, але також і як можливих чинників для поліпшення 
церковних відправ, розуміння їхнього богословського змісту, пастораль-
ного значення для сьогодення та перспективи в майбутньому. Повер нення 

31 Важко сказати, чому автор навіть не згадує про попередні видання цієї тріоді, 1627 
і 1631 рр. Правдоподібно, він уживав лише ті джерела, до яких мав доступ.
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до джерел нерідко дає змогу побачити особливості, забуті або не  помі-
чені попередніми дослідниками, оскільки кожна літургійна книга має свої 
неповторні риси.

На прикладі особливостей однієї з постових тріодей XVII  ст., з числа 
друкованих київських видань, бачимо, як автор «Типика» УГКЦ (1899) 
о. Дольницький, попри непогану ознайомленість із цим стародруком, фак-
тично проігнорував більшість його особливостей і приписів, які змогли би 
внести певні зміни до рубрик церковного уставу тріоді, щоб їх покращити. 
Це один із прикладів, котрі детальніше розглянуто у працях про джерела 
Типика32. Важко сказати, якою була причина такого підходу. Проте вини-
кає закономірне питання: чи, бува, не такий поверховий підхід до джерел 
став згодом причиною того, що нова редакція «Постової тріоді» УГКЦ, яка 
вийшла у Львові 1906  р., всього через сім років після загальновідомого 
«Типика», втратила багато своїх регіональних особливостей і стала дуже 
наближеною до російського синодального видання, за винятком хіба що 
кількох незначних ознак?

Ihor Vasylyshyn

The Kyiv-Pechersk Triodion of 1640 as One of Sources for 
the Liturgical Statute of the Ukrainian Greek-Catholic Church

Th e author gives a description of one of the most original sources of the Byzantine-
Ukrainian liturgical tradition, the XVII-century Lenten Triodion, published in the 
Kyiv-Pechersk Lavra. He considers the features of this book in comparison with other 
similar sources, emphasizing three elements, namely statutory readings, which are 
today no longer in practice; the Liturgy of the Presanctifi ed Gift s and the Canon 
of St. Andrew of Crete. Th e author also demonstrates how Rev. Isidor Dolnytsky, one 
of the most professional Ukrainian liturgists, used this Triodion as one of the sources 
for his Typikon, and considers what infl uence this has on the further development 
of the liturgical rite in the Ukrainian Greek-Catholic Church.

Keywords: Triodion, Peter Mohyla, Andrew of Crete, Liturgy of Presanctifi ed 
Gift s, Taras Zemka, Isydore Dolnytsky, liturgical reading.

32 Зокрема про це йдеться у праці: І. Василишин. До історії впорядкування та нової редак-
ції Типика о. Ісидора Дольницького // Наукові записки університету «Острозька академія». 
Серія: Історичне релігієзнавство, вип. 7. Острог 2012, с. 60-68.
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