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Західно- та східноєвропейська середньовічна свідомість є глибоко християнською. Проповідь Благої звістки про прихід у світ Спасителя та Його славну перемогу над гріхом і смертю поклала їй початок і лежала в основі всього буття. Саме тому її вивчення невіддільне від
Християнства та його текстів, найголовнішим
з яких було і є Святе Євангеліє. З його чотирьох
книг брали свої витоки і світогляд, і правила
життя, і писемність. Через це, задля того, щоб
увійти у герменевтичне коло тієї епохи, щоб
зрозуміти інформацію вторинних джерел, дослідники насамперед звертаються до першоджерела.
Не є винятком і праці у сфері історії емоцій,
зокрема печалі та сліз. Так, у відомій монографії з історичної антропології Ж. Ле Гоффа і
Н. Трюона у розділі, присвяченому слізному
дару, автори виводять витоки сприйняття
плачу у Середньовіччі саме з Нагірної проповіді Спасителя – «Блаженны плачущие…»
(Мф. 5:4). Автори приділили також увагу сльозам Спасителя й у цілому оцінили матеріал
Нового Завіту про плач і сльози як важливий і
такий, що дозволяє надати сльозам позитивного характеру [7].
Ф. Конт, аналізуючи сльози у духовній культурі старообрядців, включає, за його ж словами, конкретний випадок у більш широкий
історичний контекст, значну частину якого
становить євангельська традиція. Він також
починає з другої заповіді блаженств, згадує
плач Господа Іісуса Христа, Марії Магдалини,
Св. Апостола Петра. Дослідник висловлює цінне спостереження, яке підтверджує актуальність і нашої розвідки: «В Писании плач наделяется таким глубоким и благородным смыслом, что его влияние ощущается на всем про-

тяжении истории как западной, так и восточной христианской традиции» [6].
Зважаючи на процитовані слова та відсутність на наших теренах історіографії, в якій був
би представлений більш повний, ніж зазначено вище, аналіз печалі та сліз у перших чотирьох книгах Нового Завіту, вважаємо за доцільне здійснити його. Оскільки сфера наших
наукових зацікавлень – це історія ментальностей українського середньовіччя, то Святе
Євангеліє, яке читалося за кожною Літургією і
в келійному (домашньому) правилі, про що
свідчать рукописи Апракосів і четіїх текстів [1],
цікавить нас, насамперед, як ключ до розуміння явищ життя і творів, перекладних та оригінальних, християнської Русі, на які біблійні
книги Нового Завіту мали значний вплив: як
прямий, так і опосередкований – через інші
тексти, через Богослужбову традицію.
Відтак, метою нашої статті є виявлення погляду на смуток і плач, представленого в Євангелії. Це розуміння слід шукати як у заповідях
чи висловлюваннях, так і через конкретні
приклади. За відсутності прямої оцінки потрібно зважати на причини, які породили печаль
і сльози, і наслідки, до яких вони призвели. І
завжди слід враховувати контекст. Зауважимо
також, що оскільки проблема сліз і печалі
пов’язана з темами покаяння, ставлення до
скорбот, терпіння та низкою інших богословських питань, яким приділена спеціальна література, ми не будемо заглиблюватися у ці аспекти, а намагатимемося тільки шукати відповідь на запитання, поставлене вище: що
чув/читав християнин Київської Русі у Святому Євангелії про печаль і сльози. Для кращого
розуміння його змісту залучатимемо також
тлумачення Святих Іоанна Златоустого та Фе-
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офілакта Болгарського та богословів пізнішого часу. Вибір зумовлений тим, що тексти цих
Святих Отців були відомими на Русі, а Тлумачне Євангеліє блаж. Феофілакта взагалі названо
одним із найбільш поширених у слов’янський
писемності тлумачних текстів [1]. Задля кращої структурованості та полегшення сприйняття матеріалу покладемо в основу його викладу класифікацію, що зустрічається у
прп. Іоанна Лествичника: духовні, природні та
неправильні скорбота та сльози [5]. На нашу
думку, це цілком припустимо, адже, по-перше,
Лествиця була відомою на Русі [10]. По-друге,
богослов’я, представлене у ній, не є нововведенням автора, а тільки виражає існуючий у
християнській традиції погляд на духовне
життя. По-третє, ця класифікація відповідає
основним богословським оцінкам (позитивна,
нейтральна, негативна). Розпочнімо ж розгляд
сумних емоцій у перших книгах Нового Завіту
з тих, що пов’язані з найвищою цінністю християнства – з Богом.
Духовні
За кожною Літургією при Малому вході
православний християнин чув піснеспів «Блажени…» [11] (текст якого становлять євангельські слова з Нагірної проповіді), рідше, але теж
неодноразово (адже цей уривок читається у
день пам’яті святих, прославлених у чині преподобних) – ці слова були чуті уже як євангельське читання. А в келії/вдома вони могли
читатися і частіше. Чим же знаменні «Блажени…» для з’ясування заявленого питання?
Тим, що саме ними Спаситель заповідає духовний плач: Блажéни плáчущiи: я́ко тíи
утѣ́шатся (Мф. 5:4), Блажéни, плáчущiи
ны́нѣ: я́ко возсмѣéтеся (Лк. 6:21). У цих словах богослов’я сліз в Євангелії (припускаємо,
що також і жалю, печалі як першої сходинки до
плачу) прочитується найбільш виразно. Про
який же плач ідеться у другій заповіді блаженств? Св. Іоанн Златоуст пише, що Христос
велить нам плакати не тільки за свої гріхи, але
й за гріхи ближніх [4]. Так само пояснює її блаженний Феофілакт Болгарський: Господь називає блаженними тих, хто плаче через гріхи, і
не лише свої, але й ближніх, і плаче не один
лише раз, а завжди (адже сказано:
плáчущiи) [12]. У сучасних богословів знаходимо порівняння сокрушенія і жалю християнина у зв’язку з гріхами з переживанням хорошої дитини, яка, порушивши батьківське
прохання-заповідь, переживає через біль, завданий нею (чи іншими дітьми, якщо оплакуються також і їх гріхи) люблячим батькам [2].
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Тобто Своєю заповіддю Спаситель благословляє духовні сльози, сльози каяття, щирого жалю і болю через власні гріхи та гріхи ближніх.
Окрім самої настанови, Святе Євангеліє подавало благочестивим читачам (і слухачам –
надалі писатимемо лише про читачів, маючи
на увазі одну, й іншу форму сприйняття євангельських текстів) також і приклади такого
плачу. Так, із глибоким каяттям прийшла до
Спасителя жона-грішниця і сльозами омивала
Його ноги: и стáвши при ногý егó созади́,
плáчущися, начáтъ умывáти нóзѣ егó
слезáми (Лк. 7:38), сiя́ же слезáми облiя́ ми́
нóзѣ (Лк. 7:44). Господь показав Своє милосердя, показав, що Він не зневажає навіть великих грішників, але приймає каяття, сльози та
винагороджує їх духовною радістю прощення,
звільнення від тягаря провин навіть тут, у
тимчасовому земному житті, і ще більше – вічним блаженством у Царстві Небесному.
Невимовним розкаянням був породжений
також плач Св. Апостола Петра після його відречення від Господа: И изшéдъ вóнъ плáкася
гóрько (Мф. 26:75, Лк. 22:62), И начéнъ
плáкашеся (Мк. 14:72). Власне, саме відречення Бог попустив Своєму учню, щоб той, пізнавши на собі глибину людської немічності, на
майбутнє був вбереженим від звеличення над
іншими, які впадають у гріхи. Згідно з поясненням блаженного Феофілакта Болгарського,
заплакавши, апостол Петро вийшов із нечутливості (нечувствия). Тобто каяття, сльози
виводять людину зі стану осліпленого розуму.
І його покаянний плач Спаситель теж прийняв,
повернувши його після славного Воскресіння у
число Своїх учнів (Ін. 21:15-17).
Припускаємо, що усвідомленням свого гріха
маловірства були викликані і сльози батька,
який привів одержимого сина спочатку до
апостолів, а потім і до Самого Спасителя [8]: И
áбiе возопи́въ отéцъ отрочáте, со слезáми
глагóлаше: вѣ́рую, Гóсподи: помози́ моемý
невѣ́рiю (Мк. 9:24).
Євангеліє також навчало тому, що саме
сльози та печаль, а отже каяття і жаль через
свою віддаленість від Бога, повинні становити
сутність посту. Так, у відповіді Спасителя на
запитання, чому апостоли не постять, можна
побачити прирівняння його (посту) до плачу:
И речé и́мъ Иисýсъ: едá мóгутъ сы́нове
брáчнiи плáкати, ели́ко врéмя съ ни́ми éсть
жени́хъ? Прiи́дутъ же днíе, егдá отъи́мется от ни́хъ жени́хъ, и тогдá постя́тся (Мф. 9:15) (доки з гостями Наречений,
то не можуть плакати, а коли заберуть Його
від них, то будуть постити (піст у другій час-
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тині фрази займає місце плачу – у першій)).
Разом із цим, Господь засуджує зовнішній, лицемірний прояв вдаваного сердечного жалю за
свої гріхи: Егдá же поститéся, не бýдите
я́коже лицемѣ́ри сѣ́тующе: помрачáютъ
бо ли́ца своя́, я́ко да явя́тся человѣ́комъ
постя́щеся (Мф. 6:16). Тобто смуток і сльози
необхідні, без них неможливо спасти свою душу (Гóре вáмъ смѣю́щымся ны́нѣ: я́ко возрыдáете и восплáчете (Лк. 6:25)), і саме
сльози, згідно із тлумаченням блаженного Феофілакта Болгарського, слід розуміти під словом умый у Господній заповіді про піст [12]:
Ты́ же постя́ся помáжи главý твою́, и лицé
твоé умы́й (Мф. 6:18), але вони повинні бути
таємними і відомими лише Отцю Небесному
(Мф. 6:18).
При зовнішній нечисленності згадок про
покаянні печаль і сльози в Євангелії саме плач
покаяння був покладений в основу духовного
життя християнина, а монашествуючих – особливо, про що свідчить та увага, яка приділена
їм у Богослужбових текстах, молитвах, святоотецькій та агіографічній літературі.
Природні
Поряд із покаянним плачем середньовічний читач зустрічався у текстах святих євангелістів з природніми нерадісними емоціями,
такими звичними й особливо зрозумілими
йому самому. Однак ці печаль і сльози часто
також були благими. Адже якщо духовні породжені любов’ю до Бога, а вона заповідана як
найголовніша, найперша заповідь (возлю́биши Гóспода Бóга твоегó всѣ́мъ
сéрдцемъ твои́мъ, и всéю душéю твоéю, и
всéю мы́слiю твоéю: сiя́ éсть пéрвая и
бóлшая зáповѣдь (Мф. 22:37-38)), то другі –
любов’ю до ближніх (це – друга важлива заповідь: возлю́биши и́скренняго твоегó я́ко
сáмъ себé (Мф. 22:39)) і співчуттям, що теж є
проявом любові: як правило, вони виникають
у зв’язку з нещастям (духовні недуги, страждання, скрутні обставини), або смертю ближніх. Дійсно, частина їх, згаданих в Євангелії,
освячена прикладом Самого Спасителя, а щодо
решти – то, наскільки можна зрозуміти, у тексті не прочитуємо осуду сліз і смутку за таких
обставин.
Так, скорботу породила у душі Спасителя
жорстокість фарисеїв: И воззрѣ́въ на ни́хъ со
гнѣ́вомъ, скорбя́ о окаменéнiи сердéцъ и́хъ
(Мк. 3:5). Плачем виявляє Господь Своє співчуття Єрусалиму і його жителям, знаючи про їх
майбутню жахливу долю: И я́ко прибли́жися,
ви́дѣвъ грáдъ, плáкася о нéмъ (Лк. 19:41).

Скорботу та сльози Господа викликала також
смерть Лазаря та плач Марії й іудеїв: Иисýсъ
ýбо, я́ко ви́дѣ ю́ плáчущуся и пришéдшыя съ
нéю иудéи плáчущя, запрети́ Дýху, и возмути́ся сáмъ (Ін. 11:33), Прослези́ся Иисýсъ
(Ін. 11:35), Иисýсъ же пáки претя́ въ себѣ́,
прiи́де ко грóбу (Ін. 11:38).
Феофілакт Болгарський так пояснює ці почуття Спасителя: «Так как Мария и пришедшие с нею плакали, то природа Человеческая
располагалась к слезам и смущалась. Господь
же подавляет потрясение в духе, то есть Духом
обуздывает
смущение
и
удерживает
оное…» [13]. Господь допускає Своїй людській
природі перенести ці почуття, щоб засвідчити,
що Він є істинним Богом, й істинною Людиною. А також, щоб показати, що потрібно класти край і міру печалі та безпечаллю. Скорбота
та сльози через смерть ближнього і зі співчуття до його рідних є природними для людини
та є правильними (як пише блаженний, не виявляти співчуття та не проливати сліз – властиве звірям), однак повинна бути міра у печалі
(можливо, це правило стосується лише сильної половини людства, а слабшої – ні, бо сам
Феофілакт пише: «проливать много слез и
предаваться много печали – свойственно женщинам» [13]).
У цьому ж тлумаченні висловлюється дуже
важлива думка про те, що скорбота зі співчуття властива людській природі: «Для чего евангелист опять замечает, что Иисус плакал и
скорбел по сочувствию? Для того чтобы мы
знали, что Он истинно облекся в наше естество. Иоанн, сравнительно с прочими евангелистами, возвещает о Господе высшее учение и
богословствует нечто великое; посему и из дел
Его телесных повествует о более уничиженных. Посему и в скорби Господа он находит
много человеческого и тем доказывает истинность плоти Его, чтобы ты познал, что Господь
был Бог и вместе Человек» [13].
Згадують євангелісти і скорботу та тугу Господа Іісуса Христа напередодні Його страждань: начáтъ скорбѣ́ти и тужи́ти
(Мф. 26:37), Тогдá глагóла и́мъ Иисýсъ:
прискóрбна éсть душá моя́ до смéрти: пожди́те здѣ́ и бди́те со мнóю (Мф. 26:38), и
начáтъ ужасáтися и тужи́ти. И глагóла
и́мъ: прискóрбна éсть душá моя́ до смéрти:
бýдите здѣ́ и бди́те (Мк. 14:33-34). Феофілакт Болгарський пояснює: Господь тужить і
скорбить, щоб показати Своїм учням, які бачили Його славу на Фаворі, що «Он есть Истинный Человек и скорбит, и тоскует подобно
нам» [12], адже для людини природно боятися
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смерті. Остання не по природі увійшла у наше
життя, а тому природа наша боїться її і втікає
від неї. Той же автор називає ще дві причини,
чому Господь проявляє скорботу. Перша – щоб
утаїти себе від ворога роду людського, щоб
той напав на Нього, як на просту людину й
умертвив Його, «а чрез это и сам был бы низложен». Друга – якби Спаситель Сам пішов на
смерть, то «подал бы иудеям оправдание, что
они не погрешили, убив Его, пришедшего к
ним на страдание. Из этого и мы научаемся не
ввергать себя в опасности, но молиться об избавлении от них» [12].
Повертаючись до скорботи за ближніх, згадаємо ще один приклад жалю співчуття, наведений у притчі про немилосердного боржника: сжáлиша си́ зѣлó товариші, побачивши,
що один із їхніх друзів віддав іншого за борги у
темницю (Мф. 18:31).
Багато сказано в Євангелії про гіркі почуття
Апостолів через страждання і смерть свого
Учителя. Скорбіли вони, почувши про майбутні муки Спасителя: И скóрбни бы́ша зѣлó
(Мф. 17:23), скóрби испóлнихъ сердцá вáша
(Ін. 16:6), и вы́ же печáль и́мате ýбо ны́нѣ
(Ін. 16:22), а відтак – коли Господь сказав про
зраду Його одним із них: И скорбя́ще зѣлó,
начáша глагóлати емý еди́нъ кíйждо и́хъ:
едá áзъ éсмь, Гóсподи? (Мф. 26:22), Они́ же
начáша скорбѣ́ти и глагóлати емý еди́нъ
по еди́ному: едá áзъ? И другíй: едá áзъ?
(Мк. 14:19). Напередодні страждань свого Учителя, після Тайної Вечері печаль учнів поглибилася: обрѣ́те и́хъ спя́щихъ от печáли
(Лк. 22:45).
Апостоли плакали та ридали за своїм Божественним Учителем і на третій день після Його
розп’яття: Онá [же] шéдши возвѣсти́ съ
ни́мъ
бы́вшымъ,
плáчущымся
и
рыдáющымъ (Мк. 16:10). Горе учнів, зокрема
Св. Марії Магдалини, посилилося ще й тим, що
прийшовши до Гробу, вона не знайшла похованого Учителя і думала, що Його викрали:
Марíа же стоя́ше у грóба внѣ́ плáчущи:
я́коже плáкашеся, прини́че во грóбъ
(Ін. 20:11), жéно, чтó плáчешися? Глагóла
и́ма: я́ко взя́ша Гóспода моегó, и не вѣ́мъ,
гдѣ́ положи́ша егó (Ін. 20:13), Глагóла éй
Иисýсъ: жéно, чтó плáчеши, когó и́щеши?
(Ін. 20:15). Феофілакт Болгарський, так пише
про її сльози: «Мария, по свойственной женщинам чувствительности и любви к слезам,
стоит у гроба и плачет. Не находя Иисуса», дивиться на те місце, де Він був захоронений, «и
в этом одном находит утешение. За то и удостаивается видеть больше, чем ученики» [13].
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Тобто плач Марії не лише не засуджується, але
Господь винагороджує її радістю однією з перших побачити Його Воскреслим.
Засмученими були також Лука і Клеопа,
йдучи дорогою в Еммаус: Речé же къ ни́ма:
чтó сýть словесá сiя́, о ни́хже стязáетася
къ себѣ́ идýща, и естá дря́хла? (Лк 24:17).
Хоча у тлумаченні й знаходимо слова про те,
що відповідаючи на питання Спасителя, вони
розповідають про сподівання на Месію, які не
збулися [12], все ж припускаємо, що глибинною причиною їх печалі була хресна смерть
Спасителя.
Про плач і ридання Господь попередив апостолів ще на Тайній Вечері, щоб вони були готові до того, що їх чекає, і мужньо перенесли
розп’яття та смерть свого Учителя: ами́нь,
ами́нь глагóлю вáмъ, я́ко восплáчетеся и
возрыдáете вы́ (Ін. 16:20). Але одразу ж Спаситель утішає їх словами про Своє Воскресіння
та їхню радість: вы́ же печáльни бýдете, но
печáль вáша въ рáдость бýдетъ (Ін. 16:20).
Євангеліст Лука також повідомляє про
сльози жінок, які співчували Спасителю, коли
Він ішов на Розп’яття: Идя́ше же вослѣ́дъ егó
нарóдъ мнóгъ людéй, и жены́, я́же и
плáкахуся и рыдáху егó (Лк. 23:27). Однак їм
Господь забороняє плакати: дщéри Иерусали́мски, не плáчитеся о мнѣ́, обáче себé
плáчите и чáдъ вáшихъ (Лк. 23:28).
Чому Господь не каже нічого про плач апостолам і Св. Марії Магдалині, яка стояла біля
Гробу, але забороняє той плач народу, яким
Його супроводжували на Розп’яття? Частково
відповідь на запитання дає блаженний Феофілакт Болгарський. Він пояснює заборону тим,
що жони плачуть так, начебто Господа спіткала біда, виражаючи таким чином своє співчуття і нарікання на людську неправду. Але Спаситель страждав добровільно, «а страждущему
добровольно, и притом за спасение всего рода
человеческого, приличествуют не слезы, а
одобрение и прославление» [12].
Однак у єпископа Михаїла (Лузіна) ми знаходимо зовсім протилежне прочитання цього
євангельського уривку. Так, оскільки, згідно з
іудейськими звичаями (принаймні тими, які
були у пізніший час) заборонялося виявляти
співпереживання злочинцям, яких вели на публічну страту, співчуття жінок було до певної
міри героїзмом. Єпископ Михаїл пише, що не
слід розцінювати їхні ридання як поверхневі,
тимчасові, швидкоплинні співчуття або скорботу слабкими нервами жінок, які готові проливати сльози у будь-яких випадках. Автор
підтверджує свою думку тим, що у такому разі
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Господь не сподобив би їх відповіді. Це було
почуття співстраждання саме Йому, Невинному. Можливо, це – жони, які знали Спасителя
особисто, чули Його учення, вірили у Нього як
у Месію. У будь-якому разі, бачимо, що Господь
був зворушений цим проявом глибокого співчуття Йому та звертає до них Свою останню
мову (далі аж до славного Воскресіння маємо
лише короткі висловлювання Його), хоча перед цим мовчав у відповідь на легковажні запитання царя Ірода. Єпископ Михаїл відзначає,
що Господь називає їх не «жонами», а звертається сповненими Його Божественної любові
словами «Дщери иерусалимские», у яких засвідчено «благорасположение …к этим женщинам, выражавшим Ему такое трогательное
сочувствие» [9]. Однак із уст Божественного
Учителя лине не вдячність, а пересторога:
обáче себé плáчите и чáдъ вáшихъ
(Лк. 23:28). Господь, як пояснює згадуваний
автор, «не отвергает доброго сострадания к
себе женщин, но указывает им на бедствия,
имеющие постигнуть их и детей их. Не имел
ли при этом в виду Господь той страшной клятвы, которую так легкомысленно призывали
иудеи на себя и детей своих: «кровь Его на нас
и на детях наших» (Мф. 27:25)» [9].
Якщо скорбота та сльози Спасителя щодо
Лазаря були більшою мірою викликані співчуттям до рідних покійного, до їхніх сліз, адже
Він знав, що воскресить Лазаря, то Апостоли та
жони плакали і ридали з любові до Господа: як
через зраду, страждання та страшну смерть на
Хресті, так і через те, що вони залишилися без
свого Божественного Учителя.
Святою любов’ю була породжена також і
скорбота апостола Петра після втретє промовленого Господом запитання: Оскорбѣ́ [же]
пéтръ, я́ко речé емý трéтiе: лю́биши ли мя́?
(Ін. 21:17). Любов’ю, адже як тлумачить блаженний Феофілакт Болгарський, апостол
«смутился, не ошибочно ли он думает о себе,
что любит, тогда как, быть может, на деле не
любит» [13].
Неодноразово як причина плачу згадується
в Євангелії смерть близьких родичів (дітей і
брата). Це – і плач віфлеємських матерів за своїми невинно убієнними немовлятами: глáсъ
въ рáмѣ слы́шанъ бы́сть, плáчь и рыдáнiе и
вóпль мнóгъ: Рахи́ль плáчущися чáдъ
свои́хъ, и не хотя́ше утѣ́шитися, я́ко не
сýть (Мф. 2:18); і вдови, яка хоронила свого
єдиного сина: И ви́дѣвъ ю́ Госпóдь, милосéрдова о нéй, и речé éй: не плáчи
(Лк. 7:13); і людей у домі Іаїра, коли померла
його донька: И прiи́де въ дóмъ архиси-

нагóговъ и ви́дѣ молвý, плáчущыяся и
кричáщыя мнóго. И вшéдъ глагóла и́мъ: чтó
мóлвите и плáчетеся? (Мк. 5:38-39),
Плáкахуся же вси́ и рыдáху ея́. Онъ же речé:
не плáчитеся: не ýмре [бо], но спи́тъ
(Лк. 8:52); і Марії та іудеїв через смерть Лазаря:
я́ко и́детъ на грóбъ, да плáчетъ тáмо
(Ін. 11:31), Иисýсъ ýбо, я́ко ви́дѣ ю́ плáчущуся
и пришéдшыя съ нéю иудéи плáчущя
(Ін. 11:33).
У двох останніх випадках плачуть не лише
родичі, але й інші люди, які, вочевидь, прийшли підтримати перших в їх горі. Щодо доньки
Іаїра, то можливо, мова йде також і про певну
традицію оплакування. Господь двічі (одного
разу вдові, іншого – тим, хто оплакував дівчинку) промовляє: не плáчи, не плáчитеся, чтó
мóлвите и плáчетеся? Як нам здається, слова Спасителя не слід розуміти як заборону –
вони були проявом милосердя, словами заспокоєння, втіхи. А слідом за ними йшли чудесні
діяння, які приносили радість на місце сліз –
воскрешення тих, кого оплакували. Припускаємо, що плач і скорбота у зв’язку зі смертю дорогих людей (рідних, друзів) завжди викликані любов’ю: з одного боку – співчуттям до людини, для якої закінчився земний шлях (а особливо, якщо відхід із цього світу супроводжувався стражданням чи хворобою – тоді співчувають їй і в тому, що вона перенесла, перш ніж
відійти), адже смерть не притаманна людській
природі [12], так і жалем, що потрібно на тривалий час розлучитися із тими, кого любили і
ким були любимі.
Євангеліє оповідає ще про один приклад
скорботи батьків – коли Божа Матір та названий батько – праведний Йосиф не знайшли
Сина серед родичів і знайомих, повертаючись
із Єрусалиму: сé отéцъ твóй и áзъ боля́ща
искáхома тебé (Лк. 2:48). О.П. Лопухін зауважує, що грецьке слово (ὀδυνόμενοι), якому відповідає у зазначеній фразі церковнослов’янське боляща, означає як фізичний, так і
душевний біль. І на думку згаданого професора, ці слова можна передати як: «отець Твій і Я
змучилися, шукаючи Тебе» [7]. Не відкидаючи
можливість такого прочитання наведеного
євангельського тексту, нам здається правильнішим слідувати більш поширеному тлумаченню цього уривку. Так, і відомий на Русі
слов’янський варіант цього слова (боляща)
означає душевні переживання, і в синодальному перекладі читаємо про сердечну скорботу – «с великою скорбью», й у тлумаченні біблеїстів ХІХ ст. йдеться не про фізичний біль.
Єпископ Михаїл (Лузін) пише про переживан-
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ня Пресвятої Богоридиці та праведного Іосифа
так: «хотя Мария, а равно и Иосиф, и могли
быть уверены, что с Отроком Иисусом, состоявшим под особым охранением Божиим, не могло случиться ничего худого, тем не менее неизвестность, где Он находится и что с Ним делается, не могла не поражать скорбью их родительское сердце» [9]. Силою батьківської
любові пояснює велику скорботу Матері та
названого батька також О.В. Іванов [3]. Тобто
такі почуття зовсім не засуджуються в Євангелії, але навіть, можливо, освячуються прикладом Божої Матері та праведного Йосифа.
Ще одним прикладом природної печалі, яка
очікує людство, є скорбота часів царства антихриста, яку передрікає Господь: по скóрби днíй
тѣ́хъ (Мф. 24, 29).
Прикладом благої, на наш погляд, однак
безрезультатної печалі є скорбота Ірода, коли
задля виконання своєї обіцянки він повинен
був стратити праведника – Св. Іоанна Хрестителя: И печáленъ бы́сть цáрь: кля́твы же
рáди и за возлежáщихъ съ ни́мъ, повелѣ́
дáти [éй] (Мф. 14:9), И прискóрбенъ бы́въ
цáрь, кля́твы [же] рáди и за возлежáщихъ
съ ни́мъ не восхотѣ́ отрѣщи́ éй (Мк. 6:26).
Згадуваний Феофілакт пояснює, що цар опечалився по причині святості, чесноти Іоанна
Хрестителя [12], через те, що має погубити невинного. Можливо, скорбота Ірода згадується
в Євангелії для того, щоб показати нам, що в
таких ситуаціях потрібно дослухатися до печалі і не робити того, що викликає біль у нашому серці.
Три євангелісти повідомляють про скорботу людини (у тексті – юноша/нѣ́кiй/нѣ́кiй
кня́зь (або ж їх було двоє, троє)), яка через
прив’язаність до багатства не може виконати
заповідь Спасителя і роздати все своє майно
убогим: Слы́шавъ же ю́ноша слóво, отъи́де
скорбя́: бѣ́ бо имѣ́я стяжáнiя мнóга
(Мф. 19:22), Онъ же дря́хлъ бы́въ о словеси́ [о
словеси́ сéмъ], отъи́де скорбя́: бѣ́ бо имѣ́я
стяжáнiя мнóга (Мк. 10:22), Онъ же
слы́шавъ сié, прискóрбенъ бы́сть: бѣ́ бо
богáтъ зѣлó. Ви́дѣвъ же егó Иисýсъ
прискóрбна бы́вша (Лк. 18:23-24). З Євангелія
ми не знаємо про подальшу долю юнака/князя: чи зміг він з часом продати все і роздати бідним. У наведених уривках не сказано,
що печаль спонукала його до виконання слів
Спасителя. Вона лише засвідчила його
прив’язаність до багатства. Разом із тим, припускаємо, скорбота була породжена не стільки
сріблолюбством, скільки усвідомленням цієї
пристрасті й того, що через неї не може послу-
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хатися Божественного Учителя. Блаженний
Феофілакт подає таке пояснення щодо князя з
Євангелія від Луки: «Скорбь начальника показывает, что он был человек благонамеренный,
а не злой хитрец. Ибо из фарисеев никто никогда не печалился, а скорее они ожесточались» [12].
Даремний, запізнілий плач (можливо, це
плач розкаяння) під час Свого Другого славного Пришестя прорікає Господь непокірним Його волі людям: як іудеям, так і християнам,
прив’язаним до земного [12]: и тогдá
восплáчутся вся́ колѣ́на земнáя (Мф. 24:30).
Такий же плач неодноразово (сім разів!) згадується щодо місця мук грішників: тý бýдетъ
плáчь и скрéжетъ зубóмъ (Мф. 8:12,
Мф. 13:42, Мф. 13:50, Мф. 22:13 [12], Мф. 24:51,
Мф. 25:30, Лк. 13:28), Гóре вáмъ смѣю́щымся
ны́нѣ: я́ко возрыдáете и восплáчете
(Лк. 6:25). Феофілакт Болгарський пояснює,
словами скрежет зубом виражено розкаяння, яке, на жаль, уже не зможе принести плоду
– прощення і помилування людини Богом [12].
Гріховні
Господь заповідає плач покаяння, освячує
та розуміє природні печаль і сльози, але забороняє зневіру (уныніе): Глагóлаше же и
при́тчу къ ни́мъ, кáко подобáетъ всегдá
моли́тися и не стужáти [си́] (не унывать –
Синод. пер.) (Лк. 18:1). Й оповідаючи притчу
про вдову та несправедливого суддю, називає
ліки від нього – постійну та посилену молитву [8].
Отже, на підставі наведеного вище огляду
згадок нерадісних емоцій у Святому Євангелії,
можна зробити наступні висновки. Із нього
людина середньовіччя черпала розуміння, що
загалом печаль і сльози існують трьох видів:
духовні, природні та гріховні. Духовні – це ті,
які викликані жалем, розкаянням через те, що
сама людина та ближні завдали болю Господу,
порушивши Його святі настанови. Оскільки
такі скорбота та плач породжені любов’ю до
Бога, що Сам Спаситель називає найбільшою
заповіддю, то й самі ці печаль і сльози посідають у наведеній класифікації перше місце. В
Євангелії є і заповідь названого плачу з обітницею утішення та радості (як у цьому віці, так
і в майбутньому), і його приклади, які засвідчують істинність правдивих слів Спасителя.
Скорбота та сльози покаяння є обов’язковими
для спасіння і вони повинні бути принесеними
у цьому земному житті: (плáчущiи) ны́нѣ
(Лк. 6:21). Тому що після його закінчення розкаяння буде безплідним, у місці осуду та мук
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буде плач через гріхи, однак він уже не зможе
допомогти людині.
Будучи книгою історичною і за своїм жанром оповідною, тісно пов’язаною з життям
людей, Євангеліє надзвичайно часто повідомляє про природні скорботу та плач. Більшість
із них викликані любов’ю до ближніх, співстражданням і співпереживанням їх горю, бідам,
духовним недугам. Тому їх теж можна назвати
благими і навіть святими. Вони подавали читачу взірці щирої сердечності, жалю та болю
через нещастя інших, рідних і друзів, настільки
глибоких почуттів, що вони повинні аж породити печаль і сльози. Ті історії, в яких згадуються оплакування померлих близьких родичів (дітей і брата), припускаємо, окрім своєї
основної мети (розповісти про великі чудеса
Сина Божого – воскрешення сина вдови, доньки Іаїра, Лазаря), показували людині, що такі ж
скорботи переживали й інші (у тому числі маємо на увазі також хвилювання Пресвятої Богородиці за Отрока Ісуса), й дарували надію,
що як Господь зглянувся на їх горе, так і виявить Свою Милість і до всіх інших стражденних. Печаль і сльози Спасителя, особливо напередодні Його мук і смерті на Хресті, й у дійсності, і в євангельському тексті засвідчували
істинність Його не тільки Божественної, але й
Людської природи, якій властиво боятися та
втікати від смерті як протиприродної.
Через приклади Ірода, котрий не хотів
страчувати праведника, але соромився порушити обіцянку, й юнака/князя, який прагнув
слідувати за Божественним Учителем, але не
міг відмовитися від багатства заради Нього,
Євангеліє застерігало читача епохи Середньовіччя, що серце душевним болем підказує людині, як правильно чинити. І потрібно дослухатися до цієї скорботи, адже через таке внутрішнє збентеження Господь відвертає від гріха, вказує шлях добра.
Однак буває печаль і по суті своїй гріховна –
та, яка позбавлена надії на Бога, яка пов’язана
зі зневірою (уныніе). Від неї потрібно берегти

своє серце посиленою і постійною молитвою.
Таке розуміння печалі та плачу виражало
Святе Євангеліє і через формування системи
цінностей, через свою етику прояву нерадісних почуттів здійснювало вплив на світогляд,
літературу та життя людей християнської, середньовічної доби. Вивченню цього впливу
маємо намір присвятити увагу вже на наступних етапах нашого дослідження.
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Петрушко Людмила Печаль і сльози у Святому Євангелії
Статтю присвячено проблемі печалі та сліз у перших чотирьох книгах Нового Заповіту. Аналізуються згадки нерадісних емоцій в Євангелії. У ході дослідження розкривається богословський погляд на смуток і плач. Виявлено різні
за своєю суттю види скорботи та сліз, представлені у першоджерелі богослов’я. Проаналізовано причини й обставини, що зумовлювали печаль і плач і були пов’язані з ними у книгах чотирьох євангелістів. У статті також наведено
тлумачення Святих Отців і богословів, чиє бачення виражає правильний, канонічний погляд на аналізовані уривки. У
результаті такого огляду автор робить висновок про етичні норми та ставлення християнина до смутку і сліз, які
формувало Святе Письмо та святоотецька традиція його прочитання. Таким чином, у пропонованому досліджені
охарактеризовано один із найважливіших взірців культурних практик, у тому числі й ментальності Середньовічної
Русі, котра базувалася на євангельських цінностях.
Ключові слова: печаль, сльози, Євангеліє, історія емоцій, середньовіччя, Київська Русь
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Петрушко Людмила Печаль и слезы в Святом Евангелии
Статья посвящена проблеме печали и слез в первых четырех книгах Нового Завета. Анализируются упоминания
нерадостных эмоций в Евангелии. В ходе исследования раскрывается богословский взгляд на скорбь и плач. Выявлены
различные по своей сути виды скорби и слез, которые представлены в первоисточнике богословия. Проанализированы
причины и обстоятельства, которые обусловили печаль и плач и были связаны с ними в книгах четырех евангелистов. В статье также приведены толкования Святых Отцов и богословов, чье видение выражает правильный, канонический взгляд на рассматриваемые отрывки. В результате проведенного анализа автор делает вывод об этических нормах и отношении христианина к скорби и слезам, которые формировало Священное Писание и святоотеческая
традиция его прочтения. Таким образом, в предлагаемом исследовании охарактеризован один из важнейших образцов
культурных практик, в том числе и ментальности Средневековой Руси, которая базировалась на евангельских ценностях.
Ключевые слова: печаль, слезы, Евангелие, история эмоций, средневековья, Киевская Русь
Petrushko Liudmyla Sadness and tears in the Holy Gospel
The article is devoted to understanding sadness and tears in the Gospel. The author analyzes the negative emotions in the
first four books of the New Testament. Importance of the Gospel for formation of the Medieval Rus spiritually culture and its
leading role in the formation of worldview and mentality of its people are emphasized.
The theological content of sadness and tears is disclosed in the research through general scientific, linguistic, and special
historical methods. During the analysis of the Holy Scripture texts, all direct statements and indirect situational contexts about
evangelicals joyless emotions were selected.
Based on received information, various kinds of sorrow and tears manifestations are grouped by their importance in the
spiritual life of man. The author selects the natural, spiritual and joyless sinful emotions and profoundly analizes the causes and
circumstances that predetermine sadness and sorrow in books of the four Evangelists. This allows to reveal their origin and
define scheme of emotions assessment in Christian ethics. Along with excerpts from the Holy Scriptures are authoritative
interpretation of the theologians, whose vision expresses the correct canonical theological view of the analyzed passages. This is
the attitude, cultivated in medieval society due to the constancy of Christian theology.
The result of the research is identifying the ideal emotions of sadness and crying in the Christian Middle Ages society.
Christian standards of behavior and display of sorrow and tears are revealed. Thereby, the exemplar of cultural practices,
including the medieval mentality, based on evangelical values, is characterized.
Keywords: sadness, tears, the Gospel, history of emotions, Middle Ages, Kievan Rus
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