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При цьому центральне положення у запропонованій 
схемі займає українська людина. В українознавстві во-
на розглядається через призму українства, індивідуа-
льне набуває вияву в українському. Його прояви пов'я-
зуються із загальними, властивими для українства, те-
нденціями мислення та поведінки, а також з рецепцією 
спільнотою духовних набутків видатних особистостей, 
що залишили слід в українській історії та культурі. Те ж 
саме стосується персональних виявів духовності та 
культури, що ґрунтуються на приналежності до україн-
ської спільноти та інтерпретації її культури. 

Тема української людини та ментальних основ 
українства і державотворення проходить наскрізним 
ланцюгом крізь всі проблемні сфери українознавства – 
як через оприявлення особливостей національної ду-
ховності та характеру в національній культурі (в чому 
відмінність його від етнопсихології, котра вивчає пси-
хологічні особливості етнічних спільнот), так і через 
аналіз біографічних фактів та творчого доробку вида-
тних особистостей. Одним із теоретичних підсумків 
такої тематизації є з'ясування усталених рис способів 
мислення та поведінки, які виступають чинниками вза-
ємопов'язаності особистості з спільнотою, ландшаф-
том та державою, внутрішніми підставами трансляції 
нею української культури. Інакше кажучи, українська 
людина розглядається як індивід, адаптований до пе-
вного довкілля, як носій українських традицій, духов-
ності, політичний суб'єкт, транслятор та перетворювач 
української культури. При цьому українознавство ба-
читься як типова гуманітарна наука, себто наука, яка  
в центрі свого дослідження має людину, яка досліджу-
ється у чотирьох зазначених вимірах. 

Зрозуміло, що таке бачення предметного поля укра-
їнознавства не є вичерпним – адже науковці постійно 
піднімають нові і нові проблеми, пов'язані з формуван-
ням та розвитком українського світу. Але запропонова-
на модель предметного поля досить добре окреслює 
напрямки зацікавленості українознавства і, на відміну 
від концентрів, не поділяє, а об'єднує об'єкт, представ-
ляє український світ в його цілісності та, водночас, 
структурованості. І структурованість визначається не 
через побудову континууму дискретних понять, а через 
структурування континууму поля, визначеного парами 
вимірів "природа – цивілізація" та "Україна – українст-
во". Кожна українознавча проблема може бути вміщена 
в тому чи іншому локусі цього предметного поля.  

Сподіваюсь, що викладені тут міркування сприяти-
муть подальшій рефлексії предмета українознавства.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ЗАПОЧАТКУВАННЯ  

КНИГОТВОРЕННЯ В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ МОНАСТИРІ 
 

Зроблено спробу з'ясувати роль Феодосія Печерського у започаткуванні книготворення в Києво-Печерському монастирі. 
It was made the attempt to find the role of Fheodosy Pechersky regarding the book making initiation in the Kiev Gaves Monastery. 
 
Поміж плеяди видатних постатей Київської Русі 

особливе місце належить фундатору східнослов'ян-
ського чернецтва, родоначальнику спільного мона-
шого життя на Русі, другому ігумену Києво-Печерсь-
кого монастиря, своєрідному церковному письмен-
нику та проповіднику, творцю так званої "печерської 
ідеології" Феодосію Печерському. М.Грушевський 
так охарактеризував його: "се безперечно була най-
більше визначна фігура в культурній історії Руси 
того часу" [1, 415]. 

Саме на добу ігуменства Феодосія Печерського в 
Києво-Печерському монастирі(1059/60–1074 рр.) при-
падають історичні свідчення стосовно організації книго-
творення в обителі. 

Актуальність дослідження пов'язана з відродженням 
традицій книговидавничої справи в Києво-Печерській 
лаврі, починаючи з кінця ХХ ст., що сягають, очевидно, 
доби ігуменства Феодосія Печерського, та беруть свій 
початок з рукописного книготворення. 

Проте з жалем доводиться констатувати, що дана 
тема залишалася тривалий час поза увагою дослідників 
історії України, Києво-Печерської лаври та рукописної 
книги. Вони лише зазначали, що в обителі за ігуменства 
Феодосія Печерського при діяльній участі Никона Вели-
кого й ченця Іларіона писались книги [2, 28–29; 3, 244–
250; 4, 84–109; 5.22–26; 6.160; 7.58–59]. 

Свого часу на Києво-Печерську лавру, як один із 
провідних осередків книготворення Давньої України 
вже в добу ігуменства Феодосія Печерського, звернув 
увагу відомий український сучасний дослідник історії 
видавничої справи проф. М.С.Тимошик, зазначивши, 
що "витоки видавничої справи тут варто шукати в пер-
ших роках становлення цієї твердині духовного под-
вижництва" [8, 74]. 

Основу джерельної бази дослідження становлять 
"Житие преподобного отца нашего Феодосия, игуме-
на Печерского" та текст Студійського статуту – коде-
ксу упорядкованих правил чернечого життя в кіновія-
льних обителях, запровадженого Феодосієм Печер-
ським на початку його ігуменства в Києво-Печер-
ському монастирі. 

Житіє Феодосія Печерського було створене в зв'язку 
з підняттям питання про підготовку до проведення ка-
нонізації славетного ігумена в роки настоятельства  
в обителі Никона Великого (1078–1088) під його керів-
ництвом при діяльній участі диякона Нестора (майбут-
нього руського літописця. – Автор) [9, IV–VI]. Воно збе-
реглося в складі так званого Успенського збірника, да-
тованого кінцем XII – початком XIII ст. [10, арк. 26а–
67в]. Житіє Феодосія Печерського містить досить цінну 
інформацію щодо організації книготворення в Києво-
Печерському монастирі часів його ігуменства. 

© О. Бабич, 2009



УКРАЇНОЗНАВСТВО. 13/2009 ~ 9 ~ 
 

 

Студійський статут ігумен Феодосій Печерський 
отримав у двох списках від інока Студійського монасти-
ря Михаїла, котрий прийшов до Києва з Греції з митро-
политом Георгієм [11, 68–69] та від одного з києво-
печерських ченців, якого він відрядив до Константино-
поля, до Єфрема Скопця, постриженця Києво-Печер-
ського монастиря [12, 39]. 

Джерельну базу дослідження доповнює наукова лі-
тература з історії Києво-Печерської лаври, рукописної 
книги, котра виступає водночас важливим історичним 
та історіографічним джерелом [13, 432]. 

Об'єктом дослідження є діяльність другого ігуме-
на Києво-Печерського монастиря Феодосія Печер-
ського в контексті започаткування книготворення в 
обителі; предметом – його внесок у справу органі-
зації книготворення. 

Хронологічні межі дослідження обмежуються пере-
важно початком 60-х рр. XI ст. – 1074 роком, що припа-
дає на добу ігуменства Феодосія Печерського в Києво-
Печерському монастирі та тривало впродовж 1059/60-
1074 рр. Верхній хронологічний рубіж визначається 
травнем 1074 р., тобто закінченням доби ігуменства 
Феодосія Печерського в Києво-Печерському монастирі 
в зв'язку з його смертю. 

Мета даного дослідження – на основі комплексного 
аналізу вказаних історичних джерел створити цілісну 
картину діяльності Феодосія Печерського в контексті 
започаткування книготворення в Києво-Печерському 
монастирі та визначити його основні етапи – вирішува-
тиметься через основні завдання: 

♦ розглянути історичні свідчення щодо книготворен-
ня в Києво-Печерському монастирі за ігуменства Фео-
досія Печерського; 

 з'ясувати вплив запровадження Студійського ста-
туту на започаткування книготворення в обителі; 

 встановити перших києво-печерських книготворців 
доби ігуменства Феодосія Печерського. 

Ми не можемо навіть гіпотетично припустити, що до 
вступу на ігуменство в Києво-Печерському монастирі 
Феодосія Печерського велося книгописання. Впродовж 
1051–1062 рр., коли відбувалось збирання першого 
братства ченців навколо Антонія Печерського, котрий 
поклав початок Києво-Печерському монастирю в пече-
рі, залишеній пресвітером (старшим священиком. – Ав-
тор) палацової церкви на честь Апостолів у князівській 
заміській резиденції – с.Берестовому Іларіоном, згідно 
"Повісті минулих літ", 1051 р. [14, 247]. Очевидно, руко-
писне книготворення не мало місця й за короткочасного 
ігуменства в Києво-Печерському монастирі першого 
його ігумена Варлаама (1057-1059/60 рр.), поставлено-
го Антонієм Печерським. 

Так званий початковий печерний період в історії Києво-
Печерського монастиря, котрий охоплює 1051–1062 рр. – 
це час, коли в нинішніх Дальніх (чи Феодосієвих. – Автор) 
печерах перші їх мешканці "викопали печеру велику,  
і церкву, і келії" [14, 251]. Тобто, це був період форму-
вання першого печерного монастиря. Чисельність братії 
зростала повільно від 12 до 20 на початок ігуменства 
Феодосія Печерського, тобто на 1059 чи 1060 р. 

Отже, за таких умов становлення печерного монас-
тиря та повільного зростання чисельності братії й меш-
кання їх в печерах, очевидно, книгописання не велося. 
Та й історичні джерела замовчують цей факт. 

Перші свідчення щодо організації книготворення 
в Києво-Печерському монастирі нами датуються се-
рединою 60-х рр. XI ст. і припадають на добу ігумен-
ства в Києво-Печерському монастирі Феодосія Пе-
черського. Єдиним історичним джерелом, у котрому 

зафіксовано факти щодо організації книготворення  
в Києво-Печерському монастирі за доби його ігумен-
ства є "Житие преподобного отца нашего Феодосия, 
игумена Печерского". В ньому міститься досить ціка-
ва інформація щодо організації книготворчого про-
цесу в Києво-Печерському монастирі за доби ігумен-
ства Феодосія. 

В оповіді про Никона Великого. 
"Мъногашьды же паны великууму Никону съдящю  

и дълающю книгы, и блаженууму въскрай того съдящю и 
прядущю нити еже на потребу таковууму дълу" [15, 252]. 

Про ченця Іларіона. 
"Бяше бо и книгам хытръ псати, сий по вся дъни  

и нощи писааше книги въ келии блаженааго отца на-
шего Феодосия, оному же псалтырь усты поющю тихо  
и руками прядуща вълну, или кое ино дъло дълающа"  
[15, 254–255]. 

Ці свідчення житія Феодосія Печерського, з огляду 
на те, що вони єдині, досить важливі для дослідження 
та відтворення організації процесу книготворення в Ки-
єво-Печерському монастирі впродовж ігуменства Фео-
досія Печерського. До того ж, вони залишаються єди-
ними свідченнями щодо організації книготворення в 
Печерській обителі всієї домонгольської доби. 

За допомогою наведених свідчень "Жития препо-
добного отца нашего Феодосия, игумена Печерского" 
ми маємо можливість встановити час початку книгот-
ворення в Києво-Печерському монастирі за доби ігу-
менства Феодосія Печерського, показати його роль у 
справі започаткування та розвитку києво-печерського 
книготворення, окреслити коло перших його сподвиж-
ників у цій справі, з'ясувати первісні монастирські осе-
редки книготворення та описати організацію книготво-
рення в Києво-Печерському монастирі за доби ігумен-
ства Феодосія Печерського середини 60-х – початку 
70-х рр. XI ст. 

У Києво-Печерському патерику знаходимо, очеви-
дно, ще одну, й на нашу думку, побічну вказівку, на те, 
що й ігумен Феодосій займався книгописанням : "Пи-
шеть же и сіє въ молитвъ" [12,4]. Відомому дослідни-
кові історії бібліотечної справи К.І.Абрамову це пате-
рикове повідомлення дало підстави вважати, що й 
ігумен Феодосій Печерський "радовал себя писанием 
книжным" [16, 30]. 

Таким чином, наведені нами свідчення, що містять-
ся в "Житии преподобного отца нашего Феодосия, игу-
мена Печерского" щодо книготворення в Києво-Печер-
ському монастирі за доби ігуменства Феодосія Печер-
ського повинні дати нам можливість створити цілісну 
картину діяльності Феодосія Печерського в контексті 
започаткування книготворення в Печерській обителі в 
роки його ігуменства. 

Важливу роль у справі започаткування книготворен-
ня в Києво-Печерському монастирі відіграло запрова-
дження близько 1064 р. ігуменом Феодосієм у Києво-
Печерському монастирі творчо доопрацьованого та 
пристосованого до місцевих умов Студійського статуту, 
тобто кодексу упорядкованих правил чернечого життя  
в кіновіяльних обителях. 

Приписи статуту визначали порядок богослужінь в 
обителі впродовж року, регламентували все життя 
ченців від кількості одягу та їжі на кожен день аж до 
купання в лазні. 

Була в нього й одна особливість. Двадцять шос-
тий припис зобов'язував іноків у вільні від послуху, 
тобто виконання монастирських робіт, дні, займатися 
читанням книг, отримуваних у "книгохранительной 
комнате" (монастирській бібліотеці) в "книгохраните-
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ля" (чи "книжного приставника") (ченця-бібліотекаря). 
"Должно знать, что в те дни, в которые мы свободны 
от телесных дел, – йдеться в приписі, – ударяет кни-
гохранитель однажды в дерево и собираются братия  
в книгохранительную комнату и берёт каждый книгу  
и читает до вечера; перед клепанием же к светиль-
ничному ударяет опять книжный приставник и все 
приходят и возвращают книги по записи; кто же уме-
длит (опоздает) возвратить книгу, да подвергнется 
эпитимии" [17, 676]. 

Оцінюючи значення запровадження ігуменом Фео-
досієм Печерським у Києво-Печерському монастирі 
Студійського статуту М.С.Тимошик зазначив, що "тексти 
статутів східних монастирів, зміст яких закріплював  
у свідомості насельників монастиря моральні норми 
життя за Христом, були тим первинним матеріалом, 
який започаткував перекладання і творення нових книг 
у цьому важливому осередку київського книгописання 
на початку XI століття" [8, 74]. 

Як бачимо, двадцять шостий статутний припис пе-
редбачав "иметь при монастыре библиотеку и книгох-
ранителя, ответственного за ёё деятельность и сох-
ранность книг, а также содержались первые правила 
пользования библиотечными книгами" [18, 10–11]. 

Запровадивши в Києво-Печерському монастирі ста-
тут чернечого життя, ігумен Феодосій суворо дотриму-
вався його приписів, водночас вимагаючи цього й від 
насельників обителі. 

Для реалізації на практиці процитованого нами ста-
тутного припису в монастирі необхідно було розпочати 
організацію книготворчої справи: переписування, напи-
сання й виготовлення книг. Це, в свою чергу, дало б 
змогу розпочати комплектацію книжкових фондів зага-
льномонастирської "книгохранительной комнаты" для 
спільного користування києво-печерськими ченцями 
книгами власного виробництва. Це саме по собі перед-
бачало стовідсоткову грамотність усіх ченців обителі та 
існування доброї монастирської бібліотеки. Тому Пе-
черський монастир з перших же років був твердинею 
грамоти. Це випливало з простої необхідності кожного 
ченця читати Святе Письмо і богослужбові книги [7, 83]. 

Запровадження Студійського статуту в Києво-Печер-
ському монастирі викликало необхідність введення до 
монастирського штату ченця-бібліотекаря ("книжного 
приставника" чи "книгохранителя"), послухом котрого, 
згідно двадцять шостого припису, було збирання книг  
і комплектація ними фонду загальномонастирського 
книжкового зібрання, зберігання та видача їх інокам 
обителі, слідкуванням за дотриманням ними статутної 
вимоги щодо своєчасного повернення до "книгохрани-
тельной комнаты" [17, 676]. 

Тридцять третій статутний припис передбачав ная-
вність в монастирському штаті каліграфа [17, 678]. На 
думку дослідника історії бібліотечної справи М.І. Слу-
ховського, вони допомагали у справі книгописання та 
переписування книг початківцям, малодосвідченим іко-
нам-писцям[19,9]. Вони були "тоже зачастую самоучки, 
но, как начётчики, более квалифицированные" [19, 9]. 
Проте, згідно тридцять третього статутного припису, 
каліграфам як творцям книг, у монастирі відводилось 
особливе місце. Вони, в порівнянні з іншими членами 
монастирської чернечої спільноти, звільнялися від низ-
ки церковних богослужінь [17, 678]. 

Отже, Феодосій Печерський, запровадивши в Києво-
Печерському монастирі Студійський статут, творчо до-
працьований і пристосований до місцевих умов, припи-
си котрого необхідно було втілити на практиці, зокрема 
двадцять шостий і тридцять третій, особливо створення 

загальномонастирської бібліотеки, сприяв започатку-
ванню організації книготворення в обителі; введення до 
монастирського штату посади "книгохранителя" (ченця-
бібліотекаря) та каліграфа (книгописця). 

Свідчення житія Феодосія Печерського, котрі ляг-
ли в основу даного дослідження, дають можливість 
окреслити коло насельників Києво-Печерського мо-
настиря, принаймні імена котрих збереглись в агіо-
графічному творі, які розпочинали києво-печерське 
книготворення. Це ігумен Феодосій Печерський, пре-
світор Никон Великий та чернець Іларіон. Інших сві-
дчень в історичних джерелах ми не маємо. Тому 
вважаємо за необхідне, хоча й дуже коротко, зупи-
нитися на їхніх біографічних даних. 

Феодосій Печерський народився в граді Василеві 
(нині м. Васильків Київської області) в родині княжого 
тіуна [12, 22]. Як зазначав історик Руської церкви 
Є.Голубінський, не досить знатного, "но до некоторой 
степени родовитого" [17, 574]. Невдовзі після наро-
дження його сім'я переїхала до м. Курська, куди за 
повелінням князя був переведений його батько [12, 
22]. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. Ще в 
дитинстві Феодосій був відданий батьками для на-
вчання грамоті "единому от учителъ" [12, 23]. В історію 
він увійшов також як своєрідний церковний письмен-
ник [20, 75]. Йому приписували понад двадцять творів 
оригінального ораторсько-учительного письменства 
[21, 457]. Проте вченими доведено, що йому належить 
лише 11 творів [22, 111]. 

Важливу роль відіграв у справі започаткування книго-
творення в Києво-Печерському монастирі сподвижник 
Феодосія Печерського пресвітор Никон Великий, котрий, 
до речі, постриг у чернецтво самого Феодосія [12, 29]. 

З ім'ям Никона "дослідники пов'язують і перенесен-
ня на початку 60-х рр. XI ст. літописання від Софії Київ-
ської до Печерського монастиря, який від того часу стає 
оплотом письменства.." [23, 181]. Будучи високоосвіче-
ною людиною, "Никон організував систематичне на-
вчання грамоті в Лаврі (Києво-Печерському монастирі.-
Автор) для тих ченців, які приходили для постригу, не 
вміючи читати і писати" [7, 58]. 

Никон Великий був ігуменом Києво-Печерського мо-
настиря впродовж 1078–1088 рр. 

До кола перших, відомих нам, києво-печерських кни-
готворців входить і чернець Іларіон, двічі згаданий  
у житії Феодосія Печерського [15, 254–255]. На думку 
ігумена Модеста, автора оповідей про преподобних 
отців Дальніх печер, це той Іларіон Схимник, котрий був 
першим руського походження митрополитом київським 
у 1051–1053 рр. [24, 11–13]. А отже, автор "Слова о За-
коне и Благодати", укладач Найдавнішого літописного 
зводу 1037–1039 рр. [25, 26–29]. 

На нашу думку, є найбільш вірогідним, що по зміщен-
ні з митрополичої київської кафедри Іларіон прийняв 
схиму в печері Антонія. Помер близько 1066 р. [26, 66]. 

Ще на початку XX ст. відомі російські вчені-літо-
писознавці О.О.Шахматов, а за ним і М.Д.Присьолков 
висунули гіпотезу, згідно якої Іларіон, зміщений з київ-
ської митрополичої кафедри, 7 листопада 1053 року 
прийняв у печері Антонія схиму під ім'ям Никон [27, 
423–460; 28, 188; 29, 181–184]. Дискусія навколо цієї 
гіпотези не вщухає й до наших часів [30, 27–39]. 

Ми ж вважаємо, що гіпотеза має багато слабких 
місць і не варто ототожнювати Іларіона з Никоном. 

Таким чином, першими києво-печерськими книго-
творцями, імена котрих дійшли до нас в житії Феодосія 
Печерського, були ченці Іларіон, Никон Великий і, влас-
не, сам ігумен Феодосій Печерський. 
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Неважко встановити й час початку книготворення в 
обителі. Відомо, що печеряни переселились з ігуменом 
Феодосієм до збудованого над "старою" печерою дере-
в'яного монастиря 1062 р. [12, 39]. А 1066 р. закінчує 
свій земний шлях чернець Іларіон, сподвижник ігумена 
Феодосія у справі започаткування книготворення в Киє-
во-Печерському монастирі. 

Отже, започаткування книготворення в Печерській 
обителі припадає на період між 1062–1066 рр., тобто пе-
реселенням печерної братії на поверхню землі, запрова-
дженням Студійського статуту й смертю ченця Іларіона. 

Житіє Феодосія Печерського вказує на те, що з по-
чатком книготворення в Києво-Печерському монастирі 
постають два осередки цієї справи. 

Одну з кімнат своєї келії відвів для книгописання 
ігумен Феодосій Печерський. В його житії згадується 
"внутрішня келія" ("келию свою"): в ній преподобний 
ігумен молився, вийшовши з приміщення, в якому пе-
ред тим розмовляв з економом [15, 255]. Отже, келія 
ігумена мала декілька кімнат. В одній з них чернець 
Іларіон "по вся дъни и нощи писааше книги", а Феодосій 
"оному же псалтырь усты поющю тихо и руками пряду-
ща вълну, или кое ино дъло дълающа" [15, 254–255]. 
Ми бачимо, що, Іларіон був писцем-каліграфом, а ігу-
мен "пряв нитии" для їх зшивання. 

Другим осередком книготворення була келія Нико-
на Великого, в якій він "дълающю книгы", а Феодосій 
Печерський "въскрай того съдящю и прядущю нити 
еже на потребу таковууму дълу" [15, 252]. Отже, в да-
ний період Никон переплітав книги та, очевидно, "вдя-
гав" їх в палітурки. 

Гіпотетично можна припустити, що після смерті чен-
ця Іларіона, близько 1066 р., він обійняв посаду писця-
каліграфа, а по смерті Феодосія Печерського 1074 р. 
продовжив справу книготворення в Києво-Печерському 
монастирі. Не дарма, Печерська обитель, на думку до-
слідників, була місцем, де в 70-80-х рр. XI ст. велася 
велика робота щодо редагування Євангелія, Апостола 
та Псалтиря [31, 28–29]. Мета другої редакції полягала 
в тому, щоб, по-перше, зробити старослов'янський 
текст зрозумілішим для києворуського читача або слу-
хача і, по-друге, привести текст у відповідність до гре-
цького, уживаного в XI ст. у Візантії. 

Необхідно також вказати на те, що характерною 
особливістю процесу книготворення в Києво-Печерсь-
кому монастирі було те, що він з самого початку набув 
артільної організації з розподілом праці. Так, Іларіон 
"писааше" книги, Никон їх "дълающю". А Феодосій Пе-
черський "прядущу нити" ("прядуща вълну") для зши-
вання та перепльоту. 

Таким чином, з початком книготворення в Києво – 
Печерському монастирі постають два осередки цієї 
справи-келії Феодосія Печерського та Никона Великого, 
в яких велося книгописання та виготовлення книг.  
З самого початку книготворення набуло артільної орга-
нізації з розподілом праці між його учасниками. 

Технологічний процес створення рукописних книг, 
матеріали, уживані в цій справі в XI-XIII ст., добре дос-
ліджені Ф.І. Титовим та Б.В. Сапуновим [2, 14–24; 4, 84–
108]. Без сумніву, що вони були такими ж й у Києво-
Печерському монастирі за доби ігуменства Феодосія 
Печерського. До того ж сьогодні не атрибутовано жод-
ної рукописної книги, створеної в Києво-Печерському 
монастирі в друг.пол.60-х – поч.70-х рр. XI ст. Тому ми 
обмежимося зауваженнями, що, на нашу думку, стосу-
ються теми даного дослідження. 

Писання книг було різновидом монастирського 
послуху [19, 5]. Це, вважаємо, стосується ченця Іла-

ріона, котрий "по вся дъни и нощи писааше книги". 
До того ж книгописання носило "богоугодный харак-
тер" [4, 109]. Це стосується ігумена Феодосія та Ни-
кона Великого, котрі присвячували книготворенню 
вільний час від виконання свого монастирського пос-
луху. Так, Феодосій Печерський ніс послух ігуменст-
ва, а Никон Великий служив літургію та був монас-
тирським проповідником [15, 251]. 

Згідно з дослідженнями Б.В.Сапунова, у "лиц духов-
ного звания, занятых в церквах прямыми обязанностя-
ми, времени на переписывание едва ли оставалось 
много, 4–6 часов в день" [4, 102]. У переписчиків-
професіоналів "рабочий день мог быть значительно 
больше, и , возможно, доходил до 10–12 часов" [4, 102]. 

Беручи до уваги дослідження Б.В.Сапунова щодо 
тривалості робочого часу для книготворців вказаних 
категорій, зазначимо, що ігумен Феодосій Печерський і 
Никон Великий, які були зайняті своїми безпосередніми 
обов'язками, могли присвячувати справі книготворення 
4-6 годин на добу, а чернець Іларіон, який "по вся дъни 
и нощи писааше книги" в келії Феодосія, несучи послух 
писця-каліграфа, працював 10–12 годин на добу. 

На останок необхідно вказати на те, що з початком 
книготворення в Києво-Печерському монастирі за доби 
ігуменства Феодосія Печерського, як і в наступні часи, 
пергамент у монастирі не виготовлявся, бо це пов'яза-
но із забоєм тварин, що не сумісне з самою ідеєю чер-
нецтва. Його закуповували в необхідних кількостях за 
монастирськими мурами. 

З огляду на викладений вище матеріал можна зро-
бити наступні висновки: 

1. Історичні джерела, зокрема "Житие преподобного 
отца нашего Феодосия, игумена Печерского", вказують 
на те, що ігумен Феодосій Печерський відіграв важливу 
роль у започаткуванні рукописного книготворення в Ки-
єво-Печерському монастирі, що припадає на середину 
60-х рр. XI століття. 

2. Необхідність організації книготворення в обителі 
спричинило запровадження після 1062 року в Києво-
Печерському монастирі Феодосієм Печерським Студій-
ського статуту, двадцять шостий припис якого передба-
чав існування в обителі бібліотеки. Це, в свою чергу, 
викликало необхідність організувати створення рукопи-
сних книг у стінах монастиря власними силами. 

3. Феодосій Печерський виступив організатором 
книготворення, долучивши до цієї справи найосвічені-
ших представників києво-печерської братії – Никона 
Великого та ченця Іларіона. 

4. З двох первинних монастирських осередків руко-
писного книготворення, що постали з початком цієї 
справи, провідне значення відігравала келія ігумена 
Феодосія Печерського, в якій чернець Іларіон "по вся 
дъни и нощи" писав книги. 

5. Києво-печерські книготворці доби ігуменства Фе-
одосія Печерського під час своєї роботи використову-
вали такі ж самі матеріали як інші руські книгописці. 

Загалом діяльність ігумена Феодосія Печерського в 
справі започаткування книготворення в Києво-Печер-
ському монастирі була продовжена його послідовниками. 
Це призвело до того, що поміж монастирських бібліотек 
Київської Русі найстарішою та найзначнішою була біблі-
отека Києво-Печерського монастиря, котра мала бага-
тюще зібрання давньоруських і перекладних книг [16, 18], 
а сам монастир посідав провідне місце по створенню 
книг і в по монгольську добу, – до XIV століття [33, 24]. 

Перспективи подальших наукових розвідок з обра-
ної теми полягають у дослідженні рукописного книгот-
ворення в Києво-Печерському монастирі після Феодо-
сія Печерського. 
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ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ УКРАЇНИ У ҐЕНДЕРНОМУ ВИМІРІ 
 

У статті аналізуються особливості формування ґендерно збалансованого суспільства в сучасній Україні. Робиться 
висновок, що розвиток паритетної демократії є необхідною передумовою побудови Української держави як частини євро-
пейської спільноти. 

The specialties of formation of gender balanced society in modern Ukraine are analyzed In this article. The author comes to the 
issues, that the developing of partite democracy is the necessary basic for the father building of Ukrainian State as part of European 
community. 

 
Ідея європейськості у сучасній Україні стала пев-

ним мірилом геополітичного та геокультурного вибо-
ру, уособленням її прозахідного цивілізаційного век-
тору, усвідомленням власних коренів, поверненням 
самоідентичності і орієнтиром на "культурний рівень 
життя". У плані державотворчих процесів – орієнта-
цією на сучасну цивілізовану європейську правову 
демократичну державу. 

Крім міфу Європи, ідеального теоретичного констру-
кту, парадигми і гасла "Геть від Азії", сам феномен єв-
ропейськості веде за собою і вповні конкретні практичні 
завдання. Серед них – необхідність побудови на украї-
нських теренах ґендерно збалансованого демократич-
ного суспільства. Ґендерна демократія, яка на рівні всіх 
законодавчих актів є обов'язковою умовою існування 
сучасного різновиду демократії у світі в цілому, задек-
ларована у цілому ряді документів міжнародного рівня, 
прийнятих Україною. Але справа не лише у зобов'язан-
нях України як держави перед світом. Поза врахуван-
ням специфіки втілення і принципів паритетної демок-
ратії на українських теренах сьогодні видається не ли-
ше досить проблематичною реалізація вимоги побудо-
ви Європи в Україні (саме це гасло сприймається як 
певний далекий ідеал, новітня українська утопія, проте  
і більш-менш чітко артикульована мета українського 
націє- та державотворення сьогодні), але і можливість 
системного бачення європейської України. 

Над проблемами ґендерних аспектів української 
демократії та їх адекватності європейським правовим, 
політичним та філософсько-світоглядним засадам сьогод-
ні активно працюють ряд українських дослідників, зок-
рема: Власова Т., Грабовська І., Грицяк Н., Гундорова Т., 
Жерьобкіна І., Забужко О., Кісь О., Кобелянська Л.,  
Малес Л., Мельник Т., Оксамитна О., Павличко С., Пло-
тян С., Протасова Н., Свида Т., Скорик М., Смоляр Н., 
Стребкова Ю., Стрельчук Н., Суслова О., Талько Т., 
Чухим Н. та інші [3]. 

В основі теоретичних підходів до аналізу ґендерної 
рівності як принципу побудови справедливого демокра-
тичного суспільства лежать, зокрема, ідеї євроцентриз-
му. "Загалом є принаймні дві концепції євроцениризму. 

Одна з них є складником просвітницького модернізацій-
ного проекту, й головними історичними подіями такого 
модернізаційного проекту, як, скажімо, стверджує Юр-
ген Габермас, є Реформація, Просвітництво та Францу-
зька революція. ...Така перспектива є внутрішньо євро-
пейською і розглядається в рамках глобального модер-
нізаційного проекту, себто розвитку ідей суб'єктивности 
й емансипації. Друга концепція охоплює всесвітню істо-
рію та пов'язується з відкриттям Америки" [2, c. 32],  
– зазначає Т. Гундорова. Недовершеність модерніза-
ційного євроцентристського проекту у частині еманси-
пації жіноцтва, яка ще в часи Французької революції 
розглядалась як збільшення об'єму свободи людини 
взагалі, примушувала європейську культуру постійно 
повертатись до цього питання із не менш регулярними 
контр емансипаційними заходами. Адже Французька 
революція так і не надала всі рівні права жінкам та чо-
ловікам. Жінки були тими людськими істотами, яких, 
подібно до дітей та божевільних, вилучили з наділеної 
відповідальністю частини людства [7, c. 9]. Як не пара-
доксально, але саме революція, що йшла під гаслами 
свободи, рівності і братерства між людьми, поклала 
край сподіванням жінок на громадянське рівноправ'я. 
"Щоб стати повноправними громадянками, францужен-
ки змушені будуть чекати ще півтора століття, – зазна-
чає Е. Бадентер. – За часів ІІІ-ї Республіки Сенат чо-
тири рази відмовлявся надати їм право голосу. Ці чо-
ловіки залишались щоразу нечутливими до парадоксу, 
що його яскраво засвідчила незрівнянна Олімпія де 
Гуж: жінки мають право сходити на гільйотину, проте  
– не на трибуну..." [1, c. 211]. 

Ідеї жіночої емансипації та рівноправності не так 
драматично утверджувались на теренах України. Про-
те, і тут історія їх формування та практичного втілення 
в життя була і залишається досить складною. Ще  
і сьогодні український варіант ґендерної рівності має 
значні відмінності від цивілізованих країн Заходу.  
І пов'язано це не в останню чергу із "європейськістю" 
по-українськи.  

Ситуацію аналізує О. Пахльовська: "Очікувалося, 
що після падіння Берлінської стіни Україні відкриється 
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