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Литургията на св. Василий Велики според славянската ръкописна
традиция (XIII–XVII в.)
Галя Господинова
Литургия, служебник, Дяконски устав, антифони, анафора

The Liturgy of St. Basil the Great According to the Slavic Manuscript Tradition
(13th–17th Centuries)
Galya Gospodinova
There were two independent liturgical rites in the early Byzantine age bearing the
name of Saint Basil the Great: Byzantine and Alexandrian. This divine liturgy is
one of the most widely used services over time, so it is deservedly considered as a
traditional liturgical service of the Church of Constantinople.

Дяконският устав (ДУ) в различните славянски ръкописни служебници от
XIII–XVII в. е с различна структура. Тези различни преписи на последованието
оказват влияние върху това, дали една молитва ще бъде включена или не в състава на литургията1.
Проскомидийната молитва (Ìëzòâà ïðýDëwæå‘í·¹ ) — Ázæå ázæå íàøü è9æå ízáåñí¥è
õë‘ýáú ïè‘ù© âúñ‘åì¹ ìè‘ð¹... е първата молитва в Соф. 231 от цикъла общи молитви,
влизащи в състава на двете византийски литургии.
През IX в. съществуват две различни проскомидийни молитви, като през
следващите два века Василиевата молитва остава и за двете византийски литургии2.
Не такава е подредбата в служебниците СПб, Соф. 594, БАН 49, които са с
различна езикова редакция. При вторите два служебника тази обща молитва е поместена след ìëzòâà êàäåëíàãî — ,,Êàäèëî òè ïðèíîñèN õzå ázå ízøü...“ Като трета по ред
трябва да е тази молитва в Санкт-Петербургския служебник от XIII в., макар че
листът с нейното съдържание е повреден.
Следващата молитва, която е от цикъла общи молитви, влизащи в състава на
двете литургии — ЛИЗ и ЛВВ, е молитвата на първия антифон — Ãîñïîäè áîæå
íàøü åãîæå äðúæàâà íåïðèêëàäíà... В някои служебници тя е наречена ìM= * ñúãëàñ·à
ïåðâàãî — (Исид. (л3б–4а) и (л.43а).

1

Като основен ръкопис за съпоставка е използван НБКМ Соф. 231, така че молитвите,
които са представени в тази статия, следват неговия ред.
2
Вж. прот. Гошев, Ив. Старобългарската литургия // Год. Богосл. фак., 9, 1931/1932, с. 29.
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По-нататък в състава на двете византийски литургии влиза молитвата на втория антифон: — Ãzè ázæå í‘àøü ñïzñ‘è ëþ‘äè ñâî©’... В някои славянски ръкописи се
среща с наименование ìzëòâà . âzãî . ñúãëàñ·à (Соф. 594 л.13а).
Молитвата на третия антифон — I‡æå î‡áù© ñ·©= è% ñúãëà‘ñíû© í‘àìü äàðwâ‘àâ¥ ìîëè‘òâ¥... е следващата молитва от общия цикъл, влизаща в състава на ЛИЗ и ЛВВ.
В Исид. молитвата е поставена преди входната молитва, като между тях липсват
възгласите и третият антифон, така, както е изпълнявана службата според Соф.
231. Това преобразуване се наблюдава единствено в този ръкопис, които е руски
препис от края на XIV – началото на XV в.
Следващата молитва, която се съдържа и в двете византийски литургии, е
входната молитва — ÂëDêw ãzè ázæå íàøú, ïîñò‘àâëåè íà íá†ñåa ÷è‘í¥... Като цяло молитвата не е променяна, но от лексикална гледна точка някои от думите са претърпели промени в различните редакции.
Следващата молитва е: Ìëzòâà òðè‘ñzòî‘ì¹ — Ázæå ñzò¥è è‡æå âü ñzòõú ïî÷èâà©... Тази молитва не е претърпяла значителни промени.
Молитвата на прилежното молене — Ã¶‘ ázæå íà‘øü ïðèë‘åæè© .... е следващата
молитва от цикъла общи служби. В служебници от XV в. ( Соф. 594 л.17а) и
XVII в. (Соф. 954, л.13а) преди тази молитва има друга, която е: ìzëòâz© ïðýD ñzòîå•
Å¡v=Cë·å. Âúñ·àè„ âú ñðDöèa ízø¥a ÷zëêîëþá÷å áëDêw òâîå‘ãî ázãîðàçÉì·à...3.
Последната молитва, която е обща за двете византийски литургии, е молитвата за оглашените. В някои от ръкописите, преди да започне молитвата, е дадено
указание от това място да се премине към ЛВВ (Соф. 594; БАН 49; Соф. 954).
Тези молитви за оглашените, използвани в ЛИЗ и ЛВВ, представляват редакции
на две от многото молитви в богослужението4. В Соф. 231 и Исид. тази молитва е
със заглавие Ìëzòâà î‘ãëàø‘åí¥a ïðýæDå ñzòãw âüçí ø‘åí·à (Соф. 231 л.35б).
Първата молитва на верните — Ò†¥ ãzè‘ ïîê‘àçà íà‘ìü âåëè‘êwå ñ¡å ñïzñåí·à
òàè‘íîñòâw... е следващата молитва от ЛВВ. В СПб и Соф. 948 ръкописи заглавието на молитвата отразява по-стар термин, използван за думата антиминс —
Ìzëòâà w% âýðí¥a= ïî ïðîñòðýí¥ ñüãáýíàãî ïëàòöà (СПб л.45б). В Исид. служебник е
поставена думата илитон (Исид. л.45б). В повечето служебници от различни векове тази молитва остава трета по ред в ЛВВ (СПб, Соф. 948, Соф. 591, Соф. 594,
ЦИАМ 281, Соф. 954). Преди нея е молитва, означена като: ìM=* è%æå êú
3

Цялата молитва е: ìzëòâz© . ïðýD ñzòîå • Å¡vë·å
C . Âúñ·àè„ âú ñðDöèa ízø¥a ÷zëêîëþá÷å áëDêw òâîå‘ãî
ázãîðàçÉì·à ñâýU íåòëýí¥’ . è„ ì¥ñë¥ ízø¥a wUâðüç¥ î%÷è . âú ázëãîâýñòâîâàíJ ïðîïîâýäàí·å
ðàçÉìýòè. âúñàäè âú íàT è„ áëzæí¥èa çàïîâýDè„ òâîèa ñòðàa . äà ïëüUñê· ïîõîòè âúñý л.17б ïîïðàâ‡øå . äzõîâí© æèçíü ïðîè„äåìü . âúñýL ¹ãîæ¹Dåí·þ òâîåìó ì©äðüñòâîâàòè è„ äýàòè . ò¥” áîå„
î„ñzùí·å è ïðîñâýùåí·å äzøàN ízøèN . è òåáý ñëàB âúçñèëàN w%zöó è„ ñzíó è„ ñzòìk äzõó è ízíý è„ ïðTíî è„ âú
âý (Соф. 594, 17а).
4
Пак там с. 532.
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ñzòì¹ ïðîñâýùåí·þ: ßâè âëDêw ëè‘öå òâîå’, íà ãîòîâàþ¡ùèa ñå êü ñzòìó ïðîñâýùåí·þ... 5
(Соф. 948, л.22а). Описанието, придружаващо тази молитва с възгласите и краткото чинопоследование, е, че се използва от неделя Кръстопоклонна до Велика
сряда — áó‘ä· æå âýäwN=* ÿêî ñ·å’ ä·àêîíí¥ê¥ ïðèëàãàåN è¡ ìzëòâó* wU ñðýäîêðT=ò·à äî
âå‘ëèê¥å ñðýä¥ (Соф. 948, л.21б).
Втората молитва на верните е следващата по ред молитва от литургията —
Ázæå ïîñýòèâ¥è âü ìëT=òåa è ùåäðwòàa ñìýðå‘í·å íàøå...(Соф. 231, л.37а). В Служебник
от първата половина на XIV в. (Соф. 590) 1/3 част от молитвата не е представена.
Тя завършва до ò†¥ ¹ %êðýï’è íàT= ñè‘ëw© ñòzãw òâîå%ãw äzõà. Причината за това e съкращаване на текста, а не е в повреда на листа (Соф. 590 л.2а). В други ръкописни
източници не откриваме подобно представяне.
Трябва да споменем за следващата молитва в ЛВВ, която е: ÍèêòwF= äîñòw‘èíü wU
ñâçàâø·èõ ñ ïëüUñê¥ìè ïîõw‘òìè... (Соф. 231, л.38а)6. Тя е променяна незначително
и то на лингвистично ниво.
Следващите три молитви от състава на литургията са: т. нар. Ìzëòâà ïî ïðýíî‘ñý
(Соф. 954, л.53б); Ñú ñè‘ìè áëzæå‘í¥ìè ñè‘ëàìè âëDêw ÷ëzêwëþá÷å... и Ñå” òâîðè‘òå âü ìîå’
âüñïîìèíà‘í·å • Å9ëèæäè... Тези молитви също не са претърпели промени на богослужебно ниво, а само по отношение на езика при различните редакции.
Нататък службата продължава с ходатайствената молитва: Ñâòàãî Iwàííà ïðîðîêà ïðýäòå÷ è êðúñòèòåëý... (Зогр. пр.). Преди началото на молитвата в периода
от XIII до края на XV в. в ръкописите (СПб, Исид. Соф. 948, Соф. 950, Соф. 594)
се съдържа следното указание: Ä·àêwO= ÷üòåU= ïîìýí·ê¥ ó¡ñw%ïø%èìú (СПб л.54б). Тази
молитва е претърпяла най-много добавки и допълнения.
Следващата молитва от ЛВВ е: Ïîìýí†è ãzè‘ âüñ‘ýêw à¡ðõ·å%ï=ïT üñòâw ïðàâwñëàâí¥a...
Преди нейното начало в някои от ръкописите има: çäå ïîìèíàå¡òü ä·à¡êwO= æè‘â¥èa
(Соф. 948, л.36б), (Исид. Соф. 591, Соф. 950, Соф. 5947).
Молитвите до момента на вливането на теплота са с различия на езиково редакционно ниво. Указанието за вливането на теплота и причастяването в различ-

5

Цялата молитва е: ìM * è%æå êú ñzòì¹ ïðîñâýùåí·þ: ßâè âëDêw ëè‘öå òâîå’ , íà ãîòîâàþ¡ùèa ñå êü
ñzòìó ïðîñâýùåí·þ * è ¡æå‘ëàþ¡ù·èa¡ ãðýõîâíóþ ñêâðüíó wUòðåñòè • w?çà‘ð¥ èa ïîì¥‘øë¬í·à * è¡
è¡çâýñòè¬’ âü âýðý * ñúâðüøè¬ âü ëþáGâ¥ * ó?ä¥ ÷Tòí¥è õzà òâîå¡ãî ïîêàæè * äàâøàãî ñå‘áå
è¡çáàâë¬í·å çà äzøå í‘àøå (Соф. 948, л.22а).
6
Тази молитва в различните Служебници е под следното заглавие: Нов. (л. 8б) ìîM • ïîQ •
ñèþ • âú ïåðåíîñ; СПб (л.46а) ìzëòâà èæå õåð¹ âèN ïîþùå; Исид.( л.51б) ìMòâà å%þ¡æå òâîðèU *
ñzùåíüíèL î% ñåáý õåðÙâèìñêîè ïý; Соф. 948 (л.23б) ìM • è?æå è¡ õå‘ðóâ·ìü ïîþ¡ùå; Соф. 594
(л.48б) ìM ïýâàå¡ìk õåðîâèêó . ìzëè; ЦИАМ 281 (л.36а) ìzëòâà è‘æå õåð¹ â·ìü ïî©ùå; Соф. 954
(л.52а) ìM å?æå õå‘ð¹ â·êó ïî©¡ùå.
7
В този Служебник се казва още: çDå ïîìèíàå¡òü ä·àêîíü æèâè • è¡ âúñý áðàUñòâw9 (Соф. 594,
л.64б).
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ните служебници е представено с известни разминавания8. След благодарствената молитва в някои ръкописи има добавки, които не се откриват в други аналози
(Соф. 594, л.70а–71б).
Така всеки един от служебниците ни представя свои специфични варианти на
обреда, но като цяло са запазили византийската литургична традиция — ДУ, реда
на молитвите, указанията, свързани с тях, терминологията и т.н. Славянските ръкописи, които разглеждам, обхващат периода от XIII–XVII в., а това е времето, в
което ЛВВ е била отслужвана по-рядко в сравнение с ЛИЗ.
През следващите векове XV–XVII в. се откриват нови елементи в преписите
на някои служебници, но това е на основата на местна намеса или на централизирана (катедрална, митрополитска) редакторска реформа, която вмъквала или отнемала малки и незначителни или забележими елементи от чинопоследованието
на ЛВВ.
Така корекциите в текста на ЛВВ от XIV в. не спират през следващите векове.
Съществен елемент, които е вмъкнат в ЛВВ, засяга периода от църковния календар от неделя Кръстопоклонна до Велика сряда. Вместо молитва за Христовия
кръст или молитва, благодарен спомен за Велика сряда, е вмъкнатата молитва,
която се отнася до ñzòìó ïðîñâýùåí·þ.
Съществуват служебници, които са със съдържание, което е по-старо от периода, в който са преписвани, а други ръкописи ни поднасят установен ред, което
се смята за реформа в чинопоследованието. Съществуват и други служебници,
които са подробно представени, както е например манастирският тип от Габровската реална гимназия (Соф. 594). Някои енории са възприемали нововъведенията и са се стремили да ги разпространят извън границите си, а други не са били
така ентусиазирани и са си позволявали промени единствено на някои имена при
молитвите за живи и починали християни.
Поправките на Служебника през XI–XVII в. не следват някаква системност и
периодичност. Когато назрявал моментът за изправяне на богослужебните книги,
това се извършвало от църковни авторитети. В определени райони по различни
причини службите продължавали да се изпълняват по старите ръкописни книги.
При всяка една поправка били внасяни елементи от по-стара или по-нова практика. Историята познава и други случаи (освен редакцията извършена в Света гора)
от XVII в., когато са внесени поправки в църковнославянските богослужебни
книги9. Някои от редакциите повече обърквали поправения вече текст и довели
до нови грешки и последствия.
8

Тази част от литургията е от голямо значение, но този въпрос ще бъде обект на следващи публикации.
9
Вж. Ласков, Д. Една поправка, която се налага въ днешнитý наши служебници // Духовна култура, 1921, № 7–8, с. 539, където авторът посочва: ,,Отсетнý с©що такъвъ опитъ
билъ направенъ въ Русия въ половината на XVII вýкъ по починъ на Московския патр.
Никонъ (1652–1666 г.)“.
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