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протоієрей Костянтин ЛОЗІНСЬКИЙ

Богословська система святого Юстиніана
й основні проблеми

візантійського богослів’я 6 ст.

В статті йде мова про богословські погляди св. Юстиніана, 
його полеміку з монофізитами на захист богослів’я св.. Кирила 
Олександрійського.

До головних богословських питань, які хвилювали Право-
славну Церкву в 6 ст. традиційно відносять оригенізм, боротьбу 
із залишками монофізитства та питання про «три глави», які в 
лекційному матеріалі з Історії Древньої Церкви та Патрології роз-
глядаються традиційно побіжно. Таке мимовільно спрощене став-
лення до вельми насиченого історичними подіями періоду прав-
ління свв. Юстина І та Юстиніана Великого пов’язане з тим, що 
кульмінація цих сперечань – 5 Вселенський собор 553 р. оцінюва-
лася істориками досить посередньо за значеннями його постанов 
для Церкви. Тому за висловом одного з дослідників цього періоду 
«Історія християнського богослів’я в VI ст., якщо дивитися на неї 
здаля, нагадує тунель на вході до якого ми бачимо пізньоантичне 
християнство, а на виході візантійське середньовіччя, але разом 
ми не помічає мого того, що відбувається всередині тунелю»1. І 
це не дивлячись на те, що період правління св. Юстиніана (527 – 

1 Цит за: Лурье В. М. История Византийской философии. Формативный период. – 
СПб., 2006., с. 129
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565) називається «золотим», а його величезна увага до питань 
пов’язаних з християнством відзначається усіма дослідниками ві-
зантійської спадщини, навіть тими, які негативно ставляться до 
самої постаті імператора в силу певних обставин2. Втім така дум-
ка хоча вона відображена в працях образно кажучи «китів візан-
тології» здається вірною лише на перший погляд. Аналіз самих 
творів імператора, що дозволяє нам кинути неупереджений по-
гляд на проблематику церковного життя у Візантійській імперії 
під час майже півстолітнього правління «безсонного імператора», 
змушує по новому поглянути на постановку питання про важли-
вість 6 століття для православного богослів’я в цілому.

В цьому випадку до вищеозначених проблем на яких тради-
ційно спиняються при прочитанні курсів лекцій для студентів 
духовних шкіл додадуться наступні питання, які давали візан-
тійським християнам поживу для богословських роздумів. Пер-
шою в списку опиниться проблема пояснення богослів’я св. Ки-
рила Олександрійського в контексті визначень Халкидонського 
собору 451 р., що тягло за собою суперечку з тогочасними пред-
ставниками монофізитства, найбільш відомим з яких є Севір Ан-
тиохійський. Наступним питанням  можна назвати подолання 
підозри в несторіанстві захисників двох природ Спасителя, які 
анафематствуючи Євтихія були пояснити повну єдиносущність 
Христа людству. І насамкінець це питання властивостей плоті 
Христа, пов’язане з уявним прийняттям св. Юстиніаном вчення 
афтартодокетизму3. Також для нас буде не зайвим спробувати 
означити головні богословські моменти у творах св. Юстиніана.

Отже головним матеріалом який буде залучений до розгляду по-
ставлених питань слугуватимуть богословські твори самого імпе-
ратора Юстиніана та інша доступна для нас інформація пов’язана 
з подоланням внутрішньо церковних проблем у Візантії в 6 ст.

Аналізуючи праці імператора доступні в сучасному перекладі 
можна насамперед відзначити в них добре виражену догматичну 
складову учення Церкви. Святий Юстиніан говорить мовою до-
гматичного богослів’я і Святих Отців, спираючись передусім на 
Священне Писання і Священне Передання, залишаючись строго 
православним, тобто перебуваючи в згоді з вченням чотирьох 
Вселенських соборів. Жодної догматичної системи в сьогодніш-
ньому розумінні цього поняття Юстиніан не залишив. Адже ме-
тою його праць було переосмислення фундаментальних бого-

2 Успенский Ф. И. История Византийской империи: в 3-х т. – М – Л., 1913 –1948. – Т. 1., 
с. 414; Кулаковский Ю. А. с. 193; Васильев А. А. История Византийской. – Т. 2., с. 344, та ін.

3 Евагрий. Церковная история., с. 62.
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словських істин в контексті післяхалкидонського богослів’я з 
апологетичним відтінком. Втім, проаналізувавши епоху святого 
імператора, ми можемо визначити приорітетні напрями його ду-
мок, проілюструвавши їх відповідними прикладами і заодно ви-
значити метод його богословствування.

Найперше скажемо, що святий імператор переважно викорис-
товує історико-богословський підхід у висвітленні обраної теми, 
будуючи свої висновки на основі попередніх соборних визначень 
щодо єретиків, на працях Святих Отців, чітко враховуючи сучас-
ні йому настрої. Для Юстиніана джерелом його богословського 
натхнення є передусім Священне Писання, яке він часто цитує, 
і Священне Передання, до якого належать не тільки ухвали Все-
ленських соборів, але й праці Святих Отців. Викладаючи свої 
думки, святий Юстиніан використовує творіння як західних, так 
і східних отців. Передусім, це: Кирило Олександрійський, Григо-
рій Ниський, Григорій Назіанзін, Прокл Константинопольський, 
Афанасій Олександрійський, Іоан Золотоустий, Василій Великий, 
Петро і Феофіл, патріархи Олександрійські, папи Лев Великий, 
Целестин і Ксист, Амвросій Медіоланський і, звичайно, Августин.

Як і всякий християнин, святий Юстиніан традиційно почи-
нає виклад своїх думок з чіткого сповідання віри у Святу Трой-
цю. І це не дивно, адже він жив у той час, коли в Римській імперії 
і навколо його держави ще проживали язичники. У своїх творах 
імператор сповідує, по-перше, троїчність Бога: «Тройця залиши-
лася Тройцею, хоча один з Тройці, Бог Слово втілився; адже не 
допускає Свята Тройця додавання четвертої Особи»4. «Сам Він – 
Господь Ісус Христос, один з Святої Тройці, Якому однакова сла-
ва з Отцем і Святим Духом. І Свята Тройця не прийняла четверту 
особу, хоча один з Святої Тройці – Слово Боже втілилося»5. По-
друге, він утверджує триєдиність божества: «Отже, віруючи в 
Отця, Сина і Святого Духа, поклоняємося одній сутності у трьох 
Особах, визнаємо єдиносущну Тройцю… ми віруємо у єдиного 
Господа Ісуса Христа, Сина Божого і в Святого Духа, одній сутнос-
ті у трьох Особах поклоняючись, визнаючи одне Божество, одну 
владу, Одну єдиносущну Тройцю»6. «Отже, ми віруємо в Отця, 
Сина і Святого Духа, Тройцю Єдиносущну, прославляючи одне 
Божество, одну природу, сутність, силу, і владу у трьох особах, в 
ім’я яких ми охрестилися, і в які віруємо, і які сповідуємо, розді-

4  Тут і далі твори імператора цитуємо за перекладом: Лозінський К., прот. Святий 
правовірний Юстиніан І Великий християнський імператор і богослов. – К., 2014 /
Едикт 527 р., с. 390.

5  Другий декрет., с. 483.
6  Едикт жителям Константинополя., с. 392.
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ляючи властивості, а божество поєднуючи. Бо шануємо єдини-
цю у Тройці, і Тройцю в єдиниці, чудесним визнаючи розділення 
і єдність; єдність відповідає сутності і сутності божества, а тро-
їчність відповідає властивостям або іпостасям чи особам осіб. 
Адже (Тройця) розділяється неподільно (як ми стверджуємо) і 
поєднується роздільно. Одним є Божество у Трьох і Три є Одним 
Божеством; (сказати точніше) Три є Божеством – Бог Отець, Бог 
Син і Бог Дух Святий, Які пізнаються в кожній Особі, розумом 
розділяється нероздільне, і Три є Одним Богом, хоча водночас 
Вони пізнаються за тією самою силою і тією самою природою; 
адже слід сповідувати одного Бога, і проповідувати три Іпостасі 
або три Особи – кожну за її властивістю»7. «Сповідуючи єдність, 
ми не творимо злиття, як це робить Савелій, який говорить, що 
Тройця – одна триіменна особа; один і той самий є Отець, Син і 
Дух Святий; розділяючи властивості, ми не віддаляємо (відби-
раємо) від сутності Бога – (сутність) Отця, (сутність) Сина і (сут-
ність) Святого Духа, як твердить безумний Арій, і не розсікаємо 
божество на три різні природи»8. 

Слід відзначити, що говорячи про Святу Тройцю, Юстиніан 
зміщує акцент на Її другу іпостась – на Сина Божого, мало що го-
ворячи про Отця і Святого Духа. Тому перша і третя Особи Свя-
тої Тройці згадується настільки, наскільки Вони є пов’язаними з 
Христом. Це необхідність яка пояснюється христологічним спря-
муванням богословських суперечок 6-го ст.

Безперечно, що вказана вище причина спонукала не тільки 
царя, але й решту кращих умів Візантії говорити про втілення 
Сина Божого, про те, в який спосіб це сталося, і чи не постражда-
ла від цього божественна природа всієї Тройці. Саме тому хрис-
тологія в усіх її перетинах є основною темою для Юстиніана. Цій 
меті – пояснити спосіб єднання божественної та людської природ 
в другій іпостасі Пресвятої Тройці, підпорядковані всі історико-
богословські пошуки імператора. 

Ще однією цікавою особливістю богослів’я Юстиніана є те, що 
полемізуючи з єретиками він велику увагу приділяв терміноло-
гії як такій. У своїх творах імператор бере до уваги тонкі бого-
словські нюанси вказуючи на те, що розуміють під визначенням 
«природа», «особа», «спосіб єднання», «іпостась» – ті, хто проти-
ставляє своє богослів’я Кафоличній Церкві. 

До таких єретиків в 6 ст. належали прихильники єресі Несто-
рія та послідовники Севіра Антиохійського, хоча несторіанство 

7  Другий декрет., с. 480.
8  Там само., с. 480.
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та монофізитство є протилежними за своїм вченням. Але імпера-
тор в своїх творах показав, що ці вчення мають багато спільно-
го – терміни «природа», «особа» та «іпостась» для єретиків обох 
напрямків мали одне і те ж значення. Якщо монофізити гово-
рять про одну природу, одну іпостась і одну особу, то несторіани, 
навпаки, говорять про дві природи, дві іпостасі і дві особи. Але 
справа не тільки в близькості двох єресей на термінологічному 
рівні. У монофізитській формулі «до з’єднання – дві природи, а 
після з’єднання – одна» міститься несторіанське вчення про пе-
редіснування людської природи, яку приймає Син Божий. Вихід, 
який був запропонований Юстиніаном на 5 Вселенському соборі 
для послідовників обох єретиків – прийняття термінології Хал-
кидону, яка є за змістом термінологією святого Кирила.

Саме тому найбільш дослідженою в писаннях святого Юсти-
ніана є термінологія св. Кирила, зокрема відома формула «одна 
природа Бога Слова втілена», відстоюючи яку, як православну, 
імператор справедливо вказує, що вона за своєю суттю є апол-
лінаризмом. Взагалі дослідники нараховують понад 150 прямих 
посилань Юстиніана на твори святого отця. Але святий Кирило 
розумів її по-православному, і тому поєднуючись з халкидон-
ськими визначеннями вона може цілком подолати недоскона-
лість єретичного богослів’я, пояснивши можливість втілення Бо-
жественної природи в людській.

Вирішення христологічної проблеми прийняте святим Юсти-
ніаном полягає в доказі того, що святий Кирило є повністю пра-
вославним і що його богослів’я можна пояснити за допомогою 
визначень Халкидонського собору. Відповідно до цього, поняття 
«одна іпостась», вжите в халкидонському визначенні, означає 
не те, що несторіани мали увазі під «prosopon (особою) єднан-
ня», але те, що Кирило мав на увазі під «однією природою»9, або 
складною іпостассю. 

Імператор підтримував православ’я формули Кирила яка ста-
ла прапором боротьби монофізитів з православними тлумачачи її 
таким чином, що вона не шкодить авторитету Святих Отців Хал-
кидонського собору. «Сповідуючи це, як і все інше вчення святого 
Кирила про правильну віру і те, що ним сказано, приймаючи одну 
природу Бога Слова втілену, ми визнаємо, що з природи божествен-
ної і людської постав один Христос, і не в одній природі, як дехто пе-
рекручуючи слово, намагається стверджувати. Тому і сам цей отець, 
щоразу говорячи про одну природу Слова, під ім’ям цієї природи 

9  Мейендорф И., прот. Византийское наследие., с. 82.
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має на увазі іпостась»10. Далі святий Юстиніан наводить уривки з 
послання до Сукценсія святого Кирила, прагнучи довести, що моно-
фізитством забарвлена тільки термінологія святого Кирила, в той 
час як суть його вчення узгоджується з Халкидонським богослів’ям, 
тому що в ній йдеться про втілення божественної природи, а втілен-
ня є з’єднанням Божественної природи з людською. «Отже, наскіль-
ки сягає наш розум, і наскільки лише спроможні бачити духовні очі, 
Єдинородний є втіленим, і ми говоримо, що є дві природи поєднані 
– є один Син, Христос і Господь, Бога Отця Слово втілене, Яке стало 
людиною». Цими словами (святий) отець, бажаючи розкрити спо-
сіб втілення, при збереженні нероздільної і незмінної єдності, пока-
зав число природ, які поєднувалися, і проповідував одного Христа, 
а не одну природу божества і плоті. А в другому посланні до того 
ж Сукценсія, схоже викладаючи це питання, (він) пише так: «Адже, 
якби ми, говорячи про природу Слова, змовчали, не додаючи (сло-
ва) «втіленого», відкидаючи промислительну дію; то у вигадників 
випала б нагода запитати, де є досконалість у людській природі, або, 
яким чином підпорядкована Йому наша людська сутність. Адже до-
сконалість в людській природі і зрозумілість нашої сутності при-
несені Словом втіленим; тому нехай замовкнуть ті, які спираються 
на тростинову палицю. Того, хто відкидає промислительну дію і за-
перечує втілення, належало б слушно звинувачувати в тому, що він 
відбирає від Сина досконалу людську природу. Якщо ж (як я сказав) 
слід стверджувати, що Він втілений, то зрозумілою і безсумнівною 
є віра в те, що Він став людиною; і ніщо не заважає розуміти, що 
Він – один і єдиний Син, Христос, Сам Бог і Людина, досконалий як 
у божественній, так і в людській природах… Адже належало з необ-
хідності зберегтися одному й іншому – один й істинний Син, Який 
не страждав за божеством, і як говориться, що один і той самий по-
страждав за людством, адже постраждала Його плоть»11. «Однак 
вороги істини, зневажаючи все вчення Отців, а насамперед те, яке 
було проголошене святим Кирилом для засудження Несторія і під-
тверджене собором, деякі з пояснень святого Кирила (надіслані) до 
Сукценсія, стали тлумачити на свій лад і причому помилково, тоб-
то, (заявляючи) що це булла втілена одна природа Бога Слова, тому 
як людина (Він) був взірцем і, як це властиво єретикам, вони деякі 
слова із Святого Писання тлумачать, керуючись власною оманою, 
що й чинять донині. Тому ми, спираючись на слова цього отця  про 
їхнє безрозсудство й помилки, на прикладах доведемо безпідстав-
ність таких тверджень. Адже оминаючи увагою ці слова і виокрем-

10  Другий декрет., с. 483.
11  Другий декрет., с. 484.
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люючи деякі з них з тексту, вони (єретики) намагаються утвердити 
свої хибні уявлення. Насправді ж (святий) отець говорить так. Після 
поєднання ми не розділяємо природи одну від одної, і не розсіка-
ємо на двох синів одного і неподільного; але говоримо, що є один 
Син. І показавши, що після з’єднання не слід розділяти природи, а 
сповідувати їх, з’єднаних у Христі, вони, обходячи увагою ці слова, 
уявляють одну природу плоті і божества. Але ж святий Отець не го-
ворить: оскільки вони уявляють, ніби є одна природа з плоті і боже-
ства, адже сказавши, що є одна природа безтілесного Слова, він не 
зупинився на цьому, а додав, «втілена», щоб через втілену показати 
нам іншу, тобто людську природу. Не задовольняючись цим пояс-
ненням, а прагнучи ясніше розкрити свою думку, він одразу ж додає 
те, що вони оминають увагою. Отже, нам дано лише на стільки, на-
скільки ми можемо розуміти і бачити лише очима нашої душі, яким 
чином став людиною Єдинородний, тому ми говоримо, що є дві при-
роди, але один Христос, Син і Господь, Слово Боже, Яке стало люди-
ною і було втілене. Що може бути яснішим за ці слова?»12

Отже, термінологія святого Кирила, включаючи вираз «одна 
природа Бога Слова втілена», повинна була зберегти свою цін-
ність навіть після Халкидону в антинесторіанському контексті, 
тоді як халкидонська формула про «дві природи» була потрібна 
для протидії монофізитству Євтихія. Прагнення Юстиніана вва-
жати богослів’я Кирила і Халкидон єдиним безперервним і послі-
довним розвитком христологічних концепцій було відповіддю 
таким монофізитським авторитетам, як Філоксен і Севір, і крім 
того, відбирало у монофізитів монополію на православ’я Олек-
сандрійського святителя. Сьогодні доведено, що св. Кирило, хоч 
і використовував в антинесторіанській полеміці термінологію 
Аполлінарія, проте повністю відкидав його ідеї. Втім традиційно 
лише небагато дослідників звертають увагу на специфічне розу-
міння терміну «природа» у святого Кирила.

Цю специфіку легко не помітити, якщо намагатися «вичитува-
ти» у святого Кирила лише одну христологію, не звертаючи увагу 
на її зв’язок з іншими аспектами православного віровчення. Дійсно, 
якщо розглядати у святого Кирила тільки «проекцію» поняття «фі-
зіс» на христологію, то вона виявиться такою, що дорівнює понят-
тю «іпостасі»13, але саме поняття «ϕύσις» Христа у святого Кирила 
набагато об’ємніше і не обмежується христологічним виміром.

За святим Кирилом, «одна природа Бога Слова втілена» вклю-
чає в себе не тільки індивідуальне людство Ісуса, але і всю повно-

12  Догматичний трактат., с. 414.
13  Назаренко Т., свящ. Св. Кирилл Александрийский., с. 99 – 100.
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ту обоженого людства – всіх, хто спасся і спасається, тобто всю 
Церкву. У цьому полягає радикальна відмінність святого Кири-
ла від подальшого монофізитства, яке зведе поняття людства 
всередині «однієї природи» Христа до індивідуального людства 
Ісуса. Тому немає сумнівів, що Кирило визнавав у Христі цілісну 
людську природу, а отже, й єдність «двох природ». У першому 
«Посланні до Сукценсія», яке часто цитує Юстиніан, Кирило на-
падає на тих, хто приписує

йому «думки Аполлінарія», продовжуючи: «Отже, наскільки 
сягає наш розум, і наскільки лише спроможні бачити духовні очі, 
Єдинородний є втіленим, і ми говоримо, що є дві природи поєд-
нані – є один Син, Христос і Господь, Бога Отця Слово втілене, Яке 
стало людиною»14. 

Також у «Посланні проти якогось твору на захист трьох глав» 
імператор неодноразово підкреслює нерозривність вчення олек-
сандрійського святителя і Халкидонського собору: «Той, хто на-
магається суперечити цим дванадцяти розділам святого Кирила, 
в яких розкрито істинну віру, той не лише засуджує святого Кири-
ла і блаженної пам’яті Целестина, але й піддає осуду (визначення) 
святого Халкидонського собору, на якому було проголошено, що 
Кирило, беручи до уваги його праці, є отцем і вчителем Церкви»15. 
Часом святий імператор при використанні формул Халкидонсько-
го оросу робить акцент на тому, що саме так учив святий Кирило, 
не згадуючи при цьому про сам собор. «Бог Слово, співвічний з Бо-
гом й Отцем, прийнявши образ раба, є досконалим як у божестві, 
так і в людстві; не з єдиного божества і плоті Він складений в од-
ного Христа, Господа і Сина, а з двох досконалих, тобто людства й 
божества, незбагненно поєднаний в одного і того самого»16. 

У своїй антимонофізитській полеміці Юстиніан не міг посилати-
ся на собор, тому що для його супротивників він не був авторите-
том. Таким чином, за допомогою доказів відповідності богослів’я 
святого Кирила дифізитській христології імператор прагнув по-
збавити монофізитів їхнього переконання в тому, що вони є про-
довжувачами справи святителя в боротьбі з несторіанством. 

Також для кращого пояснення своїх думок св. Юстиніан вда-
ється до теопасхизму, вважаючи його правдивим поясненням 
богослів’я святого Кирила та віровизначень Халкидонського 
собору. Найкращим виразником цього є паралель між думками 
великого святителя, на які посилається імператор, і тропарем 

14  Другий декрет., с. 484.
15  Послання імператора Юстиніана проти твору на захист 3-х глав., с. 548 – 549.
16  Догматичний трактат проти ченців-монофізитів., с. 412.
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«Єдинородний Сину», який належить перу самого імператора. 
Сповідуючи божественну і людську природи Спасителя ми «при-
ймаємо велике таїнство благочестя». (Курсивом позначені схожі 
місця в творах Юстиніана і тропарі «Єдинородний Сину») Ми ві-
римо, що Ісус Христос є безсмертним «Єдинородним і Словом, бо 
народжений від Бога Отця»17. Він воплотився «від Святої, Пре-
славної Богородиці і Приснодіви Марії. Тому що Він недоступним 
для розуміння способом засяяв від Отця і несказанно народився 
від матері; будучи істинним Богом, став істинною людиною»18. 
«Один з Тройці, Бог Слово втілився»19. Далі, «втілившись від 
Неї, без переміни став людиною». Розіп’ятим був Христос Бог «і 
смерть тілесно пізнає Син Божий, через свого тілесного отця 
(Адама), щоб сини людські ставали причасниками Його життя у 
Діві через Його Бога Отця»20. «Тому не потрібно говорити, що Він 
постраждав як Бог, але, що постраждав як людина, тому що по-
страждала плоть»21. Син Божий смертю смерть переміг, «тому 
що Він (за природою) сущий як Бог, воскрес»22. «Христос повстав 
з мертвих, щоб і нас підняти разом з Собою»23. Він «один із Святої 
Тройці, Якому однакова слава з Отцем і Святим Духом», і страж-
дання Його «спасительні»24.

Загальний висновок Юстиніана стосовно застосування тих чи 
інших термінів якими послуговуються полемізуючі сторони на-
ступний: термінологія сама по собі має вторинне значення. По-
трібно залишатися «зі спасенним благочестивим розумом, (той, 
хто) сперечається з приводу імен, складів чи слів і відокремлю-
ється від Святої Божої Церкви, через те, що ніби не у ділах, а лише 
в іменах та словах полягає наше благочестя; (то) така особа, ра-
діючи із розколів (у думках), дасть відповідь за себе саму, за об-
манутих і тих, хто буде введений в оману перед величним Богом 
і Спасителем нашим Ісусом Христом у день суду»25.

Завдяки старанням імператора 5 Вселенський собор своєю 
8-ю анафемою прийняв богослів’я святого Кирила розуміючи 
«μια φύσις» святого Кирила як «μια ὐποστασις». Таким чином, 
вчення святого Кирила проголошувалося православним, але це 
православ’я слід було розуміти у світлі халкидонського визна-

17   Другий декрет., с. 481.
18   Там само., с. 482.
19   Там само., с. 495.
20   Едикт 527 р., с. 482.
21   Догматичний трактат проти ченців-монофізитів., с. 415.
22   Послання до Зоїла., с. 524.
23   Слово до Мини., с. 451.
24   Другий декрет., с. 480.
25   Другий декрет., с. 506.
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чення і навпаки, Халкидон не повинен був сприйматися як від-
мова від богослів’я святого Кирила26. Крім цього соборні рішення 
формально підтвердили основні тези святого Кирила Олексан-
дрійського про єдність Христа, іпостасну тотожність історичного 
Христа і передвічного Логоса виражені в теопасхитських форму-
лах. Це підтвердження богослів’я святого Кирила передбачало 
повне визнання богословської термінології святителя. Таким 
чином, собор формально допустив, що можна користуватися та-
кими формулами, як «з двох природ» і «одна природа Бога Слова 
втілена», розуміючи все це в контексті святоотецького вчення 
«що з божественної і людської природ, через іпостасне їх єднання 
постав єдиний Христос»27.

Розвиваючи тему використання богословських термінів ки-
немо погляд на православно-несторіанську полеміку щодо розу-
міння втілення Сина Божого. Вказуючи вище на аполлінаризм в 
термінології св. Кирила слід зауважити, що антиохійська школа, 
виражаючи впевненість в повній реальності людства Ісуса Хрис-
та, сприйняла  ідею Аполлінарія про виключно «небесну єдність 
одної природи втіленої» як необхідність. Крайня форма цієї пози-
ції, несторіанство, зайшла так далеко, що розглядала людську при-
роду Христа як «прийняту від людини», практично відмінну від 
Його Божественної природи. В богословському словнику тих ча-
сів не було термінів, здатних адекватно описати сучасне поняття 
особистості, протилежне «природі» і, оскільки антиохійська шко-
ла прагнула зберегти абсолютну реальність обох природ Христа, 
вона говорила про Слово, Яке прийняло людську природу, і про 
людину Ісуса, сина Марії, в Якого вселилося Слово. Проте така тер-
мінологія суперечила словам Символу Віри: «І в єдиного Господа 
Ісуса Христа», і могла призвести до вчення про «дві особи» у Хрис-
ті. Тому, наполягаючи на єдності Господа, антиохійські богослови 
висловлювали єдність такою формулою: одна особа і дві природи, 
але така термінологія також вела до плутанини, тому що особис-
тість в словнику того часу могла розумітися як маска.

Саме тому нагальним завданням богослів’я Юстиніана було 
відвести  звинувачення монофізитів у тому, що Халкидонське 
богослів’я зрадило Кирила, а відтак виключити надалі можли-
вість розуміти халкидонську формулу «дифізитським», або анти-
охійським, способом.

Саме з цим було пов’язане питання оригенізму підняте разом 
з «трьома главами» на П’ятому Вселенскому соборі. У 531 – 543 р. 

26   Мейендорф Иоанн, прот. Иисус Христос в восточном., с. 93 – 94.
27   ДВС. – Т. 2., с. 472.
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оригеністська христологія, яку почали культивувати ченці Но-
вої Лаври в Палестині сприймалася насамперед як відроджен-
ня екзегетики Феодора Мопсуетського. Дійсно, для оригеністів 
людська природа Христа, Його душа відрізнялися від Логосу не 
менше, ніж душа будь-якої людини, і, отже, у Христі не було осо-
бливого «іпостасного єднання». Таким чином оригенізм почав 
розглядатися як варіант антиохійського богослів’я.

Протистоячи такому спотвореному розумінню природ у Хрис-
ті св. Юстиніан найперше  говорить про предвічність народження 
Сина, заперечуючи цим самим аріанство, як першопочаткову хрис-
тологічну єресь і утверджує єдиносущність Логоса з нами за люд-
ством: «Ми сповідуємо і Самого Єдинородного Сина Божого, Бога 
Слово, предвічно і без часу народженого від Отця, не створеного, 
Який в останні дні заради нас, і заради нашого спасіння зійшов 
з небес, і втілився від Духа Святого, і Святої Славної Богородиці і 
Приснодіви Марії, від якої народився Той, Хто є Господом Ісусом 
Христом, Одним із Святої Тройці, Єдиносущним з Богом Отцем за 
божеством, і єдиносущним з нами за людством, страждаючий ті-
лесно, безстрасний за Своїм божеством»28. Це втілення відбулося 
«в останні дні (коли) єдинородний Бог Слово, Який був раніше ві-
ків, втілившись від Неї, без переміни став людиною; і хоча Він був 
невидимим сам в Собі, став видимим в нашому єстві; і хоча як Бог 
є безстрасним, Він не применшується тим, що став страждаючою 
людиною; і як безсмертний підпав під закон смерті. Він тілом на-
родився у Віфлеємі із сімені Давида і став подібним до людей, і був 
розіп’ятий за нас людей при Понтійському Пилаті, як це проповід-
ували святі апостоли, тобто, що Він – Бог, і Він – людина; Він – Син 
Божий і Він – Син Людський; Він – з неба і Він – від землі; Він – 
безстрасний і Він – страждаючий». Предвічне народження відріз-
няється від того, яке у часі: «Від Отця несказанно, невимовно, не-
збагненно, вічно – а у часі (Він) народжується від Діви Марії, щоб 
народжені від землі, вдруге народжувалися згори, тобто від Бога. 
Отже, Він має матір лише на землі, а ми маємо Отця лише на небі»29. 
Христос втілившись прийняв повноту людства: «Бог Слово, Бог від 
Бога, народився і втілився від святої славної Діви Марії і прийняв 
плоть з одушевленою, розумною і мислячою душею»30. 

Юстиніан, пояснюючи втілення Сина Божого, виступає проти 
несторіан говорячи, що «є одна і та сама іпостась Господа нашого 
Ісуса Христа страждаюча і безстрасна, але не в одній і тій самій 

28   Другий декрет., с. 480.
29   Там само., с. 482.
30   Послання імператора Юстиніана проти твору на захист 3-х глав., с. 537.
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природі», наводячи як аналогію приклад з людиною: «Людина 
яка складається з душі і тіла, створена з одного й іншого; Господь 
наш Ісус Христос є Бог і людина, за Божеством Він вічний і не-
створений, а за людством є творінням і народжений у часі. Відтак 
Він Сам не створений і створений, Предвічний і в часі; крім того 
ми, сповідуючи Одного і Того Самого, одне приписуємо Його бо-
жественній, а інше – людській природі»31. Але ця аналогія, як ви-
пливає далі з думок святого Юстиніана, може використовуватися 
лише обмежено, інакше це призведе до нової єресі.

Наше спасіння стало можливим лише тому, що Христос став 
істинною людиною, залишаючись істинним Богом. У цьому 
твердженні Юстиніан повторює думку святого Григорія Бого-
слова: «Бог став людиною, щоб людина стала Богом» цитуючи 
його «Бесіду про Богоявлення»: «Він – невидиме Боже Слово, 
Він – Предвічний, Він – незбагненний, Він – безтілесний, Це 
(Слово) – світло від світла, початок усякого початку, джерело 
життя і безсмертя, це – вираження Першообразу, Печать засти-
гла й образ незмінний, визначення і зміст Отчий; Він стверджує, 
Він до Свого образу повертається і плоть носить через плоть, і 
душа розумна через мою душу з’єднується, подібне через поді-
бне очищає. Він прийняв усе людське, крім гріха, Він зачатий 
від Діви, очищеної наперед і душею і тілом через Духа. А тому 
личило, щоб і Народження було вшановане і Дівство наперед 
удостоєне»32. Імператор пише, що у втіленні, яке відбулося, дру-
га Особа Тройці нічого не втратила від Своєї Божественної при-
роди, залишаючись вірним христології отців Халкидонського 
собору «сповідуючи одного і того самого Христа Господа Сина 
Єдинородного у двох природах, тобто у божестві і людстві, які 
визнаються незлитними, незмінними, нероздільними, а також 
визнаючи і те, що ніколи не усувається різниця між природа-
ми через єдність, а радше, завдяки спасенній властивості обох 
природ, і тому, що вони поєднуються в одну Особу сутність 
(substantiam), і не відокремлюються, і не розділяються на дві 
особи, а є один і той самий Син єдинородний Бог Слово

Господь Ісус Христос»33. «Тому що божественне єство не пере-
творилося на людське і людське єство не стало божественним, 
але розуміємо, що обидва єства, зберігаючи межі і властивості 
своєї власної природи, стали єдиними за іпостассю»34. 

31   Догматичний трактат проти ченців-монофізитів., с. 417.
32   Послання імператора Юстиніана проти якогось твору., 532.
33   Сповідання віри., с. 400.
34   Другий декрет., с. 481.
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Цікавим і необхідним для повної відповіді щодо ставлення 
святого Юстиніана до несторіанства є його висловлювання про 
Пресвяту Богородицю. Тут потрібно сказати, що Православна 
Церква, на відміну від Римо-католицької, не знає такого вчення 
як маріологія. Для православних вчення про Діву Марію як Бо-
городицю, повністю знаходиться в площині христології, тому що 
саме через народження Сина Божого Діва Марія і отримала право 
бути чеснійшою від херувимів і незрівнянно славнійшою від се-
рафимів. Тоді як для католиків богоматеринство означає певний 
специфічний стан природи Богородиці ще до народження Сина 
Божого заради Його майбутніх заслуг. Для Юстиніана, який по-
вністю, як вже було сказано, приймав постанови Вселенських 
соборів в Ефесі (431) і Халкидоні (451)35 Діва Марія однозначно 
є Богоматір’ю. Таке твердження випливає з необхідності роз-
криття православного вчення про втілення Сина Божого. «Якщо 
Христос не воскрес то даремна віра ваша» (1 Кор. 15: 14), якщо ж 
Він не став людиною – то даремні сподівання на наше спасіння. 
Адже спасіння – це не просто схематичне подолання розділення 
між Богом і людиною, а лікування людської природи. Сповідання 
Діви Марії Богородицею було найперше закріплене в едикті 527 
року. Той, хто так само як і Несторій «заперечує істинне втілення 
(Христа) від Святої Приснодіви і Богородиці Марії, – той запере-
чує наше спасіння», говорилося в указі царя36. Христос народив-
шись від неї залишився «Єдиносущним з Богом Отцем за боже-
ством, і (став) єдиносущним з нами за людством»37. Народження 
відбулося «несказанно (бо) будучи істинним Богом, став істин-
ною людиною. Тому ми природно і воістину визнаємо Богороди-
цю, святу, славну і Приснодіву Марію; не тому, що Бог Слово взяв 
від неї початок, а тому що в останні дні єдинородний Бог Слово, 
Який був раніше віків, втілившись від Неї, без переміни став лю-
диною; і хоча Він був невидимим сам в Собі, став видимим в на-
шому єстві; і хоча як Бог є безстрасним, Він не применшується 
тим, що став страждаючою людиною; і як безсмертний підпав під 
закон смерті. Він тілом народився у Віфлеємі із сімені Давида і 
став подібним до людей»38. Саме ця прив’язаність Спасителя до 
роду людського через істинне народження робить можливим ті-
лесне пізнання Ним смерті і наше спасіння. «Тому Бог Слово, Який 
є Сином Бога Отця, з’єднаний з плоттю, став плоттю, щоб люди, 

35  Едикт Константинопрольському патріарху Єпифанію., с. 397.
36  Едикт жителям Константинополя., с. 393.
37  Другий декрет., с. 480.
38  Там само., с. 482.
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поєднані з духом, стали одним з духом. Отже, Він є істинний Син 
Божий, Який в усіх нас зодягнувся, щоб ми зодягнулися в одно-
го Бога»39. Всіх незгідних з таким визначенням, як прихильників 
Несторія та Павла Самосатського, які говорять про двох синів і 
христів, святий Юстиніан анафематствує: «Якщо хтось в перенос-
ному значенні або зловживаючи, говорить, що Богородиця, свята 
славна Приснодіва Марія – це або людинородиця або христоро-
диця, ніби не існує Христа Бога, і визнає невластивим та нена-
лежним чином саму Богородицю в тому, що раніше віків від Отця 
народжений Бог Слово в останні дні прийняв тіло і народився – 
такому нехай буде анафема»40.

Наостанок додамо, що відома справа про «три глави» була роз-
почата саме через підозру православних в тому, що вони схилилися 
до несторіанства визнаючи наявність людської природи у Христа. 

Що ж до того питання чи визнав помилково св. Юстиніан аф-
тартодокетизм православним вченням наприкінці свого життя, 
то тут можна сказати наступне. Ідейними натхненниками цієї 
єресі були Юліан Галікарнаський та Севір Антиохійський, обоє 
монофізити. Коріння їхньої суперечки сягає звичайного для мо-
нофізитів питання: чи мав Христос людську природу і якщо так, 
то в якій мірі це людство було виражене в Ньому? Твори самого 
Юліана до нас не дійшли, від його літературної діяльності збере-
глося лише кілька листів, частково в сирійському, частково в ла-
тинському перекладі. Відстоюючи свої погляди, Юліан посилався 
на Святих Отців (св. Григорій Ниський та св. Єпифаній Кіпрський), 
окремі висловлювання яких дійсно можуть бути інтерпретовані 
в дусі вчення про нетлінність людської природи Христа. Голов-
ною помилкою Юліана було те, що всупереч Святим Отцям41 він 
пояснював нетлінність (по суті, непідвладність смерті) тіла Хрис-
та лише Його особистою безгрішністю, а не з’єднанням плоті Спа-
сителя з Божеством, що привело до її обоження. 

Супротивник Юліана Севір Антіохійський, притримуючись 
поміркованих поглядів, визнавав деяку «єдиносущність» Хрис-
та людству, але за умови, що людська природа прийнята Хрис-
том була заражена тлінням в найширшому розумінні цього 
слова. Звідси страждання від гріха є необхідною ознакою існу-
вання нашої природи, яку сприйняв Син Божий. Тому тління є 
обов’язковою властивістю людської природи, без якого людське 

39  Там само., с. 483.
40  Там само., с. 493.
41  Див.: Святой Афанасий Александрийский. Творения. / Пер. Моск. дух. акад со 

вступ. ст. А. В. Горского. – М., 1851 – 1854. – Ч. 1., с. 191 – 264.
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не можна вважати людським, а плоть Христа «єдиносущною» 
нам. Така думка викликала цілком логічне запитання: якою була 
євхаристія, що нею причастилися апостоли на таємній вечері – 
тлінною, як це випливало з вчення Севіра, чи нетлінною?

Полемізуючи з монофізитами обох напрямів, імператор за-
вжди наполягав на тому, що найяскравішим прикладом того, що 
син Божий був також і Сином Людським є Його страждання на 
хресті і смерть, які в повній мірі свідчать про повноту людства 
в Спасителі. Адже незмінність божественної природи передба-
чає те, що на хресті постраждала виключно людська природа 
Сина Божого: «Христос, Сам Бог і Людина, досконалий як у боже-
ственній, так і в людській природах спасительно постраждав не 
як Єдинородний Син Божий у Своїй природі, яка є тим, що зміц-
нює тіло, але головним чином постраждала земна природа. Адже 
належало з необхідності зберегтися одному й іншому – один й 
істинний Син, Який не страждав за божеством, і як говориться, 
що один і той самий постраждав за людством, адже постражда-
ла Його плоть»42. Тому анафема всякому, хто говорить, що «од-
ним є Бог Слово, Який звершував чудеса, а іншим – Христос, Який 
постраждав»43. Страждання належать саме Христу, бо «Син Бога 
Живого Господь наш Ісус Христос, народжений від Діви Марії, 
Який, як проповідує найбільший з апостолів, постраждав у плоті, 
істинно називається Одним у Тройці, Який царює разом з Отцем 
і Духом: як нам уявляється, сумнівно називати просто Одного з 
Тройці, не позначивши імені Господа нашого Ісуса Христа; так, ми 
не сумніваємося, що Його Особа є у Тройці разом з Особами Отця 
і Духа Святого; адже без Особи Христа не можна вірувати благо-
честиво у Тройцю»44. Отже, страждання є властивістю людської 
природи, тоді як божественна частина Христа перебуває без змін: 
«сповідуючи Його Богом, ми не відкидаємо того, що Він є люди-
ною і називаючи Його людиною, не відкидаємо того, що Він є Бог. 
Бо якщо Він тільки Бог, то яким чином страждав? Яким чином 
Він був розіп’ятий і помер? Якщо Він тільки людина, то яким чи-
ном переміг страждання? Яким чином спасав? Яким чином во-
скрешав? Адже це перевершує межі людської природи. Нині Він 
страждає, спасає і стражданням перемагає, Він є Богом і люди-
ною, тим та іншим як Одне і як Єдине. Відтак Він має обидві при-
роди, тобто божественну і людську і визнаючи Його єдиним ми 

42  Другий декрет., с. 484.
43  Там само., с. 492.
44  Лист до Гормізди., с 385.
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не вводимо ніякого злиття в поєднанні»45. Втілення Сина Божого 
робить Його через домобудівництво «сином Адама подібним до 
нас за природою», а нас в свою чергу синами Бога46.

З огляду на те, що монофізитство сучасне Юстиніану було роз-
ділене на тих, хто повністю не сприймав бодай щось людське  в 
Христі, і тих, які говорили про розділення природ до воскресіння 
і їхнє повне злиття після, імператору доводилося використовува-
ти подвійну термінологію для боротьби з цими двома значними 
монофізитськими течіями. Полемізуючи з Юліаном він наполя-
гав на стражданнях Сина Божого. Ведучи полеміку з Севіром ім-
ператор вочевидь відстоював поняття нетлінності плоті Христа. 
Який саме зміст міг вкладати святий Юстиніан в поняття нетлін-
ності ще не воскреслого тіла Христа? Це ми можемо зробити ви-
користовуючи богословські погляди самого імператора. 

Богослів’я епохи Юстиніана і рішення 5-го Вселенського со-
бору є не просто повторенням Халкидону, але містять в собі 
елементи богослів’я, яке веде до христологічної системи пре-
подобного Максима Сповідника, який знову звернувся до пози-
тивних сторін антиохійської традиції. Таким чином, імператор 
Юстиніан міг вживати термін нетління стосовно плоті Христа 
до воскресіння, в значенні її обоження, яке стало можливим че-
рез відновлення в Ньому Адама і з’єднання божественної при-
роди з людською. Так само як Адам до гріхопадіння перебував у 
щонайтіснішій єдності з Богом і тому був непідвладний тлінню, 
так само людська природа Христа перебувала в єдності з боже-
ственною. Звідси можна говорити про деяку парадоксальність 
думок святого імператора. Полемізуючи з севіріанами, він го-
ворив про нетлінність тіла Христа, і водночас визнавав його 
тлінність, не схиляючись до єресі афтартодокетів, наголошую-
чи на реальності втілення Сина Божого і тих страждань, яких 
він зазнав на хресті. У трактаті проти ченців-монофізитів цар 
показує через зв’язок між тріадологію та христологією всю єре-
тичність думок єретиків. «Церква проповідує єдність Божу у 
Тройці і Тройцю у єдності… тому ми не розділяємо на природи, а 
описуємо властивості однієї сутності у трьох особах. Ми сповід-
уємо Сина Єдинородного і Слово Боже з Отцем, і Духом Святим 
прославленого і поклоняємого… Божество (якого) поєдналося 
з людською природою. Один з Тройці, Слово Боже, було втілене 
і стало людиною… Слово Боже, як ми знаємо, не є іншим як і 
Христос, але ми сповідуємо, що є один і той самий Бог Слово Гос-

45  Другий декрет., 481.
46  Там само., с. 482.
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подь Ісус Христос. Отже, коли ми говоримо про Єдинородного 
Сина Божого Господа нашого Ісуса Христа як про іншого й іншо-
го в одному і тому самому; то ми не вводимо двох синів чи дві 
іпостасі або двох осіб»47. 

Беручи до уваги все сказане вище, ми можемо з впевненістю 
засвідчити, що богослів’я  Юстиніана залишалося православним. 
Більше того, він ніколи не мав наміру відмовитися від терміноло-
гії Халкидонського собору, тому що з самого початку свого царю-
вання він вважав богословськи й історично невірним тлумачити 
цей собор як відмову від богослів’я святого Кирила Олександрій-
ського як від основи православної віри. 5 Вселенський собор дав 
можливість термінології святого Кирила у всій повноті стати 
складовою частиною православного богослів’я, стверджуючи, 
що Бог є не тільки божественний Творець і Суддя, але, що Він з 
любові до творіння особисто взяв Собі «плоть» в її занепалому 
стані і навіть саму смерть, щоб знову з’єднати його з Собою. Також 
цей собор дозволив поряд з вченням святих Афанасія і Кирила 
про обоження зберегти як частину Передання кращі досягнення 
антиохійської екзегези в особі блаженного Феодорита Кирсько-
го, особистість і загальна позиція якого як критика монофізитів 
була поза підозрами. Це, звичайно, передбачало існування певно-
го методологічного та термінологічного плюралізму в богослів’ї 
6-го ст., тому що дозволяло говорити про «одну природу втілену» 
так само, як і вживати халкидонську термінологію.  

Про ставлення святого Юстиніана до Церкви говорилося бага-
то різними дослідниками. Ми лише наголосимо на тому, що така 
тісна опіка Церкви імператором була викликана не тільки тим 
становищем, яке посідало християнство в імперії, але й турботою 
імператора про спасіння душ, передусім своєї та своїх підданих. 
Закон нам даний для того, щоб ми мали чітке розмежування між 
гріхом та святістю і через страх знайшли премудрість (Сир. 1: 15). 
В декретах царя Христова Церква є «Єдина, Свята, соборна й 
Апостольська», Її віра «істинна і бездоганна… жодним чином не 
привносить будь-яких нововведень»48. Намагання єретиків ошу-
кати вірних, спонукало імператора сповістити «у чому полягає 
суть тверджень Святої Божої Кафоличної й Апостольської Церк-
ви, що їх проповідують святі її отці, котрих і ми наслідуючи від-
крили (для себе) надію, яка властива нам, не перекручуючи віри, 
(нехай не буде цього), а спростовуючи спільно безрозсудство тих, 
хто погоджується з нечестивими єретиками. Саме це ми і рані-

47  Догматичний трактат проти ченців-монофізитів., с. 411.
48  Едикт 527 р., с. 390.
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ше оприлюднили у наших імператорських указах»49. Єретикам, 
на думку імператора, не дозволено «вторгнутися мов пошесть у 
святі Божі Церкви і вносити туди (свою) заразу»50. За це їх очікує 
засудження «подібне до того, якому піддався Хам, відкривши на-
готу свого батька»51. Словом всі його намагання розкрити повно-
ту віровчення мають на меті врятувати душі тих, які вагаються у 
виборі віри від вічного засудження і навіть більше: «У нас завжди 
була і є турбота про те, щоб правильну і бездоганну віру христи-
янську і добрий стан святішої Божої Кафоличної й Апостольської 
Церкви у всьому зберігати без хвилювань. Саме це ми вважаємо 
найпершим завданням; і ми впевнені, що через неї в цьому світі 
нам дане Богом і зберігається царство, і підкорені вороги нашої 
держави, і сподіваємося, що за неї в майбутньому віці ми знайде-
мо милосердя перед Його благістю»52. Тому через православні до-
гмати «спасається всякий, хто пізнає істину»53.

Отже, з наведеного вище можна побачити, що святий Юстині-
ан до певної міри не був оригінальним богословом у власному ро-
зумінні цього слова, проте це аж ніяк не применшує цінності його 
богословських зусиль. Його богослів’я можна, як нам здається, 
охарактеризувати як православну апологію 6-го ст. проти моно-
фізитів та несторіан. Як цілком справедливо зауважує православ-
ний дослідник цієї епохи А. Геростергіос «Юстиніан не створив 
нових концепцій. Він просто посвоєму висловив і захистив віру 
Православної Церкви у своїх трактатах, листах і законах. Багато 
вчених піддавали суворій критиці богослів’я Юстиніана, проте 
незважаючи на це, цінність його здобутків не може бути примен-
шена. Так, наприклад, А. Гарнак вважав Юстиніана найбільшим 
богословом свого часу, а В. Г. Гаттон розглядав богослів’я Юстині-
ана як богослів’я 6-го ст.»54.

Нам залишається додати, що Церква  канонізувала імперато-
ра Юстиніана не угледівши для цього жодних перешкод, і у Ві-
зантії його пам’ять святкувалася дуже урочисто цілих три дні 
поспіль, а отці 6-го Вселенського собору визнали Юстиніана ім-
ператором «православ’я якого було приємним Богу через свою 
чистоту, сприяючи цим вивищенню держави через боротьбу з 
монофізитами»55.

49  Едикт жителям Константинополя., с. 392.
50  Едикт Константинопольському патріарху Єпифанію., с. 398.
51  Другий декрет., с. 499.
52  Слово благочестивого імператора Юстиніана послане до Мини., с. 437.
53  Там само., с. 437.
54  Геростергиос Астериос. Юстиниан Великий., с. 99.
55  ДВС. – Т. 2., с. 48.
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протоієрей Олег МАЛАНЯК 

Порівняльний погляд православного 
віровчення на єресь аріанства

та секти свідків Єгови

В історії людства існувало та існує багато релігій,
кожна з яких проповідує своє вчення і говорить, що воно правдиве. 

Але довести, що ці вчення істинні, ніхто не може, тому що
не може підтвердити їх ділами. А Господь наш Ісус Христос,

Який сказав: «Я є істина»  – підтвердив Своє вчення ділом.
Він воскрес із мертвих силою Свого Божества

і тим довів, що Його вчення правдиве.
Філарет, патріарх Київський і всієї Руси-України*

Розмірковуючи про непорушність єдності християн, святий 
апостол Павло ототожнював Церкву з Тілом. Він писав, що Ісус 
Христос є «Главою Церкви, яка є тіло Його… Як в одному тілі ма-

* Філарет, патріарх Київський і всієї Руси-України. Пасхальне послання. – К., 2015.


