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Запровадження aкафісту Пресвятій Богородиці
у Київській Русі в п’яту суботу Великого посту
та його формування у Церквах
Володимирового хрещення впродовж століть
Розкрито етимологію слова “акафіст”. Виявлено у якій традиції він зародився. Вказано
із чого він складається у своїй структурі. З’ясовано на честь кого в Східній Церкві існують
складенні акафісти. Розкрито, що їх текстуальне наповнення в переважній більшості
складається із двох частин (історичної та догматичної).
Висвітлено процес зародження та формування акафісту Пресвятій Богородиці у Східній
Церкві. Проаналізовано гіпотези науковців, щодо часу його зародження та авторства.
Повідомлено, що п’ята субота Великого посту у Східній Церкві іменується Акафістовою
суботою, через те, що в цей день існує припис звершувати на її утрені акафіст Пресвятій
Богородиці. З’ясовано, що Акафістова субота була і залишається до сьогодні пов’язаною із
святом Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці (що зародилося в IV ст.).
Вказано час вжитку акафісту до Пресвятої Богородиці у Київській церкві. Простежені
етапи формування його в слов’янській традиції (Київській та Московській церквах).
Виявленні перші друковані видання його в тріодях домогилянської та доніконовської реформи. Охарактеризована редакція його, що міститься в могилянській та ніконівській тріоді.
Досліджено, що текст акафісту Пресвятій Богородиці поєднує в собі поезію, проповідь та
догматику. Виявлено, що акафістний піснеспів до Богородиці має сильний христологічний
характер, оскільки почитання Богородиці звершується не саме в собі, а з огляду на її роль
у воплоченні Христовому. Розкрито, що текст акафісту Пресвятій Богородиці представляє
Її культ під чотирьома відповідними аспектами. Зауважено, що даним акафістом Церкви
Володимирового хрещення в сьогоденні оспівують догми віри прийняті Церквою в
I тисячолітті відносно Пречистої Діви Марії.
155

Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”. 2022. Вип. 32
Встановлено, що в честь Пресвятої Богородиці в ході століть повстали акафістні ікони.
Вказано та розкрито, як візуально текст акафісту до Пресвятої Богородиці (для п’ятої суботи
Великого посту) представляє акафістна ікона із клеймами.
Виявлено, що для акафістів в Церквах Володимирового хрещення в сьогоденні існує
відповідна літургійна книга Акафістник, хоча деякі із них можуть друкуватися також окремо і в інших літургійних книгах, як наприклад акафіст до Пресвятої Богородиці для п’ятої
суботи Великого посту.
Ключові слова: акафіст, акафіст до Пресвятої Богородиці, Акафістова субота, акафістник,
Роман Сладкопівець, акафістна ікона, Посна Тріодь, Церкви Володимирового хрещення
Petro Sabat
The introduction of the Akathist to the Our Most Holy Lady Theotokosin Kyivan Rus on
the Fifth Saturday of Lent and its formation in Churches of St. Volodymyr’s Baptism over
the centuries
Etymological meaning of the term “Akathist” is disclosed. It is specified in which tradition it had
emerged.Its structural compositionis shown. It is determined in honor ofwhich person akathists were
composed in the Eastern Churches.It is stated that their content consists mostly of two parts (historical
and dogmatic). It isfound out that the concluding part of akathist is a prayer (or prayers) that contains
final appeal and supplication to the person in honor ofwhich it was composed. The liturgical books
that contained the first manuscript akathists are listed.
It is noted that in the Eastern Church the Fifth Saturday of Lent is called “the Saturday of the
Akathist” as it is prescribed to perform the Akathist to the Our Most Holy Lady Theotokos during
the matinsof that day. It is found out that the “Saturday of the Akathist” always was and now is
still connected with the Feast of the Annunciation of Our Most Holy Lady Theotokos (emerged in
the 4th century). It is stressed that at the beginning of its origin(6th – 7th centuries) the “Saturday
of the Akathist” had no relation to any historical event. It is stated that just after the Council in
Trullo (692) the Feast of the Annunciation was allowed to be celebrated in any day of Lent and the
“Saturday of the Akathist” was dedicated to the memory of the Liberation of Constantinople from
infidels in 626. Later also were other events connected with the protection of Constantinople from
invaders by the Theotokos.
Hypotheses of scholars concerning the establishment of the “Saturday of the Akathist”
in the Eastern Church are presented and analyzed. It is found out that all of them ascertain
that it was established in honor of the Mother of God as the expression of gratitude for Her
protection from the enemies of Constantinople, the capital of Byzantium. It is stated that the
“Saturday of the Akathist” has no relation to Lent. It is noted that the Saturday celebration
during Lent was determined by Church tradition and based on the protection of people by
the Mother of God.
The publication represents the emergence and formation process of the Akathist to the Our
Most Holy Lady Theotokos in the Eastern Church. Hypotheses of scholars concerning the time of
the emergence and the authorship are analyzed. It is noted thatnot only many other akathists to the
Virgin Mary were composed on the model of the Akathist to the Our Most Holy Lady Theotokos
but also many of such akathists were dedicated to God and saints.
The time of use of the Akathist to the Most Holy Theotokosin Kyivan Churches is specified.
Stages of the Akathist to the Most Holy Theotokos formation in the Slavic tradition are traced both
in Kyivan and Moscow Churches. First printed editions have been found in the “Triodions” published
before the Mohyla’s and the Nicon’s reforms. The edition that was found in Mohyla’s and Nikon’s
“Triodions” is characterized.
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It is found out that the text ofthe Akathist to the Most Holy Theotokos combines elements of
poetry, sermon and dogmatics. It is revealed that the akathist chants devoted tothe Virgin Mary
contain significant Christological motives since the veneration of the Theotokos is not carried out
independently but in relation to Her role in the Christ’s incarnation. It is discovered thatthe text ofthe
Akathist to the Our Most Holy Lady Theotokos represents Her cult in the context of four highlighted
aspects. It is emphasized that today the akathist is used by Churches of St. Volodymyr’s Baptism to
extol the dogmas of faith accepted by the Church in the first millennium especially what concerns
the person of the Virgin Mary.
It isstated that over the centuries in honor of the Most Holy Theotokos emerged Akathist Icons. It
has been found out that there are a few types of them including the icons with kleimo. Visualization
of the text ofthe Akathist to the Our Most Holy Lady Theotokos by theicons with kleimo is described
and explained. It is shown how it helps thefaithful to keep focused on the veneration of the Most
Holy Theotokos during its performance in church (or at home).
It is noted that there is presently in Churches of St. Volodymyr’s Baptism a liturgical book named
the Book of Akathists. Though some of them may be printed also separately in other liturgical books, as
it is in case with the Akathist to the Our Most Holy Lady Theotokos onthe Fifth Saturday of Lent.
Keywords: Akathist, AkathisttotheOur Most Holy Lady Theotokos,Saturday of the Akathist, Book
of Akathists, Romanos the Melodist, Akathist Icon, Lenten Triodion, Churches of St. Volodymyr’s
Baptism

Актуальність дослідження полягає у відображенні об’єктивної реконструкції
історичного процесу, присвяченого вивченню запровадження aкафісту Пресвятій
Богородиці у Київській Русі в п’яту суботу Великого посту та його формування в
церквах Володимирового хрещення впродовж століть.
Метою статті є висвітлити та проаналізувати практику запровадження aкафісту
Пресвятій Богородиці у Київській Русі та його формування і звершення в церквах
Володимирового хрещення в ході століть. Завданням статті є розглянути та коротко проаналізувати текст aкафісту Пресвятій Богородиці, який вживався у Церквах
Володимирового хрещення в п’яту суботу Великого посту вході століть. Представити
та проаналізувати коротко акафісні богородичні ікони, а зокрема ікону з клеймами
для aкафісту Пресвятій Богородиці (п’ятої суботи Великого посту).
Щодо дослідження зародження, розвитку та поширення aкафісту Пресвятій
Богородиці в церквах Володимирового хрещення, то на сьогодні маємо лише написані
деякі загальні (довші чи коротші) замітки від таких дослідників: Є. Ловягіна [37,
c. 192–201], Фiларета Гумилевского [68, c. 186–187], Г. Дебольского [20, c. 110–115],
Ю. Катрія [31, c. 112–116], М. Козлова [34, c. 3–12; 35, c. 43–49; 36, c. 37–43], К. Керна
[32, c. 28–29] та ін. [38; 48; 70]. Ніхто із дослідників не розглядав його розвиток
та формування в церквах Володимирового хрещення в ході століть застосовуючи
порівняльний аналіз, а також не подавав богословський коментар на його текст, що
вважаємо за потрібне коротко представити у даній статті.
Вперше буде представлено на основі друкованих джерел (зокрема, постних тріодей)
розвиток та формування aкафісту Пресвятій Богородиці в церквах Володимирового
хрещення в XVII – початку XXI cт.
Слово “акафіст” (грец. ακαθιστος) (акафістос), дослівно означає “несідальний
(гімн)” [30, c.169 (п. 524)]. Перший акафіст виник у візантійській літургійній традиції
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[7, c. 48]. Він не мав своєї назви, не містив даних, щодо дати і місця написання, та імені
автора. Лише згодом, через декілька століть, коли з’явилися інші подібні акафісти,
за ним закріпилась назва “акафіст до Пресвятої Богородиці” [34, c. 4]. Було вказано
приблизний час і місце його написання, а також представлено декілька гіпотез, щодо
авторства [67, c. 371–381]. Таким чином, саме слово “акафіст” із означення конкретного тексту перетворилося в означення жанру [34, c. 4].
Деякі дослідники вважають, що акафістні кондаки й ікоси первісно були складені
для свята Благовіщення [31, c. 115; 46, c. 157], а щойно потім з них утворили перший
акафіст, як окрему “благодарну” пісню до Пресвятої Богородиці (за особливий її захист вірних перед ворогами), що передає зміст 1-го кондака акафісту до Пресвятої
Богородиці, так: “Непереможній Владарці на честь перемоги ми, врятовані від лиха,
благодарні пісні виписуємо Тобі, раби Твої, Богородице. А Ти, що маєш силу нездоланну, від усяких нас бід охорони [50, c. 207].”
Загалом акафіст – це довгий хвалебний піснеспів; також це і велика літургійна
поема, під час служіння якої вірним прийнято стояти в храмі [50, c. 187]. Акафіст
є також і дуже гарною молитвою для вірних, яку вони можуть промовляти разом
з усіма у храмі під проводом священнослужителя, або приватно в дома [30, c. 169
(п. 524)]. Він складається з 25 окремих пісень: 13 коротких, які називаються кондаки,
та 12 довших, які називаються ікоси [31, c. 113], а також молитви [2; 7; 8]. Кондак – це
коротка пісня в якій прославляється подія з життя Господа Бога, або Божої Матері чи
святих (одного або кількох) [2; 7; 8; 9]. Ікос – це ширша пісня, вона слідує за кондаком
та продовжує прославляти того, на чию честь складено акафіст [2; 7; 8; 9]. Отже,
кондак – це неначе тема, а ікос – її розвиток [17, c. 138]. Перша частина акафісту
в переважній більшості є історичною, вона може оспівувати життя Господа Бога,
Божої Матері, а також святого (одного чи кількох), залежно від того, на чию честь
складений акафіст [50, c. 187]. Друга частина акафісту є переважно догматичною та
повчальною, вона оспівує правди віри про дану особу [50, c. 187]. Завершальною
частиною акафісту є молитва, яка висловлює кінцеве звернення і прохання до того,
на чию честь складений акафіст [2; 7; 8; 9].
Акафіст до Пресвятої Богородиці [5], а також інші акафісти, що виникли у
візантійській літургійній традиції спочатку містилися в рукописних грецьких богослужбових книгах, таких як: кондакаріях, мінеях, тріодях, часословах, богородичниках,
акафістниках, требниках, богослужбових збірниках, молитвословах, а потім перейшли
у друковані аналогічні грецькі видання.
В Київську літургійну практику акафісти увійшли завдяки перекладам їх із грецької
мови і спочатку містилися в слов’янських рукописних богослужбових книгах, а
потім перейшли і у друковані богослужбові книги, такі як: Посна Тріодь, Псалтир,
Часослов, Акафістник, Молитовник та ін. [51].
Особливий період розвитку у творчості нових слов’янських акафістів в україн
ських Церквах Київської традиції почався в кінці XVIII ст. та триває до сьогодні.
Нові акафісти в сьогоденні укладаються святим особливо почитаним, та новопроголошеним, як у православних Церквах так і в Греко-католицькій церкві в Україні
(УГКЦ) [51].
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В українських Церквах Володимирового хрещення є складено багато різних
акафістів до Бога, Пресвятої Богородиці, а також до святих, як одного так і кількох
[2, с. 3–225; 30, с. 169 (п. 527)]. Вони можуть звершуватися безпосередньо у храмах,
як окремо, так і в складі молебня перед іконами чи перед мощами святих [51].
Акафістна творчість була і залишається явищем широко поширеним, нові акафісти,
як колись так і сьогодні, укладаються як духовенством так і мирянами. Процес
входження певного акафісту в богослужбову практику Церков Київської традиції
протягом століть залишається тим самим: автор чи зацікавлена особа (наприклад,
настоятель монастиря, священник чи мирянин) подають акафіст до церковної влади,
а вона вирішує чи даному акафісту давати церковне потвердження на друкування,
тобто, дозволяти його для богослужбового вжитку чи ні.
В УГКЦ священнослужителям можна використовувати текст акафісту, якщо він
має церковне потвердження. Священнослужителів до цього зобов’язує насамперед
Кодекс канонів Східних Церков [33, c.186 (кан. 656)], Інструкція про впорядкування книговидання в УГКЦ [25], а також Інструкція щодо подання і затвердження
літургійних текстів, їх перевидань і перекладів [26, c. 66–67] та Партикулярне право
УГКЦ [27].
В наш час здебільшого акафісти в Церквах Володимирового хрещення зібрані в
книзі, що називається Акафістник [2; 7; 8; 9], хоча деякі із них можемо зустріти у часословах [69, c. 412–441], молитовниках [50, c. 187–224] та ін. книгах [39; 40; 47].
Причина встановлення Акафістової суботи у Східній Церкві (в п’яту суботу Великого посту) та припису на її утрені звершувати акафіст Пресвятій
Богородиці
Церковний устав Східної Церкви передбачає один раз в рік, а саме: в п’яту суботу
Великого посту на утрені служіння акафісту Пресвятій Богородиці [45, c. 106; 52,
c. 273]. П’ята субота Великого посту, через те, що на її утрені є припис служити акафіст
Пресвятій Богородиці, який можна назвати символом і вершиною культу Богоматері
у Східній Церкві, називається Акафістовою суботою [31, c. 112]. Акафістова субота
була і залишається пов’язаною із святом Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці.
Свято Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці від свого зародження (IV ст.) [31, c. 380] і до Трулльського собору (у 692 р.) переносилося на неділю.
В цей день згадувалося також визволення Константинополя від іновірців у 626 р.,
а Акафістова субота була немов би передсвяттям до цього свята (Благовіщення
Пресвятої Владичиці нашої Богородиці). Коли Трулльський собор дозволив святкувати свято Благовіщення (25 березня) у будь-який день Святої Чотиридесятниці [44,
c. 537], то за Акафістовою суботою (а не за днем свята Благовіщення) було закріплено
згадувати пам’ять про визволення Константинополя від іновірців у 626 р.
Існує три гіпотези серед науковців, щодо встановлення Акафістової суботи на
цей день. Згідно першої [29, c. 35] вона була встановлена на честь Божої Матері, як
подяка за охорону столиці Візантії – Константинополя від нападу ворогів в 626 р.
за цісаря Іраклія [46, c. 41], коли на місто Константинополь зі сходу наступали перси, а із заходу – скити чи авари. В час, коли столиця Візантії перебувала у великій
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небезпеці патріярх Сергій І (610–639) узяв ризу та ікону Пречистої Діви Марії, звану
“Одигитрія”, та процесійно з вірними обходив місто. Йдучи біля храму Пресвятої
Богородиці на передмісті Влахерни, він замочив у морі ризу Божої Матері, після чого
одразу повстала буря, яка затопила ворожі кораблі. Місто було врятоване. Народ, що
бачив чудо Божої Матері, опісля зібрався до храму на Влахерні й цілу ніч провів у
молитві, співаючи похвальну пісню-акафіст на честь Пресвятої Богородиці. Пізніше
до цієї пам’яті були доданні й інші згадки охорони Богородицею Візантії: від арабів
у 672–678 рр. (за іншими відомостями 669–675 рр.) і 716 р. [29, c. 35]. Вказані вище
три випадки нападу на Константинополь іновірців і його охорони Богородицею,не
співпадають в часі із святкуванням Акафістової суботи, тому у візантійському церковному календарі вони (ці події) святкуються окремо та в інші дні року [29, c. 35–37].
Дана гіпотеза дослідників, як бачимо є хибною.
Згідно другої гіпотези Акафістова субота була встановлена на честь Божої Матері,
як подяка за потрійну охорону Константинополя від нападу ворогів [46, c. 41].
Перший раз, як вже згадувалося, це було в 626 р., коли на місто наступали перси та
скити (чи авари) [31, c. 112]. Другий раз це було за правління цісаря Костянтина II
Погоната (641–668), в другій половині VII ст., коли на Константинополь наступали
магометани, а Пречиста Діва Марія його чудесно охоронила [31, c. 113]. Третій раз –
за цісаря Льва Ісаврія (716–750), в першій половині VIII ст., коли магометани оточили Константинополь великим числом кораблів, а Пречиста Діва Марія чудесно його
захистила від них [31, c. 113]. Вище вказані випадки нападу на Константинополь
і його охорони Богородицею також не співпадають із святкуванням Акафістової
суботи. Проте деякі науковці продовжують дотримуватися цієї гіпотези, ймовірно
тому, що ці три події згадує Мінея постова в Акафістову суботу [53, арк. 729–735;
54, арк. 350–354 зв.; 58, арк. 400–401; 61, арк. 374 зв.–383 зв.].
Згідно третьої гіпотези Акафістова субота була встановлена на згадку події охорони Константинополя від нападу русичів у 860 р. [16, c. 357]. Коли військо русичів
на чолі з князем Аскольдом взяли в облогу центр православ’я – Константинополь і
намагалися захопити місто, то мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися з благанням про порятунок до Пресвятої Богородиці, і Пресвята Богородиця
з’явилася перед ними, та вкрила їх своєю преясною хусткою-покровою (омофором).
Після чого вороги (русичі) вже не могли бачити їх і відступили. Вражений руський
князь Аскольд та його дружинники прийняли Св. Таїнство хрещення та стали християнами. Князь Аскольд при хрещенні отримав ім’я Микола, після цього походу для
русичів в Києві була створена церковна митрополія. Подія нападу на Константинополь
русичів і його охорони Богородицею також не співпадає із святкуванням Акафістової
суботи, оскільки пам’ять про охорону Богородицею Константинополя від русичів в
церковному константинопольському календарі святкується 25 червня [29, c. 37]. Дана
гіпотеза, як бачимо також хибна.
Акафістова субота при зародженні, як бачимо, не мала стосунку до якоїсь
історичної події. Як вже згадувалося, після Трулльського собору за Акафістовою
суботою було закріплено згадувати пам’ять про визволення Константинополя від
іновірців у 626 р. В пізнішому часі до Акафістової суботи додавалися й інші згадки
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пам’яті охорони Богородицею Константинополя від іновірців. Акафістова субота не
має також відношення до Чотиридесятниці посту. Вона випадає в тому часі на підставі
церковної традиції [31, c. 112] і базується на заступництві Божої Матері за людей.
Зародження та авторство акафісту Пресвятій Богородиці
Питання зародження і авторства акафісту Пресвятій Богородиці є досить складне і
до цього часу не є вирішено однозначно [1, c. 322–327; 68, c. 185–189]. Це пов’язано з
тим, що в рукописній традиції акафіст передавався анонімно. Питання авторства даного
акафісту до сьогодні залишається відкритим [7, c. 48]. За останні більше як сотню років
вчені подали багато гіпотез відносно авторства даного акафісту. Авторство акафісту
приписували Аполлінарію Лаодікійському (жив у IV ст.), преподобному Роману
Сладкопівецькому (жив у VI ст.), патріарху Константинопольському Сергію I (жив у
VII ст.), диякону храму Св. Софії із Царгороду Георгію Пісиду (жив у VII ст.), який
описав війну Візантії з аварами, коли Пречиста Діва Марія чудесно захистила столицю
від ворогів, патріарху Константинопольському Герману I (жив в VIII ст.), монахині Кассії
(жила в IX ст.), патріарху Фотію (жив у IX ст.) та ін. [29, c. 37–38; 67, c. 371–381]. Серед
дослідників існувала навіть гіпотеза про сирійське походження гімну [67, c. 371–381].
В наш час більшість дослідників вважають автором акафісту Пресвятій Богородиці
преподобного Романа Сладкопівця [21, c. 115; 34, c. 3; 46, 157], а також є прихильники
думки, що його зародження відбулося у візантійській літургійній традиції в період між
правлінням імператора Візантії Юстиніана I (527–565) та імператора Іраклія (610–641),
тобто між VI – початком VII ст. [7, c. 48]. Ті дослідники, які вважають автором акафісту
преподобного Романа Сладкопівця підкреслюють, що акафіст за композиційною та
метричною структурою є кондаком, а ікоси (херетизми) були дописані пізніше, в 20-ті
рр. VII ст. патріархом Сергієм [67, c. 371–381].
Акафіст Пресвятій Богородиці був перекладений зі старогрецької мови на латинську між кінцем VIII [46, c. 41] і серединою IX ст. [67, c. 371–381]. Пiзніше акафіст
переклали такими мовами: арабська, слов’янська, болгарська, румунська, турецька,
англійська, німецька, французька, російська, новогрецька та ін. [51].
По моделі найстаршого (першого) акафісту до Пресвятої Богородиці, розвинулось не тільки багато інших акафістів до Пресвятої Богородиці, але й багато
різних акафістів до Бога та до святих [2, c. 3–225]. Особливу роль в написанні нових акафістів Господніх, Богородичних, та до святих відіграли такі церковні діячі:
Константинопольский патріарх Ісидор I Бухирас (134–1349) і Константинопольский
патріарх Філотей Коккін (1353–1354, 1364–1376), котрі жили в XIV ст. [34, c. 5].
Історія запровадження та формування акафісту Пресвятій Богородиці у
Церквах Володимирового хрещення в X – початку XXI ст.
В історії розвитку акафісту Пресвятій Богородиці в Київській літургійній традиції,
можна спостерегти такі 3 етапи:
1) поява першого перекладу акафісту на слов’янську мову в X ст. у Посній Тріоді
[34, c. 6];
2) поява нової редакції перекладу акафісту здійсненої на Афоні в першій половині
XIV ст. (правдоподібно болгарським книжником старцем Іоанном) і введену в практику Тирновським патріархом – св. Євфімієм [34, c. 6];
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3) домогилянська [59, арк. 655–690] та доніконовська редакція [42; 62, арк. 482–
490 зв.], що використовувалась у практиках київських та московських;
4) поява т. зв. могилянської редакції друкованого акафісту в Посній Тріоді в 1640 р.
[53, арк. 729–735 ], що дістала поширення в православних київських [60, арк. 333 зв.–
341], а пізніше в унійних виданнях [55, арк. 358 зв.–387 зв.; 56, арк. 343 зв.–357 зв.;
57, арк. 589–602 зв.; 58, арк. 393–400], та ніконовської редакції друкованого акафісту у
Посній Тріоді в 1656 р. [63, арк. 440 зв.–456 зв.], що дістала поширення в московських
[34, c. 6; 64, арк. 399–414], а пізніше синодальних виданнях [62, арк. 324–329 зв.].
При чотирьох перелічених перекладах акафісту Пресвятій Богородиці на
слов’янську мову припадали деякі риторичні та метричні особливості грецького
оригіналу, однак акафіст зберіг всю повноту догматичного змісту [51], що є дуже
важливим для Церкви, яка через богослужіння висловлює віру Христову своїм
вірянам.
Важливо є зауважити, що в час ісихазму в Київській церкві акафісти навіть були
увійшли в монаше правило, про що свідчать слов’янські рукописи XIV–XVI ст.
та стародруковані книги. Якщо в кінці XIV – першій половині XV ст. в рукописах
здебільшого зустрічалися по два, три чи чотири акафісти, то із другої половини
XV ст. з’являються збірники, в яких акафісти творять навіть тижневий (седмичний)
цикл [34, c. 8].
Оригінальні слов’янські акафісти до XVI ст. є невідомі. В XVIІ ст. було написано
дуже мало слов’янських акафістів. Так, в 1698 р. в Києво-Печерському видавництві
був опублікований акафіст до Великомучениці Варвари, мощі якої знаходилися в
Києві ще з домонгольских часів [51].
Для п’ятої суботи Великого посту – “Акафістової” – текст акафісту до Пресвятої
Богородиці протягом XVII–XX ст. [ 53, арк. 726–763; 54, арк. 348–359 зв.; 58, арк. 393–
400; 61, арк. 373–386; 65, арк. 324–329 зв.] Церквами Київської традиції друкувався
в Посній Тріоді церковнослов’янською мовою. Текст даного акафісту друкувався
також протягом століть в окремій богослужбовій книзі (Акафістник) та для вірних
у молитовниках. У XX ст. в УГКЦ текст даного акафісту з’явився у молитовниках
українською мовою [43, c. 565–578; 50, c. 207–224], а також друкувався гражданкою в
УПЦ МП у богослужбовій книзі Акафісник [7, c. 4–47]. В 2002 р. в УПЦ КП у Посній
Тріоді з’явився текст цього акафісту українською мовою [66, c. 361–374].
Сучасний текст акафісту Пресвятій Богородиці, що міститься (в подібних редакціях) в українських Церквах Київської традиції представляє науку Східної Церкви щодо
культу Божої Матері та закликає вірних до її почитання. Текст акафісту Пресвятій
Богородиці поєднує в собі поезію, проповідь і догматику. Акафістний піснеспів до
Богородиці має сильний христологічний характер, оскільки почитання Богородиці
звершується не саме в собі, а з огляду на її роль у воплоченні Христовому. В даному
акафісті Церкви Київської традиції оспівують догми віри прийняті Церквою в I тисячолітті відносно Пречистої Діви Марії. Насамперед акафістом Пресвятій Богородиці
Церкви Київської традиції прославляють богоматеринство Пречистої Діви Марії
такими словами:
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УПЦ МП
[65, арк. 324–324 зв.].
рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво
сэдaлище: рaдуйсz, ћкw н0сиши
носsщаго вс‰ (Ікос 1);
рaдуйсz, сади1телz жи1зни
нaшеz р0ждшаz (Ікос 3).

ПЦУ (УПЦ КП)
[66, с. 361–362].
радуйся, Престоле Царський;
радуйся, бо Ти носиш Того,
Хто все носить (Ікос 1);
радуйся, бо Ти народжуєш
Садівника нашого життя
(Ікос 3).

УГКЦ
[58, арк. 393].
рaдуйсz, ћкw є3си2 ЦReво
Сэдaлище: рaдуйсz, ћкw н0сиши
Носsщаго вс‰ (Ікос 1);
рaдуйсz, Сади1телz жи1зни
нaшеz р0ждшаz (Ікос 3).

В акафісті Церкви Київської традиції також величають непорочність і
вічне дівицтво Пречистої Діви Марії такими словами:
УПЦ МП
[65, арк. 326 зв.].
рaдуйсz, цвёте нетлёніz:
рaдуйсz, вёнче воздержaніz
(Ікос 7); рaдуйсz, дв7ство и3
ржcтво2 сочетaвшаz (Ікос 8).

ПЦУ (УПЦ КП)
[66, с. 366–367].
радуйся, квітко нетлінності;
радуйся, вінче стримання (Ікос 7);
радуйся, бо Ти дівоцтво й
різдво з’єднала (Ікос 8).

УГКЦ
[58, арк. 396].
рaдуйсz, цвёте нетлёніz:
рaдуйсz, вёнче воздержaніz
(Ікос 7); рaдуйсz, Дэвство и3
Ржcтво2 сочетaвшаz (Ікос 8).

В акафісті Церкви Київської традиції підкреслюють постійну віру Церкви
в покров і заступництво Матері Божої в небі за людей такими словами:
УПЦ МП
[65, арк. 324. – арк. 329 зв.].

ПЦУ (УПЦ КП)
[66, с. 361–374].

рaдуйсz, м0сте преводsй
сyщихъ t земли2 на нб7о
(Ікос 2); рaдуйсz, всегw2 мjра
њчищeніе (Ікос 3); рaдуйсz,
покр0ве мjру, ши1ршій џблака.
(Ікос 6); рaдуйсz, судіи2
првdнагw ўмолeніе (Ікос 7);
рaдуйсz, є4юже воздви1жутсz
побBды; рaдуйсz, души2 моеS
сп7сeніе (Ікос 12).

Радуйся, мосте, що провадить
від землі до неба (Ікос
2); радуйся, всього світу
очищення (Ікос 3); радуйся,
покрове світу, ширший від
хмари (Ікос 6); радуйся,
Судді Праведного ублагання
(Ікос 7); радуйся, бо через
Тебе досягаються перемоги;
радуйся, душі моєї спасіння
(Ікос 12).

УГКЦ
[58, арк. 393–400].
рaдуйсz, м0сте преводsй
сyщихъ t земли2 на нб7о
(Ікос 2); рaдуйсz, всегw2
мjра њчищeніе (Ікос 3);
рaдуйсz, Покр0ве мjру,
ши1ршій џблака (Ікос 6);
рaдуйсz, Судіи2 Праведнагw
ўмолeніе (Ікос 7); рaдуйсz,
є4юже воздви1жутсz побBды;
рaдуйсz, души2 моеS сп7сeніе
(Ікос 12).

Хоча у виданнях українських Церков Київської традиції в посних тріодях
у Акафістову суботу в акафісті немає молитви (чи молитов), проте для
цього акафісту в даних Церквах приписується також молитва до Пресвятої
Богородиці (одна чи дві). Для наочності, щодо кількості молитов у даному
акафісті в українських Церквах Київської традиції, та розгляду їхньої мовної
редакції, наводино їхні тексти:
163

Науковий щорічник “Історія релігій в Україні”. 2022. Вип. 32
УПЦ МП
[10; 34, c. 46–48]

ПЦУ (УПЦ КП)
[6]

УГКЦ
[50, c. 223–224]

Молитва

Пресвятої Богородиці

О, Пресвята́я Госпоже́
Влады́чице Богоро́дице,
вы́шши еси́ всех А́нгел
и Арха́нгел, и всея́ тва́ри
честне́йши, помо́щнице еси́
оби́димых, ненаде́ющихся
наде́яние, убо́гих засту́п
нице, печа́льных утеше́ние,
а́лчущих корми́тельнице,
наги́х одея́ние, больны́х ис
целе́ние, гре́шных спасе́ние,
христиа́н всех поможе́ние и
заступле́ние. О, Всеми́лос
тивая Госпоже́, Де́во Бого
ро́дице Влады́чице, ми́лос
тию Твое́ю спаси́ и поми́луй
святе́йшия патриа́рхи пра
восла́вныя, преосвяще́нныя
митрополи́ты,
архиепи́скопы и епи́скопы
и весь свяще́ннический
и и́ноческий чин, и вся
правосла́вныя христиа́ны
ри́зою Твое́ю честно́ю
защити́; и умоли́, Госпо
же́, из Тебе́ без се́мене
воплоти́вшагося Христа́
Бо́га на́шего, да препоя́шет
нас си́лою Свое́ю свы́ше,
на неви́димыя и ви́димыя
враги́ на́ша. О, Всеми́лос
тивая Госпоже́ Влады́чице
Богоро́дице! Воздви́гни
нас из глубины́ грехо́в
ныя и изба́ви нас от гла́да,
губи́тельства, от тру́са и
пото́па, от огня́ и меча́, от
нахожде́ния иноплеме́н
ных и междоусо́бныя бра́
ни, и от напра́сныя сме́рти,
и от нападе́ния вра́жия, и
от тлетво́рных ветр, и от
смертоно́сныя я́звы, и от
вся́каго зла. Пода́ждь, Гос
поже́, мир и здра́вие рабо́м
Твои́м, всем правосла́вным
христиа́ном, и просвети́ им

Прийми, о,
всеблагопомічна, пречиста
Госпоже, Владичице
Богородителько, ці чесні
дари, що Тобі єдиній
належаться, від нас,
недостойних рабів твоїх.
Ти з усіх родів вибрана,
Ти показалася вищою від
усього небесного і земного
творіння, тому що через
Тебе Господь сил був з
нами, і через Тебе ми
Сина Божого пізнали, і
сподобилися святого тіла
його і пречистої крови його.
Тому блаженна єси в родах
родів, богоблаженная,
бувши від херувимів
світліша і серафимів
чесніша.
І нині, всепіта,
Пресвятая Богородице,
не переставай молитися
за нас, недостойних рабів
твоїх, щоб ми ізбавилися
від усяких хитрощів
лукавого і від усякого
підступу, і щоб збереглися
ми непошкодженими від
усякого диявольського
отруйного нападу. Але
молитвами Твоїми
аж до кінця збережи
нас неосудженими,
щоб ми, спасені твоїм
заступництвом і поміччю,
возсилали славу, хвалу,
подяку й поклін за все у
Тройці єдиному Богові і
Сотворителеві всього, нині
і повсякчас, і на віки віків.
Амінь.
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ум, и о́чи серде́чнии, е́же
ко спасе́нию; и сподо́би
ны, гре́шныя рабы́ Твоя́,
Ца́рствия Сы́на Твоего́,
Христа́ Бо́га на́шего; я́ко
держа́ва Его́ благослове́на
и препросла́влена, со Без
нача́льным Его́ Отце́м, и
с Пресвятым, и Благи́м, и
Животворя́щим Его́ Ду́хом,
ны́не и при́сно, и во ве́ки
веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая
О, Пресвята́я Де́во Ма́
ти Го́спода, Цари́це Не
бесе́ и земли́! Вонми́
многоболе́зненному
воздыха́нию ду́ш на́ших,
при́зри с высоты́ святы́я
Твоея́ на нас, с ве́рою и
любо́вию покланя́ющихся
пречи́стому о́бразу Твоему́.
Се бо грехми́ погружа́емии
и скорбьми́ обурева́емии,
взира́юще на Твой о́браз,
я́ко живе́й Ти су́щей с на́
ми, прино́сим смире́нныя
моле́ния на́ша. Не и́мамы
бо ни ины́я по́мощи, ни
ина́го предста́тельства,
ни утешения, то́кмо Тебе́,
о, Ма́ти всех скорбя́щих
и обремене́нных. Помози́
нам немощны́м, утоли́
скорбь на́шу, наста́ви
на путь пра́вый нас,
заблужда́ющих, уврачу́й и
спаси́ безнаде́жных, да́руй
нам про́чее вре́мя живота́
на́шего в ми́ре и тишине́
проводи́ти, пода́ждь хри
стианскую кончи́ну, и на
стра́шнем суде́ Сы́на Тво
его́ яви́ся нам милосе́рдая
Засту́пница, да всегда́ пое́м,
велича́ем и сла́вим Тя, я́ко
благу́ю Засту́пницу ро́да
христиа́нскаго, со все́ми
угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Молитва

Прийми, о могутня на все
добре, Пречиста Владичице
Богородице, у дар від нас,
негідних слуг Твоїх, цю
величальну пісню, що Тобі
єдиній належить, бо Тебе
вибрано з усього людського
роду, Ти вища понад усі
створіння небесні й земні.
Бо через Тебе був з нами
Господь сил, через Тебе
пізнали ми Сина Божого
й удостоїлися Святого
Тіла і Пречистої Крови
Його. Тому блаженна
Ти з роду в рід, Ти
світліша від херувимів і
чесніша від серафимів.
І нині, Всехвальна і
Пресвята Богородице, не
переставай молитися за
нас, недостойних слуг
Твоїх, щоб ми встереглися
від усякої омани лукавого
та від усякого лиха, щоб
вийшли цілими з-посеред
убивчих диявольських
спокус. До кінця життя
нашого молитвами Твоїми
зберігай нас перед вічним
засудом, щоб ми, спасенні
Твоїм заступництвом і
поміччю, віддавали за
все славу, хвалу, подяку
і честь у Святій Тройці
Єдиному Богові і Творцеві
всього сотворіння, нині, і
повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.
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Текст акафісту до Пресвятої Богородиці разом із молитвою (чи молитвами) в
українських Церквах Київської традиції представляє привілеї, ласки і роль Божої
Матері в спасінні людства [50, с. 207–224; 58, арк. 393–400; 65, арк. 324–329 зв.;
66, c. 361–374], які збуджують в серці християн віру в опіку та заступництво Божої
Матері за них перед Богом.
Акафістні ікони Пресвятої Богородиці
Перша Акафістна ікона Пресвятій Богородиці (чудотворна) відома також як
“Привітання Богородиці”, “Похвала Пресвятій Богородиці” та “Мироточива” [23].
Вона зберігається в монастирі Св. Діонісія на Св. горі Афон в Греції [23]. Цю ікону
тримав у своїх руках патріарх Константинопольський Сергій I під час обходу стін
Константинополя, оточеного персами і скитами (чи аварами) в 626 р. Перед даною іконою вперше був відспіваний акафіст до Пресвятої Богородиці. В Східній
Церкві існує декілька різновидів ікон з найменуванням “Акафістна Божа Матір”
[28]. Відомою є Акафістна Зографська ікона з XIII ст. [12], перед якою на горі Афон
монах-старець кілька разів на день промовляв акафіст Пресвятій Богородиці. Під
час молитви акафісту йому було дане обявлення від ікони Божої Матері, аби він
повідомив ігумена монастиря, що на обитель чекає набіг ворогів латинян і щоб монахи тікали в гори аби врятуватися [12]. Попри пересторогу згаданий монах разом
із 25 ченцями не покинули обитель, а зачинившись в монастирській башні згоріли
заживо, небажаючи прийняти унію із Заходом. Ікону, яка була із ними під час пожежі
знайшли вцілілою серед попелу згарища [11]. В літургійному році у Православній
церкві згаданій іконі присвячене святкування 23 жовтня (10 жовтня за юліанським
календарем) [12]. Відомою є також Акафістна Хіландерська чудотворна ікона XIX ст.
[14], яка після пожежі іконостасу в 1837 р. була врятована і залишилася неушкодженою. Перед нею був прочитаний акафіст до Пресвятої Богородиці і вона також
отримала назву Акафістної [24]. Цій іконі встановлено святкування в Православній
церкві на 25 січня (12 січня за юліанським календарем) [14]. До сьогодні в Грецькій
православній церкві існує чимало ікон з іменуванням “акафістна” [13].
Для акафістного типу богородичних ікон є характерним представлення того чи
іншого епітету Богородиці, яким Її величають в акафісті. Основне значення богородичного типу акафістних ікон – прослава Пресвятої Богородиці. Більша частина
акафістних богородичних ікон – поєднання ікони Богородиці з доповнюючими елементами: “Неопалима купина”, “Гора Нерокосічна”, “Життєносне” або “Животворне
джерело”, “О Тебі радується всяка твар”.
У візантійській літургійній традиції в ході століть навіть був вплив акафісту
Пресвятої Богородиці на церковну іконографію. Акафіст Пресвятій Богородиці навіть
зумів створити жанр іконографічного вираження, окремих іконографічних сюжетів.
В честь Пресвятої Богородиці впродовж століть повстало не тільки багато акафістів,
а також багато акафістних ікон, серед них і ікони з клеймами. Також відбувалося виокремлення клейм із акафістних ікон з клеймами та їхнє подальше окреме поширення
у візантійській практиці.
Вже із XIV–XV ст. бачимо появу і поширення акафісних ікон богородичних
в Київській церкві. До числа поширених ікон акафістних в українських Церквах
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Київської традиції належить до сьогодні ікона акафістна Пресвятій Богородиці без
клейм чи із клеймами для п’ятої суботи Великого посту – акафістової.
Текст акафісту Пресвятій Богородиці для п’ятої суботи Великого посту дуже
гарно представляється іконографічно на іконі із клеймали в українських Церквах
Київської традиції. Центральне зображення на іконі посідає лик Божої Матері, а по
боках подані 24 клейми на яких зображені події, що відповідають тексту кондаків
та ікосів акафісту. Таким чином вірні не тільки чують текст акафісту, але й бачать на
іконі події, що оспівуються в ньому.
Від ХVIІ ст. до сьогодні триває розвитком акафістної іконографії в українських
Церквах Київської традиції. В православних Церквах Володимирового хрещення
навіть існує традиція святкування акафістних ікон в літургійному році [28].
Церковний устав Східної Церкви передбачає один раз в році, а саме в п’яту суботу
Великого посту на утрені служіння акафісту Божій Матері [45, c. 106; 52, c. 273].
П’ята субота Великого посту, через припис служити на утрені акафіст Пресвятої
Богородиці, який можна назвати символом і вершиною культу Богоматері у Східній
Церкві, називається Акафістовою суботою [31, c. 112].
Акафістова субота не має якогось відношення до Чотиридесятниці посту. Вона не
пов’язана із якоюсь конкретною історичною датою, а випадає в тому часі на підставі
церковної традиції [31, c. 112]. Акафістова субота була встановлена в Східній Церкві,
на мій погляд, на честь Божої Матері, як подяка за неодноразову видиму і невидиму
охорону столиці Візантії – Константинополя та її вірних від нападу ворогів-іновірців
в перших віках християнства [46, c. 48].
Перший акафіст, що зародився у Церкві спочатку не мав назви, проте пізніше
його почали іменувати акафістом Пресвятій Богородиці. Традиційно прийнято
уважати його виникнення у візантійській літургійній традиції між початком VI і початком VII ст. [7, c. 48]. Хоча існує також гіпотеза про його сирійське походження
[67, c. 371–381]. Загально прийнято уважати автором даного акафісту преподобного
Романа Сладкопівця [34, c. 3; 46, c. 157], хоча існує багато гіпотез, щодо інших можливих авторів даного акафісту, таких як: Аполлінарія Лаодікійского (жив в IV ст.),
патріарха Константинопольського Сергій I (жив в VII ст.), диякона храму святої Софії
Царгороду Георгія Пісида (жив в VII ст.), патріарха Константинопольського Германа I
(жив в VIII ст.), монахині Кассії (жила в IX ст.), патріарха Фотія (що жив в IX ст.), а
також і інших [67, c. 371–381].
Перший акафіст Пресвятій Богородиці на слов’янській мові з’явився в Київській
церкві із грецького перекладу в X ст. І хоча текст акафісту Пресвятій Богородиці через переклад втратив деякі риторичні та метричні особливості грецького оригіналу,
однак він зберіг всю повноту догматичного змісту [51]. За зразком першого і
найстарішого акафісту до Пресвятої Богородиці, розвинулось не тільки багато інших
акафістів до Пресвятої Богородиці, а й багато різних акафістів до Бога, та до святих
[2, c. 3–225].
В тексті акафісту Пресвятій Богородиці представлено культ Божої Матері під
такими трьома прикметами (аспектами): богоматеринство [58, арк. 393; 65, арк. 324–
324 зв.; 66, с. 361–362], чистота (непорочність) і вічне дівицтво [58, арк. 396; 65,
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арк. 26 зв.; 66, с. 366–367] та покров (заступництво) [58, арк. 393–394, 396, 400; 65,
арк. 324–325 зв., 326 зв., 329 зв.; 66, с. 361–362, 364, 367, 374].
У Східній Церкві окрім акафісту Пресвятій Богородиці, який приписує звершувати церковний устав на розсуд настоятеля однієї чи іншої парафії, чи на прохання
вірних можуть звершуватися протягом року й інші акафісти: до Бога, до Пресвятої
Богородиці, до святих (одного чи кількох) [2, c. 3–225].
Під час Великого посту за Східною церковною традицією акафісти не читаються
ні в церкві, ні вдома [19], виняток становлять неділі, п’ята субота Великого посту, що
називається “Акафістова субота”[58, арк. 393–400; 65, арк. 324–329 зв.; 66, с. 361–374]
та свято Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.
На саме свято Благовіщення в українських православних Церквах Київської традиції
(УПЦ МП [15], ПЦУ (УПЦ КП) [3] та УГКЦ [4]) існує навіть спеціальний акафіст
для цього дня – “Акафіст Благовіщенню Пресвятій Богородиці” та навіть ікона із
клеймами.
Залишається пам’ятати, що жоден акафіст (як до Бога, так і до Пресвятої Богоро
диці чи святих) не зважаючи на свій молитовний жанр не можна вважати важливішим
за богослужіння денного циклу та Божественну Св. Літургію Івана Золотоустого,
Василія Великого чи Напередосвячених дарів.
Акафіст Пресвятій Богородиці для п’ятої суботи Великого посту дуже гарно
представляється іконографічно на іконі із клеймали. Він візуально представляє події
акафісту вірним, тому використання такої акафісної ікони з клеймами потрібно дораджувати використовувати ієрархам Церков Володимирового хрещення в п’яту
суботу Великого посту.
Беручи до уваги, що в УГКЦ Посна Тріодь була видана ще в 1906 р. за благословенням митрополита А. Шептицького [58], а також, що в молитвослові УГКЦ
cьогодні не подано тексту акафісту для п’ятої суботи Великого посту – акафістної [41,
c. 507], та що постанови Патріаршого синоду єпископів УГКЦ, що відбувся у Львові
(Брюховичах), 2–9 вересня 2008 р. визначили серед пріоритетів діяльності Патріаршої
літургійної комісії опрацювання деяких богослужбових книг, серед яких Великопісна
та Квітна Тріоді [49]. Залишається сподіватися, що вони скоро з’являться в УГКЦ і
тоді священники зможуть служили акафіст для п’ятої суботи Великого посту із Посної
Тріоді офіційно потвердженої Церквою, a не із приватної [18, c. 74] чи молитовника –
“Прийдіте поклонімся” [50, c. 207–224], як можна спостерігати сьогодні.
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