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ANAFORA SAIDZKA Z VII WIEKU
I JEJ RELACJA DO ANAFORY
ŚWIĘTEGO BAZYLEGO WIELKIEGO
Opublikowana w 1960 roku pochodząca z Egiptu Anafora saidzka
(koptyjska) z VII wieku stanowi ważne źródło do poznania historii po
wstania Anafory św. Bazylego Wielkiego1, która jest odprawiana w Ko
ściele prawosławnym dziesięć razy w roku2. Publikacja Anafory saidzkiej pozwoliła na postawienie kilku hipotez odnoszących się do samej
Anafory Bazylego Wielkiego, które należy jednak rozpatrywać na tle roz
woju liturgii w Bizancjum, a zwłaszcza w Konstantynopolu.
W IV wieku Konstantynopol stał się w Cesarstwie Rzymskim cen
trum życia państwowego i kościelnego. Od tego też czasu stolica zaczęła
silnie oddziaływać na liturgię innych wschodnich patriarchatów, ale miał
również miejsce proces odwrotny: liturgie wschodnie oddziaływały na
liturgię Konstantynopola. Początkowo Konstantynopol był prawdopodobnie
zależny w swej liturgii od zwyczajów Kapadocji.
W pierwszej połowie naszego stulecia Hieronymus Engberding do
konał krytycznej analizy dużej ilości manuskryptów dawnych anafor
noszących imię Bazylego Wielkiego i wyróżnił dwie redakcje, aleksan
dryjską i kapadocko-bizantyjską(z wariantami ormiańskim i syryjskim).
Anafora redakcji egipskiej nosi cechy anafory przednicejskiej, widoczne
już w lakonicznej Anaforze Tradycji Apostolskiej: prefację stanowi krót
ka doksologia skierowana do Ojca, po Sanctus równie krótko zostaje

1Br, s. 321-337 = PE, s. 230-243 = W M , s. 129-139; Ren, 1, s. 63-71 = PE, s. 347-357 = W M,
s. 237-242; PG, 31, kol. 1667-1672 = W M , s. 252-258.
2 Liturgię B azylego W ielkiego odpraw ia się w pięć niedziel W ielkiego Postu, w Wielki
Czw artek, w W ielką Sobotę, w w igilię św ięta N arodzenia C hrystusa (24 XII), w dniu pa
m ięci św iętego (1 I) i w w igilię św ięta O bjaw ienia Pańskiego (5 I).
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przedstawiony dogmat Wcielenia, przechodzący poprzez krótką anamnezę
w epiklezę i intercesję.
Koptyjska (aleksandryjska) i bizantyjska Anafora Bazylego Wielkiego
reprezentują dwie różne duchowości i wykazują wspólne źródło pocho
dzenia. Również bardzo wyraźny jest w obu anaforach podział na teologię
w prefacji i ekonomię w m odlitw iepost-Sanctus. Słowa ustanowienia
i anamneza są w obu wersjach prawie identyczne. W wersji koptyjskiej
występują liczne interwencje diakona i ludu, zwłaszcza w opisie ustano
wienia, a poza tym anafora jest głośno odmawiana. Tekst bizantyjski jest
bardziej rozwinięty i inspirowany przez Biblię, co nadaje mu swoisty
koloryt teologiczny, nie występujący w redakcji koptyjskiej. Tekst epiklezy jest w obu redakcjach różny, w koptyjskiej bardziej prosty i archaicz
ny. Gesty kapłana i diakona w redakcji bizantyjskiej są sym boliczne
i mistyczne, podczas gdy u Koptów związane są z wymawianymi słowami
(zwłaszcza w opisie ustanowienia). W tekście Anafory Bazylego Wiel
kiego obu redakcji można wyróżnić dwie wyraźne warstwy. Pierwsza,
zawierająca prefację, Sanctus i modlitwę post-Sanctus, pełna jest remi
niscencji biblijnych i ustawiona w perspektywie Ap 4-5 oraz psalmów
dziękczynnych (Ps 134-135). W drugiej natomiast, zawierającej słowa
ustanowienia, anamnezę i epiklezę, jest (z wyjątkiem opisu ustanowienia)
znacznie mniej reminiscencji biblijnych (w intercesji Anafora Bazylego
Wielkiego zwraca się ku rzeczywistości doczesnej). W procesie ewolucji
historycznej Anafora Bazylego Wielkiego nabrała w Egipcie cech typowo
koptyjskich3.
Z kolei B. Capelle po porównaniu Anafory Bazylego Wielkiego z
traktatami De Spiritu Sancto, Contra Eunomium, wielkimi regułami,
listami, pismami egzegetycznymi i homiliami, doszedł do wniosku, że
opublikowana przez E. Renaudota koptyjska Liturgia Bazylego Wielkiego4
jest przednicejską Anaforą Kościoła Kapadocji. Jej nazwa - Liturgia
Bazylego Wielkiego - wynika stąd, że w starożytności istniał zwyczaj
3 H. E ngberding. D as E ucharistische H och gebet d e r B asileiosłitu rgie. M ünster, 1931;
S. de Beaurecueil. „La Prière eucharistique dans la liturgie égyptienne de Saint B asile” .
Les Cahiers Coptes, 3(1954), z. 6, s. 8-10.
4 Ren, 1, s. 57-89 = MW , s. 237-242; por.: В. Capellle. Les Liturgies „basilien n es” et
sa in t B asile, [w:] J. D o resse & E. L anne. Un Tém oin archaïque de la litu rgie c opte de
s. Basile. L ouvain, 1960, s. 51-72.
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nazywania anafory nie według pochodzenia terytorialnego, ale imieniem
zwierzchnika Kościoła.
Liturgia Bazylego Wielkiego stwarza poważne problemy, gdyż wia
domo, że jest oryginalnym dziełem św. Bazylego Wielkiego, ale otwartą
pozostaje kwestia relacji między formularzami greckim redakcji egipskiej
i greckim redakcji bizantyjskiej. W 1960 roku J. Doresse i E. Lanne opu
blikowali fragmenty saidzkiej (koptyjskiej) wersji Anafory Bazylego
Wielkiego (jej przekład poniżej), starszej niż zachowana wersja bizantyjska,
gdyż pochodzącej z VII wieku. Wersja saidzka wymienia koptyjskiego
arcybiskupa (patriarchę) Aleksandrii Beniamina I (ok. 590-662) i niezna
nego bliżej biskupa Kolutosa (kopt. Kolluthos pepiskopos). Zachowany
tekst został przepisany w końcu VIII lub na początku IX wieku. Cechami
charakterystycznymi zachowanej anafory jest użycie koptyjskiego słowa
hal (gr. δούλος) na określenie patriarchy, co przywołuje zwrot cum
fam ulo tuo z kanonu rzymskiego oraz określenie patriarchy terminem
„arcybiskup” (kopt. parchiepiskopos), co występuje także w Euchologionie
Białego Klasztoru. Redakcja egipska Anafory Bazylego Wielkiego jest
pięciokrotnie krótsza od tekstu rozwiniętego, a poza tym zawiera wyłącz
nie elementarne tezy doktrynalne, co skłania do przyjęcia hipotezy, że dla
św. Bazylego kanwę stanowiła wcześniej zredagowana Anafora Kościoła
Kapadocji. Redakcja egipska (grecka i koptyjska) powtarza pierwotną
anaforę, podczas gdy tekst dłuższy w swej potrójnej redakcji (bizantyjska
- ormiańska - syryjska) jest formą ostateczną. Grecka redakcja egipska
{Codex Paris gr 325 z XIV wieku) została opublikowana przez E. Renaudota
(fragment Caire 20 z XIV wieku opublikowała H. G. Evelyn-White),
wersja koptyjska przez K. Labiba w 1902 roku (dotychczas nie opraco
wano katalogów rękopisów bohairskich), a wersja etiopska przez S. Euringera. Wersja saidzka wydaje się być pierwotnym formularzem egipskim.
Brakuje w niej jednak początku i dwie pierwsze zachowane linie (kopt.
ebol hitm pef s n o f- „przez krew Jego”) nie odpowiadają żadnemu znanemu
tekstowi Anafory Bazylego Wielkiego. Pomimo opublikowania wersji
saidzkiej i badań porównawczych przeprowadzonych przez H. Engberdinga problem autorstwa Liturgii Bazylego Wielkiego pozostał nierozwiązany5.
Zredagowana przez Bazylego Wielkiego Liturgia szybko została przy
jęta w Armenii, Syrii i Bizancjum, przy czym wszędzie wnoszono w nią
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uzupełnienia lokalnego charakteru, co później dało powód do wyróżnienia
redakcji lokalnych6.
Potoczna opinia głosi, że Liturgia Bazylego Wielkiego, jeden z wiel
kich pom ników klasycznego języka greckiego, wzięła swój początek
z CA VIII7. Bazyli Wielki przerobił zwłaszcza anaforę, natomiast Grze
gorz z Nazjanzu prawdopodobnie zaprowadził ją w Konstantynopolu.
Tymczasem na Wschodzie Liturgia Bazylego Wielkiego walczyła o pierw
szeństwo z Liturgią Jakuba Apostoła, na przykład w Gruzji od XI wieku,
gdzie Liturgia Bazylego Wielkiego pojawiła się w X wieku. Liturgię Ja
kuba Apostoła celebrowano w Gruzji do synodu w Ruisi w 1103 roku,
który poparł stanowisko Giorgi Mtacmideli, a tym samym odrzucił tra
dycję jerozolimską. Wątpliwości pojawiły się już w XI wieku, o czym
świadczy odpowiedź udzielona przez Ekvtime Mtacmideli na pytanie
Tevdore Sabacmideli:
- Co jest z Liturgią Jakuba, czy jest ona prawdziwa, czy też nie?
- Liturgia Jakuba jest na pewno prawdziwa i znana jest w Kościele
greckim, a także u n as... Wszyscy celebrują teraz Liturgię Chryzostoma,
a w poście Bazylego. Jeśli jednak ktoś chce, to może służyć Liturgie
Jakuba, Piotra, Chryzostoma lub Bazylego8.
Jest faktem, że św. Bazyli (329-379) poczynił ważne zmiany w liturgii,
która odznaczała się w Kapadocji porządkiem i dyscypliną oraz zaprowadził
całonocne czuwanie z antyfonalnym śpiewem psalmów9 Je d n ak pomni
5 Ren, 1, s. 57-85; H. E velyn-W hite, The M onasteries o f the W adi’N Natrun. Part 1: N ew
C optic Texts from the M onastery o f S. M acarius. N ew York, 1926, s. 200; Pidżom ente
pieu ch ologion ethuab. K air, 1618, 1902^, s. 312-436; S. Euringer. D ie A ethiopische
Anaphora des H eiligen Basilius, nach vier H andschriften he raus ge geben, übersetzt und
m it Bemerkungen versehen. R om a, 1934, s. 98; B. C apelle, Les Liturgies „basiliennes" et
sa in t B asile, [w:] J. D o resse & E. L anne. Un Tém oin arch aïqu e de la litu rgie c o p te de
s. Basile, s. 4-10, 45-74; H. E ngberding. D as Eucharistische H ochgebet d es B asileios
Liturgie, s. LX X X V I, X IX -X X III.
6 N. D. U sp ie n sk i. „ W iz a n tijsk a ja litu rg ija ” . B o g o slo w sk ije Trudy, 21 (1 9 8 0 ), s. 19;
R. B om ert. Les Com m entaires byzantins de la D ivine Liturgie du VIIe au XVe siecle.
Paris, 1966, s. 33-34.
7 F. Probst. Liturgie des 4 Jahrhunderts und deren Reform. M ünster, 1893, s. 135.
8 K. K ekelidze. D riew nie-gruzinskij archijeratikon. Tiflis, 1912, s. X -X I; G. Peradze.
„E in D o k u m en t d e r m itte ra ltlic h te n L itu rg ie g e sc h ic h te G e o rg ie n s” . K y rio s, 1 (1936),
s. 74-79.
9 B azyli W ielki. Lettre 297. [w:] Lettres de saint Basile. Paris, 1961, II, s, 186.
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kiem jego działalności jest Liturgia, która zachowała się w użyciu litur
gicznym w dwóch wersjach: konstantynopolitańskiej czyli bizantyjskiej
(z wariantami syryjskim i ormiańskim) i aleksandryjskiej czyli egipskiej
(z wariantami koptyjskim i etiopskim ). Pewne rozbieżności rękopisów
i przekładów w różnych wersjach Liturgii Bazylego Wielkiego wskazują,
że będący w użyciu tekst nie jest pierwotnym, ale przeszedł w ciągu wie
ków drobne zmiany i uzupełnienia. Tekst redakcji egipskiej jest mniej
rozwinięty niż redakcji bizantyjskiej, która zawiera interpolacje o cha
rakterze teologicznym, a także początek modlitwy post-Sanctus zapoży
czony z Anafory Jana Chryzostoma [,,μετα τούτων (z tym i)... και λεγομεν
(i mówimy”)]10.
W ciągu wieków Liturgia Bazylego Wielkiego została wyraźnie ze
pchnięta na drugi plan, jednakże proskomidia i wstępne modlitwy aż do
modlitwy za katechumenów przy końcu liturgii słowa są wspólne dla obu
Liturgii, to znaczy Liturgii Bazylego Wielkiego i Liturgii Jana Chryzo
stoma. Natomiast modlitwy ofiarowania zawierają motywy wcześniej
sze. Przeto jako materiał do analizy pozostaje sama anafora. I tu niespo
dzianka. Okazuje się, że wcześniejsza Anafora Bazylego Wielkiego ma
układ bardziej logiczny i jest bardziej rozczłonkowana niż późniejsza ana
fora. Przede wszystkim zaznacza się różnica odnośnie do tego, co dopiero
w VII wieku ustala się ostatecznie w teologii bizantyjskiej, a mianowicie
rozróżnienia między teologią i ekonomią. W Anaforze Bazylego Wiel
kiego przed Sanctus jest umieszczona wyłącznie teologia, a po Sanctus
ekonomia11.
Ponieważ nikt nie jest w stanie wypowiedzieć całej chwały Boga,
więc możemy sławić Boga jedynie w Jego transcendencji, i to jest naj
większa oryginalność Anafory Bazylego Wielkiego. Stąd modlitwa staje
się hymnem trynitamym, który jest rozumiany już nie w sposób apofatyczny lecz poprzez fakt, że w Chrystusie zostało nam dane „poznanie
10 H. E ngberding. „D ie A ngleich u n g d e r b y zantinischen C hry so sto m u slitu rg ie in die
b yzantinische B asiliusliturgie” . Ostkirchliche Studien, 13 (1964), s. 105-122; Tenże. D as
eucharistische H ochgebet d e r Basiliosliturgie. s. 11; por. I. W. Popow. Wasilij Wielikij,
archijepiskop kiesarijskij, wsielenskij otiec i uczytiel Cerkwi, [w:] Praw osiaw naja bogoslow skaja enciklopiedija. Piotrograd, 1902, III, kol. 188-189.
11 J. W inger. Pochodzenie Liturgii św. Jana Chryzostoma, [w tegoż:] O istocie Prawosławia.
Wybór pism . W arszawa, 1983, s. 131-137.
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Twojej prawdy”. Być może w tym właśnie jest rys autentycznie bazy Hań
ski. Bóg przejawia się w liturgii jako niepoznawalne poznanie. Wiąże się
z tym dążenie św. Bazylego do unikania w liturgii problemów spornych,
przy równoczesnym pozytywnym wykładzie teologii trynitamej i pneumatologii, co było wyraźną walką z arianizmem i innymi herezjami oraz
wyrazem jego polityki religijnej mimo ogólnej tendencji do spekulacji
teologicznych. Widoczne jest to także w skierowanym przeciwko pneumatomachom sformułowaniu „przez którego [Chrystusa] objawił się Duch
Święty” (gr. παρ’ου το πνεύμα το άγιον εξεφανη)12. Właśnie te tendencje
najbardziej przemawiają za autorstwem Bazylego Wielkiego. Również
zadziwiająca zbieżność wszystkich wersji tej Liturgii (z wyjątkiem etiop
skiej13 ) wskazuje nie tylko na to, że pochodzi ona z jednego źródła, ale
również na to, że jej autor był osobą tak szanowaną, iż nie pozwalało to
na wprowadzanie do tej Liturgii poważniejszych zmian. Jeżeli natomiast
chodzi o to, jaki tekst liturgiczny posłużył św. Bazylemu za wzór, to sądzę,
że słuszna jest opinia upatrująca źródło Anafory Bazylego W ielkiego
w przednicejskiej Anaforze Kościoła Kapadocji, związanej z tradycjami
syryjskimi i egipskimi14.
Instruktywne jest tutaj porównanie Anafory Bazylego W ielkiego
i eklezjologii trynitamej św. Bazylego, co przeprowadził ojciec Boris
Bobrinskoy, porównując bizantyjską Anaforę Bazylego Wielkiego zwłasz
cza z traktatem De Spiritu Sancto i z listami. Pozwolę sobie przytoczyć za
autorem jedynie trzy porównania:

12 L. Ligier. Célébration divine et anam nese dans la prem iere partie de l ’anaphore ou
canon de la m esse orien tale, [w :] E u ch aristie d ’O rien t et d ’O cciden t. P aris, 1970, II,
s. 139-178; M. J. L ubatschiw skij. „D as heiligen B asilius liturgischer K am pf gegen den
A ranism us. Ein Beitrag zur Textgeschichte der Basiliesliturgie” . Zeitschrift fü r K atholische
Theologie, 66( 1942), s. 20-38; B. Capelle. „La Procession du Saint-Esprit d ’après la liturgie
grecque de saint Basile” . O rient Syrien, 7 (1962), s. 75-76.
13 The Liturgy o f the Ethiopian Church, T ranslated by the M. D aoud, R evised by B. M.
H azed. A ddis A baba, 1954, s. 156-172 = W M , s. 259-273.
14 Por. N. D. U spienski. „A nafora” . Bogoslow skije Trudy, 13 (1975), s. 87-92. L iturgia
B azylego W ielkiego je st celebrow ana w w ersji aleksandryjskiej przez K optów (P idżom
ente pieuchologion ethouab. s. 312-436), natom iast inne anafory, pochodzenia g reckiego
i syryjskiego, zarzucono (por. Le G rande Euchologe du m onastère Blanc. Ed. E. L anne,
Paris, 1958, s. 265-408) z w yjątkiem A nafory Grzegorza Teologa i aleksandryjskiej A nafory
M arka Ew angelisty.
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Prefacja Anafory Bazylego Wielkiego
Zadatek przyszłego dziedzictwa

Traktat De Spiritu Sancto
Zadatek przyszłego dziedzictwa
(PG, 32, kol. 129C)

Początek wiecznych dóbr

Początek wiecznych dóbr
(PG, 32, kol. 132B)

Moc życiodajna

Moc życiodajna
(PG, 32, kol. 129D)15.

Frapujący jest także paralelizm w użyciu terminów chrystologicznych
i pneumatologicznych, na przykład:
Syn

Duch Święty

który jest Obrazem Twojej dobroci

Zadatek przyszłego dziedzictwa

który ukazuje w sobie Ciebie, Ojca

Łaska przybrania za synów

Bóg prawdziwy

Duch Prawdy

Życie

Początek życia przyszłego

Uświęcenie

Źródło uświęcenia

Moc

Moc ożywiająca

Również inne użyte zwroty, jak „okazać” (gr. αναδειξαι), występują
w 27 rozdziale traktatu De Spiritu Sancto. Ojciec В. Bobrinskoy zwrócił
też uwagę na właściwy św. Bazylemu realizm liturgiczny, znaczenie
wspólnoty-jedności (gr. κοινωνία) oraz ekonomię uświęcenia wiernych,
co w połączeniu z eklezjologią intercesji (modlitwy wstawienniczej)16
pozwala przyjąć za pewnik, że autorem anafory jest sam Bazyli Wielki.
Rozpatrując problem autorstwa Anafory Bazylego Wielkiego należy
wziąć pod uwagę następujące fakty:
1. Faust z Bizancjum (przełom IV i V wieku) w swojej Historii A r
menii (księga 5, rozdział 28) cytuje fragment modlitwy post-Sanctus Ana
fory Bazylego Wielkiego, wiążąc ten cytat z okresem po śmierci patriar15 B. Bobrinskoy. Liturgie et ecclésiologie trinitaire chez saint Basile, [w:] E ucharisties
d ’O rient et d 'O ccident, II, s. 205. C ytaty w edług W M , s. 130-131.
16 Tamże, s. 206 i 215.
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chy Nersesa (373 rok), najprawdopodobniej z 385 rokiem. Jednakże dzie
ło to jest kompilacją z drugiej połowy V wieku, a fragment z Anafory
Bazylego Wielkiego budzi wątpliwości jeśli chodzi o jego autentyczność
i tłumaczenie francuskie go opuszcza (nota: Nous avons supprimé, cette
invocation qui ne renferme rien d ’historique), podczas gdy angielskie
zachowuje17.
2. Proklus (ок. 446 roku) wymienia Bazylego Wielkiego po Klemen
sie Rzymskim i Jakubie Apostole, a przed Janem Chryzostomem, jako
autorów Liturgii. Przyjęcie tezy, że utwór ProklusaDe traditione Divinae
Missae powstał w VII wieku, nie podważa samego świadectwa tego trakta
tu. Autor uważał, że Bazyli Wielki, a następnie Jan Chryzostom skracali ten
sam tekst Liturgii Jakuba Apostoła. W XX wieku H. Lietzmann i A. Baum
stark uznali Liturgię CA VIII („klementyńską”) za źródło Liturgii Jakuba
Apostoła i Liturgii Bazylego Wielkiego (P. Drews zwrócił uwagę na
późniejsze teologumeny), co oznacza, że opowiadali się za ewolucją od
tekstu krótkiego do rozwiniętego18.
3. Piotr Diakon (520 rok) stwierdza, że Liturgię Bazylego Wielkiego
celebrowano na całym Wschodzie, cytując równocześnie fragment anafory:
„Hinc etiam beatus Basilius Caesariensis episcopus, in oratione sacri altaris,
quam paene universus frequentat Oriens, inter caetera: Bona (inquit),
Domine, virtutem ac tutamentum: malos quaesumus bonos facito, bonos
in bonitate conserva, omnia enim potes, et non est qui contradicat tibi;
cum enim volueris salvas, et nullus resistit voluntati tuae” 19.
4. Leoncjusz z Bizancjum (ок. 531) mówi o Liturgii Bazylego Wiel
kiego i Liturgii Apostołów, zarzucając Nestoriuszowi, że w ich miejsce
17 D zieło F austa z B iza n cju m w ydali w ję z y k u o rm ia ń sk im m e c h ita ry śc i w W enecji
w 1832 roku (przekład francuski: B ibliothèque H istorique, [w:] C ollection des H istoriens
anciens et m odernes de I ’A rm enie. Paris, 1847, I, s. 293; przekład angielski: The E pic
H istories A ttributed to P ’aw stos B uzand. C am bridge, M assachusetts, 1989, s. 208-209).
18 Proklus. D e traditione D ivinae M issae. PG , 65, kol. 849-852; H. L ietzm ann. M esse
u n d H errenm ahl. Bonn, 1926; A. B aum stark. L iturgie com parée. P rincipes et m éth o d es
p o u r l ’étude historique des liturgies chrétiennes. C hevetogne, 19533, s. 58 i nss.; P. Drew s.
U ntersuchungen über die Sogenannte K iem entische Liturgie im 8 B uche d e r A postolischen
Konstitutionen. T übingen, 1906, s. 11.
19 Piotr D iakon. E pistola X VI. PG , 65, kol. 449; Tenże. D e Incarnatione et G ratia. PG,
62, kol. 90; por. G. A. M icheli. „Firm ilian and E ucharistie C onsecration” . The Jo u rn a l o f
Theological Studies, 5 (1954), s. 218; A. Raes. „L’A uthenticité de la liturgie byzantine de
saint B asile” . R evue des E tudes B yzantines, 16 (1958), s. 158.
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wprowadził inną Liturgię, pełną błędów: . .aliam enim Missam effutivit
praeter illam quae a Patribus tradita est Ecclesiis, neque reveritus illam
apostolorum, nec illam magni Basilii in eodem spiritu conscriptam”20.
5. Informacja zawarta w 32 kanonie Soboru in Trullo z VII wieku
wspomina Liturgię Jakuba Apostoła i Liturgię Bazylego Wielkiego: . .we
dług ciała brat Chrystusa, naszego Boga, Jakub, któremu jako pierwszemu
została powierzona katedra Kościoła jerozolimskiego, i Bazyli, arcybi
skup Kościoła w Cezarei, którego chwała obiegła cały świat, przekazując
nam na piśmie ów pełen tajemnic święty obrządek nakazali, aby podczas
Boskiej Liturgii święty kielich napełniać wodą i winem”21.
6. Vita Sancti Basilii, przypisywana Amfilochowi z Ikonium (ok. 340ok. 396), podaje, że św. Bazyli ułożył pięć modlitw:
a) modlitwę proskomidii po wielkim wejściu,
b) anaforę,
c) modlitwę przed Ojcze nasz,
d) modlitwę skłonienia głów przed komunią,
e) modlitwę poprzedzającą Sancta sanctis22.
7. Można także za M. Righettim w zwrocie αγραφοι ευχών διατάξεις
w mowie pochwalnej Grzegorza Teologa ku czci Bazylego Wielkiego
widzieć aluzję do Liturgii Bazylego Wielkiego23.
Jakie jest przeto źródło pochodzenia Anafory Bazylego Wielkiego?
A. Raes suponował w 1958 roku, że Bazyli Wielki jest autorem obu wersji
anafory, co byłoby przypadkiem analogicznym do redakcji obu tekstów
ascetycznych Bazylego. Louis Bouyer uznał zaś, że Bazyli Wielki, autor
obu wersji, sam wprowadził w Egipcie krótszą anaforę podczas swojej
wizyty w tej prowincji w 357 roku. Pozostaje jednak otwartą kwestią, czy
tekst krótszy jest autorstwa Bazylego Wielkiego, czy też jest Anaforą
20 L eo n c ju s z z B iza n c ju m . L ib ri tre s c o n tra n e sto ria n o s et eu tych ian os. PG , 86,
kol. 1368; por. H. L ietzm ann. M esse und H errenm ahl. s. 133; A. B aum stark. „D as
eucharistische H ochgebet und die L iteratur des nachexilischen Judentum s” . Theologie
und Glaube, 2 (1910), s. 353; Tenże. „Zur U rgeschichte d er C hrysostom osliturgie” . Tamże,
5 (1 9 1 3 ), s. 299-313.
21 K niga praw ił. Izdał G. G rabbe. M ontreal, 1 9 7 1 ,1, s. 137-138.
22 Vita Sancti Basilii. [w:] Am philochii Iconensis opera. Parisiis, 1664, s. 175; Ren, 1,
s. X X X V II; рог. K. Kern. Jew charistija. Paris, 1947, s. 128-131; N. D. U spienski.
„A nafora” , s. 101.
23 M. Righetti. M anuale di storia liturgica. M ilano, 19502, 1, s. 108.
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Kościoła Kapadocji. Z konstatacji G. A. Michella, że Anafora Bazylego
Wielkiego ma wiele wspólnego z Anaforą Jakuba Apostoła, do czego na
wiązał W. E. Pitt, nie można wyprowadzić wniosku o zależności Anafory
Bazylego Wielkiego od Anafory Jakuba Apostoła, gdyż pewne podobień
stwa dają się zauważać we wszystkich anaforach rodziny syro-antiocheńskiej, a także widoczne są podobieństwa Anafory Bazylego Wielkiego do
Anafory Dwunastu Apostołów, Anafory Teodora z Mopsuestii do Anafory
Jakuba Apostoła (Anafora Teodora z Mopsuestii jest rozszerzoną wersją
Anafory Dwunastu Apostołów) i Anafory Nestoriusza do Anafory Jana
Chryzostoma (Anafora Nestoriusza jest również rozszerzoną wersją Ana
fory Dwunastu Apostołów). Liturgie te należą natomiast do dwóch różnych
rodzin liturgicznych, syro-orientalnej i syro-antiocheńskiej. Nie można też
wykluczyć różnorakich wpływów ubocznych na tekst Anafory Bazylego
Wielkiego, jak o tym świadczy historia ormiańskiej wersji tej Liturgii, pod
legającej wpływom Anafory Atanazego Wielkiego oraz wpływom indy
widualnym. Podobne wpływy widoczne są również w odniesieniu do
wersji dłuższej, bizantyjskiej i syryjskiej24. Można więc przyjąć, że pier
wotny tekst Anafory Kościoła Kapadocji posłużył św. Bazylemu jako
kanwa do opracowania własnej anafory, która zachowała się w kilku re
dakcjach (redakcja bizantyjska stała się podstawą wersji staro-słowiańskiej, arabskiej, syro-bizantyjskiej i ormiańsko-bizantyjskiej; od wersji
syro-bizantyjskiej uzależniona jest redakcja gruzińska). Ponieważ nie
dysponujemy żadnymi świadectwami, że w Konstantynopolu celebrowano
jakąś inną Liturgię Bazylego Wielkiego niż celebrowana obecnie, można
przyjąć, że grecki tekst anafory celebrowanej w Konstantynopolu jest orygi
nalnym tekstem Bazylego Wielkiego (uzupełnionym o początek modlitwy
post-Sanctus i inne fragmenty zapożyczone z Anafory Jana Chryzostoma
i o teologumeny), będącym w użyciu od końca IV wieku25.
24 A. Raes. „L’A uthenticité de la L iturgie byzantine de saint B asile” . Revue des Etudes
Byzantines, 16 (1958), s. 161; J. G ribom ont. H istoire de texte des A scétiques de saint
Basile. L ouvain, 1953, s. 325; G. A. M icheli. „Firm ilian and E ucharistie C onsecration” ,
s. 215-220; W. E. Pitt, „The O rigin o f the A naphora o f the L iturgy o f St. B asile” . The
Journal o f E cclesiastic H istory, 12 (1961), s. 1-12; B. B otte. „L’É piclese dans les liturgies
syriennes orientales” . Sacris Erudiri, 6 (1954), s. 48-50; L. Bouyer. Eucharistie. Théologie
et spiritualité de la p riere eucharistique. Tournai, 1990, s. 281-294.
25 Por. H. Paprocki. Le M ystère de l ’Eucharistie. G enese et interprétation de la liturgie
eucharistique byzantine. Paris, 1993, s. 80-88, 339-346, 455-470.
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* * *

Tłumaczenie Anafory saidzkiej dokonane zostało z tekstu koptyjskiego
(saidzkiego), opublikowanego przez J. Doresse’a i E. Lanne’a [Un Témoin
archaïque de la liturgie copte de s. Basile. Louvain, 1960, s. 14-33
(„Bibliothèque du Muséon”, 47)]. W nawiasach kwadratowych podano
w transkrypcji słowa greckie, występujące w tekście saidzkim.
* * *
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Br - F. E. Brightman. Liturgies Eastern and Western, being the Text
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ANAFORA SAIDZKA
ir
•2· -

- *15· -

1 przez krew
Jego, i zstąpiwszy
do otchłani
przez krzyż [σταυρός]
5 powstał
z martwych
trzeciego dnia
i wstąpiwszy
na niebo
10 zasiadł
po prawicy
Ojca, wyznaczył [ορίζω]
dzień, w którym
będzie sądził [κρίνω]
15 świat [οικουμένη]
w spra-

- : Por. Dz 20, 28; Kol 1, 20; Hbr 9, 12; Ap 12, 11. Pierwsze trzy
słowa koptyjskie ebol hitm pef sn o f (retrowersja: δια του αίματος αυτου)
nie występują w żadnym znanym tekście Anafory Bazylego Wielkiego.
Można przypuszczać, że rękopis saidzki zawierał tekst całej Liturgii,
brakuje w nim jednak początku (14 pierwszych stron) i końca.
2-16 i iv1-3: Por. aleksandryjska Anafora Bazylego Wielkiego (Ren, 1, s.
65 = WM, s. 238).
s-п: Por. Nicejsko-konstantynopolitański Symbol Wiary.
12 : Hbr 1, 3.
14: Dz 17,31.
12
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Iv
с - · 16· 1 wiedliwości [δικαιοσύνη] i
odda każdemu
według [κατα] jego uczynków.
Pozostawił zaś [δε] nam
5 to wielkie
misterium [μυστήριον]
pobożności [ευσεβής].
Postanowił bowiem [γαρ]
wydać
10 samego siebie
za życie świata [κοσμος],
wziął chleb,
pobłogosławił go,
uświęcił go, połamał go,
15 dał go swoim świętym
uczniom [μαθητης] i
apostołom [αποστολος],
mówiąc: Bierzcie

3 :M 1 6 , 27.
7:7 Tm 3, 16.
io·. M t 17, 22; E f5 , 2.
11:76,51.
12 : W zmianka wziął chleb bez wspomnienia o rękach występuje
jedynie w Anaforze Tradycji Apostolskiej {accipiens panem w wersji
łacińskiej; accipiens ergo panem w wersji etiopskiej; SC, l l bls, s. 50)
i τον άρτον ελαβεν we fragmencie Coptica Lovaniensia N r 27 [M uséon,
53 (1940), s. 24]. Por. 1 Kor 11, 23.
13: M t 26, 26; M k 14, 22.
18: M t 26, 26.
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IIr
-1 7 ·

1 i jedzcie
z tego wszyscy:
To jest ciało [σωμα]
moje, które jest wydane
5 za was wszystkich
i za wielu na
odpuszczenie grzechów
waszych. To czyńcie na moją
pamiątkę. Podobnie [ομοίως]
10 zaś [δε] i kielich
po wieczerzy,
zmieszał [κεράς]
w nim
wodę i wino,
15 pobłogosławił go i
uświęcił go, dzięki
czynił nad nim,

Mi 26, 26.
6: Ł k22, 19.
s-.Łk22, 19.
9: 1 K oy 11, 25.
16: Mt 26, 27; M k 14, 23.
3:
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IIV
• ·Ι8 · ·

1 podał im znowu,
mówiąc: Bierzcie
i pijcie
z tego wszyscy. To jest
5 krew moja, która
jest wylewana za
was i za wielu na
odpuszczenie grzechów
waszych. To czyńcie na moją
10 pamiątkę. Kiedykolwiek
bowiem [γαρ] będziecie spożywać
ten chleb i
pić ten kielich,
moją śmierć
15 głoście
aż przyjdę. My

3: M t 26, 27.
6: Łk 22, 20; M k 14, 24; M t 26, 28.
9:1 Kor 11, 25; Ł k22, 20.
ю-ιό: 1 Kor 1, 26.
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IIP
-1 9 -

1 zaś [δε] czyniąc pamięć
świętych Jego
cierpień i
Jego powstania z
5 martwych [αναστασις] i
Jego wstąpienia na
niebo, i zasiadania
po prawicy
Ojca na tronie,
10 i Jego przyjścia do
nas, chwalebnego i
budzącego bojaźń,
przedkładamy
Tobie i
15 przed Tobą
Twoje z

i-ιό (i daiej): Por. anamnezę, epiklezę i doksologię końcową Anafory
Tradycji Apostolskiej: M emores igitur mortis et resurrectionis eius,
offerimus tibi panem et calicem, gratias tibi agentes quia nos dignos
habuisti adstare coram te et tibi ministrare. Et petimus ut mittas spiritum
tuum sanctum in oblationem sanctae ecclesiae: in unum congregas des
om nibus qui p ercip iu n t sanctis in repletionem spiritus sancti ad
confirmationem fidei in ueritate, ut te laudemus et glorificemus per puerum
tuum Jesum Christum (SC, 11bls, s. 52 = WM, s. 59-60) oraz CA V ili
(Br, s. 20-21 = SC, 336, s. 198-200 = WM, s. 67).
3:7/2, 17; 1 Krn 29, 14.
13: Koptyjskie szrpko ehrai jest przekładem greckiego προεθηκαμεν.
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IIP

1 Twoich darów [δωρων],
którymi są ten chleb
i ten kielich [ποτηριον],
i błagamy Ciebie,
5 Boże nasz, my
grzeszni i
niegodni i
nędzni [ταλαίπωρος] i
czcimy Ciebie przez
10 łaskawość dobroci [αγαθωσυνη]
Twojej, aby Duch Twój
Święty zstąpił
na nas i na te
przedłożone dary [δωρων]
15 i uświęcił je
i okazał
świętym
świętych.
Nas wszystkich uczyń
i: Por. ekfonesis τα σα εκ των σων σοι προσφερομεν w bizantyjskiej
Anaforze Bazylego Wielkiego (PE, s. 236 = WM, s. 134) i w bizantyjskiej
Anaforze Jana Chryzostoma (PE, s. 226 = WM, s. 127) oraz τα σα εκ των
σων δωρων σοι προσφεροντες w aleksandryjskiej Anaforze Bazylego
Wielkiego (PE, s. 352 = WM, s. 239), aleksandryjskiej Anaforze Grzegorza
Teologa (PE, s. 364 = WM, s. 246) i w Anaforze Marka Ewangelisty (PE,
s. 114 = WM, s. 81).
4: Por. epiklezę przed słowami ustanowienia we fragmencie saidzkim
Coptica Lovaniensia Nr 27 [Muséon, 53(1940), s. 22-24], w Anaforze
Mateusza z Euchologionu Białego Klasztoru (PO, 28, s. 357-359) oraz
aleksandryjskiej Anaforze Bazylego Wielkiego (Ren, 1, s. 67-68 = WM,
s. 239-240).
io: 2 Tes 1,11.
12 : Dz 19, 6.
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IVr
1 godnymi uczestniczenia
w Twoich świętościach
na uświęcenie
dusz [ψυχη] i ciał [σωμα],
5 abyśmy stali się
jednym ciałem [σωμα]
i jednym duchem [πνεύμα],
i odnaleźli
cząstkę ze
10 wszystkimi świętymi, którzy
od wieków spodobali się Tobie.
Pamiętaj także,
Panie, o Twoim jednym,
katolickim [καθολικής], apos15 tolskim [αποστολικης]
Kościele [εκκλησία] świętym;
daj mu pokój [ειρηνη],

6: E f 4, 4.
8-9 Kol 1, 12.
io:7taz48, 15; Ps 55, 13; 114,9.
ii: 7 Klem 52, 2.
12 : Por. jakże prosty, w porównaniu ze znanymi anaforami, fragment
intercesji w palimpseście koptyjskim z ΧΙ-ΧΙΙ wieku Coptica Lovaniensia
Nr 29 [Muséon, 53 (1940), s. 27-29].
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iy v

1 który zbawiłeś
przez najdroższą
krew Chrystusa [χριστός],
i o wszystkich biskupach [επίσκοπος]
5 ortodoksyjnych [ορθοδοξος],
którzy w nim są. Przede
wszystkim pamiętaj
o słudze Twoim
arcybiskupie [αρχιεπίσκοπος] Be10 minie i o
współsłudze [συλλειτουργός]
jego w posługiwaniu
Kolutosie,
świętym biskupie [επίσκοπος],
15 i o tych, którzy z
nimi w sposób prawy
głoszą słowo prawdy.
Daj [χαρίζομαι] im
paść
i: Dz 20, 28.
2: 7 P I , 19.

3: Por. CA VII 26, 4 (SC, 336, s. 56).
6-7: Por. zwrot εν πρωτοις μνησθητι κύριε w szeregu Liturgii, np.
aleksandryjskiej Anaforze Bazylego Wielkiego (Ren, 1, s. 68 = WM, s. 240).
9-10: Tytuł „arcybiskup” w Aleksandrii pojawił się za czasów Cyryla
Aleksandryjskiego {Epistola XXIII. PG, 77, kol. 132; EpistolaXXXV. PG,
77, kol. 165). W epoce Beniamina I w Kościele koptyjskim wprowadzono
tytuł „patriarcha”, por. aleksandryjska Anafora Bazylego Wielkiego
(Br, s. 68 = WM, s. 240). Najpierw w Aleksandrii pojawił się tytuł „papież”
(w III wieku), w IV wieku zaczęto używać tytułu „patriarcha”.
u: Tytuł συλλειτουργός pojawia się w pierwszej połowie IV wieku.
i3: Biskup Kolutos nie jest bliżej znany.
16 : 2 Tm 2, 15.
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vr
1 w Kościołach [εκκλησία] świętych
Twoją ortodoksyjną [ορθοδοξος] owczarnię
w pokoju [ειρηνη].
0 prezbiterach [πρεσβυτερος] i
5 wszystkich diakonach [διάκονος],
którzy posługują [υπερεσιας] i o
wszystkich, którzy zachowują
dziewictwo [παρθένια] i czystość,
1 o całym Twoim wiernym [πιστός]
10 ludzie [λαος] pamiętaj,
Panie, i
zmiłuj się nad nimi wszystkimi.
Pamiętaj także, Panie,
o tym miejscu [τοπος] i
15 o mieszkających na nim
w wierze [πιστις]
Boga.

17-18: Por. ο ρ θ ο το μ ο υ ν το ς τον λ ο γο ν τη ς σ ης α λ ή θ εια ς, np.
w bizantyjskiej Anaforze Bazylego Wielkiego (PE, s. 240 = WM, s. 138)
i w aleksandryjskiej Anaforze Bazylego Wielkiego (Ren, 1, s. 68 = WM,
s. 240).
s-б: Por. CA VIII 43 (Br, s. 10 = SC, 336, s. 202 = WM, s. 68).

8: Por. CA VIII 44 (Br, s. 22 = SC, 336, s. 202 = WM, s. 68).
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γν

1 Także ο dobrych [ευκρασία]
wiatrach [αηρ], Panie,
pamiętaj, i o
owocach [καρπός] ziemi.
5 I o tych, którzy Tobie
te dary [δωρων]
przynieśli, i o tych,
za których je
przyniesiono pamiętaj,
10 Panie, i daj im
wszystkim zapłatę
w niebie. Ponieważ [επειδή]
zaś [δε] jest przykazaniem
Jednorodzonego [μονογενής]
15 Twego Syna, abyśmy

5-12: Por. μνησθητι z anafor greckich i memento z kanonu rzymskiego.
9: Qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus
z kanonu rzymskiego (Canon de la messe romaine. Ed. B. Botte. Louvain,
1935, s. 32) oraz των τα δωρα ταυτα προσκομισαντων και υπερ ων και
δι’ων και εφ’οις αυτα προσεκομισαν z bizantyjskiej Anafory Bazylego
Wielkiego (PE, s. 238 = WM, s. 136) i aleksandryjskiej Anafory Bazylego
Wielkiego (PE, s. 354 = WM, s. 241).
14: J l , 18.
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VIr
1 czynili wspomnienie
Twoich świętych,
pamiętać zachciej [καταξιοω] o
ojcach naszych,
5 którzy Tobie od wieku [αιων]
spodobali się: o patriarchach [πατριάρχης],
prorokach [προφητης],
apostołach [αποστολος],
męczennikach [μαρτυρης],
10 wyznawcach [ομολογητής],
głosicielach,
ewangelistach [ευαγγελιστής],
i o wszystkich sprawiedliwych [δίκαιος],
którzy spoczęli
15 w wierze [πιστις]. Przede wszystkim
zaś [δε] pamiętaj o Dziewicy [παρθένου]
2: Hbr 13, 7.
4: Por. Rdz 48, 15; Ps 55, 13; 114, 9; 1 Klem 62,2.
в.Rdz 1, 26-27; Hbr 11,5.
8 -12 : Por. W Kościele za ofiarę pierwszą po apostolskiej uchodzi ofiara
męczenników, za drugą ofiara dziewic, a za trzecią ofiara wstrzemięźliwych
(O rygenes. K om entarz do Listu św. Pawia do Rzym ian 9, 1. Przeł.
S. Kalinkowski. Warszawa, 1994, II, s. 461); CA V II41,5. (SC, 336, s. 258).
13: Hbr 12, 23.
15-16: Por. in primis gloriosae semper virginis Mariae genetricis Dei
et Domini nostri Jesu Christi z kanonu rzymskiego (Canon de la messe
romaine, s. 34) oraz εξαιρετως της παναγίας, αχραντου, υπερευλογημενης,
ένδοξου δ ε σ π ο ιν η ς η μ ω ν Θ ε ο το κ ο υ κ α ι α ε ιπ ά ρ θ ε ν ο υ Μ α ρ ία ς
z bizantyjskiej Anafory Bazylego Wielkiego (PE, s. 238 = WM, s. 128),
bizantyjskiej Anafory Jana Chryzostoma (PE, s. 228 = WM, s. 135),
Anafora Grzegorza Teologa (Ren, 1, s. 103 = WM, s. 250), Anafory Jakuba
Apostoła (PE, s. 256 = WM, s. 1456), aleksandryjskiej Anafory Bazylego
Wielkiego (Ren, 1, s. 70 = WM, s. 241) i innych.
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V IV

1 zawsze świętej
i chwalebnej Marii
Bogurodzicy
i zmiłuj się nad nami
5 wszystkimi dla Jej
modlitw i zbaw nas
ze względu na święte imię
Twoje, które wezwane jest
nad nami. Podobnie [ομοίως]
10 pamiętaj o wszystkich,
którzy w kapłaństwie
zasnęli
i o wszystkich
ze stanu [ταγμα]
15 świeckiego [λαικος]; i daj im
wszystkim odpoczynek na
łonie Abrahama,

- : Por. Sobór Konstantynopolitański II (553 rok), anatemy na „Trzy
Rozdziały”, kanon 6 (H. Denzinger. Enchiridion symbolorum, definitionum
et declarationum de rebus fidei et morum. Barcinone-Friburgi Brisgoviae,
I96031, s. 101).
7-9: Rdz 48, 16; Ps 79, 19.
ii: 1 Klem 43, 2.
i4: 1 Klem 40, 5-41; 43, 2. W Anaforze Jana Chryzostoma por.
ιερατικού ταγματος (Br, 1, s. 352 = PE, s. 228 = WM, s. 128.
16-17: Por. κολπους των άγιων πάτερων (Grzegorz z Nyssy. Vita
Macrinae. PG, 46, kol. 984).
i7: Łk 16, 23; por. 4 Mch 13, 17; Mi 8, 11.
12
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V IIr

1 Izaaka i Jakuba,
w miejscu
ochłody nad wodami
odpocznienia, w miejscu
5 skąd uciekają
ból serca,
smutek [λυπη] i
płacz.
Głoście [είπατε τα]
10 imiona [ονοματα].
Daj im odpoczynek
u Ciebie. Nas
zaś [δε] tu
mieszkających
15 zachowaj
w wierze [πιστις] Twojej

i: Łono Abrahama, Izaaka i Jakuba (G. Lefebvre. Recueil des in
scriptions grecques chrétiennes de l ’Egypte. Le Caire, 1907, s. 117,
nr 623) oraz CA V ili 41, 4-5 (SC, 336, s. 256-258), bizantyjska Anafora
Jakuba Apostoła (PE, s. 260 = WM, s. 148) i aleksandryjska Anafora
Bazylego Wielkiego (Ren, 1, s. 71 = WM, s. 242).
2 : Ps 22, 2.
5: Iz 35, 10; 51, 11.
9-10: Fragment w języku greckim.
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VIIV
1 i prowadź nas
do Twego królestwa,
i dać [χαρίζομαι] nam
pokój [ειρηνη] Twój
5 w każdym czasie
zechciej, przez Jezusa
Chrystusa [χριστός] i Ducha [πνεύμα]
Świętego.
Ojciec w Synu, Syn w [πατήρ εν υιω υιος εν]
10 Ojcu, ze Świętym [πατρι συν αγιω]
Duchem, w świętym i [πνευματι εν τη αγια και]
jednym katolickim [μονη καθολική]
i apostolskim [και αποστολικη]
Twoim Kościele [σου εκκλησία].
15 Modlitwa Ojcze [πατερ]
nasz [ημων].
Panie, Boże

9-14: Fragment w języku greckim. Por. zakończenie Anafory Tradycji
Apostolskiej : per puerum tuum Jesum Christum, per quem tibi gloria et
honor patri et filio cum sancto spiritu in sancta ecclesia tua (SĆ, 1l bls,
s. 52 = WM, s. 59-60).
и: Koniec anafory.
17: M dr 9, 1.
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V IIIr

1 ojców naszych i
Panie miłosierdzia,
życie wszystkich, nadziejo [ελπίς]
wszystkich, którzy żadnej
5 nadziei [ελπίς] nie mają, wspomożenie [βοήθεια]
tych, którzy żadnego
wspomożenia [βοήθεια] nie mają. Ty, który
modlitwy okazałeś
bez nas
10 godne, z sumieniem
uświęconym
i miłością [αγαπη], która
synom przystoi [πρεπει],
ośmielamy się [τολμάν] Ciebie
15 przyzywać [επικαλεω]
wołając

3-7: Por. bizantyjską Anaforę Bazylego Wielkiego (PE, s. 240 = WM,
s. 138).
4: Por. E /2 , 12; 1 Tes A, 13.
4-15: Por. drugą modlitwę na łamanie chleba w aleksandryjskiej Liturgii
Bazylego Wielkiego według Codex Paris gr 325 (Ren, 1, s. 73) oraz saidzką
w Euchologionie Białego Klasztoru (PO, 28, s. 388) i trzecią modlitwę na
łamanie chleba w Liturgii Grzegorza Teologa według Codex Paris gr 325
(Ren, 1, s. 108).
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V IIIV

1 jednymi ustami
i mówić ze świętymi
Twymi wszystkimi
Ojcze nasz [πατερ ημων].
5 Gdy odmawiana je st
ta modlitwa
mów również tak,
ty, kapłanie:
Przeto, Panie Boże,
10 nikogo nie pozwól
z nas kusić [πειράζω]
ponad siłę naszą,
lecz [αλλα] w pokusie [πειρασμός]
daj nam, abyśmy znieśli (ją)
15 i wyszli z
niej. Wybaw nas

9-16: Por. embolizm z aleksandryjskiej Liturgii Bazylego Wielkiego
(Ren, 1, s. 74) i z Liturgii Sewera z Antiochii (Ren, 2, s. 327-328).
Identyczną formułę embolizmu znajdujemy w rękopisie opublikowanym
przez G. P. Sohby (Mélanges Maspero. Le Caire, 1935, II, s. 245-250).
Por. także em bolizm y L iturgii M arka E w angelisty (Br, s. 136. 182)
i bizantyjskiej Liturgii Jakuba Apostoła (Br, s. 60).
10-15: Por. 1 Kor 10, 13.
16 : W tym miejscu rękopis się urywa.
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