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ТАЇНСТВО ПОКАЯННЯ В  ТРАДИЦІЇ 
ПІВДЕННОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ДРУКОВАНИХ ТРЕБНИКІВ 

XVI  СТОЛІТТЯ

Обряд сакраментальної сповіді в  його історичній перспективі можна вва-
жати одним із найваріативніших серед усіх літургійних обрядів, а  також 
найменш вивченим серед чинів Святих Таїнств. У  статті проаналізовано 
початки розвитку й  особливості чину Таїнства Покаяння в  перших друко-
ваних кириличних требниках, зокрема на прикладі п’ятьох південнослов’ян-
ських видань XVI  ст., котрі, безсумнівно, мали значний вплив на  розвиток 
і  становлення обряду Таїнства Покаяння у друкованій літургійній традиції 
Київської Церкви. Більшість цих стародруків  – бібліографічні раритети, 
і хоч вони досить добре вивчені книгознавцями, їхній зміст залишається ма-
ловідомим із богословської перспективи.

Ключові слова: Таїнство Покаяння, сповідь, покута, прощення гріхів, літур-
гійний чин, требник.

Вступ

Фокусом наукового інтересу цієї статті є  літургійний обряд Таїнства По-
каяння у друкованих кириличних требниках XVI ст. Вивчення цього дже-
рельного матеріалу поглибить розуміння основних тенденцій становлення 
й  розвитку чину Сповіді в  подальших літургійних виданнях київської 
традиції XVII  ст. Подібні дослідження є  досить рідкісними. Серед них 
слід згадати фундаментальну працю (в трьох томах) ученого кінця XIX ст. 
Олександра Алмазова, присвячену розвиткові Таїнства Покаяння1. Однак 
особливості південнослов’янської традиції в  ній представлено лише огля-
дово, а  до того  ж, учений не  мав доступу до всіх требників того періоду. 

1 А. Алмазов. Тайная исповѣдь въ Православной восточной Церкви: Опытъ внѣшней 
исторіи, т. 1-3. Одесса 1894 (репринт: Москва 1995).
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Неможливо обійти увагою і дослідження Міґеля Арранца щодо історичного 
розвитку Святих Таїнств2, проте і цей учений не має окремих праць, при-
свячених друкованій південнослов’янській традиції.

У цій статті вперше представлено цілісний огляд і  текстуальний та 
порівняльний аналіз літургійних чинів Таїнства Покаяння на  основі всіх 
друкованих кириличних требників XVI  ст. Для кращого сприйняття чи-
тачем матеріалу представлено також зміст молитов. Треба зауважити, що 
при аналізі літургійних обрядів Сповіді в цих требниках я звертатиму увагу 
лише на вагомі відмінності між ними, щоб уникнути перевантаження тек-
сту дрібними й несуттєвими деталями.

1. Короткий огляд джерел

Уперше кириличний требник, чи молитовник,3 видав у  1495  р. єромонах 
Макарій у цетінській друкарні Джураджа Черноєвича, володаря князівства 
Зети (сучасна Чорногорія)4. Цетінський требник надруковано форматом 4º 
двома фарбами, чорною і червоною. За даними сучасного російського кни-
гознавця Євгенія Неміровського, усі відомі тепер науці примірники цього 
требника є пошкодженими й неповними. Вчений також стверджує, що ця 
книга, ймовірно, була перевидана 1540 р. у Венеції5 (це видання розглянемо 
нижче). В  усіх відомих примірниках Цетінського требника немає ні чину 
Таїнства Покаяння, ні чинів інших Таїнств, за винятком чинів поставлення 
у священичий стан6. Однак, за аналогією з Венеційським требником 1540 р., 
Неміровський вважає, що Цетінський требник також мав би розпочинатись 

2 М. Арранц. Избранные сочинения по литургике, т.  1-4. Рим  – Москва 2003; т.  5. Рим  – 
Москва 2006.

3 Перші кириличні друковані требники називали молитовниками, що є дослівним пере-
кладом грецької назви «Euvcolo,gion». Згодом у слов’янському світі за літургійними книгами 
цього типу закріпилися назви «требник» чи «потребник». На  противагу грецькому евхо-
логіону, слов’янський требник складається з  літургійних чинів та молитов, звершуваних 
на  різноманітні духовні потреби вірних, включно з  обрядами Святих Таїнств, похоронних 
богослужінь, різних благословень. Однак чини Божественних Літургій, богослужінь добово-
го кола не входять до складу слов’янських требників.

4 Датування південнослов’янських видань наводжу за: Е. Немировский. Славянские из-
дания кирилловского (церковнославянского) шрифта 1491–2000: Инвентарь сохранившихся 
экземпляров и указатель литературы, т. 1: 1491–1550. Москва 2009.

5 Е. Немировский. История славянского кирилловского книгопечатания XV  – начала 
XVII века, т. 2.2. Москва 2005, c. 462-475; E. Nemirovskij. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyril-
lischer Schrift, т. 1: Inkunabeln. Baden-Baden 1996, c. 245-251.

6 Див. детальний опис змісту требника в: Nemirovskij. Gesamtkatalog, т. 1, с. 245-251; Не-
мировский. История, т. 2.2, с. 462-475. Більше про цетінську друкарню див.: Е. Nemirovskij. 
Gesamtkatalog, т. 1, с. 30-42; Е. Немировский. История славянского кирилловского книгопеча-
тания XV  – начала XVII века, т.  2.1. Москва 2005, с.  436-451; його  ж. Славянские издания, 
т.  1, с.  57-70; більше про требник, виданий у  Цетінє 1495  р., див.: Немировский. История, 
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обрядом сакраментальної сповіді7. Ця літургійна книга була фототипічно 
перевидана в 1993 р.8 Копія Цетінського требника доступна також на елек-
тронному ресурсі Російської державної бібліотеки9.

Наступним кириличним требником стало видання єромонаха Теодора 
Любавича, здійснене 21 жовтня 1523 р. в Горажде10 (сучасна Боснія та Гер-
цоговина) у друкарні, заснованій його батьком Божидаром Любавичем (Го-
ражданином). Книга також двоколірна, формату 4º, з мінімальною кількістю 
прикрас, має лише дві заставки, складається із 296 ненумерованих аркушів. 
Чин Таїнства Покаяння розміщено на  арк. [24v]-[32r], поміж подружніми 
і похоронними (для мирян) богослужіннями. У 2008 р. Катарина Мано-Зісі 
підготувала фототипічне перевидання требника в межах наукового проекту 
з перевидання друків гораждівської друкарні (1519–1523 рр.)11.

Третім друкованим кириличним требником12 стало видання періоду 
другої друкарні Божидара Вуковича (1536–1540) у Венеції бл. 1540 р. Книга 
має невелику кількість прикрас (29 заставок і  184 ініціали), надрукована 
форматом 4º у  два кольори, чорним і  червоним, складається із 280 нену-
мерованих аркушів. Євгеній Неміровський вважає, що процес друкування 
цього требника не  було завершено і  що це «єдине видання другої дру-
карні Божидара Вуковича, у котрому немає ні передмови, ні післямови»13. 
На противагу іншим друкованим требникам першої половини XVI ст., у Ве-
неційському (бл. 1540 р.) чин Таїнства Покаяння є початковим обрядом, що 
відкриває цю книгу, і розміщений на аркушах [1r]-[9r]. За ним іде монаший 

т.  2.2, с.  439-482; Nemirovskij. Gesamtkatalog, т.  1, с.  41-42; розширений список бібліографії 
див.: Немировский. Славянские издания, т. 1, с. 248-252.

7 Немировский. История, т. 2.2, с. 462.
8 Molitvenik Đurđa Crnojevića: 1495/96  / ред. D. Martinović. Podgorica – Cetinje 1993 (= Ce-

tinje, 1495).
9 Див.: https://dlib.rsl.ru/viewer/01004110491#?page=1 (дата звернення: 4.07.2019).
10 [Молитвеник або требник]. Горажде 1523 (надалі – Goražde 1523).
11 Molitvenik, 1523 (Trebnik)  / ред. K. Mano-Zisi. Belgrad  – East Sarajevo 2008 (= Goražde, 

1523). Більше про гораждівську друкарню і  требник 1523  р. див.: D. Barać. Goraždanska 
štamparija 1519–1523. Belgrad  – East Sarajevo 2008); Немировский. Славянские издания, т.  1, 
с.  112-122; E. Nemirovskij. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift, т.  4: Die Druck-
erei von Božidar Goraždanin in Goražde und Venedig; die erste Druckerei von Božidar Vukovic in 
Venedig. Baden-Baden 2001, c. 73-101 (нім.) і 165-191 (рос.); детальний опис змісту требника 
див.: Nemirovskij. Gesamtkatalog, т.  4, c.  377-384; розширений список бібліографії див.: Не-
мировский. Славянские издания, т.  1, c.  457-458. Він  же опублікував колофон требника в: 
Nemirovskij. Gesamtkatalog, т. 4, c. 384.

12 Моли1тьв·никь. Венеція бл. 1540 (надалі – Venice 1540).
13 E. Nemirovskij. Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift, т. 6: Die zweite Druckerei 

von Božidar Vuković in Venedig. Baden-Baden 2003, с.  10; Немировский. Славянские издания, 
т. 1, с. 145. Тут і далі, якщо не вказано інше, переклад мій.



Василь ПоПелястий

110

чин на одягання ряси14. Варто зауважити, що Божидар Вукович – слов’янин, 
уродженець Подґоріци (сучасна Чорногорія), хоч і  був членом грецького 
православного братства у  Венеції та навіть певний час очолював його, усі 
свої книги (принаймні сім різних титулів) друкував виключно кирилицею15.

Учетверте кириличний требник видав 1545  р. друкар Мойсей у  Тир-
говіште, Валахія (сучасна Румунія), у  друкарні Дмитрія Любавича, внука 
Божидара Любавича16. Книга також була надрукована in quatro двоколір-
ним друком і складалася з 289 ненумерованих аркушів, декорованих трьома 
заставками та трьома ініціалами. Чин Таїнства Покаяння розміщений між 
обрядами Таїнства Подружжя і похоронними богослужіннями для мирян. 
Я користувався електронною копією требника, викладеною на електронному 
ресурсі Румунської національної бібліотеки (CR-XVI-II-4)17. Примірник, 
з якого зроблено копію, пошкоджений і неповний. У чині сакраментальної 
сповіді, що міститься на аркушах [8r]-[12r] (бібліотечна нумерація), три по-
чаткові сторінки обряду є втраченими. Текст богослужіння розпочинається 
лише з молитви «Ги7 сп7се мои2, и4же прR0комь твои1м8 наfанHмь». Також бракує 
двох аркушів у середині тексту, зокрема між аркушами [9v] і [10r]. Чин По-
каяння у Тирговіштському требнику (зміст, розміщення тексту на аркуші) 
дуже подібний до того, що є в Гораждівському. Правдоподібно, Тирговішт-
ський 1545 р. є перевиданням Гораждівського требника 1523 р.18

14 Для роботи над статтею я використовував головно примірник требника з фонду Націо-
нального музею у  Львові ім. Андрея Шептицього (СДК 956, № 911). Оскільки він зберігся 
частково (зокрема бракує першого аркуша), я звертався до репродукції цього аркуша, опу-
блікованої Неміровським (на жаль, лише recto: Е. Немировский. Книги кирилловской печати, 
1491–1550: Каталог. Москва 2009). Цифрова копія Venice 1540 доступна на  електронному 
ресурсі Російської державної бібліотеки: https://dlib.rsl.ru/viewer/01004090444#?page=1 (дата 
звернення: 6.07.2019).

15 Немировский. Славянские издания, т. 1, с. 137, 139. Більше про Божидара Вуковича та 
його друкарню див.: Немировский. Славянские издания, т. 1, с. 97-112 (1-й період), 136-150 
(2-й період); Nemirovskij. Gesamtkatalog, т.  4, с.  7-71 (про 1-й період, нім.), 103-165 (рос.); 
т.  6, с.  7-78 (про 2-й період, нім.), с.  81-149 (рос.); А. Турилов. Вуковичи  // Православная 
энциклопедия 10 (2005) 21-22. Детальніше про Venice 1540 див.: Nemirovskij. Gesamtkatalog, 
т. 6, с. 133-141; Немировский. Славянские издания, т. 1, с. 145-146; його ж. Книги: 1491-1550, 
с. 196-197, № 43; детальний опис змісту требника див.: Nemirovskij. Gesamtkatalog, т. 6, с. 387-
392; розширений список літератури див.: Немировский. Славянские издания, т. 1, с. 507-512.

16 М Lт̂вь. Targoviste 1545 (надалі – Târgovişte 1545).
17 http://digitool.bibnat.ro/R/MRBCDNFTVYX88INEA6P6KPF7SQVNI754N2N437AAC8CD

PYMY8E-01700?func=results-jump-full&set_entry=000001&set_number=000116&base=GEN01 
(дата звернення: 8.07.2019); також: https://archive.org/details/bibnat_Molitvenic_Targoviste_1545_ 
(дата звернення: 8.07.2019).

18 Більше про Târgovişte 1545 та друкарню Дмитрія Любавича див.: Nemirovskij. Славянские 
издания, т. 1, с. 165-168; A. T. Erich. Dimitrie Liubavici and the printing art of Târgovişte // Journal 
of Romanian Literary Studies 5 (2014) 361-365. Розширений список літератури див.: Немировс-
кий. Славянские издания, т. 1, с. 517; перевиданий колофон требника див.: Там само.
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Наступне видання молитовника, чи требника, вийшло 1546  р.19 в  мо-
настирській друкарні в Мілешеві (сучасна Сербія) завдяки старанням друка-
рів Дам’яна й Мілана, за ігумена Даниїла. Книга налічує 364 ненумерованих 
аркуші, з яких три останні залишені чистими. Видання є двоколірним, фор-
мату 4º, з  невеликою кількістю прикрас, включно з  ініціалами та п’ятьма 
заставками. За змістом Мілешевський требник подібний до Гораждівського 
1523  р. Чин сповіді є  на аркушах [28r]-[37r], поміж чинами Таїнства По-
дружжя і похоронними богослужіннями для мирян20.

Останнім кириличним требником, виданим у XVI ст., є публікація Якова 
Крайкова у  друкарні Єроніма (чи Єроліма) Загуровича у  Венеції 1570  р.21 
Книга складається із 282 ненумерованих аркушів, надрукована in quatro 
двома кольорами (чорним і червоним), прикрашена заставками, ініціалами 
та двома гравюрами. Подібно до Venice 1540, у  Венеційському требнику 
1570 р. чин Таїнства Покаяння також розміщений на аркушах 1r-9r та є пер-
шим обрядом, що розпочинає цей требник; після нього подано монаший 
чин на одягання ряси. Російська дослідниця Олександра Гусєва вважає цей 
требник перевиданням Venice 154022. Ймовірно, що в цьому судженні вона 
зважала лише на зовнішні характеристики книги – наприклад, розміщення 
тексту на  аркуші. Натомість аналіз тексту чину Таїнства Покаяння одно-
значно свідчить, що Venice 1570 не є звичайним передруком Venice 1540. Це 
його переглянута версія, зі внесенням відповідних коректив, включно з ін-
шими мовними версіями тих самих молитов і рубрик23.

19 [Молитвеник або требник]. Мілешева 1546 (надалі – Mileševa 1546).
20 Більше про мілешевську друкарню див.: E. Nemirovskij. Gesamtkatalog der Frühdrucke 

in kyrillischer Schrift, т.  7: Die Klosterdruckereien in Rujno und Gračanica. Die erste Druckerei im 
Kloster Mileševa. Baden-Baden 2007, с. 51-84 (нім.), 126-156 (рос.); Немировский. Славянские 
издания, т.  1, с. 159-165. Детальніше про Мілешевський требник 1546  р. див.: D. Grbić, 
K. Minčić-Obradović, K. Škorić. Ćirilicom štampane knjige 15–17 veka Biblioteke Matice Srpske. Novi 
Sad 1994, с. 65-67; Nemirovskij. Gesamtkatalog, т. 7, с. 73–84 (нім.), 146-155 (рос.); Неми ров ский. 
Славянские издания, т.  1, с.  164-165; Старопечатные издания кирилловского шрифта XV  – 
первая половина XVI ст.: Каталог коллекции  / ред. В. Райко. Одесса 1998, с.  32-33, 97-100; 
детальний опис змісту требника див.: Nemirovskij. Gesamtkatalog, т. 7, с. 249-262; розширений 
список бібліографії див.: Немировский. Славянские издания, т. 1, с. 519-521. Електронна копія 
примірника Mileševa 1546 доступна на  електронному ресурсі Бібліотеки Матиці сербської: 
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=2766&m=2#pa
ge/1/mode/2up (дата звернення: 6.07.2019). Неміровський опублікував післямову требника: 
Nemirovskij. Gesamtkatalog, т. 7, с. 261-262.

21 Молитьвникь. Венеція 1570 (надалі – Venice 1570).
22 А. Гусева. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века: Сводный ката-

лог, т. 1. Москва 2003, с. 416.
23 Див. також: В. Лукьяненко. Издания кириллической печати XV–XVII вв. (1491–1600): Ка-

талог книг из собрания ГПБ. Санкт-Петербург 1993, c. 136. Більше про друкарню Загуровича 
і требник 1570 р. див.: Гусева. Сводный каталог, с. 416-418, № 50; Немировский. Славянские 
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2. Чин Таїнства Покаяння у требниках XVI ст.:  
    порівняльний аналіз

Обряд Таїнства Покаяння умовно можна поділити на чотири частини: по-
чаткові церемонії, передісповідна та післяісповідна частини і додаткові мо-
литви.

Чин сповіді24 у  требниках розпочинається з  опису постави каянника25, 
його зустрічі зі сповідником та місця, в  якому звершується це таїнство. 
Відповідно до початкової рубрики, грішник повинен заходити до храму «зі 
страхом і  смиренням і  зігнутими руками»26, що можна вважати зовнішнім 
виявом його внутрішнього розкаяння. Зайшовши досередини, каянник 
на веління служителя: «Поклонися перед Богом, до Котрого ти прийшов»27, – 
робить три поклони «перед святим вівтарем»28, повторюючи за священиком: 

издания, т.  2.1, с.  24-25; Е. Немировский. Книги кирилловской печати, 1551–1600: Каталог. 
Москва 2009, с. 77-79, № 78; Л. Сазонова. Книги кириллической печати во второй полови-
не XVI века между Римом и Москвой // Издания кирилловского шрифта второй половины 
XVI века: Сводный каталог, т. 2 / ред. А. Гусева. Москва 2003, с. 1246; опис змісту требника 
див.: Гусева. Сводный каталог, с. 416-417. У цій роботі я використовував головно екземпляр 
требника, що зберігається в Бібліотеці Матіци сербської (RSr II 10a1), а також звертався до 
примірників із Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького (СДК 966 № 921) та 
Музею Сербської Православної Церкви.

24 «ЧИ~НЧЪ и4сп0вэданію» [Goražde 1523, [24v]]; «ЧИНЪ и4спHвэданию2» [Mileševa 1546, [28r]]; 
«ЧИ~НЪ БhВАЕ #МЫИ @ и4спо ·вэданію2» [Venice 1540, [1r]]; «ПОСЛЕ$ДОВА$НИ$Ю и4сповэданіе» [Venice 
1570, [1r]]. У  квадратних дужках подаю інформацію, котрої безпосередньо в  оригінальних 
виданнях нема, зокрема нумерацію аркушів та назву книги. Щоб читач мав змогу відчути 
дух мови літургійних текстів, роблю багато цитувань церковнослов’янською. Слова під тит-
лом не розшифровую, якомога наближуючи читача до оригінального тексту.

25 Цікавими є термінологічні нюанси. На означення каянника в текстах вживаються різ-
ні терміни: «хHтеи3 и4сп0вёдатисе» [Goražde 1523, [24v]], «Хотеи2 и4сповэдaтисе» [Venice 1540, [1r]], 
«хњтеи2 и3спwвёдатисе» [Mileševa 1546, [28r]], «хотеи и4сповэдатисе» [Venice 1570, [1r]]; «х0теи2 каaти-
се» [Goražde 1523, [25r]], («х0теи2 кланaтісе3», написане у Mileševa 1546 є, схоже, помилкою, має 
бути «х0теи2 каaтісе3» [Mileševa 1546, [28v]]); «и3сп0вэдаю3щасе» [Goražde 1523, [26r]], «и3сп0вэдаю3щасе» 
[Târgovişte 1545, [8r]], «и4сповёдаю3щасе» [Mileševa 1546, [30r]], «и4сповэдаю3щагосе» [Venice 1540, [2v]]; 
«исповэднікь» та «исповэдникь» [Goražde 1523, [27v] та [31r]], [Târgovişte 1545, [9v] та [11r]], 
[Mileševa 1546, [32r] та [35r]], [Venice 1540, [7v]-[8r] та [4v]], лише «исповэдникь» [Venice 1570, 
[2v]]; «чeда и3сповёдаю1щейсе» [Goražde 1523, [26v]], «чeда и3сповэдаю1щейсе» [Târgovişte 1545, [8v]], «чeда 
и3сповёдаю1щеисе» [Mileševa 1546, [30v]], «чeда и4сповэдаю3щеи3се» [Venice 1540, [3v]], «чеда и4сповэдающих-
се» [Venice 1570, [3v]].

26 «сьстрaхwмь и3смёреніи1е3мь и4сьгь1бенэма рuкамA» [Goražde 1523, [24v]]; «СЪстрaхомь 4 и4смэрэ-
ніи«3мь и4сьгьбенёма рuкама» [Mileševa 1546, [28v]]; «сьстрахомь и4смэреніемь и4сьг8бенама рu1кама» [Venice 
1540, [1r]]; «сьстрахомь ♦ и4смэреніемь ♦ и4сьгv¢бьнима рuкама» [Venice 1570, [1r]].

27 «покл0нисе кьбGu ♦ кьн«1мuже2 прибЁгнuль «3си» [Goražde 1523, [24v]]; «покл0нисе кьбGu ♦ кь 
немuже прибегнuль «3си» [Mileševa 1546, [28v]]; «покл0нисе кьб7у кьнö1мuже прибё`гнуль ö4си» [Venice 
1540, [1r]]; «поклонисе кьб7u кьнемuже прибэгнuль «си» [Venice 1570, [1r]].

28 «п®ёс™и1мь w4л ’тaремь» [Goražde 1523, [24v]]; «п®ёс™и2мь w4лтaремь» [Mileševa 1546, [28v]]; 
 «прdэс™имь џл8таремь» [Venice 1540, [1r]]; «прэдь с™имь w4лтаремь» [Venice 1570, [1r]]. Термін «wлтарь» 
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«Господи, согрішив перед Тобою, помилуй мене»29. Опісля сповідник приго-
товляє місце для сповіді, тобто ставить аналой перед святилищем30, кладе 
на  аналой Євангеліє і  хрест; каянник, підійшовши, кладе голову й  руки 
на Євангеліє. Він залишається в такій позиції аж до моменту розпитування.

Далі священик починає рецитувати початок звичайний: «Благословен 
Бог наш», трисвяте, «Пресвятая Тройце», «Отче наш» та 12-кратне «Господи, 
помилуй». Окрім звичайного початку, до передісповідної частини обряду 
належать чотири псалми та три молитви, котрі виголошує служитель. Зо-
крема, це Пс 50 і Пс 4, відтак молитва «Господи, Боже спасіння нашого»31, 
тоді Пс 6 і молитва «Владико, Господи Боже, що призиваєш праведників до 
святості»32, а на завершення – Пс 1233 та молитва «Господи, Спасе мій, що 
пророком Твоїм Натаном»34.

чи «олтарь» і  в церковнослов’янській, і  в українській мові може означати як «престол», так 
і  «святилище». Проте вжитий тут прикметник «святий» конкретизує, що в  цьому випадку 
йдеться власне про «престол». Однак із погляду церковної архітектури ці два поняття, що 
є вкрай пов’язаними, можуть не до кінця розрізнятися, тобто каянник, який є поза святи-
лищем, робить три поклони перед престолом, що стоїть у  святилищі. До того  ж, каянник 
відгороджений від святилища іконостасом.

29 «ги7 сьгрёшихти помиluи1ме» [Goražde 1523, [24v]]; «ги7 сьгрэшихти помиlu’и3ме» [Mileševa 1546, 
[28v]]. У венеційських друках є невеликі відмінності: «Господи, согрішив – помилуй мене»: 
«Gи сьгрёшихь помluи6ме» [Venice 1540, [1r]], «Gи сьгрэшихь помилuиме» [Venice 1570, [1r]]. Відпо-
відно до Venice 1570, це визнання власної грішності та прохання про помилування каянник 
повинен декларувати сам, а не повторювати його за священиком. Окрім того, зауважено, що 
це звичайна практика [Venice 1570, [1r]].

30 «п®эw4л ’тaремь» [Goražde 1523, [25r]]; «п®э њл3таремь» [Mileševa 1546, [28v]]; «прэдь w4лтаремь» 
[Venice 1570, [1v]]. У  цьому випадку прикметника «святий» у  літургійному тексті не  було 
вжито, тому для означення терміна «wлтарь» я використав термін «святилище».

31 «Ги7 б9е спcсeніа нaшего» [Goražde 1523, [25r]]; «Ги7 б9е сп7сеніа нaшего» [Mileševa 1546, [28v]]; «ги7 
сп7сеніа нашего» [Venice 1570, [1v]-[2r]]. Усі требники вказують, що цю молитву слід промовляти 
голосно. Відповідно до класифікації Міґеля Арранца, вона належить до групи «[K1]: священичі 
молитви над тими, хто перебуває у покаянні», зокрема [K1:3a] (М. Арранц. Избранные сочине-
ния по литургике, т. 2: Таинства Византийской Традиции. Рим – Москва 2003, c. 38, 93, 101).

32 «Влdко Gи б9е при1зива«2 правeдныки2 вь с™и1нu» [Goražde 1523, [25v]]; «Влdко Gи б9е при1зивае 
правeдныки2 вь с™и1нu» [Mileševa 1546, [29r]]; «ВLко [ги7] б7е при1зивае правэдники вь с™иню» [Venice 
1540, [2r]]; «ВLко Gи б7е призива« правэдники вь с™иню» [Venice 1570, [2r]]. Відповідно до венеці-
йських требників, цю молитву слід виголошувати голосно. За класифікацією Арранца, вона 
також належить до групи [K1], зокрема [K1:4] (Арранц. Таинства, с. 38, 93, 101-102).

33 У Venice 1570 цього псалма немає. Молитва «Господи, Спасе мій, що пророком Твоїм 
Натаном» іде відразу після молитви «Владико, Господи Боже, що призиваєш праведників до 
святості», без будь-якого рубрикального уточнення.

34 «Ги7 сп7се мои2, и4же прR0комь твои2м’ наfа3нwмь» [Goražde 1523, [26r]]; «Ги7 сп7се мои2, и4же прR0 комь 
твои1м8 наfанHмь» [Târgovişte 1545, [8r]]; «Ги7 сп7се мои2, и4жепрр ^ Oк0мь твои2мь наfанw4мь» [Mi le ševa 
1546, [29v]]; «Ги7 сп7се мои3 ♦ и4же пррbкомь твои3мь нafанwмь» [Venice 1540, [2v]]; «Ги7 Сп7се мои ♦ 
и4жепрр7окомь твоимь наfаномь» [Venice 1570, [2v]]. За класифікацією Арранца, ця молитва також 
належить до групи [K1], зокрема [K1:1b] (Арранц. Таинства, с. 38, 93, 102).
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У першій молитві священнослужитель, звертаючись до Бога, пригадує 
насамперед про Його милосердя та діяння для спасіння людства, зокрема 
про Воплочення та бажання Бога, щоб грішник навернувся, а  не загинув. 
Тому сповідник й  просить подати грішнику умертвлення покаянням35, 
прощення всіх вільних і невільних провин та, як наслідок, з’єднання з Цер-
квою. На  думку Міґеля Арранца, у  цій молитві вказується на  якусь пока-
янну практику, «шлях навернення», що тривав протягом певного часу, тому 
в  ній є  прохання про її початок та успішне завершення36. Вчений також 
стверджує, що «[ця] молитва, найімовірніше периферійного походження, 
внесена в  Південній Італії у  чин Сповіді, трапляється в  деяких рукописах 
поза будь-яким послідуванням»37.

У другій молитві сповідник молить Бога, який бажає зростання у свя-
тості для праведних людей і навернення грішників, прийняти «покаяння 
й  ісповідання»38 каянника; простити йому всі його дотеперішні гріхи 
та  охоронити від майбутніх, зокрема гріхів плоті; утвердити в  доброму 
через просвічення й  очищення совісті та виконання заповідей; дати ка-
янникові причаститися Святих Тайн. Наслідком такої переміни життя 
від злого до праведного для пенітента має стати успадкування Небесного  
Царства. 

Арранц вважає, що ця молитва описує завершальний етап древньої чо-
тириетапної покаянної практики: спершу каянник стояв поза межами храму, 
потім міг зайти досередини, але виходив разом з оглашенними, опісля міг 
залишатись у храмі протягом усієї Божественної Літургії на колінах, а від-
так – і стоячи. Покаянний період завершувався прийняттям Євхаристії39.

У третій, останній молитві цієї групи служитель насамперед апелює до 
Божого милосердя, пригадуючи два яскраві приклади покаяння у Старому 

35 «ќмрь1щв’л«но2 покаaніе’мь» [Goražde 1523, [25r]]; «ќмрьщвлено покаaні«3мь» [Mileševa 1546, [29r]]. 
У Venice 1570 ця молитва є, однак фрагмент із цим висловом утрачений через пошкодження 
книги в  тому місці. Вислів не  є  легким для розуміння. У  грецькому тексті в  цьому місці 
вжито інший вислів: «para,scou auvtoi/j to,pon $tro,pon% kai. kairo.n metanoi,aj» (цит. за: Арранц. 
Таинства, с. 54). За грецьким текстом ідуть і деякі пізніші требники. Наприклад, в Остроз-
ькому требнику 1606 р. зазначаено: «дaжdъ мэсто и3 врeмz и4стин8наго покаsніz» ( Моли4товникъ 
и3мёz въсебЁ цRковнаz послэдовaніz. tс™ыхъ ґпcлъ прeжdе. потожMе tс™ыхъ и3бGо 
н0сныхъ tц7ъ, въразли1чныхъ временaх8 предaнныz. (Острог 1606, 22 [4r] (нумерація 
по сигнатурах)). Пор.: R.  Nahtigal. Euchologium Sinaiticum: Starocerkvenoslovanski Glagolski 
Spomenik, т. 1: Tekst s komentarjem s prilogo posnetka prvega lista odlomka Sinajskega Služebnika. 
Ljubljana 1941, c. 218.

36 Арранц. Таинства, с. 54.
37 Там само.
38 Goražde 1523, [25v]; Mileševa 1546, [29r]; Venice 1540, [2r]; Venice 1570, [2r] (сполучника «і» 

між словами «покаяння» та «ісповідання» тут нема).
39 Арранц. Таинства, с. 56.
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Завіті  – прощення гріхів двом царям, Давиду та Манасії, які розкаялись 
у  вчиненому. З  цього випливає священиче прохання прийняти так само 
й  пенітента і  простити його гріхи, як було прощено тих двох царів. Мало 
того, сповідник пригадує Богові, що Він сам наказав прощати гріхи багато-
кратно, «до 70 разів по 7»40, і що Він сам є Богом розкаяних грішників.

На думку Арранца, в давнину саме з цієї молитви починалося виконання 
публічної покаянної практики, яка була тривалою. Перебуваючи в покаянні, 
каянник не  мав права брати участь у  спільній молитві вірних і  приймати 
Святе Причастя41. Слід зауважити, що в  цій молитві відбувається зміна її 
адресата. Спершу вона спрямована до Бога Отця, що є  звичною практи-
кою давніх молитов. Проте в  другій половині молитви, після посилання 
на  Євангеліє, вона спрямовується до Ісуса Христа. Таку зміну можна вва-
жати пізнішим додатком до первісної молитви42.

Дослідник розрізняє дві основні редакції цієї молитви. Опираючись 
на  письмові джерела, він датує обидві редакції, відповідно, VIII та XI  ст. 
Найдавнішу й найпростішу редакцію цієї молитви можна знайти як у грець-
кому, так і в слов’янському найдревніших евхологіонах, зокрема Евхологіоні 
Барберіні 366 (Codex Barbarinianus graecus 366, південноіталійський грець-
кий рукопис VIII  ст.) та Синайському евхологіоні (Euchologium Sinaiticum, 
глаголичний рукопис ХІ  ст.)43. Та все  ж правильніше буде вважати, що 
Арранц каже тут не про час виникнення самої молитви, а про найдавнішу 

40 «до ♦ о7 ♦ седм0ріцею2» [Goražde 1523, [26r]]; «до ♦ о7 ♦ седм0ріцею2» [Târgovişte 1545, [8r]]; «до 
о7 седморіцею2» [Mileševa 1546, [30r]]; «д0, о7 ♦ седм0рицею» [Venice 1540, [2v]]; «до ♦ о7 ♦ седморицею» 
[Venice 1570, [2v]].

41 M. Arranz. Les prières pénitentielles de la tradition byzantine  // Orientalia Christiana Peri-
odica 57 (1991) 94-97; Арранц. Таинства, с. 43.

42 М. Арранц. Избранные сочинения по литургике, т. 3: Евхологий Константинополя в на-
чале ХI века и Песенное последование по требнику митрополита Киприана. Рим – Москва 
2003, с. 44.

43 Arranz. Les prières pénitentielles, с.  94-98; Арранц. Таинства, с.  42-44. Більше про 
цю молитву див. також: Алмазов. Тайная исповѣдь, т.  2, с.  174-177; H. Scerri. Piste per una 
teologia del sacramento della penitenza in due preghiere penitenziali dell’Eucologio Patriarcale 
Costantinopolitano (secoli VIII, XI)  // Nicolaus 27:1-2 (2000) 425-438; А. Пентковский. По-
каянная дисциплина христианской Церкви в  конце I тысячелетия  // Журнал Московской 
Патриархии 10 (2002) 66-67. Алмазов (Тайная исповѣдь, т. 2, с. 174) та Арранц (Таинства, 
с. 90), основуючись на внутрішньому змісті молитви та її структурі, датують виникнення цієї 
молитви часом ще до VI ст. Однак пов’язування Алмазовим датування цієї молитви з Номо-
каноном, авторство якого хибно приписується константинопольському патріархові Йоану 
Поснику (582–595), можна вважати помилковим (Алмазов. Тайная исповѣдь, т. 2, с. 174-175). 
Науковці не  знають іншого точно датованого джерела, що було  б давнішим за Евхоло гіон 
Барберіні 366 і  містило би цю молитву. Більше про Номоканон псевдо-Йоана Посника 
див.: В. Попелястий. Номоканон Івана Посника у  його слов’янській редакції  // У  пошуках 
 джерел катедрального та монашого богослужіння. Львів 2018, с.  157-198; F. van de Paverd. 
The Kanonarion by John, Monk and Deacon, and Didascalia Patrum. Rome 2006.
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письмову згадку про неї. Адже в  іншому місці він зауважує, що «молитви 
[K1], як здається, належать до епохи, коли діяла покаянна дисципліна Отців 
Церкви (IV–V ст.)»44.

Усі три зазначені молитви відомі в  грецькій евхологійній традиції, їх 
можна побачити також у передісповідній частині обряду Покаяння в Синай-
ському евхологіоні, до того ж у тій самій послідовності. Однак у передіспо-
відних молитовних частинах між Синайським евхологіоном і друкованими 
требниками є  й певні відмінності. Зокрема, у  рукописі цим трьом молит-
вам передує ще одна; зважаючи на різницю між джерелами у п’ять століть, 
ті самі молитви в  них подано в  різних текстових версіях, більш подібних 
або й  зі значнішими розбіжностями (третя молитва); є  також відмінність 
у псалмах, зокрема рукопис подає 4-й, 12-й, 24-й та 37-й псалми45.

Ісповідна частина розпочинається піднесенням каянника: від цього 
моменту він може стояти. Вона складається зі спрямованого до каянника 
повчання сповідника «Сьогодні, чадо»46, двох рубрикальних вказівок свя-
щеникові, одна з  яких передує повчанню, а  інша слідує за ним, та понов-
лення, тобто всеохопної ісповідної формули «Сповідаюся Богові і пречистій 
Матері Його»47, яку каянник, відповідно до рубрики, повинен повторювати 
за сповідником48.

Перша рубрикальна вказівка, яку за першими її словами можна назвати 
«і розпитує його»49, представляє дві основні думки. Насамперед те, що 
сповідник повинен розпитувати каянника про його гріхи, але робити це 

44 Арранц. Таинства, с. 90.
45 R. Nahtigal. Euchologium Sinaiticum: Starocerkvenoslovanski Glagolski Spomenik, т.  2: Tekst 

s komentarjem: S prilogo posnetka prvega lista odlomka Sinajskega služebnyka. Ljubljana 1942, c. 208 
[72r]-230 [77r]. Надалі посилання на текст глаголичного евхологіона позначатиму ESin.

46 «нн7я чeдо» [Goražde 1523, [26v]]; «нн7я чeдо» [Târgovişte 1545, [8v]]; «и4н7я чeдо» [Mileševa 
1546, [30v]]; «нн7я чeдо» [Venice 1540, [3r]]; «чедо нн7я» [Venice 1570, [3r]].

47 «и4сповёду‘юсе бо7µ и3прэчтcэи2 м™eры « 3го» [Goražde 1523, [27r]]; «и4 сповёдuю3се бо7µ и3прэчтcэи2 
м™eры е3го» [Târgovişte 1545, [9r]]; «и4сповeдuю3се бо7µ и3прёчтcеи2 м™eры « 3го» [Mileševa 1546, [31r]]; 
«и4сп0вэдuю3се б7у и3прэчтcэи3 м™рыÔ « 3го2» [Venice 1540, [4r]]. У  Venice 1570 є  інша редакція цієї 
формули: «и3споведuюсе б7оµ и4вьсемь с™hимь» [Venice 1570, [4r]]. За класифікацією Арранца, ця 
молитва належить до групи «[K91]: ввідні стереотипні формули всеохопної сповіді» (Арранц. 
Таинства, с. 93) та є дуже подібною до K91:2b (чи інша латинська буква) (там само, с. 173-
174). Проте формули K91:2a чи K91:2b (у Московському потребнику) цілком відмінні від 
формули K91:2 (у Синайському евхологіоні) (там само, с. 100-101 та 173-174).

48 Ймовірно, Venice 1570 становить виняток. У тексті немає чіткої вказівки, хто саме го-
ворить цю формулу [Venice 1570, [4r]], і це дозволяє припустити, що каянник міг сам про-
мовляти її.

49 «н4вьпрґшае3ть «3го» [Goražde 1523, [26r]]; «н4вьпрaшае3тъ е3го» [Târgovişte 1545, [8r]]; «н4 вьпрaша«3ть 
«3го» [Mileševa 1546, [30r]]; «н4вь2прaшаетъ «3го2» [Venice 1540, [2v]-[3r]]. У Venice 1570 ця вказівка 
переоформлена в одну рубрикальну і два священичі повчання, але зміст залишився той са-
мий [Venice 1570, [3r]].
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з «любов’ю, лагідністю і смиренням»50. Подібна рекомендація є вже у «Вченні 
Отців» (Didascalia Patrum), частині одного з найперших грецьких пенітенціаль-
них номоканонів – Номоканону псевдо-Йоана Посника. Найдавніший відомий 
нам збережений переклад цього документа слов’янською мовою міститься 
в Устюзькій кормчій, пергаментному рукописі ХІІІ (?) – початку ХІV ст.51

По-друге, служителеві слід наголосити, що свідком цієї сповіді є сам Бог, 
у трьох Особах52, і що Він прощає того, хто щиро кається у своїх гріхах. Ок-
рім того, священик повинен застерегти каянника від приховування якогось 
гріха через сором перед сповідником та заохотити до щирого визнання всіх 
гріхів перед Богом, який знає все і може очистити людину від усіх гріхів.

У повчанні «Сьогодні, чадо» повторюються теми з попередньої вказівки: 
що каянникові не  слід соромитися священика та заклик до визнання усіх 
своїх гріхів. Адже пенітент сам назвав сповідника своїм отцем (чи духовним 
отцем, відповідно до Venice 1570), а сповідь перед цим священиком мотиво-
вана його власним бажанням. Служитель у цьому повчанні також запевняє, 
що Бог простить каянникові всі визнані гріхи, як і в тому, що грішник буде 
позбавлений Небесного Царства, якщо приховає щось через сором53.

Далі, без усяких розмежувань, повчання продовжується запитанням про 
те, у  який спосіб каянник утратив цноту54. Подібне запитання є  і  в давні-
ших творах, зокрема у «Вченні Отців», де воно також є першим запитанням, 
з якого сповідник починає розпитувати каянника55, однак формулювання та 
представлення причин втрати цноти в різних документах дещо відрізняються.

У другій рубрикальній вказівці, яка розпочинається словами «Належить 
нам, отцям духовним»56 (після священичого повчання), наголошується, 

50 «вьпрґшае3ть «3го лю1бовію2 и3сьти1хо1стію2 и3смёреніе3мь» [Goražde 1523, [26r]]; «вьпрaшае3тъ е3го  лю1бовію2 
и3сьтихо1стію2 и3смёреніе3мь» [Târgovişte 1545, [8r]]; «вьпрaша«3ть «3го лю1бовію2 и3сьти1хо1стію2 и4смёрені«3мь» [Mi-
leševa 1546, [30r]]; «вь2прaшаетъ «3го2 + лю1бовию и4сьти1хо1стию, и4 смэрeни«мь» [Venice 1540, [2v]-[3r]]; 
«вьпраша«ть «го ♦ лю1бовію и4сьтихостію и4смэрені«мь и4сьвьсакою кротостію» [Venice 1570, [2v]-[3r]].

51 «и въпрашати и ·съ всею·тихостию· и кротостию» [Вчення Отців // Устюзька кормча: Російська 
державна бібліотека, ф. 256, № 230, арк. 86v].

52 У тексті Venice 1570 є лише загальна згадка про Бога без конкретизації про Його трьох-
осо бовість, як це є представлено у решті південнослов’янських требників.

53 Venice 1570, [3r].
54 «и3сповёждьми вьсE чeдw [...] кaко е4си и3прь1воE дв7ьство2 сво«2 раздрu1шиль» [Goražde 1523, [26v]]; 

«и3сповёждьми вьсе чeдw [...] кaко е4си и3прь1вое дв7ьство2 своE раздрu1шиль» [Târgovişte 1545, [8v]]; 
«и3сповёждьми вьсе чeдw [...] кaко « 3си и3прь1воE дв7ьство своE раздрuшиль» [Mileševa 1546, [30v]]; 
«и3сп0вэждьми вьсE чeдо [...] кaко « 4си, и3 прь1во« 3 дэвьство сво« 2 рaздрушиль» [Venice 1540, [3r]]; 
«и4сп0вэждьми вьса чедо [...] како «си прьво« дэв7ство сво« разрuшиль» [Venice 1570, [3r]].

55 Вчення Отців, арк. 87r.
56 «д0стойть нaмь w4ц7eмь д¦0внімь» [Goražde 1523, [26v]]; «д0стои3ть нaмь w4ц7емь д¦0внімь» 

[Târgovişte 1545, [8v]]; «д0стои3ть намь w4ц7емь д¦овнимь» [Mileševa 1546, [30v]]; «дост0ить нaмь 
w4ц7емь д¦овны Ôмь» [Venice 1540, [3v]]; «достоить вамь њц7емь д¦овнимь» [Venice 1570, [3v]].
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що сповідники повинні розпитувати каянників обох статей про їхні гріхи 
й не соромитися це робити. Інакше вони можуть не врятувати своїх духов-
них дітей від погибелі, якщо ті через сором приховають якийсь гріх. Також 
наведено, як приклад, короткий список гріхів, про котрі потрібно вивіду-
вати. Більшість цього переліку належить до гріхів плоті (сексуальних)57.

У завершальному визнанні своєї грішності «Ісповідуюся Богові і  пре-
чистій Матері Його», котре відбувається перед Богом, Богородицею, всіма 
святими та сповідником, каянник запевняє та стверджує своє бажання з Бо-
жою допомогою визнати всі гріхи та своє розкаяння в них, а також просить 
у священика їх прощення. Бажаної повноти визнання гріхів каянник нама-
гається осягнути через окреслення, що він ісповідує всі свої прогрішення, 
вчинені ділами, словами та думками, добровільно чи недобровільно, і навіть 
ті, яких він уже не пам’ятає, тобто все, скоєне ним від моменту хрещення.

Слід зауважити, що такі всеохопні визнання грішності, різних категорій 
і  редакцій, трапляються і  в інших слов’янських літургійних документах  – 
наприклад, у  Синайському евхологіоні58, а  також у  рукописному Слов’ян-
ському евхологіоні (Euchologium Slavonicum, Borg. Ill. 15), який уживали 
київські митрополити в  XV–XVI  ст. і  найдавніша частина якого належить 
до часу правління митрополита Ісидора (1436–1458)59.

Після того, як каянник промовив згадану формулу, розпочинається ча-
стина обряду, названа в нашому умовному поділі післяісповідною. Священик 
велить пенітентові поклонитися та виголошує молитву «Господи, Боже наш, 
що Петрові і блудниці сльозами гріхи простив»60. У цій молитві, зверненій до 

57 У Venice 1570 подано глибше розроблений і розширений список гріхів [Venice 1570, [3v]-
[4r]].

58 ESin, арк. 68r [189]. Оригінальна фоліація рукопису подається у  квадратних дужках, 
а пагінація видання Нахтігаля – без них. Оскільки у статті використовується система r[ecto] 
й v[erso], система a та b для позначення фоліації, котру використовує Р. Нахтігаль, змінена.

59 Слов’янський евхологіон (Euchologium Slavonicum), XV–XVI ст., Borgio-Illiricum 15, 
арк. 44r (далі – ESl). Більше про цей рукопис див.: М. Ваврик. Цінний пам’ятник обрядовости 
Київської митрополії XV–XVI ст.  // Записки ЧСВВ 10 (1963) 391-460; П. Сабат. Унікальність 
рукописного Київського требника (XV – поч. XVI ст.) Апостольської ватиканської бібліотеки 
з фонду Борджіо-ілліріко № 15 для історії рукописної спадщини Київської Русі // Українське 
релігієзнавство 59 (2011) 54-64; його  ж. Требник митрополита київського, галицького та 
 всієї Русі Ісидора (1433–1458) апостольської ватиканської бібліотеки фонду Борджіо-Ілліріко 
№ 15 – живе джерело пізнання літургійного життя Київської Церкви (XV – поч. XVI ст.)  // 
У пошуках джерел катедрального та монашого богослужіння. Львів 2018, c. 114-137.

60 «Gи б9е нaшь, и4же пeтрu и3блu1дници2 сль1зами грёхи њстaвивь» [Goražde 1523, [27v]]; «Ги7 
б9е нaшь, и4же пeтрu и3блu1дници2 сль1зами грёхы њстaвивь» [Târgovişte 1545, [9v]]; «Ги7 б9E нaшь, 
и4же пeтрu и3блu1дници1 сль1зaми грёхи w4стaвивь» [Mileševa 1546, [31v]]; «Ги7 б7е нш7ь + и4же петрu и4 
блu1дници сль1зами грэхи w4стaвивь» [Venice 1540, [4r]]; «Ги7 б7е нашь ♦ и4же петрu и4блuдніици сльзами 
грэхи w4ставивь» [Venice 1570, [4r]]. У всіх требниках зазначено, що молитву слід промовляти 
голосно.
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Ісуса Христа, сповідник пригадує три євангельські приклади прощення гріхів: 
апостолові Петру, жінці-блудниці та митарю  – і  просить Господа прийняти 
також сповідування гріхів цього каянника та простити їх усі, що були вчинені 
добровільно чи недобровільно, «словом, чи ділом, чи думкою»61.

У цій молитві, на  думку Міґеля Арранца, «йдеться про приватне Пока-
яння, у  якому в  давнину, поза монашими колами, не  передбачалася Спо-
відь»62. Перші джерельні свідчення цієї молитви належать до VIII  ст.63 
Зокрема, вона присутня в найдавніших грецьких (Евхологіон Барберіні 366)64 
та слов’янських рукописах (Синайський евхологіон). В останньому вона та-
кож є післяісповідною молитвою65. Однак, як вважає Арранц, молитви цього 
типу не є молитвами священичого розрішення чи прощення гріхів: «Основ не 
завдання священика полягало в його заступництві за грішника. Можна при-
пустити, що священик приймав сповідь і  призначав відповідну епітимію», 
керуючись збірниками давніх покаянних канонів, тобто визначав період, 
протягом якого каяннику було заборонено причащатися Святих Тайн та слід 
було виконувати певні аскетичні практики, наприклад постити й молитися66.

Після цієї молитви всі требники, крім Venice 1570, подають відпуст67, чим 
звичайно закінчуються всі літургійні обряди. Однак у чині сповіді після нього 
є ще ряд молитов і повчань. Першими з них є післяісповідне повчання «Чадо, 
[нехай] не  буде тобі важко каятися»68 та вказівка про накладання запові-
ді-покути «Не слід давати заповідь, протилежну гріхові, але скільки забажає 

61 Goražde 1523, [27v]; Târgovişte 1545, [9v]; Mileševa 1546, [31v]; Venice 1540, [4r]-[4v]; Venice 
1570, [4r]-[4v].

62 Арранц. Таинства, с. 46.
63 Там само, с. 44.
64 Евхологий Барберини гр. 336: Издание, предисловие и примечания Е. Велковской, С. Па-

ренти. Омск 2011, c. 190 та 408, N 202. Див.: Арранц. Таинства, с. 44.
65 ESin, 77r [230]-77r [232]. Див.: Арранц. Таинства, с. 102.
66 Там само, с. 90.
67 «слaвати б9е ќпованіE нaше ♦ и4 мlтва ♦ ¦с1 и3стіи1ніи2 бGь нaшь» [Goražde 1523, [27v]]; «слaвати 

б9е ќпованіE нaше ♦ и4мlтва ♦ хс1 и3стіи1ніи2 бGь нaшь» [Târgovişte 1545, [9v]]; «славaти б9е ќповaніе 
нaше ♦ и4мlтвA ♦ ¦© и4стіи1ніи2 бGь нaшь» [Mileševa 1546, [32r]]; «слaвати б7е ќповані«2 нш7е + и4 мL^, х© 
и4стин8ны б7ь» [Venice 1540, [4v]]. У Venice 1570 відпуст поміщено після молитви на побратим-
ство, наприкінці всього тексту, присвяченого Таїнству Покаяння.

68 «Ceдо небu1дити тeшко2 ка‘ющu1тисе» [Goražde 1523, [27v]]; «Ceдо небu1дити2 тeшко каю3щu1тисе» 
[Târgovişte 1545, [9v]]; «Чeдо небќдити тeшко каю3щu1тисе» [Mileševa 1546, [32r]]; «Ceдо небu1дити 
тeшко каю3щuтисе» [Venice 1540, [4v]]; «Cедо небuди тешко кающuтисе» (переглянута та скоригова-
на версія) [Venice 1570, [4v]]. Відповідно до Арранцової класифікації, це повчання належить 
до групи «[K83]: настанови після сповіді, ймовірно [K83:X], в  безпосередньому поєднанні 
із вказівкою про накладання заповіді-покути “Не слід давати заповідь, протилежну гріхові”» 
(Арранц. Таинства, с. 93, 185-188). Згідно з Арранцом, воно є однією з новіших версій тої 
давньої, котра міститься в ESin (69r [195]-71r [207]) та класифікується як «[K81]: повчання чи 
настанови ввідні до чину сповіді», зокрема [K81:3] (там само, с. 93, 98-100).
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зберегти»69 чи, у редакції Венеційського требника видання 1570 р.: «Не слід 
давати заповідь, протилежну гріхові, але скільки зможе зберегти»70.

Метою післяісповідного повчання є  заохотити та підбадьорити каян-
ника до виконання накладеної покути, котра полягає у  виключенні його 
з церковної спільноти та молитві поза межами храму протягом сорока днів. 
Наголошується, що така практика є божественного встановлення та пере-
дана «святими апостолами і преподобними отцями»71. Наслідком виконання 
покути для каянника має бути належне очищення та достойне прийняття 
Євхаристії. Посилаючись на численні приклади зі Святого Письма, сповід-
ник також закликає пенітента до аскетичних практик і  плекання чеснот, 
протилежних гріхам та гріховним нахилам, що має допомогти йому під час 
виконання покути змінити життя на краще і, як наслідок, мати змогу ввійти 
в Царство Небесне після другого пришестя Ісуса Христа.

Варто зазначити, що подібне повчання є  і  в Синайському евхологіоні. 
Однак, відповідно до рукопису, виконання покути тривало протягом яко-
гось короткого, хоч і  не визначеного конкретніше, часу («мало врэмz»)72. 
Требники  ж чітко окреслюють сорокаденний період, ймовірно, маючи 
на увазі час Великого посту.

Вказівка про накладання покути впроваджується рубрикою, в якій не-
двозначно сказано, що сповідник повинен накладати на каянника настільки 
важку покуту, наскільки той здатний виконати73. Варто зауважити, що тек-
сти рубрики та вказівки є сильно залежними від Номоканону псевдо-Йоана 
Посника, а саме «Вчення Отців», повторюючи і перефразовуючи певні ідеї 
(чи навіть солідні блоки тексту «Вчення Отців») щодо накладання покути.

Проте між рубрикою і вказівкою існує відмінність. Згідно з рубрикою, 
визначальним чинником для накладання покути є  здатність каянника її 
виконати, а  у вказівці визначальним є  його бажання. Лише Венеційський 

69 «непод0бае3ть зап0вэдь даkти ♦ пр0тивu грёхu ♦ ньÔ «4же и3зв0лить сьхрAнити» [Goražde 1523, 
[29r]-[29v]]; «Не под0ба«3ть зaповэдь даkти ♦ проти1вu грёхu ♦ нA [sic.] «4жеи3 зволи1ть сьхрaнити» 
[Mileševa 1546, [33v]]; «не подоба«3ть заповэдь даkти пр0тиву грёхu ♦ нь«4же и4зв0лить сьхрaнити» 
[Venice 1540, [6v]].

70 «Не подоба«ть давати заповэдь противu грэхu нь и4же можеть сьхранити» Venice 1570, 
[6r]]. Цю вказівку у Venice 1570 можна вважати іншою редакцією вказівки «Не слід давати 
заповідь, протилежну гріхові, але скільки забажає зберегти» з  інших південнослов’янських 
требників XVII ст.

71 Goražde 1523, [28r]; Târgovişte 1545, [9v]; Mileševa 1546, [32r]; Venice 1540, [4v]; Venice 1570, 
[4v].

72 ESin, 69r [195].
73 «и3посeмь, дaсть «3мu зап0вэдь ♦ е3ли1кw можeть хрaнити» [Goražde 1523, [29r]]; «Ипосемь, дaсть 

« 3мu зaповедь ♦ « 4ли1ко можeть хрaнити2» [Mileševa 1546, [33v]]; «и4 посeмь дaсть « 4мu2 зап0вэдь, 
« 3лико м0же хрaнити Ô» [Venice 1540, [6v]]; «и4посемь дасть «мu заповэдь «лико можеть хранити» 
[Venice 1570, [6r]].
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требник 1570 р. узгоджує вимоги рубрики і вказівки та зазначає тільки про 
здатність до виконання.

Виникнення цієї розбіжності може пояснюватися існуванням подібної 
термінологічної подвійності й  у  «Вченні Отців». Сповідникові слід запи-
тати каянника, яку саме покуту він здатний виконати: «cто можеши схранити 
 заповэдь»74, – проте визначальним для її накладення є його бажання. Однак, 
незважаючи на різницю в термінах, у «Вченні Отців» обидва формулювання 
представляють ту саму ідею – право каянника вибирати один із двох спосо-
бів дотримання посту під час виконання покути75.

Визначаючи покуту для каянника, сповідник повинен застосовувати до 
нього особистісний підхід та брати до уваги його індивідуальні особливості, 
наприклад вік і рівень духовного життя. Тому в тексті є цікава рекоменда-
ція накладати важку покуту на грішника, котрий, хоч і вчинив мало гріхів, 
дбає про свій духовний розвиток і  духовне життя та приготований до її 
виконання. Це дасть такому каяннику можливість отримати «вінець нетлін-
ний»76 як нагороду за свої труди, а не лише прощення гріхів77.

У Венеційському требникові 1570 р. поради про накладання важкої по-
кути на  малогрішного каянника нема. Проте в  цій літургійній книзі також 
наголошується на особистісному підході до грішника й наполегливо рекомен-
дується не накладати важких покут і не залишати грішників без сповіді78.

Вказівка продовжується рекомендацією сповідникам розпитувати каян-
ників обох статей про гріхи в  абортивній та контрацептивній сферах. Для 
визначення покути сповідники повинні також зважати на вік каянника, тобто 
накладати на каянника легшу покуту за ті самі гріхи, якщо їх учинено до його 
тридцятиліття, і  важчу  – якщо в  старшому віці; брати до уваги, чи це був 
протиприродний гріх, зокрема інцест, чи згідний з природою; кількість гріхів, 
час перебування у гріху. Найважчим гріхом ця вказівка визначає недостойне 
прийняття Євхаристії. Тому каянника слід розпитати і про такий випадок79. 
Вказівка завершується правилами щодо посту, котрі основуються на першому 
способі його дотримання з «Учення Отців». На противагу Устюзькій кормчій, 
але відповідно до грецького тексту80, у вказівці пропонується постити три дні 

74 Вчення Отців, 88v.
75 Вчення Отців, 88v-89r. Див. також критичний переклад Didascalia Patrum з  грецької 

мови на англійську: F. van de Paverd. The Kanonarion by John, Monk and Deacon, and Didascalia 
Patrum, с. 209-218 (надалі – DP-P), – та критичне опрацювання твору (там само, с. 241-242).

76 «вён8ць нетлённіи2» [Goražde 1523, [29v]]; «вёнаць нетлёніи2» [Mileševa 1546, [34r]]; «вэн8ць не-
тлэныÔ» [Venice 1540, [6r]].

77 Пор.: Вчення Отців, 89r.
78 Venice 1570 [6r].
79 Пор.: Вчення Отців, 90v-91v.
80 DP-P, с. 216.
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на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Текст «Учення Отців» в Устюзь-
кій кормчій приписує дводенний піст, у середу та п’ятницю81. Слід зауважити, 
що требники подають суворіші вимоги з дотримання посту, ніж «Учення От-
ців». Наприклад, требники (за винятком Venice 1570) у вищезгадані посні дні 
дозволяють каянникові споживати їжу лише раз на день. Якщо ж у якийсь із 
цих днів випаде Господське свято, «чи Богородиці, чи архангелові, чи Пред-
течі, чи 12 апостолам»82, то вже всі без винятку требники дозволяють пені-
тентові споживання риби, однак забороняють їсти м’ясо, а  «Вчення Отців» 
не містить у ці дні жодних обмежень щодо їжі83.

Частина, в  котрій у  требниках представлено Таїнство Покаяння, за-
вершується п’ятьма молитвами: «Господь премилостивий нехай змилосер-
диться над тобою»84, «Всемогутній вічний Боже»85, «Господи Вседержителю, 
всемогутній милосердний Боже»86, «Господи Ісусе Христе, всемогутній Бо-
же»87 та «Господи, Боже наш, що все для спасіння нам дарував»88.

Перша молитва складається з  цілої серії побажань для каянника, про-
хання про виконання яких звернене до Ісуса Христа, наприклад: реалізація 
всіх добрих бажань пенітента, божественний захист, навчання, прощення 
гріхів, благословення тощо. Хоч її й названо «молитва, щоб причаститися»89, 

81 Вчення Отців, 94r.
82 Goražde 1523, [30r]; Târgovişte 1545, [10v]; Mileševa 1546, [35r]; Venice 1540, [7r]-[7v]; Venice 

1570, [7r]-[7v].
83 Вчення Отців, 94r-94v. Більше про постову покаянну практику див., наприклад: Попе-

лястий. Номоканон Івана Посника, с. 193-194.
84 «Гь7 прёмлcти1віи1, даќще1дріи1т8те» [Goražde 1523, [30v]]; «Гь прё млcти1віи, даўще1дріи1т8те» 

[Târgovişte 1545, [10v]]; «Гъ прёмлcтивіи2, даќще1дріите» [Mileševa 1546, [35r]]; «Гь7 прэмлcтивыÔи, да 
ќще1дритте» [Venice 1540, [7v]]; «Гпcодь прэмlстивь ♦ да uщедрить те» [Venice 1570, [7v]].

85 «ВьсE мHгеи3\ вёчніи2 б9е» [Goražde 1523, [31r]]; «ВъсE мHгеи2 вёчніи2 б9е» [Târgovişte 1545, 
[11r]]; «ВъсE мw4геи2 вёчніи2 б9е» [Mileševa 1546, [35v]]; «Вьсем0ги вэчны Ôи б7е» [Venice 1540, [8r]]; 
«Вьсемогh вэчни б7е» [Venice 1570, [8r]].

86 «Ги7 всE дрь1жителю2 ♦ всE мHгеи3\ млcрдE б9е» [Goražde 1523, [31r]]; «Ги7 все дрь1жителю2 ♦ все мHгеи2 
млcрдE б9е» [Târgovişte 1545, [11r]]; «Ги7 вьсе дрьжи1телю2 ♦ вьсе м0геи2 млcрдE б9е» [Mileševa 1546, 
[36r]]; «Ги7 вьсE дрь1жителю + вьсeмоге и4млcрде б7е» [Venice 1540, [8r]]; «Ги7 вьседрьжителю и4вьсемогh мlсрде 
б7е нашь» [Venice 1570, [8r]].

87 «Ги7 i7µ717 ¦E вьсE дрь1жителю2 б9е» [Goražde 1523, [31v]]; «Ги7 i7µ71 ¦E вьсе дрь1жителю2 б9е» [Târgovişte 
1545, [11v]]; «Ги7 їµ7 ¦е вьсе дрьжи1телю2 б9е» [Mileševa 1546, [36r]]; «Ги7 їµ7 1¦е вьсE дрь1жителю2 б7е» 
[Venice 1540, [8v]]; «Ги7 їµ71 ¦е вьсе дрьжителю б7е» [Venice 1570, [8v]].

88 «Ги7 б9е нaшь ♦ и3же вьсaкь сп7сенію2 нaмь дарHвавіи1» [Goražde 1523, [32r]]; «Ги7 б9е нaшь ♦ 
и3жевьсaкь сп7сенію2 нaмь дарHвавіи2» [Târgovişte 1545, [12r]]; «Ги7 б9E нaшь ♦ и4же вьсA кь сп7сенію2 нaмь 
даровaвіи2» [Mileševa 1546, [36v]]; «Ги7 б9е нaшь + и4же вьсaкь сп7сeнію2 нaмь дар0виÔ» [Venice 1540, 
[8v]]; «Г б9е нашь ♦ и4же вьса кь сп7снію нашемu даровави» [Venice 1570, [9r]].

89 «мL^ ♦ к0м ’катисе» [Goražde 1523, [30v]]; «мL^ ♦ к0м8катисе» [Târgovişte 1545, [10v]]; «мL^ ♦ комкaт8се» 
[Mi  le ševa 1546, [35r]]; «Мlтва ко Mкатисе» [Venice 1540, [7v]]; «мlтва «·гда кто хощеть причеститисе» 
[Venice 1570, [7v]].
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у самому вказаному тексті немає жодної згадки про Євхаристію чи прича-
щання. На думку Арранца, ця молитва виражає побажання божественного 
прощення для каянника90. Вона входить до складу чину причастя хворих 
в інших требниках, наприклад у Слов’янському евхологіоні91.

Ця молитва ще раз опублікована в  південнослов’янських требниках 
(лише з  незначними змінами) у  поєднанні з  молитвою «Господи, Ісусе 
Христе, Боже наш, Сину і Слове Бога живого, Пастирю й агнче»92, котра їй 
передує, поза чином сакраментального покаяння. Обидві вони призначені 
бути молитвами для відпущення різних гріхів та церковних покарань перед 
прийняттям Святого Причастя93. 

Наступні три молитви відкриває рубрика, котра, хоч і має безпосеред-
ній стосунок до першої з них, представляє призначення всіх трьох молитов 
загалом: «молитва для розрішення ісповіднику, коли завершить заповідь 
[покуту]»94. Це підтверджується також рубрикою, яка впроваджує наступну 
молитву з цієї групи: «молитва 2, для того ж»95. Третя молитва не має ру-
брикального впровадження.

Перша молитва, «Всемогутній вічний Боже», яка звернена до Отця, до-
сить лаконічна. У ній є прохання про очищення та відпущення гріхів для 
каянника, а також про його напоумлення і перехід від страждань до благо-
датного стану96.

90 За класифікацією Арранца ця молитва належить до групи «[K4]: формула побажання 
(чи проголошення) божественного прощення з боку духівника (часто без рукоположення)», 
зокрема [K4:X] (Арранц. Таинства, с. 93; його ж. Введение в Таинства, с. 145).

91 ESl, 62v.
92 «Ги7 їµ7 ¦E б9E нaшь ♦ сн7е3 и3сл0ве б7A жи1ваÔго2 ♦ пасти1рu2 и3ѓгaнче [sic.]» [Mileševa 1546, [287r]]; 

а молитва «Гъ прёмлcтивіи2, даќще1ріитьте [sic.]» [Mileševa 1546, [289v]-[290r]]. На жаль, тексти 
цієї молитви в інших південнослов’янських требниках XVI ст. були недоступними для мене. 
Інформацію про них в  описі змістів требників див.: Nemirovskij. Gesamtkatalog, т.  4, с.  383 
(Goražde 1523); Гусева. Сводный каталог, с. 417 (Venice 1570). Ці молитви можуть міститися 
також у Târgovişte 1545, який вважається перевиданням Гораждівського требника 1523 р.

93 Nemirovskij. Gesamtkatalog, т. 4, с. 383 (Goražde 1523); Venice 1540, [277r]-[280r]; Mileševa 
1546, [287r]-[291r]; Гусева. Сводный каталог, с. 417 (Venice 1570).

94 «мlтва нарaз®эшені« 2 и3сп0вёдникu, е4гдA ск0н ’ча°«ть зап0вэдь» [Goražde 1523, [31r]]; «мlтва 
на рaз®эшеніE и3сп0вёдникu, е4гда ск0н8чае3ть зап0вэдь» [Târgovişte 1545, [11r]]; «м L ^тва нарaзdрэшеніE2 
и3сповёдникu, « 3гда скончa« 3ть зaповедь» [Mileševa 1546, [35v]]; «Мlтва нараздрэшeніе и3сп0вэдніку 
♦ « 4гдA ск0н8ча« 3ть заповэдь» [Venice 1540, [7v]-[8r]]; «мlтва на разрешеніе 4 и4сповэдникu «гда 
сконча«ть заповэдь» [Venice 1570, [7v]-[8r]].

95 «мlтва. в7 ♦ т0мuжде» [Goražde 1523, [31r]]; «мlтва ♦ в7 ♦ т0мuжде» [Târgovişte 1545, 
[11r]]; «м L ^тва ♦ в71 томu1жде» [Mileševa 1546, [35v]]; «Мlтва, в7 + т0мужде» [Venice 1540, [8r]]; 
«мlтва вьтора и4сповэдникu чьтетсе» [Venice 1570, [8r]].

96 За класифікацією Арранца, ця молитва належить до групи K3:X (Арранц. Таинства, 
с.  184). Текст цієї молитви у  Venice 1570 є  іншою редакційною версією порівняно з  інши-
ми південнослов’янськими друкованими требниками XVI  ст. Наприклад, додається ще 
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У другій молитві, «Господи Вседержителю, всемогутній милосердний 
Боже», крім повторення прохання про розрішення гріхів із попередньої мо-
литви, є також прохання, щоб каянник міг достойно причаститися Святих 
Тайн. У ній наводяться новозавітні приклади людей, які покаялися, зокрема 
митаря, блудниці й Петра, та висловлюється прохання, щоб пенітент і в по-
дальшому був збережений від гріха та ввійшов у Небесне Царство97.

Третя молитва, «Господи Ісусе Христе, всемогутній Боже», як випливає 
з  перших її слів, спрямована до Ісуса Христа. У  першій частині молитви, 
анамнетичній, пригадується, що Ісус Христос є  творцем усього світу та 
людського роду; що Він благословляв усіх праведників, як старозавітних, 
так і новозавітних, включно з патріархами Авраамом, Ісааком, Яковом, апо-
столами та мучениками; що це Він сам установив «покаяння на відпущення 
гріхів»98. Мало того, Він сам добровільно страждав заради спасіння світу 
та дав своє Тіло в Євхаристії. Тож, зважаючи на це все, сповідник просить 
Господа, щоб Він прийняв покаяння пенітента та сподобив його «причасти-
тися небесних і животворящих Тайн»99 і, як наслідок, удостоїв стати в Цар-
стві Небесному по Його правиці100.

Остання з  молитов, відповідно до рубрики,  – це «молитва для брато-
творення»101 («[e]uvch. eivj avdelfopoi,hsin»)102. Вона стосується обрядового, 
чи духовного, побратимства та виражає ідею, що двоє чоловіків отриму-
ють у храмі благословення для їхнього духовного зв’язку, щоби зміцнювати 

прохання про приєднання каянника до «вибраного стада» [Venice 1570, [8r]]. Хоч у Синай-
ському евхологіоні цієї молитви нема, вона відома в інших слов’янських требниках, зокрема 
у Слов’янському евхологіоні [46v].

97 Згідно з класифікацією, яку подає Арранц, молитва належить до групи K3:12 (Арранц. 
Таинства, с.  104). Вона є  останньою молитвою чину Таїнства Покаяння в  Синайському 
евхологіоні й  має декларувати завершення каянником його посту (покути): «м L^о на 
 разд ̂ рэшение поста исповэдьникu» перед причастям Святих Тайн [ESin, 79v [241-242]]. 
Вона поширена і в інших слов’янських требниках, наприклад ESl [46v-47r].

98 «покаaні« 2 вь њста3вл«ніE грэх0вь» [Goražde 1523, [31v]]; «покаaніE вь њставлeніE грэх0вь» 
[Târgovişte 1545, [11v]]; «покakні« 2 вь w4стaвл«ніE грэх0вь» [Mileševa 1546, [36v]]; «покаяні« 
вьw4стaвл«ніе грёховь» [Venice 1540, [8v]]; «покаяні« вьw4ставл«ніе грэхомь» [Venice 1570, [8v]].

99 «причeститисе нбcни1хь и4жи1во тв0рещихь таи1нь» [Goražde 1523, [32r]]; «причeститисе нбcни1хь и4жи1во 
тв0рещихь таи1нь» [Târgovişte 1545, [12r]]; «причeститисе нбcни1хь и4жи1во тв0рещихь тaи3нь» [Mileševa 
1546, [36v]]; «причeстити1се небЁсныихь жи1вотвwрещіихь таи1нь» [Venice 1540, [8v]-[9r]]; «причеститисе 
нб7снhхь ♦ и4живо творещихь таинь» [Venice 1570, [8v]-[9r]].

100 «и4сп0добы «3го w4дeснuю2 тeбэ стaти» [Goražde 1523, [32r]]; «и4сп0добы его w4дeснuю2 тeбэ стaти» 
[Târgovişte 1545, [12r]]; «и4сп0добы «3го w4дeснuю2 тeбэ стaти» [Mileševa 1546, [36v]]; «и4 сподобиÔ «3го2 
w4дёснuю2 тeбэ стaти» [Venice 1540, [9r]]; «и4сподобh«3го2 w4дэсною тебэ ♦ стати» [Venice 1570, [9r]].

101 «мlтва ♦ вьбрaто тво2реніи2» [Goražde 1523, [32r]]; «мlтва ♦ вьбрaто творeніи2» [Târgovişte 1545, 
[12r]]; «м L ^тв† вьбрaто творeніи2» [Mileševa 1546, [36v]]; «Моли1тва вьбрaто творeніи» [Venice 1540, 
[9r]]; «мlтва на побртинство» [Venice 1570, [9r]].

102 Евхологий Барберини, с. 412, N 211.
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своє побратимство в любові й правдивій вірі до Бога. Такий вид стосунків 
був досить поширеним у  візантійській традиції103. Молитва для обрядо-
вого побратимства є вже в Евхологіоні Барберіні 366104. У цьому рукописі 
міститься лише одна молитва, що стосується тематики побратимства, проте 
вона не  така, як у  друкованих требниках XVI  ст. Молитва з  друкованих 
видань була поширеною і в слов’янських рукописах (звичайно з певними 
змінами) як складова частина повноцінних обрядів побратимства (брато-
творення), наприклад у Синайському105 та Слов’янському106 евхологіонах. 
Однак, хоч молитва на  побратимство й  міститься в  літургійних книгах 
різних народів і періодів – чи то як індивідуальна молитва, чи як частина 
чину, – там, на  відміну від південнослов’янських друкованих требників, 
вона не пов’язана із сакраментальною сповіддю. До того ж, обидва венеці-
йські видання требника мають власні чини на побратимство, у структуру 
яких входить і ця молитва (в іншій редакції)107. Тож наявність цієї молитви 
у чині Таїнства Покаяння у требниках є цікавою та специфічною особли-
вістю південнослов’янської літургійної традиції, котра ще чекає на  свого 
ретельного дослідника.

Слід звернути увагу на  те, що у  Венеційському требнику 1570  р. чин 
Покаяння завершується рубрикою, яка вказує: «и3бhва«ть tпcu поw4бhчаю и4 
прощеніе»108. Не зовсім зрозуміло, про яке «прощення» тут ідеться. Чи «про-
щеніе» означає прощення, чи розрішення гріхів? Однак згадана вище мо-
литва «Господи, Боже наш, що Петрові і блудниці сльозами гріхи простив» 
та розміщення її відразу після визнання гріхів більше відповідає значенню 
прощення. Крім того, у чині є інші три молитви, призначені для розрішення 
гріхів (хоч і після виконання призначеної покути).

Південнослов’янські требники XVI ст., за винятком венеційських видань, 
також містять Епітимійний номоканон псевдо-Зонари – збірку канонів, ва-
гома частина яких стосується покаянної практики109. Однак, ймовірно, цей 

103 Більше про цю тематику див.: C. Rapp. Ritual brotherhood in Byzantium // Traditio: Studies 
in Ancient and Medieval History, Thought, and Religion 52 (New York 1997) 285-326; А. Ткаченко. 
Братотворение // Православная энциклопедия 6 (2003) 190-194.

104 Евхологий Барберини, с. 194 та 412-413, N 211.
105 ESin, [9v] 21-[10r] 22.
106 ESl, 39r.
107 «Ги7 б7е нaшь дaви нaмь пр0шеніа кьсп7сeнію» [Venice 1540, [266r]]; Гусева. Сводный каталог, 

с. 417 (Venice 1570).
108 Venice 1570, [9r]. Про чин сповіді у південнослов’янських друкованих требниках XVI ст. 

див. також: Алмазов. Тайная исповѣдь, т. 2, с. 229-231.
109 Більше на цю тему див.: С. Боjянин. Епитимиjне номоканон горажданского Молитве-

ника (1523) у свету штампане и рукописне књиге // Црквене студиjе, Ниш / Church Studies, 
Nis 15 (2018) 181-203.
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номоканон відображає грецьку покаянну практику, яка відрізняється від 
представленої в чині Таїнства Покаяння у південнослов’янських требниках.

Хоч дослідження цього документа виходить поза межі статті, певні по-
яснення й  ремарки будуть усе  ж доречними. Наприклад, в  Епітимійному 
номоканоні для окреслення служителя таїнства використовується лише 
загальний термін «tц7ь д<0вніи2»110, основним обов’язком якого, як виглядає, 
є  звершення сповідей. У  тексті наголошується, що духівник повинен що-
дня молитися за каянників і під час кожного з богослужінь добового кола 
робити встановлену кількість поклонів, інакше йому навіть не  варто ста-
вати на  цей «д<0внич8ски Ô пu1ть»111. При накладанні покути сповідникові слід 
керуватися вищенаведеними канонами, однак дотримуючись дуже цікавої 
схеми. Визначену покуту належить розділити на декілька частин, щоб по-
легшити каянникові її виконання. Зокрема, за нормальних обставин він 
має накласти лише дві третини або навіть половину покути, якщо пенітент 
не перебуває на належному духовному рівні чи є фізично кволий. Решту ж 
покути сповідникові слід виконувати самому. Такий підхід пояснює важли-
вість молитви духівника за каянників112.

До того  ж, Епітимійний номоканон звертає увагу сповідника на  від-
мінність у  підходах до звершення чину сповіді для чоловіків і  жінок, що 
мало допомогти уникнути можливих спокус і  скандалів. Служителеві слід 
приймати сповіді жінок виключно «вьпри1пратэ црк70внэмь»113 при відчинених 
дверях храму. Сповідниками для жінок можуть служити лише монахи в лі-
тах. Для звершення сповіді цього виду каянників сповідникові слід приго-
туватися молитвою 50-го та 95-го псалмів114.

На противагу вищенаведеному збірникові канонів, у  чині Таїнства 
Покаяння чітко простежується, що його звершує саме священик  – без 
означення, що він має бути монахом. Це підтверджується термінами, 
вживаними на  окреслення служителя, зокрема «ієрей»115, «священик»116 

110 Mileševa 1546, [328r].
111 Mileševa 1546, [319v]. На  жаль, я порівнював текст лише з  Мілешівського требника: 

«СЪбм7ь почи1на«3мь прaвило с™ы X^ ѓплcь ♦ и3с™ыX^ прёпоdбніыX^ и3бGо ноcныX^ tц7ь нaши3хь ♦  j7, го сьб0ра ♦ w4«4реHх’ 
и3w4лю3дехь ми1рскы X^ ♦ jап0веды2 вьсaкіи«2» [Mileševa 1546, [307v]-[341v]], оскільки тексти з інших двох 
требників – Goražde 1523 і Târgovişte 1545 – були для мене недоступними.

112 Mileševa 1546, [319r]-[319v].
113 Mileševa 1546, [332r].
114 Mileševa 1546, [332r]-[332v].
115 «їe 4реи2» [Goražde 1523, [24v]]; «їeреи2» [Târgovişte 1545, [8r]]; «їe 4реи2» чи «и1ерeи2» [Mileševa 1546, 

[28v]]; «їe4реи3» [Venice 1540, [1r]]; «їереи» [Venice 1570, [1r]].
116 «сщ7Eн3никь» [Goražde 1523, [24v]]; «сщ7еникь» [Mileševa 1546, [28v]]; «сщ7eн ’нимь» [sic.] [Venice 

1540, [1r]] (ймовірно, це помилкове написання; має бути «сщ7eн ’никь»); «сщ7еникь» [Venice 1570, 
[2r]].



таїнстВо Покаяння В традиції ПіВденнослоВ’янських друкоВаних требникіВ 

127

та «духовні отці»117. У  чині також нема поділу каянників на  групи, нема 
різниці в  підходах до сповіді чоловіків і  жінок. Підходи до накладання 
покути також відрізняються. Наприклад, за статевий акт із кумою чи 
похресницею покута, згідно з  требниками, мала би тривати п’ять або 
шість років, а згідно з Епітимійним номоканоном – дев’ять років за куму 
і 12 ро ків за похресницю, а крім того, пенітентові слід робити ще й по 150 
та 300 поклонів, відповідно118.

Висновки

Підсумовуючи, можна ствердити, що південнослов’янські друковані ки-
риличні требники XVI ст. представляють дуже чіткий, логічний, ком пакт-
ний та динамічний обряд звершення Святого Таїнства Покаяння. Вражає 
стабільність обряду, вміщеного в літургійних книгах, виданих у межах пів 
століття. Наявні відмінності є мінімальними і стосуються в основному Ве-
неційського требника 1570 р.

Чин сакраментальної сповіді звершується у  храмі. У  требниках не  пе-
редбачено іншого місця для цього, навіть як виняток. Каянник, зайшовши 
в церкву, робить три поклони перед вівтарем і кладе голову й руки на Єван-
геліє, розміщене разом із хрестом на аналої (також перед вівтарем). Потім 
звершується початок звичайний і блок із чотирьох псалмів (50-й, 4-й, 6-й, 
12-й) і трьох молитов («Господи, Боже спасіння нашого», «Владико, Господи 
Боже, що призиваєш праведників до святості», «Господи, Спасе мій, що 
пророком Твоїм Натаном»).

Після цього священик піднімає каянника та заохочує його до щирого 
визнання всіх гріхів, а  також остерігає від приховування якогось гріха 
на  сповіді, особливо через сором. Правдоподібно, сам процес визнання 
гріхів відбувався через запитання і відповіді та завершувався стереотип-
ною формулою сповіді, закликом сповідника до каянника поклонитися 
й післяісповідною молитвою «Господи, Боже наш, що Петрові і блудниці 
сльозами гріхи простив». Далі всі требники, крім Venice 1570, приписують 
відпуст. Після цього слідує післяісповідне повчання «Чадо, [нехай] не буде 
тобі важко каятися» та вказівка сповідникові про накладання покути, 
основана на  Номоканоні псевдо-Йоана Посника. Частину, присвячену 
обрядові сповіді, у  требниках завершує окремий блок із п’яти молитов. 
Перша з них, «Господь премилостивий нехай змилосердиться над тобою», 

117 wтци дuховнии [Goražde 1523, [26v]], [Târgovişte 1545, [8v]], [Mileševa 1546, [30v]]; [Venice 
1540, [3v]]; «w4ц7и д¦овни» [Venice 1570, [6r]].

118 Mileševa 1546, [34v] та [328v]-[329r]; Goražde 1523, [30r]; Târgovişte 1545, [10r]; Venice 
1540, [6v]-[7r]; Venice 1570, [6v]-[7r].
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є  молитвою перед причастям  – ймовірно, після завершення каянником 
періоду виконання покути. Наступні три молитви («Всемогутній вічний 
Боже», «Господи Вседержителю, всемогутній милосердний Боже» та «Го-
споди Ісусе Христе, всемогутній Боже») є розрішальними після виконання 
покути. Остання, п’ята молитва, «Господи, Боже наш, що все для спасіння 
нам дарував», призначена для обрядового побратимства, що є особливістю 
цих требників.

Літургійному обрядові чину Таїнства Покаяння в південнослов’янських 
друкованих требниках XVI ст. притаманні певні сліди й елементи покаянної 
системи та літургії як грецької традиції, яка сильно вплинула на  слов’ян-
ський обряд і була поширена в кириличних літургійних книгах, так і дав-
нішої південнослов’янської, що представлена, зокрема, у  Синайському 
евхологіоні  – найдавнішому серед відомих слов’янських евхологіонів. Як 
приклади грецької покаянної системи можна навести запитання про втрату 
цноти та тривалість часу виконання покути, яку накладали відповідно до 
поданих зразків і  яка могла тривати навіть кілька років. З  іншого боку, 
структура самого літургійного чину відповідає основним лініям Синай-
ського евхологіона. Однак певні внутрішні нюанси вказують на  зміни, що 
відбулись у практичному звершенні цього таїнства. Наприклад, післяіспо-
відне повчання «Чадо, [нехай] не буде тобі важко каятися» вказує на соро-
каденну тривалість виключення каянника з церковної спільноти вірних та 
його стояння поза храмом, що могло бути також пов’язаним із часом вико-
нання покаяння-покути та обмежуватися періодом Великого посту. Іншими 
словами, можна припустити, що визнання каянником своїх гріхів перед свя-
щеником могло відбуватися на початку Посту, а причащання Святих Тайн – 
на  Пасху. Тому згадки в  чині про багаторічне виконання покути можуть 
бути залишками старої покаянної системи, яких уже не практикували, але 
все ж переписували в літургійних книгах. Окрім того, розміщення у Venice 
1570 відпусту наприкінці всієї частини, присвяченої Таїнству Покаяння, 
тобто після накладення покути, всіх повчань і  молитов, може вказувати 
на існування нової літургійної практики: того, що сповідник звершував усе 
це разом, не роблячи жодної перерви в часі, а каянник виконував накладену 
покуту вже після звершення всіх молитов – як розрішальних, так і тих, що 
уможливлювали прийняття Святих Тайн.

Цілком очевидно, що книгодрукування дало поштовх до уніфікації лі-
тургійного чину сповіді, але не зупинило його розвитку. Південнослов’ян-
ські друковані требники XVI  ст. можуть бути гарним прикладом цього 
процесу.
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Структура чину таїнСтва Покаяння

Назва:
ЧИ~НЪ и4сп0вэданію [Goražde 1523];
ЧИНЪ и4спHвэданию2 [Mileševa 1546];
ЧИ~НЪ БhВАЕ#МЫИ@ и4спо·вэданію2 [Venice 1540];
ПОСЛЕ$ДОВА$НИ$Ю и4сповэданіе [Venice 1570].

Місце сповіді: храм, перед вівтарем; Євангеліє та хрест лежать на аналої.
Вхідні обряди:
каянник заходить до храму «зі страхом і смиренням і зігнутими [складе-

ними на грудях] руками»;
веління сповідника: «Поклонися перед Богом, до Котрого ти прийшов»;
три поклони каянника «перед святим вівтарем» зі словами: «Господи, со-

грішив перед Тобою, помилуй мене»;
каянник кладе голову та руки на Євангеліє.

Передісповідна частина:
Початок звичайний
3 молитви та 4 псалми:
Пс 50 та Пс 4 і «Господи, Боже спасіння нашого» (голосно);
Пс 6 і «Владико, Господи Боже, що призиваєш праведників до святості»;
Пс 12 і «Господи, Спасе мій, що пророком Твоїм Натаном».

Ісповідна частина:
підняття каянника;
вказівка «і розпитує його»;
(у Venice 1570 зміст той самий, але структура інша: 1 вказівка та 2 по-

вчання)
повчання «Сьогодні чадо» + запитання про втрату цноти;
друга вказівка «Належить нам, отцям духовним»;
всеохопна ісповідна формула «Сповідаюся Богові і пречистій Матері 

Його» чи «Сповідаюся Богові і всім святим» (Venice 1540).

Післяісповідна частина:
поклін (за винятком Venice 1570);
«Господи, Боже наш, що Петрові і блудниці сльозами гріхи простив» (го-

лосно);
відпуст (окрім Venice 1570);
післяісповідне повчання «Чадо, [нехай] не буде тобі важко каятися»;
накладання покути і вказівка «Не слід давати заповідь, протилежну грі-

хові, але скільки забажає зберегти» чи «Не слід давати заповідь, протилежну 
гріхові, але скільки зможе зберегти» (Venice 1570).
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Додаткові молитви (блок із 5 молитов):
передпричасна молитва «Господь премилостивий нехай змилосердиться 

над тобою»;
три розрішальні молитви після виконання покути:
«Всемогутній вічний Боже»;
«Господи Вседержителю, всемогутній милосердний Боже»;
«Господи Ісусе Христе, всемогутній Боже» (без назви, але того самого 

призначення);
молитва на побратимство «Господи, Боже наш, що все для спасіння нам 

дарував»:
«Ги7 б9е нaшь ♦ и3же вьсaкь сп7сенію2 нaмь дарHвавіи1» [Goražde 1523];
«Ги7 б9е нaшь ♦ и3жевьсaкь сп7сенію2 нaмь дарHвавіи2» [Târgovişte 1545];
«Ги7 б9E нaшь ♦ и4же вьсA кь сп7сенію2 нaмь даровaвіи2» [Mileševa 1546];
«Ги7 б9е нaшь + и4же вьсaкь сп7сeнію2 нaмь дар0виÔ» [Venice 1540];
«Г б9е нашь ♦ и4же вьса кь сп7снію нашемu даровав» [Venice 1570];
відпуст і прощення (лише у Venice 1570).
Епітимійний номоканон псевдо-Зонари.
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Vasyl Popelyastyy

The Sacrament of Repentance in the Tradition of 
the South Slavonic Printed Trebnyks of the 16th century

Invention and spreading of book printing in Europe evidently influenced a new stage 
in the history of the development of the liturgical Rite of the Sacrament of Repentance. 
It strongly facilitated tendency to its liturgical unanimity. The Rite of Confession can 
be considered as one of the  most changeable liturgical rites among others from its 
historical perspective. This article focuses on the investigation and analysis of the Rite 
on the basis of the five printed Cyrillic South Slavonic Trebnyks of the 16th century 
that influenced further development of the Rite of the Sacrament of Repentance in 
the  liturgical tradition of the Kyivan Church. Majority of these liturgical documents 
are rarities and their theological content is still much neglected by theologians, despite 
they are quite well studied by other scholars, including bibliologists. 

Keywords: Sacrament of Repentance, confession, penance, forgiveness of sins, li-
turgical rite, Trebnyk. 


