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ЗДОБУТТЯ МОВЧАННЯ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА)
Мовчання - один з найглибших символів християнства і водночас одна з принципових доброчесностей
християнської душі. В статті простежується втілення теми мовчання у Києво-Печерському патерику.
Обгрунтовується висновок про те, що мовчання у сприйнятті авторів і героїв Патерика - не
самодостатня вправа, а суттєва риса цілісної духовної атмосфери давньокиївського християнства.

Для вітчизняної культури Києво-Печерський
патерик завжди поставав джерелом тієї первин
ної християнської простоти, що її, на щастя для
себе, ми бачимо у витоках нашої духовної тра
диції, - простоти, котра своєю довершеною ви
разністю спонукає згадувати оповідь і повчання
Євангелії.
Цю позбавлену зайвих хитрувань, перекон
ливу в своїй позірній наївності першопобудову
духовного смислу віднаходимо в Патерику й
тоді, коли приступаємо до нього, маючи на думці
тему мовчання - тему, залучення до якої в наш
приголомшливий час приносить особливу душев
ну відраду.
Мовчання - один з найглибших символів
християнства. Ось як про нього мовить преп.
Іоан Ліствичник - автор, добре знаний на Русі й
цитований одним з укладачів Патерика, єписко
пом Симоном [1]: "Сповнене благого розуміння
мовчання є матір молитви... Люблячий мовчання
наближається до Бога й, таємно з Ним розмов
ляючи, освічується від Нього" [2]. Невдовзі ми
повернемося до цього вислову в його знаменно
му співзвуччі з тлумаченням мовчання авторами
й героями Патерика, - але перед цим кілька по
яснювальних слів про мовчання як таке.
Вище мовчання було назване символом.
Справді, його можна осягнути як всеохоплюючий символ людського буття. Буття - тому що
мовчання в повноті його духовного значення не є
суто мовним явищем: можна жити, любити, віри
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ти мовчки, и ця людська якість зовсім не зале
жить від кількості вимовлених слів; так бага
тослівне "плетення словес" у деяких агіог
рафічних творах XIV - XV ст. зовсім не пору
шує атмосферу зосередженого мовчання, що їх
оповиває. Символ - саме в тому первинному зна
ченні грецького "симболон", що вказує на
спільну покладеність різного; так мовчання, мов
невідступна тінь, супроводжує людський спокій,
людську волю, простір існування людини. Якщо
в природі, в бутті передусім стрічаємо тишу, то
мовчання утверджує свою присутність у світі
людському й духовному: воно невіддільне від ро
зуміння й уваги, дає нам розраду, стереже й
оберігає нас на заплутаних стежинах нашого зем
ного буття.
Нарешті, мовчання є символом всеохоплюючим, що огортає кожен наш вислів і вчинок,
усе наше життя, увесь наш світ. Бог-Слово на
роджується в Божественній Тиші й повертає нас
до Неї.
А тепер нагадаймо собі вислів св. Іоана
Ліствичника - й звернімося до тексту Києво-Пе
черського патерика.
Легко переконатися, що тема мовчання в Па
терику постає в найбільш принципові моменти,
пов'язані або з покладанням певних духовних
засад буття, наверненням чи поверненням до
них, або ж у підсумковій характеристиці образу
святого, що відійшов. Так, про засновника Печерського монастиря преп. Антонія спершу чи-
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ATTAINMENT OF SILENCE
(AFTER THE MATERIALS
OF THE KYIV-PECHERSK PATERIKON)
Silence is one of the deepest symbols of Christianity and at the same time one of the principal virtues of
Christian soul. The article treats the realisation of the idea of silence in the Kyiv-Pechersk Paterikon. As it
shows silence after its perception by authors and heroes of the Paterikon is not a self-sufficient exercise but
rather en essential feature of an entire spiritual atmosphere of the Old Kyivan Christianity.

