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наристів богословських студій. Нотний і текстовий матеріал, поданий тут, досить 
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СЛОВО ВІД УПОРЯДНИКА 

Цей збірник церковних наспівів українською мовою формувався поступово, насам
перед як підручник Літургійного співу для студентів-богословів Львівської Духовної 
Семінарії Святого Духа. Його основна мета - є якнайточніше зберегти спадщину 
церковного мелосу. 

Церковнослов'янська мова, яка віками відшліфовувала "під себе" музичні фрази , 
звороти в богослуженнях, тепер поступово замінюється українською мовою. І це 
підставляння українського тексту не завжди є легкою справою (збільшується або 
зменшується об'єм тексту, зміщуються акценти) , бо й самі переклади мають певні 
розбіжності і вимагають доопрацювання. Якщо наспівників церковнослов'янською 
мовою, упорядкованих багатьма авторитетними і достойними авторами, є немало, то 
українською мовою впорядковані поки що тільки окремі видання. Деякі доробки, а 
саме: ірмоси опрацьовані ієромонахом Г.пібом Лончиною; догмати, стихири подібні 
та пропарі подібні-сідальні, які опрацював Мирослав Дещиця, директор музично-
богословського училища, використані в цьому збірнику. Допомогу в підготовці 
музичного матеріалу деяких розділів надали дяк Архикатедрального Собору Святого 
Духа, викладач музично-богословського училища п. Михайло Соснівський, та ви
кладач цього ж училища п. Богдан Корінь. 

Цочуваюся до милого обов'зку висловити щиру подяку всечеснішим отцям Львів
ської Духовної Семінарії Святого Духа ректорові Степанові Меньку та віце-ректорові 
Романові Мірчуку, викладачеві музично-богословського училища н. Богданові Ко-
ріню, які з великим працелюбієм взяли участь у роботі комісії з обговорення та 
прийняття воскресних гласів, самогласних та болгарських стихир під головуванням 
голови літургійної комісії Львівської Архієпархії УГКЦ ієромонаха Гліба Лончини. 
Для складання тропарів, кондаків, прокіменів, стихир та інших наспівів було вико
ристано Гласнопіснець о. Ісидора Дольницького, виданий у Львові 1894 року. Особ
ливістю цього збірника є те, що у розділі "Про Утреию" подається повністю текс
товий і нотний матеріал Пасхальної Утрені. Це додає зручності при богослуженні 
цього чину, і немає потреби у користуванні додатковими джерелами текстового чи 
нотного матеріалів. В останньому розділі подається декілька варіантів священичих та 
дияконських виголосів мирної та прохальної єктеній, анафори. Весь нотний матеріал 
подається для середнього голосу у вигідних теситурних умовах. 

Проте цей збірник не претендує на довершеність і досконалість. Можливо, хтось 
із дяків, дослідників чи аматорів церковного співу винайде чи опрацює кращий 
музичний зворот чи музичну фразу , яка би милозвучніше та глибше розкривала зміст 
тексту та підняла б наш український обряд на ще досконолішу мистецьку висоту, і це 
буде тільки на більшу славу Божу. 

Професор літургійного співу 
Львівської Духовної Семінарії Святого Духа 
Володимир Головко 
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