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ВСТУП
Від апостольських часів християни збираються для участі в Таїнстві Євхаристії. Адже
причастя Тіла і Крові Господа Ісуса Христа є для Його вірних джерелом та вершиною
всього життя. Євхаристія дає імпульс і в Ній звершується обоження людини та
преображення всього творіння. Вона збирає та єднає людей між собою і з Богом. Участь
у літургійній трапезі через причастя Тіла і Крові Христових була і досі залишається
видимим знаком приналежності вірних до спільноти і знаком єдності Церкви.

      

Найпоширенішим у практиці УГКЦ є чин Священної і Божественної Літургії святого отця
нашого Йоана Золотоустого. Зазвичай його поділяють на три частини: Проскомидія,
Літургія Слова (чи оглашенних) та Літургія Євхаристії (чи вірних).
Тема нашої дипломної праці — «Богословське значення чину Проскомидії в традиції
Української Греко-Католицької Церкви».
Актуальність дослідження полягає в необхідності осмислити сенс та важливість
Проскомидії в житті церковної спільноти. Ця потреба набирає гостроти з огляду на
недооцінення цієї частини Божественної Літургії. Якщо говорити про простих мирян,
багато з них можуть навіть не здогадуватися про існування Проскомидії з огляду на те,
що вона звершується священнослужителем потиху, за закритими царськими дверима.
Якщо говорити про священнослужителів, трапляються випадки неналежного ставлення
до цього чину з їх сторони: Проскомидія зводиться до покладення на дискосі наперед
приготованого агнця, засушених частиць та вливання до чаші вина й води . Якщо
говорити про богословське осмислення, немало літургійних коментарів просто оминають
чин Проскомидії, а від окремих богословів навіть лунають пропозиції його спростити .
Ставимо за мету цієї дипломної роботи на основі документів УГКЦ і праць
греко-католицьких дослідників та богословів проаналізувати і систематизувати закладені
в чині Проскомидії богословські ідеї, зробивши тим самим свій скромний вклад у пошук
відповіді на запитання про можливі його зміни без втрати глибинного сенсу.
Предмет нашого дослідження — праці греко-католицьких дослідників, їх пояснення і
богословські концепції чину Проскомидії, а також документи УГКЦ, зокрема Катехизм
«Христос — наша Пасха».
Об’єкт цього дослідження — чин Проскомидії.
Для досягнення мети нашими завданнями буде:
— показати фундаментальні підстави чину Проскомидії та найважливіші віхи його
історичного розвитку;
— проаналізувати значення первісного приношення дарів вірними та його наслідки в
сучасному житті УГКЦ;
— вказати методи пояснення Божественної Літургії та розглянути типові символічні
пояснення Проскомидії;
— проаналізувати чин Проскомидії та вияснити його богословський сенс.
Для досягнення мети дипломна робота має відповідну структуру. Вона поділена на два
розділи. Перший з них присвячений історично-літургійному значенню Проскомидії і
розкриває розвиток, первісний сенс і подальше значення приношень у житті Церкви, а
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також формування чину Проскомидії і методи його пояснення. У другому розділі,
спираючись на Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха», ми виокремили для пояснення
чину Проскомидії чотири богословські аспекти: христологічний, антропологічний,
еклезіологічний та космологічно-есхатологічний. Їх порядок обраний з огляду на
більш-менш послідовне розкриття самого чину Проскомидії.
Межі цього дослідження визначаються його предметом і окреслюються використанням
для джерельної богословської літератури праць лише греко-католицьких коментаторів.
Пошук джерельної літератури склав певну трудність. Більшість греко-католицьких
коментаторів Літургії обмежуються простим описом чину Проскомидії та, здебільшого,
його алегоричною символікою. Незважаючи на недоліки таких символічних пояснень, ми
не оминемо їх в нашій праці, але все-таки намагатимемося відштовхуватись, у першу
чергу, від тих богословських моментів, які розкривають глибше значення Проскомидії.
Звичайно, що тут визначальним для нас є концепція і богословські інтуїції Катехизму
УГКЦ «Христос — наша Пасха».
Серед допоміжної літератури ми використовуватимемо в своєму дослідженні праці як
українських, так і іноземних літургістів, хоча слід констатувати доволі незначне
зацікавлення Проскомидією серед західних дослідників. Причиною цього, очевидно, є її
відсутність у латинській Месі.
Головним джерелом нашої праці, який ми аналізуватимемо, є літургійний текст чину
Проскомидії. Усі цитати з нього ми подаватимемо за виданням, текст якого був
благословенний для використання Синодом Єпископів УГКЦ 1988 р . Для порівняння ми
виразно звертатимемося до «Літургікону» митрополита Петра (Могили) та «Уставу
Літургії» патріярха Константинопольського Філотея.
Історичну частину нашого дослідження базуватимемо, насамперед, на працях о. Роберта
Тафта «Великий вход: история перенесения даров и других преданафоральных чинов» і
Toward the Origins of the Offertory Procession in the Syro-Byzantine East, Хью Уайбру
«Православная литургия. Развитие евхаристического богослужения византийского
обряда» та Ганса Йоахима Шульца «Візантійська Літургія. Свідчення віри та значення
символів». Корисними для нас будуть також і напрацювання російського дослідника
Сергія Муретова, хоча слід зауважити, що в дечому вони застарілі, а тому були
скореговані, в тому числі й вищеперерахованими вченими.
Як уже було зазначено, головним богословським коментарем чину Проскомидії в традиції
УГКЦ для нас буде Катехизм «Христос — наша Пасха». Відтак, з огляду на тему,
пріоритетними для нас будуть дослідження та коментарі Божественної Літургії
греко-католицьких авторів, серед яких найважливішими вважаємо такі:
«Народовещание, или слово к народу кафолическому чрез монахов чина святого
Василиа Великого в провенции Полской званию катихистическому прилежащих в повете
Кременецком 1756 года проповеданое», «Літурґіка. Біоґрафічні матеріяли» єпископа
Юліяна (Пелеша), «Божественна Літургія» владики Мирослава (Марусина), «Літурґіка»
патріярха Мирослава Івана (Любачівського) та «Літургійна катехиза: Частина друга.
Пояснення храму та Божественної Літургії», видана патріяршою катехитичною комісією
УГКЦ. Недоліком цих праць для нашого дослідження можна вважати те, що здебільшого
вони повторюють візантійські символічні значення чину Проскомидії та узагальнюють
одна одну, не намагаючись відкрити нове та глибше його розуміння. Винятком, на наш
погляд, є праця о. Мелетія Соловія «Божественна літургія: Історія – розвиток –
пояснення», в якій спостерігається критичний підхід до джерел та поданого матеріалу.
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Через це звертатимемося до цього дослідження частіше, ніж до інших.
Перераховані в списку використаної літератури праці о. Юліяна Катрія, о. Юрія Федоріва
та о. Леоніда Лужницького подають лише загальне домінуюче в свій час розуміння чину
Проскомидії. Поряд з тим доволі об’єктивно, аргументовано та широко проаналізував чин
Проскомидії о. Маркиїл Попель у праці «Литургика или наука о богослуженью Церкви
Греческо-КаѲолическои» .
Серед основної допоміжної літератури через глибоке осмислення чину Проскомидії слід
відзначити твори митрополита Йоана (Зізіуласа), Івана Дмитрієвського та о. Олександра
Шмемана. Їхні та праці інших дослідників, які не належали до УГКЦ, ми
використовуватимемо для кращого висвітлення та пояснення того чи іншого аспекту
Проскомидії, а також для порівняння або доповнення. 
Здебільшого в нашій праці ми застосовуватимемо аналітичний та синтетичний методи.
При цьому, якщо синтетичний домінує в першому розділі, зокрема для висвітлення історії
розвитку чину та його первісного значення, то аналітичний — в другому. Крім того, для
ілюстрації відмінностей у розумінні Проскомидії буде застосований метод порівняння. 
В написанні праці ми стикнулися з певними термінологічними проблемами. Деякі
православні богослови вказують, що вже сам термін «Проскомидія» по відношенню до
першої частини Літургії використовується неправомірно. На їх думку, краще називати її
предложенням, протезисом, чи просто приготуванням дарів . Тим не менше, ми не
заторкуватимемо термінологічну проблематику, а вживатимемо термін «Проскомидія» з
огляду на використання його в традиції УГКЦ. При цьому спробуємо розкрити
етимологію цієї назви. Зазначимо також, що ми вживаємо її з великої літери, спираючись
на Катехизм УГКЦ «Христос — наша Пасха».
Крім того, вважаємо необхідним пояснити, що під з’єдиненою Київською Церквою ми
розуміємо Церкву Володимирового хрещення, яка зберегла візантійський обряд після
підписання Берестейської унії з Римською Католицькою Церквою та має власну
богословську, духовну, літургійну та канонічну спадщину.
ВИСНОВКИ
Приношення дарів усіма вірними для участі в агапах, тобто євхаристійних братолюбних
трапезах, як ми показали в нашій дипломній роботі, заклало підставу сучасного чину
Проскомидії ще в апостольський період. Важливо зазначити, що це приношення не
обмежувалося хлібом і вином. Вірні приносили зі собою також інші продукти, які диякони,
як служителі любові, розподіляли між духовенством, вбогими та потребуючими. Таким
чином, ранньохристиянські приношення мали важливе суспільно-харитативне
спрямування.
Тим не менше, слід пам’ятати, що вірні збиралася не задля трапези як такої, а,
насамперед, задля трапези Христового Тіла й Крові. Адже основою зібрання Церкви є
заповідь Христа звершувати Євхаристію на Його спомин (пор. Лк 22, 19). Ініціатором
приношення хліба й вина, отже, виступає не людина, а сам Бог. До того ж Він першим
приніс самого Себе в досконалу Жертву. Через це хліб і вино як синергійні творіння
приносяться вже у відповідь на Христову Жертву. Крім того, приношення дарів
християнами є знаком цілковитої пожертви Богові себе самих. Звідси можна зробити
висновок, що християни є тими, на кому, як і на дарах, звершується Таїнство Євхаристії
— перетворення в Тіло Христове. Підтвердженням цієї думки є молитва епіклези: «Зішли
Духа Твого Святого на нас і на ці предлежачі дари». Однак ця теза виходить поза межі
нашого дослідження і потребує окремого історично-літургійного огляду та
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богословського аналізу.
Протягом історії Євхаристія відділилася від агап і разом з іншими змінами в
християнському богослуженні це спричинило появу та розвиток літургійного чину
Проскомидії. Знаком звершення Літургії за заповіддю Христа, тобто на спомин Його
добровільної та спасительної Жертви, під час Проскомидії є приготування для Євхаристії
хліба й вина, знаменування просфори, вирізання агнця, його хрестоподібне
надрізуванння, проколення та вливання вина й води до чаші.
Відтак Проскомидія вводить в Жертву Христа цілу Церкву: Богородицю, святих, живих і
усопших. Така свідомість дозволяє пам’ятати про єдність вірних в єдиному Тілі Христа,
Яким є Церква. Це в свою чергу не дозволяє Церкві занедбати закорінене в приношенні
дарів суспільно-харитативне служіння.
Врешті-решт, християни, як священики і надія творіння, вводять в Христову Жертву все
сотворене, залучають його до участі в Божественній Літургії. Тим самим творіння
реалізовує своє есхатологічне покликання прослави Бога, осягаючи повноту Задуму
Божого в Євхаристії. Тому вже від Проскомидії хліб і вино, приготовані для перетворення
в Тіло і Кров Христа, звуться «чесними», «божественними» чи «святими» дарами. Так
чин Проскомидії відкриває величні Божі перспективи для всього творіння і по-новому
ставить перед християнами дане ще Адамові завдання переобразити це творіння, ввівши
його через жертовне приношення в Боже буття.
Саме ці богословські думки про Проскомидію, відштовхуючись від Катехизму УГКЦ
«Христос — наша Пасха», ми намагалися розкрити в нашій дипломні роботі. Водночас,
слід пам’ятати, що внаслідок поширення алегоричних пояснень літургійних обрядів чин
Проскомидії здебільшого трактувався в світлі Христового Різдва або Його страстей і
жертви. Головним недоліком цих пояснень є те, що вони базуються виключно на
зовнішній подібності літургійного дійства та подій з життя Христа і не відповідають
молитвам самого чину. Тому такий метод осмислення Проскомидії та богослужень
вцілому був критикований як деякими українськими, так і іноземними дослідниками.
Сучасне літургійне богослов’я вимагає більш комплексного підходу до пояснення
богослужбових обрядів і практик.
Варто також зазначити, що, хоча Євхаристії відділилася від суспільно-харитативного
служіння, це не зруйнувало, як ми зауважили, їх взаємозв’язку. Суспільний вимір
приношення дарів протягом історії викристалізувався в соціальне служіння Церкви та
отримав назву «дияконія», підстави чого знаходимо в первісному завданні дияконів
розподілити дари. Він надалі проявляється, з одного боку, в осмисленні такого служіння,
а з іншого — безпосередньо в чині Проскомидії. Відтак дияконія вважається
продовженням Христового служіння, а тому — важливим елементом пастирської
діяльності. В житті УГКЦ потреба такого служіння стає все актуальнішою. Суспільний
вимір ранньохристиянських літургійних приношень дарів має виразно вилитись у
функціонування дияконії як служіння любові, соціальної взаємодопомоги, турботи про
вдів, сиріт, вбогих та всіх потребуючих.
Наша дипломна робота не претендує на всеохопне і вичерпне розкриття усіх аспектів
чину Проскомидії в традиції УГКЦ. Її можна вважати радше поштовхом для подальших
досліджень. Адже, з одного боку, богословське пізнання завжди залишає можливість
його поглиблення, а з іншого — потребує доповнення історичними даними дослідження
Проскомидії, зокрема в ранньому періоді Київської Церкви; порівняльним аналізом
практики УГКЦ та інших Церков, зокрема православних Церков візантійської традиції;
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літургійно-канонічними пропозиціями тощо. Особливу увагу ми б звернули на потребі
подальшого осмислення можливостей практичного використання чину Проскомидії в
катехитичній, проповідницькій та, загалом, пастирській діяльності.
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