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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 

Актуальність теми дослідження визначається станом вітчизняної 

історіографії з її інтересом до вивчення людини минулого в усій повноті буття. У 

цих пошуках дослідники орієнтуються на сучасну західну історичну науку, одним 

із перспективних напрямів якої є історія емоцій. Вона покликана відшукати 

відповідь на запитання про те, як розумілися емоції в культурній історії, у різні 

епохи, різними соціальними групами. Не заперечуючи психологічного підходу, 

історики емоцій зосереджують увагу на їхній культурній основі, адже емоція як 

реакція людини на певну подію визначається не лише психологічним фактором, 

але й культурним. Йдеться про певну ідеальну складову емоційного світу 

(ціннісні орієнтири, світоглядні уявлення та поведінкові моделі), яка впливає на 

реальну поведінку. Американська медієвістка Барбара Розенвайн запропонувала 

особливо ефективний спосіб вивчення цих культурних механізмів – шляхом 

дослідження систем відчуттів окремих емоційних спільнот. У цьому ключі 

виняткову цінність становлять чернечі общини конкретних монастирів. Високий 

суспільний статус православних обителей і їхня роль духовних і культурних 

центрів Русі-України зумовлюють важливість реконструкції системи відчуттів 

саме чорноризців. Ця теза особливо справедлива щодо Києво-Печерського 

монастиря. 

Серед усіх емоцій чільне місце в житті середньовічного монашества 

посідали печаль і плач. Відтак, саме цьому одному аспекту системи відчуттів 

чернечої общини Києво-Печерського монастиря присвячене пропоноване 

дослідження. Особливе значення для його реконструкції має Патерик. Це 

пов’язано з обсягом пам’ятки та численністю повідомлень, що стосуються 

емоційної сфери; зв’язком із Києво-Печерським монастирем (автори і більшість 

героїв є пострижениками Печерської обителі), а також популярністю отечника в 

середньовічну добу, що сприяло актуалізації і потенційному впливу системи 

відчуттів печерського монашества за межами обителі – у середовищі читачів. 

Тобто, вивчаючи емоції за Києво-Печерським патериком, ми наближаємося до 

розуміння не лише чернечої общини одного окремо взятого (навіть 

найвпливовішого) монастиря, але загалом православного соціуму українського 

середньовіччя. 

Таким чином, актуальність обраної для дослідження теми зумовлена 

необхідністю наукового осмислення «ідеальної складової» емоційного світу 

людини українського середньовіччя, зокрема погляду на печаль і сльози як 

важливого компоненту системи відчуттів чернечої общини найвідомішої 

православної обителі середньовічної доби в органічному її зв’язку з 

християнською і давньоруською традицією загалом. Завдяки масовому 

поширенню Києво-Печерського патерика його емоційні установки є актуальними 

для комплексної реконструкції історичного минулого, зокрема ментальної сфери, 

а також фактором, який впливав на реальний вимір емоційного світу соціуму 

загалом. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт «Україна в 

загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного вибору», 

затвердженої вченою радою історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 16БФ046-

01). 

Мета дослідження: реконструювати візію печалі й сліз як важливу 

складову емоційного світу чернечої общини Печерської обителі та людини 

українського середньовіччя в цілому, а також порівняти його зі східною 

християнською та давньоруською традиціями.  

Мета дисертаційного дослідження визначає такі завдання: 

- охарактеризувати стан наукової розробки теми; 

- систематизувати, з’ясувати специфіку та інформативні можливості 

джерельної бази; 

- розглянути та узагальнити особливості розуміння печалі та сліз у східній 

християнській традиції; 

- верифікувати та систематизувати обставини нерадісних емоцій за Києво-

Печерським патериком, порівнявши із перекладними та оригінальними руськими 

джерелами; 

- виявити оцінки нерадісних емоцій та ментальні установки щодо скорботи 

та сліз, за текстом Києво-Печерського патерика, застосувавши порівняння з 

іншими печерськими джерелами, східною християнською та давньоруською 

традиціями. 

Об’єктом дослідження дисертації виступають вербальні репрезентації 

(номінації) нерадісних емоцій (печалі та сліз), насамперед у тексті Києво-

Печерського патерика та інших пам’ятках доби. 

Предметом дослідження є візія смутку та плачу в писемних пам’ятках, що 

включає в себе світоглядні уявлення, поведінкові моделі та ціннісні орієнтири 

середньовічного українського монашества та соціуму загалом. 

Хронологічні межі мають дві складові: 1) час життя героїв та авторів – 

печерських отців та їхніх сучасників, тобто тих осіб, з якими пов’язані згадки 

нерадісних емоцій у Києво-Печерському патерику (ХІ ст. – ХІІІ ст.); 2) час 

створення текстів, що увійшли до складу Києво-Печерського патерика, і 

побутування останнього, включно з Касіянівською другою редакцією (ХІ ст. – 

ХVІ ст.). 

Географічні межі дослідження визначаються територією проживання 

героїв аналізованого джерела, а також побутування Києво-Печерського патерика 

у вказаний період і охоплюють територію Києва та його околиць, у тому числі – 

Києво-Печерського монастиря, а також терени Київської митрополії означеної 

доби. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у таких положеннях. 

Уперше: 

- на вітчизняних матеріалах застосовано і апробовано метод Барбари 

Розенвайн, пов’язаний із концептом емоційних спільнот; 
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- на оригінальних руських джерелах здійснено спробу виявити релігійно-

етичні основи людських переживань емоційного світу середньовічного соціуму; 

- комплексно досліджено один із найважливіших аспектів системи відчуттів 

печерської емоційної спільноти; 

- детально розкрито сприйняття нерадісних емоцій християнським 

соціумом українського середньовіччя. 

Уточнено: 

- історіографічні оцінки інформаційного потенціалу Києво-Печерського 

патерика та інших оригінальних текстів для вивчення внутрішнього світу людини 

східноєвропейського середньовіччя. 

Набули подальшого розвитку: 

- наукові знання про Києво-Печерський патерик як цінне джерело до 

реконструкції ідеальної сфери емоцій давньоруської доби; 

- параметри зв’язку першої пам’ятки руської патерикографії з 

перекладними текстами; 

- уявлення про значимість сліз для середньовічного соціуму. 

Методологічними засадами роботи є загальнонаукові принципи 

історизму, об’єктивності, комплексності та системності. Відповідно до принципу 

історизму, у дисертації вияв нерадісних емоцій печерської спільноти 

розкривається як явище, що мало місце у чітко визначених хронологічних та 

просторових координатах і могло розвиватися. У зв’язку з цим велика увага 

приділена проблемам авторства складових частин і, відповідно, часу їх створення, 

змінам у тексті в процесі редагування пам’ятки і ролі редакторів. Принцип 

об’єктивності реалізувався шляхом аналізу та зіставлення інформації різних 

складових частин основного джерела, а також перекладних та оригінальних 

джерел. Застосування системного принципу дало можливість розкрити погляд на 

нерадісні емоції, з одного боку, як складову християнської та давньоруської 

традицій, а з іншого, як важливий елемент системи відчуттів печерської 

емоційної спільноти – чернечої общини найвідомішої обителі українського 

середньовіччя. Принцип комплексності забезпечив можливість дослідити усі 

найважливіші аспекти візії смутку та плачу, притаманної печерській монашеській 

спільноті: які обставини прояву нерадісних емоцій визнавалися нею як можливі, 

які з них схвалювалися, які толерувалися, які засуджувалися і чому; якою була 

етика, пов’язана з нерадісними емоціями тощо. 

У ході дослідження використана низка загальнонаукових методів: 

класифікації та систематизації, аналізу, синтезу та узагальнення. 

Використовуються також спеціальні історичні методи дослідження: історико-

порівняльний (візії печалі й сліз печерської спільноти, східного монашества та 

руського християнського соціуму), історико-хронологічний (еволюцію печерської 

емоційної спільноти), історико-системний (печаль і сльози у Києво-Печерському 

патерику – у зв’язку із загальохристиянською і давньоруською традиціями). 

Текстологічний характер роботи зумовив необхідність залучення методів 

термінологічного аналізу (для виявлення необхідних вербальних номінацій), 

контент-аналізу (систематизація обставин прояву нерадісних емоцій, ступінь їх 
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актуальності) та інтерпретаційний (оціночні судження й інші аспекти сприйняття 

нерадісних емоцій). 

При використанні зображальних джерел використовувалися спеціальні 

іконографічні методи аналізу. 

У роботі застосовано також один із найефективніших методів вивчення 

історії емоцій, запропонований медієвісткою Барбарою Розенвайн. Його сутність 

полягає в дослідженні конкретної соціальної спільноти, об’єднаної однаковими 

поглядами стосовно емоційної сфери: яким є арсенал емоцій, які з них 

правильні/неправильні, яка їхня природа, якою повинна бути специфіка прояву 

тощо. Цей комплекс поглядів дослідниця називає системою відчуттів. А саму 

соціальну групу – емоційною спільнотою. За Києво-Печерським патериком, нами 

виявлено такі внутрішні переживання і їх прояви, що їм приділялася увага: 

радість (веселість), гнів, страх, здивування тощо. Чисельно печаль і сльози 

посідають серед них чільне місце. Це, у свою чергу, свідчить про найбільшу 

актуальність для печерської спільноти нерадісних емоцій. Тому саме названий 

аспект системи відчуттів обрано для дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів визначається 

сформульованими висновками та теоретичними узагальненнями. Результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані при написані праць з 

історії України, методичних посібників, у формуванні основних положень і 

фактичного матеріалу дослідницьких статей, у викладацькій роботі, під час 

розробки відповідних лекційних курсів із проблем історії України, історії 

культури, релігієзнавства, джерелознавства. Отримані результати доцільно 

використовувати також у навчально-виховній роботі. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження 

було оприлюднено на п’яти міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях: ХІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих науковців «Шевченківська весна – 2016: Історія», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 6–8 квітня 2016 р.; 

ХV Міжнародна наукова конференція «Церква – наука – суспільство: питання 

взаємодії», присвячена 250-річчю від дня народження митрополита Євгенія 

(Болховітінова), 29 травня – 3 червня 2017 р.; Всеукраїнська наукова конференція 

«Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара, 24–25 листопада 2017 р.; 

«Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна 

спадщина» (До 70-річчя заснування кафедри історії стародавнього світу та 

середніх віків), Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 1 грудня 2017 р.; ХХІІ 

Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання: Збереження й 

дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії», 7–8 грудня 2017 р. 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових 

праць, зокрема 5 – у провідних вітчизняних фахових виданнях, що індексуються 

міжнародною наукометричною базою Index Copernicus, та 4 тез доповідей на 

наукових конференціях. 
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Структура роботи обумовлена об’єктом, предметом, метою і завданнями 

дослідження. Кандидатська дисертація складається з переліку умовних скорочень, 

вступу, трьох розділів (6 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і 

літератури (17 сторінок, 143 позиції), додатків (28 сторінок). Загальний обсяг 

дисертації – 237 сторінок, з них основного тексту – 175 сторінок. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначені мета і завдання 

дослідження, предмет та об’єкт, хронологічні й територіальні межі, 

охарактеризовано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, 

методологічні засади роботи. 

У першому розділі «Стан наукової розробки проблеми, характеристика 

джерельної бази» проаналізовано історіографічну та джерельну базу 

дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Огляд історіографії: основні напрями, знакові роботи, 

новітні підходи» здійснено огляд найбільш знакових праць, пов’язаних із 

вивченням Києво-Печерського патерика і сліз у культурі Середньовіччя. 

Історія наукового вивчення Києво-Печерського патерика налічує близько 

двох століть. Створено не лише величезну кількість праць різної проблематики, 

але також і їхні бібліографії
1
. З огляду на це, у нашій роботі вважаємо за доцільне 

зосередити увагу на тому з напрямів вивчення Патерика, з яким пов’язане і наше 

дослідження – звернення до нього як до важливого історичного джерела для 

реконструкції ідеального та реального світу соціуму середньовічної доби. 

Перший етап (остання третина ХІХ ст. – перші десятиліття ХХ ст.) 

характеризувався початком опанування Києво-Печерського патерика як джерела 

до відтворення процесів та явищ у києво-руський період. В. Яковлєв розглянув 

оригінальний отечник як цінне джерело, що відображає побутові аспекти й 

ментальні уявлення епохи
2
. Д. Абрамович накреслив основні аспекти, пов’язані з 

києво-руською дійсністю, які піддаються реконструкції за матеріалами Києво-

Печерського патерика
3
. 

Розширення спектру проблем, які можна досліджувати за Патериком, мало 

місце вже на наступному, другому етапі (1920–1980-і рр.). Патерик як збірник 

житій цілого ряду святих прославленої давньоруської обителі послужив 

джерелом для дослідження феномену святості на східнослов’янських теренах, 

                                                           
1
 Киево-Печерский патерик: библиографический указатель. 1661–2008 гг. / Сост. 

Н. В. Кошелева. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2009. – 60 с.; Матеріали до бібліографії 

Києво-Печерської лаври: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Авт.-упоряд. 

О. І. Марченко; ред. рада В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К. : Національний Києво-

Печерський історико-культурний заповідник, 2006. – 355 с. 
2
 Яковлев В. О. Древнекиевские религиозные сказания / В. О. Яковлев. – Варшава : 

Типография Варшавского учебного округа, 1875. – 109 с. 
3
 Абрамович Д. И. Исследование о Киево-Печерском патерике как историко-литературном 

памятнике / Д. И. Абрамович. – СПб. : Типография Имп. АН, 1902. – 213 с. 
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який і став об’єктом зацікавлень Г. Федотова
4
. Представники радянської 

історіографії звертали увагу на загальні відомості про Київську Русь
5
, 

будівництво храмів
6
, представлені в тексті першого оригінального отечника. 

В. Адріанова-Перетц відзначила потенціал агіографічних текстів і Києво-

Печерського патерика у відтворенні реального внутрішнього світу людини епохи 

Давньої Русі
7
. 

Третій історіографічний етап, пов’язаний із вивченням Печерського 

отечника як джерела, розпочався на початку 1990-х рр. і триває донині. Він 

характеризується зверненням до проблем, пов’язаних із духовною та церковно-

релігійною сферою (феномен давньоруської святості
8
, розвиток і утвердження 

Православної Церкви на Русі та церковні взаємозв’язки з іншими православними 

церквами та країнами
9
, зображення духовних випробувань

10
), а також залученням 

отечника до апробації новітніх напрямів європейської історіографії на 

східнослов’янських матеріалах (числова символіка
11

, повсякдення монастирів
12

, 

семантика жестів
13

). 

                                                           
4
 Федотов Г. П. Святые Древней Руси (Х–ХVІІ вв.) / Г. П. Федотов. – 4-е издание. – Париж : 

YMCA–PRESS, 1989. – 245 c. 
5
 Вакулина Е. Н. Известия Киево-Печерского патерика о Древней Руси / Е. Н. Вакулина // 

Вопросы истории. – 1986. – № 9. – С. 174–178. 
6
 Воронин Н. Н. Политическая легенда в Киево-Печерском патерике / Н. Н. Воронин // 

ТОДРЛ. – М. – Л. : Изд-во АН СССР, 1955. – Т. 11. – С. 96–103. 
7
 Адрианова-Перетц В. П. Задачи изучения «агиографического стиля» Древней Руси / 

В. П. Адрианова-Перетц // ТОДРЛ. – М. – Л. : «Наука», 1964. – Т. 20. – С. 41–71. 
8
 Горський В. С. Святі Київської Русі / В. С. Горський. – К. : Абрис, 1994. – 173 с. 

9
 Клименко Валерий, протоиерей. Русско-византийские (церковные) отношения по Киево-

Печерскому патерику / Протоиерей Валерий Клименко // Могилянські читання: Матеріали 

щорічної наукової конференції / Упорядк. В. Рекеди. – К. : Видавничий дім «KM Academia», 

1999. – C. 69–72. 
10

 Башлыкова М. Е. Изображение искушений в Киево-Печерском патерике / М. Е. Башлыкова 

// Могилянські читання 2003: Матеріали щорічної наукової конференції / Упоряд. 

С. Кролевець та ін. – К. : Віпол, 2004. – С. 45–51. 
11

 Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века) / 

В. М. Кириллин. – СПб. : Алетейя, 2000. – 321 с.; Никитенко М. М. Сакральная нумерология в 

патериковом «Слове» о прп. Евстратии Постнике / М. М. Никитенко // Могилянські читання 

2010 року: Зб. наук. пр.: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування / 

Ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К. : Нац. Києво-Печ. іст.-культ. заповідник, 

2011. – С. 122–130; Нікітенко М. М. Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-

Печерського патерика про прп. Миколу Святошу / М. М. Нікітенко // Матеріали ХV 

Міжнародної наукової конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії» (29 

травня – 3 червня 2017 р.). – К. : Нац. Києво-Печ. іст.-культ. заповідник, 2017. – С. 32–35; 

Нікітенко М. М. Розбудова Великої Печерської церкви у символічній інтерпретації Києво-

Печерського патерика / М. М. Нікітенко // Могилянські читання 2017. Збереження й 

дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Зб. наук. праць. – К. : Нац. Києво-

Печ. іст.-культ. заповідник, «Фенікс», 2018. – С. 85–89. 
12

 Ричка В. М. Повсякденне життя монастирів Київської Русі / В. М. Ричка // Український 

історичний журнал. – 1995. – № 5. – С. 48–56. 
13

 Голубовский Д. А. Невербальная коммуникация в древнерусских письменных источниках: 

опыт семантического анализа: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. ист. наук: спец. 
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Наведений огляд праць, автори яких зверталися до Києво-Печерського 

патерика як до історичного джерела, дозволяє зробити висновок про значний 

джерелознавчий та інформаційний потенціал першого оригінального отечника 

для реконструкції реальної та ідеальної складової середньовічної дійсності. 

Звернення до теми сліз у культурі, як і загалом історія емоцій, є порівняно 

новим історіографічним напрямом (остання чверть ХХ ст. – початок ХХІ ст.), 

через це досліджень, які б стосувалися теми плачу в середньовічну добу, обмаль. 

Особливу цінність щодо наших наукових пошуків має праця «Путь слёз» 

архімандрита Кіпрської Православної Церкви Єпифанія (Євфівулоса), у якій 

автор звертається до теми духовного плачу і сліз за творіннями святого Симеона 

Нового Богослова, пишучи також про їх богослов’я у християнській традиції 

загалом
14

. Важливою також є розвідка з історичної антропології Ж. Ле Гоффа та 

Н. Трюона, зокрема розділ «Слезный дар», присвячений сльозам у середньовічній 

християнській (переважно західній) традиції
15

. Цінна своїм узагальнюючим 

матеріалом щодо сліз у духовній культурі і прикладом дослідження зазначеної 

проблеми за наративним джерелом також стаття Ф. Конта
16

. З-поміж досліджень 

на давньоруських матеріалах можна назвати лише розвідку Г. Микитюк, 

присвячену оплакувальним мотивам в оригінальних писемних пам’ятках Давньої 

Русі
17

. 

Таким чином, із огляду тих праць, які стосуються сліз у культурі 

Середньовіччя, можемо зробити висновок про нерозробленість теми сліз на 

основі вітчизняних матеріалів. Тим паче, предметом досліджень досі не ставали 

емоційні спільноти українського середньовіччя. Цей факт підсилює актуальність 

пропонованої дисертаційної роботи. 

Аналіз історіографії свідчить, що проблема печалі та сліз у печерській 

традиції досі не була об’єктом спеціального наукового вивчення і заслуговує на 

всебічне й комплексне висвітлення. У той же час, наявні розвідки, які дотичні до 

зазначеної теми, створили необхідні передумови для здійснення пропонованого 

дослідження. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження, її інформаційний 

потенціал та особливості декодування» охарактеризовано джерельний 

комплекс дисертації, який складається із трьох блоків – Печерського отечника та 

інших текстів печерської традиції, перекладної та оригінальної літератур. 

                                                                                                                                                                                           
07.00.09 «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» / 

Д. А. Голубовский. – М., 2008. – 26 с.  
14

 Евфивулос Е., архимандрит. Путь слёз / По творениям святого Симеона Нового Богослова / 

Архимандрит Епифаний (Евфивулос); [пер. с греч. А. Никифоровой]; Святые отцы о плаче и 

сокрушении / [Сост. П. Доброцветов]. – М. : Паломник, 2012. – 224 c. 
15

 Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века / Жак Ле Гофф, Николя Трюон; [пер. с 

фр. Е. Лебедевой]. – М. : Текст, 2008. – 192 с. 
16

 Конт Ф. «Кончавше правило, паки начах молитися Христу и Богородице со слезами» (Слезы 

в русской духовной культуре) / Франсис Конт // Тело в русской культуре: сб. статей / Cост. 

Г. И. Кабакова, Ф. Конт. – М. : Новое литературное обозрение, 2005. – С. 113–118. 
17

 Микитюк Г. В. Поетика плачу у вітчизняній середньовічній літературі / Г. В. Микитюк // 

Український медієвістичний журнал. – Вип. І. – 2016. – С. 59–67. 
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Києво-Печерський патерик як пам’ятка, автори та більшість героїв якої 

були пострижениками і насельниками Печерської обителі, є унікальним 

джерелом для реконструкції ідеальної (візії печалі та сліз) і частково реальної 

складових емоційного світу печерської спільноти. 

Інші тексти, пов’язані з печерською традицією (Повчання і молитва прп. 

Феодосія і Повчання свт. Серапіона Володимирського), додатково 

характеризують дійсний зріз емоцій братії («Слова» прп. Феодосія) та систему 

відчуттів печерської спільноти і дозволяють робити припущення про ступінь 

репрезентативності Києво-Печерського патерика як джерела, що відображає 

реальну та ідеальну складові емоційного світу общини Києво-Печерського 

монастиря. 

Скитський і Синайський патерики, Лествиця та Житіє прп. Сави 

Освященного презентують традицію християнського Сходу, яка була відома в 

Києво-Печерського монастирі і під впливом якої формувався світогляд його 

насельників, у тому числі бачення нерадісних емоцій, а це, у свою чергу, 

впливало на реальні прояви душевних переживань. Порівняння інформації Києво-

Печерського патерика з перекладними текстами, таким чином, виявляє ступінь 

зв’язку системи відчуттів печерської емоційної спільноти з християнською 

традицією. 

Оригінальні тексти Русі до-монгольського та по-монгольского часу (Слово 

про закон і благодать, Слова і повчання свт. Кирила Турівського, Повчання 

Володимира Мономаха, Сказання про свв. Бориса і Гліба, Ходіння ігумена 

Даниїла, Повість времінних літ, Київський літопис ХІІ ст., Галицько-Волинський 

літопис) відображають ідеальну та реальну складову емоційного світу людини 

українського середньовіччя. Їхні повідомлення дають можливість з’ясувати, 

наскільки відрізнявся чи не відрізнявся погляд печерської емоційної спільноти на 

печаль і сльози від поглядів інших емоційних спільнот, наскільки історичними 

могли бути патерикові згадки про смуток і плач. 

Частково в роботі зужиті також зображальні (мініатюри рукописів та 

іконографія)
18

 та матеріальні («сльозниці»)
19

 джерела. 

                                                           
18

 Радзивиловская летопись. Текст. Исследование. Описание миниатюр [Факсимильное 

воспроизведение рукописи, хранящейся в Библиотеке Российской Академии наук] / Отв. ред. 

М. В. Кукушкина. Российская академия наук. – Т. І. – Москва : «Искусство»; СПб : «Глаголъ», 

1994. – 415 с.; Сарабьянов В. Д. Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их 

место в истории древнерусской живописи (Часть І) / В. Д. Сарабьянов // Лаврський альманах: 

Зб. наук.праць. – Вип. 11. – К. : ВІПОЛ, 2004. – С. 97–117; Шевченко Э. В. Марк, Феофил и 

Иоанн. Иконография / Э. В. Шевченко // Православная энциклопедия. – Т. 43. – М. : Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2016. – С. 708–711. 
19

 Мельник О. О. Поховальні пам’ятки Києва ХVІ–ХVІІІ ст.: дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук: спеціальність 07.00.04 «Археологія» / О. О. Мельник. – К. : Національна 

Академія Наук України, Інститут Археології, 2017. – 275 с.; Столярова Е. К. Стеклянные 

слезницы из некрополя церкви Сошествия святого Духа Троице-Сергиевой лавры / 

Е. К. Столярова, А. В. Энговатова // Археология Подмосковья: Материалы научного семинара. 

Выпуск 12. – М. : Институт археологии РАН, 2016. – С. 410–422. 
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Таким чином, джерельна база є достатньо репрезентативною для 

реконструкції ідеальної та, до певної міри, реальної складової емоційного світу 

печерської спільноти і людини українського середньовіччя загалом. 

У другому розділі «Плач і скорбота у традиціях єгипетсько-

палестинського та печерського монашества» розглянуто богослов’я 

нерадісних емоцій у східнохристиянській традиції та перший (обставинний) 

аспект погляду на смуток і плач печерської спільноти. 

У підрозділі 2.1. «Візія скорботи та сліз у повчальній літературі 

християнського Сходу» виявлено, що в монашеській традиції християнського 

Сходу розрізнялися три види печалі та сліз, відповідно до їх оцінки – позитивної, 

нейтральної (позитивно-нейтральної), негативної. Явний предмет богослов’я 

становили «правильні» (їм присвячена центральна увага) та «неправильні» плач і 

скорбота. 

Схвально в аналізованих текстах характеризуються нерадісні емоції, 

пов’язані з покаянням, провинами (своїми та інших) перед Богом, а в більш 

широкому розумінні – із любов’ю до Творця і породженим нею бажанням 

спасіння – власного і ближніх. Такі печаль і плач розумілися як важлива та 

обов’язкова складова життя християнина і особливо монаха. Вони сприймалися, з 

одного боку, як подвиг, чеснота, а з іншого, як благодать, дар Божий. Для 

отримання цього дару необхідно вести старанне духовне життя і утримувати себе 

від усього гріховного. Традиція духовного плачу брала свої витоки з текстів 

Святого Письма, насамперед Євангелія і Псалтиря. 

Як неправильні класифікувалися печаль і плач, викликані гріховними 

пристрастями (марнославством, сріблолюбством тощо), відсутністю уповання на 

Господа. Духовний досвід отців християнського Сходу виробив і засоби 

запобігання та боротьби з ними: протилежні пристрастям чесноти, ігнорування, 

ввірення себе Богу, духовна пильність, смирення, пам’ять смертна, молитва, 

розповідь ближнім. 

Природні нерадісні емоції (викликані не духовними і не гріховними 

обставинами) посідали проміжне місце: не схвалювалися і не засуджувалися. Але 

вважалося, що вони могли – як, власне, і гріховні – привести до покаянних 

скорботи і сліз. 

Крім цього, в аналізованих текстах відображене розуміння нерадісних 

емоцій у глобальному масштабі (з’явилися в результаті переступу Адамом Божої 

заповіді, їх не було до гріхопадіння і не буде в Царстві Небесному). Із цим 

пов’язана загалом негативна конотація печалі та сліз у східнохристиянській 

традиції (хоча іноді правильні та природні мають позитивну конотацію). 

У підрозділі 2.2. «Обставини печалі та плачу в тексті Києво-

Печерського патерика» встановлено дев’ятнадцять, пов’язаних із істинними та 

неістинними для монашествуючих цінностями, актуальних для печерської 

емоційної спільноти обставин прояву печалі та сліз: покаяння, смерть ближніх, 

молитва, загроза спасінню душ ближніх, нещастя особисті, втрата або відсутність 

матеріальних благ, нещастя ближніх, нещастя спільні, розлука, загроза 

життю/благополуччю дітей, загроза/шкода честі, запізніле покаяння, перепони на 

Богоугодному шляху, прохання, груба їжа, повчання, благочестя інших, а також 
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спасіння ближнього і зустріч після розлуки. Теза про їхню актуальність 

підсилюється тим, що практично кожна з цих ситуацій згадується різними 

авторами Києво-Печерського патерика і в різних контекстах і що в аналізованих 

повідомленнях майже відсутні зміни впродовж тривалого періоду побутування 

пам’ятки в рукописній традиції. 

Інші тексти печерської традиції (Повчання та молитва прп. Феодосія і 

Повчання свт. Серапіона) підтверджують висновок про актуальність для 

печерської спільноти низки виявлених у Києво-Печерському патерику обставин 

(особливо таких, як загроза спасінню душ ближніх, покаяння, особисті нещастя, 

прохання). А повчання і слова прп. Феодосія, які не входять до складу 

Печерського отечника, ще й засвідчують високу репрезентативність останнього 

як джерела, що відображає не лише ідеальну, але й реальну складову емоційного 

світу печерської общини. 

Порівняння з перекладними текстами дає підстави припускати зв’язок 

актуальності більшості названих обставин печалі та сліз із християнською 

традицією. Ймовірно, перекладна література формувала ставлення до печалі та 

сліз і ситуацій їх прояву не лише в авторів, але також і в тих, чиї емоції згадує 

Києво-Печерський патерик. 

Зіставлення матеріалу патерика з оригінальними давньоруськими текстами 

дозволяє зробити висновок про те, що для християнського соціуму Русі була 

актуальною більшість обставин смутку та плачу, які згадувалися в Києво-

Печерському патерику. Виняток становлять лише ті з них, які або негативно 

оцінювалися, і в авторів Києво-Печерського патерика була потреба актуалізувати 

їх зі знаком мінус, або стосувалися суто монашествуючих, або були досить 

рідкісними. Повідомлення давньоруських джерел, у яких відображено реальний 

вимір емоційного світу, засвідчують, що низка обставин, згаданих у Києво-

Печерському патерику, мала історичну, а не агіографічну основу.  

Аналіз мініатюр Печерського циклу виявив відсутність ілюстрацій 

повідомлень про печаль і сльози. Цілком можливо, це пояснюється принципом, 

яким керувалися у своїй роботі давньоруські ізографи: зображення «діянь». Щодо 

сліз на молитві, то у нас виникло припущення про те, що відсутність ілюстрації 

до повідомлення про сльози може свідчити про їхній внутрішній характер. У 

такому разі мініатюри вказують на розуміння покаянних сліз як внутрішньої 

скорботи: це не був плач, який потребував утирання платом чи полою одягу, 

тобто оприлюднення через зображення жесту. 

Спостереження ж за мініатюрами Радзивілівського літопису в цілому 

виявило дуже незначну увагу до емоційної сфери (зокрема, печалі та сліз) в 

ізографічній традиції. Так, із 613 мініатюр Кенігсберзького списку лише близько 

15 (9%) передають нерадісні емоції. І стосуються вони лише двох виділених нами 

обставин – смерті ближніх (9 зображень) та спільних нещасть (суспільні біди – 

полон) (6 зображень). Це вказує на особливу актуальність саме таких ситуацій 

прояву нерадісних емоцій для людини Давньої Русі. 

Порівняння мініатюр, що зображують поховання князів, із літописним 

текстом, виявило, що вони не завжди відповідали повідомленням. Іноді на 

мініатюрі не передано нерадісні емоції, описані в літописі, але більше випадків, 
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коли ізограф зображав плач, де про нього не йдеться в тексті. Останній факт дуже 

важливий. Він свідчить, очевидно, про поведінкові моделі та уявлення людини 

середньовіччя щодо плачу як природної емоційної реакції на смерть і поховання 

ближніх. 

У третьому розділі «Репрезентація печалі та сліз печерською емоційною 

спільнотою» виявлено й охарактеризовано ставлення чернечої общини Києво-

Печерського монастиря до нерадісних емоцій за різних обставин, а також інші 

важливі аспекти сприйняття печалі та сліз. 

У підрозділі 3.1. «Вияви ставлення печерської общини до нерадісних 

емоцій» встановлено, що схвально, позитивно, як правильні печерською 

емоційною спільнотою сприймалися смуток і сльози за таких обставин як 

покаяння, молитва, загроза спасінню душ ближніх, повчання, спасіння 

ближнього. Позитивно-нейтральним або нейтрально-позитивним було ставлення 

чернечої общини до печалі та плачу, які були породжені нещастями ближніх, 

перепонами на Богоугодному шляху, а також які супроводжували прохання, 

радісну зустріч. Нейтрально розцінювалися нерадісні емоції, пов’язані зі смертю 

ближніх, нещастями особистими та спільними, розлукою, загрозою 

життю/благополуччю дітей. Негативно маркованими у системі відчуттів 

печерської емоційної спільноти були скорбота і плач через втрату або відсутність 

матеріальних благ, загрозу/шкоду честі, грубу їжу, а також даремні, запізнілі і ті, 

які належали духу злоби (тобто через благочестя інших). 

Зіставлення інформації Києво-Печерського патерика з іншими текстами 

печерської традиції засвідчило високу репрезентативність збірника житій у 

відображенні системи відчуттів спільноти Києво-Печерського монастиря. 

Порівняння з текстами Скитського та Синайського отечників, Лествиці та 

Житія прп. Сави Освященного, дає підстави стверджувати, що оцінки емоцій за 

тих чи інших обставин співвідносилися із східнохристиянською традицією. Такий 

висновок справедливий навіть до тих випадків, коли в перекладних отечниках не 

знаходимо обставини смутку та плачу, які є в Києво-Печерському патерику, адже 

за своєю суттю вони близькі до згаданих у текстах єгипетського та 

палестинського монашества. Зазначене дозволяє, на наш погляд, робити висновок 

про розрізнення у системі відчуттів печерської емоційної спільноти правильних, 

неправильних та природних печалі і сліз, хоча в самому Києво-Печерському 

патерику немає жодної вказівки на класифікацію нерадісних емоцій. 

Залучення інших оригінальних джерел виявило в цілому ідентичність 

оціночного ставлення печерської общини та християнського соціуму Давньої Русі 

до тих чи інших нерадісних емоцій. 

У підрозділі 3.2. «Ментальні установки печерської спільноти щодо 

печалі та сліз» встановлено, що з оцінками нерадісних емоцій пов’язане і 

розуміння важливості або допустимості їх прояву (це щодо правильних і 

природних печалі та сліз) чи, навпаки, небажаності і неприйнятності таких емоцій 

(щодо гріховних). 

Разом із іншими чеснотами і трудами, печерська спільнота сприймала 

духовні сльози як засіб, яким шукають і знаходять Господа й отримують милість 

від Нього. Духовний плач згадується поряд із молитвою, постом, бдінням, а також 
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із покірністю і послухом. Очевидно, таке сполучення невипадкове і вказує на 

їхню взаємопов’язаність, взаємодоповнюваність – як важливих компонентів 

духовного життя. 

Сльози по Богу і на молитві у сприйнятті печерської спільноти були однією 

з основних складових життя монашествуючих. З цим пов’язана установка на 

постійність плачу. Особливо сприятливим місцем вважався затвір або храм, а 

часом – нічна пора. Вони забезпечували таємність подвигу. Важливим засобом 

для досягнення і утримання покаянного плачу вважалися також піст і молитва. 

Знала печерська община і про можливість переходу до богоугодних сліз від 

неправильних або природних нерадісних емоцій. Духовні сльози розумілися як 

дар Божий, який Господь може посилати і після тривалого покаяння, і без 

особливих попередніх старань, хоча й у відповідь на усвідомлення гріхів – для 

очищення від них. Відображене у тексті й сприйняття покаянних сліз як таких, що 

мають місце за участі волі подвижника, коли у результаті багатолітнього 

покаяння він утвердився в духовному плачі. Відповідно до етики печерської 

емоційної спільноти, плач після скоєння гріха був необхідним, у тому числі для 

мирян. Нерідко такі сльози вважалися чи не єдиним духовним порятунком для 

людини. 

Досліджено, що в розумінні общини Києво-Печерського монастиря, 

природний плач, викликаний любов’ю, а не ремствуванням, шляхом 

розм’якшення душі може допомогти підготуватися до відповіді перед Творцем. 

Загалом, згідно з системою відчуттів печерської спільноти, етика переживання за 

таких обставин, як смерть інших, нещастя особисті, спільні та ближніх полягала в 

довірі і надії на Бога, вдячності Йому, святій радості, молитві і благих діяннях, 

терпінні, відсутності нарікання. 

Засобами порятунку від гріховної печалі для общини Києво-Печерського 

монастиря були пам’ять смертна та розповідь ближнім. Печерська братія розуміла 

необхідність зустрічати кожну печаль із духовною розсудливістю і 

співвіднесенням її із істиною Євангелія. Оскільки межа між правильними і 

природними нерадісними емоціями, з одного боку, та неправильними – з іншого 

розумілася надзвичайно тонкою, то необхідним вважалося заспокоєння ближніх у 

скорботі. 

Нинішнє тимчасове життя сприймалося як час, у якому мають (природні) і 

повинні мати місце (правильні) скорбота і сльози. Натомість Царство Небесне 

розумілося як вічна радість, адже там ті, хто супроводжували «сівбу» у 

тимчасовому житті сльозами, будуть утішені Господом. Поряд із цим, для 

печерських отців було притаманним уявлення про вчасність та, відповідно, 

запізнілість (коли людина вже постала перед справедливим Божим судом) і від 

цього марність плачу через гріхи. 

Якщо позитивні герої у сприйнятті печерської спільноти є носіями 

правильних емоцій, то ворог спасіння, навпаки – неправильних. Недивно, що 

нерадісні емоції ворога спасіння виникають з приводу того, що, навпаки, мало б 

викликати протилежну реакцію. Так, у тексті Києво-Печерського патерика 

йдеться про те, що він «плакашеся своея погыбели», бачачи, що печерські 

подвижники перемагають його своїм Богоугодним життям, святістю. Власне, у 
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цьому контексті плач представлений як природний – дух злоби оплакував свою 

поразку від слуг Господніх, власну загибель. Однак зважаючи на те, що природа 

його сприймається у християнському світогляді, носієм якого була й печерська 

монашеська община, негативно, зрозумілим є ставлення до цих емоцій. Тим паче, 

що за ними слідували відповідні для нього дії, ставлення до яких 

охарактеризоване однозначно – «злые козни». 

Зафіксовано в цілому негативну конотацію нерадісних емоцій. Так, у 

кількох повідомленнях Києво-Печерського патерика скорбота і плач 

протиставлені як щось негативне радості, дарованій Господом – або у Вічності, 

або навіть у цьому житті. Печаль і плач у печерській традиції слугували 

символами для вираження важкого стану, нещасть, бід. На негативну конотацію 

скорботи вказують, на наш погляд, і фрази, у яких печаль розуміється як певний 

тягар («възверзи печаль на Господа») або уособлює живу істоту, яка панує над 

суб’єктом («печалію въ вся дьни одръжим бых»; «тем же печаль и скръбь 

душю мою обдержаше»). 

Місцем зосередження емоцій розумілося серце, що було характерним для 

середньовічної епохи («и язву въ сердци имѣа»; «раздражю глубину сердечную»; 

«от твоих же слезъ, еже въ молитвѣ къ Богу изліалъ еси от сердца»).  

Компаративний аналіз інформації Києво-Печерського патерика і 

печерських, перекладних та оригінальних текстів виявив спільність названих 

ментальних установок щодо нерадісних емоцій. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено 

обґрунтовані в дисертації основні положення, що виносяться на захист: 

- Аналіз історіографії засвідчив, що печаль і сльози у системі відчуттів 

печерської емоційної спільноти є актуальною темою, яка до сьогодні ще не 

знайшла висвітлення в науковій літературі. Визначено, що джерельна база є 

достатньо репрезентативною для розкриття обраної теми. 

- Виявлено, що чернеча традиція християнського Сходу розрізняла три види 

печалі та плачу (правильні, природні та неправильні). Вони характеризувалися 

відповідними оцінками – позитивною, нейтральною (позитивно-нейтральною) та 

негативною, які залежали від того, як ці нерадісні емоції співвідносилися зі 

справою спасіння душі. Центральним аспектом богослов’я були скорбота та 

сльози по Богу. Їх розуміли як обов’язкову складову духовного життя 

християнина. Існувала спеціальна етика нерадісних емоцій, яка стосувалася 

засобів досягнення духовного плачу, збереження його в чистоті, утримання та 

утвердження в ньому; методів боротьби з гріховною печаллю; переходу від 

гріховних і природних сліз до богоугодних. 

Конотація нерадісних емоцій у християнській традиції загалом негативна 

(лише щодо деяких правильних і природних печалі та сліз прослідковується 

позитивна конотація). Це пов’язано з розумінням їхнього місця в людській історії: 

скорбота і сльози з’явилися як вимушений наслідок гріхопадіння, їх не було в 

Раю і не буде в Царстві Небесному. 
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- Встановлено, що актуальними обставинами прояву печалі та сліз для 

печерської емоційної спільноти були покаяння, смерть ближніх, молитва, загроза 

спасінню душ ближніх, нещастя особисті, втрата або відсутність матеріальних 

благ, нещастя ближніх, нещастя спільні, розлука, загроза життю/благополуччю 

дітей, загроза/шкода честі, запізніле покаяння, перепони на Богоугодному шляху, 

прохання, груба їжа, повчання, благочестя інших, а також спасіння ближнього і 

зустріч після розлуки. Більшість названих обставин пов’язана з найвищими 

християнськими цінностями – Богом і людською душею – та невіддільним від них 

ідеалом святості. Значна частина стосується ідеалів суто монашеських. Немалою 

є і частка обставин, пов’язаних із загальнолюдськими цінностями. Зазначене 

обумовлене, на наш погляд, специфікою Києво-Печерського патерика. До 

категорії неістинних ідеалів належали багатство/матеріальний достаток і честь. 

Компаративний аналіз, до якого були залучені перекладні та інші 

оригінальні руські тексти, засвідчив актуальність практично всіх виявлених у 

Києво-Печерському патерику обставин і в християнській, і в давньоруській 

традиціях. Зазначене дає підстави для припущення про зв’язок системи відчуттів 

печерської емоційної спільноти й інших спільнот українського середньовіччя із 

східнохристиянською традицією. Повідомлення давньоруських джерел 

дозволяють стверджувати, що більшість згаданих у Києво-Печерському патерику 

обставин були дійсними обставинами прояву нерадісних емоцій людиною 

українського середньовіччя. 

Мініатюри Радзивілівського літопису демонструють важливість для 

давньоруського соціуму таких обставин як смерть ближніх та спільні нещастя, що 

могло пов’язуватися з історичними умовами створення зображень. Відсутність 

ілюстрацій печалі та сліз у Печерському циклі мініатюр в цілому узгоджується із 

традицією ілюстрування текстів (відображення діянь). Крім того, цей факт може 

свідчити про розуміння сліз покаяння та на молитві як внутрішнього стану, який 

не передається зовнішніми засобами зображення. 

- Проаналізовано, що оціночне ставлення залежало від того, як 

співвідносилися ці нерадісні (чи радісні) емоції зі справою спасіння. Однозначно 

позитивно, як правильні сприймалися ті сльози та скорбота, які були пов’язані з 

покаянням, смиренням, турботою про порятунок душ ближніх. Засуджувалася та 

печаль, яка ставала на заваді спасінню: породжена гріховними пристрастями і 

почуттями, вона супроводжувалася гріхами, приводила до негативних наслідків. 

Нейтральним було ставлення до тих жалів і сліз, які жодним чином не впливали і 

не стосувалися спасіння душ власної та інших. Серед них були такі, які 

породжувала любов до ближніх, а тому, на наш погляд, текст дозволяє 

прочитувати ставлення до них як позитивно-нейтральне. У цьому випадку 

схвалювалися не самі печаль і плач, а ті почуття, які їх викликали. Нерадісні 

емоції за цих обставин не були обов’язковими (власне, із категорії правильних 

сльози зворушення теж не мали обов’язкового характеру). Негативно 

маркованими у системі відчуттів печерської емоційної спільноти були також 

даремні, запізнілі сльози, а також ті, які належали духу злоби. 
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Порівняння з перекладними й оригінальними джерелами дає підстави 

стверджувати, що оціночне ставлення до нерадісних емоцій за тих чи інших 

обставин було суголосним східнохристиянській і давньоруській традиціям. 

- Досліджено, що сльозам по Богу і на молитві печерська спільнота 

відводила чільне місце серед духовних подвигів монашествуючих. Згідно з 

етикою чернечої общини Києво-Печерського монастиря, такий плач повинен бути 

відомим лише Господу, чому сприяють затвор і храм у нічний час. У тексті 

представлене усвідомлення духовних сліз як дару Господнього (якому передує 

або тривале покаяння, або навіть одномоментне усвідомлення гріхів) і таких, що в 

результаті багатолітнього покаяння, після утвердження в духовному плачі, 

можуть мати місце за участі волі подвижника. Печерські отці розуміли плач після 

скоєння гріха як необхідний – і для чорноризців, і для мирян. Вчасно принесене 

слізне каяття (на відміну від запізнілого і через це даремного) розглядалося як 

єдиний порятунок для душі. 

З огляду на можливість «переходу» правильних і природних сліз у 

неправильні, у системі відчуттів емоційної спільноти Києво-Печерського 

монастиря існували відповідні правила поведінки для тих, хто перебуває в 

скорботі (смиренне перенесення труднощів, з довірою до Бога, молитвою і 

благими діяннями; пам’ять про смерть, розповідь про печаль брату), і їхніх 

ближніх (підтримка, заспокоєння). 

Притаманним для печерської емоційної спільноти було сприйняття ворога 

спасіння як джерела і носія емоцій, що суперечать християнському емоційному 

кодексу, тоді як позитивні герої представляють взірці правильних емоцій. 

Загалом печаль і сльози мали негативну конотацію. Нинішнє тимчасове 

життя сприймалося як час і місце печалі, а Царство Небесне розумілося як місце 

вічної радості, позбавлене скорботи. 

Порівняння з іншими печерськими, перекладними та давньоруськими 

текстами виявило спільні ментальні установки щодо скорботи та плачу. 

Перспективами подальшого дослідження можна назвати реконструкцію 

низки аспектів системи відчуттів чернечої общини Києво-Печерського монастиря 

і самої системи в цілому, а також дослідження інших емоційних спільнот 

українського середньовіччя. 

 

 

Cписок публікацій здобувача за темою дисертації, в яких опубліковані 

основні наукові результати дисертації: 

 

1. Петрушко Л. А. Смуток і плач у лексиці Києво-Печерського Патерика: 

ментальні моделі й стереотипи емоцій людини українського середньовіччя // 

Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – 2017. – Вип. 51. – С. 29–39 

(входить до міжнародної індексації Index Copernicus). 

2. Петрушко Л. А. Печаль і сльози у Святому Євангелії // Емінак: науковий 

щоквартальник. – 2017. – № 2 (18) (квітень–червень). – Т. 2. – С. 90–97 (входить 

до міжнародної індексації Index Copernicus). 
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4. Петрушко Л. А. Неправильна печаль у тексті Києво-Печерського патерика: 

формат, причини, пропедевтика // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – 

2017. – Вип. 122 (7). – С. 67–70 (входить до міжнародної індексації Index 

Copernicus). 

5. Петрушко Л. А. Смуток і плач у старозавітних текстах як джерело ціннісних 

орієнтирів // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету. – 2017. – Вип. 49. – С. 138–142 (входить до міжнародної індексації 

Index Copernicus). 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – К., 2018. 
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У роботі досліджено візію печалі та сліз як важливий компонент системи 

відчуттів чернечої общини найвідомішої православної обителі українського 

середньовіччя і поширюваної через текст Патерика поза межами Києво-

Печерського монастиря, в органічному її зв’язку з християнською і 

давньоруською традицією загалом. Розглянуто та узагальнено особливості 

розуміння печалі та сліз у східнохристиянській традиції, представленій у текстах 

єгипетського та палестинського монашества. Встановлено та систематизовано 

обставини нерадісних емоцій, згадані в Патерику, у порівнянні з перекладними та 

оригінальними текстами Русі, у тому числі печерської традиції. Виявлено оцінки 

та ментальні установки печерської спільноти щодо нерадісних емоцій, у 

компаративному аналізі зі східнохристиянською та давньоруською традиціями. 

Встановлено, що для печерської общини актуальними були ситуації прояву 

скорботи та сліз, пов’язані з християнськими, монашеськими та 

загальнолюдськими цінностями, а також із тими, що належали до категорії 

неістинних. Оціночне ставлення до нерадісних емоцій за різних обставин та 

ментальні установки щодо скорботи і плачу співвідносилися зі справою спасіння. 

Виявлений на основі аналізу Патерика та інших джерел печерської традиції 

погляд на нерадісні емоції в цілому узгоджується з тим, що представлений у 

перекладних та оригінальних текстах Русі, тобто система відчуттів печерської 

спільноти та інших емоційних спільнот українського середньовіччя були тісно 

пов’язаними зі східнохристиянською традицією, під впливом якої вони 

формувалися. 

Ключові слова: Києво-Печерський патерик, Києво-Печерський монастир, 

печерська спільнота, печаль і сльози, система відчуттів, українське середньовіччя, 

історія емоцій.  

 

АННОТАЦИЯ 

Петрушко Л. А. Эмоциональный мир в Киево-Печерском патерике: 

печаль и слезы. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – К., 2018. 

В работе исследовано видение печали и слез как важный компонент 

системы ощущений монашеской общины известной православной обители 

украинского средневековья и распространяемой через текст Патерика за 

пределами Киево-Печерского монастыря, в органической его связи с 

христианской и древнерусской традицией в целом. Рассмотрены и обобщены 

особенности понимания печали и слез в восточнохристианской традиции, 

представленной в текстах египетского и палестинского монашества. Установлены 

и систематизированы обстоятельства нерадостных эмоций, упомянутые в 

Патерике, в сравнении с переводными и оригинальными текстами Руси, в том 

числе печерской традиции. Выявлены оценки и ментальные установки печерского 

сообщества относительно нерадостных эмоций, в компаративном анализе с 

восточнохристианской и древнерусской традициями. Установлено, что для 
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печерской общины актуальными были ситуации проявления скорби и слез, 

связанные с христианскими, монашескими и общечеловеческими ценностями, а 

также с относящимися к категории неистинных. Оценочное отношение к 

нерадостным эмоциям при разных обстоятельствах и ментальные установки 

относительно скорби и плача соотносились с делом спасения. Обнаруженный на 

основе анализа Патерика и других источников Печерской традиции взгляд на 

нерадостные эмоции в целом согласуется с тем, что представлен в переводных и 

других оригинальных текстах Руси, то есть система чувст печерской сообщества 

и других эмоциональных сообществ украинского средневековья были тесно 

связанными с восточнохристианской традицией, под влиянием которой они 

формировались. 

Ключевые слова: Киево-Печерский патерик, Киево-Печерский монастырь, 

печерская община, печаль и слезы, система чувств, украинское средневековье, 

история эмоций. 

 

ABSTRACT 

Liudmyla Petrushko. Emotional world in the Kyivan Cave Patericon: 

Sadness and tears. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in historical sciences, specialty 07.00.01 – History of 

Ukraine. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation analyzes the state of the scientific development of the topic, 

reviews the most significant works related to the study of the Kyivan Cave Patericon 

and the tears in the culture of the Middle Ages. The source base of work and its 

representativeness are outlined and analyzed. 

The peculiarities of understanding the sorrow and tears in the Eastern Christian 

tradition presented in the texts of Egyptian and Palestinian monasticism are reviewed 

and summarized on the basis of modern research methods and multiple written, 

figurative, and material sources. The circumstances of the unhappy emotions mentioned 

in the Patericon are established and systematized in comparison with Rus’ translated 

and original texts including the Cave (Pechersk) tradition. The estimations and other 

critical aspects of the perception of the unhappy emotions by the Cave community are 

revealed in the comparative analysis with the Eastern Christian and Old Rus’ (Kyivan 

Rus’) traditions. 

It is revealed that the monastic tradition of the Christian East used to discern three 

sorts of sadness and tears (right, natural, and wrong). They are characterized by relevant 

assessments, which depends on how those unhappy emotions correlate with the cause of 

the salvation of the soul. 

It is established that the next circumstances used to be actual for the Cave 

emotional community manifestation of sorrow and tears: repentance, death of 

neighbors, prayer, threat to the salvation of the souls of neighbors, personal misfortune, 

loss / absence of material goods, misery of the neighbors, common misfortunes, 

separation, threat to children’s life / well-being, threat / sorrow of honor, belated 

repentance, obstacles on the pious path, request, rough food, teachings, piety of others, 

salvation of the neighbor and meeting after separation. Most of the aforementioned 
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circumstances are connected with God and human soul as the highest Christian values 

and an ideal of holiness inseparable from them. Much of it concerns the purely monastic 

ideals. The part of the circumstances associated with universal values is also notable. In 

our opinion, this is due to the specifics of Patericon. The category of untrue ideals 

includes wealth, material abundance, and honor. 

It is analyzed that the evaluation attitude depended on how those unhappy (or 

joyful) emotions were related to the cause of salvation. The tears and sorrows associated 

with repentance, humility, and caring for the salvation of the souls of neighbors were 

perceived positively and as definitely right. The sadness that stood in the way of 

salvation was condemned as born of sinful passions and feelings; it was accompanied 

by sins and led to the negative consequences. The attitude towards those stings and tears 

which in no way influenced and did not concern the salvation of one’s own and other’s 

souls was neutral. Among them there were those that had appeared due to the love of 

neighbors; therefore, in our opinion, the text allows reading the attitude toward them as 

a positive-neutral one. In this case, not the sadness and weeping but the feelings that 

caused them were approved. The unhappy emotions were not mandatory in those 

circumstances. The useless belated tears and those that belonged to the spirit of malice 

were also negatively marked in the system of feelings of the Cave emotional 

community. 

It is investigated that among the spiritual feats of the monastic ones the Cave 

community used to give a prominent place to the tears for God and the ones dropped 

during the prayers. According to the ethics of the monastic community of the Kyivan 

Cave Monastery, such crying must be known only to the Lord, which is facilitated by 

the shutter and temple at night. The text presents an awareness of spiritual tears as a gift 

of the Lord (preceded by either long-standing repentance, or even a one-time 

recognition of sins) and as such that may occur with the will of the ascetic in the result 

of the years of repentance and after the affirmation in the spiritual crying. The Cave 

fathers understood the crying after committing sin as necessary both for the black 

cassock wearers and for the laity. Tearful repentance brought in due time (unlike the 

belated, and, therefore, futile) was considered as the only rescue for the soul. 

Given the possibility of the “transition” of the correct and natural tears to the 

wrong ones, the system of feelings of the Kyivan Cave Monastery emotional 

community used to have the respective rules of conduct for those in distress (humble 

enduring of difficulties with the trust in God, prayer, and good deeds; memory about 

death, telling a story about sorrow to the brother) and their neighbors (support, 

reassurance). 

In general, the view of the unhappy emotions detected on the basis of the analysis 

of Patericon and other sources of the Cave tradition is revealed as consistent with the 

one presented in the original Rus’ texts and the translated writings. Consequently, the 

system of feelings of the Cave community and other emotional communities of the 

Ukrainian Middle Ages used to be closely linked with the Eastern Christian tradition the 

influence of which accompanied their formation. 

Key words: Kyivan Cave Patericon, Kyivan Cave Monastery, Cave community, 

sadness and tears, the system of feelings, Ukrainian medieval history, emotional history. 
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