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ДРУГА ЧАСТЬ 

Розцв ітна доба 

,,30nOTH~ вік" патрнстнчної літератури (325- 451) 

Церковна література Дlишла 8 І У і в першІй пол. V ст. дО 
"'СКОГО розцвіту, що загально названо сю добу .30ЛОТИМ 8IKOM ~ 
ПСТР"СТИЧНОЇ літератури. Ріжнj були причини, які сьому розцві

тови будьто сприяли, буАЬ прямо його викликали: 

1) Змінене Історично-політичне становище христіSlнськоі Цер
КВИ. ПереслідУВ8не досі христіянство, позбавлене всяких прав, 

ВИХОДИТЬ у 31З р. :) К!l.Тl!Ікомб на свободу, а 8недовзї опісля стас 

пануючим віроісповідаННIІМ у римській державі , Христійнські 80-

лодарі наділюють Церкву добреННІ привілеями, будують величавІ 

церкви, у яких розвивається торжественннн христіянський культ. 

Слідом 321 8QлодаРRМИ навертаютьс_ масово на христіяиську віру 

і niAдllHi. в сьому числі люди з 8ИСШИХ кругів суспільности, з ви

багливим клясичним образованиям. Поганство клониться щораз 

то більше ДО упадку. залишаючи в спцку христіянській науці 

свої вироблені форми. Христіянські правди зливаються у літера

турі з давньою клясичною фОРМОЮ. і се злиття остас на будуче 
набутою прикметою церковноі літератури. Церковні письменники 

й бесідникн користуються старими видосконаленими літератур

ними формами і ТОМУ. ЩО вони самі вийшли з об разова них кру

гів. і ТОМУ. ЩО мусіли "риноровлюватися до своїх оБРllЗ0ваних 

ч итачів та слухачів. 

Одначе се упривілесне положення Церкви 8 державІ потяг

нуло 3В собою і неодну тінь. Володарі, надаючи Церкві правв, 

стали собі пос.гати за прввв до Церкви, вмішуввтися у вну

трі ш иі справи Церкви , нввіть у справи віри . Сам Константин і ще 

яко-тако удержався при своТй ролі ~6.I\I i'1,~Ь<; ill:[Q1WlI:oo;, одначе вже 

ЙОГО син Констаитlй (337-361), зразу аолодвр СХОДУ, а від 350 р. 
цілої держави. був типовнм представником цезаропвпізму - ано' 

малП, яка сталв опісл. хронічною на Сході. БогаТо ОДИНИЦЬ 
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з внсwаго Ауховенства пішло на зустріч цезаропаПіЗМОВН. 3а 

ласки цісарського Д80ре ВОНИ Відплачувалися найбільш упо· 

корЮIОЧНМ t:ервlлі,мом, 8 рівночасно прнходилося переносити 

УММ епископам, що сміпи ставити опір цісарській волі, нвЙт,.жші 

переслідування. При масовому навертанню на христіянство, не

так 3 переКОН8ННА як радше ЗВДЛЯ МОДИ Й корн сти, У Церкву 

8КрВД88СSl ДОКТРИН8ЛЬНИЙ, а ще більше моральний лібервлlзм. 

Христfянство зростало кількістю, але марніло якістю своЇх іспо

відників. 

2) РозвІй так ПОПІНСЬКИХ як і хрнсТіЯНськнх шкіл. Більшість 

церковних письменниt<ів ІУ-У ст. вийшла зі сучасних поган

ських шкіл, якІ стояли Н8 високому науковому рівнІ, і винесла 

3 них пІдготовку до піsнійшої <:во(Т праці 8 ролі христіянськнх 
письменникІв. Хрнстіянські шноли , з якими 'устрlчаt:нося вже 

в попереднІ" добі, зростають чисельно (Кесаріи палест., "'нтіохія, 
Едесса, Нlзlбlc) і оживлюють свою діяльність. Свого рода ШКО

лвми стають у сьому Ч8сі танож обителі пустнножителів і nepwL.
кено_1ї - мон.стирі з YCTpot:M спільного життя - В Египті, 

П.лестині А Малій "'зії. В часі відвідин або й ДОВШОГО побуту, 

церковні письменники побирають у них студН С8. Письма, З8зна

ЙОМЛЮIOТЬСЯ з 8скезою І прнзбирують ДІІЯ себе 6огатий гагіогра

фlчний матері.л. Також самі пустиножителі й монахн беруться 

З8 письменницьку працю. 

З) Великі релігійні спори внутр Церквн. З IV сТ. виринвють 

У Церкві по черзі веnикі (реси: ТРИНітврні (аріянізм, македонія

ні'"), ХРИСТОllьогічні (вполінвризн. несторіlнізм, монофізитизм) 
І внтропольогlчні (пелигі.нізм, семіпелягіянізм). Церква поборюt: 
сі (реси ур"дово своіми рішеннями на великих аселенських Со ' 
борах (І НікеЙськиЙ. 1 Царгородськнй, Ефезський і Хаnкедонськиli), 
в рІвночасно, тим поборюють їх і церковні письменники при

ватио у своІх пнсьмах. Нl!lйбільше заслуг кладуть тут, 38вдякн 

св01м спекулятивним дарованням, Отці скідиьоТ Церкви і св. 1\в

густин. Замітне те, що спірні точки христllІНСЬКОТ вІри передис

кутовуютьс" на Скоді, а вирішу( ЇХ Захід. 

4) Талановиті письмеиники. Щасливим СЛУЧ8(М якраз СІІ 

дооа, 8 "кіА щойио набута свобода могла нанести Церкаі багато 
шкоди, вндала численних і великнх таланом та духом людей. 

Вони мають ту 'І!ІСЛУГУ, що СВQ(ю аидатною літературною й ак

тивною працею аспiJIи оборонити чнстоту церко.ної віри перед 

(ретикамн І вдержати на висоті христіянського жип. СIO цер

мовиу суспІльність, Іна при наглому А ",асовому иааертенню на 
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Христову віру виходила значно гіршою від христіАН 3 часів пе
реслідувань. 

З огляду на ті головні чинники, flKЇ СЮ добу Т80РИЯИ, нв)н

вають тr добою великих сресеl1, великих церковних Соборів і ве

ликих Отців. ПО сих трьох чинниках можна означити також 

і РАмці доби розцвіту, а саме: 80на сягас від аріянсьннх дО МО

нофізнтських спорів. від І Нікейського ДО Халкедонсьного Со

бору, від f\Т8И8 сія ДО папи Льва І Великого. По тих ЧИННИКІХ 

можна вкІнці також згори догаДУВ8ТИС5l, ЯКИН був переважаючий 

характер літератури у сій добі РОЗЦВіту. В більшости склада

ЮТЬСЯ на неї полєм!чні письма, звернені проти МОВНІ (ресей, 

а подекуди й проти сресей 3 попередньої доби. Одначе АК до 

конечні полемічні середники ПрОЦВНТ8ЮТЬ у сьому часі також 

студі 'ї св. Письма й дог~атичні СТУДії, Зі замкненням добн пере

слідувань приходить черга на церковного історика, Останні зу

силля примираючого погенств!!, удержатися перед безоглядним 

наступом Церкаи, подиктували церковним письменникам іще де

кілька апольогетичних письм, Нові умовиии Церкви та змінене 

житn в її нутрі принесли за собою цілу низку письм т. ЗВ. 

внутріШНЬОI ЛІтератури : проповідничої, дидактичної, аскетичної, 

гагіогрв<рlчноі й епістулярноJ. Літургічним цілям. а також і цілSlМ 

популяризвцlf змісту христіSlНСЬКОЇ віри, служить церковие поезі,., 

Дещо ТSlжше приходнться ділити письменників розцвІтної 

доби. Для письменників східньої Церкви ще нвйбlльше пlдхо' 

дить географічний поділ: на палестинських, египетських (але
ксандрійці), мало!!зійських (кападокійці) і сирійських (аитіохійці) 
письменнинїв, бо такий поділ Д8( найнрасший їх перегляд. Сей 

географіч ний поділ майже Н2Інривається з поділом по школам. 

Одначе не зовсім, тому що часть схlдннх письменників З8ймає 

посереднє становище поміж обом!! головними школами на Сході 
і не дається виразно при числити до ніякої із них. Се вІдноситься 

до трьох П8лестинці!!: Евсевія 3 Кесарії, Кирила (рус!!лимського 
й Епlфанія зі Саляміни. 8 передусім до трьох нападокlЙців. Для 

письменникІв захІдньої Церн ви був би теж відповідний геогра 

фіЧНИЙ по.оln на італійських, африканських, Гвлlйських і еспан

ських письменників. Школи на зразок східних шкіл Н8 ЗаходІ не 
істнували за поминеннян хиба лєрінської шкоnи, ям01 прикметоlO 

було противенство до I\ВГУСТИН080Ї науки про абсолютну ПО

требу ласки, та евентуально школи , RКОЮ можна булоб обн.тн 
І\вгустине : Аого CTOPOHHНJ1.iв. Одначе нв~прогляднійшим виходить 
тут того родв поділ. що до кожного 3 чотирьох великих звхідних 
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письменникlе сеї доби. Ілярія 3 ПО8тіє і трьох Великих Утнтепів 

- F\мврозія, Єроніме й Rвгустина. ДОЛУЧУ(ТЬСJl п исьменників, 
котрі .кимнебудь способом були 3 ННМН У своїй літер,пурНін 

праці 38А38ні: працювали у тім самім напрямку. продовжувапи іх 

ПрВЦЮ, насліЦУВ8ЛИ їх, ПРНСТ8вали до іхньої науки, вбо ій про
ТНСТ8ВНЛИСSl. 

ЛІтература : 1\. de Вroglle, L't::glise еl l'Emp1re Romaln DU IV·ltme slecle. 4 
ТО"'". Рагl! 1856 - 18бб;'Р. 1\llard. Le chr1stianlsmc сі l'стр1ге готаlп de Neron 
;\ ThorJdose. Раn! 1896; Р. ВаШfоl, 1..4 раІх ConstllnUnlenne ct lе Catholklsmc (303 
- 359~ Pens 1914; G. Rauschen, D.u grlechlsch·rOmlscnC Schulwesen zur ZeJt des 
lIusgehenden antlken Heldentums. вonn 1900: Н. СвгаРД8, ДревнсцерМО8НН нвука 
на rpeчес:момь аостом1> ВО перlод'Ь рВ1цаt.Т8 (ІУ-У ва. ), еІІ ГЛ8Iн'tIАwI1l на · 

пptl811сн І ІІ н xapaItTepIH"" особенностн . Спб 1910; Г. В. ФЛОРОІсмIА. ВОСТОЧНblе 

ОТ Цbl IVlir.MI. ПlРНЖ'Ь 19!1. 

А) Східні письменники 

І . П алестинці 

§ 1. Ев севід П амфілів , еп. Кесарії палестннсько'f, 

"батько церковно'( історі'(", "хрнстіянськнА ГеродотІ! 
(t ОК. 340). 

НІ МlиоиlЧИНIt Апостольсьмих дl"l'Іl"х, "кl ПОД!lЮТЬ l'Іеповиу І l'Іе " чисто 
IСТОРНЧI1К" ПОИУІІ пнсену Ісtnplю СІ"ИХ почаТІІ11 Церк,и, IPKI,nbCJl сьоro 
рода лІтература МІ до,ший ЧІС_ Серед переслІдувань Ц~KII не 8МДІЛІ Ht.Il0r0 
І сторнк.. Єронl" по",иn"вс., копи на ОСНОІІ 31ГО1l08МУ 11 ЦКТlt!В ,Е,се,l, 

приА"'I' 31 !сторlю Церк,и 11дс",ертн 1СУСІІ ХрисТІ по311 ПО1l08ННУ 11 ст . пол!!:"'!' 

чниА проtигнос:тнчниА твІр Гегезипа ' l';:ol1v'f,f1.4t'%. в доБІ пepecnlдуаенlo тlлькн 
прмSБНРУ'I'С" "'Ітерl"л А1І" "IАбytНЬОГО IcтopKItI. IНI, lтlo ПИСІннl! матерІ'л 
ЧlКТкннoro "мlсту. КрІм IСТорИЧННIt пощА, 3I1nИct!lНИХ ПРННlгІдно І "ІIОрах ПНСЬ

менниltll першоl доби, СТІНО1111ІТЬ сеЙЧІСТl1l1l1ИЙ MBT~'" 8поltрнфlчиl ПОД'I1 ГН 

IпостолІ, та ПОД'ИГИ мученнкІ8 (Асll martYnJm). Одна'4е дlЙСН8 Істор!. 8ПО
<Толll І MY'4eHHItI' гуБКТЬСIІ І тих письмIJ серед "ІенденцlАннх ДОДВТІІІ, І лt:-

1'ендврннх прикрас. ОсоБЛИВШУ 8вртІсть 3 Iсторк'4НОГО боку преАСfВВn'IІИ 

собою ПОД'КГИ мучени!!lв - ПНСЬ"'І, СПИСУ'анl зввclДIt по смерти дВИОГО му

ченика З цІллю увІко_!ч н"ти Aoro памІТЬ та ПОСТІІВИТМ Aoro за ІЗ!Р пост!йности 
у вІрІ І! lиших чеснот вlрllИ" Церк,и . Церн,и об"IНЮlаIlИCJI СИ"'И ПИСЬ"'ІМК 

помІж собою А '4НТIІ1ІИ І" прнпюдно І рІчницІ с",ер,,"с мученикlа_ Тамим СП~ 

соБОм поа-:тanи по Церк"х цІлІ sбlрми мученн'4ИХ ПОДІнгlа. СІ "У'4еничl 

подангн були тра.кого рода: 

а) YptlAotll судоаl допити І nрисудн (вnасти,1 Асlа, gesla тагtУnJт). спи
СУІІнl РНМСloККМК С1.1:0IН"'И нотар,,,,, м . Доб,аll1lИ ІIt IСрнстl'I1К через УР"'Д08ц1а 
зІ судо-.КХ архlвІІ "Іа КОП!ЮИJlН, додаючи заИЧ8Rно Ilд себе коротке Ilеден", 

І "'ицеll рефnl:КctJ . СІ І"ентмч"' мученич! аltти КОРОТItI А сухІ, але Історнчио 

НІАцІ"нIАшl. захОВll1lМС' І А)'же "апІА мlnькОС'Тм, бо ІОни не Сіулн АУ*е 
попул.рмою ЛI:МТУРОIO- СЮАН НlІ1Іежаtь "учеМ М'І1 81tТ" Юстнна R ТО'8рншl., 

К"прll1"8, МOМU1 " 1O 8ltTH .... ,'4ен"ltl. зІ Cцlnnl R 1". 
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б) Описи смертеД МУЧ(""1І18, :ІІnадже н l сучаснимами, Ч&С,-О Н!l81' .. H80<.j
ннмм (ІІДІІ!!""" (pa.sslones, mattyritl). СІ ОП ИСИ смертеА "Y'le"'IoIMI8 щодо C8Of:J 
l<:торМ'""or варто:т" 30lelM ке меншІ від СУДОВИХ протоколІ • . СІОДИ "межи, .. 
ПИСЬМО см"рненСЬМоІ' Церкви про муче"",,}, смерть ПonIМllРПВ, l1МСТ Церков 

У ЛІонІ І • 8lен"1 ДО М8лоазlіkьмнх Це:рМОІ про (",ер,ь лІонських мученикІв 

s ... ІСУ ПePeC1l'.ЦУВВНЬ Марка Авреnll • 177 р., "У'І("М'ІІ ІКТИ 1\пonьонlІ (t 180 
- 185). опис "'1"(""''10' снерти СІІ . ПерпетуJ. П неаlnьннцl Н8 ІНІ felk/tas І то
варишІв (НОЖJI Н ВО 3nllдженмА ТертуnlIlНОМ) І [ Н . 

а) Описи муч(н,",чнх смерІеА. Sll8цжен! "НІЧНа пl~ніАше пlСЛІ подlА, про 

11'11 • них ОПО".а,аетьс: • • Сього РОДІІ мученмчl ПОЦ8НГМ Ilадчн<:nенн lАwl. одначе 

під ОГnlДОМ Історично' 8артост" Н8АС1lабшl, 'ІМ радше СМ838ПI l1ерlвномlр 11. ТІ 
3 ннк, що опнраЮТЬСI на раншнк Д~T08IpHHX жерепах, преДСТ88ЛІЮТЬ велНКУ 

Історнчну аартlсть, а JII08Y тІ, ЩО зерно Історнчного передаННІ ПрНIlр8ШУЮТЬ 

будуючаю але 8НАУ"".НОЮ лtгендою, не преДСТІІІІЛIІЮТЬ собою Історнчно' 

вартостн МІІАже HIIIKol. 
УсІк МУ'Іеннчих актІ., .мІ мають 811ртІсть Історичннх документІ8 І 81д · 

HOCIITbClI до '1I1СУ переспlдувань ПРОТ.ГОМ ТРЬОХ nt!pWHX стопіть, збереГЛОСIІ 

окопо сорок. На сІ п нсьма. що переповlдапн вІрно ПОДІІНГИ мученикі8, 38еРНУ8 

1І1tC8мперсд С801О УВІІГУ першиА церК08НН!!: Історик, ЕвсевlІІ: 3 Ке<:lІрl', і 8311аСІ 

Іх збирати ІК M8Tepll" дІІl сtЮt' ІсторіІ Церкви . На жа" .. Аого збlркв .втеи 

тичних апнсІ. с"ертеА "ученикlв трьох перш"х столІт .. saтрвтилаC1l (остми 
лнш незначнІ фрагмент"). в цІпости З8ховалис. лиш його описи с"ертеА су

'1I1СН"Х пмес:'"ж::ьк"х "ученим l. Із чосу переслlА)'80НЬ ДlоклtтlJt"1І (303-311). 
ЩоІІ:на опlCnI вІн переll:Ш08 до ПНСІІН Н. першоІ церJtОВНО' ICTOplТ. Отже цер

коаннА Історик 'ІеКО8 но се, OIК переслlА)'88"НІ скІнчаТЬСІ І 'ІНМ 801lH смlн
чаТЬСІ . Щадна тоді, .к ЦерК88 змнwнпо за собою ВlКе яомругпен"lІ: 

перІод С80Амо IСТН088НН., нвспlла А на нього чергв. Еасевlй t!lаЧ"l1t!1В саою 

церко.ну ІсторІю 3 поаною са lдомістю труднощlt!l, .кі Ао"у пр"lІ:детьC1l зустрі
ЧОТІ'; ~Я перш"R пр"ступаю са"е Ао того Р,/Пll І наче DХОАЖУ 1111 Аoporу пусту 

11: Ilеутерту", Не ЗН81О нІ . кого пнсьменннкв, котрнА би "оро'ІИ8СIІ БУ8 нвА 

ТВКНМ Аlпо ... - . 

Вндани. ; D. Th. Ruinart, Асlо pr1morum martyrum s!ncera еІ selecte.. Рап, 
1689(1 част lАше передрумоауаllнl~ Suppl~ment рвг Le 81апt. Les Rcles des martyrs. 
Parls 1883; R. Кnopf, Ausgewlihlte Martyrerakten. TQblngen 1901; О. УОП Gerhardt, 
Ausge.wlihlte МIIrtyrere.kten. Ветllп 1902; твкож у бруксCl1ЬСЬКЇ" 8НД8ИІІЮ f\ct.e. 
яnctorum оу'та БаЛЛIІИд8 А Ін. отців 'Інна 3 додаткамн 1\nalесІ8 Воllancllоn& 

(БрУКССІІІІ 1882 -). 
ЛІтература; 1\. Dufourcq, t::tude sur les Gesta martyrum roma!ns. Pвrl, 1900 

- 1907: Р. Delehe.ye, Les orlglnes du cu]te des martyrs. Bruxelles 1912; тоАса ... 
Les p!lS5lons de.s martyrs еl les genres Iltttralres. Вnlxe.I1~ 1921; Ehrtwd. Dle. grle· 
chlschen МIIrtyrlen. Strassburg 1907. 

І . Життя ЕВС8вія . 

Еесевін сам називає себе палес:тинцем і Памфіловим (о 11111'-
~a.OIJ). ТИМ вІн хоче сказати, що Палестина (і то здас:ться таки 
Кесарі", ного пізнінший епископський осідок) була його вІтчиною 

"Та що саящ. Памфілоеи 3 Бернту В Фенініїj "КИЙ аlдновив у Ке· 
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сарlJ палест. шкоnу Орігена і збагати а основану Орігеном С118ВНУ

кесвріl1ську БІБліотеку, вІн завдячував С80(, оБР8ЗОВ8ННIІ. Фотій 

(, новійшнх Th. uhn) був тоі дУМКИ, що Евсевій, дитина невіль

никІв. завд"чував ПамфілО8И свободу. Під рукою Памфілв Евее-

8i~ Аобув собі основне й широке образоваНИI1. Він ПО3Н8КОМНВСSl 

з важними докумеКТ8МН у І<есарlйській бібліотецІ, поробнв собі 

там ВИПИСКИ , :3 яких опісля користав при писанню своіх творів, 

та МОЖЛИВО, щО й сам збогатив сю бібліотеку НОВИМИ рукопи

сами. Коли в часІ переслідувань Памфіл "алва у В.3НИЦЮ, Евее

вІй не відступив СВОГО вчителя, був при ньому й ПQмвга8 

йому 8 писанню Ptпольогir Орігена в 5 І<ннгах, до якої по муче

ничій смерти r1амфіЛ8 (ак. 310 р . ) долучив в ід себе шесту книгу 
(3 тих шістьох книг заховаласЯ всього перша кни га в латин

ськім перекладі Руфіна). 3 переслІдувань Евсевій вийшов ціло 
лише через те, що схоронився до Егнпту, В сьому часі вІн вже 

був священиком. Внедовзl по З1З р. він став епископом рідного 
мІста . Найблизші спокійні літа дали ному спромогу занятися лІ

тературною працею, якою добув собі іня найбільшого сучасного 

ученого та особпивші ласки у цісаря Константи на. КонстаНТI1Н 

отвори& йому доступ до державних архіаів, у яких EBce8iit най
шов багато матеріялу для своїх історичних праць. Одначе взає

мопочитання між цісарем і вченим епнскопом перейшло в сього 

останнього аж у слабість, яка показалася в перес.днік панегі

РНЗ0ванню цісаря, а передусім у тій ПОД8ТЛИВОСТИ, що її він ви

.ІІВЛЯ8 цісареви під час аріянських спорів. На бажання цісаря 

Евсевій підписав н lкеиськї рішення, але КОЛИ опісл.ll розпоча

лис.ll спори і неуступчивість ні кейців супроти аріян видавалася 

так дому як і цісареви небезпечною для Церкви і для держави, 

вІн 38Н.ІІ& посередн€ становище між нікейською парті(ю Д арі.

нами, ба навіть брав чинну УЧ8СТЬ у поборюванню головних обо

ронців нікейських рішеиь, Евстатія з RHTioxiї, F\танасія з F\лек

сандрії й МаРКИЛ8 " Rнкири. Евсевій помер ак. 340 р., отже 

лиш небагато пережив свойого покровителя, цlc8рЯ Констан

тии. (t 337). 

Евсе8ія часто вважають чоловіком слабого характеру. (ла

бодушністlО - кажуть - він урятував себе а часі пересліду

вань, хилився сервілістично і влещував КоистаНТИI"ОВИ , а під 

час аріянських спорів показав себе просто облудиим. Такии суд 

про Евсе&ія безумовно 38 строгий. Евсевій був чоловіком МІІГКОЇ 
вДвчі, легко улягав захопленню (д.nll науки й осіб: ОрігеН8, Пам

філа, КОНСТ8нтина), уступав та ішов на компромlс. Eaceai€8e від-
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ношення до КонстеНТИН8 треба вважати щирим, хочбн тому. ЩО 
він не ТSlгну" із ласк у цісарй ДІНі' себе ніяких особистих кори

стеЙ. На КонстаНТИНIІ він ГЛllдів як на мужа божого провидіння. 

Сам - ДНТИН1!І часів переслідувань Uеркви, він над міру Ідеаnlзуt 

першого хрнстіянського цісар,.. засnонюючи ачн на його хиби. 

В "ого ОЧ8Х цісар - божий вибранець, що вивів Церкву на 

свободу і світло виповнив СВОЄ пїСЛ8НННЦТ80. Брак рішучости 

й готовість ДО компромісіВ йшли У нього З8 далеко, бо навІть 
у догматичних питаннях, де ДЛЯ НнХ нема місця. Для догматич

них питань Евсе81й ВИЯВИВ брак належного зрозумІння. КОЛИ 

думав, що до іхньоі РО3ВЯ3КИ треба підходити іншим способом 

ніж ТОН. ЯКОГО держався Атанасій. В сім случаю Евсевій зблу· 

ДИВ, одначе зблудив у добрій вірі . Нема сумніву, ЩО вІн був 

завсІди перенятий ЩИРОЮ любовю для справ віри . Найкрасше 
свідчить про його привязання дО віри факт, ЩО його твори-на· 

віть тІ, І<отрі не були з заложення 8польогетичними - писані 

3 апольогетичною тенденціЄЮ, як н. пр. його Церковна історі". 

ЯКОЮ він хоче перевести доказ, що христіянство Є правдивою 

релігією. 

Як письменник, Евсевій дивує нас своєю начитаністю і прв · 

цьовитістю. З великим зацікавлеННАМ він ПроЧИТУЄ все з\ світ· 

ськоІ й церковної літератури, що тільки попаде йому в руки, 

робить виписки, щоб опісля у своїх письмаJl. скористати 3 того, 
ЩО він прочитав. Великого літературного талану він не зраджус:. 

Пи~е монотонно, шнрОI<О, всі реторичні прикраси його стилю 

показуютьсSl вивченими, а не вродженнми. ее широко образо
ваниА, універсальний учений, одначе не літерат, не мислитель, 

а також І не богослов. 

11. Творн Евсевія. 

Літературна творчість ЕвсевіSl була і богата і ріжнородна. 

Дещо з його письм затратилосSl, а те, що заховалося у спадку 

по ньому. се твори історичні, біблійні, апольогетичнl й догма

тичні та бесіди й лнсти. 

1) Історичні письма. 

а) Життспис Памфіла 8 3 книгах, написаний зараз по 

смерти Памфілв ак. 310 р., захОВВВСSl тільки а коротких випнсах 

у Єроніма (De уіг. Ш. і Ер. ad Paulam). В третІй книзі Евсевій 
подав був СПИСОК творів OpireH8 (ок. 2()ОС) заголовків). 
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6) Хроніка (1Id'ltG'-а.dj [OtOp~) у дВОХ ЧІІСТ5ІХ. Першо часть 
Ma~ характер введення: подає начерк історії старинннх неродів 

(халдеїв, асирійців, египтян, жидів, греків, РИМЛЯН) за їхніми 

письменниками, при чому спеціяльно узглядню,: хронольогічну 

сторону. Друга часть, ее в синхроністичних таблицях побіч себе 

уложені історіі: оБО38вітнSI біблійна, грецько-римська й орієн

'Твльна від RВрЗ8ма (2016. до Хр.) по зоз р. (продовження ПО 

325 р. ПОХОДИТЬ із чужої руки). Цілість сього твору 8 ори гі

нальній грецькій мові затратилася. Остали тільки грецькі фраг

менти у пізнійwих хронографів, латннсьКl~ перерібка другої '10-
СТИ, зладжена Єронімом і доведена по 378 р., та переКЛВА (зпе

ред VII ст.) ціЛQСТИ твору 8 Вірменській і внтя г у сирійській 

мовІ . Зі!ІІ зразок могла служити Евсевієви хроніка свіТІ!! (XPO\lO
'"((itx'f!tx\) Секста Юлія F\фриканця (t 240), що була спробою хро
нольогічного згармонізовання біблійної історії зІ світською. Хро

ніка Евсевія у Єронімовій перерібці, підсилена ідеями F\Bry
СТИН8 В творі Про божу державу, лишилася міроданною для піз

нійшоі західньої хронографіі. На Сході пізнінші хронографи ко

ристали радше 3 хроиіки світа Юлія F\фрикаиця. 

в) Церковна історіЯ (' ЕххЛТjа (аО-: Іхі! !o~rJp[tx) в 10 книгах . Ни

нішній текст сього твору, якин Евсевій розпочав вже ок. 305 р., 
представляє собою другу, а може ще дальшу перерібку і про

довження, ЗЛi!llАжені самим таки Евсевієм 324 р. Евсевієва Цер· 

ковна історія у сій остаточній формі сягає від основання Цер

кви Ао З2З р., себто до побіАИ Константина над Ліцінієм, після 

якої Константин СТi!lВ одиноким ВОЛОДi!lрем цілої АеРЖi!llВИ. Се 
головннй і заразом найціннінwий для нас таір Евсевія, бо не 

будь ного, три перші христіянські століття ЛИШ8лисяб нам майже 

незнані. Евсевій показується незвичайно совісним у призбиру

ввнню документів, прВВАОМ08НИМ і на загал критичним; переАусім 
він критично внлучує апокрифічний і лєгеНАарний матеріял від 

дійсно історичного. Одначе ЕвсевіЄВ8 історія має своєрідний Х8-

рактер і свої недомагання. Вона не є снстематичною ані прагма

тичною, т. зн. не переказує по порядку ходу подін, ані не вяже 

іх зі собою причиново. Се радше МОЗаїкова збірка фактіВ та ви· 

ПlIСОК із ріжиих письменників, зладжена з виразною апольоге

тичною тенденцією: «) виказати, ,.які то особи з поколіния в по

моління , устно й письменио, СПОВНЯJlи післаництво божого 

слова-. і Т8мим чином ствердити проти єретиків апостольсьмість 

Церкви і П навчвния; для сеї ціл и він переходить, у безпере

ривнІй черзі від впостолlв, епископ ів по ГОЛОвних церковинlІ. 

• 
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осlдках та що ВlIжнійших церковних письменників; ~} покаЗllТИ 
ЯК то Церква у своїх переживаннях посеред жидів, поган і €pe
тик Ів, 8 осоБЛИ80 В Ч8сі переслідувань, остаВВЛ8 під очевидним 

божнм провидіннSlМ, - тнм самим вона нусить бути божого уста

новленнSI. EBceBirB8 історія ПІКОЖ доволі негармонійна, - не 

оБГО80РЮ( рівномірно подій східньоі і західньоТ Церкви. до 

історії західньоТ Церкви не мав Евсевій ДОСТlIТОЧНИ Х жереп і в '1'"1 
спревах був ,орїrнтованнй тільки поверховио. Кр І м сього стрі

ЧllЮТЬС51 в Евсевія похибки в хронольогіj і в оцінці жереп НІ 

ПО8торювання й незручні цитати. 

Яке 3Н8'ііння на свої часи мала Евсевієвв Церковна історія, 

можна 3l\КЛЮЧУВ8ТИ з ТОГО, що їі взялися зарllзже переКЛ8ДВТИ 

нв інші мови, наслідувати, продовжувати... Вже в ІУ ст. вона 

була переКЩlДена Н8 сирійс ьку мозу (заховалися фрагменти), 
а з сирійськоі на вірменську (вірменський переклад зберігс я 

в цілости) . Руфін 3 f\квілс:ї переложив ЇЇ, не дуже вдачно, на 

латинську мову. В сьому перекладі Руфін стягнув дві оста нні 

книги Евсевієвої історії в одну книгу і додав від себе дві дальші 

книги, в яких або самостійно або за Гелязїс:м з Кесарії обго 

ворив церковні події аж до 395 р. , себто до смерти ТеодосlЯ' 

Великого. За приміром Евсевія взялися й іншІ церковні пи сьмен, 

ники за писання церковної історії від по чатків, або за дальше 

ПРОДО8жування Евсев\євої історії. Лиwе заголовк и або скупі 

фрагменти остали по історіІХ: Геn"зї" з Кесарії, аріяннна, дру

гого наслідника Евсевія на кесарійськім епископськім престолі; 

Фільосторгія, також арія нии а, яка була пнсана з аріянсы<'гоo 

становища й обіймала у 12 книгах протяг часу від 315-423 р. ; 
Филипа зі еіде (Хрtо~щ .. t)l.1j �O -::ОР{1:t в Зб книга х) , яtНI сягала до 

ТеодосІ" 11 (до ок. 426 р.); Езихія, пресвитера с:русалимськог\, 

знаного ексегета-алєгориста й ін. Зате в цілости збереглнс" три 
продовження Еесев!євої історії: царгородськнх адвокатів (охо"М,. 

Ott"A.O[) Сократа й Созомена та епископа Теодорета 3 Киру в Сирії. 

ПР ОДО 8ж е ННІ E.ce81~ B oT Церковно ' І ст орІІ. З трьох 

збс:ре.жених ПРОАОlжень ЦерКО8НОТ IсторlТ E8«ell HaRKfnlCWH" ~ ІсторІ. Цер

кем Сокрота, царгородського СХОЛІстнма , V ст.,. 7 КНИГІІ., 311 сІМОМІ цlс;, · 

Р'''''И , щО nIlHY8jlnH 8 часІ Ilд 323-439 р., І (нА 8010111 обl АМIIt . ДОAllТн"Мн сто

РОНІММ СокраТІ 4: : ПplllдОМОIІН!стЬ, Існ l ст!> І ПРОСТОТІІ стилю, 8мlле ору.цуlаННI 

числеиними жерепвми, 8ПoplДJlОІІВНВ xpoHQ1I!>orl., ПОПр88н1Аwе .м: У Е8сеl111 

ТeoJI~rlчне стаНО8ище. 

Мап0 що бlл!>wе .К перерlбкою СоКрІІТОlO1 істор" ЦерК8И І: Історl. Uep
. 1101 У 9 КН"ГІІ. APfroro царropoдС!>КОro СJ:ОЛ.СТИМВ С030"СНIІ. ,ромсtщ. nlllle
<:ТИНМ А ІИXQUНОro між nале<:тннсr.мн"и МОН8ХIІМК. У нин lw" IА формІ Сою-- .' 
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ме.Н088 Історl_ .ривастьar НIІГnО НІІ 423 р., ОАН8ЧІІ первІсно 80t111 с.гаn. так 

само .ІН І СОllр8ТОН ДО 439 р . Хоч СоЗОМІІ" нІде не 3Гад,)'е. поІменно СОlр,вТ8, 

10 t очевидною рlчю, що вІн ~oтi8 провJРЮIl8ТН. (праМІТН А ДОПОllнювати 

!ІсторІю Сократа І П "а. '!lСАКО перед очима. Отже вІн ДО,а&( часто 14081 рІч" 
н. пр. " 'ВlІlдньоІ ІсторІІ. ;) Ч!lсlВ ТеодосІ" 11 (ІКОМУ "риса. тне С8010 ІсторІю), 
3 ІсторіІ моньІв. Созо .. ен не t певний у хронопьогll І t легковІрний в ПРК

НIоІ"IІННIО л(генд І ЧУД. 

с. хиб.!! легковlрностн ще рlзкійше виступає в ІсторіІ ЦерКІН Теодоре'!! 

;) Инру 11 5 книгах, доае,ценlй ДО смерТИ Теодо,>а:l Moncllecтtr, його ВЧНТІСІІІ. 

На р. 428 (c"~ .. Теодор.!! 3 МОПС8естIТ. ВСТУПІІСННJI НесторІ,. нв царгород' 

еькнА патрІJlршнА престол) Теодорет SУПННltтЬСIІ '''Ібу' .. Д1ІIТorо, щоби не 
ГОВОРИТИ про НесТорІІ " !, .... вІд JlKoro вІн са .. не був IlльннА . Загалоl'! Теодо

рет t СТОРОIIННЧН~. Од.наче додатна його сторона в тому, що в[н неводнть 

досл[вно богато Р[ДКИI( Історичних документІв. 

За стераlіЮIМ КасlОАора зладнв МОШІХ ЕпlфанlА летннськl переклади 

СИХ трьох продовжень EaceB[Ellor IсторlТ, а ОП[СЛІ саl'! Кас10ДОР ЗЛОЖИІІ І, 

тих перекладІв латинську компlmщlю Hlstor1a eccleslastlc:a Ігlрагtltа J 12 ККИ' 
-І"ах, Іка мала доповнювати Руфlкlа перемлад ЕвссвlЕВоІ' IсторlТ. Таму сему 

rpeЦЬКУ компlПlцfю у 4 книга)' зложив до ісtорlй Сократв, СОЗ0меиа А Теодо
рет&. nt:KTop При церквІ св. СОФІТ У ЦаргоредІ. Теодор. на поч. УІ ст. 

г) Про палестннських мучеників (ПІР! 'tW\/ &.\/ Il aAr.tla-:і\'{j (.Шрtu· 

f;1ja6.\/'tCII\/) з часів останні)( переслідувань за Діоклєтіяна (303-311), 
які Евсевій переживав особисто в Кесарії. Сей твір Евсевія за

ховався у двох редакціях: коротшій, 'внчайно долучуваній до вось

моі кннги або прнміщувзній на кінці Церковноі історіі, і довшій, 

захованій лнш у сирійському перекладі. Т.жко вирішити, ЧИ ся 

остаиня редакція є иезалежною власною працею Евсевія, ЧИ чу· 

жою емпліфікzщією коротшої редакції Евсевієвого твору. Евсевій 
еже передше зладив був збірку актів давній ших мученик ів 

' Лрхtxt\d\/ !J4ptup!\d\/ ,,~\/tx"turil, в тепер хотів дати почин до збираиня 

описів смертей мучеників під ЧаС останніх переслід)вань також 

j по інших церковних провінціях . 

г) Житт. КОНСТ2Інтина (Et.; 'to" ~1(j" t(ju ~X4p{O!) KCII .. ottx .. ti"(jU) 

8 4 книгах, з долученою промовою Констаитина до збору свя, 
тих (Ауховенства, можливо перед зібранням Нікенського Собору), 
наПИСl!Іне по смерти Константи На, і Похвала Константина з на· 

годи трийцятьліття його паНОВ8ННЯ (335 р.) t: не так історичнимн 

письмами, як радше П8неrірикамн. Евсевій подає в них вправді 
цінні історичні відомости про особу КонстаНТИН8 І про перші 
роки свободи Церкви, 8 життєписи КонстаНТНИ8 наводить навіть 
документи (усіх 16, одначе іх автентичиість не є безсумнІ_но 

певною), але особу КонстаНП1Н8 віи бере лиш однобічно, по 

ЙОГО заслугам і чеснотам, так що вона виходить переобрвженою, 
~НідеалlзО15.иОю. 
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2) Біблійні письма. 

Зі св. Письмом зезна;КQМИВС51 Евсевjй близше в кесарійській 

-бібліотеці. Відомости Евсевїя 8 сій области були немалі, як 8КВ· 

зують на ее його біблійні письма, що розтягаються НІІ критику 

-тексту. біблійну географію, герноні'ОВ8НН5І еввнгелій j каменто

вання СВ. Письма. ЯК ексегет Евсевій остава8 цілковито під ВПЛИ-

80М ОрігеН8, тому його коментарі повні 8лєгорїі. 

а) Рукописи . До спілки 3 Памфілон mlAHB Евсевій крнтнчні 

рукописи тексту св. Письме, а опісля 3 доручення Констснтина 

Зладив 50 рукописів здається цілої біблії. 

б) ОНОМ8стікон, ПО8,бучннй спис біблійних місцевостей, про 

які (Тх положення й історію) Евсевій подає цінні відомости таК 

на основі жереп (Йосифа ФЛSlвія) ЯК і на основі власного огля
нення. ОНОМ8СТІКОН, З8ХОВВНИН у грецькім ори гіналі і в доповне

ній ЛІпинській перерібці Єроніма, t: тільки четвертою частю 

-обширноУ географії Палестини, якої решта пропала. Три перші 

пропавші части обнимали: назви народів, про які згадусться 

в біблії, опис давньої Палестини і її розподіл між ізраїльські 

покоління та опис Єрусалнму і святині. 

в} Евангельські канони . Евсевій зібрав у десятьох табли 

'Цях паР8лєльиі місця чотирьох евангеліЙ. Він поділив евангелія 

на розділи, позначив іх черговими числами, і виписуючи побіч 
себе числа місць, які в евангепіях соБІ ВЗ8(МНО відповідають 

змістом, старввся так облекшити їхнє вишукування. Сі таблиці 

в знанній части збереглися і мали великий вплив на пізиійwі 

",врмонізовання евангеліЙ. 

г) Питання й розвязки В евангеліях, знані лише з фрагмен

-тів і з пізній шого чужого 8НТЯГУ. Евсевій РОЗВЯЗУВDВ у сім творі 

позірні суперечности (антильогіі"), які заходять поміж поодино

кими евангелистами в Їхніх оповіданнях про діточий вІк, страсти 

й воскресення Ісуса Христа. 

г) Коментарі на псальми і нв книгу прор. Ісаії. З першого 

коментаря заховалися досить значні фрагменти, з другого (обни 
мав 10 до 15 книг), дуже скупі. Пропав також латинський пе

реклад Евсевlєвого коментаря на псальми, який зладив був його 

одиоімеиик, Евсевій, еп. з Верчеллі (Vercelli). 

Можливо нввіть, що Евсевій нвписав був двлеко більше 

коментарів св . Письмв, які так попропадали, що ПО них не остало 

ііІ иаймеишого сліду. 
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З) f\паnьогетнчні ПИСЬМ 8 . 

До IШQльогетИЧНQЇ преці Евсевій прнспособнвс" вже 8 шкоnі 
Памфілв, котрому помагав писати f\польогї lO ОрігеН8, а опісля 

докІнчив ті (б-ою КНИГОЮ, звгиненою). РЯД а польогеТИ ЧНИJ( ПНСЬМ 

Евсевія (не всі заховалися) свідчить корисно про щирість його 

христіЯНСЬКНIt ПОЧУВ8НЬ, 

8) Головний аПQльогетнчний твір Евсевія обнимає даі части : 

Евангельське пригаТОВlIННЯ (Еlю.Т1і ЛtУ.'ij 1t{<o1tapa.oxctrij) у 15 КННГ.ІІК 
і ЕВ8нгельське доКtl38ННЯ (Еtю.7"(аА(х'і) dт.:60,ф~) У 20 книгах. Сей твір 
Евсевія є обwирним апольогеТI1ЧНИМ 'введенням у христіянство. 

В першій Ч8СТI1, зверненій проти поган (збереглася в ціпостн) . Евсе

вій доказує, що старо'ввітня жидівська релігія 8нсша від nOfllHCTsa 
наукою, етичним діЛ8ИНЯМ і давниною, та що красше підготов

ляла людей до христіЯНСТВ8, як поганське релігія. В другій чести, 

зверненій проти жидів (збере:-лися тільки книги 1-10 І части

на 15·0Ї) , Евсевій доказує старозавіТНіми пророцтвами, що жи

дівська релігія МВЛ8 бути лиш переходовим підГОТОВЛЮВ8ННЯМ 

людей до хрнстіянства. Сей твір написаний здається з перервами 

перед війНОЮ ніж Константином і Ліцінієм (ЗZ3 р.). у першій 

його части Евсевій иаводнть БОГ8ТО матеріялу про поганську мі

тольогію З8 світськими письменниками. 

б) Про богоявлення (ПіР: n,o; 31:0'f~YI.(~(:), популярна апольо

гія ПОЯВИ Бога в тілі (воплочення), заховалася в цілости лиw 

У старім сирійськін перекладі, 8 частиино В грецьких фрагмен

тах. Кииги 4-5 (. витягом із головного апольогетнчного твору. 

Евангельського прнготоваиня й докезання. 

в) Письмо проти Єрокля, намі сника Бітинії, є відповіддю 

на Єроклів твір Л6їоо; 'fu..(X),,'Jj~O;, написаний проти хрнстlян ак. 307 р. 
Евсевій збиває передусім парелєлю, ЯКУ Єрокль поставив мІж 
Христом і пітагорейським фільософом F\польонїєм з Тіяни те між 
їхнІм и чудами. 

г) Звгальне еЛЕментарне введення (Ка.36).ОIJ otatXl.loo81Jo; I.lo;~ 

'(Id~) розу~ у христіянство, TlIK якби підготовча преця Евсевія 

до пізній шого головного апольогетичного твору. Евангельського 

приготования й доказа ин Я, иапнсенв ще а чесі переслідувень, 

отже перед 311 р. З неї, крім дрібних фрегментів. заховалося чо

тири цілі книги (цІлість обнимале принайменwе 10 книг). СІ зе

ховані кииги творять збірку стероззвітніх месійинх пророцтв 
під осібним З8голоам:ом П lрі tOU ХрIOП"!) "P0!f1jtl'IL4t іиої",l. 
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Тільки заголавим зах.овал ися по таких апольогетичнн х Т80-

pёlX Евсєвія: 25 КНИГ проти Порфі рія; ~ книги ·'Е)..спо<: мі «nо).о-
7 !а., шо даВ8ЛН відповідь на заки,!] и, "кі кружляли проти христіян 

між П ОГll Н8МИ; твір про полігам і ю. яка була дозволена староза

вітнім патрія рх!!м. 

4) Догматичні письма. 

Евсевій OCTlIBH8 лиш ДВВ догматичні письма, обll звернені 

ПРОТИ Меркила, е л . flнкири (t АК. 374), протнеНИКlI вріян на со
борі в Ніке ї, а опісля у пнсьмах (З8ГИНУЛИ): 

lI) Про церковну теольогію 3 книги, де ПОЗИТИВНИМ спо

собом викладає науку про Преса. Тройцю, головно про Слово, 

ЯК вірдіЛЬНу особу в ід ОТ ЦЯ. 

б) Проти Маркил!! 2 КНИГИ, де збивtI.< закиди МаРКИЛ8 проти 
арія н і обвиняє М!lркила 8 савеліянізмі, не знати ЧИ справед

ливо чи ні. 

Догматнчного змісту € також два ЛИС1'И Евсевія: один до 

кесарНіськоі громади, у якому він своїм вірним внкладає ~I1:ИСЛ 

СЛО В8 (.v.ооU~tщ та оповідає про свою поведінку на Ніt<ейсьн ім 

Собо рі, другий до цариці Констанції, ceCTpl1 Константина, про 
ПОЧИТlI ННЯ образу \суга Христа. 

5) Бес і ди й л исти. 

Hel'1l1 сумні ву, що Евсевій гопосив богато бесід і писав бо

ГlПО листів. Одиаче і ОДНИХ і другнх заховалося мало. З його 
бесід ЗнаЄмо всього три: виголошену 8 Тирі 314 або 315 р . з на
годи посвячува н н я ба зил і ни, виголошену. здається, в Plнтіохії 

про мученик ів і виголошену 8 Ц!lргороді 335 р. на трийцяті ро-

1С0 вини пвно ваЮI Я Константи на. Мабуть сам Евсевій написав та

КОЖ СЛО ВО Константина Ао збору святих, яке п риміщене прн 

t<iHui ЙОГО Життя Кон станти на. З Евсеsі(вих листі в 1'18(1'10 всього 
чотири, т. ЗИ. крім згаданих двох догматичних листів, два листн, 

ЯКИМН він присвячу( свої письма: Карпіянови - Евангельські 

канони, а Флякцілеви - Про церковну теольогію. 

ІІІ . Навчання Евсввія. 

Твори Евсевія мають для нас аартість в першу чергу тим, 

що заховали нам богаті в ідомости 3 найрвншої церковної істо

рії Й церновно'і літератур и. Одначе в них Евсевій часто явля

(ться Т8кож цінним св ідком переданих правд вІри, Н.пр. натхнення 

й канону св. Письма, жертвенного херактєру Т. ЕвхаристіJ. аід-
n.Tpollo.or l. 1I 2 
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куплення смертю Ісусе Христа й ін. Натомість неясна І: EBceelf.S8 
наука про Преса. Тройцю. Судячи по ]ністови його творів. він 

не був вріянином МИМО дружніх ЗНОСИН, У ЯКИХ він ОСТВВВ83 врі

янами й семіаріянвми. Передусім Евсевій перечнть lIріянськє по· 
ЯСНЮВВНИ$l походжеННJI Ісуса Христа .i~ оЬу. ~vt(O"'· і призи!!t: від

вічність і божество Ісуса Христа. Преч. Діву він зове 8аи6у.о;. 
Одначе при 8сім тім Еесевій не ПрИ3Н8888 рішень Hit<eikbKoro 
Собору. Він іх вправд; на бажання ціс8рЯ підписав, !lле onicn51 
"оборював нікейців і ніде не вжив у своіх творах СЛОВ81..!Wr.6а~оr;: 
(натомість 8 листі до кесарійськоТ ГРОМ8ДИ УЖИВ 8ИСЛОВУ и't« 

т.:6.vt« G\1GLOtl7.tO'). Евсевій був тої ДУМКИ, щО наука строгнх нікеЙ· 
ців зносить ріжницю між божими особами і є відновою савелі

ян ізму, Зовсім позитивно тяжко означити, якІ були властиво його 

погляди про Преса. Тройцю. дехто думає, що його погляди по
криваються з поглядами пізнійших ГОМОЙУЗ l янів. Одно лиш 

певне, що Евсевlй остаВ8В під впливом Орі генового субордина

цlянlзму, Крі м сього Евсевій був того переконання, що почи

тання образів, бодай обрвзу Ісуса Христа, є недопускаєме хри

<:тlянсь'~')Ю наукою і тим З8слонювався у листі до КонстанцІ і, 

що не може їй п іслатн образу Ісуса Христа, якого вона просила. 

BHA~HHI; MIg:te РО 19-24: Оlе griесhlscheп chrlstllchen Sctrlftsteller der 
ersten drel Jhunderte (ВН.ЦІІІННІ 6ерnlНСЬІСОТ АІС8АемІТ НОУІС). Lelpzlg 1901-1913. 
ОсІбнІ ІН ЦІННІ ЦСРІІОІНОТ lсторП: Е. Schwartz. 'Lelpzlg 1923: Cinlpln (Textes еІ 
Document.s~ Paris 190>-1913. Pod~CbICHi! nереllnЗ,А: Е"еll. Памфнnа ЦерІС08-

НаІ нnорll. Спб 18.58; no.nьськиі! переІСПад: Ks. 1\. Usieckl, ЕшеЬjusza z СеиІтеі 
Hlstorja Кotclеlna. О m~zennlkach palestyf'lsklch (Plsma Ojcc)w Kokiol8~ Poman 1924. 

ЛІтераТУРІІ: f. J. Stein. Euseblus, Blschof von C!slllrea.. Wortzburg 1895: У. неlу. 
E~be de Cesaree, ргетlет hlstorien de l'Eglise. Рап! 1877: А. Вlegelmalr, Zur 
Thcologle des Euseblus von СШгеа. КетрІen 1913. 

§ 2. Св. Кирило єрусалимський, Учитель Церкви 

(t 386). 

Кирило уродився в Єрусалимі або в околиці Єрусалиму між 

ЗІ) і 315 р. В ЄрусалимІ він ВИХ08ався й обрвзувався. В трийця

тому році життя посвятив ЙОГО на СВSlщенике с.русалимськиЙ 

епнсttоп Максим (11), 8 в З48 р., по смерти Максима, З8 впливами 

I\К8кІ_, Евсевіс.вого нвсліднике на кесаріііськім епископськім пре

столі, арія нина, Кирилв вибрано Срусвлнмськнм епископом і він 

приняв епископські свS!чення з рук I\К8кія . Одначе внедовзl Ки
рило порlЖНИ8СЯ зІ своїм С8ятителсм, І то на точці юрисдикціі 

і аіри. f\квкій, ЯК аріянин, не хотів прнзнати З-ого квнону Нікей-
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СЬКОГО Собору. який давав почесне першенство t:РУСВПИМ СЬКI1М 

епископам, підчнненим кесарінській мнтропоnіі. Що ее непоро

зуміння розтягалося також і на питання вірн, можна 38КЛЮЧ8ТН 

3 ТОГО, ЩО аріllНСЬКИЙ СИНОД зложнв Кирила 3 епнскопського 

престола і він мус ів іти трьома ново ротами Н8 вигнання. 8ідкли-

1<8Н И Н 3 ДРУГОГО вигнання Юлія нам Відступником, Кирило 8 р. Зб2 

був свідком ЧУД. які діялися при сп робі цісаря відбудувати жи· 

дівську СВІІТИНЮ. Третім разом, за аріянського цісаря 6311(НС8, 

Кирило перебув на вигнанню 11 піт (367-378). Шанно в 378 р., 
38 цісаря Теодосія. Кирило повернув остаточно до Єрусалиму. 
В 381 р. він був на другім вселенськім Соборі в Цl!lргороді. По

мер 18 березня 386 р. 

Кирило t:РУС8ЛНСЬНИН є ОДНИМ 3 Н8йнрасшнх проповідннКів 

IV ст. Він не стара(Ться про форму, не запускаf.ТЬСЯ 8 труднІ тео
льогlчні питання , вле 8икладає н аскрізь простим І популярним 

способом практичнІ правди хри стіянського життя. 

Головним, зрештою майже одиноким, твором Кирила єру

салимського є К8ТИХИ3И , - круг проповідей, si!'c i мали приготов
ляти оглашених до хрещення й обучувати в вірі неофІтів. Захо

ВlIЛОСЯ іх 24, 8 саме: 1 ПРО Кl1тихиза, вступнв проповідь про ро'
положення оглашених до приняття хрещення та про ласку, яноі 

ВОНИ на хрещеиню доступають; 18 Кl1ТИХИЗ дО оглашених, 

у яких иаперед є беС іда про гріх, покаяння, хрещення й віру 

(1-5), а опісля слідує, чnен за членом, виклад єрусалимського 

хрестиого СИ"'ВОЛ8 (6-18), AOCl1Тb обширний , з принвгідиою по
лєм)кою проти поган, жидів і проти єресей, нендевнійший виклад 
СИМВОЛll віри, який меєно; 5 т . зв. містегогічних (втаємннчуючих) 

кетихнз, голошених до неофітів, про три ініціяцийні св. Тайни -
хрещення, миропомеЗ8ННЯ й Евхарнстію, які зе чергою ПРИЙМ8ЛИ 

всту п еючі до Церкви, та про богослуження. Сі сеоі пропоеіри 
Кирило, здається, голосив, як тільки став епископом, у пості 

й Н8 світлім тижни 348 р. 

Крім К8ТИХИЗ остали по Кирилі єрусалимськім одна ціла 

гомілія на Ев. Івана 5, 2-16 (уздоровленнSI розслабленого над 

овечою купІллю), фрагменти інших гомілій на Ев. IИ8И8 та лист 

до цісар. Константнна, 8 ЯКОМУ Кнрило, сам наочннй СВІДОК, 

описує чудесну появу огненого хреста над Єрусалимом, на Зе

лені свята 351 р. Заховані 8 коптінськн х текстах проповІдн про 

Преч. ДІву І про хрест не є автентичними теорами Кирила єру-

с.алимського. ,. 
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Кирило <русanимськнй, подібно 1111 його земляк ЕвсевіЙо 

3 Кесарії, ставився недовірчиво до нікенсыl)( рішень. У своіх 

письмах вІн УННКСІс терміну О!і-Ообаtщ. Лиw при кі нці його листа 

до Констенсе ПРНХОДНТЬ виспів «тl(1. иri ы1.lюоtо<; 'tPI6.~, одначе сей 

кін ець ПQХОЦНТЬ з чужоr РУКИ. Тому що не були ще розмежо
вані ПОНЯЛ$( 000((1. Й u .. 6o 't't/.o t~ , він поБОЮВ8ВСЯ, що термін (,\1000010.; 
може звучати 8 дусі монархіян ізму (С8веліянізму) й перечити 

рі жннц)о осіб. Одначе неМ8 сумніВу, що в науці про Преса. 

Транцю Кирило в дійсности був правовірним. доказом СЬОГО 

є переслідування, які він витерпів від аріян, а ще більше 

його внразні с ві доцтва: в 10-11 К8тнхизі Кирило боронить 60-
жества І суса Христа, називає Христа щодо божеСТ8 ()r.t/.ta. '"lV ~16-
lhj'Ci%) ОДНИМ 3 Отце м, • .&IiОУ Ь. 1)IОО, &.Ьу 4Лфt~6vМ. Кирило на

рочно вимина(. н аукові теольогічні опекул яціі, н. пр. у 16 кати

хизі (24) каже: .природою або особою занадто не займанся]" 

Саме тому нОГО кати хизи t: неоціненим жерепом свідоцтв на 

передані правди віри, а дпято го, що він розбирає цілий символ 

віри, рівночасно і богатим жерелом. В його містаго гічних катихи

зах ма(.мо цінні 11 численн і свідоцтва щодо св. Тайн, в перwу 

чергу щодо Т. Евхаристіі (дві останні каткхизн, 22-23). Пере
(ствлення й реельна присутність Ісуса Христа під видами хл іба 
й вина у нього виражені яснійше ніж у всіх попередніх церков

них письменників. Не менше як догматично важні також кати

хизи Кирила t.русалинсЬ1(ОГО ДЛЯ археольогіУ і ДЛЯ історії літур

гіки. У них зустрічаються пояснювання обрядів, уживаних при 

уділюванню св. Тай н і при Відправ] богослужень. н. пр. при по· 

ясиюванню Служби Божої ЗГI.щу(.ться про епікл!.зу. про поми

нання жнвих і померших (рівночасно свідоцтво на віру в ч нсти
лище). про вмивання пальців і т. п. Загалом, поруч з апольогіt.к> 

Юстнна муч., Кирилові катихнзи є найважнійшнм літургічннм па

мятникам хри стіянської старовини. 

За сей богатий науковий матеріял, який КРИ(.fься у скром

них на перш ,. Й погляд квтихизах, папа Лев ХІіІ проголосив 

у 1882 р. Кирила єрусалнмського Учителем Церкви. 

8НАІІЮIIІ: МІр РО 33; Reischl І Rupp. M\!r1chen 1848. РосlЯсьмкЯ пере:lUlад: 
ТворенІ. Кмрнпа ер"lеп . lePYCaJlHMCKero. СерІіе." Пос:аА" 1892. 

Лlтерtпуpll: Q. DelllcroIx, SlIint СугШе de Jerus8lem, SII Уlе еі ses oeuvres. 
Ратl, 1865; Р. GonneІ, De Sanctl Cyrllli Hierosolymitani catec:hesibus. Рапs 1876; G. 
Мerquardt. S. Сугllll Hlerosolymltanl de contenUonlbus et рl8СШS arfanorum sententt8., 
Вtaunsberg 1881; тоА сам. S. Cyrlllus Hierosolymitanus bep1i'5ml,chrlsm8tls et euc:hв~ 
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rlstlee mysterlorum Interpres. Le:lpdg 1882; J. Мadeг, Оег hl. CyrtlJus, Blsch. У. Je
rtJS11lет, І" іеlneт Leben u. selnen Schrtrten. Elnsledeln 1891: ". ГОnОСОВ-Ь, Ученlе 
Кнрнnnа l ер)'с. о TIIHHc",aarь. Ce"apltaHA~ НЮІ . 

§ 3. СВ. Епіфаній еп. Салямінн (t 403). 

ЕпіфаніА уродився на селі КОЛО Елєвтерополя в ЮдеТ, 8 хри

стїянс.ькlЙ, побожні й і ДОСИТЬ заможній родині, ак. 315 р. Вже 
в ранній МОЛОДОСТИ, під ВПЛИВОМ домашнього релігійного внхо-

88ИНЯ, вІн зацікавився МQнешим ЖИЛSlМ, і тому удався до Єгипту, 

щоби Т8М з манашим життям зазнвкомитнся близше. В при

близно Д8ВЙЦЯТОМу році ЖиТТЯ Епіфsній повернув звідтіля до 

своєТ вІтчини й оснував білSl Ещ:втерополя монастир, ЯКИМ сам 

керму ВВВ через трийцять літ. Тут він дальше праЦЮВ8В НВД своїм 

8но6РВ30В8ННЯМ, ЯКИМ, В злуці зі святістю, придбllВ собі СЛllВУ 

вже між СУЧllСИИКlIМИ. Єронім наЗИ8ає його ;t'Vt6.T)..l1)ttO~ sадля 

рідкого На сі часи знання М08: грецької, єврейської, сирінськоі, 
коптінської і дещо латинської. Епископи Кипру, ~аАЛЯ ного по

божности й образовання, а передусім ЗВАЛ я ного ревної пра80-

вІрности, 8ибрали Епіфанія в 367 р. епископом КОНСТ8нції (пе

редше СаЛlІм іс. на схІднім березі Кипру), а тим самим к ипрським 

митрополитом. Навіть цісар Валєнс, переконаний аріllНИН, аід

нісся до Епіфаніll з поw"иою, бо не непокоїв ЙОГО й остави" на 

епископському престолі. В 381 р . Епіф"ніЙ був у Римі разом 

з ЄроНімом у справі антіохіі1ської схизми. 

В своїй ревности Зll правовірність вмішався Епіфаній у орlге

ніянські спори. Орігена він уважав (ретиком, .батьком арlя

нізму й коренем інших (ресеЙ- . В 392 р. аін прибув до Єруса
лиму. бо саме 8 Палестині було богато приклонииків ОрІгена, 

і став там у церкві Господнього Воскресення проповідати проти 

Орігена. Коли єрусалимський епископ Іван, иаслlдник КИРИЛ8, 

заборонив ЕпіфаН\ЕВИ голосиПf протиорігенівськl проповіди, по
ріжиилися поміж собою не тІльки обв епископи, але також Орі

генові СТОРОННИКН (РуфіН) І противники (Єронім, Теофіль, алек 

сандрійський патріярх). f\лександрійський патріярх Теофіль, що 

суперничав із тодішнім царгородським патріярхом IВ8НОМ Золо
тоустИм, умів Н8СТРОЇТИ Епіфанія проти Іваиа Зuлотоустого. Сей 

останній приняв був у себе, в Царгороді, МОН8хів нітрійської пу

стині, стороннюсів ОрігеН8_ Отже Епіф8ніЙ. під впливом ТеофІл., 

вибраВСIІ до Царгороду поборювати IВ8Н8 Золотоустого як орі
иія:нця. Щойно Н8 міСці він переконавс., щО IВ8Н 30ЛОТОУСТНЙ не 
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мас: 38 собою ні.кої ВИНИ, поннрнвся з ним і ,враз ВЗЯВСЯ Bep~ 

тати донів. Саме 8 часі свойого повороту з Царгороду на Ки пр 
він помер на корвбли 403 р. 

Епіфвній був чоловіком ДО сеТ міри св.тим, що йому вже 

38 життя ПРНПИСУВ8НО чуда . Одначе ному не доставало ширшого 

ПОГЛSІДУ ~ жнnt:80ГО досвІду і тому він був односторонній і мало 
8ирозуміпнй у відношенню дО СВОЇХ противників. Не нав теж 

Епlфанlй великого письменницького ТDЛ/IоНУ. Його твори писані 
розтягло. ,ХНЯ мова й форме загалом свідчВТЬ, що Епіфаній був 
ворогом клясично1 ПQганської культури. З річевого боку він мало 

КРИТИЧНИЙ у тих внпеДК8Х, КОПИ послугуt:ться дввнійшими докумен· 

тами й говорить "ро ПОДІЇ, що не були йому сучасними. Як богослов, 

він наскрізь позитивний. Він не тільки що сторонить від усякОЇ 

спекуляцlТ, але навіть у спекулятивних з,а.ОГСД8Х тс незначних по

хибках добачу€ 38раз с:реси. Натомість Епіфаній іде дуже строго 

ЗD церковною традицією. 

З творів Епlфанія заховслися: 

а) 'Аrшрюt6о; (I\ncoratus, прикріплений до якора, розум. хри
стіянин). Се t: виклад правд віри, передусім наукн про Пресв. 

Тронцю, 8 121 главах, написаний 374 р. на просьбу церковної 

громади в Сведрі в Памфілії. до правовірної частини сеї гро

мадИ пристала, здаЄТЬС5l, недавно горстка t:ретиків (пневматома
_ів). Епіфаній хоче свІжо навернених забезпечити на будуче пе

ред ТРklнітерними блудеми, ЯК зебезпечується корабель прикріп

ленням до якора. У двох останніх главах Епіфанін пода( дВа 

снмволи віри: перший майже ці~ковито покриваt:ться зі симво

лом, який опісля принЯ'в Царгородський Собор з ЗВ1 р., - дру

гий, зложений таки самим Епіфанієм. 

б) ПІХ\/«рtо\/ (Скринка :3 ліками, розум. проти єресей, Haereses), 
найобширнійший і головним твір Епіфанія, написаний ніж рр. 

J74-377. Се переглид t:ресей (ВО-ох) з долученою пол (міч ною вІд
правою для: кожної з них. Епіфаній зачислює поміж єреси також 

фіпьософічні системи, поганські релігіТ й жидІвські секти (епі
куреї, варвари, скити, фарисеї й ін.). ПочаТl<ові єреси трьох 

перших столІть виложені за Юстином, Іринеt:м і Іполнтом. На

томість сучасні (реси IV ст. Епіфаніti обробпю€ С8мостіЙно. на 

основі достовірних жерел і особистого досвІду. Загалом, сей 

твір Епіфанія: мас: більше історнчну всртість, бо полєнічна його 

сторона нецікава. Також і до сього твору дол) чений при кінці 

КОРОТКИЙ виклад віри католицької й 8ПОСТОЛЬСЬКОТ ЦеРКВIt. 
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• 
·АУ/11U!fШ.а!U)оt~ (Recapitulatio), витяг із твору II t:tvdpt(;y, зла· 

дженнй можливо що й самим Епіфв н ієм. одначе скорше кимсь 

ДРУГИМ, еле дуже 8Ч8СНО, бо наводнть ЙОГО вже св. 1\вгустин 

П і знійше уживано сього SHTJlfY ЧИ не більше, кк самого твору. 

8) Про міри й ваги, біблlйно-археОЛЬОГічннй твІр, наПНС8ННИ 

392 р. Сей, не так викінчений твір. $ІН радше начерк, обіймав 

почаТКОВQ трн частн: 1) про канон і переклади Ст. ЗllвіТВj 2) про 
б1блійні міри й вагн; З) про географію Палестини . В цілостн 

сей твір заховаВСR у с ирійськ і'" перекладі, " 8 грецькім пере
кладІ зеховаЛ8СЯ тільк и перша часть і УР ИВО К друrоі п ід спіль

НИМ, з ", іСТ0811 не конче відпо відвючим заголовком: Про міри 

й ваги. 

г) Про ДВ8НІ!ІЙ ЦЯТЬ дорогих каменів у Н8перснин.у первосвя

щеника, захований майже в цілости (без нінця) тІльки 8 девнім 

летинськім перекладі, де ( виклад їхнього символічного значіння. 

Крім сього остали ще в латинськім перекладІ, двв 8вте н 

ти ч нl листи Епіфвнія: до єрусалимського еПИСКОП8 IВ8на І до Єро

иіма, оба в справі право вірности Орігена. Натомість ледеи Ч И 

автентичні інші приписувані Епіфаиієвн пнсьма, як: бі ографіТ 

старозавlтніх пророків, коментарі, п исьма ПРОТИ почитання обра

зів (трактат, лист і заПОВіТ), бесіди (на честь ПДМерlі). 
Епіфаній СТ8раuься у своїх письмах всюди протнстевитН" 

неуці єретинів науку передану Церквою. що, як сеята й иепо

рочиа обручниця божого Сина, непорочно (&::t.rliv't"(vr;) зберегла 

науку епостолів ( 'Лр.uр . БЗ, 82, 118). Длятого ЙОГО письма мають 
багато цінних свідоцтв на передані в Церкві правди віри. 3в міт
н lй ші із сих свідоцтв є: вира зні, кількаразові свіДОЦТll а нв похо

дження Св. Духа від ОтЦIІ І Сина ( >Атхl.lР . 7, 9; 67, 70-7З), на бо
гомвтерииство і приснодівство ПДМвр ії. (>Ap.up. 75, lІа ... liр. 78. б) , на 
lІоскресення мертвих З тин саним т ілом, у ІІКОМУ душа перебу

вала за ЖИТТІІ й богато Ін. 
Відносно почитання образів Епіфаній, подібно як і Евсевій, 

був того переконання, що зображеННIІ людських постате й не 

повинні находитися в храні . 8 листі до єрусалнмського епископа 

IВ8на (пеЧ8Т8нім ІІК 51 лист Єроніма) в і н оправдується з того, 

ЩО в одній церкві в Палестині подер 38навісу, на IІ кlй нахо 

дився .образ Христа або ЯКОГОС Ь чолов;ка-. 

ВНдеНН!: Mlgle PG: 41-43; Dlndorf. Lelpzlg 1859-1862. 5 томІ8 (С8"Н" 

1Інш rpeцьмиА темст); НOU, Dle gr1echlsche:n chrlstllchen Sdril tstel ler der ersten 
drel Jhunderte (ВНАІІНН! беР1l[нсьмоІ RK8AeMIY HIIYM~ Lelpzlg 1915 (Т1льм к 'Arxu
pC!lt6C; І D«vlipt!i'" 1-33~ 
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РосII1СЬ_1оІ1l переКIІІ!lА: Таорен l . Еп"фвнl.. еП . КИПРСIClII"O. 5 '4t1С'Т еА. Сер

тВ"Ь ПОСI!.А"\о 1882. 

Менш і пись менники палестинської ПРО8ін ціі. 

І ) renl:JIA. еп. Кесарі' nM~HHt:bl(or (367-395). СКТр!НОIС КНРИ/lIІ f:pyc., 
наcnlАННК арl,нина 1\КlІк l ., також ПНСЬМСНННlt8 (одначе всІ Аого таори. екс&

гетн'!н l А ПОЛf:М]" "!, пропanм), з~зу покро •• ",еn • • 8 о"lсп. 381131ІТОro lІopQГI 

КИРИЛІ f:pyc.. Гел."А був переКОНІІКItМ С:ТОРОІІННКОМ HllCCAcbKOro Собору А Уч8-
сниКОМ 1 ЦарropoAСЬКОГО Собору. ФотІІІ З"ВІІ 1l0ГО Цер_овну ІсторІю (Пр"АОВ

жеНІ" Церков ко, ІсторіІ Евеса!.), .КОIO мвБУft. ПОСЛУГУВI!І8С. Руф l к "Ріо! пере

МІІАІ Евс:евlево' Істор!' на ЛВТИНСЬКУ мову. KlllblClS ІНWЮІ Аого ТВОР В Н!ІІІО

АНТ" 'НІНІІ грецька догматична фПЬОРНflf:гl !l Наука ОтцІв про tlОПllочеННI 

СПОІІІ, щО f: мабуть твором 1\Н8(Тlзl111 сннвl1ського. 

2) 18ан, еп. [русаПИ"'СЬМIІА (Іван Н, 386-4 \7), ca~THTeпb РуфІна І прll· 

МЛОНЮІІІ. DplreHa. На точцІ "раIlО Il!РНОСТН понtlшло 6Уl10 по ... lж 111'1110 ... І Руф'
но ... 304НО' ТІІ ЕП lф ~Н I[ ... І ЄроНl"'Ом 3 ДРУГОТ староНИ Д031111:IIНОГО 1.: 110 у. З П ИСЬ1'l 
ІІІІІНІІ [рус. 31111.01l1lЛОС~ Аого ulроlспоаlАани' 11 снрlАсьмl ... ПC!pf:IІ.Лllдl то урИВКН 

Iloro лнста 11 спрааl ОрJгенз АО алеllсаир,рlRсыlгоo паТР~ ' Р"1І ТеофІЛІ 11 латин
ськІм переКJIIIАI . 

3) Ге,н,,1А, [ромоиах у ЄРУСIІ.nи",1 (t по 45\), енсегет al1eKCIIHAplRCbKOro 
ИIІПptl"'ку. По IlЬОМУ OC18I1C~ ко ... еНТ8р 118 ПС8I1Ь"'И (ПОМlщен .. R ... Іж т.арами 
A1aH8cll, Migne РО 27) І fllbOCCH ДО М8ІІН ... проромll! 11'1 ДО прор. Iс:;,П. Зате 

Аoro ЦеркоаШl IС1орll пропалІ!. 3 неІ )берlгс. ІІСЬОГО ОАИН УРИ1l0М. ІкиА був 

ЧИТlІниА НІІ 5 ЦlІрropoАсьмІм Соборі (а сІм УРИІІМУ мова про Теодора s Мопс
вестІ!"). ОбширниА 1І0ментар на нн. ЛевІ1, за ... ованиА У Л81инсьмІм переМЛllA1, 

не [ пеlllОЮ Іласнlстю Ге)нхl •. 

4) Софрон!А, npH.Jenb Єронlм!, ЖИІ ма6У1Ь У ВНфllеємl. ВІн пеptКЛlІ1І 
на грец.,ку МОІУ багато ЄронlМОIІИIІ. ПИСЬМ. до;! с и"( Аого переКllа~1 "межит .. , 
3ДIІ[1ЬС., Жнтт, \ЛlрIОН8 А ЖиТТІ М&nxa. Крl ... 10ГО Софрон!А писав 1(1НQЖ 

а.nаснl творн, н . ПР. Про Вифлеем. Про )6уренНІ СВI1ИН ! СерепІса а Ален

СIІНДpl' 

11, Александрійці й інші египетські письменннкн. 

Новоалексан.о.ріНська школа - бо так гоnиться перена'8l!1ТН 

алексанnр!нську школу 111 СТ. ЗIЩI1Я е80l1юціі , яку вона 321 сей 

ЧІ!ІС пере була (обтряслася вln субордннація ні Зму й обмежила 

сво.: алегоричне толкова нн я св. Письма лиw на популярні ПИСЬМ ІІ 

дЛЯ релІг і й н ого буnовання вірних) - прнйшла в IV сТ. HaHOIIO 
по розцвіту. Ії представннк аМ.1 е алеКСllндрінські патріирх и, пе
репусім f\танасій і Кирило, провіnник алеКС lІндрі нськоТ КІІТНХИ

тнчноі школи ДИЦИМ сліп ий, египетські епи скопи СеРАпіон з Тнуіс 

І Синезін з Киринеі та египетські монахи-письменник и. Христі

янська лІтература сеї провіи ціі є суто еНТИllріянськ". Оnин т Ільки 
Кирило 8лекс., останній , алексенnрійців сеі nаби, побоРЮВIІВ 
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<:80і'м и ПИ СЬМlIМН несторіянську єресь. У тринітарному 11 .риста

льогічному питанню александрійці СИЛЬНО піАчеРКУВ!lЛИ сущну 

єдність Сина 3 Отцем І особову єдність Сина. Через ее Н8віть 

СТj.iіЧ8ЛНСЯ 8леКСВНДРІИЦІ 3 неслушним 3і!1КНДОМ, будьтоби 1хня 
наука про Преса. Транцю була савеліянізмом. На Кирила алекс. 

пакликувзлнся пізнійwе монофіЗити. ЯК на учителя одНОЇ при

родн в Христі. В сьому тільки правди, що александрійці при сво

йому містицизмі в Нl!lуці про Христа - Богочоловіна узгляднювали 
БІльше бож\о1Й ел(мент, е людський спускали 3 очей зовсім так, 

я к в ексегезі шукали АУХОВОГО, божого змнсnу СВ. ПИСЬМВ, tI істо

рнчна- грвматнчннй, людсы�1нH змисл залишали на боці. 

Аріянізм . 

1\neKca HApl~CbKII ПРО1І1нц111 є в сваАо,,",у розум'tiМЮ колискою IIp'''til:lMY, 
бо "рlА був ПОХОАжен н"м 3 ЕГИf1ТУ І в "nександрlі ВИСТУПИІІ з1 свot:ю НІІУ· 

КОЮ. "КВ IсУСIІ Хркста обннжуаВnll АО СОТllорlнн" БОГІІ ОТЦ". "рlА УРОДНВС" 
ОН. ПОnОВИНИ ІІІ ст. 11 ЛlбlТ І по IІlnбyrl<Х стуnl"х пІп проводом ПР«І. Лукl."1І 

11 "нтlохl' БУIІ вмсв."еммА І маСТ.!ІвnеннН душпвст"рем в "пеКСВ'lAрll. ТУТ вІн 
СТ.!Ів аскорl дуже попуn"рннм 3.!ІА.І111 строгостн ЖНТТ", ТІІЛВНУ А обp.!l:lОВВНН • . 
Ок. 318 р. вІн ста" ГОЛОС,,"ТМ сш бnудм: Споао liе є IІI"liе: був "ас, КОПМ Аого 

не було (~." ТоО., fj" to'ж ~.,,), Отже СлОIlО є сотвореним єством (~f("!J4 mt 
itoi1j\14) І ТО coreopeHHM :s " І"ого (і, ob~ ;"''1:16'''). хоч щоправда периНIМ І нвА· 
ВИСшим помІж усl",и сотворlнн"ми, ,агапом, наАдосконвnlАшнм еоТllорIИН."' , 

"ке може !сТНУВВТИ, І nосере4Н1Н1.0", по",,11ІІ Бога'" І про",",,,, сотворlllll"М. ТОМУ 

Слово рIIllН'"'ТЬС. сущно 81.11. Бorа Отц •. Оуець Є ОАинокнА нероджеНИА - ат'.,,· 
VYj't'0,:;, пIА"IІС 1С000И Сии Є РОlІ.женнЙ - ji"'V1jtiH;, в ще раАше сот_орениА 
J IVYj1:0", бо 11 pJДСНОСfИ IІlн не Є родженим. ane BДOnYOIl1lHM", Сином Богв ОтЦІ!. 
ДО сих norn.llAlB при_ел И 1\рl. І рацloналlстн"нкА ДУ. ентlоx.lАсыстT ШКОnН. що 

УСУ"В_ 'І) "атерІ' вІри теТнствв , І перебран,",й no«pll!AHbO "ере) ЛукІ"на ВАопуl· 
"нlЗ" ЛаllJlВ з1 С8мосвтн І H~CH8 Н8УК8 про прееltзистенu[ю СЛОВІІ 11 СТ/lР[Й 

aneICCIIHD.pIACbICIA школІ. В "одатку не була ще В ЦерквІ усталенв терм[ноnьо
гl" ЩОДО tbThcrll-l\ прес_. ТроАцІ [ IІОплоченн". ТодlШІІ І А вnеКСВllарІАськнА па· 

трІ"рх "пексаНАер, скоро тІльки до liого аIАО"'В АIАwлн НОІІІ НВІ"ВІІІІ" "рl., 
звре3 ОС:УnИ8 Іх дуже попра_но А дуже то"но У аllОIl; окружних пнсьмвк, 0111-
СП. "леКСВНАер ОСУДНВ I1I1НОВО "ріЄІІI наа"ВIНII ІІВ СИ НОАІ В RneKcBHдplJ (3Аа' 
Є",С. 320 р.), в С.!ІМОГО f\pl. виклю"иа 3 Церкви І прогнвв" ",Іста . Ар[д 
УДВВСІ "ере) Пале~тину 11.0 tilICoMeAIT, тодlшньоf СТOJIицl, І нвАШОIІ ТВМ приют 

_ Е.,се., I", колишиього С80ГО ТО8Вриwа зІ WlІ.оли Лукl"нв 11 " lпlохJТ. в опlСIІ" 

нlко",е/l,IДського еПИСКОГl8, щО БУ8 У 8епиІІ.НХ nВСКВХ нв цlсврсьмlм А8О9[. Н[· 

lІ.еАськиА Собор ОСУДИВ lІауку "РІ" І вирlш нв, ЩО СИН є .ПРВВАН"НМ Боroм 

вl)І, П~IІДИ8orо Богв. родженнм. несот8ОреННМ. ЄДННОС:УЩННМ Оrцю (і..I1'}о[)оtщ 
Ті9 'r.:/J.tPO- . О::уджеиоro "рІ. , що tВКОЖ бу" присутнІА на соборІ, цісар Кон
ствнт,",н ЗВСn88 Ао Iпlр!Т. ТВІІ.В СВ"В ДOJl" стplнулв І Аoro пр""тen_ Е8се.,l_ 
3 НlltомеаП. ВІн 8прваР.! пlдПИClI8 нlм:еliськl p:weHH., однвк "ерез тео ЩІ) не 
зlр_в_ з_"Jк)_ :І "рІ!!М І Аого anексвндрlі:!ськ"ми ОАНОДУІ'Щ""", бу_ усунениА 
3 УР"ДУ І Пpol"нвниА . П ІСЛІ 330 р. "plА предnожн_ КОНСТВНТННОВ" СВОЄ Iспо_l-
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д.ІІННIІ вІр и, ''''ІС цlс:ер ПР"3 Н8В З8 ПРВlІов!рне І відкликав f\pllI й ЕвсевІ!! З за

СI1ВН НIІІ . Евс:евlА повернув нввlть Н8 утрачсннR епнскопсь кнн престол у H I K~

"едll. Rрій помер "оверх oldMAec!lTbIlITH!M старцем наглою смертю в з3б р., 

в НIIВС'ІСР" ПРНГОТОВ8НЬ дого торжеСТВСllНОГО ПРИ(ДЩІННІІ дО Церкви в Цор

городІ. 

З ПНС:Ь" Rpl., 11141 цІсар Константин забороннв був передсржуааТlI пІд 

карою смерти й НОКІІ388 ПМИТН, 38XOBIII1HCII: два ПИСfН. - ОДНН , наПl!санніі 

" дороги АО ЕвссвІІІІ " Н[комсдll ом. 321 р. в СирІТ. - другий, К l!пнсаннй ронше 

Нlмсliського Собору до B/H~ICCIIHдpliiCbKOГO ПlІ трl.рхв Rпсксаидр8 (В ,цІііСl1ОСТИ 

( то лиш у формІ ЛИСТlI, 388АресоВІІНОГО до RЛСМСВ"Ар8 . 3ЛІІАЖсне lс:повІДВНН IІ 

вlрн (l'l.3;ott; " (0,'11)0;) , JlICC I\рІА преnЛОЖН8 С:ИНОАОВ И в НlкомСдIТ): 1( 1111:01111 
фрвгментl. (в Атвнвсl. ) s гоповного твору Ар:. 8tiЛІЩ (бе НJtет), НМНС8 НОГО 
• HIJtoMcдlr ВЧ8СТН прозою, 8частн стнха" и , дп. попуп~ризацll своіх НlІвчань; 

ICIIOII I ДIIHH" вlрн, "ке АрІй у 330 збо 331 р. П~.Ц1ІОЖИВ цlСllрев н КонстаНТИНОВ~I, 
реПРОДУМОO!lне в lс,орикІв Сократа й СО30мена. 

А н І рlшеи н. Нlкейського Собору, анІ смС?ть АрІ., не попожипи JtJHU" 
<реем . Кл ич Нlкейського Собору ,,(,J!ооб/]tо~- ВИДІІВСІ богатьом ДУХ08ННК8М 

сааenl •• llзном [ 80НИ в,.лнс. поБОРЮВ81И йОГО НІ н.йшли ДПIl себе У сІй 60· 
ротьбl ПРОТН tфlенц[в nlAдepltlKY цIC8PC~KOГO ABoplI, ГОЛОІІНО У цІсарІІІ Кои

стаНll11 І В81ІЄНС8 В ПОЧlІтках арl.нських спорІв провlдtlИКОМ арl • • IСЬКОro сто

рон ннцтва БУ8 ЕвсевlА , що в мlЖЧllсl (339 р.) СІав царroродським еп ископом . 

ВІн успlв аж до CBQf:T смерти. 342 р. удержвти врl.н в Ікlй та кІй tдНОСти 

ОпІСЛІ арl.ни ро,БНЛИС1lll помІж собою на мілька в!дм!н: 1) крайнІх арl. н -
IІномеІв, що вважали СИНІІ ,овс[м неподІбним (&"'6I'-иt)~) дО ОТЦ. (дIIlKO", 
опlСIІ" епнскоп бе) ос[дку, АетНі з AH110xll, IІВТор зБІрки доказІ, 1018 те, що 

роджеНllН не f'lоже бути Бого ... , пІд загапоаком ';tI."tIXilLitto." ,,"єрі. &ii."vljt(jti 
u! і''''V'ljtОб; ЕВllомlй , еп. 3 Кlзlкос, аатор 8nOllborlT ' А1't(jЛО·(1j'1Тl'.б~ І апсльо

гll сеТж anOllborll, ноп исаноТ проти &СИIІ[1ІІІ Вел . ТРI:oOХ КІІИГ ПРОТI1 Евномl,,); 

2) ceMlapl"l1 (i.I'-ІаРЕІОі) 8бо roм~узl ll1, що вlдиидвлн t.1J.(jоБCltt)~ . ОД l1 аче ств 
PВnHU ПО МОЖІІОСТИ набпиsнтнс" до прв'Ювlримх І ка,,,ли, що СЛОВО t пс · 

дlбиим до ОтtUI щодо <СТВІІ І загалом в yclf'l (t.flЛtо!kI!О" GILОLЩ u t li ::,i'ftIX) 
(&СИlІ lн, еп. 3 Анкнрн, t 366 р_; ЕеСТllтl lі. еп . з1 Севасте, СПО~8и.ЖНI1К "онешого 

жи"" в МВ1\lй А,ІІ, spвsy учитель, а опltл" ворог ВІІСIUIІ. Вел.): 3) roме.н або 
аМ lІмl"н, JlKI БУ1\И рацше ПО/1[ТНЧНОІО nвртІ(ю , що ие маnв "сно сформуnованоі' 

науки про вІдношени" Сl1на до ОТЦ", В ВДОllOJ1юваЛ8С" тнм. що загальио на

знаll1\а Слово подlбни " до ОЩІІ (Акакlй, Н lIСlllДI1КК EBceal. з КесарІ!, 340-
366, Теодор, еп. , Герамл<f й Евсевlй, en. s Еме,и у Фе l1 lиll - всІ три З8мІти1 

ексегети). ОсоБЛНВО сІ nолlтИЧ Н lІ, ком промlсовв вІД"'ІІа арІ." l1 аХОДИПIl велике 

"оперl. у саlтських володарІв. До "кот СИЛ I1 ВОНВ дlДlllла була за цІС8рiil Кон· 

стантl., свlДЧIІТ Ь СЛОВ8 Єронlма; Ingemult ІоІш orbls, еІ arlanum se esse ml1'lltus 
est (D[al. ad .... LucJfегlаП05. 19). ТринІТ8рнІ спори , викnинаиl 1\р!ем , ТРl1ами 
s повною нагвльиlстю аnродовж nl8 С'ТмIТТ1lll . НIІАllре" 110 nIAI1IYKYB8"0 таку 
фор"улу. onpeдJlllOlO"Y Вlдношенн. Сина Ао OTWI, "мою мо~наб було 06t:ДН8ТИ 
вс І nорlжненJ сторонництва ("ОТИРИ антlохlАсьм\ фор"УЛI4, "отнрн снр"lilсьмl 

фор"улк). Єресь s тою хвилею JlК РО3nIl1\IIС. 8нутрlшнl:оО, а ще бlльwе. ІІІ. по 
смерти ВlIn(HCII (t 378) 8тр4тила nlДАержму володар[ в. стала КJlОИИII1С11 до 

упадку. Ще .кнliсь ЧІ!С 8Она вдержа:sас" у Пllемен. "м [ прии.nи хркстl.иство 

а Чllсl мвндрlвни l1аРОАlв, але опlС Il " "90паll11 безслІдно, Т8КОЖ пропала (АО 
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нечнcnснннх урн ,хІІ І ЦМТlІтІв 'у церковних протиарllНСЬМН .It ПИСЬН8;11) n lтер;,
тy~ врl"Н, !ЦО не БУІІ8 дуже 150;818 (переважно I1НС'" А Іспое[данн •• Іри). 

Дanьwою консемеенці(1О аpl"нlз"у БУЛIІ друга три нlт.рм, єресь: мамцо

"1, .. 15М 1160 пнеll"IІТО"8хlзм. Нема сумнl,у. що врl.нн також І СІ . ДуХ!! ВІНІ
жали сотворlННІ Н . ОДНIІ 'І8 8ИpllJНО ста. Св. ДуЖ8 " 8ЗНIІIНМ COtIlOpIHH." СпО8а, 
CJI)'жнтenеl'll, ПОАlбним АО IІнгелll, щоjiно ЦlIpropo,aCbKHII епнсмоп """медОIlIIl 
(roноАузIIНець, усуненнІІ " епи(копського преСТQ1ІІ1 )БО р.). Царгоро,аськнА Со
бор s 381 р. 8кр1ШК8. ЩО с •. ДуХОВН. ItIН'ОТ'ОPSЧОН), ГОСПОДІВ", НМСЖнТЬСІ 

ТlІне саме печМТIІН". "" ОТЦІО І С"ІФІ Н . 

§ 4. Св. Атанасій Великий , "батько правовіря" 
(t 373). 

І. Життя дтанасія. 

f\танасій уродився в f\ЛСКСl3ндрїf ОН . 295 р. Основне хри
ст;янське виховання й образовання він дістав наперец у теба Jц
ській пустнни під проаоДом св. 1\нтонія, батька египетського 

чернецтва (t 356) , а опісля в 1\nексанцрії. Rлександрі11СЬКl1Й 
епископ f\лексанцер ПОСВЯТИ8 його в ціякони і приияв за свойого 

секретаря. В СЬОМУ характері 1\тана сій брав участь разом зі 

своїм епископом на Нікеl1ськ і м Соборі і, мимо свойого молодого 

віку та скромного церковного чину. визначився твм як дуже го· 

рячий і спрваний поборник врі янізму. В 328 р. , по смерти Rлек

саНАра, СТІ!ІВ Rтанасій ЙОГО насл іцником на александрійськ ім 

епископ ським престол і . Чес, у якому Rтанасій управляв алек· 

Сl!Індрійською Церквою, належить до найнесупокійнійших, якІ 

аона переживала. RТ8насієви прийшлося проводити ЙОГО в без
НВСТlIнній боротьбі, передусім у боротьбі з вріянізмом, ЩО нвн

шов був собі навіть приклонників між церковними єрархвми 

і покровителІв у ВОЛОАВРЯХ (Константи ні, Конствнтію і 8алєн(1). 
Через те, що f\танасій в обороні ні кенських рІшень стояв непо

хитно і не п і шов нв н ія кІ уступки, він стався предметом неНI!І ВИ

сти аріян і неласки володаріВ тв пятьма иаворотами мусів Іти на 
вигнання. Зі сорокпятьох літ С80ЄЇ епископськоТ служби в ін про

в ів на вигнаннЮ 17 і пів року. 
l-е вигнання (335-337). Синод евсе8іян у ТирІ (335 р.) , які 

ненавидІ ли f\таи асі я вже за ного 8И СТУП на НікейськІм Соборі, 

ЗЛОЖИ8 RТ8Н8сlя 3 епископського престола на основі очорнень 

египетських мелетія н, приставших до арі я н (мІж Іншим закиду-

88ЛИ 1\Т8И8сl(в и вбист8С мелетіяиського еПИСКОП8 f\pceH8, якнй 

УКРИ88ВСЯ 8 монастирі), а цісар Константин прогнав f\Т!lнасlя Т8-
кож на основі очорнень, будьтобн f\танасій грозив, що припи-
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НИТЬ вивіз єгипетського збіжжв до Царгороду , одначе ГО110ВНО 

за непримиримість 1\танас ія супроти ВрїЯН. f\та насій перебув 

нв сьому внгнанню 8 Тр!р і повернув до f\леКС8ндріТ аж тоді, 

як помер КОНСТ8НТИН, а його сини,наслідннкн ЛИШИЛИ 1\Т&Н8сіЄ8Н 

свободу повороту. 

2·е 8ИГНВННІІІ (339-346). СИНОД євсеВЇIІН в f\итіохlТ ЗЗ9 р. 

зnожив другий раз 1\танасі51 3 епископського престола, на його 

місце назначнв незаконно епl'lСКОПОМ Григорі я 3 К8педокії, 8 опа
НОВ8НИЙ еsсевіянвми східній цісар КОНСТ8нтій прогнав RTBH8Ci •• 

"танвсій схоронився СИМ разом у Римі, де папв Юлій випрввдав 

його цілковито. За ВСТlIвленнSlМ західнього ціС!lр51 KOHCTeHctl 

у сВОйОГО братв Конствнтія, щоби він прИПИНИВ переслІдування ні

ненців, вернув F\ТI!ІНl!lсій 3 СЬОГО вигнання до F\леКСl!ІндріТ І обняв 

3~IOBy свій епископськи й престол, опорожнений по смерти Гри

горія Кl!lпедокійця (1' 345). 

3·С вигнання (356-362), Після десятьох літ ЗГЛІІДНОГО супо

КОЮ, впродовж яких f\Т8Нl!lсій п рацював над обсднанням египет

СЬКОЇ Церкви і Зl!Іймався писанн ям творі в , цісар КонстаНТНІ, від 

350 р. одинокий володар у державІ , вимусив на соборах в F\рль 
353 р. І в Медіоляні 355 Н8 зібраних епископах осудження F\Ta· 
насія та силою впроваднв на александрій ський епнскопський 

престо.: Юрія Кападокійця 357 р. Сим разом f\танасій утІк до 

египетських монахів; аж по смерти Константік (t Зб1) повернув 
оо f\лександріТ. 

4-е вигиання (362-363). За Юліяна 8ідступникв f\ТlIнасій 
знову мусі!! уступити З F\лександрії і пробувати 3 тебаїдській пу

стинІ аж до смерти цісарк. 

5-е 8игнаннк (365-Збб). Пяте й останиє вигнання f\танасlя 

за цісаря 8еЛЄНС8 тривало дуже коротко. f\танасlй скриаавсй пе

ред цісарськими жовнірами через чотири місяці 8 гробівци сво

ЙОГО батька недалеко f\лександрП. Під напором вірних Валєнс вІд
кликав f\танвсія, щоб не доводити до заворушень, 

Останиіх сім літ прожив f\танасій 8 f\лександріі мирно 

й серед праці над Замиренням Церкви. Помер 373 р. у 77 році 
життя. 

f\танасlй був ЛЮДИИОЮ незвнчайно сильної віри й волі . Ру

фін on08iAIJc про нього, начебто він іще ,о,игиною охрестнв бога· 
тьох своІх поганськиХ ровесників. СЯ лсгенда переносить уже 

не uіточнR вік ту ревність f\ТI!ІН8сія, 3 якою він віАде8а8 себе 
божій спреві. зосібне боРОНИ8 божества Ісусе ХрисТ1l. f\танвсій 

зі СВО"Т сторони ,о,ОКЛ8дав усіх ЛЮДСЬКИХ зусиль І не зневірю-

• 
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е88С,. н і t<ОЛН. 60 ус п і ху він очікував від БоГ!!. Раз переконани й, 

що справа , за яку бореться, є божа. він не УСТУПИВ зі свойого 
становища перед ворогами до останньої хвил і життя йоств· 

ТОЧНО обороннв іі, ХОТЯЙ нервз SНГЛЯАало вже ТАК, щО він боро

НИТЬ ті сем ОДИ Н. Свідомий того, як дуже він потрІбний, щоби 

боротьбу довести ДО "обіди, він не хотів бути бєзхосенннм му

чен иком і тому утік ав перед фіз ичним насильством світських 80-

лодар ів. Одначе при сій рішучости й ВИДєржливости f\танасій не 

мав ані автокретичної lшl безоглSlДНО 80ИО8ННЧОЇ вдачі . Н!:Івпа ки , 

його 3Н8меНУ88Л8 ввічливість і ла гідність, ЯІ< Ї З(ДНЮВВЛИ йому 

серця вірних. 8 У відношенню до ворогів він зумів виявити да

леко йдучу вирозумілість . На Т.38. соборі ісповіДНН І<ів (21 "'епис· 
капів переслідуван и х аріянами). скликанім по поворот; І\танасія 

з його третього заслання у 362 р. до I\леКСllНДРїі ДЛЯ поєд· 

нання 3 Церквою поміркоааних і доброі волі lIріян, f\танасїЙ -
душа сього собору - домагався лише , щоби вони признали 

божество IcYCll Христа. Він не налягав не те, щоби вони при-

5нели божество Ісуса Христа штучно утвореними на Нїкейськім 

Соборі словени , до яких 6ули упереджені, але щоби іншими СЛО· 

ВlIMH ВИЗНlIЛИ СВОЮ вІру в сю правду. Так само признав І\танесій не 

сьому соборі ісповіДНl1ків, а й у синодальнім письмі до антlохійців, 

За правовірну і не протнвну нікейським рішениям трннітарну 

Форнулу антіохійців, у якій була бесід" про tp.[~ О~(.jаt6.\1Щ (три 
особи), ХОТЯЙ в Египті й на Заході слово Ur.r,Ot4"t<: В8ажеnося 
синонімом термінІв (.;lJ01(% і suЬstапtіа . 

Всіми ,гаде ними прикметами й заслугами придбав собі І\та· 

насій вже дуже вчаСIiО імя великого, стовпа Церкви, батька пра· 

вовіря. 

Як письменник, I\таНDсій не визначається старанністю форми. 

ЙОГО творам бракує викінчення , доброго поділу, частО трвпля· 
ються О ннх повторювання. Зате F\танасій ясн ий , л ьог ічний І гли· 

бокий, 6 В теОЛЬОГі'IНОМУ внслові прецизииЙ. Ціла його письмен

ницька праця З8ЯЗ8на тісно з його життRм і носить ІІ а собі 

познаки всього переживаного. Серед тої боротьби, у якій F\та 

насІй без перестанку находився, він мусІв писати з п оспіхом , не 

міг богато зестаНОВЛIІТИСЯ над формою та мусів зміст своїх письм 
добирати тви , яи сього та боротьба ВИМi!lгаnа. 1 cnpllBAi, більшість 
його письм І: ПО СВОЙОМУ змістови вбо обороною Нікейського 
Собору ебо ВЛi!lСНОЇ особи RТ8насія_ З подивугідною запопедли .. 
вlcтю аін збирвв усякІ доиументи, листи, яиі діставав, иопії вла

сних висипаних листів, соборнї рішення, зарядження цісарів. та 
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записував подрібно всі події. СИМИ документами f\танасій о після 

покористувався при писанню своїх творів і тому ТО вони повні 

актів І фактів. 

11 . Твори дтанасія. 

Більшість своіх творів напн сав f\танасlй у часі після П080-

роту з другого вигнання, за деСSlтиліття непереWКОДЖУВ8НОГО 

перебування в свойому епископському осідку 8 f\леКСllНДРїі 

8 рр. 346-356. Тому що сі твори Т81< тісно 3851З8ні з ЖИТТЯМ 

f\танасія, у виданнях (Н. пр. маариніВ) ВаНН поміщені в хроно

льо гічнін ПОРЯДКУ . З уваги на роди вони діляться на апольо

гетичні, догмаТИЧНQ-ПО'nємічні, історичні й ексегетичні письма та . 
на листи. 

1) F\польогетичні твори. 

Молодечим твором f\танасія. ще зперед його епископату 

і зперед аріянських спорів - десь з рр. 318-320, ( його апо· 
льогlя в ДВОХ книгах: Лі.ТОl; utta 'ЕU1j'/Ю" (Проти поган) і Л6тщ 1i:lpt 

t1j(f '''I1'13-рю;t1J''IЮ:; t!)U Лот!)!) (Про воплочення Слова), Се старанно 

зложений твір, з численними наведеннями, взятими від світських 

авторів, У першІй книзі Атанасій аик;!!)ує початки й порожнечу 

ідолопоклонства та говорить про те, як чоловік через пізнання 
своєі душі й зовнішнього світа доходить до пізнання правдивого 

Бога й Слова. В другій книзі він говорить до поган і до жидів 

про конечність і ціль воплочення, а опісля доказує ПРl!lвдивість 

христіянства ст;!!розавітніми пророцтвами і ТОЮ обновою, яку 

принесло зі собою христіянство. 

2) догматичні й полємічні твори. 

Нвйобширнійшим і головним догматичним твором Атанасія 

є 3 Книги (бесіди, ),6їOL) проти аріян, написані ок. 357 р. Перша 

3 них містить виклад иауки аріям на основі письм самого Арія, 

передусім на основі його загиненого ТВОРУ е&ЛILI1, й оспо· 
рює їхню софістичну спекуляцію; друга й третя книга збиває 

докази арі ян із текстів св. Письма; четверта книге,- яке або 

є осібним твором Атенесія, тільки через схожість змісту пізнІй ше 

сюди долученим, або й не є автентичним твором f\твнасія,

говорить про особову ріжиицю між Отцем і Сином, отже вигля' 

<деє, щО 80Н8 радше звернена проти савеліян. 

Крім сього автентичними f\танасієвими будуть ще догме· 

"Тичнl тректети Про 80плочення проти аріян і Внклад віри (правд 
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про Снна до воплочення й ПО 80плоченню). Натомість цілий РЯД 

інших доrматнчнн.It ПИСЬМ І при писуваних f\танасієви, не ПОХОДИТЬ 

від НЬО:О, і так: Про 80ппоченнSI проти f\п олі нв рія походить 

ЩОЙНО 3 З8О р.; трактати Про воплочення Боге Слова та ШО 
Христос €. ОДНН уважаються нині творами R.попінарія; Про Тройцю 

і Св. Духа, заховане пише 8 латинськім тексті, ПОВ СПІЛО здається 

таки на Заході і є Н8слідувзнням листів f\танасія до СерапІоне; 

більша бесіда про віру ( пізнійшою КQмпілsщією, а таком( пізній· 

шої Д8ТИ Є Толковання на символ віри. Найбільше знаним , десь 

від УІІІ або ІХ ст. f\танасієви ПрИПИСllННМ письмом є Т. 38. аТ8-

насіянський СИМВОЛ Quicumque vu1t. Том у, що сей СИМ80Л н ез

вичайно докладно і ясно ПОЦ8€ науку про таїнства Пресв. Трой ці 

й воnлоче~IНЯ , йО ГО, як мнимий f\Т8насїів с имвол , приняла Церква 

так, що він добув собі в наслідок довгого й заПІЛЬНОГО церков· 

ного вжитку помагу ЧИННИКІ!І передання. З гідно з НОl!lійшнми до· 

сл ідами сей символ показується оригі нальним ЛІпинським пись

мом, яке ПОI!lСТІ!ІЛО на Заході між 430 р. (супону( хрУ.стольоГічи і 
спори, зачерпу « богато 3 формул f\вгустиновиж творів) і ок . 500 р. 
(перший циту« його Кесарій з f\рль. і" 542, У своНі проповіди , 

ложно приписаній f\а густинови). Йогu автора догадуються в осо· 
бах ріжннх зажідніх письменників: ВіНl<ента л«рінського, Кесарія 

з f\рль, Мартина з Бракари, f\мврозія медіолянського та іншиж 

галійських 8бо ес панських письменників. 

3) І сторичні твори. 

Тскож і історичні твори f\танасія писані в інтересі оборони 

будьто власної особи будь Церкви перед аріянами: Сюди нале
жать: 

а) f\польогія проти аріян в 90 глаВ8Ж, Н8ПИС8на ак. 348 р. , 

у якій F\тан асій багатим матеріялом документів представляє ПОАlї 

від ззо р. і збиває обвинувачування, які підносили проти нього 

аріян и, головно на C~I Hoдax в Тирі (335) і в СаРДИЦj (нинішня 

Софія . 343). 
б) F\польо гія до Константія, написана з третьо го вигнання, 

з тебаїдсы<'іi пустині, п о 35б р. У ній Атанасій боронить себе 

перед З8КИДQМ нельояльности у відношенню до цісаря. Згідно 

з наклепами арія н він мав П допуститися тим, що підбурював 
п роти Константія ЙОГО брата Констанса, західнього цісаря. Дещо 
дивним явля«ться те, що Атанасій ВНЖВ8ЛЮ( в сім письмі побож
ність і чесноти цісаря та обсипує його всіми "рислугуючими 

йому титулами. 
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В) І\польогlя втечі , письмо 3 ТОГО самого часу. однак зовсім 

інакшого крою. f\танвсій демаскує у ньому безоглядно й поіменно 

своїх очорннтелів, зображує негідну етику аріян та заявляє, що 

утік не 3 боязнн, але 3 обовязку, щоби міг сказати слово правди . 

г) Історія аріян або лист до маНІнів , Н8черк історі і арі ян· 

ської єреси від. її початків аж ПО 357 р., призначений ДЛЯ мона
хів на пустин і (текст на Ж8ЛL попсований переПНСЧИН lIМИ). 

Радше будуючим ніж історичним є тві р f\танасія Про життя 

с в . Антонія египетського (t 356). У якому поданий оБР8зець 

аскетичних подвигів СВЯТОГО. f\танасій Нl!lпнсав його проБУВlIЮЧИ 

поміж монахами те6аїдськоі пустині для якихсь чужих монаків. 

Сей твір, який священик Евагрій. пізнійше епископ F\HTioxiї , пе

реклав ок. 370 р. на латинську мо ву, маа великий вплив на роз
будження й поширення монашого життя н а Заході, між іншим 

прИЧИНИ8СЯ до навернення св. Августина. 

4) Ексегетичні тво ри. 

З KOMeHTtlpiB F\танасія заховалася тільки значнійша частнна 

НОГО пояснень H~ псальми і фрагменти з й ого пояснень на книгу 

Йов у византійських кате нах. Інші пояснення f\танасія Н8 СТ8РО-
38вітні кннги (Про надписи псальмів, коментарі на Соломонові книги 
Проповідник і П іс ня пісень) затратилися безслідно. 

5) Листи. 

Листіа св. F\та.насія збереглося небогато, але вони дуже 

ріжнородні -змістом та дуже важні так під історичним як і під 

догматичиим оглядом. Поміж ними находяться три роди урядоаl1Х 

листів: синодальні, окружні й празничні, Т8 інші листи ДОГМ8' 

тичного, історичного Й практичного змісту. 
а) Синодальні листи, иаписані 8 імени i!lлеКСi!lндрійських 

сииодів, ПРОГОЛОШУЮТЬ рішення тих синодів. ВОНИ походять 

3 того часу, коли боротьба 3 аріянізмом вже потахала. f\та н асій, 
спокійний 38 добрий аислід боротьби, пише іх Л8гідним тоном. 

Се три листи (~6110()ДO антіохійців (3б2 р.), лист до цісаря Йовіяна 
(3б3 р.) І лист до африканців (еПИСКОПів, 3б9 р.). 

б) Окружні ЛИСТИ, які F\танасlй пише урядово але у власнім 

імени до египетських епископів, є ЙОГО самообороною проти 

очорнювань противників та протестом проти настаВЛЮВi!lНИХ на 

його місце незаконних епископів. Є їх два: окружний лист до 

епископів, НtlПИС8НИЙ проти rригорія Кападокійця в 340 р. і ОК

ружиий лист ,110 епископів Еrипту й Лібіі, на nисаиий проти аріяк 
і 'іхнього ставленика Юрія Кападокійця в 357 р . 
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В) Празннчнї ЛИСТН (i1:l0~O),,(1t 'OP'f/JCtIW). R,ленс:андрійські 

епископи мали звичай, SlКИЙ ОАобрнв нікейсы<йй Собор, КОЖНОГО 

року пісПА СВІта Епіфаніі проголошувати підчиненим собі епис

копам речинець Велнкодня й початку великого посту. В пнеь" 

мах, якими ВОНИ ее робили, були порушуванІ також іншl 

питаннSI. З того рода празннчнн}( листів R,Т8насія, які по його 

смерти були зІбрані й 380смотрені передмовою 860 .сїнцеl!lИМ пе

реглядо м, еіднайдено 13, 3 рр. 329-348, в сирійськім переКЛl!lдl 

8 однім монастирі нітрі йської пустин і. Крім того зложена:з фраг

ментів трохи що не цілий празннчннй ЛИСТ 3 Зб7 р. (Зll3Н8ченнн 
ЧИСЛОМ 39), важний тим, щО подає ПОВНИЙ канон С8. Письма 

обох 3l1BITiB так, ЯК подає його Ватиканський кодекс В. 

r) Листи доrМlIТИЧНОГО змісту: ЧОТИрИ листи до Серапіоне, 

еп. 3 Тмуіс, про божество Св. Духа; лист до Епіктетв, еп. КОРИНТУ, 
проти фольшивоrо розуміння воплоченн,, ; ЛИСТ дО епископа 

й ісповіДНИltll f\дельфія та до фільософа Максима про ЇCTHoaoHHSI 

дійсної людської душі У Христа проти аполінаристів. 

r) Листи історичноrо змісту: лист про рішеннSI НЇкейськоrо 
Собору, написаний ок, 350 р. ДЛЯ слолуляризования термінольоrіJ 
HiHeAcbKoro Собору f.,i1oo6ato~ і h t1j~ ,,&а:!«с; лнст про поrляд 

Діонисія, алеКСllндріАс ькоrо епнснопа, 8 Slкому f\ТlIнасlй ВНКDЗУЕ. 
що DрlSlНИ неслушно ПОКЛИКУЮТЬС11 но Діонисія в оспорюванню 

(Диносущностн; лист ДО Серапіоне, ел. 3 Тмуіс. про смерть Ярія, 
наПИСDНИЙ 358 р.; mіСТ про СИНОДИ в Ярімін! в IталП і 8 Село
кії в IЗ Dврі ї. ОДНО з найобшнрнійшнх пнсьм f\танасія (55 rЛ8В). 
у яном~ він переповідає істор ію обох сннодїв і стврв(ться прн

(днати гомоАузіян (СТОРОНННЦТ80 Василія, ел. f\нкири). 

А) Лн сти првктичного змlc.ту: до мон!!!ха F\MYHeca . до епи
скопа Руфініян!!! , до Драконті_, .ЦО Маркилина, до монахів. СеА 
останній мвє на ціли остерегти МОН8хl8 перед apiSlHI'MOM, Інші 

займвються пнтвнням аскетнчного життя. 

двв ЛИСНІ #\Т8нв<:І,. АО ЛlОцlферо, еп . 3 КМllрІ, мрвАllЬОГО нlмеЙц., .м l 

звхо.апИСI тілЬКИ в лвтинськ lм текС'Тl, 1Іедви '1и f: 8втентичними, 1'\8теIIТНЧ · 

н lС'Ть Мop8JIьно,вске,ичного твору Про .цIВС'Т80 (Л610~ OIllt'1jptOtC 1tpbc '"І'" 
';\'OtpIH\lQ\I) ослорюють тому, ШО в иьому СЛО80 &1t6otOtot~ У JII Н88I:ТЬ<. лра
вильно І 8ИК1ІІОЧНО ДJlI 8иражеННІ особи, пlАЧВС 1(000И "'Т8Н8сIА У C.O'Jf ТІІО
рвх у*иавl: Амо 8 тому С8МОНУ 3МИCJIІ, що R o~ol~. Канони (107), 81АкрМ'1 
1904 р. в коптlйсыlнH І арабськІм переМ8д1 пІд І"ене" "'Т8нмl., ие І: ~o гo., 
ме nOXO",Tb тlл~кн з Аого Ч!lct •. Rtaн!I<:IA не І: також 8.ТОРОМ припксуавних 

Аому ro"lnIA. 

• 
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ІІ І . Навчання Атанасія. 

Найбільша заслуга f\танасія 8 тому. ЩО вІн через цІле С80с. 

ЖИП51 боронив ЄДННОСуЩНОСТН Сина 3 Отцем І куди І<расше _І< 
JiorQ попередники обяснив природу Й походження Сина. Вихід

HOIC ТОЧКОЮ 8 доказуванню, що Снн с: Богом сам собою (i:~ I1UTOf». 

8 не 3 надІлення (i1l. fL'tr;;()o(IX~). І[ для f\TlIH~cill ціль воплочення: 

сам божий СИН став на те чоловіком. щоби нас обожити (tX~tbt; 

l'.xp іVJjv3рю:t1j131У tv/X ~p.;t(: l}єr.;"оt1j&ЮIUV, Про 80ПЛQЧ. Слова 54). На
колнб СИН не був Богом сам соЬою, тоді він не то що не міг 
би нас обожувати, але й сам потребував би ДІНІ себе обоження. 

1\ що Бог є тільки ОДНН, ТО СИ Н мусить мети ціпу природу ОТЦЯ, 

переняту відеічннм конечним родженням, і бути ЄДИНОСУЩНИМ 

Отцю. ТермінІв Op.OIOI;, Op.otoUotfJt; не можна ПРИНЯТИ, бо ВОНИ супо
нують конечtlO подвійtJе ріжне ЄСТВО (000(<< .. ) ОТUЯ Й Сина. Син, 

)lОТЯЙ роджений від Отця, не Є ЙОГО сотворінням. бо ПО)lОДИТЬ 

Із неподільного єства ОТЦЯ, подібно, ІІК ПО)lодиtь луч від свІтла 

або думка від душі. 

D подІбний спосіб f\танасій доказує Т8КОЖ і сдиносущне 

божество Св. Духа зі З8ВДё1НЬ СВ. Духа: нас ОС8ячувати (обожу-
88ТН), замешкуючи 8 нас, робити нас учасникамн божоі при · 
роди - та з відношеНЮl, у ЯКОМУ св. Письмо ста8ИТЬ особу Св. 

Духа до Сииа (обітниця післання Св, Духа, Ів. 16, 13-15). Про по
ходження Св. Духа F\tllнасій судкть по АУм ці формули іх ::atpQ; 
8ІоХ UtQU. 

Таким ЧИНОМ f\ТlIНlIсій наВЧlI€ виразно і про одність при

роди у Преса. Тройці і про віддільність осіб Снна й Св. Духе 

від Отця, ЯКlI основу,:ться на їхніх походженнях. 

ХристольогіЧН8 неука F\TlIHacill є ясна й поправна не тІльки 
ЩОАО божеСТВ8 Ісуса XPHCTlI, яке безпосереАНЬО зачіпали еріАНИ, 
але також і в інших точках. І так, він '1астійше внзна.: Аійснlсть 

людськоТ природи Христа. навіть щодо душі і її почувань, од

ність особи Христа; у нього прюtoднть термін 810t6хщ, прнхо
дять случаТ заміни прнкмет і дійств обох ПРИРОД Хрнста (com· 
municatio idlomatum); він говорить про дві волі воплоченого 
Хрнста, про те, що Христос у виді Ч01l0віК8 заслугу.: на бого

ПОЧИТ8ННR; вкінцІ, - він РОЗВАЗУ€ просто КЛАСИЧНИМ способом 

питаННА про цІль 8ОплочеННR. ВоплочеННА заЛНШИЛОСIІ ОДИНОКИМ 

середником вlдкупnеННIІ людського РОДУ, бо Бог не міг дати 

пропадати ЛЮДЯМ, ані просто простити ЛЮДАМ, ані ВДО80ЛНТНСЯ 

самим тільки ЛЮДСЬКНМ З8доснтьучинеННАМ через ПОК8ЯННIІ. Інша 
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'РІч, що f\танасій у ваплоченню 110бачує СВМ акт відкуплеНЮIІ (Т. 

3В. теорія сполуки) , спускаючи 3 очей два другі с пособи пояс

НЮВ8ННsI акту відкуплення, зна ні тодішнім Отцям, а саме, що 

Христос своїми терпіннями й кровю дав за людей оку" діяво

ЛCJВ Н (правнича теорlll). та що Христос, 8 заступстві за людей, 
терпіннями і смертю, Н8ДОЛОЖН8 БоГОВИ 38 ЛЮДСЬКУ вину (теорія 

Н8доложення) . 

З інших Н8вчень . А.таН8сія земітні: Хрещення у.оілене арія

нени він УВ8Ж!l( неважним, 60 воно не І[ уділене в ім!! правди· 

вої Тройці; девтеРОК8но нl ... ні кни ги Ст. 388іТ8 можуть служити 

ті лькн до реліГійного будования в ірни х. 

8НД(!Іm.; Mlgl1e РО 25-28. 
роctАсыlяя переклад: ТворенІ. Ріеа масl,. ВСЩІмаго, орltlеп. f\ncMCDtlAp. 4 

части. Сергlев"Ь Посар:ь 1903. 
ЛJтерету~: J. Мбhlег, I\th8nasJus der Grosse 1.D"Id dJe KJn:hf: selner ZeJL 

М8ІПl 1827: F В6hтlnger, I\thtlnasJus und I\rlus. Stutlgart 1874; Е. Fla]on, SaJnt 
I\l.hanмe. Реrl! 1877: F. Сауаllега, SзІпІ I\th8nase (щ SaJnls). Рагlз ]9]4; Никаиор"Ь, 

"'рхlеп . КаЗ811СІСlй, Ro","acIA ВеликІй, св. ерхlеп. RлеIССOllНЦр, и его иsбраннЬІ. 
1",оренl • . Спб 1893; Е. и . Ло",.гии", о ~СЛУГ"'J\""Ь СВ. 1\0811I1сl. &лИКІІГО ДjlI 

ЦерК"'И 8" борloб"h с""ь врlаНСТ80Н""Ь. Спб 1850: К. ЛОПВТИИ", У"енlе С8 . ROillll"'
сІ. Вслнкаго О СВ. ТроАц" C~BHMTenbHO <:" У'Існlем" о ТОNже ПреАнетt. 

810 1РН пер8Ь1е ,,,ка КаЗ8НЬ 18~4: Блвгорезунов". С8 . І\оан,с R 1\леlСсандplА
ск l А: его жизнь, ),'ІСllо,лмтерат),рна. н полеМККQoДОГN'ТН'Іеск",. А".тельнQC1"Ь . 

Кншине8" 1895: ПОП08", РелнrtoSНblА ндем1о СІ . RoaHac::l1 RneKC8HДPIAcltero. 

Сергlе"''' ПОСllД1о 1904. 

§ 5. Дидим сліпий (t ОК. 398). 

Днднн уРОДИВСЯ 01<. 313 р. і прові8 ціле ЖИnЯ в Rлекса н

АРії . ДИТИНОЮ, десь уже в четвертому році життя, він утратив 

зір , через що наЗВQНО його "сліпим· . ДИАІ\М визнаЧ8ВСЯ такою 

жаждою знаt\ня й внтрнвелістю, що через сено слуХІ!ІИНЯ набув 

основну світу та вважався нвйвченійним чоловіком свого '.асу . 

На цІ ле життя він ОСТ8В світським чоловіком І найпрвв,І::;О 

подібнійwе безженним. Упродовж якої пятьдеСЯТI<И л іт був Дн

дим учителем І, чи не останні м, провідником алеl<свндрійськоі 

каТНХlІтичtlоі школи. Його викладі в слухвли: св. RнтоніЙ. Паля 
дій , Евагрій понтський, Єронім іРуфін. Дидим помер у 85 роцІ 
жиnя ок. 398 р. 

Нвріані з образованням ДНДИМ був людиною дуже глибокої 

побожности, аскетом . Його твори натикані молитаами до Преса. 
Троtiцl, до Ісусв Христа , до а нгелів. Сею побожнkтю nOAHKTo-

• З" 



88НІІ була ТІІ нІжність і лагідність, з якою він відносився до 

противників, СТlIрllЮЧИСJil ВСЮДИ іХ радше переконувати, ніж ocy~ 

ДЖУВlIТИ. Тому вІн був собі добув пошану навіть в вріян. Як пи· 

сьменник він не бпистить вні оригінальністю зміСТу вні гарною 

формою. Св. Єронім, ЩО жив около одного місяця при ДИАИ· 
нови, каже, що головним таланон ДКДНМ8 булв пвмять. Форма 
творІв письменника·сліпця мусіла, зовсім зрозуміло, виходити 

слабшою, 60 він був приневолений .І1ИК'І)'вати своі твори і не 

мав спромоги іх опісля поправляти. 

Диднм був дуже плідним письменником: ексегетом і бого
словом. Одначе тому, що він був прИКЛОIiНИКОМ Орігенв, він під' 

пав пІд осудження пізнН:tших всt;:ленських соборів (можливо, що 
його осудив вже V вселенський Собор у Царгороді 553 р. , 
певно собори VI і УІІ) І з його творів заховалася всього лиш 

незначна частина. З пояснень св. Письма, які дидим писвв на 
богато книг так Ст. як і Нов. Завітв, і то методою Орігена, за

ХОВ8110СЯ дуже мало що - тільки фрагменти ~ схолlони в п і

знійших катенах, 8 додатку щодо автентнчности не завсіди певні. 
Дещо більше його схоліонів і поясиень остало тільки на псальми 

(rx довший чвс приписувана Діодорови з Тарсу). Пояснення на 
соборнl листи (Епаггаtіо іп epistulas сапопісаs), які під іменем 

Дидима перекладено заходами Касіодора Н8 латинську мову , 

в діЙСНОСТи містять крім Дидимових пояснень також пояснення 

інших, пізнійших авторів. Оригінал, з якого ладжено сей Л8ТИН

ський переклад, не був чистим твором Дндима, lIле або дуже 
сильно Інтерпольованим, або просто якоюсь компіляцієlO З УІ ст. 
Красше переховалися Дидимові догматнчні й полєм і чні твори : 

а) Н .р! tрt6:гщ (Про Тройцю) в 3 кн., головний твІр ДИJl,ИМ8, 

віднайшов і видвв G. L. Міпgагеlli 1769 р. в оригінальнім, одначе 
доволі попсован\м тексті. Перша книга заИМАЄТЬСЯ божеством 
Ісуса Хри сга, друга - божестяом Св. Духа, третя КНИГА збиває 
закиди, яні проти 06011. тих правд піднос или зі св. Письма аріяни 

й македонІяни. ее зрілий твір, ЯКИИ мусів походити з останніх 

лІт життя Дидима (по 380 р.). 
б) Л/).оr;, r..pt 'tGU &.!ои 7.'Ji'U[J-4tщ (Про Св. Духа), невеl1ИЧКИН 

твір у б3 коротенькнх Гl18вах, заХОl!lався тільки в латинськім пе

рекладі Єроніма, покінченім 389 р. Грецький оригінал. із якого 

обильно черпав св. Амврозій пишучи свій твір того самого З8-

голоаку, пропаа. У перших 29 главах мова про ~иносущність 
Св. Духа , Отцем, у прочих главах - про походження Св. духа 

_ід Отц" И Сина. Сей твір, написаний мІж рр. 360-380 проти 
• 
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nHeOM2ITOM8Xia, зачнслюють до найліпших творів про Св. Духа 
у старинній Церкві. 

В) Дві книги Про ДОГМИ і Проти арі ян, про які згадує ЧВ

стlнше сам ТІІКИ дИАНМ і Єронім, а Sl кі вважалнся пропавшнми, 

відкрив F. Х. Funk між творами ВасилІя Вел., куди 80НИ 38блу· 

калися ЯК книги 4-5 твору проти ЕВНQмія. 
г) K!1t« M/X~tX(l.[WY (Проти маніхеїв). короткий полємїчний 

твір у 18 главах , робить радше вражіння витягу вбо частини 
первісного твору. дНАИМ зБНВВЕ У ньому розуМОВИМИ раціям и, 

8 опіс л я текстами св. Письма, гріЗНУ 8 його часах мвніхейську 
єресь. 

Крім сього ДИАНМ написав був делеко більwе догматичних 

творів, 3 ЯКИХ заховалися тільки малі уривки або цитати: ТОМ 

догм і, здається окремий від НЬОГО, ТОМ єресей, Проти Еаномія, 
Коментар ДО Орі генового твору П ;рt .1рхйІ\І, Про смерть малих 
дітей, Про душу, Про віру, Про провидіння. 

ДИДI1М є передусім троїчиим БОГОСЛ080М. У 8ИСЛОВ8Х про 

Пресв. Тройцю він правильио 8живає термінів .... !а. obolt1. 'Ср,Іс; 
;';:OOt!iOlt' (Єроиім у перекладі ДИDИМОВОГО твору Про Св. духа 

ідентифікує натомість оба терміни : оЬои,. й {J;:l.Ota.Ot,). Ріжннцю 

поміж трьом!!. божими особами дИАНМ бачнть у тих відношеннях, 

які поміж ними заходять через обе походження : ТІ\lYrjС:Щ: і ".:6-
рIiIlСЩ. Також стрічаються у нього терміни в,от6хо:; і а Patre Fi
lioque. Про С8. Петра каже Дидим, що він був головою, корн

феєм поміж апостолами, що мав над апостолами первенство, 

що всі апостоЛІ! через нього ( .. 6.\lТЕ' е(' IХЬтоб) одержали 8ласть 
відпусkати гріхи (Про Тройцю 1-2 ). Також і про св. Тайни двє 

Дидим принагідно важні свідоцтва, а саме Т. миропомаЗI!ІННЯ 

Нl!Ізнвається у нього o~pal'i, XptO tOU і\l .... stl. .. чl (печать Хрнств иа 
чолі), 80на є окрема від хрещення й Зl!Істережена епископови 

(Про Тройцю 2, 14 сл.), Т. Евхаристії є I1VlXt\1lXXtO:; '~lIo!a (безкровна 

жертва, Про Тройцю 2, 7). 
Дидим був приклонником Орігена, але поміркованим. У своїм 

коментарі на lІ .рі rXrXW\I він вправді боронив правовірнос.тн Ор і

гена, ОДНl!lче ті Орігенові блуди, які вийwли НІ!І яву через арі

геніянс.ькі спори й церковні рішення ІУ ст., дИАИМ поминув. Він 

покинув здапьс.я також науму ОрігеИ8 про .2::t01t4t6.0tl7oOt' 41(6.\lT~'I' 

бо нввча( виразно й часто про вічність мар пенла (Про Тройшо 
2. З; 2, 7; 2, 12: З. 42; Про Св. Духа 42; 59). Одначе цілковито 

в і н ві,а вплнву Орігена не увільннвся. 3а Орігеном аін ПрИЙМl!І1 

відвічне сотворення, преекзнс.тенцію душ, думну. ЩО ,І1уша в тІлі 
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приміщена ЗllДЛЯ її очищення . Через те багато потерпіла 8 пі 

знійшій Церкві память по ДИДИМОВИ, а ще більше його теори. 

ВмдаННІ: Mlgne PG 39. 
ЛІтература: J. Lelpoldt, Dldymus der Вllndе "оо f\lexandJ'la fТe:tte und ип

tetSuchungen 29, 3~ Lelpz:ig 1905: G. 6ardy, Dldyme 1'1\veugle (Etudes de I~ 
hlst. ~ Регl! 1910. 

§ 6 . Епископи Серапіон з Т муїс (t ок. 363) 
і С инезій з Киринеї (t ок . 413). 

1. Сер а п і о НІ монах і ігумен, а від 339 р. епископ у Тмуїс , 

приятель f\НТQнjя й f\танасія та адресат Rr8HlIcї€BHX листів про 

Св. Духа, заслужив собі в чаС8К переслідувань за Константія 

титул ісповlдннка та ~ob e legantiam ingenii cognomen Schole.stici
(Єронім, Ое vir. ііі. 99). Єронім згадує про так і його письма: 

а) Проти ман\хе1в, яке ДІ!ІЛОСЯ майже в цілости реконструувати 

після того, як Brinkmann відкрив, що значне його часть була 
ВЛУ'4ена до внтимані,..еЙського твору під тнм самим звголовком 

Тите з Бастри, епископа й ісповідника з часів Юліяна Відступ

ника; б) збіркв листів, З якої остали всього лиш два листи при

ватного змісту; в) Про заголовки ПІ .. альміВ, яке цілковито за

гинуло. 

Т. зв. Евхольогіон Сервпіона, віднаЙАений 1894 р. на атон
ській горі. який обіймає зо молитов (18 відноситься до Служби 
Божої, 11 до чинів удіЛЮ8ания св. Тайн, одна є похороннв) і кін

читься розвідкою в формі листа про Отця й Синв, не є Сервпіо· 
новим . Дві з молитов НВ3821НО вправді у збірці виразно Серапіа
новими. Одначе так МОЛИТВИ як і розвідка повстали перед Сера

піоном. Його можна щонайвисше вважати компілятором сеТ 
збірки, яка через свою старинн1сть має велике значіння для 

Історіі літургіки. 

8".118ННIІ; Мlgnе Ра 40; ."A8HHJ;I еВХОl1ьогl<Жв: А. Д ..... трlевскIЙ, ЕВХQЛО' 
гlон'Ь ІУ В. СерапІонІ!. еп. Тмунтсквro. Кlе8'Ь 1894: G. Wobbermln (Texte und 
Untersuchungen 17). Lelpzlg 1899; F. Х. Funk, Dldвskalla e.t ConstJtutlones 8pustolo
rum. 11. Paderbom 1905. 

2. Синезій з Кирене"L' (Kup'ljY1J) не налеЖить властиво 
до патрольо гії, бо його письма мають у собі лиш дуже мвло 

що христі янського. Однвче аін цікавий своєю особою, як оригі

нвльнин ти п епископ в напівхристіянииа. Синезій уродився в Кире

неі , в 8изнвчній І дуже богатій потанській сіні . Він виховався в по

танетві й внобразувввся в R.лександрії, де слухев новоплятон-
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ськоі фільософії 8 школі Іпатії. Одружившись 3 христіЯНI<ОЮ, 

Синезі~ осів у своіх Аобрах 3 намі ром віАд8ТНСЯ цілковито сту· 

діям. Його 8исокоблаГОРОАНВ вдача ПрИЄДНЄlЛВ ному спіВГОРОЖВН .. 
яким він. як впливова й звможня ОДИНИЦЯ, робив багато при· 
слуг. Природний характер і СУПрУЖЖ8 3 хрнстіянкою наблизили 
Синезія ДО христіянства. Копи він був ЩОЙНО К8тихумеНQМ. по · 

мер епископ у ПТОЛЬQмаїді. Духовенство і нарід вибрали Н8 Н8-

сnідннка померwого ВЛВДИКИ СинеЗія, якого александрійський 

патріярх Теофіль і ПОСВЯТИВ на епископа. При свячення/t застеріг 

собі СииеЗій, що йому буде вільно задержати при собі жену та 

заступати дальше свої фільософі'іНі погляди, не дуже згідні 

3 церновною наукою. Свій епископський УР5lД Сине,ій 8ИП.)8НЯ8 

совісно, передусім дуже ревно заЙмався. Мгlтеріяльною недолею 
своїх вірни х . В душі він остався на дальше поганино м, тільки 

злегка звкрашеним христіянством. З його творів, які цікавІ з боку 
історичного й фільольогічного, заховалися: дві бесіди (КохtGиtіасt::
сказані СТО5lЧИ) зовсім світського зміСту; около 160 листів, нан
вартісніиши!( зпоміж ного письм; 10 штучних формою і мутних 

змістом гимніа, між якими три (5,7,9) € виразно христіяиськими 

(До Преса. Т ронці , Про прихід трьох мудреців і Про зіступлення 

ХРИСИІ до аду ). 

Видаll"': MI.!JIe PG 6б. 
ЛlтерЬТУpll: Н. Druon, ЕІисіе suг Із уlе еІ les oeuvres de Syneslus. Parls 1859; 

R. Volkmann, 5ynesiu:s von Суrene. ВerlJn 1869: А. J. Кldrner, 5yneslu:s УОП Сугеne, 
der Phllosoph und Dlchter. Paderbom 1901; W. S. Crвwford, 5yneslus the Hellene. 
London 1901: S. Vellny, Etudes sur les hymnes <Іе 5yneslus de Cyl'ёne. Porls 19()4: 
Toussalnl, Etudes sur 18 Уlе de 5yneslus. Репs 1905: G. GrQl.1;macher, 5уneslos УОП 

Kyrene. LelpzJg 1913. 

§ 7. Египетські монахи-письменники. 

Епипет ( колискою МОН8ШОГО ЖИТіЯ. МОН8ше жипя про

цвіТ8ЛО Т8М початкова в формі ПУСінножительства (8нахоретнзму, 

еремітнзму), 8 протягом IV ст. перетворилося в спільне жипя 

згідно з ПРИПИС8НИМИ правилами по монастирях (кеновітизм). 
З тих то монастирів ВИХОДИТЬ спеціЯЛЬИ8 аскетична література 

(листн, бесіди, сентенцlї-';'::о:r1)іїIИТа., правила), якої ціллю на вчати 
и розбуджуввти христіянське совершенство. 

Між монахами Егнпту занмалися письменницькою працею : 

1. Св. f\HTOHiH Великин (251-356). 3 місцевости Кома 

в горішнім Египті ... патріярх" і наН8НЗИ8чніншнн представник 
монахів·анахоретів, по свідоцтву nтанасія (сво ного біоrрафа) 
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J:I інших СТ8РИННИХ письменників. нав писати, 8 3ГЛІІДНQ дикту

вати своі" уЧ~НИК8М (бо сам був неграмотннй) у КОПТIИСЬКlИ 
мові бесіАИ й листи, які опісля перекладено на rpeUbKY мову. 

Єронім згадуt: про ного збірку зі сімох листів до ріжних мона 

стирів. Одна його бесіда поміщена в 1\Т8Н8сі(8ін Життю СВ. 1\н

тон іІІ. Одначе 3 листів І бесід, які нині іСТНУЮТh під іменем І\н

тонІ я , автентичним є тільки коротенький лист про покаяння до 

ТеОАора і його монахів. 

BHnaHIIW : Мlgnе PG 4(); лаТI4НСЬМОГО переКЛ!IДУ 1\11 Жнтт" св. }\ІІТОІІІІ. 

3J18Аженого Ellllrplt:M 3 I\нтlОхІТ Мlgne PG 2f). 

ЛІтература: R. Reltzensteln, Des I\thanasius Werk IJber dll5 Leben des hl. Ап
tonlus. Heldelberg 1914. 

2. Св. Пахомін (296-346) оснував 318 р. 8 Табе.'н езі 

8 Теб6їді Н8 правім березі Нілю перший монастир з: спільним 

життям, а опісля дальших вісім мужеських монастирІв і два жІ

ночі. Для тих МОН8стирів він написав правило в коптІйській м ові, 

311XOBlIHe В щнинськім перекладі Єроніма 3 1;04 р . Та ким чином 

Пахомій став творцем властивого чернецтва . Пахом ій був настоя

~елем своіх монастирів аж до смерти від 311рази в 34б р. До 

Єронімового перекладу Правнла Пахомія долучено також пере

клад ріжннх сентенцій і 11 листів Пахомія. Здається, що якусь 

участь у письмах Пвхомія в їхній нннішній формі мали два його 

наслідникн, Тео дор (t 368) і Г ор 3 і Є 3 і й (t 380). з власних 
письм по Теодорі остало всього два листи (один з них тільки 
в латинськім тексті), а по ГорзіЄЗі(.ВИ оста8 свого рода духовий 

заповіт у 56 ГЛ8вах, написаний перед смертю і ЗаХО8аний у ла

тинськім перекладі Єроніма Doctrina de institutione monachorum. 

ВМДИИНІІ: Мlgne PL 23 (Єрон lмlв переКllад на ПраВИIІО ПаJ:ом!JI та сен

тенцlі Іі .пИСТИ ПаJ.омlІІ R Теодора); Мigne PG 73 (ЖНТТІІ са. Па~омl • • lІатнн ' 

сь кlfIIII пере (lІ0дl Дlокмсlll малого): PG 40 (Doc::l.rlna de Instltutlone mOl\l!lchorum~ 
Л ІтераТУРІ!: Р. I...8deuze, Etude sur lе cenob!tlsme pakhomlen. Louvaln 1693. 

З. Зпоміж египетських монахів вийшли понадто Д8а пись

менники одночасні й одноіменні : с 8. Мак 8 р і й е г и n е те ь кий, 
Великий (300-390), і Мак а р і й а лек сан Д р І И С Ь кий 

(295-393). Св. Макарія Великого, ЄРОМОНlIха й чудотаоря, увз 

жали звтором 50 Духовних бесід ( ' OjLt).((.I.t %",u[J4ttu!) глибо

кого аскетичного й містичного змісту. Вони написані в формі 
листа до ігумена Симеона і його монахі в та говорять про совер
шенство, про ПОМР2lчення і просвічення духа. Уся матерія трак

тована в ннх у тіснІй звязи з наукою про первородний гріх Т8 

його наслідки, при чому поданІ засоби, якими моиах ма(. 
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освободжуватн себе від тих наслідків . ТВір сей з(Днаа був НlІвіть 

Макврї євн іня творця хрнстіянської містики. Одначе новітня кри

тика, ГОЛОВНО по відкриттю нової збірки 3 сімох бесіц (ВИАав 
О. L. МагіоН, MoZIcarii f\necdota. Cambridge 1918). які певно похо · 

ДЯТЬ із тої самої руки що й Духовні бесіди, відмовляє Макарі(Ви 

а вторства усіх ти х бесід та вважає їх походженням пізніttшими 

від Макарія, І то чи не 3 кругів містичНОЇ секти мессаліян вбо 

евхітів. МаквріЄ8И Великому приписується крім того сенуенцїі, 

МОЛИТВИ Й чоти р и ЛИСТИ, в сьому лист До бож их синів (МОЛОДИХ 
МОНi!lхів), який іще найправдоподіБНійше є його автентичним 

письмо~t. М!lкарієви александрійському , ЄРОМОН8ХО8 Н нітрійської 

пустин і, приписувано превило, сентенції й беС іду Про вихІд і стан 

душ. Одначе ні одно з тих письм не є його автентичним. 

Видени,. : Mlgne PG 34. РосійСЬКИЙ переклед: Мекерlй, преп. ЕгипетскfR. 

ДУХОВИ"'" бес11Д"" ПОСЛ8нlе И СЛОВ!!, с"ь nрИСО80купленlCJII'Ь свt.А1Ін lЯ о ,"И !lНИ 

ero И ПИСlІнIІХ'Ь. Cepr1eB"b ПО<:ІІД'Ь 1904. 
ЛІтература: J. Stoffels, Dle myslische Тheologle Мakerlus des Agypters. вonn 

1908: І. Stlglm"yr, Sachllches und Spг.'Ichllches Ьеl Мak"rlus УОП Agypten. Irmsbru<:k 
19\2; VШecourl. Le d"te еl j'orlglne: des .. Hom~lIes splrHuelles". Parls 1920; 
1\. БРОН'08'Ь, Преп. MIIKaplR ЕгипеТСкlд. Спб. :699; И. В. ПОПОIl'Ь, МИСТИЧе("Кое 
ОПj>ll8д!!иlе аскети!"!! 8'1. T80peHlln' преп. Мl!К8?11 Египетскаro. Ceprle8'b По
СМ'Ь 1905. 

4. Вкінці, сюди може бути прнчислеиин твкож jченик обох 
МвквріїВ, походженням не·египтянин, Ева грі й По н т і ( ц ь 

(345-399). Ева грій уродився в Іво рі а Понті ок. 345 р . Василій 

Вел. посвятив його нео четця, а Григорій Богослов ОК. 3&J р. 
в ЦаргородІ н е д,іякона. З Ц"РГОРОДУ, де ЕВ8г рій визначився як 

ПРОПl)відник і п ол(міст, він удався внедовзі після другого все· 

ленського собору через Єрусалим до Египту, йдучи за потягом 

до монашого життя. Останні свої літа (383-399) вІн прожив 
8 ЕгиптІ п Ід проводом обох Мвкврїів. ТОМУ ЩО він був горячим 
приклонником Орігена, осудили його пізнійwі вселенські собори 
(V-VII) раЗ0М 3 Орігеном іДидимом . 

Всі твори Еввгрія були ас«етичного змісту й ЛИС8ні до мо · 

нвхів. Помимо церковного осудження Їх нього ввтора вони 38ХО' 

ВZlлися В доволі значній частині в перекладах на ріжні мови. 

а) ' Аv·пl.fл(!:tх&; (Спроти в розум. локусам) або Проти ві сьмох 

головних покус, письмо складене з текстів св. Письма, 38 яких 
вказІвками належить ітн монахови . щоби він міг удержатисй 

проти вісьмох головних локус. 1 з аичиспених в ЕВ8грія покус 
(гордість він д,іл ить на '1.,,,о130Є[!% - чванливість і Ь~'fЛj~оХV&х - за 
розумілість) розвинувся опісля окремий гатунок сімох голови их 
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гріхів. Оригінал і латинс.ы�иии переклад СЬОГО nHCbf"lCl, Зладжений 
Геннадї(м, пропали, однак воно далося майже в цілости рекон

струувати з латинських, СИР І ИСЬКИХ j вірменських фрагментів. 
б) M(jY/XZtJl.6~ (Про монаха) у ДВОХ частях, з ЯКИ)! перша го

ВОРИТЬ про активного монаха (ЦІХу.ttZ.r..:;), друга про монаха-кон
темплятарв (jV(J)О'П"1.6:;) . Перша часть (100 глав) остапа в лихо за

хованім оригінальнім тексті, друга (50 глав) у сирій ськім [Іе

реклвді. 

В) Шість сот гностичних або наукових питань (шість груп 

по сто питань). збірка аскетичних зас,щ, остапа в сирійськім 

вірменськім переКЛіщі. 

г) Вказівки для монахів і Вказівки ДnSl дівиць. 

Крім ТОГО Евагрій написав був письмо lІар]. 1i,,/X{~Ii:[ct,;, ще 

інші збірки засад j сентенцій, листи (здається, що його є вось

мий лист у листа рі Василія Вел.) та можливо другі письма, які 

на разі скриваються по неВИАЗНИХ грецьких, ЛіПИНСЬКИХ і сирі й

сы�ихx рукописах. Евагрій заступав Орігенові погляди про пре· 

екзисте~lЦіlO душ j про апокатастазу, а в поглядах про ласку був 
предтечею Пелягія. 

Видании : МІgnе РО 40 (греЦЬКИ:l( П'.:КСТ!В): W. Frankenberg. Evagrlus Ponllcus. 
Вегllп 1912 (сирІАських перекnадlв): Р. В. Sarglsean. УепеІіа 1907 (ВlрмеНСЬК К:І( 

nереItl18д.lв), 

ЛІтература; О. ZlIckler. Evagrlus Ponticus. мапсhen 1893; W. Bousset, Аро· 
phtegmala. Tablngen 1923. 

§ 8. Св. Кирило александрійський, останній алексан
дрієць, Учитель Церкви (t 444). 

Два черговl насЛIДНИКМ Атамасlя на алексанцрlЙСЬК[М спнс~опсь~l~ nре 

стопІ, Петро 11 (t 381) І ТимотеА (t 385), Ilе лишипи важнlАWИ:l( письм. По Пе

трови 11 маємо лише фрагменти його ШIС:l(tlЛЬНН:І( nистІ9, по Тимотеєви, Идсn l д' 

никови І брвтови петр!'! 11., - життєпис [\ТВlІвсl" (В 81pMe1!Cb~IM переl/nадl), 
т. зв. Н~lІІонlчнl вlдповідн, лист до Діодорв 3 Торсу І двІ ГОмІІІ11 (НІІІ привІ,.. 

ЄІІНСд8ети ПДМарlТ А на жеРТВОВ8Н"Я Ісуса Христа в єрусалимсь~lм храмІ). 
ЩоАно третІА з черги нас:пlдник F\танасlЯ, ТООфlnь (385-412), бур Ризначн!й' 

шою особистістю 8 цеРl/08нІА ІсторІі й лІтературІ. Одначе з його пасхалыlгоo 
ItBHOHY ( Н lI рр. 380-479) та з писы-l еltсегеТИ'lIIОГО А ПРОПОВ!ДНИ'lого змІсту 

ост,,"щt самІ уриаки. В цlllосtи, ! то в латинськІм переКllадl ЄрOlI!ма, :1,,"\08,,"' 
лис. тlllыtи ПIlСХlІл"нl листи Теофlnя за рр. 399, 401-402, 404 - звернеНІ 

проtи Орlгенв, синодальне писы'lо 3 ОК. 400 р. до епископ ів Палестини й Ки· 
пру - звеРllєне також проти Орlгенв, та переповlДЖЄIІНI чвст",ни негідного 

nнста прот... Івана Золотоустого. ТеофІль був ЧОlІовlкоl'І вис;окого тману 

А Образовання, а передусІ"" великоl енерг lі. Та попри сІ Аодатнl сторони духа 

вІн був горднА. наГlIJ\ьниА [ беЗПОЩIІДННЙ. В рУМ8х ТеофІл. оружжаl'l прот н. 
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ilоro 80p0r1B стаJlО поборlO88ННS ОрIГСН8. В с.1О боротьбу ПРОТИ OplrcHB вІн 
",,"ГНУВ непотрІбно Ерон1М8 Д Епlфа н l 1ІІ Т8 використав П IIcrlD.ltO в супер"н

ННЧ!lННIО :І 10аІшнІм Ц8propo,цCbKHH ВРХ ІІСПН(КОПОМ 188110" ЗолOfОУСТНМ. АО

ПРОlІllДЖУIOЧИ " ІІЖ ДО :Іпожени. Івана 301l0ТОУС'ОГО :І УР.ДУ НІІ СИНОАІ ПІд 

АУбом <03 р. 

І . Життя Кирила александр. 

Кирило був сестрінком і наслідником Теофіля НВ I!ІІлеКСІ!ІН

Арінськім епископськім престолі в рр. 412-444. Про його моло

Аість знс(мо мело що. Він уРОДИВСЯ, здаf.ТЬСЯ, в F\лексендрі)' десь 

по 370 р., оБР8зувався в родиннім місті, а можливо також між 
монахами 8 пустині, і придбав собі солідне літературне, фільосо

фічне й богословське знання. В 403 р., вже як С8l1щеннк, Кирило 

брав участь на синоді Під дубом проти Івена 30лоrоустого і був 

до 1в",нв 30ЛОТОУСТОГО ворожо настроєний під впливом свойого 

вуйка Теофіля. Щойно Ісидор ПелЮЗіот, ученик 1в",нь 30ЛОТОУС

того і, здвється, учитель Кирила, вспів опісля, в 417 р" перело

мити се упередження Кирила до Золотоустого Т8К, ЩО Кирило 

приняв 1В"'Н8 30ЛОТОУСТОГО до диптихів алекс",ндрійської Церкви 

поміж мучеників і святих, При сильному спротиві частини вірних, 

які перенесли свою нехіть з Теофіля нв його сестрінка, був Ки· 

рило 8 412 р, вибраний на місце помершого вуйкв ClлеКС8ндрlЙ· 
ським епископом. Звраз по обнSlПЮ свойого уряду Кирило нвка

зав З8МКНУТИ церкви новатіян та прогнав із міСТ8 жидів, які були 
прнчиною Ч8СТИХ В f\леКС8идріТ несупокоlв і 38ворушень.ОДН8че 

в убивстві славної НОВQПЛSlТОНСЬКОЇ фільософки 1Пl11ТIї, яка зги

нулll.. в одному 3 таких уличних З8ворушень, Кирило не мав нія
кої участи. Царгородський історик СОI<РВТ, ЩО посуд жує тут Ки
рила в співвии! , говорить се 3 очевидної ворожнечі до алексан

дрійського епископа, довголітнього противиикаlвана 30ЛОТОУСТОГО, 

Свою заслужнv історичну ралю розпочав Кирило в 428 ",бо 
429 р" СТDЮЧИ ДО боротьби без віАдИХУ проти фальшивих вав , 
чань царгородського архиепископа НесторІ 51 про воплоченого 

Ісуса Христа, Кирило СТ8ра8СSl насамперед вІД8ести Нестарім від 

голоwених ним блуді в письмеми, звериеними до самого таки Не

сторія. Коли се показалася безуспішним , став віll розписуВ8ТИСЯ 

в сій справі до ціс"'ря Теодосія та до египетських MOHBltiB, 
8 вкінці відд",в сю СПр8Ву до рішення папі Келестиновн (422-
432) . ПеП8 рішив іі по думці Кирила, Ідучи 38 одерженими 

3 Риму В1<8з181<8МI1, Кирило скликав синод до f\леКС8НДРії, Н8 

якому У 12 8натеМelтизмек висловив традиційну науку Церкви про 
воплочення . Колиж Нестарій Відповів КНРНЛО8И 12 ПРОТН8нате-
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Мl.Iтнзмамн, стала пекучою потреба скликання всеnенського со

бору. скликаний для сього собор в Ефезі 431 р . був ОДНИМ 

трlюмфом Кирила. Дві СОТКИ приявних епископів приняли 8Н8те· 

матизми Кирила, t.I Несторія. що не СТi!lВН8СЯ HlI собор і не від

КЛИКІ!ІВ своіх блудїв, проголосилн 8НКПЯТНН j зложеним 3 уряду. 

Нестарій не то що не "акорився, але 3 ГОРСТКОЮ (01<. 40) при· 
хильних ДЛЯ себе епископ;в - поміж SЩИМН находився Тl.IНОЖ витіо

хійський епископ Іван - ВіАбув осібний собор, де осуджено Кн

рила й Отців З8КQННОГО вселенського собору ЯК аполінарнстlв. 

Цісарські посли, щоби не допустити до розладу, И2lК8З8ЛИ УВЯ3-

ВИТИ так НесторіІІ ЯК Кириле й Micцe~oгo еПИСl<опе Мемнонв. 

Кирило просиді в кілька мі ся ців у вязниці в Ефезі. ЗВільнений 

3 ВSlзниці осінню 431 р., вернув Кирило до f\лександріі і працю

ВltВ над тим, щоби помирити роз€днаних cxiAli]X епископів і не 

допустити да схизми. У сих своїх стремліннях він виявив богато 

розваги й 8ирозуміннSI . І так, він відкинув домаганнSI осудження 

предтечів несторіянізму Діодара з Тарсу й Теодора з Мопсвесті ї, 

прОСТИВ великодушно все своїм ефезьким противникам та при· 

став Н8 формулу пос:днання, зложену ПР8вдоподібно Теодоретом 

із Киру. ее було ісповідвння віри,в якому Преч. Діва Н8ЗИВ2Ілася 
Богородицею (8іо-:6'':0<;) , 8 злука обох природ воплоченого Хри

ста - незлитою, незмішаного (а"БТХО-:6<; ~.'to"t'). в останніх літах 
csoro життя Кирило трудився дальше над примиренням крайніх 

ел~ментjв по обох посварених сторонах. Він помер 444 р. 

Кирило був 3 природи чоловіком наказуючої, амбітної 

й прудкоі вдачі. Під рукою Теофіля. ного вунка й виховника, сі 

хиби розвинулися в нього ще сильнійше. Строгі міри, 

які Кирило стосував до противників на початку свойого епис

I(ОПСТ88, його поспішне поступовання на собо рі в Ефезі (він роз· 

почав наради не ждучи на прибуття папських відпоручників 

і східніх епископів) здавна вчислювано йому за промахи. Одначе 

пізнійше Кирило набрав досвіду й навчився Пl!Інувати над СВО іни 

духовими хибами. Коли ходило про спок\11 І (ДніСТь, вІн так двлеко 

жертвував свої особисті амбіції, що НОГО сторонники собла3ня

лися тим (деякі з них вже тоді були в суті річи монофізитами) 

н заКИДали Кирилови, що він слабодух, що зневlРЮЄТЬСIІ сво' 

ному давньому становищу в спревах церковної науки та жертвує 

ефезькі рішення. На ВСSll!(ин случай не підпадають під ніяку КРН

ТІ1КУ останні літа Кирила, а передусім його ревність для питаиь 

Віри і стро ге слlАування за церковни,.. переданням. Віи ЛИШИВСSll 

через ціле своє життSll сторожем правовіриости і не передчував, 
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ніяк і ніколи, що на НЬОГО будуть колись ПОКЛНКУ88ТІ1Сй як на 
вчителSl монофі,нтнзму. 

Великого пітературного хисту в КИРНЛll не було. Форма його 

""СЬ" (вульгарна мова, розтяглий, часом неясний СТИЛЬ) анхоДНТЬ
навІть дещо неАбалою. На ного творах 38значуються вже по

чатки византннl,му. Зате Кирило глибокий думкою й бистроум

НИЙ . Під СИМ оглядом він перєвнсшвв всіх інших східНіК письмен

ників Т8 майже доріВНЮ81!18 західньому f\вгустннови. Він пише 

строго науковою методою, ПОРЯд,куЄ дуже льогічно зміст своіх 

творів, викінчу( свої докази, та ясно і стисло формулує саоі ВИ

СНОВКИ. Саме задля тоі ЯСНОСТИ істислости, 3 ЯКОЮ він викладає 

Пр8ВДИ віри, осоБЛИ80 воплочеиня Ісуса Христа, названо його 

olfPctї11O tw" ПGtt.роо',l (печать Отців) . При сьому Кирило був ще 
й д,уже ПРlЩЬОВИТИМ письменником . 

11 . Твори Кирила александр. 

ЧисленнІ твори Кирила можна розділити хронольоГічно на 

Донесторіянські й протннесторіянські твори. До 429 р . Кирило 

по.снював С8. Письмо, боронив христіянство та поборював арі.· 

нізм. Від, 429 р. майже всі його твори звернені проти несторіян

ськоі єрес и. 3 огляду на зміст вони д,і'nЯТЬСJII на ексегетичні, 

апольогетичні, ДОГМ8тично·полємічні, 8 вкінці долучуються дО НИХ 
ще бесіди й листи. 

1) Ексегетичні твори. 

а) 17 книг Про богопочитання в дусі й правді. Є ее, у формі 
Аіял~огу написане, алєгоричне пояснення законів І установ Ст. 
3авІта, що хоч У своному буквальному змислі знесені в Нов. 3а
віт;, одначе тому. що вони передображували Христа й Церкву, 

мають бути дальше З8ХО8увані 8 дУХОВОМУ змислі. 
б) 13 книг J'AGt1ftp« (Гладкі розум. пояснення). що мають -

по власному ВИСЛОВУ Кирила - д,оповняти попередній твір, по· 

яснюють вибрані уступи Пятикнижжа в їхньому прообразному 

відношенню до Ісуса Христа. 

в) Старозавітні комеНТl!lрі, писані в аЛЕГоричиім дусі: на Ісаїю 

8 5 К~lигах і на 12 малих пророків (чи не найліпwиli, містить 

багато ТОЛКОвань у букчальнім змислі) - ЗЗ'l:ОВ8ЛНСЯ а цілости; 

Н8 псальми, на книги Царів, на книги Притч і Пісню пісень, на 

"рочих великих пророків - заховалися в уривках. 

г) НовозавІтні коментарі, писані вже більше в дусі букваль· 
ноі мето,llН толковання св. Пись"з: великий коментар Н8 Ев_ 
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!В2ІИll D 12 книгех (із ДВО!( КНИГ, 7-8, остапн тіЛЬі<Н уривки), за
мітннн тим, що має багато ДОГМёlтично-поnємічних екскурсів (не 
узгляднює ще (реем Нестарія); KOMeHTtlp на Ев. Луку В 12j го· 
міліях, майже цілий дається реКQнструувати з грецьких ісиріЙ. 

ських уривків; 3 коментарів на Ев. Матея і на листи "п. Павла 

(Ринл., Корннт., Євр.) збереглися самі тільки УРИВКИ. 

2) F\ n о 11 Ь О r е ТИЧ НИЙ Т В і Р Проти ЮлlЯН8, присвячений 

цісареВІ1 Теодосієви 11. первісно обіймав зо книг, у яких Кирило 
- на зразок Орігенової ,шольогП Ka:r&. Ki).."O:J - ОПРОКИДУЄ 

письмо Юлі!lН.!І Відступника Проти ГалилеЙців. Нині остап0 з ці

лого твору лише 10 перших книг і скупі уривки 3 дальших .це

С5ПЬОХ КНИГ. Тому що Кирило боронить тут христіянство за хо

дом тексту Юліянового твору Проти Галилеиців, да(ться 3 Кири
лової ~польогП реконструувати початок твору цісаря' відступника. 

у сьому, зрештою пропввшому, протихристіянсloКОМУ письмі Юліян 

уважав христіянство н ічим іншим ЯК жидівством, натиканим по

ганськими ел(.ментами, та виказував суперечности '3 Еввнгеліях. 

3) до r мат и ч но· n о л є міч н і т В ори. 

Кирило Займався в сво'IХ догматично -пол(мічних ТВОрВХ 

двома питаннями: тринітарним проти аріян і христольогічним 

проти HeCTopi'llH. Тринітарному ПИТlIННЮ він присвятив два об

ширні твори: 

В) Книга скврбів (8'1)a!Xop~<;), 35 тез (>..bjDt), у якнх він майже 
на пізніиший схолястнчннй спосіб доказу( проти арlЯН і маке· 

.цоніян односущність Снна 3 Отцем і божество Св. духа. 

б) 7 ДіЯЛЬОГів (автора) 3 Гермі(м Про святу і єднносущну 

ТроИцю. 06а сі твори представляють на основі св . Письмв і пере

дання св. ОтціВ науку про Пресв. Тройцю у тому СТВІІі, в якому 

80НВ найшлася після вріЯНС1:КИХ спорів В рр. 420-425, в котрім 

то часІ ті два твори написані. 

Питвнню воплочення Кирило присвятив велику кількість ко

ротших письм, написвних :3 запалом. у самому ході боротьби, 

в короткім чвсі від 430-431 р . : 

в) Три меморія ли Про правдиву віру. один до цісаря Тео

Аосія 11, даа інші до цариць: жінки Теодосія 11 ЕвдокП і до трьох 

сестер Теодосія 11. Сими меморіялами ХОТІВ I:Іlн остерегти 8изаи

тіиський J)Bip перед блудамн Несторія. 
б) 12 внатемвтизмів і ряд апоnьогій на них, "к: Оборона 

12 глав проти східніх єпископів, Оборона "роти нападів Те-
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одорете 118 -12 глав (у формі листа до Евонтія). П СSlснення 

12 ГЛ/ІВ (виголошене 8 Ефезі, 8 наПИС8не у вязннці). 

В) 5 книг Проти БОГОХУЛЬСТ8 Несторія, звернених ПРОТИ 

.збірки Несторі(.вих проповідей. 

г) Схоліі про аОПЛQчення ЄдИНОРОДНОГО, заховані 8 Н811П08-

ніншіи формі 8 латинськім переклаці Марій МеРК8тора, - С80Аого 

рода введення до науки про 80плочення. в якому передусім роз

бираються біблійні тексти, ПРИ80джені на доказ сеі НВУКИ. 

г) Дlяльог 3 Гермією: Що Христос є ОАНИ. 

д) Два письма про 60гоматеринство ПДМврії : Що Преч. 

Діва є Богородицею, а не Христородицею, НІ Проти ТИХ , що не 

хотять Преч. Діви нвзнаати 60гомаТірю. 

е} Проти ДіОАора й Теодора, ПОЛЕмічні письма про,.н обох 

антіохіЙс.ькнх письменників, предтечів несторіянізму, заХОВ8ЛИСЯ 

лише в урИ8К8Х. 

є) F\польогі" до цісар" Теодосія 11 з 431 р., в якій Кирило 
'боронить своєї поведінки ранше й після Ефєзького Собору. 

З КИРl1ЛОВОГО письма Книга проти синуЗїястів (!!полінари

стів) ОСТ8ЛО ледеи кілька фрагментів. 

4) бесіди й листи. 

З бесіц, які збереглися п ід іменем Кирила !!лексанцр., св· 

,ентичними є тільки шість беСіц. виголошених нс Ефезькім Со
борі, між иими четверта 3 ряду на честь ПреС8. богородиці, Н!!Й

слаВНlиша маРlиська проповідь у христіЯНСЬНIИ старовинІ, Т8 

ОДН!! бесіда, виголошена 433 р. в 1\лексанцріі 3 нагоци поми, 

рення j 8нтіохійськнм епископом IBawoM. 

З Кирилової переписки заховалося в6 листів (деякі з тих 
листІв лис!!ні до нього) з часу після 429 р., важних ДЛЯ Історіі 

несторlянізму. Крім сього остала по Кнрилови трийцятка псс' 
хальних листІв. перевсжно догматично ПОЛЄl"lічного з""істу . 

ПаСХ8ЛЬННЙ К8НОН Кир ... ла, написсний для цІсаря Теодосія 

I1 (06іЙМ8В рр 403-512), загинув, а остало лнш супровідне пи· 
сьмо АО канону в вірменськім переКЛеІді . Твір проти антропо' 

морфітІв є п ізнійшою КО"l піпяцією з творів Кирнлв. Твір Про во· 

плочення Господв не є автентичний. 

ІІІ. Навчання Кирила александр. 

КНРИЛО належить безперечно до н;,йнрасших богослоВів 
христіяиської старовини. Опираючися строго на св. Письмі та 

на церК08НОМУ переданню й навчанню, він і ОСТ88 беЗЦОГ2lННО 

• 
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правовірним і богато ПрИЧИНН8С51 ДО сформулованн. церковної 

науки, 8 першу чергу науки про 80ПЛQчеННIІ. Тому то Церква 

частінше офlціtЛЬНо перейнаЛі!І ЙОГО догматичні формули й до

К8ЗИ Т8 зачислила його до Учителів Церкви (Лев ХIJ1) . Приватно 

називають його богослови Учителем 80пnочеННІІ (Doctor іпсаГП8-

tionis). 
Кирило кладе в основу C80€Ї теольогії воплочення Ісуса 

Христа й Відкуплення. В боротьбі за божество Ісуса Христа вр

гументує також і КИРИЛО проти Несторія З08сім ТІ!К сено, як 

ее робили вже передше Ірнней і f\Т8Н8сlй, - перший у 50-
ротьбі проти гностиків, другий У боротьбі проти аріян: Наколиб 

Христос не лучив в одній особі божої ПРИРОДН й нешої люд

ської природи те не був 60ГОЧQnОВЇI(ОМ, тоді був би за нвс умер 

тільки чоловік; його смерть не малаб нескінченої вертости й не 

моглаб непревити упедку збірного людстве, спричиненого перво · 

РОДНИМ гріхом. 

Щодо Прес!!. Тройці навчаинSI Кирила так основністю, як 

і сформуловенням (просто КЛЯСИЧНИМ - таним, яким його де

фінітивно ПРИЙНSlЛlll Церква. Він опреділив у совершенний спо· 

сіб ПОНSlnя природи й особи, які стеновлять сущний момент 

у тринітариому питанню. Натомість у хрнстольогії. де терміно
льогіSl, не була ще устелена (її усталив щойно Хелне

Донський Собор) і греЦЬКі Orці довший час уживели обох 

наЗ8 'f60tt; і b .. oot!%o~~ на ознвчення так природи як і особи, Ки· 

рило не смів рішучо й виразно говорити про одну гіr,ОСТlIIЗУ. 

Він боявся трииітарний термін b .. OOta.ol" який відносивсSl до Clll
маі тільки божо! природи ХРИСТlII, стосувати в христольогії, бо 
в особі воплоченого Христа істнували оБІ природи, боже й люд· 

ська, і заховували свою самостійність. Тому він у христольогП 

називвє особу Ісуса ХРИСТ8, якоЇ одність стало підчеркує, \L!~ 

'fOOI, і \L!« b1t60 't'!%ot" а злуку обох природ іvюоtс MtGt ;::БОІ" (іvюоtс 
1ft)01)/,~ ) і iVIIIOIC )/,«&, u1t601'!Zo\·I. Коли Кирило називав злуl<у обох 

природ у Христі і'і lll r:щ; 'l.!%tc.. !fUOt'i, ''іюоt, CPt.lOtX~ (несторійНИ нази
еали ії ouv«'fCtc:t = З8ЯЗЬ, а60 'votx'IOt, = замешкання) Т8 коли 

ПОСЛУГУВlIIВСМ буцімто f\танасі(вою Фрвзою (1!!% 1fuotc "Сіі) Лото!) ас, 
~IJ.РХЮfL4Y1J (в дійсности 80НВ походилв від f\полінарія), то засте· 

рігався виразно проти такого розуміння сеї злук и, нечеб обі 
природи злнввлися 8 одиу і людська природе Христа стввеле 

ЕДиносущною 3 божою природою. Тому не був слушний З8-

кид Несторі_, що Кирило змішує обі природн й попаде( в блуд 

Rполінерlя , ні пізнійші покликування на Кирила монофізитів, _кі 
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надуживали його формули іуша~~ !fUOI1l.1j. щоби 88торитетною осо
бою Кирила надати поваги своїм фальшивим навчанням. Так 

само неслушний був закид, роблений КИРИНО8И з іншого боку 

за те, що він приняв форму поєднання, в ЯКІМ Н8ХОДИ8сlt несто

ріянсьний зворот .святний Словз-. Коли ТОЙ зворот, ЯКИМ не

сторіянн справді посnугуеалися (.Слово замешкало в Христі наче 

в СВЯТИНИ-) І розуміли його на свій лад, НQмеНТУВ8ТИ іншими 

місцями Кирила, то показується, що Кирило БР88 ЙОГО У зовсім 

правовірнім змисnі. Кирило залюбки ілюструє злуку обох при' 

род у Христі без ЇХНЬОГО змішаННІ! 8 РАНУ особу, за ранwимн 

ОТЦЯМИ, получениям душі й тіла в чоловіка. Поправне розуміння 

гіпостатичної злуки стверджує вкінці у Кирила послугуванни за

мІною дій ств і прикмет обох природ Христа та терміном 8.ot6Xt'JO;_ 
По його словам, . ~caMO приниля і визнання Богоматеринства 

Преч. Д і ви вистаРЧll~ до попрввного й бездоганного викладу на

шої віри" (1 ли ст). 

Кирило розвива€ так само основно ПИТlIННЯ про причину 

воплоче.tня. Іду чи З8 поглядам Ріп. Павла, Іринея й R-Т8НlIСі 5l, Ки

рило ПРИЙМlIЄ З8 причину воплочення гріх !\дllма, який пере

ЙШОВ на всіх людей і стався ПОПСО68ННЯМ природи. Христос у сво

йону тілі Н8че зібрав всю ЛЮДСЬКУ природу, з ним разом ми всі 

немов стали розпиті. 

Кирило був ТlIКОЖ оборонцем БоГОМlIтеРИНСТВ8 Преч. Діви, 
яке зеперечувели несторі яни НlIзнваючи її тільки Ef,OG6XfJo; (сосу
дом 6orll) або XP\.Ottotl.xoo; (Хрмстородицею), ТlI причинивси БОГllТО 
до розбудження марійського культу у східній Церкві. 

КрІм того де€: Кирило своїм апеляці/:іним листом до пепн 

КелеСТНН8 (11 лист) свідоцтво на первенстео римського папн 

і не його компетенцію рішати справи віри, те прннагlдні свідоц

ТВ8 відносно всіх св. ТаЙн. 

ВИАlItiИ.: Мlgпе PG 68-77: Pusey. 7 томІ •. Oxford 1868-1877. 

РОІ::ІАськиА переКПВА: ТворенІ. С8. Кирипnа, архІеп. АnеКСВllдрІАс:каго. ІЗ 

"астеА. Сергіеl'Ь ПОСllД'Ь 1901. 

ЛІтература: Kopel1Jk, СуrШ УОІ'\ Rle~ndrlen. М11lnz 1881: І\. Largenl, S. Су
гШе d'Rlexмdr1e (Etudes d'hJstoire ec<:leslastlque~ Parls 1892: Welgl. Die Hellslehre 
des hl. Cyrlll yon RlelC8ndrlen. МаInІ 1905: А. ЕЬегlе, Оlе Мarlologle des hl. Сугlll 

УОП Rlexandrlen. frelbu1'g 1m 81". 1921: А. Мllро1ІlОбо8'Ь, Проповt.ди св. КИРМПnll 

I\nемсаНАРIАсlUlГо. Юеl'Ь 1889; П. Поно"ареl'Ь, У"енlе n К14РИnn8 , патр, I\lІек

C8MJlplIick8ro, об'Ь е8~арнстlи. K8 J8Hb 19ОЗ; Т. Л'щенко, Жизнь н сочнкенl. 

а. Киркnм патр. l\леМС8Н,llplдсJtаго. Кіев'Ь 1913. 

nlTpon.ort. ІІ • 
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ІІІ. КападокіЙці. 

Мала f\зія вже в ІІІ ст . видала вражаюча мало письненни

'ків, всього трЬОХ: Фірміліяна, еп. Кесарії, Григорія Чудотворця. 

еп. Новокесаріі', й Методія. еп. Олімпу. В першій полоеині IУст. 

сей СПІН ще на стіЛЬJ(И погіршується, що нечисленні й пересічні 

письменники, які походять із Малої f\зіі, (в додатку майже всі 

єретиками, М"ркил 3 f\нкири Є підозрі лий в с авелія нїзмі, в інші 

( звражені вріяніЗмом. Щойно В другій половині ІУ ст. ВИХОДЯТЬ 
звідси, а саме 3 кападокійської провінції, пи сьменники великого 

с:rнлю, Slкі мають подвійну заслугу: причиняються до остаточної 

перемоги над еріянізмом на Сході та приносять віДРаАження цер

ковного життя й письменства, що сеоїм ділаН!НIМ вийшло далеко 

11038 межі їхньої рідної провінції. Є ними три великі кападокійці: 
Васнлій великий, Григорій Богослов і Григорій, еп. з Нісси, -
та F\мфільохій, еп. з Іконії. Хоч сі письменники - що були 

дітьми спільної вітчиии, мали високу культуру й натх нені були 

ДУХОМ правої віри й великої побожности - найшли богато уче· 

ників і приклонників, то мимо сього нема звнчаю називати іх 

окремою кападокійською школою. Так само годі при числити ЇХ 
виразно до котрої небудь із ДВОХ головних сх ідніх шкіл, алек· 

сандрійської чи антіохіЙської . Кападокінці впраВА; більше Н8бли· 

жуються до 8лександрійської ШКОЛИ (найбільше Григорій з Нісси), 

одначе 8 дійсности найкрасше ставити іх по середині обох шкіл, 

бо всі 80НИ - У меншій або в більшій мірі - стараються лу· 

чити зі собою оба елєменти: ідеаліЗм александрійської й реалізм 

антіохінської школи. Якраз сим згармонізованням обох напрям· 

ні в каП8ДОJ(ійці перевисшають строгих заСТУПНИJ(ів згаданих ШJ(іл. 

Три веЛИJ(і К8падокійuі звязані були зі собою дуже тісно. 

Василiti Великий і Григорій з Нісси були рідними братами. Ва

силій Великий і Григорій Богослов були товаришами студій І щи

рими приятелями. У них усіх трьох було велике З8милування до 

науJ(И, ревність для чистоти віри й наклін до аСJ(ези. Всі три 

ВОНИ стали єпископами. Всежтаки поміж ними заходили ТlIКОЖ 

і рі жниці: Василій, таЛllНОМ найбільший між НИМИ, був чоловіком 

сильної енергіі і практичного діла, Григорій Богослов був бе

сідником, а Григорій з Нісси був спекулятивним фільософом . 

Трьох кападокійців характеризують формулою - її очевидно 
не треба брати у виключиому змислі - ось якою: Василій є ра· 

менем, яке дlлає, Григорій Богослов є устами, які говорять, Гри-
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торій з Н \сС Н Є ГОЛОВОЮ, SlК8 думає. І не лиш таланом, але також 

X1.lpaKTepoM ВОlіИ СИЛЬНО ріжннлнся поміж собою. ВОНИ всі три . 
ножна сказати , доповнювали себе взаїмно. 

ЛІтература: Fr. ВlIhrlnger, Оlе dre! KappadozJer {Оlе Klrche Chrl,ti цnd Ihre 
Zeugen. 7-8 то .. }. Stullgart 1875-1876; Н. Weiss, Оlе grossen КаppadoІlег, Вaslllus 
der Grosse, Стеgor von Nazlanz und Gregor von NySS21, віз ЕхевеІen. Br1It.nsberg 
1872: К. Welss, ОІе En:lehungslehre der drel Kappadozler. frelbutg 1т Вт. 1903; 
J. Маlет, Оlе EUCMrlslielehre der dre[ grossen Кappгdoz.ler. Frelburg 1m Вт. 19]:;: 
G Gronau. De ВаsШо, Gregorio Nazlanzeno Nyssenoque Platonls Imltatorlbus. с.оШn
~e \908. 

§ 9. Св. Василій В еликн й , батько монашого життя 

на Сх оді (t 379) , 

І . Життя Вас и лі я . 

Про ЖИТ'" 68снлll ВелИКОГО Аають НІІМ наi:lбlльше 8IAOMOCTe~ дого 
811&C III 11101(10'"'8, ГОn08НО Аого ЛИСТИ (понад 350~ 11 крІм СЬОГО пропаМlІтна по· 

_аапьна бесlАа ГригорІІІ наЗlllНСЬМОГО 8 чес,ь B!:CHnlll Велнкого 3 381 р., IІка 

f: ",адже жнпспнсо", ВlІсн}!11І ВenHKOГO. 

Василій Великий уродився ззо р. в КIШllAокійській Кесарії, 

де його батько, Т8КОЖ Н8 імя Василій, нащадок визначної, БОГ8-

тої й уже від довшого Ч2lСУ :а:ристіянської родини з Понту, був 

ретором і судовим оборонцем. Діди В2Ісилія по б8ТЬКОВИ , Ма· 

КРИНа і її муж , перебули 8 часі Діоклєтіяноаи:а: переслідувань 

ВИГНаННЯ. СЯ якраз бабка, са. Макрина старша, що колись БУЛ8 

ученицею Григорія Чудотворця, МаЛ8 на Василія і на інши:а: своТх 

внуків дуже вепикий ви:а:овний релігійний вплив. Мати Василія , 

св. Еммелія , дочка б8ТЬК2І-мученика 38 віру, була ШАя:а:отною, ін

телігентною жінкою і старанно ви:а:овуваЛ8 дітей в дусі родових 

традицій. В десятцІ рідиі Василій був иаЙсrаршим . З иеї вийшло 

трьо:а: владик, Василій, Григорій і Петро. і четверо святих. Васи
лій, Гри горІй, Петро й М2Ікрина (св. Макрина молодша). Отже 

ціла родина д",л", Церкві аж шестеро святих: Макрину старшу. 

Еммелlю, ВасилІя, Григорія. Петра й Макрину молодшу. 

Початкове образовання поБИР88 Василій у рір.ніЙ КеС8рії 

під рукою баТЬК8. що був рівночасно також визначним учителем 

реторики. Вже в Кесарії Василій познайомився зі своїм будучим 

другом Григорієм назіянським t ). З Kecllpїi він УДll8СЯ на дальші 

студії до Царгороду, де мав нагоду пізнати Лібllнія. найвнзнач

нійшого ретора IV ст., 8 З Царгороду перенісся 8352 р. до "тен , 

') На думк)' Іншмх KeaplclO, у IІмlЯ 
б)'1І1І Кеса.pllІ ПlI.nеС1мнська. 

БаСМА !" за)tJаАОМН8CJ1 з rpHroplc .. , 

" 

-



'8стаючи Т8М уже Григорі!ll назіЯИСЬJ<ОГО. за сих чотири дО П!llТЬ 

піт, !IIJ<i Василі й прові8 в "тенах 3 Григорі€м, зав.залаС!ll поміж 

ними обома сердечна, нерозлучна дружба . • Дл,. нас - оповіда€ 

ГригорІй - знанІ були лиш дві дороги : одна була першою і до

сконалійшою, друга вже не такою, а підрядної вертости; перша 

провадила нас до наших СІІЯТННЬ і до наших СВltщеникJа, друга 

до поганських професорів-. В "тенах вони оба пізнаnи пі зній
шого цісаря-відступника Юліяна, одначе зразу відчули до нього 

нехіть. 

В 35б р. В8силій вернув з Нтен домів, не З8стаючи вже 

БІльше в живих бабки 11 бать ка. ПО коротких вrД8ідина х у ро

дини, ЯК8 тепер мешкаnа в Понті, він спів у сеоІй рідній КесарІї 

вчити реторики . Під впливом частих розмов зі сестрою Макри 

ною в час і ферій, поріШИ8 Василі й відтягнутися відо світа, приняв 

Itрещеннlt (ок. 357 р.) і, з дозрілою постановою посвятитися мо

иашому жиrтю, удався в подорож до Египту, Палестини 11 Мезо· 
потамії, щоб оглянути тамошні монастирі (в рр. 357-359). В часі 
сеї подорожі він познайомився з визначними монахами 11 Іспо
відникани 3 часу арІянських переслідувань (зІ С8. Нтанасієм він 

не стрінувся особисто) і був дуже збудований їхніми чеснотами 

й терпіннями за аіру. З поворотом до вітчини, Василій осів як 

пустнииик у горах над рікою Іріс коnо Новокесаріі в П онті. Не
далеко нього, в f\ннезі. жили в осібному монастирі його нати 
й сестра Макрина. Тут відвідав Василі. Грн горій иазіянськнЙ. 
і оба приятелі спільно зладнли при сій нагоді витяг з Орі гено 
вих творів Фv.оиАta.. Внедовз! долучилися до ннх іхн! товарнші 

з Понту і з Кападокії, і так повстало в околиці кілька монасти

рів, яких монахи мали зенматися молнтвою, наукою і працею 

а полі. Більшість дотеперішніх монахів сих сторін жила по правнлу 

для пустннників Евстатія зі Себасте. Василін був переконаннй, що 
пустнножительство не відповідає соціяльнін прнроді чоловіКА, внl 

не BlnnOBIA8f. вповні духави ЕВ8нгел і я . З другого знову боку він 
був противннй веnиканським монастирям, які він б"чнв п ідчас 
CBOf.Ї подорожі, бо таке масове життlt занадто розс!ваf. одиницЮ. 

Його ідеалом був невеликий моне стир зі спільним життям, .КИЙ. 
крім праці над усовершенням своіх членів, повинен СТ8ВНТИ собі 
З8 ціЛЬ виховувати христіянську молодь і такнм способом відтя
гатн П зпід впливів поганської наукн й поганського зіпсуття. 

При співучасти Григорі. иазі.нського він уложив дЛЯ Т8К поду ... 
М8НИА монастирів сво1 два монаші правила. 
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з п.йтиnітнього монастирськОГО затишку витягнули Василів 

несаріАські епископ" ДіRнеи і ЕВСf!вIЙ. Дійней, чоловІк нерішу

чий, )ІКНИ ЛRвlРУВ88 У боротьбі Церкви з арі"нl,"ом, .сорнсту

В88СЯ коротко помічю Василі._ Умираю",", він зложив У руки 

ВасилІ" С80( \сповідання віри. Наслідник Ді янеJl Евсевlй, кесарій

ський сенатор. внбраний на епископе 511( світський чоловік, 8И

СВЯТИВ Ввсилі" Н8 преС8итер. і ПрННАВ його ,. свойОГО дорад
ника й поміЧНИК8 . У ГОРДОГО сенатора-епископа, .киЙ бачив, що 
ВАсилій стає найбільше шанованим і нейпопулярніl:iшим у місті 

та затінює його СВОЄЮ особою, ПОВСТ8Л8 таК8 нехіть ДО Василія, 
що відпреВН8 ЙОГО від себе, не зважаючи на спротнв Вірних та 

навІть на погрози, що віДЛУЧВТЬСIІ. Василій прИИЯ8 усе те з по· 

КОРОЮ, уде8СЯ ЗН08У в гори иад І рісом і вlдаlдав свої моиастирl. 

Однвче 8же в дуже короткому чесі віи мусіа вертети до 

Кесарії. F\ріянськи~ цісар 8ал(нс хотів використвти невдоволеКюt 

нероду з Евсев!", яке витворилося 8 Кесарії по уступлению Ва
силія, і намістити там вріянського проти епископа. Евсевій був 
приневолений післети Григорія незіяиського до Василі. і про· 
сити його, щоби ві н вертев f рятував положення. ВаснліА повер
нув без проволоки, відхилив успішно небезпеку, ЯКD ГрО3ИІІВ 

3 боку аріянізму. н оствв аж до Евсеаіс.воі смерти його необхід

ним і на~довіренійшнм дорадником. Вже в сьому чвсl ВвснліА 
розвинув широку діllльніСть, звимаючися не тільки душевними, 

але й дочасними справами ві рних, nepf'AyciM опІкою над вдо-

8ами й снротв",и, хорими Й стерцями . Великий голод, що навl

стиа кран в рр. 367-368, дав ному нагоду показоти свою repoJi
ську ревність у службі для ближніх. 

В 370 р., по смерти Евсеві., після дуже ТЯЖІСОГО вибору, на 
якІм 9О-літній незіянськин епископ Григоріі1, батько Григорі. 

Богослове, мусІв яаитися особисто, бо ПР"ТИ8НИКИ Ввсилія не 

хотіли ПРИЗН8ТИ вІДД8НОГО нв письмі ГО1l0СУ ствренького владики, 

став ВасилІй еписlСОПОМ КесаріТ, о тим самим митрополитом Капо

Докlі й ексврхом цілоr пІвнічної Малоі Азіі. Праця Вас илІя НІІ 

новім становищІ ЙШЛ8 тепер У ДВОХ ивпрямках. Він продоажус 

й поширює Н8 цілу епархію й митрополію свою дотеперІшню 

душпастирську, реформаторську й філянтропlйну працlO. На цер

ковному полі Ilн стараєтьс" про вихования ,раЗКО80ГО духо_ен· 

(Т88, lІикорlнюс: си"онію, ос:новус: иовl епископст •• А 06caдМl:YC 
Тх НВЙАос~нійшими "'ужами ( ... іж іншими 81н nOСТ8ВНВ _пи (КО
па ми обох ГрнгоріТа, НІІ)іАНСЬКОГО А иісського). Свою ryмвн1Т8РИУ 

Аі_льнlcть 81н розт"гес: не тільки на цІпу (вою 8ладичу територllO, 
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але й на 8с і РОДИ людської потреби й нужди (подорожніх , старців. 

сиріт, убогих. хорих , прокажених і т. п . ). 3 основаних НИМ біли 

Кесарії добродійни х заве,llень розвивається ціле друге мі сто, яке 

8 його честь названо Bao!J.tat;. Рівночасно зі сею, 1 81< СК83IПИ, 

внутрішньою ПРlщею, Василій на 308ні стає до рішучої і , як 

опісля показалася, рішаючої боротьби з е:ріяніЗмом, що находив 

у сьому часі опору в особі цісар я ВаЛЕнса, чоловіка безоглядного 

й завзятого аріяннна. 8аn(нс вибрався на обї3АКУ ПО своїй дер

Ж8ві , щоби безпощадним терором зnомити опір нікеЙціВ . Василі й 
не подався перед грозьбами цісаря, і сей не посмів усунути 

3 Кесарії рішучого, популярно го й ревного епископа. Коли ці 

сарський вjдпоручннк Домітій МОАест, начальник приб чної гвар

дії, ЯВ И ВСЯ У Васил ія та на допиті спитав його , чому він не при

стає до в іри цісаря, відпов ів Василій: ~ П ри ПІКОМУ приказави ці

сар для мене нічнм більший, ЯК кождий інший чоловік-. ро. коли 

Модест грозив йому карами , то Василій відповідав на його 

грозьби з таким неустрашнмим легковаженням, що Модест замі

тнв: • Так ще зі мною ніхто не говорив- . • Та бо ти ще ніколи 

ие попав на правдивого епископа- - звучала на се відповідь 

Василія. Цісареви Валєнсови, який брав участь у величавім бо
гослужению Василія на празннк Епіфаніі 372 р. 8 соборній цер
кві в Кесарії, Василій відмовив св. Причастіll. Крім того ВАсилій 
робив всі заходи, щоби навязати звязки зі Заходом і притягнути 

Захід ДО помочі 8 боротьбі з аріянізмом, щоб усунути в RHTioxiї 

т_ зв. мелетіянську схнзму, боронив себе проти напастей 

Евстат[я зі Себ"сте, боронив божество Св. Духа, поборював 

аполінаризм. 

Василій помер, маючи всього 49 літ життя, першого дня 

379 р., в часі, коли саме готи пустошили його провінціЮ. На 

кілька м ісяців передтим , літом З7В р., ПОЛЯГ Валєнс у боротьбі 
з готами Під мурами f\дріянополя. За його наслідника Теодосія 

втихли переслідування, епископи-нікєйці стали веРТ8ТИ з прог

нання . Василій дожив хвилі, коли побіД8 в боротьбі Церкви 
з аріянізмом перехилюввлася в сторону Церкв и. Упадок арія

ні з му прийшов щойно по його смерти . 

Василія наЗвано 8же за ЙОГО життя Великим і Церква при

няла сю назву, як признання за ЙОГО великі ЗАС ЛУГИ, раз на завсіди 

та зачислила його поміж своіх Великих Вселенських Учителі в_ Цер
ква мала небагато мужів тої міри, що був Василій. Своім характе

ром, культурою, таланом, святістю й неструдженою службою Богави 

й ближньому він вповні заслужив собі імена Великого І Святого. 
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Василій незвичайно щасливо гармонізував у собі весето· 
ронні Дароввн ня, ЯКИМИ був вивінуваНI1Й. Він мав великий ДllР 

ПВНО8lllННЯ НІ:ІІД собою. дар вести других людей й дар ЗЦНУВlIТI1 

собі людей своєю вдачею, ніжно "риятельською й ніжно люди· 
НОЮ, щиро спачуваючою ближньому. Завдяки тому він був зраз" 

КОВИМ епископом, організатором і законодавцем МQнашого ЖИТТЯ, 

філянтропом, і 3l1галан добував собі ріШllЮЧИЙ вплив на сучас

.-ІI1I<;В. Bill не 3рl!lЖувввся посеред труднощів, розчароввнь. 

і 8 стремnінню ДО своїх цілей не знав зневіри. Був чоловіком 

наскрізь практичним . Тому він не тільки присвячував так багато 

уваги й труАу спрввем щоденних потреб, але також у своїх про

ловідя)! берігся В I1 ШУКВНОСТI1 й ученостн, tI в теольог їі знову по" 

мимо спекулятивних спосібностей держався здалека від спекуля

цій східніх богословів. Василієви ходило більше про Аобре зрозу

мі"ня правд віри та про їхнє пристосовання до дійсного життя. 

Під оглядом практичности він замітно ріжниться від обох Григо
ріїв: від н&зіJlНСЬКОГО, що в своїх проповідях є мистцем і поетом, 

і від нісського, щО З8ПУСК8ЄТЬСЯ 9 глибокі теольогічні досліджу

вання. Тому то н&зивають Василія "латинником поміж греками" . 
Одначе щодо мови й форми Василій ЛИUІИВСЯ справжнім греком, 

Він належить АО тих ОтціВ, які найкр"сше зн"ли клясичну куль

туру та цінности клясичн01 культури найнр&сше 8міли получити 

з христі ЯН ством. Мимо того, ЩО в нього форма була піЦПОРЯА" 

К088Н8 Зм і стовн, його твори завсіди були уввжані звразом і за 

літераТУРІІі перлнни. 

11 . Твори Василія. 

Всі твори Василія були подиктовані практичною потребою 
й тому ванн М8йже виключно практичного змісту. При своїх за

ниттях і розмірно короткому життю Василій не находнв часу 

зt1НМ&П1СЯ наукою для науки, хоч мав до того всі дані. ЧаСО80 
нвйрt1нші його теори, се витяги й збірки (фu..r..:цU,.(а;, ' 1І&11(&: , пра-

8ила). 38ВАЯКИ імени аетора, його літературна сп"дщина збере
глася добре. Вона обіймає ДОГМt1тичні й аскетичні твори, бесіди 

й гоміліі та листи. 

1) Догматичні твори. 

а) 'ЛvаtРI;:tl1(ЬО; tr..U ·Л;:Q)'('ТfittХr..U tQU tl)~O'~CtUo; Eb't'OI![CttJ, звичайно 
називаннй Проти Евномія, в З книгах. Сей твір иаписаний у рр. 

363-365 проти Евномія, ел. з Кізікос, крайнього аріянина (ано· 

"e1l). Евномій твердив у свойому творі -А;;ОАCtl'f<< 3 ОК. 351 р. (сей 
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твІр зберІгся), що цІла суть Бога ПQЛЯГ8[ в неродженню (.іТІУ

V1jo{t:t, tb d:"'W'r/'ta',l clVlXt). дЛIІТОГО : 1) СИН мусить бути сотворіННям, 
60 вІн роджений; 2) Бога МОЖН3 поняти вичерпуючим способом 

(modo edaequ8to) 3 ЙОГО неродження. Василій у першій книзІ 

говорить "ро терміни роджений І неродженнн та виказує, що 
в БозІ суть [ нероджена, але до поняття божої особи не на

лежить конечно .бути неродженнм·, У другій ННИ3Ї Василій до

казує єднносущність Снна, ЯКИН саме через те, що вІн родже

ний а не сотвореннН. мас: від віків ОАНУ й ту саму суть, що 
й Отець . ВкІнцІ, у третій книзі Василій Аоказус: (ДННQсущне бо

жество Св. ДУХ6. Евномій відповів на сі 8всилієві опрокинення 

<:80[1 R-польогlТ 14 літ пізнінше R-ПQльогif;ю Iшольогlr. Одначе 

, тоі вІдповіди Евномlи астми лиш обширнІ цитати у Григорlи 

HicCbNoro, який У сІм случаю станув в обороні в межичасІ по· 

JМершого брата й написав 12 NНИГ Проти Евномія. 
Четверта й пята книга, долученІ до Василісвого твору Проти 

Евиомlя, не с автентичні й походять, здається, від Дидима сліпого. 

б) Про Св. Духа, иапнсаний 375 р. і заll.llресованиЙ до Ам

фільохlя 3 IконП. Василій опрзвдус себе 8 тім творі , чому він 

УЖНSllНУ форму ДОNсольогіі J16Єct ~1jI :':!1tp! at! t OU u105 іІІ ~ijI a.,(tp 
1І:ІІ .бl'4t~ заступив (чи HlIpiBHi послугувався побіч себе одною 

й другою) формулою L\ltct ~/fI ;ta.~pi I"t,x t oi) U[OO СІЬІІ ~ii' r.1І.бil4~t 

a.,!tp (разом зі Сином І зі Св. Духом). f\рlяни наДУЖИВlIЛИ першоі 

формули та ТОЛКУВlIЛИ П тaN, начеб ВOHlI виражуваЛ8, що поміж 

TpbOMlI божими особами заходить степеНО88ННЯ щодо іхньої 

природн а ЗВЯ'NУ , ріжним степенем іхнього почитання. Длятого 
другу формулу Взсиліі1 уважав нрзсшою, бо вона ясні йше вн' 

<ловлюваЛ8 єднносущність божих осіб, в тим самим і належність 

для них однвкового почнп"ння. ДОNазуючи, що його славословя 

не « новістю тв що вповнІ погоджується зі св. Письмом і 3 цер
ковним переД!!ННЯМj Василій дас цілий тра кт!!т про божество і ЕДИ

носущн l с:ть Св. Духв. 

2) R-скетичні твори. 

Під спільною назвою 'АCn'lj'ш.d (аскеза в розумінню ВВ

силія обіі1мв« заГ8ЛЬНЇ приписи христіянсько'ї праведности , та

кож І такі, що обовязують мирян) « зібран і по рУКОПИСllМ 

три твори Ввсилlя. 3: ріжних чвсів: '1I&t.,.., Великий уствв 

І МалиА YCтt!8. 'lІ&tи ( попереджені й 38повlджені двомв вступ· 

ними бесідами: Про божиі1 суд (поквя.нн.) І Про віру (в Пресв. 

Транцю). До монашиж. устввів «долучені АвІ аскетичнІ бесІди 
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Т1сред обwнрнlйшими ПР!lвипамн й аскетнчні К!lрИ та постанови 

(ir.t<ti!J.tt.r.t т! Оtа:tЦщ:. свого рода монаший кодекс) по коротких 

ПрllВНЛ2IХ. Та к само на чолі цілої збірки находяться ще трн окремі 

вступні бесіди. З тої збірки критика приймає без 88Г2loННЯ автен

тичність ' 11&!'Х.а. зі 8СТУПНИМИ бесідами Про божий суд і Про віру 

та обох монаших уставів , а відкидає ZlвтеНТИ4ність 8скеТИ4НИ,l( 

К!lр і постанов. Про автентичність nSlТЬОХ іншн/( бесід, трьох НІ! 

чолі збірки і двох перед обширнійшими правилами, годі щось 

пеаного (казати. МОЖЛИВО. щО вони бодай 8 части ПОХОДЯТЬ від 

Василія. В рукописі, ЯКИЙ мав у руках Фотій, ВОНИ не нахо

дилися . 

21) ' 1 1 {)оці мі стять 80 правил етичного ЖИТТЯ, оБОСНОВ8ННХ 

-текстами або фактами НОВ. 3авіта , оБОВЯЗУЮЧИI( ycil( І(ристіян 

загалом, ДУI(О ВН ИХ і МИрСЬКИХ. 

б) Оба устави (>AOOA.lj'ttx4 в стнслому РОЗУМ іННЮ) , з КОТРИI( 

перший т. 38. Великий устав містить 55 обширніЙШНI( правнл 
(OPOt X~Ta. 1tЛr.i'tо~), падаючих загальні, основні приписи мо нашого 

життя, а другий 1. зв. Малий устав подає 313 коротших, подріб

НИХ правил (lpo! X~T> i:tt'top:fj"'), свого рода "casus conscientiae", 
t: вже призначені виключно для моиахів. Сі УСПS8И не мають 

форми правильника, але радше катнхнзму нонаших 0608язків 

і чеснот, поданнх в питаннях і відповідях . Устави повставали 

щойно з ХОДОМ часу від 358 р. , коли Василій не був ще свяще

ником. Вони не с: зовсім оригінальним твором Василія, але зби 

рають монашl практики, які були в уживанню вже до часів Ва

силія, .а які аін мав иагоду пізнати в Египті й на інших місцях . 

Руф!н переклав Василієві устави, збираючи оба разом у 203 
глави, на латинську МО8У під заголовком Instituta monachorum. 
8 св. Венеднкт і Іван Касіян покористувалися НИМИ й поручали 

Тх, організуючи західнє монашество. Таким чином вони не тільки 

сталн основою нового нонашого життя на Сході, замінюючи де

фінітивно еренітизм не ке.,овітнзм, але мали також свІй вплив 

.", розвій і устрій ",она шого життя на ЗаходІ. Коли Василія на· 

зивається законодавцем східнього МОН8шеста8, то належить се 

так розум іти, що він східньому НОН8шеСТ8У надаа радше етич

ний як юридичний устрій. Нинішні монаші чини ЙОГО Імени одер

жали пізиійше ЮРИДИЧИИН устрій. 

Тllр Про дllИUНЮ не І!: ВасилlJІ, Dле дого одttolNеН ИМD, nlквptI А епнс· 

мonа RHKHpM, гомоlІ)'зII1НМНD. На 88T0p8-пIКIlJИI 111(183)'11: сильне У3ГЛl!ДНЮ8111'1НІ 

фlзіОЛЬОГI'lноJ стороНМ ПМТІІННІ!. ТІІКОЖ ПИСЬМО про хрещеННІ, ПРИГОТОВ.НН' АО 
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нього А Хре(тнl оБІти. о дого нинішнІй фор ... t, t аМПlllф'Мl!щJt'1О коротщоro. 
BIICHlllt.oro письма. Янийсь ПI)нlАшнн 8'11Т07 поширив пероІСllе моротме пи 

сьмо 811(М1l10 частинами :11 ІнШИХ ВасиnlЄ8КJC &Смети",""х ПКС." . 

3) Б е с іди й r о м і л і ї. 

а) 24 бесІди на ріжн! теми: до гматичні, моральн і, ексеге· 

тичні, панег!ричні й прннаГідні. ВаНН Itправді не мають штучного 

шкільного викінченнSI, одначе стилістично гладкі і вка]ують на 

Н8 те, що Василій був бесідником 3 божої ласки. ее одні 3 н ай· 

КРІН:ШНХ зразків старохрнстіянської проповіди , як; вже [ван 30-

ЛОТОУСПJЙ високо ціннв. даі з тих бесід (2-а і 17-а) не є автен

тичні. а одна, [ І ро.; тоін; vєощ (до молодців. як вони можуть ви

тягати для себе хосен із поганських КНИЖОК). ( не так бесідою, 

як цікавою розвідкою, у якіl1 Василіl1 обговорює пнтання варто

сти клясичноі літератури для "'рнстіянської молоді. Розуміється, 

тут не іде про питаНН\J безперечної вартости, яку клясичні 

письма мають для виобразовування ума 11 естетичного ЗМI1СЛУ. 

але про і", етичну вартість. Студії творів КЛSlсичн ої літератури 

- головно тих авторів, які захвалюють чесноту - також І з сього 

боку (. хосенними. Треба лиш уміти вилучнти з них те, що до

бре, так, як пчола вибирає з цвітіВ т ільки те, що ій пожиточне .. 

б) Ексегетичні гом ілії, які Василій голосив будучи ще свя

щеником, 8 саме: 9 гомілій про Шестиднlвя й гамІ лії на ПСdЛЬМИ. 
Перші 3 ннх, гоnошені в часі посту в БУКВl:Ільно·поучуючім зми
слі, виявляють велике знання й любов природи у Василі:;. Вони 

(. звеличанням сотворення і його обороною леред поганською 

й маніхеиською космогонією. Васнлій обговорює тільки сотво

рення 3& пять перших днів, сотворення в шестому днІ брану€.. 

Григорій Богослов каже про сі гомілії: ~Кільни Рl:lзів беру Ше

стнднівя Василія до рук, відчуваю близькість Бога і ЗДВ ється 

мені, начеб я оглядав сотворення у його дійсному ході- . f\MBPO
зlй насл Ідував іх у свойому творі того самого заголовку. Гоміл!ї 

на псальми (заховвлося всіх 13) злвджені більше в ал є горично

поучуючім змислі. Славне є Василієве введення до псельмів. 

у с н х гомlлlях не ПСІ'ЛЬМИ Василій зележ ний від Евсевія з Ке

сарії. Василій займе вся ексегезою лиш як проповідник. Припн

суваний йому велнкий коментар до IсаП (1-16 гл . ) є М8буть пі

знlйшою компІляцією, щось в роді Н8тенн, 8 яку вві йшли пер

віснІ короткі пояснення Василія й пояснення інших ексегетів на 

кни гу IсаП, головно богато пояснень Евсевія з Кесаріі. 
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4) Листн . 

Збірку лнстів Василі .. злади в був уже в короткому чес! по 

110ГО смерти ГРИГОРІ Й Н8зіянський (лист 23). Нині М !l ЄМО іх 365 
у виданню Н8вринів і двв пізній ше віДН8Ндені. Одначе 8 сьом у 

чи слі « також ЛИСТI1 ДО Василія, листи інш их сучасни ків (обох 
Григоріїв і IВ8Н8 Золотоустого) ТlI деякі інші неаВТЄlпичні ЛИСТН 

(ДО Й від Лібвні5l, ДО Юліяна Відступника. до f\полінерія) . Змі· 
етом ся ВаснліЄ88 переписка Ауже ріжнородна . В неі 8ХОДЯ1"Ь 

ли ст и : п риватні, поручаючі, пастирські, догматичні, Дl1сциплі· 

нери і . КанонІчні листн до f\мфільохія 3 І конії про каянну дисци

плі ну (188, 199, 217) 3 рр. 374-375 атягнено до cxiд~ix НОМОКВ' 

нонів. дві третини Лl1стів ПОХОДИТЬ З часів єписКОпату Василія. 

Листи представляють собою дуже цінну пайку Василі(.80'і літе

ратурно'" с па дщини. Зі стилістичного боку се скінчені зраЗI(И 

епістулярноі літератури, своім змістом се наЙКРDсwі причинки 

до життєпису Василія й до сучасно! йому цеРКОІІноі історіі . 

5) Л і т у рг і JI Ве с ил і я. 

Василій, як про ее впрочім виразно згаду.: вже Григорій 
незіянський (бес. 43, ·34), був цілком певио реформатором цер

ковної літургії. ЙОГО реформа йшла в тому напрямі, щоби лі 
тургію, яка була в церковному уживанню до його час ів, скоро

тити й наДDТИ ті текстови яснінwий спосіб вислову. Літургія, 

що нині З8ХОВ8лася під його іменем у грецы<мM і коптійськім 

текст і та відправля[Ться у східній Церкві десять разів до року, 

ПОХОДить ПО своїй сути від ВDснлія, однак у н ій богато піЗllій

ших змін. 

ІІІ. Навчання Василія. 

Василій, п обі ч св. Пи сьма (В якого тол кованню він із трійки 

кепадокійці в НD йбільше вільний від вл€Горнзму). прийма( за же

рело оБЯl! лення також несп и сане передання . З сього переданНя 

Церква переняла 'r4 .. Mlat« 'rw" IІ-U СШ1.WV, а передусім БОГDТО З8И

чаїв і обрядів , які походкть від апостолів . Dле не (ЗDписвні 

у СВ. Пи сьм і (Про Св. ДУХІІ 29. 71). Причиною іСТНО8ання устного 
передання БУЛD на його думку disciplina агсапі, яка сягаЛD часів 
самих апостолів. до фільософії ставиться Василій без упере

дження, одначе послугу(ться нею для богословських цілей мало, 

тілы<и всього що В творІ Проти Евномія. Людському розумови 

IІРИ3Н I!І( Василій слромогу лізнати БоГlJ зі сотворених річей, але 
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еідмовЛSlЄ йому спромогн Бога згnибити . НероджеНН5І (<<1''''VYjcsl4) 
не СТ8НОВНТЬ Божої СУТИ; вона є ЛИШ ОДНОЮ З божих прикмет 

і то негативною. Твердження Евноніll, начеб розум вичерпуюча 

л і,и.есе Бога , його неродження, t: мильне. Божої сути ЛЮДСЬКИЙ 

розум не буде згли5ЛЮ8l1ТИ навіть у вічн ій щасливостн. 

В науці про Преса. Тройцю Василій першин уживає ВИI(

ЛЮЧНО формули рот 0001« (,oat'). ":рСіс O:O~'I:a.Clit', підчас н али до 
НЬОГО говорИЛОСIІ ще (Н. пр. F\танасій) про ОДНУ і про три гіпо· 

ствзи 8 Бозі. Обе поняття він так опреділює : 0001« (суть, лат. 
substantia) ее те, що осібнякам ОДНОГО гатунку спільне (tb ~Otvt.\I), 
ЩО ВОНИ нарівні посіД8ЮТЬ, і ДЛЯ того 0значується їХ ТНМ самим 

СЛОВОМ, не означуючи однак Т.ІМ ПООДИНОКИХ зпоміж нl1х; b1t"'otaot~ 

(осlбняк, лет. individuum), се те, щО ic:THY€ )І.!1&'Їх.аОТОIІ (ens рег se 
subsistens), f: точно очеркнене своїми питомими прикметами 
(листи 38, 3 і 2Зб, 6). Терміну властивого на означення особи, 
r.p6olll '/t'o .... ВасилІй боявся уживати, бо сей термін 6ув у театраль
ному ужитку в значінню ролі, і через се в теольогії м іг звучати 

в дусі савеліАнізму (моделістичного монархіянізму). Просто кля

сичним способом він підчерку€ спільність €CTBe всіх трьох божих 
осіб і віддільність (lBt6t'1j;) трьох осіб. ВіДl-\ошення між особою 
Отця й особою Сина € в нього ясне. Воно полягаf: в тому, що 

Снн f: роджений від неродженого Отця. Натомість ие Т811е ясне 

Аля нього відношення ніж Отцем І Снном З ОАНОУ і Св. Духом 

з другої сторони, бо для сього відношення він не находн в пев

ного схоплення ні в св. Пнсьмі ні в переданню. Як усІ греЦЬКі 

Отці, ЗІ.' виїмкам Епіфанія, так і Василій послугується формулою 
,х то!) "атрЬс: вш. u!c.u (tou 1Ih"(jl'tll(ju~). Місце в творі Проти Евномія 
(3, 1), на якому виразно говориться про походження Св. Духа 
вІд Отця і Сина, належить уважати пізнійшою інтерлоляцlf:Ю. 

Однак на кожний випадок Василій уважа( жерелом, із ЯІІОГО по· 

ХОДНТЬ СВ. дух. Т8К Оrця як і СИН8, 60 св. Письмо наЗИВ8Є Св. 

Духа духом ОТЦА ~ Духом Сине те каже, що Отцю н Синови 

все ( спільне. Сам спосіб походження (Tpb:;tO( ~~ 6'/t'6р~.щ) Св. Духа 
f: ДЛА Василія "невисповимим·. Одначе в дійсности він траПЛАЄ ліз· 
н і нший термін .. ДИХ8ННЯ (spirlltio)-, ПРННАТI1Й Н8 03НВЧУВlIННА по

ходжеl!НА Св. Духа, коли каже: і .. ~oo 3мі) «рО(.),&6 .... 06 ,.. ... YI'J<UiC; 

« uf6c;, ш· юс 'ltVI&рл:: (I~{,!'4~0( «!И-(;u (Про Св. Духе 18, 45). По сві
доцтву ГригорІ. НlIзіянсьwого, Василій через НКННСЬ час говорив 

про божество Св. Духа повздержливо. В часі, коли велися ще 
спори 3 ері"нв"," зв божестео і (динос.ущиість Синв, вІн уважав 

неВК838НИН :sачіпати й РОЗОГНЮ8ати ТУ CllMY нвеcтtю вІдносно 



61 

особи Се. Духа, ТНМ більше. що нікєйсы<йй Собор свого рlwення 

про QННОСУЩНість не розтягнув на особу Св. Духа. 

Крім сього 8 творах Василія стрічаються слідуючі свїдоцтв& 

на передані правди віри: на віру в ангелів·Jtороннтеnів (гомілlя 
на Ilсалом 32. 5; ЛИСТ 238); на первородний гріх (~." жрюtі.tu,::(,v 
4(.t.a.pttav). ЯНИЙ нам передав (;;:а:рt::ЄjL<} ;"') RAI!M (гоміл ія 8, 7); на 
сповідь (ка н оні чні листи подрібно на3НDЧУЮТЬ помути 38 гр іхи, З8 

деякі. н. пр. за відступництво, були накnадгr;ні ПОНУТИ навіть н а 

доживіття). також ТІ!ЙНУ сповідь (Кор_ устав 268) j на нерозри в
ність СУПРУЖЖll, хоч би НI1!!іть У випадку чуЖОЛОЖСТВ8 ( ' ІІ {)ІХ&', пр. 
73); !'іВ вічність лекольних нар (Про Св. Духа 40; Кор. устав 267). 

ВндаННІ: Mlgne РО 29-32. 
РосlАСькнА переКІІед: Творен llІ С8. Васнлlt Вел., epxlel1. КесарІн Kllnn l:lд. 

7 '18стед. СергlеВ1> Посед'Ь 1900-1902. 
УкреТнськиА переклед ескети'1ИНХ творІв: Rскетич нl твори С8 . ОТЦІ ЩІ' 

шого В8снлlll Вел. переклеll s греЦЬКОГО митр0". RHAplA ШептицькнА . ЛЬ8111 

1929. 
ЛІтеретуре : Е. Flelon, Etude hlstorlque еl IIH~Г8lгe sur S. 6asI1e. рм, Ч8б9! 

R. Беуlе, S. Вaslle. агсhevЩte de Cesмee. 1\vlgrюn 1878: УеS5Of1, S. ВмJlе, ses 
oeu~ orelolres е! esc~tlques. Perls 1894; Р. Rllard, S. Беsllе (Les 5eIn(5). Реn' 
1899; R. Jenln, S. Беsllе. Раті, 1929; WіШg, Leben, Lebel1SWelshelt und lebenskunde 
des hI. Metropollten 6esllius. Frelburg 1т 61'. 1920: L Roux, Etude sur 18 pr6dlcellon 
de 6eslle lе orand. StrasIx:мg 1867; J.Sc~rег,ВasШus des Grossen 8e:dehungen шm 
Аbendlмdе. Ml815ter І. W. 1909; fotorlson, s. 6esil end hJs Rule. Odord 1912; w. К. 
Clark, Вasll the Creal РІ study Іп Мonasticlsm. Cambrldge 1913; Neger. Оlе Trinl· 
шtslеhrе des hl. 6eslllus. Paderbom 1912; L v. Jacks., S. Вas\1 воо вгеес lIter8ture. 
Washlngton 1922; J. Rlvl~re, S. Вaslle (Les moralistes cIY~lIens). Рвn, 1925: П. По· 
П081>, Жи)иь св . Ввсилlll Вe.nHIUГO. МОСК8В 1864; врхии . АгеПН11>, Жи)нь СІ. 

&силlt . ВenMKBГO, врхlеп . КесврlИ KBrI" BA., и его naCTwpc:Kllt II:BtrCnbHOCTb. 
Спб 1873; врх]е". НикеНОР1>, Св. ВасилІй 8enикlї:І, врхlеп . Кесарі" квппад. Спб 
1884; ЛебедеВ1>, Св. ВвсилlА Вел.: очеРК1> ІМн)нн н трУДОВ1> его. Спб 1902: еп . 

ееофllН1>, Древнlе иночС':Ск/е устав ЬІ "реп. Пахо",lt Вел . , с • . ВIІСНIІIІ Вел., преп. 
Іоанна Kaccltlla н преп . ВенедИК1а. Москва 1892. 

§ 10. Св. Григорій. На.і"нау, Богослов (t 390 ). 

І. Жнття Григорія назіянського. 

Про !КОС"" ГРНГop!t НІ!І)ІІІНСЬМОГО наАбільше aIJlO"OC1eA дес Аого a.nесна 
поема Про себе самого (1lipt ИutQU). 

Григоріl1 уРОДИВСЯ перед 329 р. на родиннім хуторі f\ріяю 

коло Нi!lзіянзу (Діокесврії) в південніl1 Кспвдокії, отже був роком

ДВОНС стсрwиl1 від Василій Великого. У своіх родичів, Григорія 
11 НОННИ, він був перwою ДИТИНОЮ, яка приl1wлв нв світ щоl1но 

в пізніl1wих літвх їхнього подружого життя. Тому то жаРТУВВ8 
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собі Григорій, що ві н є 8иБЛ8ганим покол і нням Авраама й С2lРИ. 

Батько ного, навернений ДОСИТЬ пізно 3 поганства Ні!І Христову 

віру, ства оліСЛlI еПНСl<ОПОМ Назіянзу, МlIIТИ, побожна ХРl1стія н

ське жінка, мале вплив і на навернення мужа і НІ!! (таранне хри

стія нське виховання енна . Ще ДИТИНОЮ Григорій був жертвова

НИЙ матірю на службу Богови. Григорій учився по черзі у н а н· 

красшнх тодішніх школах, в Кесарії квпадокійській, в Кесарії 

палестинській. в F\лександріі, 8 F\теніЗХ, та віддавався особливо 
з великим замилуванням студіям РСТОР~ІІ(И Й фільософії. З 8I!1СН' 
лієм Великим він ПО3~lайомнвся 8 Кесарії l<anадокійськіі1 (8 може 

палесгинськіЙ). а опісля CTpiHYSC!J 3 !НіМ знову В "тенах і ,здру

ЖИВСЯ 3 НИМ так сердечно, що міг сказспи : .ми БУШІ одиою душею 
у двох тІлах" (І І &(А '1):.l)taU 1,228). В трийцятому році життя покинув 
Григорій f\те~IИ, де студіював дваЙЦЯ1КУ семестрів (Василій по

кинув був 1\тени вже давнійше), та, вступаючи по дорозі на 

короткий ЧelС до Царгороду, повернув до батьківського дому. 

1\ж тепер (ок. 359 р.) Григорій приняв хрещення та, ЙДУЧИ 

за волею матери і за своїм обітом (він зложив сей обіт, як У часі 

одної подорожі кораблем грозила йому смерть від бурі), поста

новив віддати ся аскезі. В тій то ціли він УДЗВС5li дО Весилія в гори 
нед ріку Іріс і там оба приятелі зладили до спілки ВИТ5liГ з творів 

Орігена ФU..О:.Щ!I):.. Короткий час твердого ЖИТТ5li, який Григорій 

провів У Понті , він згадував опісля: в листі до Василія (лист 4, 5) 
як золотІ, щасливі Х8илі С80ГО життя. Старенький батько, що 

потребував його помочі в управІ своєї епархії, відкликав його 

до себе і висвятив на свя:щеника на бажання назіянської гро

мади, однак проти волі самого Григорі5l. Нерадий тому, що його 

ВСИЛУВt!НО приняти свячення, Григорій знов утік до 8асиліlll 

у Понт на короткий час від БОГОЯ8лення до Великодня 3б2 р. 
Свою втечу він старався опісля виправдати в окремій, .апольо ге· 

ти чній" бесіді. На просьбу батька він повернув до Нвзіянзу 

й осівся там остаточно на довший час та помагав баты<ви •• Між

тим став Василій у 370 р. епископом Кесаріі й митрополитом 

Кападокії. Цісар 8алєнс поділив КапаДОl<іЮ на дві провінції зі 

столицями Кесерією й Ті5lНОЮ. Сей політичннй подІл старався 

використати епископ Тіяни, 1\нтим, та зі свойого епископського 

осідку створити нову митрополію, незалежну від Кесарії. Колн 

Василій, так у боротьбі зі снм честилюбивим еПИСI<ОПОМ, 1111< 
і ДЛЯ красшої управи митрополії, взявся основу"ати нові епи

скопства TlI обсаДЖУВlIТИ іх відданими й ревними людьмн, поста
вив між іншими ТlIКОЖ і Григорія еПИСI<ОПОМ Сазими, малої, глу-
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хаі l'1їсцевосrи, зви чанної ПОЧТО80Ї станиці на дорозі між НlIзlян-

30М і Тіяною. І сим разом Григорій. зараз по одержанню свячень, 

утік у гори та ніколи 8 Сазині навіть не явився. На просьбу 

батька в і н лишився дальше в Назіянзі й ВНРУЧ)'В8В старенького 

батька в управі епархії 8Ж до його смерти. 

В 375 р., по смерти обоїх родичів, розпраЩ88СЯ Григорій 

3 НазіЯНЗ0М і удався на самот)' до Селєвкії 8 IзаВрі!, радий, що 

остаточно РОЗ8ЯЗ8НИЙ з усім та ман(е вІддатися на довший час 

аскеТИЧIІОМУ життю, про яке мріяв замолоду та якого закуwа8 

у Панті. По чотирьох літах побуту в СеЛ(8кіТ. в році смерти Ва

силія Великого (379), явилися у Григорія відпоручники від горстки 
позбавлених ПРОВОДУ правовірних столиці і ПрUСНЛИ його, щоби 
ві н переніс ся до Царгороду , став їхнім пастирем і рЯТ}'ВDВ їх 

nt:peA заливом ар іян, ЩО за цісаря 8алt:нса Оn!~ШУВDЛН б) ЛИ цілу 

СТОЛИЦЮ. Григорій приняв їх запрошення й негайно удався до 

Царгороду. В Мi!lл ій церковці Господнього Воскресення ( 'Ay&.atcr.a(~), 

одинокій, ЩО ще залишилася правові рним, він СТ8В гуртувати 

вірних те своїм сильним словом піддержувати 1х на дусі й ут

-тверджу вати в вірі. В с і й церковці зачалося С П РlІвдішнt воскре

сення превовіря. Григорій виголосив у ній своЇ славні богослов

ські бесіди про Пресв. Тройцю. Під кінець 380 р. ЗаЧi!lЛИ й полі
тичні відносини укладатися корисио для Церt<ви. Новий цісар 
Теодосій прнбув по раз перший до Царгороду, відібраll аріянам 

uept<BH, а Григорія ВПРОВi!lДИВ під охороною війська до соборної 
церкви апостолів та на домагання духовенстве Й народу іменував 

його царгородським архиепископом. Сю гідність приняв Григорій 
ЩОЙНО тоді, коли на се дали свою згоду Отці У слідуючому році 

зібраного в Царгороді другого вселенського Собору (З81 р.). 
Уряд царгородського архиепископа виконував Григорій дуже 

коротко. В часі другого вселенського Собору помер його пред
сіДН И t<, Мелетій з 1'\нтіохії. Григорій, що по Мелетієви обняв 

провід собору , предложив соборови, щоби цля оста'точ ного З8-
t<іичення 8нтіохlйської схизми наслідником Мелетія в 1'\итіохії 

иазначити Па8ліна, да8НЬОГО Мелетієвого противни ка. Предло

ження не було приияте й наслідником Мелетія 8ибрано Флявіяна . 

Египетські й MaKeAeHCbt<i епископи, що прибули на собор піз

нійше й занЯли на ньому опозиційн~ СТi!lНО8ище до азійських 
епископів (приявних від самого початку), ВИД8ИГНУЛИ проти Гри
горія закид, що вІн був са.зимським епископом І тому згідно 

3 рішеиням 15 нікейського канону не може бути законним цар

ТОРОДСЬКИМ епископом. Григорій, що чим небудь легко зражу-



64 

888<:., зрlКСIІ свойого епископського уряду й предсідництва НІІ' 

соборІ З3I1ВЛ5lIOЧ И. що xo~e бути другим ЙОНОЮ й бути вкинениМl 
до моря, щоби лиш ВТНШИЛ8СЯ БУРJi, себто незгода між ОтЦSlМИ 

собору. Попрощавшися в зворушуючій бесідІ, виголошеній у со

борній церкві апостолів, 3 народом і 3 ОТЦЯМИ собору, він поки

нув Царгород і удався до НВЗіянзу. 

В Нвзіянзі застав Григорій опорожнений епископсы�1йй пре

стіл ще вІд смерти свойого батька. Через два роки сам Григо
рій управляв осиротілою епархіЄю. Копи З8З р. за його старан

НЯМ вибрано нового епископа в особі його (ВОЯКа ЕSЛElл і я, Гри
горІй перенісея н а родинний хутір до R. ріянзу і НІМ віддався лі

тературній ПРllщl, ГОЛОВНО взявся склаД8ТН о вірші свої пережи

вання. В тій самій місцевости , де родився, в ін j помер. Як дуже 

аін усунуася бу а аід саіта, свідчить те, що навіть непевний рік 

ЙОГО смерти, 389 чи 390. 

Вже сам життєп ис Григорія говорить богато про його ха

рактер. Утеча на самоту. ТО знову поворот до прилюдної праці, 

яні повторюються раз-у-раз У ЙОГО життю, вказують на те, ЩО 

вІн був вдачІ мягкої, настроєвої, химерної. Григорій все вага вся 

і не видержуваа у вибраному раз ділі . Крім сього він був пере

саднй вражливий і зражуваася НОЖДОЮ злободневиістю дійсного 

життя. Як людина великих даров!!нь, в при сьому ніжна, СМИрН8 

й миролюбна, він міг був У спокіЙному й симпатичному сере

довищі преЩЮ88ТИ з великим успіХОIІІ для добра Цернви. Такого 

середовища він не натрапляв за аиїмком хіба одного Назіянзу. 
Почуваючи себе в св іті зле, він інстннктоано шукав самоти і пlм 

віддававс я побожности й літературній пр/щі. Під сим оглядом він 

не подібний до Васнлія, що умів видержуватн труднощІ й зачате 

діло переводити у дійсність. Зате він перевисша( Васипія своїм 

беСідництвом і літературним таланом. Підчас КОЛИ Васил Ія , як 

бесідника й письменника, знаменувалв простота, то Григорій 
У пропоВіцях і пнсьмах силува8СА використати всі З8собн рето

рики І стилістики - просто ПОПНСУ8ааСА тим, ЯК дуже іх 3Н8(. 

ЙОГО твори, навіть прозовІ, повні образовости й жнття, а при 
тому вс і вони, навіть поетичн і , писані з подивугідною легкі стю. 

В пізніЙш і Й. визвнтійській добі був пл ятого Григорій найбільше 

ціненим христіянським а8ТОРОМ. Богословом Григорій не був у тім 
значінню, щоби займаася глибоними спенулятивними богослов· 
ськими питаннями, Т8 й не ПОЛИШН8 ані одного стисло богослов
ського твору. Колн вже Халкєдонсьний Собор за його боrослов

CbHj бесіди про ПреС8. ТроЙцю. голошені в Ц!lргороді а церковці 
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ГОСПОДНЬОГО ВоскресеННIІ, Н8Д88 йому титуn Ь ~,o)'b10C І сей 
його титул 38гально ПРННIІВСtl у Церкві, то сталося ее лиш тому. 

що Григорій строго прндержувавсSl СВ. Письма та церковного 

передаННІІ. Він ЯВЛЯЄТЬСЯ Н8йкрасшнм свідком церковного пере

дання І вміє 110ГО 8НЛОЖНТИ ЯСНО Й по правно. Григорій 

став для пїзніl1шн): просто норною правоеірности: " Manlfestum 
namque iudiciurn est пап esse гесіае Fidei homlnem, qul І" fide 
Gregor io пап concordllt- (Руфін, ЦерІ< . іст. 2). Особливою його 38-

сл у гою І[ те , що він умів підшукати ,nля вираження трннІТ8РНОЇ 

й хрнстольог іч но1 науки такі щасливі ФОРМУЛИ, якІ 31!1Л ИШИЛИСЯ 

8 догматиці раз на з авсіди. Церква зачислила ЙОГО поміж Вели

ких Вселенських Учителів східньої Церкви, 8 твори иого діжда

лися тої виімкової оцінки, що на них ладжено коментарі' фі

льольоГічними , історичними Й богословськими поясненнями. 

11. Твори Григорія иазіянського. 

Твори Григорія назіянського діляться дуже виразно на три 

роди : бесіди, поеми й листи. Бесіди нвлежвть переважно до 

часу иого побуту в Цергороді ; листи переважно, а поеми в ці

лостн, нслежать до часу його побуту в 1\рія нз і останні ми ро

ками його жнття. 

1) Бес l дн. 

Бесіди Григорія ІІазіIlНСЬКОГО , яких збереГЛОСIІ 45, є по сво

йому змістови: 

8) догмаТllчно-полєм іч иі, між якими найза мітн ій ші 5 бого· 
словських бесід (о! ~r; ~;aAO"(ia~ ).61r.ot) , виголошених в обороні 

Пресв. Тройці проти арійн в Царгороді З8О р : 

б) лlтург ;чні, головно Н8 Господські празннки (Різдво, Бого

яалення, Пасху, Томину неділю, Зіслвння Са. Духа): 

в) пвtlегJричні, на честь Мак!!веї8, С В. 1\танасія , Кипріян а 

з "HTioxlТ , якого Григорій помішав зі с в. Кипріяном із К8ртвгіни; 

г) похоронні, батькови, братовн КеС8рі(ви, сестрІ ГоргонІї 
і СВ. Ввсил іЄ8И, перші сьо го рода проповlди в христіянській лІ

тературі; 

r) приtl агіДllі, голошені в звязи з власними переживання ми, 

н. пр. бесіда опреВДУЮЧll неприняття епископства в Сазимі, пра· 

щальиа бесіда з царгородцями й Отцями другого всеl1ен сьмого 

Собору. Поміж сими бесідами найзамітнійша с: оборониа бесіда 
Григорія утечі" Назїя нзу й повороту до Наз і янзу по одержаннlО 

свячень иll прес в итера з рук батька. Григорій виголосив тт 3БЗ р_ 
n • .,.o ... orl. 11 5 
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8 НазіSlнзі, а опісля списав у поширеному виді . Він говорить 

У ній про ДОСТОЇНСТВО священика, про тягаРІ н відвіЧ8льність 

душпастнрського УРЯДУ. "ро чесноти, ЯКИХ потреба, щоби йону 

гіАна відповісти. Іван 30ЛОТОУСТИЙ покористувавсй с.ею бесідою 
Григорія, коли опісля писав свій твір Про священство; 

.0.) дві бесіди проти Юліяна Відступника, написані по смерти 

цісаря: 

е) одна ексегетична (на Мт. 19, 1-12: про супруЖЖ8 й .аl

внцтво) та ОДН8 етичне бесіДі!І (про любое для вбогих). 

2) n о еми . 

Григорій Н8зіянськнй належить до перших христі ЯНСЬКИХ 

грецьких поетів . Він взявся віршувати 3 тою ці ллю, щоби христі· 

я нській молоді заступити твори поганських авторів-поетів, щоби 

поборювати аполінарнстів, які покористувалися поезією для по· 

ШИРЮВDННЯ своєї НDУКИ, або просто тому, що сем люБУВD ВСSl: 

в поезії. У нього приходять МDйже всі роди поезії: дидактична 

й моралізуюче, еЛЕГія, епіграмн та майже всі млясичні метричні 

форми, беЗДОГDННО виведені . Дидактичні поеми Григорія, вже 

,едля сомого сухого предмету, виходять лише вірwов~ною про

,ою, подекуди слабшою навіть від іншнх прозових творів Грн

горія. Зате, скільки разів Григорій віршує св01 власні пережи

вання, в ЙОГО СТИХ8Х находиться богато справді поетичного роз

маху й ніжного чуття, а передусім питомої його вдачі еЛЕгійно

сти. ее відноситься у першій мірі до його довшої поеми Cl арі 
i~utou, ціиної 8втобіогрефії Григорія В стихах. У виданню маври

нів, поеми Григорія - числом понад 500- поділені на дві части: 

богословські (догматичні й етичні) та історичні поеми (ті, що 
переказують переЖИВ!lННЯ самого таки Григорія й інших ос іб). 
Поетичні твори Григорія, у ям их нинішня критика не ЗСКрИВDЄ 

богато недомогань, у давнині були Ауже богато читані. насліду

вані, а навіть І комеитовані, та мали великнj:I вплив на ро,вій 

пlзніj:lшо'і христіянської поезії_ 

3) Листи. 

Листи Григорія Н!lзі"нського (числом 244) не представля

ють тот історичної вартости, що 6асиліЕві листи . Вони короткі, 

ПИС!lні переважно до родини й до приятелів. З догматичного 

боку цінні його два листн (101 і 102) до священика Кл(донія 

і лист (202) до Нектарі", які звертаються проти аполінаристів, 

та лист до монаха ЕвагріЯ (243, сумнівний щодо автентичнсхтн). 
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tI 5ІКОМУ ПОIСНЮСТЬСR, як тр" окремі божі особи можуть мати 

одну й ту саму божу суть. З формально'го боку листи Григорі_, 
нввіть МОЛИ ВОНН писані до найБЛН3ШНJt осіб, викінчені зі Bce~ 

старанністю так щодо МОВИ, як і ЩОДО компознцlТ. В одНОМУ 

листі, до Ніко6уля , Григорій подав навіть Прll8НЛ8 епістулярного 

СТИЛЮ, 3 5ІКННН він мав нагоду добре познайомитися 8 школі . 

Поміж твор!!"и Григорія ([ поміщенІ.! довша ТРllгєдія Страж
АУ4ИЙ Христос і 311nOBiT Григорія. Перший твір певно походить 

не від Григорія , але ЩОЙНО 3 ХІ -ХІІ ст. , а щодо еsтентнчностн 

.другого твору, у якому Григорій установляє своею СПВ,І1КО(МНН

цею НIJзіянську церкву. нинішня критика поділ ена . 

ІІІ. Навчання Григорія назіянського. 

ГригорїЄ8И належиться не тільки та заслугв, що ві н у мів 

убирвти церковне Н8вчення в щесливі терніlН1 й ФОРМУЛИ. Ві н 

причинився ТВКОЖ річево до розвою Пр8ВД Віри І в де'lОНУ по

сунув його дельше ПОЗ8 становище Ввсилія, яке він на З8гал 

ПРИЙМ8В. І ток: Григорій сильнійше означив (днїсть і тожсамість 

божества в . УС"І трьох божих осіб ('l:ь і" хІХ! '1:«')'1:1. t1i'> &.6tТ(l:o,>, "І" 
""І:::: O~':I{IX'> ':Q.ij't6'tТj'ta., бес. 20, 7). Коли Василій з тактични х огля" 
дів ."есміло рОЗТЯГ8В ФОРМУЛУ нікейського рішення на особ у 

СВ. Духа і здержливо говорив про божество СВ. ДУХ8 , ТО Гри

горій ту Пр8ВДУ віри визнавав отверто І при кожній на годі . • ЯК 
довго - К8же він - мм:мо ще держати світло під посуднною 

і таїти перед ДРУГИМИ божество, · (розум. Св. Духа , бес. 12, б). 
На походження Св. ДУХ8 він впрОВ8ДЖУЄ нову термінольогію, 

а саме: іхтrl.f','иt:;, {xr.tlL'}t" ::p;'t;,Qt;,,- Одна че п итанням , з якого же

рела Св. Дух походить, Григорій спеці яльно не займається і не 

є в тім огляді вирвзниЙ. Тихо він сулану є походження С в. Духа 

також і вІд Сина. Григорій увів також новий термін r.1f'tzООfl1j~Щ 

(circuminsessio) на ОЗН8'.ення правди, впрочім вже передше ВЇ· 

домо ї, що всі три божі особи себе а3ll'імно прОНИI<ВЮТЬ. 

Поборювання єреси а:10лі нвристі в приневолило Григорія 

займатися таl<ОЖ і х ристольоГічним питан ням . Щоби красше 

виходила (днїсть у Хри сті і була виключена можлив ість rp iXlI . 
l!IполіllВРНСТИ приймвли, що в воплоченого Христа місце ЛЮД

ської вНСшої душІ - 'It;,T); (вони приймали тр и хото мію) звняло 

.\ "1 .... :;' і через те НВРУШУВlIЛi'l цілість л ю.uськоТ природи Христа. 
Григорій згідний У тому. що .. в Христі дві ПрИрОДИ лучаться 
8 ОДНО, отже HeMlI ДВОХ синів·, що Хрнстос Є Ї'! n 't1U'I t;ю (бес. 

37. 2; 45, 9), одначе дійсність відкуnnення домага t:ТЬСЯ тек бо-

5· 
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жої. як і поанаі ЛЮДСЬКОЇ природи 8 Христі (;).0 .. tf:y&plD't:O" ь cr.btb," 
мі &.6 .. ). йкі сполученІ зі собою М":' oЬo{~'1, а не x.a.ta. X.2:pt ... ще 
s утроби Преч. Дівн .• Отже коли ХТО не ПрИНМ8С МарН за Бо· 

ГОРОДИЦЮ (Et'Oti»t.Ot;). то І: Д8лекнн від божества- (лист 101). Те
ким чином Григорій на ДОВГИЙ час до хрнстольогічних с порів. 

у Церквl Т8К ВЛУЧНО виложив ТlITHCTBO ваплочення, що Хапке

ДОНСЬКИЙ Собор перебрав опісля просто дослівно ее ного Н8В

чання 3 його 1О1-0ГО ЛИСТ!!. 

В Григорl.:!!их беСідах (16. 15; 22, 13) зустріЧ8€.МО дуже ВИ

р!!зн і свіДОЦТВ8 на первородннй грі х . Однак ціК8ве те, що ново

народжених Аітсі1 він уважає ЗIS невинних, не 38СЛУГУЮЧНХ на 

ніяку кару (П038 ВИПВДКОМ небезпеки смерти він рвдить хрестити 

дітей ЩОЙНО ПО трьох роках ЖИТТЯ, бесІд. 40, 28) та не ПРИ 3Н lI(, 
щоби хрещення бllЖ8ННSI оправдувало ЧОЛ08іКlI (вмираючий з ба
жанням хрещення не йде до пеклв, однак також і не дістається 

до неба , бес. 40, 23). 
Поза тим у творах Григорія маємо ще й інші цінні свідоц

Тllа, н. пр. на жертвенний характер Т. Евхаристії (tivGt!I14X1:0'; 1:01111-
безкровне різання), на Т. покаяння (.хрещення сліз~). нв чисти

лище (молитви за померших), на вічність пекольних кар, і . ін. 

Вимии.: MIW1e ра 35-38. КРМТМ'Іме ВМА8НI'ІI пptlГОТОВnlе Кр8кI1ІС"М!! 

І\квдемі. HBYIf. 
РОСIАськиА переlU1вд: Твореиl. Гриropl. Бorocnовв, врхlеп. Коиствн ' 

тиноп . 6 '1естеА . Мосм •• 1889. 

Лlтература: Ullman. Gregor УОП НаІlвnz. QoIhв а1867; R. Вenol!. S. Gregolre 
de Nazlanze, .rc:hevtque de Сons!епtlnoplе. PBrls '1885; Е. Dubedout, De S. QregoПі 
NaL cBrmlnlbus, РатІ" 1901 : F. Х. HQrth, De Gregorll N&.. orBtlonlbus funerlbus. 
Stranburg 1907; J . SвJdak, Quaestіoпes Na%lanxenlcac. Lc0p01l 1909; de Jonge, De S. 
Qregorii NauBnzenl carmlnlbus. quae InscrIbl soIепІ П ірі I,Gtu,ou. t\msterdam НЛО: 
,t.l Gulgnet, Saln! Gregolre de Nazlвпzе, oreteur еІ eplstoller. Par1s 1~11; еРХИIІІ. І\га' 
ПИ1,., Жизиь св. ГригорІ. Боroc:nовв 101 его пастирема. At.'TC1IhIIOCТ" . Спб 

1871'; 1\. Говоров,., Св. ГриroplR БОГOCnОВ1>, МВК1> ХРМС11вискІА ПО:111> . Квзвиь 

1886; Н. ВМНОГРВДОВ1>,Догмвтм'ІССМое ученlе CIJ. ГригорІ. Богослова. Ke:tll"" 1887. 

§ 11. Св. Григорій нісський , містии (t ПО 394). 

І . Життя Григорія нісського. 

Не конче докладні відомости, які маємо про життя Григорія. 

епископа Нісси, завдячуємо в першу чергу його власним ли

стам, а також листам обох других велимих к_подокіЙців. Григо~ 

р[м уро,цИВСR в Кесаріі КlIпадокімській ОК. ЗЗ5 р . і виховувався 

у рідному містІ . Він сам признаnься (лист 13), що своє вихо-



69 

ваннй й образования 388,1151чуt: найбільше С80НОМУ старшому бра

ТОВН 8асилієви Великому. Василій був ному вчителем реторнки 

й аскетизму. а твори Орігена та ПЛSlтона, f\рістотеЛJl й і нших 

світських письменників були ному жерепами, 3 яких він запо

падливо черпав богословське й фільософічне ТВ загало". 
своє широке світське знаннSI. Змалку він був призначе

НИЙ на службу Церкві. Одначе внутрішня боротьба совісти в ід

вернула його від ДУХОВНОГО стану, він ОДРУЖИВСЯ і став світ

СЬКИМ ретором. Щойно під впливом свойого брета Василія 

і СВОЙОГО приятеля Григорія нвзіянс;ького Григорій кинув світ

СЬКИЙ стан і віДД8ВСSl монашоку ЖИТТЮ, поселюючися між Васи 

л і (.8ИМН монахами над рікою Ір іс . Там зв став Григорія 371-нй 

рі к, У ЯКОМУ Василій назначив його, здається проти його волІ. 

епископом Нісси, малого капвдокійського місточка. Коли опісля 

роблено Василієви докір, то він відповів: .Красше, щоби брат 

приносив честь містови, н іж місто малоб приносити її братови". 

Переслідуваний і зложений з уряду арія нами. Григорій тинявся 

через двв роки (376-378) поза своїм епископським осlдком і по· 

вернув до нього, ce~д загальної радости вірних, аж по смерти 

цісаря Валєнса. В 379 р. Григорій брев участь у великім соборі 
в f\HTioxiї та одержав від собору доручення звізитувати Понт 

і привернути там єдність. В часі візитаційноf обїЗАКИ вибрано 

його митрополитом Себасте у Вірменії і держано кІлька місяців 

_у вавилонській неволі-. Одначе він вспів оборонитися від сеї гід· 

ности йостав нісським епископом аж до смерти. Григорій був 

текож учасником другого вселенського Собору в 381 р. і добув 

собі на ньому таку повагу, що цісар Теодосій у свойому едикті 

назвав його поміж тими понтсы<мнH епископами, з якими пого

ДЖУВ8ТИСЯ - значить бути правовірним. Коли помер предсідн ик 

Собору Мелетій з F\HTioxiї , Григорій нісський голосив йому по · 

хоронне слово. Опісля стрічвємо Григорія в Царгороді кількома 

наворотами: на похоронах Теодосієвої жінки Флякціллі, Теодо

сієвоі дочки Пульхеріі , на соборі 394 р. П ісля 394 р. в сяк и й слІд 
і слух ПО ньому пропадає. Здається, що Григорій помер у тому 

самому теки році або дуже вкоротці о пі сля. 

ГригорІй нІсський є чоловіком - У противенстві до свойого 

брата Василія - непорадним у справах практичного життя. Ва

с илій Великий нерез нерікає на брата, що вІн є добродушним, 

наЇвним та зовсім недосвідченим у церковних спрваах_ Вся вар

тість Григорія у тону. ЩО він був ученим богословом-теоретиком. 

З прироци глибокий мислитель, а ДО сього поміж Отцями ІУ ст. 
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наАкре.с:ше образовании у поганськ/н фільософіТ, він не вдОВО

ЛЯВСSf самою лиш обороною вирішених превд віри. але брався 

З8 розв.зиу питань, яні були ще отвертими, та мріяв про те, 

щоби цілу христіянську науку зібрати в одну "овязану систему. 

В С80ТХ фlльософічних поглядах Григорій стоТть наi:tбільше під 

впливом ПmtТОН8 й новоппятонізму. Як проповІдник, він не Аорів

НІОЄ ГригорІ єви наз/янському ні бесідницькнм хистом ні ясністю. 

Пропав/дн Григорія нісського тяжкі змістом, довгі і штучноі ре

торичноі форми Дllлеко БІльше штучні, ніж ПРОПОВ!ДН ГригорІя 

Н8зIRНСЬКОГО . Те саме відноситься і ДО його письменницького стилю. 

Тяжкин, РОЗТSfГЛИЙ і штучний стиль Григорія нісського, при суб

теі1ьности R вбстрвктности змісту, дуже утрудню( л(ктуру його 

творІв, так що вона нетерпелнаить і томить читача. 

11. Твори Грнгорія иісського. 

ГригорІй нісськин лишиа по собі богату літературну спад· 

щину і тек ріжнородну змістом, що заступлені у ній трохи не 

всІ роди старохристіllНСЬКОЇ літервтури: ексегезв, догматика й по· 

л(м іК8, аскетика, бесіди й листи . досі на жаль нема критичного 

8ндеННІІ його творів, через що поправність іх тексту не І: запо· 

ру чене. 

1) Ексегетичні твори . 

Ексегеза св . письма творить спору частину лlтературноТ твор· 

ЧОсти Григорія. Одначе його ексегеза не МІІ( науковоі вартости, 

бо він також і 8 толкованню С8. Письма взору(ться на Оріге· 

НОВН, запуска(ться 8 пошукуьаиня за ал<горичним змнслом іси· 

лу(ться З текстів св . Письма витягати моральнІ поучеиня. 

На Ст. Завіт вІн дав сліДУlOчі толковання: 

а) Про сотворення чоловіка. 

б) f\польогетичне Пояснення на wестиднівя. 

сі оба пояснення - написані по смерти 8аСН1lія на просьбу 

брата, Петра зі Себасте, для доповнення 8аснлl(вих гом ІлІй HD 
wестиднfвя - видержані 8 тоні буквального толковання. ТІльки 

богато у них фільос:офlчної спекуляцП. 

В) Про жипя МоАсея Dбо Про совершеНСТ80 чесноти. 

Се вже твІр наскрІзь алєгоричннй, у якому ГригорІй пред· 

стеаля( Мойсея ІІК взір XPHCTillHCbKoro жип" А містнчного п Ід· 

несенн!! душІ до Бога. 
г) Про чародійку (пітонlcсу) 3 Ендор, з І книги Цврlв (28,7 

сnл.). 
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Григорій 06стою( проти Орігена ДУМКУ. щО Свелоеи ЯВИВСЯ 

ЗЛИН ДУХ, а не дух Самуїла. 
г) Про 3і!1ГОЛО8КН псаль",ів. у ДВОХ части/{. 

ее введення до псальмів також повне 8ЛЄГОРїі. Григорій 

ділить ПСаЛЬМИ на ПЯТЬ КННГ, відповідно до ПЯТЬОХ ступенів ХР Н

стікнс:ы<іi досконалости. Зі самого 3l11f01l0BKY КОЖНОГО "сальма 

він стаРll (ТЬСЯ виснувати якусь морапьну науку. При кінцІ він 

подає 38 зразок толкования ШI:::СТQГО ПС8ЛЬМВ. 

А) 8 гамілій Н8 книгу Еклєзіяс:т. 
е) 15 гамілін Н8 книгу Пісня пісень. 
ГригорІй толкує Пісню пісень в 3мислі містичного обру 

чення душі Боговн. У вступі він 38СТУПВЄГЬСЯ 321 опрввданістю 

алегоричного толкования СВ. Письма. 

На НОВ. ЗаВіТ Григорій дав пять дуже герних гомілій на 

Господню молитву (у першій гомілії мова про МОЛИТВУ взагалІ), 
вісІм гомілій НІІ блвженства та два пояснення на тексти 3 ли
ств 1 до Корннтян: моралізуюче пояснення на 1б, 18 і поnс:м\чне 

пояснення проти аріян на 15, 28. 

2) Дог м 8 ТИЧ Н І й n о л t: міч н ї т В ори. 

а) Велика К8ТЮ:ИЗIІ. 

Се в дІйсности невелике (вступ і 40 глвв), одначе 3 догма
тичних Григорїс:вих творів нанuiннійше пнсьмо, спробв система

тичвоt догматики. Григорій викла.о.аt: й оборонюс: 8 ньому проти 
єретиків (маніхеїв, аріян і аполінаристів), жидів і поган правди 

христіянської науки на основІ розуму і св. Письма. У вступІ по

дані НlІвіть для христіянськнх учитепіВ ВК8зівки, ЯК Н2!lвертатн 

противників Н8 правдиву Христову віру. Систематичний викnад 

правд віри нде ТОЮ чергою, що і в симвоnі віри: про Бога і про 

сотворення, про відкуплення, про Тайни хрещення ~ ЕвхаристП. 

Велика каТИХИЗ8, написаНIІ досить пізно, ок. 385 р., наНКР8сше 

в!ддас: догматичну науку Григорі я. Вона ста новить посередн( 

звено поміж Авона другими систематичними догматиквми Н8 Сході , 
поміж П ІР! іІрХ(ї)'1 Орlгена і I I T(Гij 7'1ЮО;ІО'; ІВ8Н8 Дамаскина. 

б) Проти Апоnінарія написав Грнгорій два теорн: 'Л"тtр{ffrtt
~b.; ).6,-0.; І меморІял до Теофіля , алексвндрійського епископа. 

В першому Т80рl, ЯКИЙ є обширною й найкрасшою відправою 

аполінарнзму , він 3 діла дійсного ВїАкуплення ДОК8зуt:, що в особі 
Христа конечно мусІли лучитися обі совершенн і природи. ПОВН8 

людськв природа мусіла бути в Христа тому, що Христос .чого 

на себе ие приняв, того не відкупив·. В другому, короткому 
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письмі rpHrQpiH боронить правовірних перед "Bt<HAQM, який під

носиnи аполінаристи, БУАьтоБи праВО8ірні приймали ДВОХ Хри

стів, та ДOHaГ8~TbCA від Теофіля осудженн!! науки F\полlнарія. 

8) Проти аріян написав Григорій більшу нількісп. ПИС ЬМ. 

Поруч чотирьох I<ОРОТl<юt ПИСЬ" про Пресв. Транцю: До Ее
С:Т8тія про Транцю, До 1\8Л2l8іll - що нема трьох Богів, Проти 
греків іх 't1Їl __ ')І,ОI~Ю\l , ...... ОІйІу (ех communibus notlonibus), До Сим

НІЦІІІ про віру. належить СЮДИ найоБШИРНійший - на 
думку Фотія головний - твір Григорія 'АVЩ)Р'f/'t'IХfJі ).6-(01 проти 
8НQмея Евномія, ел . .s КіЗікос, у і2 книгах. Евномій Н8писав у від

повідь на 'Л."а.tРI1tttхlll;; Василі я апольогію своєї аПОl1ьогіі ,r':t,p ti)c: 

~''ОАI'Jj{а.С; &:11:0).01(0: 8 трьох книгах . Тому що Весилій БІльше не 

жие, взявся Григорій, на просьбу брата Петра зі Себасте, боро
нити покІйного Василія перец напастями Евномія. Оборонюючи 

&силія, ГригорІй У свойому творі держиться ходу тенсту Баси

лі€Вого твору. Тільки в другій книзі , яна с осібним письмом. до

лученим, ЗДI!І(ТЬС5l, пізнінше до сього твору, Григорій збиває іспо

відання віри Евномія , яке він предпожив цісареви Теодосі(8Н 

в 38з р. Твір проти Евномія написаний безпосередньо по Царго

родськім Соборі у З8 ! р. 
г) Діяльог Про душу н воскресення або 1'& 1\IGtxp'vUJ.. У ньому 

Григорій, взоруючися на Плятонові м діяльогови ФGttгоо ~ r..p! фu
z1Ir;. у формі розмови зі сестрою Макриною, що переважно за· 

бирвс слово, обговорює останні річи: смерть, безсмертність душі, 

воскресення й остаточне привернення всього до первісного 

стану (&::OY.!l.tdCJtI2.CJt;) . Григорій дійсно РОЗМОВЛІІВ на сі теми з Ма

криною, ноли 11 відвідаа по смерти Василія у монастирі в ПАН ті . 

Опісля, звраз по смерти Макрини (t 380), він списав сі свої 
останні розмови з нею. Григорій далеко перевисшас ПІlятона не 

тільки глибиною думок, але навіть красою форми. 
г) Діяльог під заголовком Проти судьби, Н8Ш1саний на 

осиові диспути Григорія 3 одним поганським фільософо,., у Цар
городі, боронить свободу волі перед астральним фаталізмом 

(,вl,ди впливають на долю чоловіка). 

д) Письмо до lєрія про дітей, що вмирають переДЧllСНО 

(до хрещення), боронить божого провидіння, яке ДОПУСКlIС випа

дки таких смертей. 

З) 1\ с кет и ч н і т 8 ори. 
Зпоміж письм Григорія про христіяиську досконалість про 

монаше ЖИТТІІ, які вже не мають тоі аартости що ЙОГО догма

тичиі пиСьма, більшою популярністю тішилися пише два: 
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а) Про д\внцТВО. 8 якому Григорі й ВК8ЗУЄ, що ся чеснота 

підносить душу до гідности Христової обручннці. 
б) ЖИТТЯ СВ . Макрнни, написане дес ь за раз по смерти се

стрн в З8О р. 

4) Бе с Іди н л ис т и. 

БесІди Григорія СВОЇМ змїООМ дуже ріжнородні: ексегетичні, 

моралізуючі (проти лихваріВ, про любов убогих), догматичні (про 
божество СННІ!! і Св. Духа), літургічні (на Господські празники). 
пане Гі ричні (Григорієв и Чудотворцеви). похоронн і (Мелет ієви 

3 F\HTioxiї, царицям Пульхерії і Флякціллі). ХОТЯН Григорій Мi!lВ 
на Li.apropoACbKOMY дворі славу бесідника, бесіди його є мен
шої вартос:тн, ніж бесіди обох других великих кападокіЙців. 

Вродженого бесідницького талану в ГригоріЯ н е було. Сю недо

стачу він старавс я надробити доб ре вивченою реторикою. В по

хороннім слові. виголошені ... МелетіЄ8И з R-нтіохіі, він сем при 
ЗНlI(ТЬС Я. що ме( теке почуття, немовби говорив Н8 сцені. 

Так само й ли сти Григорія (вс іх іх МlIЄМО 2б) Є дуже ріжна

родного змісту, але на загвл не велико! ввртости. Переважно 
80НИ особистого характеру. писані до ріжних знайоми х осіб. 

і дають нам хІба тільки цінні відомости про життя самого Гри

горія. Лист 2. Про тих, що ходять Ао Єрусалиму, остерігає пе

ред переціНlОванням паnомництв та ганить ріжнl соблазни , 
що траплялися в паломннцтввх до св. Землі. ЛИСТ 24 є догма

тичного змісту й говорить про єдність У вірі та про Тройцю 
в Бозі. Каионічний лист до епископа Лєтойя говорить про усло

вини приняття відступників і іншого рода каяників знову до 

Церкви. 

ІІІ . Навчання Григорія Н IССЬн.ого. 

Твори Григорія [ богато перетика н; його власними с п еку

ляція ми. О,nначе Григорій сам зцає собі спрвву з ріжни ц;, яка 

заходить між переданою наукою Церкви і приватним науковим 

міРКОВдННЯМ. Чвстійше він навіть виразно остерігає , щоби браТІ-! 

на увагу сю ріЖIIИЦЮ, И. пр ... ~16КОЛИ за божою помічю вспl(мо 

вияснити отсю правду , так добре; одначе де наші вияснювання 

не вийдуть ЗВДоволююч ими, там будемо оБОl)язані держати певне 

й незмінне передвння, переняте від Отці В- (до Rвлавія). 
Ціллю чоловіка є пізнан ня Бога. до нього доходить чоловік 

тою дорогою, що з видимого світа, який підпадає під наші зми

сли, підноситься до світа надзмислового і там шукає Бога. Од-
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наче тому, щО С'іІ дорога не забезпечує від блудів, ПРИJ.QДІІТЬ

ЛЮДЯМ у поміч КНИГИ св. Письма, IІкі є .голосами Св. Духа " , 

ТемнІ тексти сих книг має нам ВНSlснювати ;:o.'PI~iI ;:(lpIi8001<:, Де 

які совершенні душі одержують на думку Григорі" вже тут на 
землі надзвичанну ласку. що дістають особливwе про<:вічеННIІ 

Св. Духа і через те пізнають Бога ще красше, як зі загального 

обявлення. ВОНИ інтуітивно почувають себе наче в божій при 

СУТНQСТИ Й оглядають Богв лицем 8 лице. f\ле і 8 сій екстазі, 

.. у божім і тверезім упоєнню, через яке чоловік ВИХОДИТЬ П0311 

себе·, не можна зглнбити Бога, бо нескінчений і неСОТ80реннй 

Бог виходить поза всяке пізнання скінченого розуму сотворіННIІ. 

До пояснення (ДИНОСУЩНОСТИ трьох божик осіб, яким Гри

горій займасться 8 осібних розВідках до f\влавія і Проти греків , 

він пІдходить за помічю Плятоновнх ідей. Приймаючи реальне 

істновання загальних понять, він каже, що загальні поняття: Бог, 

чоловік і ін . означують чисельно одну прнроду, а не природу, 

розділену поміж поодинокі окремі особи. Твк як говоримо, що 

Отець, Син і СВ. Дух є одним Богом, а не трьома Богами, так 

свмо ми повннні говорити, що Петро, Яків і Іввн Є ОДНИМ чоло· 

ловіком, не трьомв людьми. Григорій помиляється, приписуючи 

трьом людським особам одну спільну реальну лрнроду, бо вони 

мають тільки спільну абстрактну есенцію, а не конкретну, ре

ально істнуючу природу. Під впливом ідеаліЗму Плйтона він змі

шує ПОРЯДОК льогічннн і реальний. Одначе відносно Пресв. 

Трой ці Григорій вповні поправний. Трн божі особи мають спільну, 
одну й ту саму божу природу. Також їх ділвннй на зовні є лиш 

орна, спільне уСім трьом особам, а не потрІйне. Воно бере свій 
початок 8 Отцю, розвивається через Сина, а кінчитьсй у Св. Дусі. 

отже рlжниця поміж трьома особами полягає лише иа їх "ід

ношеннйх .• Одно є причнною, а друге з причини; в тім, що 

( з причини, знову розріж няємо: ОДНО походить безпосередньо 

з причини, рруге посередньо через те, що походить безпосе
редньо з першого" (до f\влавія). Григорій приймає, як З того 

виходить, - подІбно до інших греЦЬt(ИХ Отців - на походженнй 

Се. Духа форму і'Х. tOU 'lt"lJ.t('b~. ВІа. ~ (jU u[ou і означує те походження 

терміном і'Х.r.6РIUСЩ:. При сьому він дуже 8ира3~IО переводить 
рlН:Ницю помІж 1CVVТjOtt; і ix':tOptUOLt;. У нього ся точка основн\нше 

обяснена. нІж у Василія Великого і в ГригорІя на~янського. 

В 'Avtt~(lТ('ttxbc проти f\.nол і нарія Григор ін обстою( ех professo 
дві ПРИРОАИ воплоченого Христа, зосібна поену, конкретну люд

ську природу. Слово утворило собі само з тіла Преч. ДІви люд-
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сьму ПРИРОДУ • • нерукотворну божу ПОСУДУ" (3101.1 i3G:t..10'J al.'Ip~
r.o{1jtO." гоміл. бесіДel на ПІ!ІСХУ 1). Христос не ( тОІ; І i tlPO<:, оле 
І .. ttp6owxoy (Проти Еви, 5), і Дnятого .ніхто 3 нас не посмів би 

НlI3ltDТИ Преч. ДІви Богородиці чоловікороднцею. ЯК JТ беруться 

зухвало Н!lзнватн деякі новатори" (лист З). Обі природи (ооо 'Рб. 

(ш~), тІло Д божество, залншаються 8 особі Ісуса Христа незм;· 

шаними (.ioU11.utOC). одначе тек, що через діЛ8ННЯ і зроснення 

однІ і другі прикмети стаються спільними кожноі з н их (ьі.; "ta 
~II IJUlld'f'(>!Y 'С. и.і c:l011~ota.\I 1.СН\lа 1!,.,о3а:І ixa.ti(r.'X'; A:""q;l.t.por:, Проти 
Еен. 5, - communicatio idiomatum). В нвуці про Т. Евхарнсті! 

Григорій дає кляснчне свідоцтво на моментальне переЄСТ8леНН5І 

(1LIitа,;rОL1ІС:Щ; ' I�-'tа.ОtОtХI{оаlt;) 8 хвилі ОС8ячеиия; "Вірю, що хліб '1'і!I ' 
кож і тепер, в Х8илl, коли через боже СЛОІ:ІО € ОСВЯЧУ8аний 
(txjщы-'-vоv),' зарвз переміню~ться (.мn..; I-'-l t~1tОtlіQ3-~I) 8 тіло 

СЛ08В" (Вел. кат . 37). При описі старохристіянського похорону 

(Життя С8. Мвкринн 46) він згадує про заупокІйну лІтургію, да

ючи Т8КИМ способом посередньо свідоцтво на вІру в чистилище. 

Григорій нісський відступив вправді від на8чань Орігена 

в 8нтропольогіТ, З8те в еСХ8тольогіі він дався звести ОрlгеН080Ю 
наукою про а:ОХ4t6лt~Оtl';, Преекзистенцію душ і ЇItH~ увязнення 

в тілІ задля ynaAtty віи рішучо відкидає. Подібно як Тертуліян, 

у погляді Н8 повставвння душі, він трздуцlяніст. Оригінальна 

~ ного дуМК8, що В первісні й божій ідеї чоловіка не було ріж

ниці попів, 8ле щонно пІсля передбачення первородного грlХ8. 

ТВКОЖ орнгіН8льна (: його ДУМК8 про вІдкуплення: Христос при· 
н.в на себе природу збірного ЛЮДСТВ8 (ее дуже ПОГОДЖУВlIЛОСЯ 
у нього з перенятим вІд Плятона поглядом про реllllьне істно-

88tlНЯ загальних понять) і З8ДОСНТЬУЧИНИВ З8 8сlх У формі СТИ
слого викупу (А.6tРИІI';), який вІд спр8ведливого Бога нелеЖ8ВСЯ 
дlЯ80ЛОВН, ОДНlIче Григоріі1 ЗнаЄ також теорію З8Доснтьучннення 

й ЧllСТО на неТ наТЯКlI€. На ного ДУМКУ будуть усі люди, ба не лиш 

ЛЮДИ, lIле навіть злІ Аухи, ОСТlIТОЧНО спасені й Аобровільно по· 

аернуть до 60Г8. КlIРИ другого світа, також і лекольні кари, не 

(: ЧИСТО аіндикативними, але заразом меДИЦНН8ЛЬНИНИ, й том у 

лише переходовими, не вІчними. Правда, Гриr:орій на богатьох 

місцях говорить про иевгасзючий огонь, про неЗllгибаючого черва, 

Т8 просто про вІчнІсть пекольних кар. Та в усіх тих 8ИП8ДК8Х 

він розумl~ пІд вічністю тільки довгІ періоди часу (lШхра;! 1t.р{ог"t). 
Тону всі спроби бороннти пр"вовіриос:ти Григорія на точцІ його 

еІсатоnьогіТ •• ку вІн ВНКЛ8Д8€ в своій Велнкіl1 катихизі (29, 35) 
та в творі Про АУШУ й 80скресення, Н8лежнть уважати 3D Д8-
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ремнР}. Від Орігена Григорій ріжнитьсSl тільки В ДВОХ точках: 

l.I) прийма~ тотожність 80<:кресшнх тіл із т ілами 3 часу ЖИїТSI та

кож ЩОДО М8теріі, п ідчас коли Орі ген приймав ЛИШ тотожність 

ЩОДО форми «(іВос); б) його апокатаста38 є одна й остаточна, 

підчас копи Оріген приймав І":ожлнаість дальших упедків, ОЧИ

щень і аПОК8тастаз. Григорій нісСЬКН И є ЧИ не ОДИНОКИМ у ІУ 

СТ., що заступає ще теорію ПРИ8ернення усього до первісного 

СТ8 НУ. 

ВНАВННІ : Mlgne PG 44-46. 
РосlАськнА переКЛІІА: ТворенІ. ГригорІ ! сп. Ннсс мвго. 8 час,сА. Мос· 

К811 1872-
ЛІтераТУРІ!: Неуns, Dlsputatlo hlst. theol. de Gregorlo Nysseno. Leyden 1835; 

L Mertdler, L'Jnlluence de 11I seconde sophlsllque sur J'oeuvre de Gregolre de Nysse. 
Renn~ 1906; Fl.ufhauser, Dle HelJslehre des 111. Gregor УОП Nуssз. MQnchen 19]0: J. 
L~z. J esus Christus nach der Lehre des hl. Gregors УOl1 Nyssa. Тгlег 1925; д. ТН · 

ХОМИРОВ1>, Св . ГригорНі Нисск!А, КIІК1> моралИСТ"Ь. Могнле.1> Н ІІ Дн'hпр1> 1886; 
В. Несм'hЛОВ1>, ДОГМlІтичесКIІІІ снстема св . ГригорІ ІІ Ннссквro. КВ,ВН" 1887; М. 

е. ОКС]IОК1>, 3с.втопогІIl св. ГРНГСР!ІІ HHCClla ro. Кlе'1> 1914. 

§ 12. Амфіnьахій, еп. з Іконіон (t по 394), й ІНШІ 
малоазійські письменники 11 доби. 

Небагато відомостей, які Ma€MO про F\мфільохія , завдяч уt:мо 

листем ЙОГО приятеля 9асилія Великого і його свойка Григорій 
IНlзійнського. f\мфі льохій уродився десь ок. 340-345 рр. в На
з і янзі (Діокесарії). образувався в школі ЛіБClиія, с опісля пере

селиася ,РО Царгороду і був там судовим оборонцем. Внаслідок 

невідомоТ близwе невдачі він зразивсй до свойого Зва ння, п оки нув 

Царгород та вїмавсй аскетичному життю в околнці На,іяюу. 

Василій Великий так цінив f\мфільохія і так йому довір.в, ЩО 

посв.тив його в 373 р. иа епископа в [кои іон, як е було свіжо 

п іднесене до МllТРОПОЛії новозорганізованої л і квоиської церков

ної ПРQвіиції. Опісля зустрічаt:мо F\мфільохія на соборі о Іконіон 

проти пневматомах ів 376 р., на вселенськім Соборі 8 Царгороді 

381 р., на собо рі проти ригористичної секти месалlян в Сlде 

в Памфіл іТ 390 р. та на соборі в Царгороді 394 р. ВІд сього часу 
ПРОПllдає по ньому слух. дата його смертн невІдома. ЗД8 t:тьсSl , 

') ЦарГОРОАСЬМИЯ пвтр. Германос (t 733) уваЖIІВ асІ мІсЦІ! у ГplolГ09iJl. Ае 
переЧИТЬСІІ вІчне ОСУАжеНИІІ. за ]нтерПОПllцl'. J1MI поробил и ор]геи1сти : а но

в]ltш и . часах боронм. ТI!ІI(ОIlC І ГРlolropll HICCblllOl"O 3НВІоІмд оборонецЬ праю.lр
нос:тм ()рІгеН8 Vlncenzi {Іп S. <Segorii Nyss. еІ Orlgenls sc:rlpta еl doctr]nam novа 
recenslo. 5 voI. Roma 18б4-1869~ 



п 

ЩО він не ДОЖИ8 403 р . , бо його не було поміж учасниками со· 

бору Під дубом. 

З того, що 1'111 ЗНlI(МО про ftнфіnьохія від Василі. Великого 

І від Григорія нвзіянського. 8 також j зі змісту власних f\мф і · 
льохієвих творів. мажнв 3аl<ЛЮЧІПИ, що f\мфіпьохій був визнач

ною сучасною особистістю, людиною зрівноваженою і здорового 

практичного ]",иепу. дУХОВ<J F\мфільохіі1 цілковито піцходить до 

&снлія Великого, свойого покровителя, приятеля й дораДНИК8. 

Він 1"188 більше глибоке й ніжне ві,цчут1'Я для чистоти віри, ніж 

спекулятивні богословські Ааровання. Теодосій зачислив також 

і його ДО тих епископів, 3 ЯКИМН погоджуватися 8 вірі значить 

тільки, що бути правовірним. 

F\мфільохій писав багато догмаТl1чно,поЛ(мічних творів, про

повідей і л и стів. З ннх збереглося мало що - по деяких тільки 

заголовки, по інших переважно уривки. В ці лости діЙWОQ до 

нас синодальний лист, зредагованин F\мфільоltі(м на соБОРL 

в Іконіон У З7б р. проти пневматомахіВ, про божество Св. дуltll . 
Окремий його твір про СВ. Духа (.що він є Богом, також по· 

КЛI!ІИltємим і всеногучим·), про Itкий згадує Єронін, загииув. Пі

знlйwі собори й пнсьменники поклнкуються дуже часто на за

гинені нині таори, проповіди й листи F\мфільоltія, У sких він 

займався тринітарннми і ХРИС:ТОЛЬОГічними питаннями та най· 

більше поБОРКlІ!І1!l8 аріянізм. Без початку і без кінця зберігся 

його полємічний твір проти енкратитів (епотвктиків або гемелі· 

тів), які відкидали супружжа, вино, мясну поживу Й liе прича

щалися кровю Христа. Крім сього збереглося вісім проповідей 

(переважно літургічних) F\мфільохія, та - поміщенІ між поемами 

Григорія нс,jЯL"СЬКОГО (Migne PG 37) - Ямби до Село кв, дидак' 
тнчн і стю:и, у якиlt F\мфільохій заохочує СеЛ(IJка, СИНС полко

водця ТРСlІна, до чесноти й пору чає йому студіі св. Пнсьма (в ниlt 

поміщений список квнонічннх книг). 

B,",AIHIH. Й ./ІІтература: К . Ноll, Rmphil~lus УOn Ikonlum Іn selnem Ver· 
h8ltnls %U den grossen Карр!ЮOZlеm. TGblngen 1904: G. Flcker. Rmphllochlвna І. 
Leipllg 1906. 

Інщ І МІ Л08з1йсьtll пмсьме ннмкн ((добм: 

І. /ІІарм,",л. еn. "нкнрн {t ом. 374~ ropwчмй 3~СТУПННI< HIKeACbllMX рІшень, 
.мl ОДНlче .Ін СІМ poSYMI. ммп"но. В обшнрному т.орІ HealaoMoro 3I1ГOnОВI<У, 
маП,",Сlнlм ПРОТІ< арl.н (ron08НО протн софІста АстерІ.) І оборонІ нlкеАсы<хx 

plщень, 1'\аРI<I4./1 8HCKaJYllfl.CII про Преса. ТРОЙЦIO "О,lUtлlстнчннм способом, 

Т8М що заnеречува. plжннцlO осІб У ПресІ. Тройці: Слово не було <:n01l0l1811<Y 
особою. ме умом ОЩ.; щоАно Боroчоловlк Ісус хрнстос 8)1ЙШОВ 1з Прес • . 
ТроАцІ. початмоео 6езоrn_дно одноТ, ,.1< Оl<рема особа - боЖ)lА Снм, .ІІ,ІІ •• ІА-
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ItУПЛС"НІІ ЛЮДСТ811. Rpll1HH ОСУАІН'" науку МаРМНJlIІ ІІІ!. СIІІСIІ[lІІиlзм. Еllсеа!А 
J КесврlТ зБИ81111 НВУКУ МаРІСМЛ8 у (вorX T80PIIX І ,берІг 6огато ЦКТІІТ[В з1 ІІІ' 

("неного МарКЮІО80ГО твору. В ЕпJфанlІІ 5н08У ( II ~YiptCi\l 72, 2-3) збереГnОСІІ 
вlроlсповlДIІНlІ!ІІ, .ке Мврка111 пе~а8 був пвпl 101111:11" t 11 341 р . 

Rettberg, МагсеШВПIl. с.ошngeп ] 794: Th. Zahn, Marcellus vоп 1\nCYflI. 
Gotha 1857. 

2. В8смnім, СП . ,""нкнри (t 011.. 366). провІдник rOMol!YJll1HcbHoro сторон
ИИЦТІІІІ, пікар, nOCTII811ClfMA епископом п1сл. УСУlіСННIІ МаРКНlІ11 J 8t1ltHpc"Koro 

enloCC:KOnCI>Koro npe<:T()J111 в 335 Р По &еН/І'СIІІІ ОС:ТМI1 два дог,,,,тичн[ письма, 

n~peI'1Hc:aHI 11 Епlфll"!.: окружне п1он:ько В НКНРС:"кОГО С:ННОАУ .s 358 р_, .ке зnа
,АНІ С81'1 811<:1111''1, І npo"lllNIITHe nHCbl'lO J 359 р., .КС 1111 )ладна С:ПlnЬНО J ЮрІ!", 

сп. 1І110ДНМСН(ЬМНМ, Аого таlр Про Д'.ицтво, 31I1,11реСО8I1И14&1 до ЛетодІІ, дуже 
ориГlнмьи",Д 'м]стом, мильна припнсано 8асltлl(ви &ІІИКОМУ (М]gnе РО 30). 

J. Sch]adebach, 6аsШus von RпсуПІ. Leipzlg 18~. 

3. ЕВС11п1А, сл родинного M]Cfll Себllсте 8 МllJllд Вlр",ен]!, строгнй аскет , 

lIJI е в Р]ЧІІХ догматнки дуже иес:111I1НЙ. ВІн 6у. дІйсНІ"'" ОСНОВНИКОМ ",ОН ІІШОГО 

.ип,. • МВЛlй Rзll, уч итие", IІске, lоІ І 'ре'у при",еле", ВасилІ. Вепикого. ВІд 

373 р. ЕВСТВ1[Й перек1оІНУВС. через plжницl в догматичних ПОГЛІД8Х У 388)'" 
10ГО ворога 8аСКllIIІ ВелИКОГо. НинІшн" КРИfМlСа 888Ж8!! Аого фllЛЬСИфlМIІТО

ром лнстlв Василlll Ведикоro до Rпonlиapt" ,Л.одимеТ, чим Е'СТIl1Iй хат]. 

припнсауи Вllсилlе.и ВелМКО"У СlІвелl"ніС1ичнl А 8лолlli8pНС1нчнІ БIlУДИ. 

Е. LooI's. Eustll!lus V()I"I Sebaste. Наllе 8. S. і898. 

4. Rстерlй, еП. 1\"8зе1 (ок. 400 р,), ви,иачний бесідник, пlсп" ІМОГО асТМ0 
21 пролоаlдеА і ури.ми В КІІтеН8:1( (Мlgnе РО 40). 

5. Мвмсрlй, ел. М8гне,IТ, учасн"!! собору ПІд дуб0'" 11 403 р., BIIBItI~Obc.. 

8ВТОРОМ оБШИРНОГО 8поп~оге1ичtlОГО таору в 5 книгах l'IIoIIOT'vТj<; ~ a1trn.pttt· 
'Xt.<; "'ро.; " ЕЛЛ1jvа:<; (ЄДННОРОДИИЙ або вІдповІдь ПОГIІН8") Є ее внду",ана ДИС
ПУ1а в ФОР"І ,акидlв І IІlдпоаlдеА помІж ВІІ1ClpОМ І погансloКН" фlnloOCOфОМ, 

ІІК ВНХОДИТЬ 3 тексту закидl8, НОІОПЛ.ТОН[КО'" 1l0рфlрl!!м. 8ВТОРО'" загиненого 

пнС"ма Проти JtPиСf!IІН (t 304). Інші 3Н08У крнтнк" 88аЖ81ОТЬ, що си ... ПОГlн' 
СЬКИМ фlлl>OCOфoм. ІКИй пlАдll1: КРИТИці зміст книг Нов. :іІІllта (8НТИЛЬОГП. 

воскресенн. Ісус" Христв, ОСТ8инІ plчи) І: Є рок n ь, нвмlсник 6Iтии[f. 

Ви,"НИ. : С. Biondel, Мас::8rl1 М!ignetls quae 5Ц)C1'SU"lt. Рагlз 1876; G. Sch8lk· 
hIIusзeг. Zu den Schrlften des МзkarIos von Мagne5!в (Тех!е und Untenudu'1gen 
ЗІ, 4). Lelpzlg 1907: L Duchesne. De МаС8nO Мagnete е! scrtp!ls eJus. Рагlз 1877: 
1\. HalТ13tIc, Krlt]k des I"t Testamentes vоп еlпст grlech. Philosophen des З Jh. 
(Тех!е und Unters\X:hungen 37, 4), Lelpzlg 1911. 

6. ФИЛИl1, преса, з1 Сlде в Памф1J1і1. на'nИСВІ ОМ. ОО р. оБШI1РНУ Xr,tatt
';J.'IIX~ (CI~t.p{a: в зб Мllигах І вIдПОВ]ДЬ нв три мннги ЮЛ[lІна ВI.о.СТУIІНИIІВ ПРО1И 

гanиnеЙцlв. 06в сІ Т8ОРИ :sагинули . 

7. ФllIІоОСторГIА, уро.о.жеииll 011. 368 р. І 6орlссос: У К8паАокlІ, написа8 

ЦеРКОІНУ IсторllO • 12 книга., 81д початкІ в apl"HI'MY до 423 р. Свм С8НО"!.· 

не"ь (8номеll, 8 '8КО* мlJI(н"рист), в!и пише стороииичо. З неІ :sберlгOl досить 

обшнрикА 8И111Г У ФотІ. І фрегиснти. 

Вимннs: J. Bldez, ОІе grled\lschen chrlstIJc:hen Schrlltsleller der ersten drel 
JhurЮегtе (ВИА8ННIІ берЛlнс .. коJ 1\к8,Д. Наук). Le[pzlg 191З; Р. ВІІІіПol, QuaesUo
nes phllostorglanae. Рвгl! 18.91. 
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8. ПалIlI1IR. сп. :!І Гen~НОПOll]С у БlтинІI (t 011. 425), ПО11НШl18 ЖWТТt;ПНС 

10llМЗ з'>лотоустого а фор'" ,ц:IЛЬОГУ 3 РИМ(ЬІСН" AlIІКОНОМ ТеоДОРО" (МІр PG 

47) І жмпt:пн(м монах]в, Імl вІд C8ORoro ЗАр&ата Л'.3і!1. 8ИСОttОГО УPSДННИ8 

прм TeoAoclt:8H 11. Alстали на!а)' л.ззlіkыt8 !CТtIpl" (МJgne p(j 34). СІ жипt:

пнен "01l8х18, ІККХ ПanllwА "13" /111 ОФбlolСТО У СllОТХ подорожа:ll І на 8игнаннІО 

11 ЕгиптІ, lс:ткуlOТЬ У ДІЮ}!: грецьких редакцІ"", (аВ1(НТИЧНОIO буде ИОРОТШ8 

3 них) 1 11 D ""СllСIЩНХ n~KnllA3X. 
КРИТИ'!ІІІ .M ~IIH "JI ЛІ.,JАськоТ [сторlі; &It1cr, Te~tes IInd 51udles УІ. Cam

brldge 1898-1904: А. Lucot, Textes сІ Documents. Parls 1912: 81111811НІ ширшаf 

"(автент ичноТ РСДlІкцlТ; Preuschen, Pe]ladius lSId Ruflnus. Cilessen 1897. 
9. Теодот, сп. Rнкнри \t перед 446), ПРОПl8НІоІІІ НесторІ. (наПН(1І8 бу. 

проти НесторІ. 6 кнмг ДО ЛІІ1І38, ІІн1 ззтрlllНЛI4СІІ) І СТОРОННИІІ. ИИРИIl81 8Ілем, 

call,llpliiCbKoro на Ефе'ысмM СоборІ, полишив ВИІСЛ8lД нlмеіісьмого СИ"'ВОЛ8, 
в .мому поборює несторl""lзм, і 6 гом!лI Н. 

З Ін ших М8лоа,IДСЬКИJl; еl1ИСIІ.Опl В, CTOPOltHMKIB ИИРИIlI1 I1lІексендрlАсь, 

кого: МеМllОIІ з Ефе,у лишив одии ЛИСТ до ца?ropoдського ДУХОllеЩ:ТВIІ: Фlр· 

Мое: , ИесllрlТ ИIlПllдокlАськоІ 4S догматично не::sна Ч lt их листІ.; RMIlK!i:I ] Menl· 
тене гомlлlю І две листи; RМфlЛЬОХ зІ Сlде УР" ІОК листа (Mlgne РО 77). 

10. Е.теplіі. сП. ТІ"ІІИ (t 011.. 43~), сторонник НесторІ., ОСТІІ.ИВ S листІв, 
,бережених у лвтинськІм переКЛllдl, іі урнаки оБШНРНОГО письма проти ИИРИJlа 
елсlІ.сан.АрIАсыl.гоo (МІр РО 28, мІж псевдо·f\ Т!lНIlСIЄIІІИМИ творам-и ). 

О. Fic:ker, Eulherlus УОП TYBn!l. Lelpzlg 19С8. 

11. Св Про.л, ~П. ] Иt]lмос, а О'llсл. цеРГОРОАськиіі ПlІтрl.рх (434-44б~ 
противннк НесторІ., ВИ'НIІ'Іииіі проповlа,и1о4К, Л1о4шив 25 проповІдей І 7 листІв. 
Першу ]1 своІх проповlдсіі На nOJl;BlIlIY Преса. богородицІ (Мlgne PG 65) вllІ 

.иголосив у присут ности Нестopt • . 
Fr. Х. Ваисг, Proc;los УОП КonstзпІіnopel. М(П:hcn 19\9. 

ІУ. Антіохійці. 

в -F\нтіохії, що була вітчиною імени .. христіяни ~ (1\п. ді"н. 
11, 26) і мела за собою світлу й живу традицію еід апостоль

СЬКИХ чвсіе. еИТ80рилася окрема 60госло8сь)(в школв, Т8К на 

полі ексегези АК і на полі ДОГМАТИКИ протилеЖНIІ влексаидрій

ській школі. Одначе се не БУЛ8 інституція ТІІКІІ як злександрlй

ське ~L"(ХО"І.ал.[to\l, але ТрВДИЦlин а школа, т. зн. у ній переходив 

спільний НаПРЯМ У толковснню св. ПИСЬМlI і В підході ДО HlIYKO
вого розбирания правд віри дідично з Рllliших на пlзнійших ПИСЬ

менників. ПОЧІІТКИ сеі школи 6лизше не знані. Звичайно І!ІИВО
АИТЬСЯ уі вІд антіахійських пресвитер ів доротея (кІн. ІІі СТ. ) 

І Лукіяна (t :'12). Евсевій з КеСllрії onosiДllE (Церк. іст. VII, 32, 
З-4), щО він сам слухав учених ТОЛКОЗ8НЬ Доротея на св. Пи
СЬМО. Можливо, що Доротеєвим твором є лєгендарні ЖИТТА ста· 

розавітlх пророків. Про Лукіяна маємо вже більше вісток . а НІІ' 

віть і ЙОГО житнпис Життя й мучеtlИЧIІ смерт" Лукіянв. Він ро-
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Амаси 8 СаМОС8тІ і від Павла зі СВНОСгlТН (від 2БО р. витіОХJИ

(ЬКОГО епископа) переН5ІВ субордннаціяністичні погляди в науці 

про Преса. Транцю. 3в сі поглядн були еонн оба вилучені 3 Цер

КВН трьома антіохійськнмн соборами. Лукі ян 38СТУП88 субор,о.и

Нl!\щіянізм через ціле своє життя тв стався батьком аріянізму. 60 
Арій був його ученнком і нзвіть зве В себе ~лукllІністом· (Епі

феоній, rla·laptf.oY 69, б), Велике пошнрення найшов був у сирій
ській , а опісля і 8 царгородській Церн ві грецький текст сімдеся

тьох і новозавітній текст (бодай ЕвангеліН). зрецензований Лу

кіяном по єврейському тексту і по нанкрвсших грецьких рукописах. 

Інші твори (Про віру,lcповідання Віри) та ЛИСТИ ЛукіЯНlI пропали. 

В своїх ПОЧ8ТК8Х була ентіохійська школа передусім 

ексегетичною школою, яка, відмінно від алеКСllндрійської ШКОJІИ. 

держалася букви тексту й толкувала св. Письмо в історично

граматичному змислі. Старозавітні події вона В88жалer. дійсними 
історичними подіями. З глнбшого розуміння історичного змислу 

вона виводила прообрази (&Itwpi!X) лиш у ТlН< И Х місцях, де ее на
казувала звwзь між Ст. і Нов. Завітом. Ся метода толковання св. 

Письма стала дідичною в антіохійській школі І загалом по ннн і 

принята в Церкві за вла стиву. здорову методу наукового толко

вання св. Письма. 

f\нтіохійці не тільки що сторонили в ексегезі під аЛЕГОРИЗМУ 

александрійціВ, але ріжнилися від них ТDКОЖ У науковій теольо, 

гіі. Теольогію tl.нтіохіЙців характеризу~ позитивний і практичний 

напрям. Коли александріиці, що оставалн під сильним впливом 

СТ8розавітнього супранатуралізму і Плятонового ідеалізму, вихо

дили в теольогії радше від таїнственного, надприродного свіn 

(а paгte Оеі) І спекулювали над таїнствами тогож світа, то ан

тіохійці навпвки - опиралися більше на реалізм і f\ристотеля й ви

ходили у своїх теольогічних міркованнях радше від видимого 

світа (lI parte hominis). При сьому 8нтіохіиці придеРЖУВ8ЛИСЯ 

стари х ТРllдиц ійних формул і толкували тексти документів СТІ!І

ровини TlIK семо БУКВа;1ЬНО, як і св. Письмо. Нехіть до спеку

ляцІї й до супранатуралізму викликала в антіохійській школі ра· 

ціоналістичні тенденції, а 8 слід за тим Т8кі блуди, як субордн

націянізм (аріянізм), несторіянізм (дуалізм у хрнстольогії) и Н8-
туралізм у сотеріОЛЬОГії (Нi!lзваний пізнійше пелягіянізмом). Най
визнвчнійшими представниками сеі школи за час її РОЗЦВіту 

були: Діодор, еп. Тарсу, IВ8Н Золотоустий, Теодор. еп. МОПСВе

стіі, Теодорет, еп. Киру, Несторій і Ісидор Пелюзіот. Rполінарій, 

еп. Ляодикеі, належить до антіохіиської школи тільки геогра-
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фічно. Він поборював у хрнстольогlt наук у про АвоособовІсть 

Ісусе Христе, яку заступали майже всі внтіох ійці, за 8н1"1<0" 

Івана 30ЛОТОУСТОГО, одначе сам попав у противний блуд : Слово 

(М.,.щ) У воплоченім Христі заступило місце духа ( ... с.іІ,;) - ЧИН НВ 

руШИВ цілість ЛЮДСЬКОЇ природи Ісуса Христа та СТ8 8 предте

ЧЄIO моноф l'нтнзму. 
На Dнтіохій ськім терені велас я ДОВГО боротьба між стрОГН

МИ й поміркованими JаСТуЛННК8МИ нікенськнх рішень, із ЯІ(ОЇ 

П08 СТ8Л8 В f\нтіохП, Т81(И У правовірних кругах , з",тяжна т. 3 . ме

летіllНСЬКВ СХИ3М8. КрІм сього ftиrіохія була вітчнною ДВОХ нових 

<ресен. впопlНІІРН3МУ й нееторіянізму. 

1. Мелетіянс.ьк& СХИ3М 8 (330-415). 
В часі Нlкеl!ського Собору був вІд рому епископом .... HTloxll E.cтaTI~_ 

В Ін ВМ'НВ'І"'8С11 на ~I ІК plWY'lHA І ревннА протнвннк ерllнІ,му, е onlCnI 
, с:воlх пнс:ьмах поборюваа врl.нlз м І алегорнзм anемс:андрIАцlв . ~oгo пнс:ьма, 
переважно eKce.reTH'IH I, попропадалн . Rрt.нІ'уючl протнвннкн ЕВС:1"В1"11 З8К"' 

"УIІМ Аому C:IIBeпIIHI, .. І ПО(:1'арanИСІ про 1"е, що ІІНtlollliс:ьмиА собор 3 3ЗО р. 

3110ЖИВ Яorо З епи(:копського Прес1'ма. ЦІсар КОНС1I1НТИН прог"ав Аого nlC1l1 
'ТOtO АО Tp8K lТ, де вІн і поМер. То"у. що Aoro Нllcnfднмки БУIlН закритими арІ 
lиамн, ІкІ 1"lльки , orЛIАУ на КОНС1I1Нtина ПРНSНІІВал н нІ кеАСьк! plшеННl, 

вІДЛУ"1К1ІIІCJI C:tPOro нІкеliСloка чвстина вlрнмх вже а два рок" по зnоженн lО 

ЕВСУllтlІ від епнскопа І ,гуртувалll СІІ "МО прес:ВНІере ПВ.lІина. Іх НІІЗВІІНО 
евавтІ.НІІМИ або паВlІи"IIНІІ"" . ОДНі!"1!!: 3Н.ІІч нlliwа ЧВС1ННI!І прваовlрних не 
зрмаМІІ .вваи s епископамн, бо сІ епнскоп н не .НJlIJЛ.JlН с:ебе оувepro врІ.· 

НІІМН. ОтСІІ то Ч&С1'нна "р8вов!рИКІ, чнсеп"но бln"wв 81", попереяньо', rypTY
aanllСВ 1ІІ.0nО 06раЮВ/lННХ "онахlв Дlод0р8 А фЛJ;аt.НІІ. В 360 р. /lИ6Р8НО анtю.. 

хІljсloКНМ enHC1ll.OnOM Мепетlll, БУIlWОГО еПИСКОП/l в Себапе в МмІА ВІрменІ'. 

МепеІ1 1i скоро ЗЕАна8 соБІ З/lгаnьну СНМПlltlю в І'Ін ,IОІI' завД"КН тн .. високнм 
JI~M А)'Х8, "мІ У HbOro п!дн0С8Т" всІ 'рн ВелнкІ КаПlІДом lАцl А Іван 30110'0-
УС'кА . В І'ІнуІоxl' МепетlА заствв 8Ж чотирн pcnlгlАнl аopotIНКЦУВІІ. ДО ТОГО 

рези",УNlІІ СІІме тот ІІІ І'ІнтlохlJ ц!С8р КОНСУ/lllІI А , пtpf:МОН/lllиА, ,/lгoptnнlі 

«м'/lрIIНИН . Ct:9tд таКНІ В\,цНОСНІІ МепеІI А - 8прочlм дуже огл"дннlі -
не ",Ir JlOIIro /llаlруватн. НО МРlдженlА цІсаре" ДНСПУІI 8 форм І черГОВИІ про· 

ПОlllАеА Н8 теКСІ 1II.HHrH Притч : Господь сотворнв мене (.11. npeMYAplab) на 
початку СВО'І доріг (8, 22) вІн ,аlВНВСIІ отаеруо Iсповl",НМltом ;'l-І-t,о60tщ . По
рра) ненІ apllHH обвнннnн І Аого D са8елlllнІ,,,,I, е КонстанtlЯ S8CYAHB 1І0го Н/І 
вкгнаННІ . 

Щодно уепер усІ правовІРІІІ вfДЛУЧН/lНСІІ вІд епископа , І КИМ lill "Ісце 

npo!"HaHoro Meпetll бу. назначениЯ ІВНИИ I!рllНИIІ ЕІ!'ОЙ . за цIСI!Р" Юnllна 

8 tp.Ct YnH HKII в 362 р. BepHyaCJI Мелеtlli , ВИГНВННІ НІ! мновl цlС8Р'СltКОro 

еднкту, що асІ ПРОГНІІ нl KOHC1IHтtf:1'I епнскопи "ОЖУ1"" саобlА"О верТI'Н АО 
e.ofx enHCKoncbKHI ООдкlв . ВІрнІ ПОВНУМ" Аого з вепИ1ll.0Ю ред1аю. Одначе 

за I!pllHCtoMOfO цlC8p'l в.Лf:1tea мусів МenетlА ще AIlO" a наВОРОТI!МН А,н на 81'1 ' 
ТllанttII. Також І ВllУfрlшнl аlАНОСННН в йОго еПI!РХН не УМJlІІД811 НСІІ A,nl н .. oro 
корисно. Кр.АмIА ПРОУН8НІІ" врllМ ЛЮцJфер, еп . 3 KanlJlpl, 3IВИВС8 в I'IHTkn:lf 
в 362 р. - ще АО ПОВ080ТУ Мепетll :) першого ВИ ГН ІІ НИІІ , - щоби погодити 

• 
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068 Пр8М)вlркl СТQCЮккмцтва, мcnетlІ" І "8811""'1". 3A1!tTbC. A/lITOro. щО МС
пстl,,"м .IА"О .... n"с. оправАУПТИ СВОЮ преаоаlрнlаь перед чу",им епископом , 

Лкщlфер при'"в. СТОРОІIННЦllЮ павлнн!.н, а Па_Мlне "оса.тна на еПИСIІОПI. 

ДМlошl "!ІХОА" "МАН!!Т" обе СТClpO""lщтва, s ВКИХ Itожне ММО вже C80Aoro 
епископв, nНШМНСІ бе:J УСПіху. Епископ" IІнтlохlАс:ькоІ про. lнцl! А ІншІ східн І 

епнс:мonм (В CW)III), "иcnl 88сн"IА ВenHMHA) прнзнвваllК )амониим епископа" 

Меле,''', - алеМС:ВмдplАсьмl епископм, АтаНllсНі І Ао'О HIlC:nloЦHMIC Петро. в пt.o, 
iJtHI ... ВПnМВО )Ol І пвпв дам",з. ПР,ОНlІваnн "ІІКОНІІНМ еПНСIІОПОН Па8nИКIІ. Се 

становище папн, НСАостаточно Пolнформованоro про дуже nанотан! вlдносннм 

• f\нт10КП, буnо дуже огlрчмnо ,110 3ахо.а;)' 5",с:""111 ВI:1І"IІОГО. З 11118Л""0" дер
жав тамож ЄромІ ... . ВІІІ пІд час cao~oгo /lРУroго побуту в 1\KTIOIIT (377-37і) прк' 
н_а І' рук Павnнка са_'Н!ККІ пресвк,ера з sвстережеННJI"', ЩО не БУАе наnе

Ж8'Н дО "'ОГО духо_енства. Найкрасше sадокумен,уаалн с!lднІ еnископн, що 

npHSK81O'b Меnе, 1 1 sаконним еnНСИQflОМ A",IO!dT. внбнраlOЧИ lІого предсlдии· 

ком ЦlIpropoдcbKOГo Собору в 381 р. Павnнна на соборІ не буnо. однаЧ8 не 

81дot'lo. 'ІН 81к б111 ,аnрошеннА. 'ІН нІ . 

В часІ собару помер Мenе,IЙ. Ц!сар, ОтцІ собору А аlрнl Царгороду вн· 

ІВКnН свlА вenнкнА жаль по смерти епископа-Ісповlдника, Григор". иlсськиА 
вкroлосиа 1101'11 ПО.оронllе спово, а ,Іло його переае,е"о торжес,веl!НО. Ан

тіохію і ,ам лохоро!!е"о. Н08ИЙ предсlрнІоІК собору, ГркгорlА н8,IІ нсыtА, ' до

кnaдaB усі)[ ЗУСИЛЬ, щобн аикорнс,а,ІоІ СIO добру НІІГОДУ J snlкаl.Цуаати lJCТa' 

точно антlохlмську с.хиs ... у в ,он спосіб, що Павnин прнзнаІ: мenе,іІН, ІКНХ 

в Ан,lо_1Т була ПОД •• "IIО'Іа бl"ьшJс,lо. пра80.lрнимн, а ванн 3Н9а8 npHSHalOTb 
ЙОГО <,О) "І епископом . Одначе ОтцІ собору не прнстапи на се, аnе ПlаИ/НIСI 

маА",. OAнosrlAHO ,а тнм, щобн Н.CJllдннком МелетlІ БУ8 S8служсннй ант\о' 
хІнський пресактер Фnlвl_", ІКИЙ разом S Me.ne.тltM прнБУ8 на ЦарropoАСЬ ("А 
Собор. Вкбlр Фn.аl_на , св.ченн., ІКОГО йому уд1ІІК8 Аого ДОВГОlІlтнl й TOBapttw 
ДJoдop. сп. Тарсу, вlдбуnнс. в t\HTloxlT осІllНIО 381 р. Сторонництво ПаВЛИН8 дер

МВnОСJl тlnЬКИ 38ВАІКМ тІА обстааниі. що аlн мва признан НІ Риму. 80КО ОА' 

нвче, 'Інссnьно щора' ТО меншало. Паа""н висаlТНВ переА CBot:lO смертю 
(немвио"lчно, бо бе' І.его "еБУАЬ вибору) св_щеннlt8 E.llfpl. на свого и. 

с.п!д.НИК8, сnе й ееА не дlйwов • t\HтIo:dT АО бl/lЬWorо 'нсчІННІ, х.ч бу. еп"· 

скопом черс' по.не AeCJlTKnIT1!I. ПО liого смерти а 398 р. 8нс.па. І •• н ЗolIото' 
уст"", що вже тодІ був Ц8РГОРОАСЬКММ срхнеnиснопом, ПОСОllЬСТ80 АО Риму 
, просьбою, щобн там при,"в"о Фn_.I_на з;,ItОН"НIІІІ ан,lохlйськнм епископом . 

Пoconьство ос:.гнуnо бажаний успІх І твк"м способом .К[lщl усунено CXH~M1 

в а"тl0хlйськlА Церкаl. 
OCTallНlA арllнськмlі епископ 8 1\нтlо)[1І Доро,ей "усlа опусти," IІІІlс,о 

, "aKa~y ціСВРІ ТеОАос11 ще а 381 р. І в lА сього часу :!Іннкnа 8 1\нтlохІІ тсltОж 
І сама аplвнська ~pec:b. 

2. Plполінаризм. 

СІ хрнстольогlч"а f:ре<:Ь А[с,ела С.ОIO НIІ3.У вІд 1\полlнаpll молодшого, 

с .. на nlОАИКедського СВlщеннка того самого І"ени (1\полl"Вpll ствршoro). 

1\пОnlнарlА "0I10AW"A РОАНВСІ ОМ . 310 р. а Л_одмкеТ • С"pll, на п lВАень alд 

1\"Tloxlr. Під РУIІОIO батька, "ккlі 3 PtneкC8HAPIТ перес:e.r.ИІСJl Ао Л_ОАккеТ і бу. 
'ВН рlвночlІСКО СВlщеником І .чмтe.nеlll граматикн, а опlс.пJl • nlОАмкеЯськlJI 
WKon.I, t\пол l "аplli надба. соБ І солlднс МЛJlсич"е А релІгІйне абра'О •• ННІ . 

..3puy вІ" ,ако* сти. по пр"м'ру ба'ька учн,e.nСIІІ реТОРИIІИ 8 pl,дНОМУ мІстІ 
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ТВ ВММОН,.ІІ. 'apUOM цep~O'HMA Yjпll. четц. . На .ll.м~шу церКОВНУ up(tpy 
I\no.nlHapl1l ВПІІННУІІН рІшеННІ НlkСЙсt.КOf'О Собору. 1\ПО1\lнарI А :lItСТУП.В Іж го· 

р"'Ю по сторон ! капвдон l Ацl. А 1\'.1(11(11, ВІн "ввlт. ГОСТИВ У себе 1\TIII'HlcIJl 
11 34li р. , КОПИ сеЯ повертав :11 с:..оАоro APyroro ВИГНІІННS . I\полlн_рlА 'роБИ.СІ 

'.І'ІІУНМ оборонцем HllteКCbltHI plшен. АІІIТОro, що місцевнм спископ ЮрІЯ, 

нспрнхмльнмR обом 1\полlкврll'" :18 'хнІ погане ... І стуP,lI, був п!АО'рlllнА 11 Bpl
"нІ!lнl . ПО смерт" ЮрІв , 011. 360 р., ного вибрано епископом "lНІ_о_lрмоl 1110-
днкейсыll� rpoMIIA". пІдчас ""01111 I!рІ,нн 8нбjМЛН С:llоІ'м епископом Пe.nllгl • . за 
перСCJlIДУВIІН" ЮnllНIІ ВІДСТУПНИКІІ, ІІННН Зllборонн. був жркстtllнськІА "'ОJЩІІІ 

науку 11 noraHCIoHHI школах, 1\поnl нарlй 8SI.CJl ДО спlllКи з сі"тыtмM 38 110 ' 
джеМИJl творів христlІНСhlСОГО :ІІМ!СТ),. убраНі4Х в I(JIІс"чн І форми дl.nьосу, 

епопеі, дра"и , поеМИ, щоби в такиА спосіб заступити МOJiодl ЛI!КТJPY ПОГІІИ

СЬКИХ кл,сичиих творІ • . 1 так, 3 Е8а нгел lА І Rпостоn ьських ді,нlА 80НК 'па 

диnи AlllnborM НІ ЗРІІ'ОК Пл.тоно.ю!: дl.nьогI8, переспJ81!11М у 24 пlси,х на 

'раsoк Іn l,ди, початко.у БJБnlйну ICTopllO ІІІМ ПО добу цІрІ., а богато I нl.UОГО 

бlб1l1jiftlОГО "arepl.ny 06робиnм в драмаж І поетичних ГИМНІХ. СІ Т80РИ попро" 

паД8ЛИ '11 DиJмком метафрази на ПСlnТИР. 

Пlсп. Юnl,новнх перес.,IАУвань '.ернуеСfl 1\ПOJlІ нврtй МОЛОДUJмjif "о на

УІІ08О1 TeOllbVГlT_ ПО c.t.цOЦT.Y ЄронlМlІ. що СnУХlІ1І дого ВИlUlадtв ОК. 371 р .• 
вІн бor:по 'ІІ"МІІВС' ексеге,ою І .ЗtnIlДНВ безлІч творІв иа СВ. Пмсьмо~ (Ое 

vlris Ш. 104~ Сі Сl(сегстичн t т.орн,' Jlких 311nКШ МnИС' лише ци тати і фраг

",енти , БУІІИ ие так коментаp!lМИ.'К Р"Аше І(О;ЮТІ(И"'И букваnьними ПО.С>іеи-

1'1.101101 TeKcrl B, па~фразами з етич ними прнмlнеННlI МИ . КрІм того вІн писав 

апo.nьогетичиl таори проти Парф:р!. І Юлl.иа ВІДСТУПНИКІІ (Про правду) та по

nl!мІчн l твори проти IІрl'НИIІIІ Евномl •• проти свого рода монархl.нl,му н lкеЙц. 

М8рIlМЛIІ s RНІІИРІС. проти субор.ll.ннацlt.нl]му ОрlгеНIІ і':і ДюннеІ. IІлекс.дрIЙ· 

Cbl(oro ТІІ проти АУl!1Іlзму В христоnьогlТ lІитroхїtці. ДІодорв А Фn,вl,нв. ВсІ 

тІ таори теж пропаnи . Якраs с. ПOJll!м11І1І проти lІитlохlйцlа привела 1\"0/1110411-
plJI до хибll НХ ПОСn'Аlв у христол ьоrll. Як право.lрниА Il l кеl!ЦЬ, 1\поnIИ8рIА ие 

]верТІІ' на себе зразу пIАОЗplнн, . ткм БІльше, ЩО своl ПОГJlJlАИ вІн наРОЧІІО 

.5l1крнааа осторожно добираною TepMIHOJIbOrll!lO. ЩоАІІО а 373 р. cralla Aoro 
хрМсtOnt.огlчна наука предмето,. жиаоі AHCICYC[J. Папа ДІІма) ОСУАиа П на 

Р"'l'4ськlм синодІ а 377 р. ТІІ 3110жна 1\nollfHeptJI І його CtОРОНИНКlе .5 ур8ду . Се 

осуджеИИІ ПР"'И'/lИ 18КОЖ І схІднІ СИНОАИ , ПО:<4lж Інши нн I!'ІселеНСhКИД собор 

а ЦаргородІ .s 381 р . RnOJlIH8plA ие покорнас. А остав у I!р~И еж АО свое' 

смерти мІж рр. 385-392. 
БлУД 1\nOllIHapl. ПОllll(аа у тому. ЩО вІн , поборlOЮ'!И Дfanlз" у хрнсто' 

nьогlТ Дlодора А ДРУГНХ 8HTIo~iAцla. предтечІІІ пlзнІАшorо Ін~стopl.иlзму. пере· 

КИНУ8СІ иа ПРОТИ8ВУ краАНIСТЬ І СІаа сам пре.,ечею МОНофl~КТИSМУ. Йому 
IIHaaaI!1l0C', що 1188'111 1041'111 aHTlo~IAцj8. занедто а!дмеЖО'уючl двІ соверwеин l 

природи в Хрнстl, не т!nькн ]IІГРОЖУIOТЬ єднlСІЬ особи Христа, аnе ТІІКОЖ 

І Аого C8IJ1cT'" Щоби 8ККПЮЧКТН а ХристІ УCJIIlУ НОІКЛИ8fСJЬ грІха. 1\ПОIlI НІІ' 

рІА оБКРО'. пюдську природу ХРИСТІ! . На і':іого перв!сну думку. СnО80 ]IІН'nО 

при ВОПllоченню мІсце ПЮДСЬМol душІ XpHcrll. ДІІ'ТОГО каже Ев. lall", що 
СлОВО СТІІЛО тIIІОМ. а не чоооаlмом. ВОПllоченн. - се o1i~%w"~,., 8 не iVdv3ptOl_ 
mj"t~. ПfзнlАше вІн ПРИТІГНУ8 до помочІ в поасНlОва нмlО 80ПllачеННJI ХрКСТIІ 

ППI,оноау ТРИХОТОМIIО і Кllза8, що в IІОПllоченОІ'О Христoll ОСТllllа аПр"'вдl HKS
ша nЮАСhІСIІ душа . ОАначе Сnово заНlnО мІсце духа ( ... "ь~, """')v-a). себто М ІСце 
ЛlOдс,,"w.оrо ро]уму А Сlоб!Jr.нol воnl. Отже ВИХОАНnО. що в ХристІ І! ие тt,'ЬІСИ 

б' 
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ОАна особа, але 1811.0Ж 1 О,ІІ.НІІ соаершемна приро.а, бо тіІІ,,"" CnОIЮ t: ПрМtt

ЦI'lПОМ с8ОбlАНoro дln8Н НI . Негативнв !acnуге "пмlнерl. бодаА у 10Н1, що 

вІн перШН" 1І""."Г"1. розгmlА8НК& ХРНСТОІ1ьог!чного пктаННІ . 
"П01llнарн:". пош"рнас. АУме СІІ.ОРО З88J1,8Н" wмpcжtА І xHтpfA пІтере

тур"'" проп.гаttAl . Са" АполІнерІй аммладаа С8010 неУК1 не т\n_кн. чнcnен· 

ННІ СНХ АОг .... 'ичНих творах. ме н •• lть - Іду"" З8 примІром ерІ." - по· 

ПУnlРМЗ, ••• П • пІСНІ., СIU18ДІІННХ АЛІ 8ЖНТМУ cllOfx поромнимІ •. 1<01lИ цісар· 
ськими демреТIІМН було наК8З8не папени. Аого ере1"'!""Х "Нс ..... , ТОАІ Aoro 
ученими етапи ТІ ПОШИРlОв.тк пІд l"е"IІ"Н ПРllаоаІрннlt письменникІ., н . пр. 

Гриropl. ЧУАОТ8ОрЦІІ, 1\T8H8d., nanla ЮлІ. І А ФелІкса. Т .... І 1І0.СНIО(11)(., ЩО 

ІНРВЗ єретичні таорн RnonlH8pll s6eperlIHC!l, пІдчас копи "01'0 правовІрнІ таор" 
"роом". СІІІА обмвн Ім вповн І 8Аава. Богато цеРК08ННХ пнсьменннк[в, у сьому 

'Інслl Кирило lUIексаНАрНіськнА, далис" заестн. ЩОиНro 110 Хмке,цонсьн'" Со

борі ПО'lIUlН т' творн бути П!АОЗР(nНМН , а .кІнцІ "киись автор VI ст . ('ІН не 
ЛеоитІА , ВИ8.НТП) ,,,ІІІМ8СКУ.В8 Іх у С8О1І0му таорl Протн ОШУК.НСТ8 IІПОО[М8-

ристІ •• Т811НМ 'ІНМОМ пlА Імемем Грн горІ" ЧУАОТ"'ОРЦ" .икрнто Аоготв[р ' 11 хата 
""ipO(1t"(OttC (Ч8стне [спо.lдамlUI Ilр",); п Ід 'менем Атанасl" - лнст Ао ціс:аP'l 

ЙОІІ"на, ПРОпо"'АЬ: ЩО ХРНСТОС е: ОАНН (" ОТІ lіс Ь ХРІот6с) І письмо про 
8ОПЛ(Nе:нм" божого СпО.8 (П,р! О«fЖWО'Ш(; -:оі) &І"І) М10и); пlА Імене" 
.папи ЮлІ" І - I1Иn АО Дlоннсl", Про .Іру А 10ПЛОЧlllМН" або До проти.никl., 
Про (AHlnb тІ118 А божест.а І XpHCТl. Крl" того ~ano богато фраг,.емтl. 

3 Аого творІ. І lІисТl8 (В тім богато цитатІ. 3 lІого 8е/1НКОГО А маАlажнlАшoro 
таору ДОКІІ' божого 8ОПIlО'lемн" НІІ ПОАобу 'ІОІ1о.IКIІ - 'А1t"М.фс 1I"Ipt ~c 
3tttжс Оt1p1tW"іШ:; "іс 1t«&' bllatlU(HII .i ... 3pW:"u., "кого СІІМ "полlМllрl il 311ЦМ8 
був .нт"г 'А'І«Х'!fаЛа{lItоtс), у Тllорl Григор" нlсського 'A ... -:І?Рті-:Іх6с протн 
I'\пооlмврІ" А Теоф1n" luIексанАрIАсыtrо •. ПІд чужн,." 'меНIІМИ ВНКрИТО рІ.нож 
І т8ОрИ Аого ученикl., "кl .же не ПОГОд.ІНУ.lІІ1на помІж собою • HIlYцl про 

8ОПIlО'lIllИН • . КраА"lх по",* ннми, •• , 8'1МI1", що божес:,80 11 ,1110. Хрнстl CTIIJ1H 
ЄАИНОСУЩННМ", HIIS8!l"0 сннуsl"n.ми (OO'lOUO!lUotc-(,цнносущнlсть~ Ост.то'lНО 
аполIНIlРН'М .губнв" в МОНофlзнтськlм єрееи. 

Отже АПОlllМ8рlll є тlІ1ысH 38ерхньо ЗВI38НН" S IІнтlохlllсыllo шltOJ1О1О 

тнм, ЩО жн. В IІнтlоxlАськlА про.lнцJJ, а рlче.о хиба ІІНШ БУIІ.альнОІО е:ксе· 

геюю с • . Пнсьм •. 

З. НесторїJlнlзм. 

Пнсьменники IІнтlохlАськоТ шкОІІИ, "к ДІОАОР З ТІІРСУ А Теодор S Моп
с.естlІ, ПОборЮЮ'lи НIlУКУ Rпол!нарl" про 10ПЛО'leliНI, пІШІІН ,8 далеко у боро
ненню беSOГIІ",цноl цlлостн обох прнрод І<:УСІІ XpHC'ta, бо .ІДМІІІЖНЛН Іх ,lхнlми 
npHItMIIITaM" А ,цLn8НН"ИМ вІд себе так, що помІж ними внАшле лиш '.ерХН", 
моральна ,."зь. ТІІІІИМ 'І .... нОМ 11І01'1)\ пlдrотовнлн lIopory несторl"нIJМОВИ. ,Х 
думку POS.I1HYB опlСIІ •• отверту єресь НесторІА. 

НссторlА уродивс" ок . 380 р .• ГермаНllllІ У схlднlА СнрІ'. Одначе дІАсною 
Аого .lт'ІННОЮ стала 1\нтlохll, бо ТІІ" 81н довшнlІ 'ІІІС .lддова8а CTyд1lM, 

ІІІ onlc:Jl" МОНІІШОМУ жмпю (8 MOHIIC'tHpl Е8препl. бlл" Антlохll'). ТІІМ ПрИН •• 
С •• 'Іенна І с.оІ'м" ПроПО.1Д1МН добув соБІ ТІІкнА POSГ'OIIOC', що на б811111ИНІ Те· 

o.l.oc\8 11 внбрано Аого цаРГОРОАС.КНМ IІрхнеПИСItОпом 8 428 р. Одначе цkap 
І ИАселен"" СТОІІицl, що ПРННІЛН Аого ІК дpyгoro 3ол010УC'tого, за.etll1СI НІІ 

ньому вже ДУ*ІІІ скоро. Хо., НесторІІІ у cвolll першІй проповlди в ЦаргороАІ 

прlЮ6lц.. поборЮВIІТ" .сl (реем, 38"' •• СІІм SIIp11) У першІм роцІ е.сАого УP'lду 
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гспОСМУМ єресь у своІх npono81A1Jt. ВІн nРИ:lН8М5 у ХристІ не I1і!Ш даТ саleР

шени! ПpiolРОДН, але також ДІІ' ос:обм, :11111'11"1 :s [ собою 8 ОАНУ норм"ну особу 

(Тop6o(t);tov i·/wa. w:;; , а не q;oj"iUl;) .. ере] замешкаННIІ (i.\loi')/,'1a~~) Сло.о. ХРМ
аl наче у е •• тннl. Говорени. про Бога СПО8М10ГО у ПOllенкн або прибитого 

Н8 хресТ були А1111 НIоОГО погак(ыlнии баRна",". Яаи"" І соб118SНІЮЧНМ ІнА· 

шов блуд НеСТ0911 щаRна 11 дальших "ого .неКОВКА", 11 СВНС. ЩО Преч . дl8В 

не е БОГОРОДl'lцею (е.и6м,:;) ме ХрнстороДицсю (Х ('I'3'tиt.w;). Прот" НОIЮ' 
НІІУКМ НесторІ. , ІКВ викликапа зrlрwеННIІ А неГОДОВІІ"". поміж вlрнмки, вист у

пи. КИРИЛО anександрlliс:ысяя 11 пасхальн і" д нс,1 :І 429 р. f •• КРУЖНІ" лист і 

ДО егнпетськмх МОНІхІ., 11 КОІ1Н НесторlІі не переставав n ГОЛОСНТИ, Пpe.JIIIOr 

жив справу до 8нр!шеННIІ пвпl Кеnес:тнItОIlН. Пвпв ОСУДНВ НесторІІІ ІІК (petH M8 
НІ сннодl 8 Рнмl 430 р. І поручив КНРИП08И переДІНИ се рlшеlШ. Несtоpl(IИ 

'Ііі 31813Bltl1 Аого, щоби в І н 81AltnMMI8 С80Ю НІУКУ. 8 npotH8H'M СЛУЧ8Ю, ІІК 

НесtорlЯ не схоче BIAKIIHKlltH С8ое1 НІУК"', порУЧНIІ П8Пl КИРИПОIИ вимпючиtМ 

Hectopl. 8 І меин папн 3 Церкви . Несtорlй не npHHII8 рlшеННIІ , до ІІКОГО Кн, 

РИІІО ДОПУЧИІІ БУ8 вlроIСП08'ДIИНIІ. упожене І'" соборІ в PlllеКСIІНДР'Т, І 12 8на
teMatH3MIB, 'ІІІ в Ідпов Ів Кириповн С80ТМИ 12 ПРОТНlнатеМ8ТИ3Н8ММ. ОсУАЖенмі4, 
8икпюченмА 1з ЦерКIИ А усуненмй 3 ypllAY НІ всenенськl .. соборІ в Ефesl431 
р., НесторІІІ повернув до МОІІIСfИJЦ Еlпреп l . І переБУ8 Т8М АО 435 р., У в.ом )' 

111 ОСНОІІ цlСllрсЬМorо С!:Анкту MYc!1J 1тм НІ "porl1l"H. до PlРlБIТ, 11 оп'cmr Ао 
Егмпт)'. НІІ ПРОГМ8МНЮ вІн І помер бe..sпосере.цмl.О перед Xll11l11eдOНC~KM" Собо

роМ, ОСТІІЮЧМ прм C8OfJ: бnудu ІЖ ДО кlнЦ8 . 

З Тlорlв НесторІ. ОСТІІПО МIlПО що 34АП. того, що ТеОАосlА 11 ОСУАН& ТІ( 

1'18 спалемн. ще І 435 р. 3 ЛІІтинськlм переКЛllдl Мlplв МерК8ТОРІ s6epefI1OC. 
IW!.ЬКІІ бе(:I.ІІ. ІІмстІ8112 ПРОТИIН8теМlтизмll. Де.кl 3 liого бесІд будуть П81НО 1'18-
ходитмс. в ормгlНlnl пІд чуж"м" І менамн , н . пр. Івана 3on0TOYC1OJ"O, 6асМI1I11: 

з1 ССІІС&К". Нест0р411і напиа. б)'. також ТРм IІ.ТОІПОllI.OГ". З 11._ • • саме 
3 ТеоПlаlТIІ І , TpllreдJJ. 1'18(1'10 тlльми УРМ8МИ. трет. 3 HHJ:. KHltflI ГераклІДІ. 
ltanMC81t1l Вl&оротцl пере..: смертю НесторІ. , ЗlІ.хоaanlа цlло 11 снрllliсьмlм пере 

Knaдl. 

PlHTloJ:IAcbKI С1'ОРОННИКИ НесторІв , Іван, PlHTlolIIT, Теодорет 3 Киру ііі І н . 

пО(днanИСJI пісЛ"ІІ осудженн. Несторів з Кнрнлом александ.рІАсы&мM на тІА 

основІ, що КИРИПО """пнсвв I СП08111I1.НН. 8 lрн . упожене 'Ін не Теодоретом 

3 Киру , .Ке "УЧІМО npll8081pнo І Преч. ДІ 8У 8ИРl3НО НIЗИ.ВnО Богородицею. 
Еатерl А, епископ ТІІІН'" 8 КIПIДокIТ, ОСТ88 )'перто при Несторl (81111 (рес: н, зе 

що був ус),неннА, ПРОГНllfиlll 1111 'аСnIКК" , на "110М)' ііі ПО"'С9 8 Ткрl -435 р. ПО 
Евтерlю остало 5 lІист l в у Лlтинсь"l", переlt1ll АІ " ЧlІстина веnнкого таор)" 
НIПИСIНОro в оборонІ HecToplllHlsMY проти Кнрилових Т . 38. СХOllIІІІ на 8ОП110-

чеННIІ Єдинородного . ЗІ сеТ апольогlf Hec'opIIlHI3MY зберегпос. 17 роздlnl8 "Іж 

J8Q98МИ RrlHllct. п І д заГОПОIlКО" Опро"инеН"JI AeIlMM)[ думок. ІншІ впер,1 

С:ТОРОННI1КН НесторІ., прогнанІ .3 АерЖII Н , аОРОНИЛНСIІ 1'111. СходІ а ЕАес:сl ІІІ НІ

зlбlс І ТІМ переклали на снрIАС: .. I&У мову т.ори д!ОАорІІ. .3 Тарсу, ТеоАоре 

з Мопсвест" ТІІ Іltшнх rpeцьких письменни кІв. По"lж НКМИ JlИ:SН8чнIАшиД 

~ Ібас, еп . ЕАettи, вкнА 3-ІІА"IІ.С. ТІІКОЖ СI"остl lliноlO n ітерат)'рнOlO працею НІ 

поnl ексегезн Я nO/lI:" I I&M . 
Лlтераr)'ра ; Н. Кlhn. Оlе flltesten ctu1stJI(hen Sch1Ien uberhaupt, ""' dle 

Schulen %U I\ntlochia, Edessa u. Nlsibls Іnsbesondе~. 2 ЧК'It . Welsscnburg 1865-1866; 
F. Het"genrOther, Оlе antJochenlsche Schule und ІМ: Вedeutung 8uf e)[egeUschem Ое· 
Ь1еІе . WOrzbIa'g 1866; J . Phfllp de 8arjcau, L 'tcole eJ:6g6tJqцe: d' t\ntloche. Риl! 189ft; 



F. (аУ811иа, Le sc::hlsme d' 1\ntioche. Раті, 1905: Q. Volsln, Rpolllnelre. J...ou.. 
\I8.In 1901 : Н. Lletzm8nn' RpolllnerlS У. L und seine SdIuIe І. п1ы�gen 1904: 
J\. Спкс"IЯ, RПOllllмн.зрIА ЛООА""IАс"lіІ . Истор . судьба сочи"емlА RnOllllM"apt., 
а. "рат"им"Ь очерJtом"Ь его ж"stlМ. Сергlев"Ь Посад"Ь 1895; F.l.oo(s, Nestorlana. НаНе 
lЮ5; Fendt, Dle Chrlslo!ogIe des Nestorlus.. Kempten 1910; F. N811, Nestorlus еІ 18 
controverse nlC5lorJenne. Рагl, 1912; Junglas, Dle Irrlehfe des Neslorlus. Тгіег 1912. 

§ 13. Діодор з Тарсу (t перед 394). 
Діодор вродився У визначні й IJнтіохійській родині ок. 320 р. 

Пісnя студій в Антіохі'і і в Атенах він оснував у родиннІм місті 

JIIIонастир (&Oy.7jdjptfJY), у якому ІВ8Н Золотоустий і Теодор з Моп· 

саестlі були його учениками. З монастирського затишку. де він 

займався аскезою й Н8УКОЮ, відкликав його той ,аколот, що вн

Т80РНВСК В антіохійській Церкві піСЛR Нікейського Собору, і за

ставив його до діяльноі праці, Він і ФЛRвіян - пізнійший 8нтlо

хlйський епископ, що не З8ЙМІ!ІВСЯ літературною працею - були 

духовими провіДННМ8МИ поміркованої правовірноі частини 8нтіо

хі йськоі гро"ади на проткгу яких шіснайцятьох літ, аж до часу, 

коли епископом ста в Мелетій, хот"й оба аони були тоді ще мо

иахаМИ-ЛRїками. Юnі,.н Відступник називас: Діодора 8 nисті дО 

ФОТИН8 .бистрим обореицем мужицькоі релlгіі, що штукою й на

укою Ротен вншколнв проти небесних богів свій острий "зик, та 
СВО(ІО ХУДОЮ постатю, запалнми лицямн н знорщкани пооранин 

лицем унагmlДНIOС: знаки с праведливої нести олімшЙців·. Мелетій 

ПОСВRТИВ Діодара Н8 пресвитера ак. Зб3 р. За ціСllР" ВалtНС8 

пробув Діодор' Мелетіtм на вигнанню 8 ВірменіТ від 372-378 р. 
і при сій нагоді ' іткнувск 3 Василіtм Великим. ПО повороті 3 ви· 
гнанн" 8ибрано Діодара епископом Тарсу в Кілікії. В 381 р. ЩО· 
АОР був учасником другого IІселенського собору в иаргороді, 

а цісар Тео.nосіЙ ІІа вів його у свойону декреті (виданін зараз 

післ,. собору) поміж тими епископами, , RКИМИ удерЖУ8ати ЗВRЗЬ 

03Н8Ч8С тільки, ЩО бути правовірним. Зразка,"" право вірности він 

остав в опінії сучасників аж до сво(і смертн, десь 8 рр. 391-
392. на кожний випадок перед 394 р. 

с. незвичайна сле ва, якою Діодор справедливо втіШ88СЯ зв 

свойого жнтТR і в нвнблизшого покоління задля аскетичної стро

гости, ревност" Д1Ія чистоти віри, широкого світсько\'о Й релігій· 

ного обраЗОВlIННЯ, подивугідної літературиоТ творчости, стала п і

дозрілою щойно в яких nSlTbAeC1lTb літ по його снерти. Після ви' 

Clтупу Несторі я і викликаних через нього спорі а про воnnочення, 

ичвлм • осоБІ Діодорв (і то не бе) слушноі причини) добачу· 
8ВТИ предтечу HeCTopi1lHCbKOЇ (ресм. ДіОАОР був перший, "кому 
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приходилося 110борю.,втн христоnьогічні блуди Rполінарія й бо

роннти цілостм ЛІОДСЬКОЇ природн Ісуса ХРНСТ8. У своіх письмах 

вІн часто занедто СИЛЬНО підчеркував людську сторону 80плоче

НОГО Христе Т., не маючн ще ГОТ080Т ХРИСТОЛЬОГіЧної терніно

льогіі (виразних панSlТЬ ,60І' і o:tGOt(1Qto;). ужнвав не.сннх висловів 
про 80плоченого Христа. Мимо того, ЩО він мав Аобрі нем іри 
й хотів бути правовірним, він розділив обі природи в ХристІ так, 

що поза НИМИ ВИХОДИЛИ, бодан ТрОіСН що не ВИХОДИЛН, Аві ос06 ... 
Хрнотольогічна H8YKlI Діодорв не дастьс" нині точно провірити, 

бо не М8(МО НОГО ПИСЬМ. Одначе 3 решток ного письм показу

UЬСЯ, що він розріжнював Сина божого від Снна Давида й Н8-

ЗИ8В8 Преч. діву ~"3-rW1tOtl.~(lС;:, а тільки в дальшому розумінню 
допускав ДЛЯ неї назву &sиОмс;. Такі погляди Дlодора поборю~ 

вали Rполінаріі1, Григоріі1 нісськиі1, Кирило александрійський. 

8 пі,нlйше Леонтій 3 Ви,антП. Кирило александрійськ иі1 перший 
доглянув у твораlt Діодора несторіllиські БЛУАН, після ЧОГО двв 

собори, царгородськнй :J 499 і антіохінськин 3 508 р., ОСУАНЛН 

Діодора. ПЯТНЙ вселенський собор 8 Ц.-ргородї 553 р., осуджу

ЮЧИ .три глави·, ПОЩ8ДИВ Діодора. 

Та неЙТllжше пімстилися блуди Діодора не його TBOP!llX. 
Свіда, византіі1ський автор лєксикоиу 3 Х СТ., несторіянин Ебед 
Є,у, Єроиім, Теодорет j Фотій подають цілі натвльоги його письм, 

8 сьому танож світських ПIIСЬМ з ділянки природничих нвук і фі
льософії . Реліг ій ні пнсьма Діодора ексегетичного, _польогетич

ного, пол(мічного Й Догматичного змісту "РОП8ЛИ майже без

слідн<? Можна хіб8 ще надіятися їхніх відкрить у сирійському 
перенлвді , тому ЩО іх дуже 8часно перекладено на сирlйську 

нову. 

Діодор иаПИС88 був коментарі на цілий Ст. З8віт і М8йже 
Н8 ціnий Нов. Зевіт. Із сього остали тільки сколlоии в пізнІйших 

Л8нцюквIt і, 3A8f.TbC5l, номентар до псальмів. ПереДМОВ8 до 118 
ПС8льма < досить обширною роЗВідкою про ріжницю між алєго
ріс:ю й теорlсю. М8буть буде се той С8МИЙ твір ДіОДОР8, якиl1 (віда 

подає під заголовном: Яка t ріжниця між теорісю і алtгоріtю 7 
(Tk !t17.!fopa. &Iwpit:tc; 1(.(1,( illYjjQpla;(j), або бодай внт,.г із СЬОГО твору. 

Прн недостечі семнх коменте рів ся розвjдке Д8С нем спромогу 

пізнати ексегетнчну методу антіохійсьноі шноли, впрОВ8джену 

вбо прюнsйменше розвинену Діодором. I\л (горіЕ:Ю в і н У88жа< 

вільне, нааіть самовільне, ТОЛКОВ8НН!іІ са. Письма, при якому спу

(К8(.ТЬС. З очей букваnьний змисл текст)'. 8 8идумуtться Ідеель

ний ,мисп. який міг би неХОАнтнея 8 данім тексті. Натом ість те-

• 
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арі я (&,wpt7. -ви,nжеННR, розуміННІ) бере конечно 30 ОСН08у букву 
тексту й ШУК8( ді йсного ]мнс:nу : в тих місцях, У яких ГО80РИТЬС. 

образцеао - властивого змнеnу. в історичних стаРОЗ8вітніх опа· 

віданнях - прообразного змнслу. в пророчих місцях - предс ка

ЗУ!ЦІИНХ подій і предметів, в ДНД8КТИЧННХ місцях - етичних 38-

кnючень. 

З апольогетнчннх (проти ПЛlІтона й інших грецьких фільо

софів, проти Порфірія, проти жидів). з пол(мічних (проти мані

хеїв , проти монархіян ІСавеЛія, Павла зі Самосати. Фотина зі 

ериму, Маркила 3 f\НКИрн). проти впопінарнстів (сннузіSIС:тів], мо

ЖЛИВО і проти Меркіона) та ;, догматичнюt творів Діодора (про 
Тройцю, про ВОПЛQчення, про СВ. ДУХ8, про провидіння, про во

скресення мертвих) 3Н<:Іні нам або самі лише заголовки або дріб
нІ уривки. Дещо більше знll(мо тільки про його ТВір K'Xt!X 40t

PO'JGP.fU'I М.\ ';'оц.ОМ-УfU" M~ єIp'~Pp'ЄVТjo; проти аС1l'ольогічного фата
лізму 3 оцінки, яку на сей твір да( Фотій у СВО ному ТИСllче

кнн~жу, 

ВндаННI фрагментІв : Mlgnc PG 33. 

Лlтeptlтура: У. ErmOflI, Diodore de TBrse et son r()le doctrlnal. Мшeora 1901, 
"24-444. LOUYllln; А. УасСllгl. 8ЄlUрі!l пеllа scuola esegeticlI di t\ntloc:hlll. вIы1саa 
192(), 3-36. Roma: L Мaries. Le c:ommentaire de Dlodore de Tarse sur les Ряu
mes. Рагl, 1924. 

§ 14. Св . Іван 30ЛОТОУСТИЙ , Учитель Евхарист;! 
(t 407). 

Про жнпІ IВ8Н8 3о1l0ТОУСТOfО маемо вн{"ково точнІ вl.110МО<:ТМ. БІоГрафи. 

1сторнкн. :кронІстн Й П8нег1РИС1Н ПРМС81ІТНЛН його осоБІ т1Лl>КН уваги. ІІІ. 1'11-
KOl'lY Іншому " Ч8сlв ХРНС:Т!ІНСІ>КОТ СТ8РОВННН . Одначе наАцltнlіАшм" по"llІІ. 
уclмн жереЛIІ"Н е дllЛI>ОГ про ЖН"І IВ<'Іна 3оЛОТОУСТ{\ГО. НIlПМСIІН "Н (k:snO<:e
peAH~ ПО смертн СІІ.,ОГО (ОК. 408 р.) 8 фор",r РО3"ООН. ІКІІ ... 8"11 вІА6УТ"СІ 
11 Рн"l "111І., нена'В8ННМ по Іменн, сжlднl" еп нсм.опом І РНМСI>КНМ дІІКОНОМ Те

СДОРОМ. Автором сього .1111111>0ГУ е (рІвнож у сим!м творі нІде нена,8ИНИЙ) Па
IІIАІн, еп . 3 Геленспоnlс у Бlтнн!Т. onlСЛI еп . 1\спуни 8 ГDЛІІТ" (t 430). "РНІ
тел .. І товарищ ДОnl IВIІНВ ЗолОТОУСТОГО. ІІ&ТОР Т. зв. Лl8" lйськоІ історІІ (з6lркн 

МСН&ЩНХ IІІ.нтт"пнСlв). ПРНСВlчено' достойннковн на цІсарському .llаорl Л"30ВН . 
ДllllЬОГ " В.ІІltCти&с впonьогlею 1в&н& ЗолОТОУСТOf'О протн SВтр8чекого пам

флету, ІКНЙ 1'1& СВ"ТОГО нвпнсаа 6у. вllеlссандрlRсысйй пвтрІ_рх ТеофІль . П8-

IІIд1й 1"181113 що ГОВОРКН. про 8нttохlйську добу жнп" IВ8Н8 ЗоIІ010УС:ТОГО. цар
ГОРОАСЬКУ доБУ 81 1'1 8же обгоаоРЮf: точ но. ОДМllче :11 О<:'ОРО*МОСТМ не рухае 

вlдношемн" цlсарськогс ДBop<J до СВІТОГО, а обмelltуеtl>Cl nнше до Іс'орl' ао
роговаНМJI еnМСlСооІв на C81TOf'O. П8Jl"дlевн ХОАнп0 МІІ6уть про те, щобн вбо 

нв teбe не СТІГНУ'М ВМНМ оБНДМ маєстату. або не now.OA'''" спревl СlU'Iмканн" 
СnС.ІІlвв"oro симоду .. n" pera61.n lTaцFr luмa 3опотоустoro. 
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І. Життя Івана 30ЛОТОУСТОГО. 

Іван 30ЛОТОУСТНЙ УРОДИВ(51 8 1\нтіохіі 01<. 344 р. 8 багатій 

обраЗ0ванit~ "р ис.тl5ІнськіЙ родині. Його ботько Секундус - ЯК 
СУДИТИ по імени можливо латинського походження - був 8HCO~ 

КИМ старшиною у східній цісарській армії і помер у дуже 1<0· 

РОТІ<ОМУ часі по народженню Івана. Мати Івана "НТУ"8, "оадо· 
вівwи У двайцятону році ЖНП5l, Залишила рвз на завсідн ДУМКУ 

про друге СУПРУЖЖ8 й посвяtнлас, цілковито вихованнlО своїх 

дітей, lе8Н8 тв старшої еіА нього донечки, про яку одначе не 

M8€.MO ніяких ,Q8ЛЬWИХ відомостей (здаuься померла Дитиною). 

СвоНі побожній , чеснотливІй, оБРВ30Вг!ній і проворній матері 

3аВДJIчуавв IВ8И 30ЛОТОУСТНЙ сво.: старанне виховання. Се він 
опісля ніжно визна€. у свойому творі про священство. Ретор Лі
бані й, пізнійший учитель Івана Золотоустого, мав саме її на 

думці, коли 3 одушевленням висловлювався про христі янських 

матерей: .Яких то знаменитих жінок мають поміж собою христі

яниl~ По укінченню ел[ментарної школи і школи граМатИки 

взявся іван Золотоустий за студії фільософіі й реторики. Його 
професор фільософІї F\ндрагатій, зда(ТЬСI1 екл[ктнк, нічим не 81'1-
значався, коли по ньому зовсім заГННУЛIІ память. Зате професор, 

у якого Іван учився реторнкн, Лібаній, антіохlйськнй уродже

нець, був найбільшим ретором ІУ ст. j найвизначнійшнм пред

СТІІВНИКОМ кляснчного образовання. Одначе Лlбаній ие був само

стійним мислнтелем і посувався аж до 321бобонности У своіх по

ганських переконаннях. Созонен оповідає, що коли приятелі пе

ред смертю запитали Лібанія, кого найрадше хотів бн бачити 

свої,..- наслідником, сей відповів: .Івана - наКОl1иб мені не були 

його звбралн IІрнстіянн 8 • 8 обсягу природничих наук, історії 

й географlі Іван Золотоустий виявляє У своїх ТІарах скромні ві 

домости . Крім грецько! М08И він не знав ніякої іншої. ні латин

ської, ні [врейської, ані навіт!,> сиріЙської. Також не слідио 

у нього , щоби він мав фахове правниче образовання, і 3 ТОГО 
МОЖН8 заключати, що він не був, ані Н8віть ие думав бути су
довин оборонцем. Видно. вже в школі реторики Іван носився 

3 думкою вибрати собі священичий ствн j вправлявся у бесід
ництві для служби божому слову. По укінченню світськнх студІй, 

десь у 18-0МУ році житя. він віАбув К8тнхуменат І приняв хре

щення. Тепер 81Н занявс. вже богословськими студі.ми, переду

сім студіями СВ. Письма. і то так в домі матери, спільно зі св01м 
при.телем 8асипі[м. як і 8 домі місцевого епископа Мелетія . 

В три роки по охрещеиню він приняв чни чеТЦIІ. За намовою 
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свойого приятеЛІ' Василі,. nOCТllH08HB був ІВІІН ПОСВІТИТИСЯ мо

нашому життю І піти між аскетів, яких багато жило по печерах 

на горах 11 околиці в RHTioxir. Одначе М2ІТН відвела його наразі 

вІд СЬОГО заміру своїми просьба,",н: " щоби він не робив їі ДРУ

ГИЙ раз 8ДО8нцею, щобl1 підіждав, аж воне пімре. бо й Т8К вже 

не спод!€ться ДОВГО жнти~. IВі!Н 30ЛОТОУСТИЙ відкладвв рІшення 

дійсно не на ДОВГИЙ час, бо йОГО М8ТИ померла 8нєдовзі (ак . 374 
р.) і 3 того часу він мав вже повну свободу цілковито РО38яза

ТИСЯ зі світом. ПОА88ШНСЯ У монахи, він через чотири рОки про

ЖИВ88 11 вскєтерії Діодора, провадив дуже строге ЖИТТЯ і сту

діював св. Письмо. 3 SlКИМ 8 ПОДИ8угі.о,ннЙ спосіб 06ЗНВЙОМИ8СЯ. 
Поруч 3 Іваном жили у школІ ДіОАОРВ й інші молоді аскетн, 

між ними Теодор, п ізнійший епископ МопсаестП, товариш Івана 

ще з Лібані(вої школи. Два дальші роки провів Іван У цілковито 

Відокремлені й печерІ, посуваючи строгість життя аж за далеко. 

Будучи 3 природи ие особлившого здоровля, хований завсіди 
в гаразді, він так підірвав свої снли, ЩО мусів ок. 380 р. вертати 
до А.нтіохії. МОЖЛИВО, щО рішала тут крім здоровля ще й інша 

прнчина , а саме рефлrкс;я, що монеше жиnя є свого рода са· 

молюбством, шуканням спокою і способу спасти легко тільки 

самого себе. 

8 межичасі церковні відносини цілковито змінилися. На 

цісарськім престолі засів Теодос ій, епископи, прогнзні зз арія· 

нина 8алєнсс, повернули до своЇх столиць, поміж ИИМИ вернув 

також і Мелетій до Rитlохїї. 8ибнраючися на вселенський Цар

городськнй Собор у 381 р., на якому МlIЛН бути впорядковані 

церковні аідносини, він на відїзді з RHTioxiї посвятив Івана на 

діяконо. ЯК діякон Іван сповняв свою церковну й добродійну 

службу та Mir щонайвисше 05УЧУВ8ТИ оглашенни х. Ріаночасно 

він прtщював дальше нзд саоТм власним образованням і заЙмав· 

ся письменицькою працею, яку зачав був як монс): письмами про 

монеше життя. В пять літ пізнійше, десь на початку З8б р., на· 
спідник помершоtо на соборі Мелетія, Флявіян, ПОСВSlТН8 Івана 

На пресвнтера. На протягу дванайцятьо): нейблизшнх літ СПОВНSlIІ 

Іввн Зоnотоустий уряд проповідника прн lІатедраl1ьній т. зв. Золо· 
тіі1 церкві. Своїми проповід.ями, які [ін голосив також по Інши): 

церквах міста, нераз більwе як одну в ТОЙ сам день, він добув 

собі таку славу, що по смерти Ц8ргородського ар):иепископа Не· 

ктарlя в 397 р. цісер Rркадій і населення столиці ОАНОДУШНО 'абв· 
жали його мати своїм епископом. У сьому часі Іван написав перева· 

жну часть.саоТ): творів, передусім проповідей і ексегетични): гоніліR. 



91 

Переведення IВ8на 30ЛОТОУСТОГО Н8 царгородсы<йй архн
епископськнй преСТОIl п іднявся міністер ЕвтропіЙ. колишній не

вільник. який унів своєю хитрістю, часто не переБНр8ЮЧИ у сред

СТВ811, добути собі нвнвплнвовійше становнше на цісарськім дворі . 

Він М8В за собою ту заслугу, що СННВ Й наС1lіДННК8 ТеОДQсія 

у східній чести цісарства (ТеОДQсій tЗ95 р. в МедіОЛflні) "рквдїsl , 

який вступив на престол в 18-0МУ році ЖИТТЯ, одружив 3 Еадо· 
нсією, дочкою ПОЛКОВОДЦЯ франків Ба втв . Евтропlй знав IВ8Ні!І 

3 часу СВОЙОГО побуту в "нтіохlі. знав також j його нехіть до 

церковних достоїнств та велике ПрН8язаннSI антіохійців до його 

особи. Отже коли іменованнй Івана царгородськ нм архиеписко

пом було вирішене, Евтропін ужив підступу: виввбив IВ8Н!! дО 

BilkbKOBoro табору, ямий находився поза містом, під помрнокою, 

що маІ; з ним обговори тн важні спрввн , посвдив ЙОГО до повоз

ни, ЯНВ стоялв вже приготована, і насильно перевіз до ЦаРГ0-

роду . Там на приказ цісаря посвятив його, хоч нерадий тому, 

Теофіл ь, алемсандрійсьний патріярх, у лютім 398 р. 

В Цвргороді заСТІІВ Іван Золотоустнй цер}(овні вІдносини 

в непотішаючому стані. Він забрввся до їхньої направи зі справ" 

дішньою апостольсь}(ою ревністю. СВОЕ:Ю святістю і с}(ромністю 

життя, словом З проповідниці і ділами любови ближнього, не я}(і 

обертев свій вільний ча с і свої немалі ДОХОДИ, він дуже с}(оро 

з(Днав собі нероД0 Одначе тяжше приходилося йому переводити 

направу у верхвх: у духовенстві, в урядництві і не самому таки 

цісарсь}(ому дворі . ІВІІИ Золотоустий найшов для себе в Царго

роді дуже непригоже тло. Безпосередній його попередн им Не}(

Тllрій, піднесений до епископсь}(ої гідности зі сенвтора І преторв, 

в так само рвнші цвргородсь}(і архиепнс}(опи, достроювалисЯ до 

того внстааного життя. яке панувало на цісарськім дворі й уді

ЛЮВ8ЛОСЯ столичній суспільности . Скромн ість IВ8не Золотоустого 

не гврмоніЗУВ8Л8 з життям двора і 8ИСШНХ верств населення сто

лиці. До того і на цісарському дворі і в духовннх та "'ОНОСТНР

ських кругах діялося богато зловживань, ямим Іван Золотоустнй 
не міг спокІйно приглядатися. Він мусів виступити проти вистав

ности двора, проти зісвітщення духовенствв , проти симоні)" та 
проти монашої нємарности. ТИМ він наразив собі богатьох, між 

іншими царнцю Евдомсію, що цілковито ОШlнувала слабодушно

го f\рквдjя і Н8 рілі упрввляла державою, та колишнього сеого 

ПОКЛQнннке Евтропія, всемогучого на цісарськім дворі, ямнй, вмрав

шися в лесму володарів, беЗЗамонно гарбав у своУ ру}(н чуже 
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добро, 8 навіть непосідавсSI на права Церкви. н. пр. ВИХОДИ" 
у цісаря зекон, що касував Пр8ВО церковного 213111110. 

Безпосередню притоку до 8НСТУПУ ТИ ХИХ ворогів ПРОТИ IВ8Н8 
30ЛОТОУСТОГО дВВ апександріЙСЬЮ1ti патріярх Теофіль. F\лексан

дріАські патріярхи, що присвоювали собі приматські права над 

схіДНhОЮ Церквою. загалом нерадо гляділи на зріст власти епи

скопІв столицІ. Сам Теофіль. чоловік честнлюбнвий, безоглядний, 

вже дуже нервдо, тІльки КОРІІЧНСЯ волі uісаря, свйтна Іване Зо

"отоустого. Колиж Іван 30ЛОТОУСТНЙ ПРИНЯВ У себе МОИ2l:t:Їа нітріЙ· 
(ької пустині (Т. 38. довгих братів), ПРОГН8ННХ ТеофІле", 3 Егип

ту 38 орігені3м, і 11038011118 ЇМ ходити до церков столиці, дійшло 

поміж обома ВПВДl1Н8МИ до непорозуміння, яке оперлося о суд 

цісаря. Цісар 8іЗ8а8 Теофіля, щоб він Я8И8СЯ в Царгороді і 8И
праада8 своє строге заряджениия супроти монахів. Він Я8ИВСЯ 

8 Царгороді в супроводі еТIИСКОпів, своїх сторанникІв, яких він 

ПОЗИСК8В собі в чесі сухопутньої дороги через f\з ію . Поміж ними 

було 25 С8МИХ лиш єгипетських епископів і ЕпіфаніА зі С8ЛSlМЇни. 

В столиці ТеофІль найшов богатьох нових сторонників ніж не

адоволеними епископами столичної провінції, а передусім він 

Н8ЙШОВ АЛЯ себе сторонницю в особі цариці Евдоксії. К1:ІРТ81Очі 
проповіди IВ8Н8 Золотоустого вона 8іднеСl18 до себе й обвннипв 

його в оБР8З! маєстату. Теофілеви, 38ві'ваному в ролі обвинено

го, доручено скликати собор і су-цити Івана Золотоустого. В серп

ні 403 р . зійwовся собор епископів Н8 хуторі .1рб; (= Ауб, звідси 
йОГО Н83ВВ О'}\lОl5О; і:: і tPU\I, синод Під дубом) КОЛО Х8лкедону. 

КОли не виповнено мінімального Ж8ДВННЯ, яке поставив IВ8Н Зо

лотоустий, 11 саме, щоби із сього неl1єгального собору були ви

ключенІ чотири епископн його вороги, між ними Теофіль, віи 

Н8 соборі не явився. Собор 3ЛОЖ И8 ЙОГО П0380ЧНО 3 УрlЩу, 

а слабодух ці сар потвердив 38СУД і рішив вндалити його зі СТО

.лиці Н8 заСЛ8ННЯ до бітнніІ. Тільки з трудом успів Іван Золото

устий успокоїти 8 првщальній бесіді народ, розворушеннд 311АЛ_ 
звподіяної йому кривди. ЛеД8Н що перевезено [ВВН8 Золотоу

стого Н8 другий бік Босфору, Н8віСТИ8 столицІ,) иічlO СТР8ШНИЙ 

землетрус, який між іншим сильно уwкодив цісврську палату. 

Всі 888жали се 38 божий палець. Цісар на просьбу ЕвдоксП 

",ерщій в[дкликав звсуд Н8 IВ8И8 ЗОl10ТОУСТОГО та висла а гонці в, 

щоби З8вернулн його 3 дороги на 38слания. Се був трIIOМфВЛЬ

ни .. поворот Золотоустого. Володарі опраВАУВалнся перед ННМ, 

народ 811Т8В його З ОАуwеалеННІМ, посторонні епископн, aoPOfH 
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Іване 30ЛОТОУСТОГО. повтікали зі столиці. Та HP жаль був ее по

IЮрот на дуже каратнии чес, всього на кІлька l"Іісsщів . 

ТОВЧОК дО НОВОГО непорозуміння і ДО відновлення переслl

ДУВВНЬ Івана Зоnотоуетого дала ображена с'ордість цариці Еадо

!ССН. 1\ свне, КОЛИ через кільке днів тривали торжество відсло

ненн. ті бронsової статуї, і fllHip тих торжеств переWКОДЖУВ8В 

відправl богослужень у поблнзкій соборній церкаі, сн."'РЖН8С" 
Іва", 30ЛОТОУСТНН на ее перед префектом міста і перед вірними 

в церкві . Сократ оповідв( в своїй церковній історії (6, 2), що 
Івви 30ЛОТОУСТИН У проповіди на празник СВ. Івана Хрестителя 

порівняв ЕвдоксіЮ з Іро.ціядою, 8 себе 3 IВ8НОМ Хрестител ем. 

Справді, між сумні вними пропові,lНIМИ 30ЛОТОУСТОГО находиться 
проповідь. що зачина~ться (лова""н; ~Знову wалі~ Іродіядв, знову 

ЛЮТИТЬСЯ, знову танцю€, знову жвдв€ нв пів""иску голови IBBHB~ 

(Migne Ра 59, 485 сл.). Сю проповідь нарочно сфалwували во

роги Іваиа Золотоустого. яким ХОДИЛО про ее, щоби стягнути нв 
нього месть цариці. Опраадані скарги Іваиа 30ЛОТОУСТОГО взяла 

цвриЦJI 31.' виступ проти С80ЄЇ особи й тепер вже постановила 
остаточно позбутися невигідного епископв. Завізваний нею але

ксандрійський патріярх Теофіль не посмів явитис" в столнці, 

тільки порвдив ІЙ, як воиа MlIE поступ ити з Іваном Золотоустим: 

видвигнути проти нього закид. що він не був синодальна рести

туований Иll свій вже ро утрвчений престол. Ідучи за радою 

ТеофІл", цариц" зложила з епископів собор у великім пості 

404 р., який знов усунув 3 УР"ду Івана 3олотоустого 3 покли
ком на 12-тий канон антіохійського синоду з 341 р. (синодально 

зложений З уряду епископ "'оже лиш на основі рішення 

нового синоду повернути на СВІИ престол). IВ8Н Золотоустий 
уважаа оба собори, Акі склаД8ЛИ його з уряду. 38 нел~гальні. 
Дn"TOГO по повороті з дороги на перше заслання він не ждав 

Н8 формальне сннодальне унеВ8жнення рішення синоду Під ду-

601"1 (зрештою одушевлений нарід тоді просто силою ВПРОВ8ДИВ 

його до соборноТ церкви F\постолів); а після другого зложеннм 
не П08ННУВВВС" ПРИК830ВІ1 цісаря і не З8ЛИШИВ СВОЇХ чинностей 

у соборній церкві. ЦІ<;ареви ПрИЙШЛОСЯ уживати проти нього вж 

сили. В велнку суботу 404 р. мав Іваи Золотоустий відправляти бо
гослуженн" І хрестити ОГЛ8шеннх, якн х зголоснлося було до 
J,рещеНН!І около три тисячкн. Цісар розігнав військом оглашеинх 

І віриих, прн чому прийшло Н8віть ДО нровопролипя В цернвІ. 

Перед Зеленими СВАта ми того С8МОГО року F\рнаAlй підписав де

крет на ВИД8леННJII IВ8Н8 Золотоустого зі столиці, 38СЛОНIQЮЧИСJl 
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ТИМ, ЩО (таранники Івана (прозвзні ІваНітами) викликують у м і
сті вічні несупокої. Щоби не нараЖУВ2ІТИ відданого собі народу. 

Іван попраЩl!lася лише 3 довірочннl"ІН приятелями і "отаАкн ОПУ

СТНВ м істо. SlКОГО 8 ЖИТТЮ вже більше не побачив. Не помогла 

нічого Інтервенція у цісар. папи IИИQкента І, дО якого Іван 30-
лотоустий звернувся був 3 просьбою о nOMi'l. На місце Івана Зо

лотоустого поставлено архиепископом R.РС8 t<jя. а тих вірних, які 

не хотіли признавати НОВОГО владики, безоглядно переслідуввно. 

ЗВ виходом Івана Золо,оустого 3 Царгороду посл іду вали божі 

кари як і першим разом. Вже 8 кіл ька годин після того, Я!( IВ1ІН 

30ЛОТОУСТИЙ ОПУСПl8 місто. згоріла софійсы<8 церква і сеН8ТСЬКі!І 

палата. Ще того самого року померла цариця Евдоксія. 

Під вартою жовнірів відпроваджено І"ана 30ЛОТОУСТОГО 

з Царгороду до Нікеї і ЩОЙНО там проголошено йому місцевість, 

куди він мав бути відставлений на заслання. Було нею Мо!ІІле 1"11-
сточко KYI<Y30C у м"лій Вірменії, в дикій , нездоровій і В іцлюдній 

околиці. Коли тут відвідуваЛ0 Івана 30ЛОТОУСТОГО богато його 
приятелів 3 Царгороду і 3 f\HTioxiї, так що м Ісцевість пода

бма на відпуставу, а богато інших його при ятелів удержувапо 

3 НИМ бодай листовні 3ВІІ3КН, несло йому потіху і п ідмо гу. - за

РЯДИВ цісар переселення крайньо внснаженого 3асланннка до 

далекої місцевости Пітиос, на східньому березі Чорного Моря, 

у пlдніжжу Кавказу. В ... асі переводження на нове місце за

слання Іван Золотоустий помер у місцевости Комаиа в Понті 

14 вересня 407 р. Останніми на його устах були тІ Слова, які 

він завсіди в життю ЗВИК був говорити: d6;~ ":!Р &'IЇ1 r.i·,,=toI,, i~i'МX 

(Сnа8а Богу за все). 

Щоби направити провини своїх батьків, казав цісар Тео

досій 11 в 438 р. торжественно спроваднти мощі Івана Золото
устого до Царгороду і примістити в соборній церкві f\постолів 

побіч покійннх царів і ВЛllДИК. Нині, вже десь від Х ІІІ ст. , на

ходяться його мощі в Рнмі, в капnиці катихнз В8ТИК8НСЬКОЇ ба

зиліки св. Петра. 

Іван Золотоустий був непоказного зовнішнього ВИГЛl!ду: 

малий ростом 1 никnоі' будови тіла. З худощавого, морщками 

поораного лиця ви]нрала у нього привітливість, 8 3 очей неЗ8И
чайна проникливість. МНМО безоглядної строгости супроти себе 

самого і мимо рішучос:ти, 5 якою він керта8 кож нии стрічний 

порок,lван Золотоустий був вдачі ніжної і враЖЛИ80і. Так як прий
мав вражіння, він іх умів також віддати НlI зовні. Він був сотао

рений до контеМПЛ5lТИВНОГО жипя. Практичного змисnу у иього 
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не було багато. Кинений у вир аКТИ8НОГО ЖИТТЯ, без природних 

даних і без підготоваННІІ до нього, він був засуджений на без. 

настанні терпіння. Одинокий його середник, незвичайний дар 

слова, мав завсіди СВОЮ силу. тільки не в боротьбі 3 безсоеіс· 

ними особистими ворогами, які на його слова відповідали насиль, 

СТВОМ. Його ЖИТТЯ виходить на справдішню траге.а.ію, у якій 
кожного зворушують і вправляють у подив али нього Ав і річи : 
любов ДЛЯ правди і чесноти та цілковите погоджування зі су

дженою долею. F\Тi!lнасій ЧИ Василій Великий булиб у його по· 

положенню боронилис я і мог ли навіть ВИЙТИ побіДНИК8МН. Ів;, н 

30ЛОТОУСТНН не любив боротьби, радше уступав перед "РОТИВ 
ника ми. У сьому згляді , як загалом у богатьох інших зглядах, 

він дуже похожий иа Григорія назіянського. 

11. Твори Івана 30ЛОТОУСТОГО . 

Ні ОДИН із грецьких Отці", за вИЇМКам хіба Орігена, не 

писав тількн , ЩО Іван золотоустий. Його твори збереглися у ве
ликій кількости і представляють собою таку богату літературну 

СПZlдщину, якої не лишив по собі нікотрий інший старннннй цер

КОВННЙ письменник на Сході. Вже біОГРi!lф Іввна 30ЛОТОУСТОГО, 

Палядій, поділив його твори на гом ілі і (проповіди, bV-J.{'J.(), роз
відки (трактати, Q·)прір.IJ4.~~) і листи (;::t>;;t?}.'Xt). 

1) Гом і л ії (п ро п о в іди). 

Гомілії стеН08ЛЯТЬ львину частину творів Золотоустого. Вони 

вже CB~i про себе переходять обєм збірних творів котрого не

будь другого грецького Отця. По свойому зміСТО8И вони (: ексе
гетнчні, паренетичні, ПРИНi!lгідні, пр&зннчні й панегіричнІ Т8 дог

М8тично-пол(міч ні . 

а) Ексегетичні гом ілії. 

IВ8Н Золотоустий ПРИСВЯТИ8 пояснюван ню св. Письма обох 

Завітів понад 640 гом ілій, і се (дина форма, у якій він св. Пнсьмо 

толкував. Він мав рідке обзнайомл еНIІЯ зі св. Письмом, в Ч8сі 

свойОГО пустинного життя вчився наві ть на ЩIiМЯТЬ . Христових 

завітів·, але помимо того теоретично-науковою ексегезою він 

не заЙма8СЯ. Скільки разів приходиться йому принагідно внясню-

88ТИ дійсний змисn св. Письма. скільки рвзів він ТОЛI<У( обрZlЗ' 

цеві біблійні місця.дв( теоретичні чн інш і ПОSlснення, він показу

«ться бистроумним ексегетом . На З8гал .. ого гоміліі на НОВ. За
віт стоять висше СТlIРОЗ8вітніх, а ее тому, що Нов. Завіт був 
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ному близший СВО(Ю МОВОЮ і своім змістом. Зосібна за нв~удач

нlйші вважають його пояснення ПС!lльмlв і Павлових листів, 

передусім листа до РИМЛЯН у 32 гомІлія;! . своі еkсегетичнl го· 

мілії вІн ГОЛОСИВ 8 I\нтіохіі,8 ПО часПІ в Царгороді . ЗІ св. Письма 

вмів IВ8Н Золотоустнй ВИСНQВУВiSТН З поднвугідннм таланом 

практичні ради й МОТИВН АЛИ духовного будовами,. своїх 

слухачів. 

б) Паренетнчні проповідн . 

Іввн 3олотоустий ГОЛОСНВ пвренетичн ! ПРОПОВіди Н8 ріжні 

теми. 3амітнійwі 3 них (: про діявола-куснтеля і про поивиния ; 

ДО новопросвіщених (про обовязк н, які ідуть зв приняттян хре

щення); 1'18 К8М:НДН (проти новорічних ПУСТОТ): ПРОТИ ігрищ по 
цирках і тевтрах; про МИЛОСТИНЮ й ін. 

В} ПРИН8гідні проповідн. 

Поміж ними найславнійші проповіди про статуї (П.р! аvгрt6.vt"blV) 

числом 21, які Іван Золотоустий виголосив В f\HTioxiї 386 р. , 

в великім пості і то з твкої нагоди: ' Цісар Теодосій розписав 
новий, ДОСИТЬ тяжкий податок. На вістку про те, населеннSI f\H 
тіохії - підбурене ел(.ментами, що не мали нічого до трачення -
влаштувало ауличні протестаційні демонстрації проти нових ці· 

сарських податків і дало пірвати себе так далеко, що не тІльки 

підносила ПРОТИДИНlІстичні оклики, але повалила цісарськІ статуТ 

І т.гало іх по вулицях міста. В сьому бунті брали участь навіть 

найвизивчнійші горожани. Щойно по вчинку прийшло опамя

твння і страх перед неминучою карою, який зростав із вязнен· 

нями та заСУД8МИ на смерть, переводженими префектом міста. 

На просьбу вірних удався еписком Флявіян до Царгороду, щоби 
ви(.днатн для них V цісаря помилування. В межичасі Іван Золо

тоустий ГОЛОСИВ свої ПРОП08іди, у яких потішав вірних і пятну-

8ав їхнІ х иби. ФЛЯВ\ЯНОВИ вдвлосsr, хоч не без труду, наклоиитн 

ТеОАосlя до прощення антіохійцям іх провини. Щоби вкоротити 

ЇМ їхнє очlкуа8ННЯ серед трівогн І непевности, якнА буде 8ислlд 

його подорожі до цІсаря, Флявіян повертаючи вислаВ наперед 

до f\HTioxJJ гонців з радісною вісткою, що цісар уділив для міста 
8мнестію. Сам епископ прибув до f\HTioxiї аж перед Великоднем . 

В 12 і 21 - і" 3 сих проповідей (21-а була виголошена Н6 самий 

Великдень) Іван Золотоустий Двв вислів радости S8ДЛJt уступив· 

шоі трівоги, В3ИВ6В до 8ДЯЧНОСТИ ДЛЯ Г. Бога, епископа й цІ· 

С8РЯ, та хвалив антlохійціа 38 те, щО 80ИИ свою надію у ди_х 

нещвстя зложили • руки Г. Бога і свойого 8ЛВДИКН. 
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дві проповід и про марноту ЩВСТ:ІІ і 8ЩІСТИ Н8 землі ВИГО

пасив IВi!lН Золотоустий У Царгороді 399 р. 3 нагоди ПОП8дення 

8 неласку міністра Евтропія. НаЧ8ЛЬНИК поміч них ГОТСЬКИХ вilіс:ы< 
~ЖВАа8 від цісаря УСУИЄ ННSI Евтропія. до краю зненавиджений 

міністер, щоби УНІ"КНУТН пімсти народу. (хоронився ДО церкви 
МИМО того. що сам довів до снасоваНН5І права 8ЗИЛЮ. Іввн 30ЛО

тоустнй виголосив одНУ проповідь в часі, КОЛИ ЕвтропJй пере

бував у церкві й користав із права, Slке колись сам насилував, 

а ДРУГУ. КОЛИ Евтропій легкодушно опустив церкву . був УВ5Ізне

НИЙ, ЗllСУАженнй на прагнення, а опісля страчений. 

Перед відходом на своє перше вигнання виголосив Іввн 

Золотоустий про повідь про непереможність Церкви, в 3 п ово
ротом із сього внгнання - проповідь про лучність пастиря зІ 

своім стадом. 

г) Првзничні й панегіричні ПРОПОВіди. 
Іван Золотоустий голосив пропав іди на ріжні празники, го· 

ловно Господськ ї, ЯК на Різдво, Бого,.мення, Воскресення, Воз

несення, на Зелені свята, проповіди на Христові стра сти і про

повіди на честь свJlтих Ст. і НОВ. 3авіта, узгляднюючи спеціяльно 

угоднинlв антіохійсьноі Церн ви (Ігнатія , Вавилу, ЛукіЯН8 , Евстатlя, 

Діодора, Мелетія). Між його панегіричними проповід_ми осо

БЛИ80 визначуються сім проповідей на похвалу св. Рш. ПаВЛ8. 

г) ДОГМ8тнчно-полємічні ПРОПОВіди. 
Сі ПРОПО8іди, яні переВ8ЖНО ПОХОДЯТЬ з першнх літ священ

ства IВ8Н8 Зопотоустого, звернені проти жидів (а радше проти 
юдеохрнстіян, _кі дальше обходили жидІвські святв ТА мнмо цер

KOIJHH~ рішень РАЗОМ із ЖИДАМИ СВЯТКУВАЛИ пвсху), проти ВНО

м';їв (боронить незглибимости Бога і єднносущности Синв З ОТ
цем) тв проти інших єретинів. 

Не тільки нільність, вле і якість проповідей I В8на золото

устого нвйкрвсше опра8ДУС: нвзву :Х(Juй6йtr..jJ-Щ, яку йому двно, 

щоправда, не скорше ян 8 УІ або V II СТ. Читаючи їх нинІ, можнв 
собі, бодан приблизно, відтворю", IВ8Н8, промовляючого живим 

словом з проповідниці. Коли не брети на YBa~y його Мl!lрНОГО 

зверхнього вигляду й тихого голосу, ТО він 3 природи ро'по

DЯДЖ8В незвичайними бес ідницькимн засобами. Він був вправді 
06знайомленин танож і , правилами шкільної реторини, ОДН8че 

ннми ие 8ЯЗZ\lВСJl і дужа школеного ретора у його nponosiASlx не 
слідио. В»<е свма нова Івана Золотоустого І: гнучка, ч истійшв 
ніж У всіх Інших христіSlИСЬ КНХ грецьких письменників, повна 

порівнвиь і цобірннх образі в . Зміст його проповідей 3 прааил .. 

n.тpo_rl. 'І 7 
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практичний і приступииЙ. Він не роз6НР!l[ у них ніколи абстрак

-тннх спекулйтивних каестіЙ. Тому що Іван Золотоустий "ропо' 

аіДУВ8В A.l1SI звичайного народу. ІКОГО ЖИТТ" 3Н8В :3 близька. він 

говорив до нього простенькнм, фамілlярннм способом та гоао

рив ному тільки про такий предмет, ЯКИЙ сей наріц безпосе· 

редньо обходив: давав йому поучення , СПрВВ11АВ його х.иби, по

тіШУВ88 його. Проповіди Івана 30ЛОТОУСТОГО так подобалися, що 
присутній на них Н!lрід давав сьому вислів пле:СЮ!!ННIІІМ у ДОПОіі і 

й окликами. ІВ8Н 30ЛОТОУСТИЙ мусів аж звертати увагу. що таке 

поведениЯ не лицює на святому місці; коли нарід хоче виска

зети йому признанн SI, так не:а:ан ее робить життям і дjлемн, 8 не 
долонями й устами, як ПО театрах і ЦНРI<8Х. длятого то пlзнінше 

так багато переписуВ8НО, перепоаідано і наслідувано проповідн 

Івана 30ЛОТОУСТОГО. Навіть чужі проповіди (н. пр. НесторіевІ) 
переписуввчі розповсюднювали під іменем Іва на 30ЛОТОУСТОГО, 
щоб найти н а НlіХ красший збут. 

Одиаче проповіди [ван!!! 30ЛОТОУСТОГО, особливо коли іх 
СУДИТИ нинішннм змнслом, мають також деякі с вої eiAt:MHi сто

рони . Перереважно вони занвдтодовг і , неодноцільні З",lсrом і не

ВПОРЯ,liКОВ8ні га рмОНійно. Причина сього та, що Іван 30ЛОТОУСТИЙ 

не гоеорив тематичних проповідей, але вияснював св. Письмо. 

Теким чином нІколи не забракувало йому ні п редмету ні думок. 

Він обговорював З8 чергою текст св. Письма зі свободою, яка 

природно випливала з його талану і не вязався строгим nьо

rічннм порядковаиням предмету ані жадиими ПРИПИСo!lми шкіль

ної реторики, а що їх po!lAO, без знудження і втоми слухано, то 

не вяЗаВС$! він також і часом. 

Силу слова IВ8НВ 30ЛОТОУСТОГО не мало скріплювало те, 

що він світие сеоїм слухачам власним приміром і не домагався 

еід них нічо го такого, чого він сам у життю не робив. Крім того, 

він щиро любив той нарІд, якому пропов і.цував, та стояв пере.ц 

ним ЯК мун< великого знання й rлнбокого розум Іння Христовоі 

науки. ЦІла Церква признала Іванови 30ЛОТОУСТОМУ першенство 
на поnі проповідннцтеа, а ГНй Х проголосив i:lого 1908 р. nllTpo
ном пропов ідникіll. 

2) Ро з в і дки (трактати). 

По~а проповідиичимн письмами Іван 3олотоустий полишив 

кілька не8еликих Т80рів, писаних на практичні теми, переВlIЖНО 

ДО когось з1 своіх приятеnів. ПНТlIННIІМ монашого й духовного 
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життя "риса.чеНI НОГО письма: ПорівнеН"JI цар. А монах., з.ца . 

СТЬСtl шкільна впраВ8, "ку аін з доручення своАого 8ЧНтеn. Діо

.дора зладна на ЗРВЗОК ПnЯТОНQ80ГО порі.нання фіm.oсофв й ти 

рана (Про державу 9 WH.); 2 Паренезн до 8П88ШОГО ТеоАора, 

3 яких друга Mat: форму листа IПриятель IНИd Теодор покинув 

монаше ЖИТТЯ під діланнSlМ віджитих спомин;в про ,наltому жін 

ку repf.l iOHY j з аскетер;' Діодара перенІсея 8 R,HTioxilO З нам ;· 

ром одружитися і стати <:вітськнм ЧОl10віком. 188Н вислав сі два 

письма вслІд за при.телем, щоби навернути його до НQнашого 

ЖИТТЯ , й ос:кIIІЬКН сей Теодор ї .центнчннН 3 Теодором, пізніltшим 
епископом Мопсвсстїі, осягнув у сьому случаю бажаний успіх) ; 
Проти ворогів нонашого ЖИТТЯ, себто проти поган а навіть 

і христіян, упереджених до монашого життя і здержуючих 311.
для того сво,х дітей, щоби ванн не йшли у МОНІІ.ХИ; 2 кннги Про 
сокрушення і 3 книги до СтагірІя, монаха мученого дія.олом; 

Про провидіння (про користь терпінь); два коротенькі письма 

Що нІхто не страждаf: хіба сам від себе і Про тих, що соБЛIІЗ

ННЛНСЯ 8 противенствах, з часу заслання (405-406). Зосібна пи 

танням дївицтва і вдовицтва займаються три ПИСьма /ВІІна Золо

тоустого: Про дівицтво, властиво коментар да семоІ глави 1 Ко
рИНТЯН; До молодої вдо,оиці і Про те, ЩО не иалежить 3аклю

чуватн другого супруЖЖi!l. 

Найціннійшими 8 сері! тнх пнсьм Івана Зо.,отоустого є 6 кни г 

Про священство. Вони Нllписані в F\HTioxii (В рр. 381-385), коли 
IВ8Н був щойно діяконам, 8 формі розмови між ним самим і його 

сердечним другом :5 молодечих літ Василієм. Се пнсьмо Ів ана 

Золотоустого про гіднісТь і обовя,кн священика, написане 3 мо
ЛЩlе'lИМ розмахом, стало на всі часи одннМ із найкрасших п ід

ручникІв духовного читанНЯ й розважань для духовенстка. Оскіль

ки все, аж включно до особи ВасилІя, про якого не маємо н і я к их 

близших історичних відомостей, не (; чистою літературною фік

цією, то товчок до написання сього твору 6уо такии: Іван І Ва

силій умовилися між собою, що будуть вести однаковий спосіб 

життя. Колн в ЗВ3 р. ЇМ обом предложена епископську гідність, 

Іван переКОІіав Вас илія, щоби він П приняв, а car~ утік перед 

нею. Василій жалувався опісля, що Іван його обманув. В десять 

літ після сеі поді! Іван оправдується перед докорами приятеля 
і старас:тьси переконатн його в діяльогу про священство, що він 

поступив як належало, 60 Василій доріс до уряду єпископв 

і Церква дістала 8 його ' особі гідного 8ладику, підчас коли він 

-сам не nочуваС:ТЬСR Н8 силах відповіс'У'М вимогам так відвічального 
r 
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УРЯ,llу. Іван 30ЛОТОУСТИЙ богато користав при пксанню сього 
твору !і подібного твору Григорі. Н8зlS1НСЬКОГО: Оборона втечі. 

Твір Інна Зоnотоуетого Про священство можнв поділити 
на АВі чести. В книгах 1-3 Іван 30ЛОТОУСТНН говорить про гідність 
священика, прнрівню€ священичий уряд до царського, 8 Н8вІть 

ДО енгельського. Подекуди священнчий урйд він у88Ж8t: ,В 8НСШИЙ 

від 8HrenbcbKoro, бо ангелам не Д8на власть ВSlзати і розрlwатн, ані 

власть приносити евхарнстійну жертву. В "рочих ТРЬОХ кни гах, 

4-6, 1"1088 про обов.зки священичого уряду, з ЯКИХ слідуt:, що 

свящеННІ< повинен М8ТН високі прикмети дука, щоби м іг ВЗЯТИ 

нв себе віА8lчальніс:ть зв добре внповненн,. ТИ Х обовязків. 

Вкінці ГОДИТЬСЯ згвдвти про малий підручник пеДl!lrоrіки, 

,.киЙ НI!lПИСI!ІВ ІВІ!ІН Золотоустий під заголовком Про суєту і ЯК 

РОДИЧІ!ІМ треба виховувати своіх дітей . f\втентичність сього твору 

квестіОНОВI!ІНО (тому він не поміщений між творами Івана Золото

устого В виданнях мавринів і Міни) - одначе, як се викаЗI!ІЛИ 
основні новійші досліди, неслушно. 

З) Листи. 

Іван 30ЛОТОУСТИЙ полишив около 240 листів, коротеньких, 
мойже виключно писвних із З8СЛI!ІННИ, щоби нести приятелям 

потіху у церковних і Тхніх особистих досвідчуваннях, ТІ!І щоби 
передати їм вісти про себе. Занітнійші поміж сими листами (два 

листи до папн IнокеНТI!І І, саого POAI!I аідклик до папи, та 17 ли
стів до вдовиці'ді яконісси Олімпіяди, яка вчинила ІВІ!ІИОВИ Золо

ТОУСТОМУ богато прислуг у Царгороді І в часі йоrо заслаиня. 

Іванові листи найкрасше говорять про його глибоку Віру, CBfI
т\сть І SДВННЯ себе на боже провидіННfI. 

Передання приписує Іввнови Золотоустону введення нової 

Служби божої зі скороченим каноном, ЯКВ дО нинІ відпревля

с.ться ЯК нормалЬНА Службе боже у східній Церкві. Одначе ни

нІшні форми сеТ Служби божої не ПОГОДЖУЮТЬСfl 3 тим, що про 

тодішну ЛІтургію говорить сам Іван 30ЛОТОУСТИЙ у своіх творах. 

Тому крнтики відмовляють йому аВТОРСТВI!І Службн божо! йот а 

імени, але в пошукуваннlО П початкової форми завертають І!ІЖ 

дО ~oгo часів. 

Ш . Навчання Івана ЗОJ\ОТОУСТОГО. 

ЯК богоспов Іван Золотоустий не с. в нічому ориrіН8ЛЬНИЙ .. 
Він не розвинув - нааіть не проБУВlIВ дальше розвивати - нl

оД.НоТ правди вІри . НІ!І се склалися дві причини: 1) він не мва 
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н.клону до теоретичних спеКУЛSlЦIИ. але був ПС:НХQльоrlЧНQ на

~вленнй у сторону практичних питань норвпі. веке]" й ДУШ 

паСТИРСТ8S; 2) його часи становили переднwку межи трнніТlIР' 
ННМИ і ХРИСТОЛЬОГічнннн спорами 8 Церкві. НаЙШОВWНСfl у сеоій 

активнІй праці посеред 38Г8ЛУ вірних, тай ще до того у спокій· 

ному від ДОГматиЧНИХ спорі в часі, він не ТОрК88СSl більше "нтан

н" цннос:ущнос.ТН, 60 ВОНО й TIJK було вже переГО80рене аж 

до знудження і своr""и субтепьностSiМИ непопул"рне, 8 пнтанн. 
про 80ппоченнSi вІн не РУХІІВ просто ТОМУ. ЩО 80на не ПРИХОДИ

по ще 38 НЬОГО на чергу ДИСКУСІИ. Іввн 30ЛОТОУСТНЙ НВС '.те 
свое велике значІння як свІдОК цеRКОВНОГО передання. Лиш '88-
дSlкн тому. ЩО тІс но держався передани я, він охоронився від 

}[ристольогічних блудів, Яl<і непомітно вже тоді істнували в Аого 

нанблизшому Оl<руженню. 

В науці про Пресв. Тронцю - се питання належить соБІ 

поставити хочби вже длятого, що Іван 30ЛОТОУСТИН иалежаа 
8 1\нтіо}[іТ до громади Мелетія і Флявіяна, яка не мала за со-

6010 В РимІ ол l нП безсумні8НОТ правовіриости - в І н показусться 
правовірним аповні по думці Нікенського Собору. У нього аихо

дить зоасlм точною ріжниця поніж суттю ("Ьа(а., lfD<щ) й особою 

b1t6at(lat~, =РЬ' ''':: '''\І); якиж пять разів він послугуt:тьсSl у С80ТХ 
пнсьмаж термІнон Оj.LОl:.боtОI;, а ще Ч8стійше рівнозначннми термі

нами; він ПРИЗН8t: Слову віА.Цільну від Отця, питому особо8ість; 

про с •. Дужа гоаорить те саме : 1fUOII -rt,<: ОUОЩ 10'1:\ 'l:об &100 = 
по СвоТй природі мас ту саму суть що і Бог - та : іІІ t13 tq. Ь:о
t21Щ IU:lllt = OCTat: у своТи власнІй особі. Про спосІб по}[орженн я 
Св. Духа IВ8Н Золотоустий ніде не згадуt:. 

В христольог fi lа8И 30ЛОТОУСТИЙ иераз послугуt:т"ся порі а

наинями, ЯКИХ 8 короткнй чвс опіслSl ивдужилн його земляки, 

а саме ного "РИSlтель Теодор 3 МопсаестlТ тв ученик Теодора 

Нестарій, І сформулували а отверту сресь. Так на пр. аlн ка 

же. що божество за~еwкало а тілі Хрнста наче 8 скинП (O)l.YjIlij) 
а60 8 святинІ (У/16,). Зате 18ВН Золотоустнй З8здалегідь дуже 
виразно ВИКЛЮЧНІ!І монофізити,м, підчеркуючи, що злука 060,( 
при род у ХРНСті не послідувалв через 3MlwaHHSI, що одна ПРМ
рода не перемІнилася І!І другу, а лише ПОЛУЧНЛ8СЯ з нею, що 

через злуку ніякв природа не пропала. Одначе перед позитианою 

відповіддю на питання - так иещасливо РОЗВSlЗ8не опісля Несто

рі<н. - яким способом доаершиласSl 3Л'уК8 обо}[ природ у Хри

сті. він ЗУПИНН8С •• Дп. нього СЯ 3ЛУК8 t: неВНСК8З8на А неonредlлн~ 
ма : .ІІІК вона доаершилася , не питай, се знас один Бог- (Іа. гом . 
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11, 2). ВІн лН .... е saЗН8Чус частійwе, що Христос 6у. іно ОДИН, що 
через J(Дине"". злуку Бог-Слово і тіло еталнеи ОАН ИН, але 

гіпостаТН"ІН8 'ЛУК8 ному ще невідома. 
Подібно й послідовно також у навчанню про Преч, Діву ви

K.3Y~ І.ан Зоnотоус.тнЙ ще дуже неготові погляди. Пpll8А8. він 
виразно '.<:ТУП8( її прнснодіВСТ80 ('tf1t'f&L 1j :tOlp:'ivoo; щі P-іVСI жар

~yoo;). Rlle ані резу не зустрічс(тьс,. у НЬОГО популярного вже 

8 його чаСВI( терміну a-іотliхоо;. Що більше, при нагоді тоnковаН"А 

марійських текстів св. письма lаан Золотоустий місЦЯМИ ВИСnОВ

ЛККТЬ(Я про Преч. Діву ТВК ріЗко (напр. каже, що Преч. Діва 

була 38розумІЛ8 з приводу свойого Снна). щО СВ. Тома зганив 

ного 3. ее: .Іп verbis Шіs Chrysostomus excessit (5. theol. ІІІ qu. 
27). На сІй точці Іван 30nОТОУСТИ" надмірно пІдпав під антіохій

ські впливи. 

ПІд .плнвом внтіохійськоі школи lаан Золотоустий остався 

також у науцІ про первородний гріх j ласку. Він сими питаннямн 

не займа8СІ як богослов, але як проповідник j провідник душ 

твк підчеркvвав ролю свобідної волі В спрааі освячення чоловіка, 

що Аого висновкн виходять часто звнадто а натуралkтичному ду

сІ. Сам Августин прнзна(, що Іван Зопотоустий у сих ріЧllХ . se
curius /oquеЬаtш- . Юліян з Еклянум покликува8СЯ в коитроверсіі 
з А_густином на спова одної гоміліі: _Хрестимо AITdi, хоч вони 
не нають ні.кнх гріхlв-, уважаючи, ЩО Іван 30лотоусти}:і не при

зна88В пераОРОАНОГО гріха .к схиблення природн й аинн, "ку 
днтина дістас. в спадку по батьках, тільки під пер_ородиим грі 

хом розумІв кари, !lкl через гріх "дама спали на цІлий людський 
рід. Також / Пеля гін покликувався на Івана 30ПОТОУСТОГО, ІК на 

своного ОДИОДУМЦІ, у свойому затраченому творі De natura. 
Rагустии пеpt:чить, що 8 інкримінованім місці, И8 яке 8ідкпнку-

8а.с. Юліян з Еклянум, говориться про пераОРОАННЙ гріх. Вже 
само Мllоге число .a!-'A-Pn;v.«ta. - 8казус. на те, що Іван 3о110ТОУ
стии мас у сьому случаю Н8 думці особисті гріхи.ЗрешtОЮ 1\8ГУ
стии СТВР8с.тьс. доказати ЮлІя нови іншими текстами Івана ЗОЛО

тоустого, ГОЛ0ІНО з гомілій на лист до Римляи, ЩО IВ8Н Золото
устнА зн •• А/ Д н чин й грІх виин, унвсліджений 8сіми людьм" 

по "АО .... Отже в посудженнях lа8Н8 Золотоустого. начеб то він 
пере:чнв пеР80РОДН"" гріх і конечність 6ожоТ ласки, І. тільки слуw

ност", щО ';Н .!( практичний проповідник ГОlSOрИ8 радше про 

Н8Cnідки ne:р_ородиоro гріх. Т8 ПРОМОМ,._ дО саоб/АМОТ волі чо--

1І0.ік_ , ме 35чіп.ючи тн" З0ВСім 6оГОСn08сltки.lt пнт.н" про суп. 

neр.ОРОДНОГО гріха Т8 про середники спасеННJI. 
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в иауw про СВ. Т.Йни 1: Іван Золотоустий пеj.Jедус:lм виз

начним сеідком Н8 реап"ну присутність Ісуса Христа в Т . Евхс

рнстіі. не переtСТ8ленн~ (нвзиває ЙОГО tJ.lt«auo11" IUt~?б:'~(н~. 

~tCl~oJ."j) і 1'18 жертвенний характер Т. Евхаристії (також на П 
іде нтичніСТь з хрестною жертвою). Те, що аін на численних міс

цt'Х дуже ЯСНИМ Т8 поправним способом ПОДёlС: головні евхери

стійні преВАМ віри, придбало йому почесний титул "Doctor Eucha
ristiae", якИй, ЩО правдв, не найшов ДЛ" себе ще формального 

ypSlAOBQГQ ПQтвердже ннSI Церкви. ЩОДО Т. хрещення то зенітне 

у нього виразне неПРИ3НlIваннSI хрещеннSI бажання побіч х ре

щення ВОДИ. Не його АУМКУ. ХТО не приняв би хрещення , навіть 

К8т ихумен, і без власноТ еини, навіть колиби не приняв хрещен~ 

ня чоловік, що мв( тнсячі добрих діл, муснть іти до пекла. Сю 

ригористичну думн У подннтуваЛI! Іввнови Золотоустому зовсім 

певно рація поБОРЮВВННIІ аномалії, яка була 8 Церкві 321 його 
часів, а саме 8іД~Л8дання хрещення аж до смертного ЛОЖВ. Про~ 

сто 38гадочним являється Іван Золотоустий у Сilоі х поглядах на 

Т. пока"ННІІ. У нього - душпастиря-проповідникв, який працював 

нвр по правою обнчаїв, і автора твору Про священство, не тІльки 

дивне те, що він ніде виразно не згадує про оБОВІІ3КОВУ СПО Відь, 

иі твйну ні прилюдну перед СВllщеником, IІле деllкі його вислови 

звучвть НІК, начеб він сповідь перед СВllщеником ПрСХТО ВИКЛЮ

чав. У творі Про СВllщенство він зна є лише /lBI! случаї, У 51КНХ 

СВllщеник може Відпускати гріАН : Н8 хрещенню й Н8 weonoMa
занню. Третій спо сіб відпущення гріхів, який він часто поручає 

своїм СЛУХl!чам НІ! проповіДIІА, се визнаННIІ гріхів перед самим 

Богом 1 перед власною совістю, без <;.вірків, прн ІІКОМУ не тре

ба СОРОМНТИСІІ, бож не ВИІІВЛЯЄТЬСЯ гріхів ЛЮДІІМ. Своєю ДОРОГОЮ, 

до сеї сповіди, 11<8 розіграЄТЬСIІ тілы<и поміж Богом і гріШНИI<ОМ, 
вимвга.: Іван Золотоустий зсіх условин нинішньої таїнственної 

с повіди. Отже Іва на Золотоустого не можна наводити ІІІ< св іАНВ 

наушноl сповіди. Про Т. супружжа Іван Золотоустий каже в гомі

лії НІ! КНИГУ БитІ. (гом. 48, б): .До вінчання належнть призватн 

священина й запевнити через МОЛИТВИ і благословлеННIІ 3ГОАУ 

супружого пожиття, щоби супруги, піСЛIІ того, ІІН іх ПОВІІЗВНО 

ласкою (~1t]), провели життя в радости ·. 

ПОГЛSl.Qи IВ8на ЗОЛОТО)'t'Того про Церкву належить толкувати 

собі на тл і су часних ному 8нутріwньо-цеРНО8НИХ пережи •• нь. 
ВI"н ПрИ3Н&Е духову tДн.iCТb Цернвн, ЯК8 полягас на ВИ3Н888НИlO 
R голоwенню ОАноl 81 ри, одна.че не Ma€: 8иробленого ПОГЛ5lДУ про 
ОРГ8ні чну (дність Церкви під огл.ІДОМ її устрою й управи. Єдиість 
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правлінн. він 38С:ТУП8~ виразно тільки АЛІІ ПООДИНОКИХ єпархій. 
Такий суд про «дність Церкви мусіли йому днктуаатн (реем, ехи· 

зми й 8мбіціі за ПРВВО' первенствО!І ПООДИНОКИХ веnиких мІст. с. 

обстаВИН8, щО IВ8Н 30ЛОТОУСТНЙ належав 8 "нтіохії дО СТОРОН
НИЦТ8В, якому не СПрНІІ8 Рим, без сумніву 3аввжус на тому. що 

він ніде виразно не "РН3НІІ!( примату юрисдикції римських ПВ

пів. Він говорить У ТОЛКQвання.х на дотичні евангельські тексти, 

що Петро був верховним впостаnом 3 ПРВВОМ управляти цілою 

вселенською Ц-ерквою, говорить, що Петро ТРУДИВСЯ і помер 

у Римі, що римські папи «його наслідникамн, одначе не гово

рить про те, щоби вони були Н8сліДНИl<ВМН Петра також в упра

ві соборної Церкви. ПРИ3Н888НН5І РИМСЬКОГО примату добвчують 

радше в поступованню Іван!! 30ЛОТОУСТОГО, а ТО 8 його відкли· 
кови ДО папи Інокента І післй другого зложення 3 Ц8РГОРОДСЬКОГО 

престола . OAHa"le тому, що Іван Золотоустий Т8кі С2Н<1 і письма 

з ДОМlIганням скликання безстороннього синоду вислав рівноча· 

сно IнокеНТОВI1 І й еПr1скопам Медіоляну та f\К8іл~і, годі сей від· 

клнк Івана Золотоустого ставити у ряді відомих нам апелsщій до 

голови Церкви з часів христіянськоі старовини. Скорше вже 

можна булоб И!lВОДИТИ на доказ, що Іван Золотоустий при
знавав римський примат, інwий факт 3 його життя : першим ЙОГО 

ділом по обн.ттю царгородського архиепископського престола 

було 8нєднати АЛя бувwого свойого еПИСl(опа 8 f\ Hтioxii, Фля · 
Bi!lHlI, признання (дности з ри",ською Церквою. 

Зреwтою замітна (думка Івана Золотоустого, що прИС!lга 

с: христі!lнам безvмовно заборонена текстом МТ. 5, 34, так що на
вІть справедлива присstга не може бути оправдана ніякою конеч

ністю (ГОМ. 15, 5 на книгу Битія). 

8мдаМНІ: MIW1e РО 47-64; Dilbner, Opera selecta S. JoannJs Chrysostom l 
(І: Про СВlщеМСТ80 І Про СТВТУ'І. РМ, 1861. 

ПереКI1I1АН : ПОI1Ное собраніе Т8ореніА IGIIH HII Зl1ltТОУ С1'1І 8" русском"\> 
переаОА1; . 12 томов,\>. Спб 1896-1906; СаIЩ. ДlонмсіА ДорожмньскlА, Са. Отца 

Mllworo I08ННIІ Зl1атоустоro О саlщенста1> щі';ст. ItMMr'\> (І" жмтt:пмсlю)' 
Л.8б." l!Ю3. 

ЛІТерІІтrра : J . R. W. Neander, Ое, hl. Joenrw;s Chrysostomus. 2 юмм. 6erlin, 
)1848; Е. мarun, S. Jean Chrysostome, ses oeuvтes et son sle<:le. 3 томм . Мontpel · 

Ilе, IВБО: 1\. Thlerry, S. Jean Chrysostome et I'impenltrlc:e EudoJde. Parls 1872; Fr. 
В6hr1nger, Johвme! Сhryюstomus und Olympla.s. Stuttgart 11 876; І\. Puec:h, S. Jeм. 
Chrysostome е. les moan de son temps. Par!s 1891; ТОА сам, s . .!мп Chrysostome 
(Les Salnb:). Pans 11905; Хрr.ю:о~tОlLt')tоі. Stцdl е rlc:ecche IntOQ1O о s. GIoYомf 
Chrlsostomo а c:ura dt!1 Comltato per n ХУ ea1tenano dell. SUII morte: -407-1907. 
Roma 1908: Qv. Вaur, s. Jcen Chrysostome et ses oo.м-es dans I'hlstolre IlttEraire. 
Lou~aln-Plll1s 1907; тоА са"" Do.- hI. Johannos Chrysostom\б u1d $811\8 Zeit. 2 томм . 
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мlrochen 1929-1930: Е. ~. S. Je51 Chrysostome (Le Мorallstes сhrёtlens). 
РаП, 1924: L f\ckеrmащ Dlе Bered.samkelt des hl. Johannes Chrysostomus. 
wOrzburg 1887; f\. I"taegle. Dlе EutharistJelehre des Johannes Qvy.sostomus. Frelb!.rg 
І. Вr. l!ЮО; F. Schulte, Joвmes Chrysostomus. De іnenl 91ма еl de educandls 11Ье"!. МOnster 1914; N..Мarlnl,11 рПтаto d/ S. Рlеtro Іп S. G/ovannl OvIsosto mo. Roma 1918 
І 11922; 1\. Мoulard, S. Jean Chrysostome, 1. defenseur du marlage еl j'8pCtre de Іа 
virglnltt. Paris 1923: ар.,,,". 1\Г8IНН''Ь , ЖІ'ІSМЬ Златоуста. МОСКН 1874 : М. ГРН

rороскlЯ, Ученlе ее . Іоанна 3nатоуста о брак1> . I\PJlIIHf eJ'lIooCK'b 1902: Юбмлdl 

нwЯ сборМНК'Ь статсА пос •• щем""'х"Ь 611зженноА пе",тм е • . lоаНН8 3nотоуста 
(по CnУЧ8JO 1500 n1>т l1 со АНІ ІІОН"""ЬІ саlтнтenl). КВ'''Н'' 1908. 

§і15. Теодор , еп. МопсвеСТ;і, eKcereT (і' 428). 

Теодор УРОДИВСIt 8 f\HTioxii 8 багатій хрис:т!янській родин і 

01< , 350 р. Pa:SOH 3 Іваном 30ЛОТОУСТНМ !!Іін обра3УВ8ВСSl в школі 

поганського ретора ЛібаніSl і 8 школі Дlодора з Тарсу. СІІ 

дружба з Іваном 3олотоустнм вплннула нв Теодорв так, шо він 
залншнв думку про світську каріеру Т8 ПОСВІІТИВСЯ монашому 

життю. Коли опісЛIІ Теодор покинув був монаший стан і повер

нув до RHTioxir та Н81"1ірйВ ОДРУЖИТИСй З Герм іоною, Іввн Золо
тоустнй двома нап і ннеННIІМИ (паренезами) до впавшого Теодора 

успів його знову зв вернути 0.0 монастиря. Остаючи під рукою 

Діо.аора від 369 дО З6З р. , Теодор основно ВНШКОЛИВСІІ у св . 

письмі та в бого словських науках. В 383 р. епископ ФЛlІвіllН 

посвятнв ЙОГО НІ!! пресвнтера. По близько десятилітній душ па

стнрській, учнтельські і1 і письменннчій праці в R.HTJoxIT І в Тарс і , 

вибрано ТеОДОРІ!! в 392 р. епископом Мопсвестії а КІпікіТ. В 428р . 
вІ н ГОСТНІ!! У себе свойого учению, Несторія, ІІКИЙ сане тоді спі

шив аБНIІТН архиепископський престол у Цвргороді. Тому що 

з тою хвнлею гнне по Теодорі всяка вістка, приЙмас.ТЬСIІ загвльно, 

шо він у тону році помер. ФI!!КУНДУС, еп . з repMillHe в R.фриці 

(пол. УІ ст. ), оборонець трьох :глав (8 тим самим І Теодора). ма
ючи на увазІ те, шо Теодор помер у саме нааечеря HeCTopillH
ських спорІв і в (Дности 3 Церквою, каже про нього : ~ЩасливкА 

не тільки свос.ю голосною слввою 38 життя, але також і тим, 

шо саме 8 сnушну пору понер·, 

Теодор був 06РВ30В8НИМ чолоаіКОМ,вле при тім несупокійним, 

несталим І впертим. С І 8lдємн ; прикмети його Xl!!paKTepy звли 

ШИЛИСІІ У нього, ХОЧ аін буа по черзі монахом, СВllщенико" 

і епископом , тв були причиною того, ЩО він У пнтаНН!ІІХ віри 
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надмірно ПОЛ.ГIl8 на (&ОЇ'" впасні", СУДІ І не ваг_вс. відступатн 

від невчаннм Церкви ~ Отців. Теодор звступав ЗВСВДИ 8нтіохіА

ськоТ школи найкраННIИWНМ способом І зовсім рОЗійшовся 

3 neреданоlO церКО8НОЮ наукою у трьох точках: 1) В хриетq

льогії Теодор приняв дві віддільні особи У ВОПЛQченого Христа, 

злученІ зі собою тільки зверхньо 11 морально В) через замешкання 
Слова 11 Христі-чолові ці, б) через згоду обох воль, божоі й люд

ськоі, 8) через прнязнь обох осіб і спільне ПРОСЛ2llвленнlІ.. Отже 

Преч. Діва ~ 3 природи річи тільки чоповікородицею. Хіба лише 

невластивим, дальшим способом (tТi O:VIX~{jP4) можна ГОВОРИТИ про 
єдність особи Ісуса nI 6оГОРОДНЦТ80 Преч. Діви , 3 огляду на те 

відношення, яке заходило між обома особами sоплоченого Христа . 

СвоТ погляди про 80плочення Теодор висловлює так ясно й ви· 

разно, що не можна його ніяк боронити нерозумінням терміно

льогії, загалом, що вже скорше Д8ВСЯ би боронити сам Несторій , 

ніж аін. 2) У нааЧ8ННЮ про обєм біблій ного канону і про нат, 

хнення св. ПИСЬМ8 Теодор приміНЮ( свою власну самовІльну 

КРИТИКУ. Зі старозавітнього канону він виключив не лиш девте· 

роканонічні книги за виімком книги Ісуса СИН8 СНР8ха (Екл(' 
зіястик) . але також і протокаионічні книгн Л ітоп исей, Ездри 

й Неемії, Йова та Пісню пісень; 3 НОВОЗ8вітнього К8НОНУ він 8Н' 
ключив усі девтерокаНОНічні КНИГИ за внТмком листа до Жидів. 

Сапі(.нціяльним КНI,Г8М СТ. Завіта він ПРНЗН8вав низший рід Н8Т

х нення. Месійн і пророцтва і прообрази Ст. ЗlIвіта він до тої міри 

обмеЖУВ8В, що на пр. приймав всього лиш чотири месійні псальмм 

(2, 8, 44, 109) та Н8віть виразні відкликування НОВОЗавітніх книг 

до стврозввітніх пророцтв іпрообразів УВlIЖВВ тільки чJ1Стими 

приміненнями й прнрівнаннями (~б·Р'.рt(щ). Стро ге БУК8альие тол

КОВ8НИ51 св. Письма зввело Теодора так далеко, що він обкроїв 

біблійний канон та підірвав його надприродний характер,ослвб· 

люючи ролю~ Св. Духа при списуванню св. Книг. З) В нвуцl про 

первородний гріх Теодор яс н о й рішучо заступв( пелягіlнІзм. 

Вірити, що Господь Бог розтягну в гріх Рідама на всіх людей, 118 
його думку, се нерозум. Смерть є природною ЧОЛ08іковн, В не 

карою за гр і х . Загалом, гріх Рідвма не ПОТІГНУВ за собою ніlКИХ 

наслідків длJl лю,пеЙ . ВІдкуплення було лнше піддвигненням люд· 

ськоі природи на 8ИСШИЙ ступінь. Теодор гостив у себе в 418 р. 
З8ВЗІТОГО оборонЦJI пелягіSllнізму ЮліJl на з ЕклSllНУМ. ЗаДЛІ сих 
6лудlв, Ікі 8же в V ст. ствеРАНЛН в творах Теодоре Кирило 
алеКС8ндрійський і Марій MepKlITop, осуциа Теодора опіслSll 



107 

5 8селенсьІСНЙ Собор у Царгороді 553 р . та наК.З8В спелитн 

його письма. 

Теодор був плідним пнсьменником, одначе в наслідок його 

О(УАжеННіІ 3 його творів заховалося "ало що: нвведення у пи

сьмах Аого противників, схоnїі в пізнійшнх лаНЦЮХВIt та деякі 

цілі твори 8 сирійських перекладах, зладжених унесторіянських 

кругах, яні Теодора величали ексегетом "I4~' ' ;?ХТІIl та дали в себе 

схоронище ЙОГО творам, осудженим Церквою. З несторі5lНСЬНИХ 
кругів MBtMO також наиповнійшнй катальоГ творів Теодора. який 

зладив Ебед·Єзу. В своїх творах ТеОАОР оБЯСНН8 майже ціле 

СІІ. Письмо обох Завітів, поборював орігеніянізм, аріяні]м, аПО

nінарн,м, М8кеДОIІЇ5l н іЗ м , перзьний дуалізм (зороастризм). З його 
догматичних ПИСЬМ пізнійш і автори найбільше навод.ть 15 книг 
Про воплочеННJI, HanHC2lHHX між рр. 382 - 392. Крім того істну
в&ла збірка листів Теоцора під заголовком Книга жемчугів. До 

нині правнтьс" у сирійських несторіJlН уложеиа Теодором Літургія, 
т. З8. 'AvCJ.'ffJpli . 

8ндонн.; МІр PG 66; Sacnau. TheOOorl Mopsuestani Ir,gmenl, syrl'ca. 
Lelpllg 1869; В. Swete, TheodoriМopsues teni In episltlJos В. Poull commenlorll. Com
bfJdge 1880-1882. 

ЛІтератур0; Н . Klhn. Theodor von Mopsuestla lSId J..,,111us 1\lricanus вІ, Ехе
gelen. Frelburg І. Вr. I880j l. Рlгоl. L'oeuvre exegёHque de Th6odote de МopsuesІе. 
Rome '913; L. p,tterSOl\ Theodore of Mopsuestla аnd modem lhought. Loodon 1926: 
П. ГУРЬе.'" еео,аор"Ь, en . МОrlС)'31СllіЙ. Мосltн ІSЮ. 

§ 16. Теодорет , еп. КНРУ (t 460), 
пнсьменникн антіохіАськоі провінції та 

хійської школи. 

І . Життя ТеОАорєта. 

і прочі менші 
ученнкн антіо-

Теодорет УРОДИВС8 8 F\HTioxiї ак. 393 р. Ще дитиною жерт

вувалн його богеті і дуже побож ні родичі на службу Богови, j він за

ра ння обраЗУВ8ВСSl 8 монастирських шкопах 8 околицІ F\HTiox li. Його 
вчителем був ТеОАОР з Мопсвєстії, а товаришами СТУАlй-Несторlй 

іІІан, пlзнlншнй антіохінськи й епископ. ОбрвзуваННJI і побожність 

Теодорета були твм голосні, що вже в 3О-0МУ році життя ви

брано його епископом гірсьмого місточка КНРУ (Kupo<;) у схІдній 
Сирії. Теодорет перем •• управу С80єі епархіі в дуже НlІ!:вIДР8Д

ному <:Т8Н;, бо крім значного числв поген і жидів зв<:твв у ній 

богато Ір~тикіа (мврміонітів, !:Іріан) . З вкою ревністю вІн поеів 

у ні А місіонарську працю, свідчип. ного письмо до пвпи Львв І 
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"3 449 р. , 8 якому аін каже, що немгІо 8же ніякого кукілю НІІ ного 

полі. В ревности 321 чистоту віри він нерв] переХОАИВ слушну 

",іру. так на пр. казав знищити більше ДВОХ СОТОК примірників 

lатіЯНО80ГО ЧОТНРОСВ8нгеnія (ДіАтеСС8РОНУ), щоби прОНОСТИfИ 
дорогу ПОВНИМ текстам канонічнюt Е&al нгел іА. майже 8Нfнсненим 

:5 ужитку 8 сирІйській Церкві. Та передусім переконання, що він 

боронить ЧИСТОТИ віри, спонукало його до 38113S1тоі боротьби 

3 Кирилом 8лексвндріЙСЬЮ1М 8 ча сі HeCTopiJtHCbKHJI спорів. Копи 

папа Кеnестнн ОСУДНВ науку Несторія, Теодорет радив <:80110МУ 

приятелевн піllЧНННТН<:R ОСУДОВН пап... Rле ІІК Кирило алексан· 

дрійський .ндаа саої аН8темвтнзмн, тоді Теодорет , переконаний, 

що в НИХ поновлене Е:ресь F\полінарія, став беЗОГЛflДНО поборю

вати Кирила, а опісля також і рішення Ефезького Собору. 

В 4ЗЗ р. поцналося сторонництво Івана, еп. Антіохії, :3 Кирилом 

і ефезцями на сснові формули порозуміННЯ, якої 8ВТОРОМ зда

€.ться був Теодорет. Сам Теодорет помимо сього пІдписав П аж 

у даа роки пізніl1wе 3 виразним застережеНН!lМ, ЩО не осуджу€. 
особи НесторіІІ. 

далеко прнкрійшими стали ДЛА Теод.оретв монофізитські 

спори. Евтихій, царгородський врхиманд.РИТ, ПОСТВВИВСR дО не

сторіянізму МОЖЛИ80 найкрайнійшим способом, приймаючи 8 Хри

сті не тІльки одну особу, але й одну природу. в яку мали зіл
л.тнс. божество і людство Христа. Так 38. ро )біl1ни"4ИЙ собор 

В Ефезі (Iatrocinium Ephesinum) з 449 р .. який відбувся під про
еод.ОН александрійського патріярха Діоскура, внкляв ТеодореТі1, 

31І0>llИ8 його з епископського урЯДУ і заслав до монастиря. Папа 

Лев І Великий, до котрого відкликавс.я Теодорет, осудив Hesa
кониий ефе,ький собор, ВИПРl!lвдав Теодорета і привернув йому 

його уряд, до сього папського рішенн. ПрИЛУЧИВСА і Халкедон 

ський Собор з 451 р., на ЯКОНУ Теодорет БУ8 ропущений до 
участи ПОМИНО спротиву египетських І палестинськи х епископ ів. 

Одначе Теодорет мусів уже тепер осуднти Несторі я і всіх, що 

ие називають Преч . Діви БОГОМl!IтірlO. 

Кінець ЖИТТЯ провів Теодорет у С80і' й епархії, 3ВЙМ8ЮЧИСR 

попри службові оБОВА3КИ також пнсьменничою пра\1еЮ. ВіН по

... ер у цілковитому по(Днанню з Церквою ок. 460 р. Царгород

С80кий Собор З 553 р. осудив помІж т . зв. трьома глааами 
деякі письма ТеодореТі!І, звернені проти Кирила алексан 

дpl~CbKOГO і проти Ефезького Собору в обороні Несторіtl (В;дпо
відь на анатематн,ми, Пеитальогіон про IЮплоченнtI, м Ілька листі. 

І пропоаідеА), не торкаючи самоТ особи Теодорета. 
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11 . Твар" Теодорета . 

Літературна спадщина Теоцорета обіЙМ8tE ексегетнчні, епо

nьо гетичні, догматичні й пало.ічні , історичні письма Т8 !lНСТН 

Й рештки ЙОГО проповідей. 

1} Ексегетнчн і письма. 

Ексегетнчні письма Теодорета ее або повн і коментері на 

ціпі КНИГИ св. Письма обох Завітів, або поясненннSI на 88жнійшl 

і ТSlжші місця Історични х книг СТ. 3авіта 8 формі питань і від

повідей. Повних коментарів написав Теодорет чотири: на псальми, 

на Пісню пісень, на малих і великих проронів Т8 на 14 Павлових 
листів. Сей останнІй ICOMeHTlIp У88жається за наЙКРI1СШУ ексеге

тичну працю ТеО/10реТ8. Впрочім, Теодорета вважають загалом 

38 найкрасшого ексегета східньої Церкви. В своїІС. поя с н еннях він 

збнрс( ціле досягнення 8нтіохійської ексегетичної шмоли коротким 

і ясним способом, дає цінн І введення дО КОЖНОЇ пояснюваної книги 

то вільннй від блуді в с войого вчнтеЛR Теодора 3 МопсвестІУ . 

Його вартість ,.м емсегета хіба те одно може ослаблювати, що 
вІн не І: оригінальний - хоч та..:ож і не чистии лише компіЛRТО Р· 

2) R.поль огетичні п ись ма. 

З впольогетнчних творів, які Теодорет писав проти жидів, 

перзьких магів (астрольогічного 110літеїзму), ПОган (грецької 

мітольогії), заХО8ався лиш одии: 'ЮJ.ТI"t~\ї)" 3Epa1t'Uttx'ij 1Ц1.31vh-ttolУ ~ 
1Da:"ГtlAtX~C aA1j31{tJ; it i)J.1j"tx~t;; 'fu.O!JG!ft!lt;; i:t"fYwat' (Уздоровлення 
ПОГ8НСЬМИХ недуг або пізнання евангельсько ї правдн 3 поган· 

ськоl фільософії) У 12 кннгах. Се остання (3 рр. 429 - 437) , 
а заразом нвндосконалінша впольогі я старохрнстіянської грецькоТ 

Церкви. Погвнськими иедуггоми наЗИ881 автор незна ння хри сті

янськи х справ у поган, з якого виходять іхн\ ви ступи проти 

апостолі в, мученнків і інших хрнстіянських мужІв. Сі недуги він 

береться лічити в тон спосіб, що приріВНIQІ поганські мітольо· 

гічні Й фі льософlчнl системи до хрнстіянськоТ догматики й етики 

та виводить із сього прирівнання недор\чність поган ства, а 3 другої 
сторони - мрасу і правдивість хрИСТіянства . Теодорет користував с,., 

пишучи clO С80Ю апольогіlO. да8ніншими 8польогlями, головно 
Килимами Климента алексаидійського і Еваигельсы<мии при го

ТОВ8ННRМИ Евсевія з Кесаріі. 

з. ДогматичнІ н ПОЛІм\чні письма. 

Два догматичнІ твори Теоцорета, Про С8ЯТУ Н жнвотворячу 

Тронцю та Про 80плоченн,. Господа, поміщено помилково мІж 
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Іворамн якраз його противника Кирила але:ксвндрjДс:ького, і ее 

протнвенство спідне у змісті ОДНОГО І другого твору. Теодорет 

виступав проти Кирила і проти ефезuів тому. що вваЖ8~ ЇlІ.н і нев

чення про Христа за відновлення апоnіиаРИJМУ_ Зера) 8 430 р. вІн 
зладив ОllрокинеННА (>A"!J.rpodj) анатематнзмі в Кирила 8ле:ксан 

дріі:1ського. яке 38ХОВ8ЛОС51 мабуть у цілости 8 Кириловій вїдпо

віди на НЬОГС". ПО Ефезькім Соборі вида в Теодорет проти собору 

Пентвльогіон (твір із "ЯТЬОХ кни г) про 80ПЛQченнSI . Одначе дуже 
можливо, що сей Пентальогіон, 3 ЯКОГО остапи тіЛЬКИ ФР8 г ментн, 
не був зоsсім осібним твором, а тільки ВИТЯГОМ і з твору про во

ПЛQчення Господа. НаНВджнійUlИМ полємічннм твором Теодорета 

( ' Ep!1vI'3ri!; -rrt"1 ;;,o),tJ!1(jPOPO:; (Жебрак або МНОГОВИДlіИЙ), діяльог 

у 4 книгах поміж правовірним і жебраком, речником евтихійиізму

(монофізнтизму). Теодорет називає евтихіяні,м жебраком, бо він 
позбира в , нач е нажеt>раа, свої блуди від ранших єретиків: Си· 
мана Чарі вника, MflpKioHa, гностиків, F\рія, F\полінарі я. В трьох 

перших киигах Теодорет, післ я обйснення термінів, доказує по 
черзі, що Слово при воплочению не підпало змІні (&tPlo.tO:;), що 
божество і людство ие змішалися (&~·j1X!)':":;), що божество не 

спосібне терпіти (.:J.o.'X30~~), в четв~ртій КНИ1і він збирає в 40 с и
льогізм ах опрокинеиня монофізити'3МУ. ВИВОДЯЧIf монофізитиз. 

від Р!lНШ J1Х (ресен , Теодорет у СЬО"1У творі збиває принагідно 
також І ті єресм, Яkі на"одилися в його епархії : марк\он ізм і евно' 

мїянїзм . Інш і полємі чні твори Теодорета проти маркіонітів, 21рі я н, 

македоніяи nI !lПОЛінаристі в затратилися. 

4) ІсторичН і письма. 

Теодорет лишив три історичні твори: 

а) ' E1I.UypL'XOt(1I.T/ !o'topl'X в 5 кни гах, яка обговорює ПОДІЇ ЗВ 

ча с століття, від початку аріянських спорів до початку несторі

ян с ьких спорів (322-428). Тому, що ся історія написана ЩОЙНО 

ок. 450 р., коли то Теодорет був усунений з епископського "ре

стом, треба при пускати, що він з розмислом З8деРЖQВСЯ Н8 428 
р., щоби не го ворити про нес тор іянізм. Теодорет послугу ва вся 

історією Евсевія та історіями СОl(рата, Созомена, Фільосторгія 

й Руфі н а. Вартість його історії ГОЛОDНО У тому. що він наВОДІНЬ 

богато рідк их докумеНТів. Найбільше у3ГЛ!lДНЮЄ Теодорет історію 

антіо"ійської Церкви. 
б) ФtlЬ3016. l'3 tGpi'X - Монаше історія, в якій переповіджен і 

подвиги 3О-тьо}{ сучасних східні" монахів. передусім точно под· 
виги св. Симеоиа Стовпника. Ії кінець становить коротке письмо 
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Про божу і святу любо .. ЯК <:11 св.та любов Бога .""ВЛllnас. 
е Ж"n8) аскетів . 

В) Аtp,щ~~ 'K.O!:)l.O!,-,JtН>х:; t1t"~'top.ij (Начерк єртиечних баАок) в 5 кни· 
гах, коротка історія сресей від СИМОНlI ЧаріВlJюса АО Евтихl" 

(1-4 кн.)~з нарисом ПРll80вірної науки при кінці (5 кн.). Уступ 
про єресь Несторі" в четвертій книзі ( 3Д80ЬС" пізніЙШQIО чу

жою інтеРПОЛlщісю. Сей твір написаний на основі АВ8нlйших 

авторів вже після Хелкедонського Собору. 

5) ЛНСТИ Й проповідн. 

По Теодореті зберегласSl розмірно дуже велика переписка -
230 листів, цінних не тілы�11 СВОЄЮ зразковою формою, елІ'!: та

КОЖ і змістом. Листн дають наЙl<рас:ше свідоцтво про талан, обра· 

зоваНИА й великі душевні прикмети Теодорета. Де"мі 3 них мають 
СВОЮ історичну й догматичну вартість. Зате з проповідей Теодо

рета, якогО ВВ8жано за нанкрасшого бесідннкв його часів, З!!ХQ

валнси тільки фрагменrи (на пр. з пятьох бесід на честь Івана 

Золотоустого. 3 ГОflllліЙ).а в цілостн заХОВ5ЛОСІІ лише 10 апольоге· 
ТИЧНИ Х бесід Про провидіння. які Теодорет виголосив мабуть 

в Антіохії ще перед 431 р. 

ІІІ . Нi!lВЧi!lННЯ ТеОАореТі!І . 

Теодорет < ОДИОЮ 3 наишляхотнійших ПОСТlпей CTapoxpll
стіянської Церкви. З прироци ПОl<ірний і тихнй, по60жннЙ у собі 

і ревний пастнр повіреного йому стада, Двровнтий і всесторонньо 

образований. він мае усі дані до того. щоби в Церкві заслу

жити .:.061 найбільш ОПРАвдане імя велнкого Святого J правовір
ного Учителя Церкви. Тимчасом обставини звстввили його, 30-
всі м проти його волі і ВД8чі, до боротьби 38 хрнстольогію внті
охійської школи і З8 ЙОГО товариша Несторій. Не СОТ80рений до 

боротьби, Теодорет виявляв у ній багвто неРОЗ8!lЖНОСТН й не· 

зручности. Задля того він терпів, жалувався і раз-у · раз 8НПРВВ
дувавс'" Остаточно нв Халкедонськім Соборі вІн 38118И8, що 

. внатемізує Несторія і кожного, хто Пре"!. Діви не назива< Бого

родицею, та одного Снна, Єдннородного. ділить на двох сннів·, 

по чім ОтцІ Собору торжественна призналн ЙОГО правовІрним 

учнтепем. 

Нинішня критика не видає рішучого СУДУ про право вірність 

Теодоретовоі христольогії, але sвгається поміж nBOMB МОЖЛИ80-
стями: вбо Теодорет усе був правовірним на рlчи і рlжнився від 

ефезько-хвлкедонських рішень лиш нв словах і на формулах, 

• 
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заморінени;с 11 8нтlохійській шкоnі, - 1160 він усе був HeCTopi. ~ 

НИ НОН у душі, 8 тільки не зовні. під напором противників, ОСУ' 

джував Несторія та його науку про 80ПЛQчеНН5І. одно лиш певне, 

а саме, що у свот. пlзнійшнх творах ві н ЗН8ЧНО полравнійwнн 

І бlльwе помІркований, я к у відповіди НlI 8Н8теМ8ТИ3МИ КИРИ118 

алеНС8ндрlЙського. У с воїх кінцевих творах ТеОАорет ГОВОРИТЬ 

про !f~alx1j іvlOСЩ двох при род у Христі не 3pll30K злуки душі 

й тіла. ГОВОРИТЬ, щО є тільки ОДИН Христос і ОДНН Снн, послугу

с.ТЬСІІ замІною нрннмет і дінете обох природ Христа. Одначе до 

Самого ОСТ8НКУ Теодорет вІдкидав анатемвтизмн Кирила 8лексвн

дріЙського. сполуку xcr.3' 6:t6() to.·:H~, перечнв, що Бог,Слово терпів, 
j]QПУСКIIВ попри назву ~~от("хщ для ПрР.ч. Діви ЯК рівнорядну на

зву аV&Р\lнrОtli~щ. та послугувався термінами Q:1)1/«q;EIIX, ХОII/ОI/{<% І фра

зою .. ,амешкуючого в СВlІ:тнні". 

У творі Жебре.к (2 діяльог) Теодорет дВІ: принегідно сві

ДОЦТВО нв загальну в іру тодішньої Церкви в пере(СТ8лення 

і В реальну присутність Ісуса Христа в Т. Евхвристі1. Він не. во

дить, е. опісля збиве.( ре.цію а нвльогії. ЯКОЮ монофізити боро
нили свою не.уку про воплочення, а се.ме, що при воплоченню 

так само перемінилося людство в божество. ЯК в Т. Евхаристії 
хліб І вино пере,:стВJlЮЮТЬСЯ в Тіло і Кров Ісусе Христа. 

ВItД(ltШI: MljJ'Ie ра 80- 84. 

Рodдськ"д переКЛllД: ТворенІ,. eeoAop"TlI, блвженнаго еп. KHpcllaro. 
7 ТО"ОВ"Ь . Cept1es"b ПоеМ'" 1859--1907; П ,,(ь"а ееодорнт_, бllаженнаro еп. 

KKp<:Kllro 8 русе. пере80д1> Н. Глубоков(к_ro. ВКПУСК"Ь 1-11. Ceprle8'" Посад ... 
1!Ю7-I!Ю8. 

ЛІтерІІТУра. : R. Вertram , Theodoreti ер. Cyrensls doctrlnв chr!StologlC8. Hrldc
slae 1883: а. Schulte, Theodoret von Суrщ аls l'\роІoge!. Wlen 1904; К. OOnther, 
Theodoret von Cyrus und dle K8mpfe Іп den orlenlallschen Klrchen. Rschallenburg 
1913 : Е. Schwart%, Zur Schrl{tstellerei Theodorets. МiJnc:hen 1922: Н. Глу601l00СІІ111, 
БлажеННbl lІ ееодоркТ'Ь, еп. KltpcKIII. Его жизиь І литера.турнаl At.,TellbHOCTb. 
2 ТО l'lа. Москва 1890. 

Теодорет ( останиl" 61льwкм предстаоникоІ'І а"тІохІllськоІ wколи. Через 

христonьогlч нl спори СІ Ш llonа затрачуе свою пра.80вlриlсть І ОД llоцlльн lсть 

та КЛОН .. ТЬСІ .. _гло до упадку. RHTlo:tIIlCblt8 проаl нцl. розпаДllетЬ(' на за

хІдню. переважно МОНоф lЗн тську. І НІІ сх.lдню -несторl,нську. В захіДнІд 06ЛIІСТ .. 
серед "онофlзнтських спорІ. )'pKllat:тbC,. РОДОІІ'. _HTIOIII AC bKKX уче нК:t. а ЗІІ 

plDO" завмнрають fp8.дкцll IIHTloxlRCbKot школн. У cxlдHIA обn_стн (Едесс_, 

НlJlбlС) nporH8Hl з р""ськоІ дерМl8.И HeC:TopIJllK " 06межуютьСІІ переважио до 

переклаД'lоf праці з грецькоІ моок на снplЯСЬkУ. 

3 менших представнмкІв II KTloxillCbll.oi ШКQIIК 8 д061 П РОJцв1ту J8Uy
гують М8 ЗГ8I1КУ ; 
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1. Еп"СМОПН s часу lIHTfoJ\IRCbxof (меllе тIІнсьхоl) 

ех Н.) М н (330-415). 
11) Св. Евстат! 1і IcnoalAHHIC, родом з1 Сlде в ПаМфIIlIТ, sрезу епископ 

БереТ, 11 вІд 324 р. Rю]о_IТ. На Н]кенськlм СоборІ (І п ІС:ПI собору) alH ло6о· 
РЮ81111 apl.H!"M, І тому еpllНСЬКИЙ собор в RHTIOKIT " 330 р. усунув Аого 11 ІІН' 
TloxlikbKoro епи(IСОПСЬМОro престопу. ПрогненнА до Tp8xlf, аlн "AII~TbCJl ТІІМ 
І поМер. Його усунеННІ СПРМЧIolННnО власне АОВГОТРІІІВІО'ІУ ентlохlАську ан,,", . 
З ЧНC/lенню: ПНСЬМ EBCtllT!". дуже стер8НННІ формою (ПО/ш.,lчнltX 18 .мкг 
Протн врhlи, Про ДУшуІ. емсегети'нно: гомlnlЯ на ШестIolДнIВ!І, на "салЬ

МИ, на Прмтчlll nИС:Т[8~ остапи лиш 3ВГОЛОВМИ та фрогментl'І (Mlgne ра 18). 
В цlnостн збер1га ОДИНОКИЙ Яоro твІр про чародlАку .s ЕнДор (1 Цар. 

?:1.7 СIlIl .). в ,иому вІн оспорю( цумку ОрlгеНl, Нllчебtо Са.nо.к ПOll.к.с" 

д1Аско С.к)'Тn, 8 прм тll1 H.ГOдl безOl"n"ДНО IСркткк)'є апеlСсандрll1ськ)' eпtro
рмчн)' .. етоду ТО/Іко.аННIІ св . Пкська. 

б) МenетlЯ (360-381) І його Ifаслlднкк Фл"вllllf (381-404), саlтктenl 

І.ана 3олотоустoro, поnкшмnк; перwин О.llиу rOKlnllO на Прктч 8,22; x6pto~ 
Ixttoi 111 (перепнсана а ЕпlфаНI. llа'.6.р. 73, 29-33). другнй - КОРОТКУ ПРОПО.lllЬ 
протн прокломl. (помlщеК8 .. Іж пропоаlА!!КН 1BaH.3onOTOYCТOro) та фрагментн 
nlтургїчннх 1 ексегетнчннх rOKlnll1. 

В) Евагр[l1 , с •• щеннм, 11 опlСnl епнCJWП (останнІ А ., ellcтaтtlMcIoKoro сто
poHHKUT.a) В "'Ктlохll (388-393), перекnа. "'TaMlICltBe ЖНТТІІ св. ' "'НТОН[І Н. 

ЛІІТМНСЬКУ .. о.у. Єронl .. зг.дуt про 110ГО чнспеннІ невкд.кl праW, а Мorfп при· 
писує Ао .. у коментар на 13 nKCfla "'П . Паала (нена nкста до Жкдlв). т . 3 • . 
"карозrllстер. 

2. ПротикаНlхеRськl ПНСhкенинкн. 

ІІІ а н І х е 1 З". Основннкок сектн "анІхеТ. був перз Мвнес Із Кте'l

фон)' (215-277), вІд ІІКОГО .ОН8 й дlствлв свою Н83.У. Осно.у нау кн сеТ секти 
становить краl1нll1 дуаlll, .. 30роастра, до ІКОГО допучу.апИСIІ enє .. енти Інwих 
cxlДНIХ релІгІЯ, У сьо"у Т.КОЖ жкдl.с"ноl І ХРИСfllиськоІ pcnlrll. XpKcтlllHCbKI 
дод.тки були нсчкспенн! Я иесущнІ, ка пр. иа'вlС, "внчиl. епе аонн ВСС 15111"
шепн а кІру того, ІІК єресь nOCY8allaC!l на ихlд. на IІ.рмстIІІ"ськ"А терен. ЗгіДНО 
, haYKOIO - "анIІСеІв IстнуlOТЬ п06lч себе два вІдвІчнІ перВІIІ - добриА (бог 

свІтла) І злиА (КНІІ'Ь ТЬКИ), ЩО РО3В"В.lОт"СІ Чере3 е""lІlцllO у р"АИ eot\l. 
І утворюють АВ8 царства - цареТIО с.lтла А ЦIРСТ80 ть"и. Ікl СТМТЬ ,І ((І. 

бою у вl.ІІ.lч"IR боротьбІ. Нкн lш"IR свІт повстав.,1 з .. lшаККI '1астеА свІтла 

А частеА ть"к. Се 'MlWBKHI Н8АнагJtl.llн!liше ПpolВl1 lеТЬСІІ у ЧClllо.lцJ. Чолоеlк 

е ,лиА вбо добркR ке чере, ,nе УЖИllакн. 8Оnl, enе ., прнродмоІ 1(QнечнQCТН . 

Ісус Христос, небескмд еон, ,lАшО!! н. зе"nlO у позlр"о"у тlnl, щоби ОСВО' 
бод",тн чоло_Імо., пер81сно Богом ((Іт_ореноro , enементlв Сllтnа, вІд ТМІ еле · 

ментІв тьми, ІІКНМН опlСПIІ ЧОЛОІІІІІВ, У.ІІ'НІОІОЧК Aoro 8 тlnl , "враЗИI ИНІЗЬ 

тьми . Одначе тому, що н_укк Ісуса Хрнста ЛIOАН не :spo.,у .. lлк А пофапьшу· 
_апн П, прмАшов Маllес: - обlЦІниА УТ!W)tтель, щобк O'lKCТMTM кауку Ісуса 

Хркст" ЯК середннк осаобоАжеННІ чоло_lкв ІІlн ПРНПl4сував СІрогнА аскетк,,,. 

'осіБНІ т . .,1. три печвтм: $I!J"&CUlum 011, (.,аборону ужнв.н,," "Іса Я внн" 18 
говореННІІ неЧНСТН1І СПI_), sl!JWl;culum ml!lJruS ('_борону nocIA.HHI к"Анв R чор· 
нof "?8ц1) і slgnвculum 5117.15 (Jабороку СУПР1К1.жа). Колм .нnучуваННІІ ч.стин 

свІтла А/ііА!: Ао кІнЦІ, в~нмиR СІ І , 'горнть 8 ОГІІІ R об. uapetaa остаНУІЬ 
у 81чному .1 .ц.аlnеIIНIО вl,ІІ; себе Мамlхеl мапн саоlO спецlllnЬНУ epaDxllO, а Іх 
аlрнl дlЛНЛИСІІ ма не"ИСПf:IІНКХ анбраних. оООІІ"'8НИХ аlSeрlга,к трн печвти 

• 
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І ~Г8ЛО" 1І0000І'ІТЬ стро'" КГ реn.,нl приписи, І на :SН ІІЧНО ЧtttJIеннllІWМIf слухачІв ' 

o(SoаIЗI1t1НХ тілЬМИ берегти 10 боЖ"!! иповlАеЯ. бе3 нlІноl 38боронн УЖК8а," 

АОЧІІСНМХ дlбр. ПершІ МММ йТИ ПО смерти ДО церет_а С81Т1І8 , дРУгі "IІ1ІИ ще 

перехОДИТИ очищеННІ через манАР[ВКУ ДУШ. КаТОIlНIІDН 3аКНД8l1Н HIIHlxellцl, 

що ВОНИ неВОnl'Ь nюдськоro духа, АОМВГВlОтьа вІд <:.o' J вІрних ClIlпоТ .Ірн . 

ВІА себе МlІн lхеllцl 06 1 '~.lIH, що АО8САУТЬ ЧOJlОIІ ! КIІ АО Бога С!lМОЮ АОРОroю 

РОJ'JИО80ГО nl:SH.II HКJI та осво6оАІТЬ lІого !llд блуді • • Снмм оБIЦІ"КIІММ .онн були 
SIlМ IШНnН 'J (110 10 секту НО 11111'111<:10 Ч<:lС св . Rll ryCТH"II . Мимо пересn lДУ ІІ811Ь 

Сlllт(ькнмн влаСТІМ" (СІІМ мвнес згинув 3/1 С80101 вІру мученнчOlO смертю), 
М8нlхеll ське ее"" а поwнрмnаСІ була Н8 СходІ 11 НІ!. 311J(OA! ТІІ вдерЖ!ІЛ8СІ У пlз' 
IІll1шнх вІдмІна .. (богумlnм, катарн) ІІЖ до гnнбомого середІн.ов l""а . 

Cumonl еl 1\. Kugener, Rei:herches sur lе Mltnlcht lsme. 3 томн. Вruxel les 
1908·1912: Р. 1\lfll l lc. Les есгl Шres manlcheennes. 2 томн . Parls \918 : F. G. Вur· 
kltl, The Rellglon 01 Ihe Mltnlchees. Cambrldge 1925-

а) ГeгeMOH"~, про ІМОГО мрІм Іме"и нl"ого більше не 3"II~MO, а lІише 

sдогItАУЄМОСІ, що жив У СирІ', зла,D иа мІж рр. 325-348 1\ктм А8ОХ (виду"ан нх) 
днспут 1\рхелаll, еп . Кархарн а Ме30потвмlТ, s Манесом, основником сект ... СІ 
актн , збереlll.енl у lІатинськlм перекладі І в грецьмих фрагмеН1ах (Мlgnе РО 10). 
м lстать 6оГІІТО цlнннх причинмІв до пlЗИIІННІ ІсторІ' А систе!'!и мвнlхеАсько!' 

~реси, зачерпнених з в.тентич""х документІ в. Вони були roловним жерепом 

ДЛІ Bdx пl)нІАших ПРО1l.,."анlхеАсьмих творІв. 

б) Тнт, еп . Б«три в Rрвбlf (НІІ ПОГpllниччу СиplJ) А Ісповlдиим З 'ІІсІв 

ЮІІІІНІІ Вlд.ступии.а, написав обширний протиманlхеАсьмиА 1вlр у '101ИРЬОХ 

.НИ ГІІХ, збережениА без кlJЩІ в грецькІ" оригlнanl І цl.nиА У снрІАсьмІк пере· 
МЛllдl (MI~ ра 18). СеА твІр (тик важииJi, що ЦИ1У( боГl10 МlнlхеАсьмих 

письк . КрІк нього ОС1алиа по ТитІ фрагмеН1И : коментарі на Ев. Луки В го

мlлlJlх (МІр PG 152) І одно!' пропо.lди иа св.то ЕПlфвнlІ. 

з'проти.иики Іввна ЗОІІОТОУСТОГО. 

а) АкекlА, еп . з Берет, чоловІк дуже д!JIlІl>ниА, ревниА , т. Н8 SВ.Сlди 

спрввеДlІнвиА . ВІн помер о.оло столІтнІм старцем 02 р. 3 Аого широкоІ пере · 

пискн ост&ло три IІИС1И, В мрІм того Kopoтlfe Iспо.lд.н". Вlрм (М Іgne ра 
77 І 84). 

б) 1\Н110Х з Птол~каlс (t 4(0), визна,," .. А uaРГОРО.D.сь.иА бесІдник, акого 
сучесними НІІЗИВІІІІИ ЗолО10УСТИМ . По нІм ОСТIl1lВ лиw одна проповІдІ>. 

В) Северl.н з Гвбll1ll коло Л.од,икеІ в СирГf (t по 408), ,.мож .И'Иllч"иА 
бесІдник . Аоro моментар НІІ IІИС1 до ГматІв пропвв. Зберегnиса тІльки Аого 
пропоаlди (26 цІлих І урнвми) В грецькІ ... оригІналІ І • (хlднlх переКnВД.Х . 

W. Dorks, De $еуегlвоо <2baIIIBOO. Кl еl 1918. 

4. У"еи н ки Іва на 3011 от оу С10ГО - ек се гет". 

в) Пon lхронІА,еп . RпамеJ (f ок •• 30),рlд.ниА брат Теодора з Мопсвестll. Влан

цюхах «Т8ІІО 6ога10 схоnlА з Аого КОМ8Н1ВрІ. на КНИГУ Аова І иа книги .с
ІІИКИХ пророкІв Epe ... tт, Даниlllа й ЕзеннТле (МІр ра 161). ПОnlхрон lА держава 

антlохlАсьноІ' емс:еге1ИЧНоІ методи, 8ІІе иема у HbOl"O спІдІ •• щобк .Ін придмав 
блуди cвoRoro бр.,а. 

О. Вardenhewer, Polychronlus. Freiburg 1m 81'. 1879. 

б) R..а.рl.и, 8нтlоxlАс:ьмиЯ (романах, 181М. у перwlй полО.кнІ V ст. І нв

n 6l:ca8 Etact.jOlrii ." -;-а,:; &.ин; jpct.f6., (В.едеина до св. Письмв). свого род. 
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ВИJlJ1l!lД еw:сегеТI1ЧННI засад IІНТЮJIАськоJ WІІ:ОЛИ, У .кому .Ін,ца( богато фlJlЬО' 

ЛЬОГlчних по"снень та роз •• зом 06р.а:щсвorо способу говорен". стврои.іт

НЬОГО OpeACbkoro темс'У (Мlgne PG 9t1 І Gбssllng. Вегllп 1888). 
В) св. Iс::НДОР Пenюзl0!' (t ом . 440), ученмм '8ВНIІ Зсnотоустого. a"TIo~Д· 

(ь!СнІі ексегет, що осів • Егмптl І бу. ігуменом МОН8СТН?,! НІІ горі БІЛІ мІста 

ПenlOз1011 (1tYjAIJ, = М8"УЛ, болото) нвд правнм раменем дел"ти Нlllю. І,ндор 

"00.11. •• високе І IICectOPOHH( 06раЗ0ваННJI та 311.АМІІ8СІ фlлЬОСОфlчммм" (Ішов 
за f\рмстотenа").~ОГМIІТНЧННМН. етичними А l!скетнчнкк" ПНТІІННІНМ, в перед

усІм ексегсзоlO. По нІм ЗaJIнwмлас!! цlннв зБІрка понад 2ОСІО л истІв У 5 КНК
гах, 8К[ • більшости (1. 3-4 кн.) е ексегетнчного, в 'рештою ДОГМІІТИЧНОГО, 

е1НЧНОГО А ос:обнстоro ,нlсту. Вонв також нuвнчвRно АодаТНI>Q предСТІIІЛ. ' 

('bCJI Cвot:lO формальною стороною. ОДН8'1е Існдор не БУ8 Н8ДТО оригlнальниА 

1 роБИ8 6оГІІТО аИПИСОIІ, ГО1l08НО s К1ІимеНТ8 I11І еllС8ндрlАського І s 1811НІІ Золо
тоустого. В ТО1lК0811ННЮ сІ ПtlСЬМ8 81н АеРIlt88С. 38СІІД aHTloкlдCbMoT ШНОIlМ, 

ФОРМУlІуаав Тх ТО'lнІАше І берlГСI переса.цного ПРИПИСУ8анн" прообpasности 

Ст. За81Т08И . 

Видаин. А III T~Typa: Mlgne p(j 78; росlАсьмиА переМ1Іад. 3 томи. мос

меа 1859 ; Е . Вouvy. Dc S. Isldoro Peluslota. Nlmes 1884: L. ВоЬег. Dc аме exege
!lсо S. Isldofl Peluslotae. Сгас:ovlае 1878; L. Воуег, Isldon von Pelus[um klasslsche 
Blldung. Paderbom 1915. 

5. 'У'ІениІІ.И 1.IІ ИIІ 301l0ТОУСТОГО - IІсметичнlпмсь

меНННКtI. 

о) с •. НIIІЬ Сина'т (t 011. 430) зре3ИГНУIN!. 3 .исокого УР'ІАУ префеllТ8 
преторП • Цapropoдl І РОЗО" ,[ СllOl'М снном ТеоДУ1l0М осІ. мІж МОН8Х8МИ НІІ 

СинаАсь!tlА герІ . КРИТИІІИ. "ІІІ пере"вт" аllтентичнlсть.60 ІсторичнІст .. sмIcтy 
(ро..а н) таору ОповІданн" про pl3НЮ (синанських) монах в І про сине ТеоДУIl8. 

s "ІІОГО В31тІ OTd А!lТИ про ІІІИТТІ НІ1ІI, У88Ж8ЮТ" Аого lГ)'мсноlІС IІС ОН8С1НР. 

КОЛО f\нкирн В ГanвтП. По НІ1Іе8И остапІ'! треМТ8ТМ про хрмстl8нсьмІ А "омешl 

чесН01И Т8 'М про,мвнl ПОРОММ (Про "О1ІМ18У. Про сІмох Аухl_ 31106104. ДО МО
Н8ха E.lIbOrl". Про добро.lльне .бoJкест80, Про .исwlсть монахІв, Про поступ 
у моl1аш[м ЖН"Ю. Про учитеІІІ. І у"еникJ.), збlрнн сентенцій І 1061 IІНС 11 •• 
"ІІІ фор"ОЮ ннзwl в[д IСНДОРО8НХ IІмс:тlв І It переВАЖНО тllІ"ММ чистими _НПМС

мами 3 раншмх OrцlB (Ірине., BaCMnlJl. ІВІІНІІ 3onотоустого~ 

ВНДІННІ Я nIТер8тура : Mlgne p(j 79: Fr. DegenhaM, Der hl. Nllus Slnolta, 
5еlп Leben und selne Lehre voт MOnc:hlum. МnnSIeг І . W. 1915; тоА сам. Neue ееl
IгlІІе шт Nllusforsc:hung. MQnster І. W. 1918; К. Heussl, Unlersuchungen zu Nllus 
dem f\skelen (Техlе и. Untersuchungen 42,2~ Lelpzlg 1917: тоА СІІМ, Оез Nllusprob
lem. Lelpzlg 1921. 

б) М.рко Еремlт. суЧIСНИМ НІМІ І. 3A81t'bCI, ,ак СIІМо. "К І Нlnlо, у"ен нк 

ІІІІНІ 3onOTOYCToro, spasy IrYMeK монастмр!І 8 f\нкирl в Гаllат". 8 пІд IIIHel\1o 
ЖННІ пус,иножиreJ1Ь, '114 не 8. ЮАськlА пусткнІ 8 ПместинL ВІн писав БОГ8rо 
Dсме,нчнмх 1Рlкта1lа, по С81АОЦ18У НИIІНфОРВ КмllІСТIІ ПРИНIІАменwе <40, по 
С8lдоцт.у Фот І. - 9. Оскln"КМ сІ таорм, що Іх а8811180 .. с. Аого 8n8CHlcтlO, 

~ СПРОlдl аlтеитмчнl , то цlКІ81 вонн ,мм (Н8 про АІІ збlрки <:ентенцIА, Про 

ДУХОІкиА звкон І Про'и ОПРВ'Аанн" 3 дlll, ТІ дІ"nьог Про хрещеННІ), що в ННІ 
ПОДІІКІІ не38МЧІІАно асН08НО нау.а про пер8ОрОдннА rpl x. Аого НIІС1ІIАМН 

І про П8СIlУ . 

8мДІІНН. А 1І1'ерІІТУРI : МІgnе РО б5 ; J . КIИПе, М.ercus &.mlta. Lelp~g 1~ . .. 
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ІІІ) '81tH Касll" (t 43S~ ученнк '.ВН8 ЗолОТО)'Сn'ГО І С81ченнА :5 рук fa!!H8 
3onOTOYCТoro Н8 аІ"КОI1lI ІІІ Царroponl, пересИnНВСІ по 'ВСЛ8ННIО CBoro ."Н1еіl" 
І С.'ТIПCnI • 404 Р. "ІІІ :saxlJl, ~TB" Аого nPOSBaHO .СКИ10""). до РИМ),. в апІс"" 
АО MapclНlI' І ПрИЧИНИ.СІ богато АО po36YAII'ICHH!II l'Іонешого IfIM1f1 нв ЗаходІ 

оргвнlsвціt.:1О А упре8nlO монастирІ. та письмам" • lІВТНlІськlА мовІ. 

81tlнцl • СllрlАс.,нlА ПРО81tщ'J нa.nежнть шукати ввторе, ІМНМ при к ІІЩ 
IУ ст. вбо s ПОЧ8ТКОМ V ст скомпlЛЮВIІВ S ранш")!; ~OKY"C:H11" sбlрку Jl.ИСЦН

n1tl1f8pIIHX ПОСТIS!I:)8 Т. , .. F\пOCfOll!>СЬИ/ констнтуц:і (.1:'X:'it1'2: ~.іІІІ ';'::"':H:6},(O~). 

пIА'lНI811К)ЧИС. пlА 1"1 щmн Клименн. P"MC:1>ItOl'O. 

Б) Західні письменнини. 

СхІдня церковна література займалася в часі свойого нан
більшого розцвіту спекулSlТИВНИМ розбиранням обох головннх 
теїНСТ8 ХРИСТ080Ї Віри - TlIЇHCTBlI Пресв. Тройці і таїнства 

вопл-очення , які СТlIЛИСЯ предметом ЗllВЗЯТНХ богословських кон

троверсІй. У тім CllMIM Чllсі західня церковна літеретуре - попрн 

необхідну участь в питаннях, які виринули й булн ГОРІІЧО дебе

ТОВ8нІ на Сході - заЙМ8(ТЬСIІ більше питаннями практичної 

НlIТУРИ, 8ндвигненими переважно на дневну чергу місцевими 

СХН3МlIМИ і (реСІІМИ . Отці західньої Церкви рОЗГЛIІДllЮТЬ спірні 

богословські питання з позитивного становища, себто шукаЮТD 

їхнього вирішення в церковному переданню. Практичний реалізм, 

як предмет, і тредиціоналіЗм, ІІК MeToAll, ( характеристичними 
прикметами цілої латинської лі,ератури сеї доби. Одначе сеї 

звгальноі характеристнки не треба розуміти TlIK, немовби спе

куляція бул!!! західнім ОТЦІМ зовсім чужа. Нею займаЄТЬСIІ Іл ярій 
3 Поетl(, а Ptвгустин дорівнює у ній найкрасшим східнІм ОТцям. 
ДеякІ і з звхідніх Отців є ще дуже залежні від CTlIPWOЇ, схІдньої 

церковноТ лІтератури, - прОСТО стараються перещіпити на Захід 

добутки Сходу, на пр. IляріЙ з Повті є - східню тринітарну тео
льогію й поезію, Марій Меркатар - східню хри стольо гічну 

теольогію, Єрон!м іРуфіи - східню біблійну й історичну літе
ратуру, Касіян іРуфін - східню lIскетичну літературу. І ншІ, як 

на пр. Ptмврозій, КОЛИ невіть і користуються східні ми жt!реламн, 

то беруть 3 них тільки матеріял, але орудують сим матеріялом 

самостІйно І прнмінюють його до своТх цілей. ТОМУ треба іх 

стевити 8 ряді письменників 8ИРIJ3НОГО 3IJxiAHbOro типу - таких, 

ІІК Ptsгустин, папа Лев І Великий і ін. 

Догматичний практичний предмет (Церква, св. Тайни, lІеске) 

п Іддають :захlдиій церковнІй літературІ схизми І сресн, .кl в сьому 
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часі вже істнують або НОВО повстають на терені західньої Церкви: 

новатіянізм, ДОНІПИ3М, маніхеїзм і прискїліянізм, пелягjянізм і ее

м іпелягіянізм, та ложні навчання Гельвідія, Йовініяна й ВігіЛSlнтія . 
Спроби систематичної Догматики дає Rвгустин (Enchiridion ad 
Laurentium sive De fide, spe et caritate) та Віктор лєрінсы<йй 

(Commonitorium) сей остаННJИ остільки, що точно очеркує 
regulam fidei catholicae. Щодо інших ділянок, то Захід не до

рівнав східній літературі у біблійних і історичних студіях, але 

зате виявив великі досягнення у праКТИЧНIИ церковній літера

турі: па стирській (Августин). етично-аскетичній (Амврозій, F\ary
(ТИН, Касіян), проповідничій (Rмврозlй, Августин), а також 

у церковній поез!! всякого рода (дидактичній, епjЧ~lій, панегі 
ричній і ліричній). 

Західня церковна література золотої доби Е: у спорій части 
полємічною. Вона звертається або проти єресей, які істнували на 

Заході з час::у попередньої доби (новатіянізм), або перенесли ся 
на Захід зі Сходу (маніхеїзм, аріянізм), згл. істнували на сході, 
але інтересували Захід (христольогічні єреси), або таки повстали 

на Звході у сій добі. Захід був вітчиною єресей: донатизму, при
скіліяніЗму, пелягіянізму й семіпелягіянізму. 

1. донатизм. 

Єресь донат"стl" є (;вого рода продоаженн"", (;пору про ваЖIІІСfЬ кре
щеНIІ!!, удlле ltого єретика",н. Вже церковнІ пи(;ь",еIIИИКИ афРlfкаllСЬКОТ ІІРО

вllщlі' , попередньоі добlf, Тертулl,-н І Киnрl,н, уважаЛIf в противенствІ дО 

ДУНК" А практ .. к .. римської Церкви. що хрещенн, удlлеие єретикам .. є не

важне. ДОlІ<lТИСТн поставили СIO СnрllВУ ,агальнІкще і зІбрали свою науку 
у двІ фалыilul� тези: 1) що важн!сть І AJm:tHH' св. Тай н залежить вІд гIДl10СТИ 
удІлІОЮЧОГО І пркАмвючого св. Танни (св. ТаАни викликують своТ иаслlдки 

e~ opere operanlls, а не ех ореге орегаІо): 2) що праllдива ХрИСТОIНI Церква 

СКЛІІДDЄТЬС' тІльки 3 ДОСКОНІІJIIoI~ (nрвведиих)-грlшники не е членами Церкви. 
3в!':ркньою НDГОдою повстання сеТ єресн буа виБІр нового картагlllськогоещщопа 

в 311 р. Частина rpoMaAfl не ПРИ3ItВ11<'1 Вl1браного БІльшІстю нового епископа, 

заСЛОIІЮЮЧНСІІ поголоскою. що ЙОГО СВІТИВ епнскоn tradltor (вищ~в був у 'Іасl 
переслlду"аllЬ погана", се. Книги), та аl1брала соБІ oc!l~HOГO еПI1СКОПD. Назву 

єресь дІстала вІд Іменн другого 3 черги Ті епископа в KapT!trllll, ДОНlІта Ве

л!'1кого (t 353). МИМО цеРКОIll1ИХ осуджень І заряджень христl"нськнк цlcDрl1J 
проти сеТ єреси, вона дуже поwирилаСIІ В цІлІй афРИИВІ1ськlй nроаlнцП І адср

жаЛDCSt: аж дО ЧІІСУ ЗАобупя Rфрики араба",и. МІж донаТИСТDМИ були ПИСЬ
менники: Донат Вe.nнкик І Аого наслІдник ПарменlХl1, ВIТeJllй, Макроб!й, Кре

сконlй, Е",~рит, ФульгентІА І Га8деttтІЯ. З донаТНСfами не ГОДНІІС' на точцІ 

Ікнlх пог.n,-дlв про Церкву закаалюваний RВГУСТИI10М,'М ~acгl Ingenlo praedJlus 
еІ uberl eloquloM, ТихонJ!і (ТиконіА). Одначе вll1 Ilе nРИС18а до Церкви, КОllИ 

йоro ВНКЛIOЧИІІIІ донаfИС1Н. По Тнконlєвн ОС1С)ЛОСIІ письмо Т!сhonll RFrl IIber 
de septem regulls, т. 311. ЛРО сІм герменеВТН'ІIІИХ прllВил f,;lлковання не.сннк 
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І о'ре:щС!акх мІсць С8. пItсы'l,' те ф~г"ентм Аого комеНТIlр« на l\"о"еl1ll1<:)' 

18ВМ8. ТнхонІ" зlр8.8 У СI>QМУ коментарІ , СіУК8М,"НИМ ТО/ІКО8I1ННІІ" "пока
nlпсн, .s "кнм 811388СІІ 6луд 1[1/11113")" ТІІ прин •• M~гopM'IHe П ТОЛІСО •• ННІ, 
ОАо6рене nl.sHIRWMMH емсегетомн. 

2. Прнскlnlllнізн. 

CeltT1I. прмС:lІ11І'-н!стl. ПОUlНРИЛIІСІІ • Еспанll І • 1\IІIIТ8" 'Т. 1І ОСНОВНИКОМ 

БУ8 кпанещ. ПРМСІІІІІ!.". людина С8IТС.,К8, осаl'48На, СТРОГl1іі аскет. НаУМII 
ГlрнскllІllНlІ, Ауже спорІднена s "8"'Х81'",0"', ПОn_ГМ_ • ТОМУ. що .Ін прмАм!!. 

у MOCI"IOllborlf АумІ," І ПOCJlШО8НО пере"К8 ТОЖСlІм lС1Ь С:Т!!рО381lпн.ого Бога 

s Богом Ноа . 3а8lту, ПресІ . ТроRцю ПОНИМ08 у ,,,,мсnl С •• en[(80ГО МОАмl· 
tТltчного МОНlllрxllмl:!ІМУ ••• ItpНС:ТОltьогП ,aCT)'nIl8 АОМСТ"),", ТІІ перечка аосмре ' 

сен"" МерТIІНК. КрІм СЬОГО .Ін Зllбороню'NВ су"ружжа А С"ОЖI1 8I1ННІ МІС<І , 
заАмаВСІ t!cTpo1I~rl!1O та пору'І •• n(нтуру апокрифІв. Копи собор 11 СВр8гос:сl 
ОСУДМ8 ПрискlлllНО, С10РОltиики ви брали Аого СПиСКОПОМ R81лl. ПРОГИВНІ.А 

цІClIРСМ ГрацIIНОМ, ПрискlлlllМ СТllраВСI бсзуспlшно про випраВДВННIІ у папи 

ДIІ",аза І в RMapo,11I .) Meд101l1lH1. С06ор у Бордо усунуе ПрисаJлllНО , УР"А}', 

" узурпатор МВКСН"', мнмо СПРО'И8}, ПВПИ, СІ . МВР1ННВ , ТУР І RMBpo,llI, КІІ' !!8 
С1р81НТН ПРИСIlIлI_на ,а магllO у Tplj> 395 р. Сскта прнсltlлllиlстlа В.ІІ.ержалОСIІ 
до УІ ст. Оне ПрнскlnlllИ б1В ПnОДОВИ1ИМ ПНСЬМСНИИІІОМ. ПО НЬОНlУ 'А1ІИШИnOC4l 

11 траКТ8тlа (трк 881оапол..агll І 81clM проповlАсА~ 90 IІІІконІ8 ка nисти СВ 

Rn. Паоло (П.8ЛОІ:S боГOCllОІІІІ), сnр.аЛСИНIІ ПерегрІном. І фраГНlснт nНС111 
"Commonltorlum dc crtOre pr!scllllanlstarum Орезl • . З ІІІШНХ письмснникlІІ 

сскти З"!Інl ІІІІНІ: IнстаН11Я (Morln прнnнсу! AoНlY, а не Прискlnl.нови, 11 трам ' 
N11.). ЦиктlнJА, 8ІТОР 6оГІІТО '1И11НОГО ТВОРУ Llbra (Bllгa~ пост Л.тронl_н. та 

3А8СТ"СI IІноиl"'Н: тракта1 Dc tгlпltdlс IldeJ с:аlhollсае, Т .38. "OltllpxlllltCbK' 
11/IОЛ"ОГИ АО ЕваllгелlА І Rcgula ССПЮfI" monachorum, Д01lуче,,~ .11.0 т'орlв СІ. 

Бенеднкта. 

З. Пеn.rIRн fзн. 

Пеnllгlllнсьttа f:pec" заступа! в IIH1ponOnbOfrr Ів COlepJOnbOГlI 111І1ураnlз", 
ПРСДСТ.ВІІІІЄ собоlO СlОI1МО род" хрнст llІисьниА С10lЦІІ'''' . ПOflО 0ll.СРЖ8n8 

С801О НІЗВУ ІІА брН11Асьмоro МОН.Х!! Папlгlll, що 3 nочатко Нl V СТ . посеnИВСIІ 

в Рммl І бу. 18Н1 '1 рмlгlАНIІХ IІругах за,,11І1ОIO особою, Дальше угрунту",ли 

єреСІ> Пелsгll Аого ПРИlltenь l<enСС1IА, РИНlСЬКІІА 'Д80IІ.111 а опlr:лl конах. т'" 

Юлlll". СП . , ЕМІНУМ В Rnynlr. 'lІ/lннА ,І CBOf:I сааРnН801 вда'll І 3 "раАНIХ 

р8цJoиa.ntстн'ІННХ nornllalB. ПСЛllгlА '.'1IПНІІ меПОРУIUУВIlІСе досІ ОтВер10 НІІ ' 

СХО4I ПНlтаИИІ про пер"tс"tcЯ СТІІИ '1мо,lкв, про перl"-'РОАI IІІА rplx t Аого 11 11 " 
спlдItИ, про вІАноше,,"" божо! 1І11СІІ.Н до Сll061ДllоІ 8Оnl "01І0вllІ(І . Суть [рееи 

стаН08МnО 1всрДЖСIІИIІ : Чonовlк може І М/lЄ BHCTeplflTHCII грІхІв, 1 1/1.К"Н ЧН НОМ 

спас1НСІ, СВМОІО СllnОIO с.обl.l11101 8OJ\1, вишкоnеиоf IІСllеsolO. без Н!lІкоІ помочІ 
боlКof nас,,". ВсІ далы�1� 1верджеННІ TInIoMII обос:НОВУ"''1Н "розв",,",ли отс : 

Нсма нlІІКОГО neplOPO.lI,IIOro грlо н І Т8КИХ Пр"СТр8СтсА У '10110вlцl. IІItI буnнб 

Аого Н8сnIДIІО" : RAaM Ааll ЛIOAJl Н CllofM грІхом BCloorO 1!nЬКІІ 311н11 ПРИК"IІ4; 

сотвореНиА смер1l1НК •• 111 БУ8 би покер, НIІІІlть КОІІllб не БУ8 згрlшив; отже 

ІІЮДІІ ие _Нl ира1011о через грlх I\дIJHa, 8111 не ааскресн)'ть через воскрессн"" 
IсуСIІ Христа: НОВОН8РОДЖС І І1 дІти H/I'IOAIITbCI І такому СІІКО"' стан І, УІІКОМУ 

tt8JQJl.ИВСІ RoЦllK до ПОПО"'СН"" грІха; 1(0nиО: дl1И І не булн о:{рещенl, 8ОНI1 
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ІICnУГУIOТЬ Н8 .''Іне ЖИТТІ t на С1І)'чаl1 смертм ос.гают" 110ГО: староз •• tтнIЯ 
38КО" ПРО_аАМ. IІlОдеА до спесени! так само ІК І CB8HfeJ'lbCbllHA 3I1МОН, І вже 

до ПРИХОду ХриСТІ були JlIОДИ б" rplжв; Христос помага. ман до (пвсеННІ 

"I1ыtH С804:1О Н8УКОlO І СaofМ ПрНIUI8ДОН - " '!l МО! 8нутрlШНІоОІ спас'IОЧof IІI1СКИ, 
'lсn)'женоl Христом, нака. ПМlfгlА аНCnUIIIlIO,аН8СI: Про щаСТІ А 'ДClp08111 

можна Бога проем, .... про чесноту нІ" 60 80H.~He е боЖИN АаРОН, але .",ао
рон c806IA110ro д,ln8ННI '10110111(8. ЮлІ." 3 EIUIJlHYM гоеорнв 1. СI""18 ще досад

нІЯwе: ЗВІДІІКН С80б0АI 8OJI1 чоловІк t: в'д БоГВ неsanежннА (Opus Imperf. 
1, 178~ КОflМ ОI1IСІІ. ПenlгlА І КелестlА у С80lх On~8AIIHH.X І IсповlДІІІННIІХ 

вІри пр",наВВIІН потребу божоl ласки ДО добрю; дІл. то все "МН на думцІ 
, 1111011" 3011нІшнІО ласку (SIIMOH, науку, приклад Ісуса Христа). щонаl1.исwе
пІд 1ІасмоlO воии РОЗУмІIІИ прос.lчеНИI роЗУМУ.ЦІІІ оцlиеИ ИI божих заПОllдеА, 

IІlІ е нlМОIІИ ие ПРИЗНІІ1ІИ 111МОТ IІI1СМИ, ІКУ Бог ВIІИlае в душу І ІКОIO спону

куе ВОЛIC) до ВИПОlнеНИІ ЗllповlдеR. По заняттю Риму 811НГ01ам" 8 410 р. 

перебраll ИСЯ ПСlllгlА І КелЄСТIА ДО КаР1l1.гlни , а ПenlгlА опlСIІІ на 01.0. ДО Па

lІестин и, І РОЗИСCJlК ІУДИ С80Ю иауму. Вона 6Уllа осуджена НlІ.самперср. на 

ПРО8Iнц!ОИIІ.ІІ"иИJt соборах а КIlР1I1.гlн! (411, 416, 418 рР.) І в Мlllеlе (416 р.), 
а UП!CJI1 в ОIlРУЖН!М пис"мl пми Зоси ма ~Ерlзlоlв trвctOfla~ І ИІІ. Ефе,,,кlм 

СоборІ 431 р. 

4. ее м і n ел я г і я н і 3М. 

Августин, У роЗГllрl n01leMIMI1 проти пen"гlll1. 8Ис:дО811Юlа8С" дуже часто 
Т811, що I111М01lи6 Itого СІІ08а бра1И у '. рlзмому, ДО<:1І18110"У 3J11l1c:nl, ТО 8101)(0 ' 
АИПО 6101 з МЮІ, МlІ.чеб діло сnасенн" чоловlМIІ зanеЖllJ10 ВИІІІІЮЧНО 11.0. божоf 
ПIlСМИ А 81.0. божого ПРИ'МllчеИНJI, а дд" с8О6lдмоІ в.олl А 81дпов1ДIІІІ"НОСТI1 

ЧОn08lка НС ОС1118апо мІсЦІ. В дlАснос:ти f\вгустим признаlllВ І С8обіАну 801110 
І 8IДП08!АIІIІ"l1 lсть ЧОllо.lка 38 С801' 8ЧИНКМ. Одначе Сllосlб ~oгo roаореНI1" 

с061183111. сучасНИкl8, вnрочlм НIІ81,,, ПIOАеА добpof BOJII І праВОlllрни Jf. НаАрl' 
wу"IАше постаВИIІНСІ АО 1\аГУСТИН080f наумн про бе,ОГlllдме призиа"енн" 

(vo11rl1as Del .satvllJCi!l раг1lculагіз) І IIРО беЗОГIІІДНУ успІшн Іст" божо' lІасми, "кІА 

1І01ІІ .не "оже опер1НСІ (gгlllla еfflСIІХ), МОИІІХИ на лерlнськиж ОСТРОIl8)( ІІОЛО 
МарснлJJ у Фронцlf, Нd31111нІ тому МIlрС'НІ1IIНIІМИ. ЩоАно 11 Х VI ст, иазвалн ,Х 10мІСІИ 
семlпелlгllНIІ.МИ, бо НІІ.УІІІІ лєрIнсыl)( монахі8, 1111 обмежували необхІднІст" 

дJAC1BYIO"0I лаСIІИ ДJ\I дІл, що 8еду'" '101\0811111 до СПi!lсеННІ, IІИХОДИllа справдІ 
0611роеинм пenlгllнlзмом. лrрlнсыl� монахи вl,ІІ.IІИдanи пелlгllмlзм, але 118УІІУ 

f\8ryC111HII. 8111.ЖІІ.ІІИ 311 фll1і!1l1l'М. It сзг!Аи иЯ , НIІУIllОЮ С8 . ПИСЬМІ!. ПелlгllНИ 
j:j Rвгустин 6уnн д,nl них .0.80"'11 кр8RИОС1IМН, ПО ,ких середннІ 1ребll. шукати 
ПJWI8ди. ОБСТОIOIО"IоІ)ПРО11о1 R8rYC1Io1Ha, 1111"KH УСIІ!8не при,на"енн ,. (votuntas Del 
иlуlflса unlver:salls сІ prlledesUnallo praevlsls mиШз). аонн nОПlІl!Н У 61к nелl' 

гl,"I:lМУ 8 СIІIДУIO,,1 .11811 6I1УДМ: 1) са", ПО"810К 81ри (Inltlum IIdel) І баЖlІ.llНІ 
спасеННІ ПОХОД'l" 11.0. ,,01l08IK8, одна"е довершеИНІ спасеНІІІ е 6es 118СКИ ІІС ' 

МОЖIІИ8е; 2) ЖИТТJl по вІрІ е рlчlO С8обlдно' 80111 ЧО1\081ка, 10МУ до видерЖlІ.llИIІ 
В добрІм не потрlбllа осібна ІІ&СКІІ (donuт реr:sevеrllпtlае). 

ГОIІ08Нимк предСТIІ.ІИИКIІМН семl пenJlгlll1l:1МУ 6УIІИ: Ігумен ІІІІН К&СІІИ, 
прес.Н1ер ВІктор lІерlнсJoК ИЯ, рима-киR монах f\Р11081Я МOnОАШКд І ФІІІІСТ, еПИ 
саоп Ь Ре' (Rle%~ Семlпелlгll"I'", удержа.СІ !lке стоnI1!" ~oгo осудже"о 118 
С:О&РІ • ОраНЖ (Rrau:slcanum 11) 529 р .. СlIJIмканім ІВХОА8МК КесарІ,., еп. з f\PIlt. 
(Мо). Собор вlРКНУ8 НIlУКУ f\eryCТMHa ПрО в6сО1ІІ0тие прканаченн., ИlllомlС:Т" 
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ПрНК'ІІ". ЩО ЧOllОIІІк !: АО H8.11.rrpl<~AKO nобр'н AI~ неспcrclбниR , Аому без

,/<:лIIlIIО потрІбна бож!! IІI1СIСIІ ТlIНОЖ 1 по того, щоб IІlн ЗР06И8 "О'ІІІТОІІ. 'І но

пptlмl СПllсеНl'. і1 !!ндерЖll" у добрll'l АО кltщ.. Пела БоlllфllТIR 11 ПОТ8еРАне 
plweHH. 'НІС"ІОІ'"О оранжського собору І НІМ 38мl'IЧМІ'ІС. епl;:>_ 

Останні знаки ЖИТТІ!', "ні про себе давало старе ПОГ8НС18('1 , 

заСТавилИ письменників розцвітної доби (ФірміК8 Матери!!, А.вгу. 
<:111118, ОРОЗі") ТlIКОЖДОlШQльогетичної літературноі праці. оди" 

3 апальогетіе. Фірмік Матерн, можна СКilЗаТИ, Qтвирає ОТСЮ роз 

цвітну добу христі яне ької літератури ЗакликОМ до христіянсьних 

цісарів KOIICTaHTiA й Констанса, щоби ВОНИ силою викорінили 

ОСТаНКИ поге нств!!, чим Зі!Н:ЛУЖ 8ТЬ собі на боже бла гословенство, 

бо norllHcTBO - се блуд дія вола. 

Юлій фірмік Матерн ПОХОДI1В зі Сициліі. Будучи ще пога

~ІИНОМ , він виконував ЗВВнtlЯ адвоката, а при сьому займався 

й літературною працею. Між рр. ЗЗ5 - ЗЗ7 віи написав піДРУ'4НИК 

астрольогіt Metheseos IiЬгі octo. Як христіянин , Фірмік Матерн 

виступив агресивно проти погаиських містерій - які, на його 

думку, ( діявольським Н8сліДУВ8НИЯМ біблійних обрядів, символі;; 

тз формул-у творі De еггоге profanarum religionum 3 рр. 34б-35О. 
Сей твір зберігс. в однім одинокім рукописі (ІХ-Х ст.), якого 
підпис Н8знва( вираЗІіа автором ЮліSl Фірм і ка Матерна. Теольо

гіЧІІО с!! апольогія ие .цає нічого нового. Вона ЗО8сім залежна 

від Іринея з Ліону. Одначе важна вона тнм, що дає вірний образ 

r1orallcTB8 ІУ ст., його звбобонности Й неМОРllЛЬНОСТН. 

деякі критики приписували Фірмікови Магернови також 

анонімний твір у З Ішигах Consu ltationes Zacchaei et f\poilonii. ди
даКТИЧIiНЙ діяльог між христіянином Заl<хеf:.М іпоганським фільо, 

софом f\польоніс:м, у якому Закхей поучує фільософа-погаllИIНJ 

про хрнсті.нську віру (1 кн.), про таїнство Пресв. Тройці і про 
блуди жидів, маніхеїв та інших єретиків (2 кн.), про христі)lН

ську етику й есхатольогію (3 кн.). Се є другий з ряду (по InsLj· 
Lutiones divinae Л.ктанція) систематичний виклад правд христіян
ськоі віри на Заході. 

ВНА8НIІ" R n!тсрзтура: D У61Ісг, Der Ursprung des Donlltlsmus. Frclburg 1т 
6(. 1883: W. rhQmmel, Z .... r ВeuгІеІІung des DonaUsmus. НаlІе 1893: Н. у Sodcn, UI'kWl' 
den XUt Entstehungsgeschlchte dcs Donatlsmus (Кlсіnе Тежtе~ ВonnI9Iз,a.Schcpu, 
Prlsc:lIIlanl quae ~I (Сorp script. cccl. 1111 18). Vlndoboru!e 1889: Fr Рагеі, 

РПяll!lаnus. WOrzburg 1891; К. K(}n$tle, f\ntlpriscНllana. Frelburg Іп 6(. 1905: 
Е. Ch. Вabut, РгlscіШer1 ct РгlsсШlllnlsm~ Parls 1909; П. ПРОltowе8'Ь, Прнсltнnnl8Н'Ь 
н ПРІІСКНllnI8I1НСТЬІ. К831111Ь 1 9СЮ: F. Wllorter. Der Pelllglllnlsmus n~ch seinem (lг

sprung uпd selncr Lehrc. МOmIeг і. W. 1874; "'. Кре:,.ле8СItI'l, ИСJopJ8 пenпгI8"

~I •• н nCIIllrl."CIC1I8 АОIС'рнщt. K83UIt. 1898; О. Rottmal1llCt, Der f\ugustlnlsmus. 
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MOntho-п 18?3: f. WCrter, ~ltr!ge Іиг Dogmcngeschlcht... dC5 Semlp~11I9ll1nlSmtВ 

МUn$(ег І. W. 19f)J; СІ. Н. M()()fe, Julius Firmlcus Metemlrt. der Hclde UIЮdегСhгl'іt. 
МOnc:hen \897: ІІНАІІЛН; De C~ proI'<'Пlln.tm reHglonum - н"Іт (Сorр. scrlpt. t'ccl. 
1111. 2і Vindobonae 1867. - і ZI~glcr. L~lpzlg 1906. 

§. 17. Письма римс ьких папі. 11 доби. 

Поміж па'1l1МИ е Чё:сі від Нікейського до ХеЛК('ДОНСЬКОГl) 

Собору не зустріЧllЄМО В,1l1СП1!'ІИК письменників, Зl'I 8НЇм/(ом хіба 

ОДІЮГ0 ДllМд3l1, який і С.,М 3~ЙМI:І8СЯ ПНСЬМ~lіННЧОЮ працею і був 

ПОКРО8НТСnСМ церкоеннх ПI~сьменннкі8, ГОЛОВНО ЄроніМд. По IНіХ, 

подібно як по їх поперЄДЩll<ах 3 данікейської Аоби, остапи тіл ы�l1 

урядОВі лнсти . ОДН8че с і па пські листи, що ранше були ПО(Дl1нчі 

формою І змістом та виглядали не так на авторитетні урядові 

письма, ЯК радше на братні НlIпімнення й будуюч! паучеШІЯ, 

Зміняються з часом щодо стилю й щодо тону. Jхній стиль перt:ШПIIЙ 
від цісllРСЬКОГО двора й сеНlIТУ. а авторитетний тон ПОДl1ктований 

тодішнім и церковними віДНОСИНlIМИ: ДОГМ8ТИЧНИМН СПОРl.lми, схиз· 

мвми та автономіСТllЧllИМИ тенденціями. Папа Сирікій (384-399) 
впровадив перший в урядових письмвх. видаваних f\ постоль

ською Столицею, новий стиль і таким способом започвткував 

ряд па, ських рішень, які опісля називаються: dесгеtаlеs-ос.Кільки 

оони ~ відповідями на поставлені запити й відносяться до цілої 

Церкви, rescripta - оскіЛI.к и ВОНИ ( відповідями нв запити 'ІІІ 

просьби Й відносяться до поодиноких осіб і случвїв, constitutio
nes або decret8 - оскі льки вони видані motu ргоргіо. Пвпські 

письма у СН1 новій формі мають велику теОЛЬОГічн у вартість, бо 

в них яскраво З8значуються прерогативи верхо"ности й нело

МИЛЬНОСТИ римських лапів та Ч8СТО виріШУЮТЬСЯ ваЖІІЇ ДОГМ0' 

ТІ1чні й дисциплінарні питвння (важнійші тексти див. Denzinger· 
Bannwart. Enchiridion symbolorum пп. 58-111). Деякі знову з тих 
письм ~ Історично цінні . 

1. Ю л і й І (337-352) був 8тягнений у аріЯl l ські спори епи· 

скопами-збігцями зі Сходу (Атанасієм, Мвркилом), що шукали 

8 ІІЬОГО ОХОРОНИ, Й вріЯIІСЬКНМИ епископами , вислаНИМI1 СИНОДОМ 
8 Ннтіохіі на те, щоби 8 папи добути осудження f\твнв сія_ 

Юлій нвписвв два листи в грецькій мові: ЛИСТ до витіо

хійців, яких повідомляє, що римський собор (341) виправдав "та 
насія, і лист до апексендріЙців. що появився пІсля повороту 

f\Тl!нвс:lя в f\ЛС:КСl!ндрIЮ (Mlgne PL 8). 
Під іменем пвпи Юлія переховелися також листи і трактати, 

п ідсунені ному обманцями зі секти аполіНlIристlв. 
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2. Л І бер і ~ (352 - Збб) перебув на прагненню " БереТ 
у Тракіі вІд 355-358 р. З!! рішу .. у оборону нlкеі1ськнх рішень 
І 1\18Н8С\_ проти еріянської поnітики цісаря КонстантІ •. В 357 р., 
знєволениі1 дволітніми злиднями звслання, Лlберlй пlДПИС8В 

першу сримсьну формулу З 341 р. (ГОМОЙУЗЇІІНСЬКУ), ДВО3Н8ЧНу 
IІле не t:ретичну. зі Зllсп:реженням, ЩО осуцжу( всіх 'Тих, I1кі не 

прю нають СННВ подІбним Отцю щодо cytH Й щодо ВСЬОГО. 

у сьому случаю нема бесіди про "кенеБУАЬ поблудження Ліберія , 
в вІрІ. ПІдписуючи першу сримську формулу, він жертвував 

;'11006"10(; 11 Сllвеліянському ТОЛНQВІІННЮ ще й з тактичного ОГЛЯАУ. 

щоби довести 110 порозуміння нікейціе 3 гомойу"їянемн, 3 ЯНИМИ 

по.цібно ЯК він - WУНlIЛИ зближення також 1\Т8Н8(lй і IляріА. 

ПО Ліберї(ви остали текі ПИСЬМlI: 

е) Бесіде при облечинах МеркелІ'ІНИ, сестри св. f\MBPOslst, 
в 353 р. (В f\мерозія, De virginibus З, 1-3). 

б) ЗаЯ88, яку Ліберій зложив ц!сареви КОНСТ8НТ!(ВИ по ме

діолянськім соборі В З55 р. (у Теодорета, Церк. Іст. 2,13 сл.). 

в) 13 листів. Чотири короткі - lIле в звязку з питенням 

мнимого поблудження Ліберія 8 вірі дуже 8ажні - ЛИСТИ, т. зв. 
листн зІ заслання, поміщені у фрагмеНТlIХ (4 І б) Ілярі(вого 

Opus historicum, ( дуже спірнІ. одні 3 критнків уваЖ8ЮТЬ їХ 

З8 н е8втентичні api:llHCbKi фельсифікети , підроблені для

того, щоби здискредитувати Лібері :ll або закритися його авто· 

ритетом. ІншІ знову критики признають сі лнсти за автеитич

ні Лі6ерl(Вj (іх евтентнчностн вони борои_ть головно сеі· 

доцтвами IляріR , 1\Т8Н8с ія, Єронім!!!), але не обстоюють іхньої 

цlлости (виказують у них очевидні і нтерполяціJ). 

Т. ЗВ. Catalogus Liberianus, П08НИЙ список П8пів 3 ДВТ8МИ 1х 

володіння, дістав свою назву внключно відси, ЩО вІн сягм: по 

папу Лібері я . 

З. дам аз (366-З84), один з внзначніАших папlа старовнни, 

знений передусім з того, що не його поручення: ЄРОН!М, Аого 
секретар І ДОР8ДНИК. перевів рев ізію старолатинського переКЛ8ДУ 

св. Письма. Він працюва8 БОГi!lТО для усунення того церковного 

роз(Днання, яке спричинили аріянські спори (в СПр8ві 8нтіохіЙ· 
ськоі ехнзми він 38НЯВ становище ПРИ1(ильне Павлинови, еписко

П08И строго прааові рного сторОНННЦТВ8 еВСТ8т і ян), відреСТ8ВРУ
вав римські катакомби та переводив ліТУРГі'lні реформн (в напрямі 
виобразуеання церковного року). З його урядових пнсь" ОСТ8ЛО 

12 синодальних листів (Migne PL 13). Новійwа криТИК8 обстою( 

теж, що .цвl перші глави Т. 3В. Гелязі(вого декрету (перша гпа88 
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містить триніТl!ориі догнетичні рішення, друге - КI!lIОН СВ. Пи

СЬМІ!!) по своТй сути ПОХОДЯТЬ від Дамеза. Зрештою Дамаз 3811· 

МВВСЯ також приватною літературною працею. Він СI<ЛllJl,ВВ ]злюбки 

епіграми, які його кал ігргф Фурій Діонисій Фільакальас примі

щуВВR осІбним ПИСЬМОМ (деМlIзіянські БУМ8И) на гробах мучеників 

те 8 цеРНВ!lХ . Сих епіГРІІмів (elogill martyrum, tituli) лишнлося 
около шістьдесятки, ВЧllСТИ НІ!! каменн (червоним ПИСЬМОМ на 
білім мермор!), а ечаст'! у t<опjях 3 його аRтографів. Сі ~1!InИСН 

поетично М<!Іриі, але прості й достойні змістом. дама] мав писати 

ТВКОЖ короткі поеми на че'~ТЬ Святих і мучени кіВ та МОРІІЛЬНО-

8скетичнІ твори прозою І віршам (De virginitBte, Liber de Yitiis). 
ОД.lвче , крІм ли стів і епігра м, збереглися з його Пl1СЬ М тільк и 

дві коротен ьк і поеми про Давида і про св. 1\п. Павла, призн а 

чені на чолову сторінку літург!чн и х р укописів псалтиря й апо

стола. 

Л І тературп: М. Ihm, DlImasl Eplgrammatll. Lelp:lg 1895: J . Wlttlg, Papsl Da· 
mnsus. Rom 1902: тоА СП"', Dle FrledenspolllJk des Papsles DlImasus. Bresl8u 1912. 

4. Сир і к і й (374-399) полишив усього шіс ть ли стів (Migne 
PL 13). Між ними найважнійший лист до ПмеріЯЗ Таррагони з 385 
р., найстарша щшеЬКI!; декретел;я в канонічних збірниквх, якин 
€ відповідю на 15 дисциплінарних питань (відносяться до хре

щення , супружжа, ПОКУТИ, життя ме нахів, nyxoBetlCTBa і світськ их). 
5. 1\на стаз ій І (399-401) полишив усього три листи 

(Migne PL 20), написані в справі орігеніянських спорів: два до 

медіолянських епископ ів Симпліція;на тв його иаслідника Венерія, 

третій до СРУС8ЛИМСЬКОГО епископа IВ8 Н8. На представлення Тео
філя алексан.nріЙського, 1\НlIстззій осудив Орігена (БОД8Н ГОЛО в
нінші ЙОГО блуди: преекзнстенцію душ, апока,Т8СТ8ЗУ, спосІб во

скресен ня) , але відмовився осудити Руфіна, начеб сей СТil рався 
ширити блуди ОрігеН8 с воїми перекладам и. 

б. І н О ке н т І (401-417), також один 3 ВИЗНel ч нійших папlв 

стари ни, у я кого широкій діяльности, так на 3еході ян Н8 Сході, 
спеціял ьно зазначу€ться евторитетність поступованн!! . П о ньому 
ОСТ8ЛО 38 листів (Migne PL 10). Більшість тих листІ в деє р:шення 

в справах дисциплінарної натури. 6ажнійшнмн є : 2·иЙ лист до 

Віктрїкія з Rouen (хрещення єретеків є важне, оскільки воно 

уділене 8 імя Пресв. Тройці); б, нй лист, до Ексуперія 3 ТулlO3И 
(пода€ канон св. Письма); 25 н й IІИСТ, до Декентія 3 Eugubium 
(~ иропо~а~ання 38стерігає епнскопоан); 29-ий лист, до африкан· 
ських епископ і в (осудження пеllягіянізму 3 покликом на примат 
І н~помильиість римського enHcr{On8, яке Rагу стин npHН1i18 спо· 
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вами: Caus& finita est); 7-I1Й ЛИСТ до царгородської громади (поті

шає старанників з асланого ІВАна 30ЛОТОУСТОГО); 12-ий ЛНСТ, до 

І вана 30ЛОТОУСТОГО (m!і засланню); листи 17-ий і 24- и й , до І\лек
СВllдра, еп. RHTloxiї (8 справі 11 рИНЯПЯ у ДНПТНХН Івана Золото

устого та признання привилеїв антіахійській Церкві 3 "ОКЛИНОМ 

на те. що Rn. Петро був перехаДО80 тамошнім епископом). 

Ill окент, до якого 1811Н 30ЛОТОУСТНЙ звертався ДІЮМ" листами 
3 просьбою про оборону перед Щ!lСНЛЬСТ8l1МИ цісарського двора 

і ворожих влаДИК, старався безуспішно СКЛИК8ТИ СИНОД ДО 

СаЛ Уl lЯ ДЛЯ виправдання Іван а Золотоустого. Опісля IІІокент зір

вав церковний 38Я30l< зі східніми патріярхвми, ДОКИ ВОНИ не 

втягнули до диптих ів в межичасі помершого Івана 30ЛОТОУСТОГО 

(тільк и Теофіль александрійський помер неПО(ДНlIНИЙ з Римом ). 
П ід кіllець життя Iнокент порішив пелягіянськс питання, 3 яким 

звер.,улися до нього африкЗИСМ(і епископи. 
7. З оси м (417-418), родом грек, за ймався ГОЛОВ'ІО пеля

гі янськими спорам и. Він полишив 14 ВЛгlСНИХ листів (ціла його 

збережена переПИСНlI обіймає 18 листів, Migne PL 20). Найважн;й

ший його лист Epistola tractoria , що потверджувев рішення Кllр

тагінсьного собору з 418 р_, на жвль пропав. 

8. Боніфвтlй (418-422) лолишив 9 власних листів (ціла 

його збережена переписка обіймає 15 листів , Migne PL 20). 
9_ Ке лес т н н (422-432) полишив 16 власни х лнстів (ціШI 

його збережена переписка обіймає 25 листів, Migne PL 50). Келе
стин заНМІІЄТЬСЯ в них головно видвигнеиим через Несторі я хри с та

льогічним питанням. Він потвердив осуджеНН І! несторіянїзму 

й пеmlГlяніЗму на вселенськім Соборі в Ефезі 431 р. В 21-ім 
ЛИСті, до гsлійських епнсмопів, І{елестин очеркує своє СТ8новище 

до наук и F\STYCTHH 8 про ласку (F\вгусти не він зачислює до mll

gistri optim i)_ 
Лrтературв: J~ffl!. Regestr J pontlflcum romanorum. L~lpzlg 1 вз~: R. Thlet. 

Eplslolee romanorum рооШlcum genuln~. Вnmsberg~e 1868: Р. 811111{01, Le Sleg'! 
bpostOtlq-J '. Ptlrls 1924: Н. Gelteny, Stll und Form der 81testen Paps\brle'e ы1s f.uf 
Lt:o d. Gf. Tablngen 1922. 

§ 18. С в. Іляр і й з Поатіє (Poitiers, Pictavium), Атанас і й 
Заходу (t 367). 

І . Життя І лярія l ). 

Iлярій УРОДИ8СЯ 01<. 315 р. в Поатіє 8 F\~8iTa Hiї . Як дитнна 

визначної noraHCbKoї РОАИНИ, в і н добув собі основне літературне 

') Жим" !nlрІ. переповІв '1 СТИХ.!!Х поет f е ll o!lктlй Фортунат. еп . :) По
атl( пІд кІнець УІ tт . 
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й фільософічне оБРllЗ0ваННR. більше самоосвітнім шляхом ЯК у 

WIФлі, Подібно. ЯК КОЛИСЬ ЮСТИН фільософ, він не неходив для 

себе РОЗВSlзкн питань про призначення і ціль чоловіка у поган

ській фільософіі і тому 83518<:11 З8 студії св. ПИСЬМlI, які привели 

його ДО Христової вірн. Вкоротці після того, як Іляр ій приняв 

хрещеНН5І :3 жінкою і дочкою я'брою, вибрала його llуховеНС1ВО 

й насеЛСIІНSI рідного MkTa своїм еПНСКОIІОМ. В 355 р. СКЛlІІНIВ 

цісар КонеТtlнтій с<бор до МедіОЛ5IНУ, на якому ДОМІна8СА від 

епископ ів осудження 1\1'8Н8<:151 і підписання аріянсько', ФОРМУI1l1 . 

ЦісаРСЬК'1Й довіренн!( Сатурн і н, митроп. 3 f\рль, піднявся пере
вести рішення медіолянського собору 8 Гl!lлійськНі npOeitJUII. 
І лярій, • яt<ий не брав участи в мєдіолянськ ім соборі, не тільки 

що вJДК8заuся сам підписати його рішення, але впливав іще ІІа 

других гал ійсы�1х епископ ів. щоби вон и снх рішень не підпису· 

вали. Тоді Сатуриін обsинив Ілярія перед Кон стант;(м в п олітнч

ній нехоти до цісаря, і сей засудив ного весною 35б р. на за· 

слання до Малої f\зії . Се заслання, яке трнвало від 35б до 360 р . 

Ілярій відбував переваЖlіО у Фригії. 

Задумана ворогами кара не Ілярія аийшла в дll1СНОСТИ на 

хоеен і самому IШl рієви і Церкві. Іл ярій внкористав нагоду соо

його перебування на Сході АЛSI ВИДОСl(ОН8лення себе в грецькій 

мові, якої він УЧИ8СІІ замолоду, щоби міг основно познаЙОМ\jТИСЯ 

зі східньою церковною літературою та в той с п осіб зорї€нт)-в;:лtcя 

УТРИllітарній контроверсії. В часі заслання I Лllрій написав два 

саої твори De trinitate і De synodis, взявся за складання перших 

латинсы<хx гимнів та ВТlОгнувся в СI<ТИСНУ боротьбу проти арія
ніз:-rу на Сході. РОЗГЛЯНУ8шие я, що поміж правовірними ігомои· 

узіянами'ЗСХОДlllЬ рсдше непорозуміння ніж рlжниці у вірі, вІн 

шуквв зближення з\ сим найпомірковеНIИШИМ СТОРОННИІ\ТВОМ 

І піддержувсв його на соборі в СелєвкН в Ізаврїі 359 р. проти 

гомеїв. У слідуючому році IЛllрій заявив цісареви готовІсть стати 

на диспуту зі Сатуриіном з f\рль, У його присутностн, аnе цісар 

на ее не пристав. F\ріяни, МІ<.ИМ Іляр і й зробився невигІдним на 

СходІ, постаралися у цісаря про те. що .perturbator orientis" буз 
відкликаний назад до ГсnіТ. 

Останиl л іта свойого життя Іл ярій обернув иа те, щоби ІІа· 

Сl!Мперед у Галіі. а потім і в Італії привернути до (Дностн 1НХ 

епископів, які чи то з нерозуміння справи 'ІН під наснльстаОl1 

цісаря наЙШnИСIІ в аріянськім таборі. В Зб1 р. собор гал і Аськи,( 

епископ Ів в Парижі зложив Сатурні на з митрополичого уряду, 

а маиже всі епнскопи пІдписали нікєйськ! рішеННIІ . ВІд осеин 
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Зб2 р. Ілярій У спілці 3 EBceBi~M. еп. 3 Верчеллі. прtЩЮВD& нвд 

очищенням північноі Італії 3 аріянськоі с:реем. В 364 р. Зібрввся 
був В Медіол_ні собор під ПРОВОДОМ lлярія Д)1я провіреНН5І пра· 

808ірностн f\вксентія, медіолянськаго епископе . Одначе сей собор 

розійшовся без ви слІду. б~ 8 справу вмїша8СSl цісар 8алєнт,Нніян, 

ямого АвксентІй ве п ів опвнувати своїм двозначним icnoaiA8HHJlM 
віри, і звборонив Iляріf:&Н побут В lТ8ЛіТ. Ілярій повернув дО 

ПО8тJє. де скінчив життя 8 367 або ЗБВ р. 

Заслуги Ілярія Н8НШЛИ дуже скоро належну оцінку й приз

нення у пl,нійwнх церковних письменників. Руфін І Сульпlцій 

Север підносять, що ее виключно тільки ного заслуга, коли Гв

лІя остапа вільною від зарази с:ресн. ЄрОНім каже, що "І< далеко 
лише сига є римське іми, так далеко луна€ слава Ілирі(.вого Іспо

відництва. Іі0ГО діильности та 6есідницгва. Пізніі1ші письменники 

назвал и Ілstрія Атанасієм Заходу - передусім ТОМУ, що Іл_рІй 
У боротьбІ з аріstнізмом відіграв на За/юді анальогічну ролю, як 

f\танасій на C.tOAi. Зрештою Ілярій подібний до "тана с і_ також 
і .tBpaKTepOM тв силою волі. якв йде в парі ,лагідністю. Коли 
він не дорІвняв f\таН8сієви церковною і літературною ді_льніСтю, 

то причиною тут ся оБСТ8вина, що аріянські спори ВСЛИСR Н8 

Зllході У менші м СТИЛЮ, ТІІ що Іn"рій брав у них участь всього 
через одну десятку піт свого життя. ЦеРКВ8 38ЧИСЛИn8 IЛ5lрія 

поміж своіх Учителів у 1651 р_ 

ЯК письменник Ілярій відзиачався оригінальністю дум~и 

і силою 8ргументаціі, але форма його творів дещо тяжка. Він 

СI1ЛКУ€ТЬСЯ ІІа фОРМУ. передусім старається Н8слlдуаати Квінтилі

яна. ВЧ8СТИ 'адл. форми, е вчепи й задля глибини змісту, твори 

IЛ5lрія - на думку Єроніма (Л!1СТ 56, 10) - не (. для читачів се

peAllboi мІри. 

11. Твори Ілярія. 
Твори Іл яріli діЛЯТЬСIi на ексегетичні. догматично- й істо

рично-пол(.Мічні Т8 гимни. 

1) ЕксегеТІ1чні твори. 
8) Коменгвр на Ев. Мате. нвйранше Ілярl(.ве письмо, 

3 рр. 353-355 - ЗШlДжений нв основі щпинського тексту. без 

нl"кого у,гляднюваНН5І грецького оригІналу. ІЛАрій лишає З0всім 

на боці буквальний, ісТОРИЧ!іо-граматичний змисл, а ШУК8Є змн 
слу аисшого - духового, прообразного. придатного до релігійно

етичного будоввнн_. Рівнобіжно з1 сею практичною ціллю 81н 

спецlильно інтересустьс" Н8ВЧ8ННWМ Евангелl51 про Пре с а. Транцю. 
В часІ ПНС8НН5І Сlоого коментаря Ілярlй не мав ще повного 
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jрозум(ння нікейських рішень ї' - як сам до того "рнзна(ться -
у тринітеРНIН коееТI! орїснтуваесSl по СВ. Письму і по 311хідній 

традиції (38 Ірнне(м, Тертуліяном, КипріЯНОМ, НоватіJlНОМ). В до· 

детку змушений ще творити нову латинсьну термінопьогію. І ляр/й 

ВНСЛО8ЛЮf:ТЬСА тут про Преса. Тройцю нер.з нескладно й рІзко, 

ОАНlIIче вже тоді в сути річи безсумнівно ПОПР2l8НО (на пр .• Іп 
Patre l!Iutem et fШо et Spiritu Sancto - отпів unum sunt". 13, 6). 
Сей коментар поділений нині на ЗЗ глави; 3 цілости бракус: 

вступ і кінець. 

б} Tractetus іп psalmos, коментар на всі П СВЛЬМИ, нвписаний 

десь вже в остан ніх літах ЖИТТЯ Іля рія, п о Зб5 р., в своїй сути 

також 8 алегоричнім дусі . Одначе Ілярій в межичас І стрінувся 

і 321знаЙОМИВСJl зі схІдньою ексегезою, головно 3 е ксегезою Орі

гена. П ід П впливом він бере вже за основу своїх пояснень на 

псальми грецький НІ\СТ сі мдесятьох, узгляднює критику тексту 

й буквальний змисл тексту та толковання ран ших ексе гетів. 

З сього коментаря зберігся тільки вступ і пояс нення на кіль

канайцять псальмів (1-2, 9, 13-14, 51-69, 91, 118-150). 

У Єроніма по.nибуємо згадку ще про Інш і lлярієві ексе ге· 
тичttі письмв : Tractatus і п Job (остал и всього двв Мімі фрагменти), 
КОІ1ентар нв Пісню пісень і т. зв. Libe r mysteriorum. Сей остан
ній твір - віднайдений в обємі якої половини, в 1884 р., - УВ2І' 

жаниА зпершу 321 літурГічний, Є поясненням старозавітніх осо· 

бових месійних прооБР2lЗів. 

Ексегетичні твори Ілярія писані у цалеко більше умір· 
кованім І тверезім ал егоричні м напрямку, як на пр. ексегетнчні 

твори Іполита, залежні впрввді від схіцньоі, головно Орі геновоі 
ексегези , але самостій но переДУМ8ні - мали великий вплив на 

пош ирення алегорнчної методи толковання св. Письма на ЗаходІ. 

2. Д о гм а ти чно- й істор и ч н о -полє мі чні тво ри. 

В) De tri nitate, головний твір Ілярія, нап и саний в часі За

слання (356-359) в 12 кннгах. Нинішна назва, яка зустрlчаетьс я 

щойно від УІ ст., ие є здається тою С8МОЮ, що П ІЛІІрій дав був 

первісно свому тварави. У НЬОМУ дійсно не е 8иложена ціла 
наука про Прес в. Транцю, 21 тільки про правдиве й повне бо

жество Ісуса Христа. Про Св. Духа, якого Ілярій прнймае як 

окрему особу, в сьому творі згадується тільки мимоходом. Мо

жливо, що сам Ілярlй дав був сьому творови заголовок De fide 
adversus R,rlanos, двлеко красше відповlдвючий його змі стов и. 
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Iл.ріЙ ПОСЛУГУВlIВС51 при писанню свого головного твору про 
Преса. Тройцю східнімн жерепами (творами Орігена й f\твнасія, 
ісповідання ми віри). одначе ті жерепа він так перєвисwнв рі

ч евнм викіttченням і формальним схопленням нікейськоі теольогії . 

що його твір нині 8В8жапься за найобширнійший і найкрасшин 

у цілій протиаріянській л ітературі. 

б} De synodis seu de fide orientalium, як ІЗ-та книга до 

твору Ое trinitate (8 деяких рукописах) долучене письмо, по
ходить З 359 р. IЛ!lрій написав його ДЛЯТОГО, щоби сконсоліду

вати вс іх ні кей ці в перед заповідженнми тоді синодами в Селєвкіі 

і в Рімін і. 80НО зложене 3 ДВОХ ріжн и х частей: у перШIИ части 

Iлярій інформує епископів Германії. Гал ії і Бретан і і про перебі г 

ар і янських коитроверсій на Сході від часу Нікей ського Собору -
у другій части він зверт~єтЬ(:я до сем іаріянського старонництва 

Василі я 3 А.нк ир и зі ЗВІ(ЛИКОМ, щоби воно поєдналося 3 нікt:й

цями проти крайніх аріян. Коли ся угодовість Іля рія не подоба

лася строгим нікеЙЦ!lМ 9 роді Люціфера, еп. з Каліярі, мусів 

Ілярій боронити себе письмом f\pologetica ad reprehensores IiЬгі 

De synodis responsa, 3 якого остали т ільки незначні фрагменти. 

в) Т. зв. Fragmenta ех Ореге historico, ЧИСЛОМ 15. історично 
дуже важні . одиаче AlIЯ критиків Ілярі€внх творів АУжt: загадочні, 

бо зібрані в одну ціл ість У великому неладі. ВОНИ були ДВ8 рази 

видані по одному рукопису з ХУ І ст" нині затраченомv, на 

ЯКОМУ находилися в такім порядку: 3. 5. 7-9. 11, 13. а щойно 

після спів . Incipit lіЬег S. Нilапі 8 1-2. 4, 12, 14·16, б. 10. Біль
шість нинішн іх критиків ( тої ДУМКИ, щО ся збірка фрагменті в 

є ,о,ужt: вчасним (3 кінця ІУ ст. ) ВИТЯГОМ (дуже можливо з чу

жими інтерполяціЯМИ) з твору Іл ярія Opus historicum, також не 
одноціпого, але скомбі нованого 8 одну цілість 3 трьох інших 

т"орlв Іп ярія:~) Liber І ad Const8ntium (1-3 фрагм.). у якому Ілярій 
боронив себе і своїх сторонників п е ред політичними очорнення ми 

мит роп. Сатуриіна ; ~) Liber adversus Valentem et Ursacium 
(епископів П ІНlонії , п ропаГi:lгорів арі:llнізму на ЗаходІ) historiam 
f\riminensi s et Seleucensis synodi continens (4-11 фрагм.), t.lазв а· 
ний у сп и ску Єроніма , :ІІК шестий таір Ілярія, у :ІІКОМу IП:lll-' ій зав)и 

вав епископів до нідкликання їхніх Підписів на формулу в Ріміні ; 

1') і 3 якогось третього твору (12-15 фрагм.). 

у фрагментах 4-6 поміще ні чотири nисти папи Ліберія: -
сnавні ТИМ , що фалі6ілісти наводя:ть їх на доказ помильности 

nllniB у вірІ (Ліберlй мав підписати третю сримську формулу, 
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.ка відкинула r..;.u.оUо:щ - одначе е сути річи не була api:llHCbKa). 
є ДУЖІ!: спіРI!і. Хто зна, 'ІН не (. аони ЧИСТИМИ фальсифікатами, 

чого не ДОГЛ!lНУВСЯ вже св., 11ІяріЙ. 

г) Liber I1 "d Constantium f\ugustum - прошения. яке Ілярій 

передав у Царгороді ЗБО р. цісаревн КонстантіЄВн, щоби сей по

ложив кінець релІгійним З8мішанням та допустив IЛJlрія У сео'ій 

присутностн до конфронтаці ї зі CaTYPHiHOfl, що СlIме тоді т.аКQЖ 
переБУВІІВ у Цергороді. Коли Константій дав у себе послухаННIІ 

аріянам, а відмовив його IляріЄ8И, ще й до того IЛllрія відіслав 

на захід, тоді сей , розсерджений на цісаря, не маючи вже більше 

ніяких СУМ'lіві8 щодо його злої ВОЛІ, написав безпощаДНІ1Й пан

флtт Contra Conste.ntium imperatorem, недонінчении через смерть 
цісаря (Зб1). Ілярій пі.цдвє безоглядній 11 рити ці релігійну політику 

. цісаря і всі формули по(днання, навіть гомоЙузіянські . 
Т) eontra f\tianos \/еl f\uxentium Mediolanensem - меморІял, 

написаний по повороті Ілярія з МедіОЛIІНУ в Зб5 р. У ньому 
Ілярій опові,о.а( про с вої даремні заходи .0.0 спілки з Евссвї(м 

, Верчеnлі проти аріянізму тв завзнввє ітел і нських епископ ів 

зірвати звязки з гомонузі5lНСЬКИМ еписнопом RBHCeHTi(M з Ме· 

діОЛ5lНУ. 

Мале письмо Imtpi. f\d praefectum SlIllustium sive contra 
Dioscurum medicum, про яке згадує Єронім, загинуло безсл Ідно. 

З) Г им н и. 

Звичай східньої Церкви, співати 8селюдно гнмнн на бого· 

СЛуЖеННЯХ, , яким [лярій познайомився в Чl!lсі свойого побуту 

НІ!І заСЛI!ІННЮ. піддав НОМУ ДУМКУ, склвдати Пlкі самі латииські 

гнмни І ВВОДИТИ ЇХ У церковний вжиток на Заході. Єронім на· 

еодить поміж творами Ілярія цілу таку зБІрку гимиів - Liber 
hymnorum. Одначе евтентичних Ілярієвих гимнів остало всього 

( тіЛbllИ ТрИ, І ТО вони збережені в г.ихому стані - або без початку 

або без кІнця . Всі трн заховані Ілярі(ві гимни склада ні так, щоби 

Іх строфи зачиналися БУl(евми ЗВ чергою латинсы(її азбуки на пр . 
• f\nte saecula qui manes· і т. д. Тому що сі гимни недто вченого 

змісту (всІ три оспівують діло віДl(уплення чоловіка), В технічвою 
стороною штучні (також у відношеню до клясичноУ метрики 
неправильні), еони не надавалися нв популярні цеРНО8Н[ пісні 

1 в Церкві не прннялися. Сам IЛ5lрій був уже свідком іхнього 

неПОВ(.оджения, бо скаржився Неі .неуцтво галійціе у спіаанню 

тнмнів-. 

• 
, 
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IЛllрій мусів при свойому рухливому життю вестн багату 

переписку. ОЦН8че вона ціnковито загинула, Навіть його лист до 

ДОЧКИ, f\d "Ьгат filiam, про діВНЦТ80. пропав. Збережений лист 

Іляріll 3 такою самою адресою €. очевидним пізнlйwнм фальси
фікатом. 

Ш . Навчання Ілярія . 

Іл !Ірій 3 Повт;,: І: НЛІІС И"'НН'" Л8ТИН<:ЬКНМ 88ТОРОМ 8 матерії 
СДИНОСУЩНОГО божества Ісуса Христа. Принагідно він важний 

і 8 "рачи х христольогічнн х питаннях. Віра в (днносущне боже

ство Ісуса Христа (. ДІНІ НЬОГО fundamentum Ecclesille (De trin. 
6, 37). Ся віра находиться ВИРВЗНО у СВ. Письмі і в церноаній 
науці від С8МНlІ. П первопочнніs. Єретики псують ЗМНСЛ СВ. Письма 

і впрОВ8ДЖуюп. ноаість. Спекулятивний доказ на божество Ісуса 

Христе, (Диносущне Отцю, Ілярій залюбки внтяга~ з Відвічного 

родження Сина від Отця: "Ех Dео Deus. unum іп utroque. filius 
еі аеіегпит natus. quia поп aliud іп ео natum quam quod aeter
num· (Ое trin. 7. 14 сл.). В науці про Преса. Тройцю аін бу" 
свідОМИЙ того, що ма(:до діЛІІ 3 незглнбимнм ТІІЇИСТВОМ. Щоправда, 
СВОЮ трині тарну нвуку він висловлював нераз не в дуже зручні/( 

формі, але поправно: ПРНЙМlf8 усі три особн, не бачнв ПРОТН80рlч
ности мІж ріжницею осіб і (дністю сути, приймав походження 

Св. Духа 8ід ОТЦЯ і Сина. Про походження Св. Духа він вислав
люсться вправдї орі(:нтальною ФОРМУЛОЮ .а Patre рег Filium", 
одначе не розумі( її так, начеб Син був при сьому тільки пасе · 

редНім інструментом OТЦJI, але вважа( Отця і Сина одним І cnintr 
нн" жерелом, з якого ПОходить Св. Дух: "Patre et Filio 8uctoribus 
confitendus est" (Dе trin. 2, 29). 

Дещо незвичайний, і заАЛ!! того навіть вІДсуджуваний від 
правовірности, ~ Іпярій у саоїх поглядах про воплочення й від

куплення. Про злуку обох природ в одній особі Ісуса Христа вІн 
~НСЛОВЛЮ':ТЬСА КЩІСИЧНИМ способом: .. f\ssumptio паіигае (humanae) 
пвіигат manentis di\linitatis поп регетіі, quia unus atque idem 
Christus" (De trin. 9, 14). ВідВічний Бог став у Ч8сі чоловіком, 
ПРИЙМ8ЮЧИ повну ЛЮДСЬКу природу: .. C8rnis atque 8піт8е homo 
8С Deus, habens іп $є et totum \lerumque quod homo est et totum 
\lerurnque quod Deus est" (Ое trin. 10, 19). Незаичайна (: його по
дріБН8 аН8ліЗ8 Т8ЇНСТ88 "оплоченн •. І так, Iл.ріЙ ( тоі ДУМКИ, щО 
Слово само витворило собі людську природу В утробі Преч . 
Дlвн, щО СЛОВО на час саойого ЖНПSl' на землі доброаільно 

..зреКЛОСА сао.:ї славн, ПРНСЛУГУlOчої йому АК БоГОIН (e\lDCuatio 
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e:t forma Dci, e:tinanitio, пор. Фил ип. 2. 6-7), що а стані бого

чоловіЦТllа тіло [суса Христа не під.nягапо природним людс".им 

_имогам і немочам (пожива, відпочинок. біль. страх і Ін.) - Тх 
Ісус Христос мусів щойно кожиочасно доброаільно на себе 

прийматн. осібним актом згоди волі на них дозволювати. Для 

того такі події 3 життя Ісуса Христа ЯК переображення. ходжения 
по морю, Іmtрій 88ажас не 321 чудесні. але 38 прнродиl для люд

СЬКОЇ природн Ісуса Христа. ВКіИці само 80плочення (получеНН!ІІ 

іта summis - ЯК опісля ВИСЛО8лювалися на ЗаходІ) на його 

думку (вже Clластиво й відкуплеНН!ІІI"І, що мало бути злукою 

людського роду 3 Богом. Правда. що такі погляди Ілярія иага

Аують докетизм. Одначе ТОМУ, що Ілярій виразно обстоюс дJй

сніс.ть ЛЮ,llсько'і природи Ісуса Христа, його терпінь і смертн, 

які М8ЛН бути добровільною жертвою 38доснтьучннеННR БОГ08И 

за людей, ПР8вовірностн поглядів Ілярія у сьому згляді нІяк не 

можна квестіОНУ8е11ТИ. 

Зрештою СІ Ілярія зустрічаються численні й цінні свІдоцтва 

ще й на інші правди віри : на первородний гріх (іп unius F\dae 
errore отпе hominum genus aberraYit, ком. на Ев. Мат. 18, б); 
на реальну присутнІсть тіла і крови IcYCIS Хрнста в Т. Евхаристіі 

3 додатком : "de qua поп est relictus ambigendi locus· (реальною 
лрнсутністю Ісуса Христа під еВJt8ристійнимн ВНД.8МИ Jлярій до

казус злуку обох природ Ісуса Христа пр,и аоплоченню, De tnn. 
8, 13-1б); на приснодівство Преч. Діви (De trin. 3, 19). Зам)тне 

в Ілярія Т8КОЖ і те, що він рішучо протестував проти внішу

вання світської аладн у анутр і шні справн Церкви. 
ВидеННІ : МІр PL 9-10: L fedeг, COfPUS scrIptonJm eccleslae latlnorum 

LXV (8"11.0.""1 .IАе"сьмоІ RM. Нау.). Vlndobonae 1916: Zlngerle, Ко .. е,нтар на п(мь

МН , та", само 1891; Gemurrlnl, S. Нllагll Trectetus de m)'! ter1ls et Нутпl . Romlle Н1І7 . 

Л Ітература: R. Р. Lergent, $вІт Нllаіге. (I..es Salnts~ Par1s 1902; С. Вerta"l l, 

Уlіа dl S. Ilагlo "e:scovo dl Po\Uers. МOnZII 1905: Q. Cdrard, S. Нl lalге d. PoItlers. 
Rngers 1905 : L. feder. Studien XLI Hllarlus УОО Poltlers. Wien 1910-1912; R. Вec:k, 

Оlе Tr1nl tatslehre deJ hl. Hiwius von Роltlеп. Меlм 1903 ; R. Op.nО8'Ь, ТРНННТ8рНbllІ 
80s,p'b"I. Иflарl. П"мтааIЙсмаго. Сергlев'Ь Пос:ад'Ь 1900: J. R. QuШасq, Quomodo 
latlna Ilngua usus slt S. Нllагlш PlctaYlensis eplscopus. Tours 1903 ; К . Kllng. De 
Hllarlo 8гіl! rh~tortcae studloso. fr1bш'g1 8г. 1909. 

§ 19. Західні полємістн протн єресей Арія , Новатіяна , 
Доната і Прнскіліяна. 

1. Протиаріянеьні nолєміети. 

Латинську протиаріllНСЬКУ полемічну літературу викликали : 

переиесення а ріlнськиJt с порів на Захід і фИЛIІ аріянJ зму, яка .. 
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СЮДИ прийwло 3 мандрівними Н!!Іродами. Аріянlз" на~шов для 
себе на Заході З00З.ТИ)( прикnонннків в особох кількох еПи<:I<Qп ів 

вле ЗІ!Імітнlйших письменників не видав ніяких. З вріЯНСЬі<ИХ кру

гів на Заході вийшло ВСЬОГО кілька листів, бесід і трактатів. 

Натомість цілий рІД звхідніх письменників поборював вріяніЗМ. 

КрІм Ілярія земітнінші такі поборники вріянізму: 

о} О с і й (Hosius), еп. Кордови в Еспвніі (t 357 майже сто
літнім СТllрцем). предсідник Нікейського Собору. Його евтентич
них творів не Mat:MO ніяких за виїмкам листе до цісар:;! Константія, 
ЯКОГО Атанас ій ПОДІ!ІС 8 своїй історії еріян (44). В сьому листі 

ОсІй опирався домвгенню цісаря і не хотів осуднти f\ТlIИ6сіsr. 

Опісля Осій підписав під нвпором цісаря ДРУГУ СРИМСЬНУ фор
муnу, ПОНИАеючи таним чином термін f.IWClбо~щ , втягнений АО ні
нейського символу 3Аається за його стараннями, одначе переА 

смертю сей підпис відкликав. 

б) Е все в і й, еп . 3 Верчеллі (Vercelli, t 370). Евсевій пере

бував 110ВШИЙ час на засланню по ріжних східнїх провінціях. Він 

11ереНЛ88 був на латинську мову коментар до псальмів свойого 
одноіменика Евсевія з Кесерії, Одначесейлерєнлад, про який Ч8-
стійше згаду.: Єронім, пропав. Збереглися тільни його три ЛИСТИ. 

Евсевlй поборюаав аріянізм радше чинно ніж пис ьмами. 

В) К а й М в р і й В і н тор и н. Марій Вікторин, африкансьний 

уродженець, буа основно образований в граматиці, реториці 
й фlльософі7 і добув соБІ як поганський учитель реторики 

а Римі таку славу, що постввлено йому статую на forum Тгаівпum. 
Ще поганином розвинув він широку письменницьку працю: пере

нлаА88 грецькі твори (f\ристотеnя й новоплятонlнів), коментував 
других авторів (ЦіцеРОН8) й писав Сllмостійні твори. Ок. 355 р., 
на старости літ, він узявся студіювати св . Письмо в тій ціли. 

щоби могти красше поборювати христіянство. ТиМЧ8СОМ під впли

вом л(ктури се. Письма еін сам навернувся, як маже св. f\ery
ст ин : mirBnte Roma, 9audente Ecclesill. В 362 р. Юліян Відступник 
усунув .Марія Вікторина з його учительського СТlIНО8ИЩll і З тою 

хвилею гине по ньому всякий слух, З його хрнстіянських творів 

маємО: 

1) Три догматичні трантати проти аріян: а) Liber de genera
tlone divina, НВПИСllНИЙ у відповідь на лист його приятеля Кан
ДНАВ, який З РОАження Слова ДОКlIЗУВ8В неможливість (Дино

сущности Слова з Отцем; б) f\dversus f\rium, оБШИРНИЙ трактат 
у 4 книгах, написаний у відповідь на доручені йому від КаНДИАе 
цве листи, один - f\рія, АРУГИЙ - Евсевія з НікомедП. В ньому 
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бесіда про всі ГО!10вні триніТ2Ірні ПИТВННА за чергою і 8) Ое ho
mousio reclpiendo. НDЛНЙ твір, свого рода ДО'ц8ТОК до двох попе
реднІх, написанин проти семіаріян. 

2) Три TPHHIT!!P~i , гимни, написані 3 ціллю популяризувати 

НВУКУ про Преса. Транцю. по законам П8РВЛV1ізму Т8К, ЩО 8НІО 

ДАТЬ трохи що не на "розу. 

З) Коментарі Н8 листн до Гвлtlтів, ДО ЕфеСАН і ДО Филип"н. 

Про догматичні Тр!lКТl!lТИ МlIрія Вікторина каже вже €pOH!". 
що Ух автор написав: .more dialectico valde obscuros, qui nisi аЬ 
eruditis пап intelliguntur- (Ое "іг. Ш. 101). Справді, його наука про 
Преса. Тройцю не ( ВИКЛІІДОМ У дусі символу віри, вле радше 

спробою, ПОНЯТИ таїнство Преса. Тройці дорогою PO'YM080r спе

КУЛЯЦІІ І ТО 3 притягнеНюtм до помочі новоплятонської фільо

софії . Всеж такн зустрічаються у нього важні свідоцтва на цер

ковне передання і дуже влучні формули (на пр. на лох.оджеННR 

Св. дух.а від Отця і Сина, на сдиносущн/сть божих. осіб, на во · 

плочеННR). Яснійші, але теольогічно також малоі 8артостн, € Аого 
коментарі . У них не йде 8ВТОРОВИ про практичні будуючі прнмі

нення З тексту св. Письма, але про видобутг. з нього богослов

ськоТ думкн F\n. Павла, головно в питаннях про Прес8. Тройцю. 
Ексегетична метода Марія Вікторина є буквальна. Єронім і про 

коментарі Мврі!l Вікторина ВИД8В свій віц€мний осуд, К8ЖУЧИ, 

ЩО В ннх учений ретор ВНЯВЛ!l( цілковитий брак БОГОСЛО8СЬКОЇ 

освіти (Іп GlIl ., prllef.). 
ВКАаННІ : Мlgnе PL 8. 
ЛІтература: КofІтane, De fo\arlo Vlctorlno philosopno chrlsllano. Bгeslavlae 

1880; Gelger, C4lus М8"1.І$ Vlctorlnus АІег, еіп I1eЦ)latonischer Philosoph. Metten 
І88fI: J. Wahгer, StLXI!en Z\J Мміш V1ctonnus. Wi1her!ng 1905-

г) Фе в а дІй. ел. 3 F\жан (f\gen, t по 392). Февадій иапнсав 
твір Liber contra f\rianos (Migne PL 20), У якому підда(; остр/й, 

часто аж саркастичній критиці ДРУГУ СРИМСЬКУ форнулу З 357 
р., черпаючн богато з Тертуліяна й IЛRрі'il. 

г) Св. Зено н, еп. Верони (t між 370-360). Зtнон , здаєтьс. 

афрнквнський уродженець, заслужнв собі іня святого філянтро

пійною діяльністю та обороною Церквн перед намаганнямн при

вернути погенство й перед єресю аріян. По нім ме(;мо 93 ПРО
повіди (Migne PL 11), якнх частина € звернена проти еріянізму 

(77 КОРОТШИХ проповіде~ ( радше тільки начерками). 
F\. Вlgelma lr, Zeno von Уerona. Мi!nsleг In W. 1904. 

А) Л юці Ф е р, ел. з Капі!lрі (Calaris ннні ugliari) на Сар 
днні' (t "370 або 371). Люціфер в поборюванню арі!lН переАшов 
..-раннці вс.кого поміРКОВ8НН!І. На соборі а МедіолинІ 355 р. вІн 
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alAK8S8BCJill пlQnИС8ТИ осудження f\T8H8Ci., і ДІІ"ТО ГО uїcap КОН

спитій заСУАИВ tioro на 8ИГНlIННR Н8 схід. З позвоnеННIІ на по
ворот до своіх місЦЬ, яке 8 Зб1 р. дав ЮлІян Відступним усім 

прогненн", епископам, Люціфер не СНОРИ СТ8В і оетва дальше на 

сходІ. Копи собор 8 Rлександрlf 362 р. ПОСТВВН8СИ лвгlдно до 

умlРКО88НОГО крила аріян-гомонузіян і не похвалив Люuіфера за 

те, що він 8 f\HfioxiТ !lксв.тна на епископа Павлина тв "іддер

Жl!l8 СН,", дальше iCTHOBBHHJII Т. 3В. мелетіянськоі ех и]",н, Люціфер 

вlJV1УЧНВСfl від прочих прввовірних єпископів 18 ПОЛИШИВСR у вІд

лученню від них також після повороту на 38хід (пюціфері"нсьна 

с,,"н,ма). Люцlфер І 110ГО старонними , яких він наншов ГОПО!lflО 

8 Сардин! t і 8 ЕСП8нJf, держалися безоглядно нікенеьки х рішень, 
і не лиш що були непримиримі супроти уміркованих арі ян, але 

ВИК1lЮЧУ8ВЛН від церковннх урядів навіть тих арі ян, які зовсім 

покаялися (ее були переважно епископи, що з незиання або зі 
слабости сигнували аріянські формули). 

Всі письма ЛЮціфера, написані в часі ного заслання не 

сході , в рр . 355-361, .: їдкими, з повною неустрешиністю проти 
цісаря Константія зверненими інвективами : Ое поп сопvепіепdо 

cum haereticls, Ое regibus apostaticis, Ое s. f\thапаsіо, Ое поп раг
селdо іл Deum deliпquепtiЬus, Moriendum essc рго Filio Dei. В остан
tlbOMy письмі Люціфер звявля': свою готовість понести МУ'lсничу 

смерть за прввооіря. Твори Люuіфера не .: важні ні літературно 

ні теольогічно; вони монотонні, розтягл і , виминають всяку нау

кову дискусію 3 .:ретиками. Тільки р,лятого, що Люціфер пише 

сsoJтвори 8ульгарноюлатинською МОВОЮ (sermo rusticus,communis), 
вони цікавлять фільольоГів, а ч исленні біблінні цитатн за старо

латинським переклвдом св. письма цінні для пізнани" ДО-ЄРОН!

мового лвти нсьного біблінного тексту. 

ВМДIІIІІНtI: MIgn!!: PL 14; W. Heгtel , corpus scrlptorum eccleslee lallnorum XIV 
(Вм"е "н. вlденсloМо1' R_aд. Н8УIС). Vlndoboмe 1886. 

ЛIТСРIІТУра; а. Кroger, Lucifer УOn СaJапs und dlls Schlsm. der Luclferll1ner. 
Lclpzlg 1886. 

е) Гри гор і й, е п. з Ельвіри (Elibeгis) мало Гренвди (t по 
392), Григорій був най кра сш им письменником і головним про
відником ЛlоціферіSlНСЬКОГО сторонництва. Про його життя не 

знаємо нічого, а про Ного твори довїду,:нося від Єронlма тільки 

те, що він написав .diversos mediocri sermone tractetus et de fide 
elegantem librum" (Ое Уіг. ііі . 105). Та щойно новійша критика 
аспіла еідшукети літературну сп"дщину Гриrорія, яка збереглася 

під '/ужим и імеН8МН. Ое fide elegans lіЬег - се адаЧНIІ пол(міма 
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"роти рішень собору 11 РІміні (357). 3 річеllИМН аргументами на 

(диносущнlсть пІд 311ГОЛО8КQМ De fide orthodoX8 contre F\гіепоs 
(Migne PL 20). JlKY досі "рнписуВlIНО Феввдї[ви 3 f\ЖtlН . ЗНО8УЖ 
трактати - 2От. зв,Орlгеновнх Yp8KT2ITia(Tractetus Origenis de librls 
ss. Scriptuгarum). 5 НІІ Пісню пісень (De epitalamio), 1 на ковчег 
Ной (TT8Ct8tuS de arcll Ное) і 1 на 91-ий ПСІІЛОМ - ее ексеге

тичиі гоміllіі НА тексти Ст. 3авіта (лиш 2О-та Т. 38. ОрігеНО813: 

є на текст Ал. Діян . 2 гл. про ЗЇСЛ8ННЯ Св. Духа на апостолів), 
3 яких перші збереглися ЯК мнимі Орігеновl гомілП, переробленІ 
на щпин(ьку мову. е "рочі - анонІмно. Вже р8нші ЗДОГВДИ, що 

всі ті гомілії (ВОНИ безумовно походять 3 руки ОДНОГО й того 

семага 88тора) належать ДО Григорія 3 Ельвіри, перейшли у пев
ність 3 хвилею, коли венедиктин Оот WilmDrt віДКРИD еспDНСЬКИЙ 
рукопис 3 ХІ ст., який містить 5 гомілій на Пісню пісень і 8И

р&ЗНО припису€: іх Григорl€:ви З Ельвіри. Іхн" метоД!! толкОD&ННЯ 
еЛ(ГОРИЧНD, а ціль праКТИ'lно,моралізуюча. 

Люціферіянське сторонництво видало ще двох менших пи

сьменників, римського діякона Ілярія (t перед 389) і римського 
лрetвитере Февстине. Єроні" говорить про Ілярія, що він був 
написав .Libellos de haereticis геЬарtіsалdіs", в яких домагався 

лоновного хрещення тих, що були охрещені в єреси аріян . Фвв
стии НDписев ак. 370 р. трактет De tгіліtеtе sive de fide contra 
f\rianos, прнсвячений цариці ФЛЯКЦИЛЛі. й іспоеїдаНlIЯ віри Fides 
Theodosio imperatori obJata, у якому боронив себе перед зекидом 
севел іянізму . Крім сього ФDВСТИН написав спільно 3 іншим рим
ським пресвнтером Маркнлином LibelJus precum ed imperatores , 
у .кому об& вонн просять цісар і в Валєнтині.не, Теодосія й "р
КDція про охорону люціферіянських однодумцІв перед пересліду

в&нн~ми з боку adverSljntium veritat.i, себто правовІрних але по

м і ркованих HiKe~цiB (Migne PL 13). 

2. Протнноватіянський полєміст с в. Пат І ЯН , е п . Барцельонн 

(t 39 1). Секта Новатіяна - пресвитера , а від 251 р. еПИСМОПD ри

гористичиої меншости римської церковної громади проти папи 

Корнила - бул!!! ЗрDЗУ ЛЬQкальною схизмою, що впевших у часі 

переслІдувань виключала раз на завсі,ци з Церкви. Опісля ся 

секта поширилася на цілу східню й зехідию Церкву (не Сході 
перетривала дО VII ст.) тв перейшла у єресь длятого, що вlд
мовn"ле Цернві власти відпускати тяжкі гріхи. Хоч сам основник 

секти був DИЗНВЧНИМ письменником, секта була літературно не 

плідною. Одинокий відомий нан новатіJlНСЬКИЙ письменник. то 
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Симпронl.н, що свої письма (ІІКНХ ЧОТИРИ) переслав бу. св. п,

тl5ІН0811 :) Барцельонн. 
Єрон!"" маже про Патіянв, що вІн був ~tDm vit8 qUBm ser

mone cl8rus~ І Н8ПНС88 .уагіа opuscula, de quibus est Cervulus et 
Сопіга Novatianos" (Ое Уіг. іІІ. 106). Письмо Cervulus, в які", 

Пет •• н осуджував поганські новорічні звичаї, З8Тр8ТИЛОСА. Нато· 
мість 38ХОВ8ЛНС. його три листи COlltra Novatianos, 8 радше 
ПРОТИ новатіЯНЦIІ Симпроніяна, JlК"'Й переслав Патіяновн свої 

чотири письма, де T8epД~'B: 1) ШО після хрещення нема покв

ЯНИ., 2) що Церн.а не може прощати смертних гріхів; З) що 
Церква саму себе запропащуввлаб, ЯКЩО ПрИЙМВЛВ би грішникІв 

У C80~ нутро. В деак перших коротших листах ПатіЯН8 бесіда 

про те, що Церква оправдано НОСИТЬ імя католицької Церкви, 

в третІм - обширнійшім - бесіда про понаяння. Крім тих 

письм, Н8ЗВ8НИХ виразно у Е:роніма, ми(мо ще слlдуючі Петі.нові 

ПИСьма: Sermo de baptismo, Paraenesis sive ехhогшtогіus lіЬеllш 

Bd раепіtепtіиm і Ое similitudine cDrnis peccati. Останній твір - нСІ' 

писиниl1 ак. 386 р. 3 нагоди .)арази, що лютувала у цілІй захід· 

ній Европі - говорить про сумну долю людського роду, JlKY він 

переняв У спадщині по І\димі, а щодо тіла не винятнй із сього 

навіть св" Христос по СЛОВDМ ЛНСТ8 до РИМЛJlН 8,3. Паті ян дуже 
бистро доказу( проти прискіліRніСТів, що Ісус Христос приняв 
Ali:lcHe людське тІло і да( тим цінні свідоцтва на Аристольогlчні 

правди, а принагідно твнож на прввду про первородний гріх. Від 

ПатіRна походить фРDза: .Christianus mihi потеп est, cDtho!icus 
уего cognomen· (1 лист, 4). 

ВИДІІНН.: Mlgle PL 13. 
ЛІтература: А. Grube.r, SludJen lU Расlалus. MOnchen 1901: R. KDue(, Sludlen 

N PaclDnus.. Wlen 1902. 

3. Протидонатистичний пол(міст СВ. Оптат, еп. 

з Мілое в НумідіУ . Оптат НDПисаtt ОДиtlОI<ИЙ обширний твір 

у 7 книгах Ое schismate Donatistarum або Contra Рагmепіапum 
Donatistam, у RKOMY збиsа( теоріі І заКИДИ картагlнсьного епи' 

скопв донатиСтів napM~HiRHa, авторСІ звгиненого письме f\dversus 
ecclesiem traditorum. Первісно Оптат видав був свій твір зб6 р. 
" wlcтьо~ книгах, долучуючи при кінці вже Д8внійше злsджеиу 

збірку документі в Gest8 purgationis Саесili8пі е! Fe1icis. що ви 

ПР88ДУ8аnи ttепринятого доиатнстамн Кекіліяна і ного святителя 

ФелІкса, еп. 1\птунги, мнимого .tГlldіtоГ--lI. ОК. 375 р. ОПТlIТ .ао
лучив сему книгу, в якін міститься дозБИРllИИЙ матеріАЛ і СПРВВНИ. 

Се письмо ОПТ8ТВ не тільки що с: Ауже ціНННм жерелоro1 доісторіУ 
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ДОНlIТИс.тичноТ схиз",н і €рееи, але ДОГМІ!ІТНЧНО ввжне у пнтеННIІХ 

про Церt<ВУ І про се. ТВЙНИ через те, що ОСНОВНО зБН81Jt: лож ні 

навчання донатнс:тів у сьому зглltді. 

8НАВН"': МІgnе PL J І: С. Ztwsa, Corpus sc:rlplorum ec:cleslae latlnorum ХХУІ 
(Внданн. e l.a;8HclolCor І\ке,ц. HIIYK~ УlndоЬооае 1893. 

Лlтер3ТWO; О. R. Vaasal PhlШps, тhe: wor1t 01 51. Optatus 01 Мllеуе 89811'181 
the Donatists. London 1918; Р. ~ш. 581п! Optat С! lе, ргетl," 6crt,alns (!о
nвllsles Рог!! 1920. 

4. ПР О ТНПР~lскіліянські пол[міСТ51. 

ПрискіnіяніЗм "оборювали еспвнські епископи Ітатій, F\8AeH· 
ТІН, Олімпій, Пастор . Сіягрій, Турібій, одначе їхні твори лопро

паД8ЛИ. Збер~глос я тільки мале письмо еСП8; Н СЬКQГО священикв 

Павла Орозія 3 414 р., ПРЄДЛQжене f\вгустинови під за головком 

Commonitoriurn de еггоге priscillianistarum еі origenistarum і аід· 

повідь f\вгустин а на нього Liber ad Orosium сопtГI!! ргіsсillll!!піsUlS 

ot origenistas. 
При західніх ПОЛl:містах належить згадати і про сучасного 

західнього історика (ресен, .латинського Епіфанія·, св. Філястрlя, 

еп. Брешії (Brescia. t перед 397 р., себто перед смертю Амвро

зія, бо f\марозlй був ще причасний при саяченню НОГО наслІд

ника, св. Гавдентія, який в останній зі своТх 19 збережених про

повідей De yitв et obitu Ь. Phitastrii звеличав память свойого 

попередника). Філястрій подорожував багато і брав жиау участь 

в побоРЮВ8ННЮ поган, жидів і арі ян. десь в рр. 383-391 він 

написав обширний твір Liber de haeresibus, у якому начисл1С)С. 

всіх 156 єресей : 28 дохристіянських і 128 хрнстіянських. МІж 

його твором і твором Епіфанія I1avtipt!JV (Haereses) ЗгloХОДИТЬ ве

лика схожіСТь, яка толкується тим, що вони оба вживали заги 

неної т. 3В. СИНТ8ГМИ Іполита. Філястрій не опреділю( якслі,ц 

поняття <реси, пише монотонно і т яжко, але ного твір важний 

для Історії й догматики. 

8ИА"ННІ : Міgnе PL 12; Р. Oohler, Соrpш haercseologlcum. 8el'llп 1856; Рг 
Меп,.CoI'pusSCТIрlorum eccleslae lеtlnOПJm ХХХVІІІ (8нденн. вIАенс:ько! Акм. Наук). 
Vlndobonae 1898. 

Лlте~тура: J. Wlttlg, Phllestrlus. Gaudentlus und RmbrosJastet". Breslau 1909: 
Р. С. Jurct, Еlоое grammetlcele SUf [е ЦІ!lп de S. Fllasulus. Erlangae 1!і1О4 . 

BKiHI~i, усі І:рес:н иа Заході знайшли свойого поборника, 
а також і історика 8 особі се . f\SrYCTHH 8. 
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§ 20. св. АмврозіА , вп . мвдіолянськнА (t 398). 

І . Життя Амврозія. 

Жерепами до житт. ftмврозі51 [ ; Житrспнс "MBP03Ї5ll, зла

дженни ного секретарем, AiSlI<OHOM Павлином, 38 спонукою св. 

R.erYCTHH8. • ЯКИХ 25 піт по смерти R.МSРОЗЇSl, щоправда більше 

дл. цілей релігійного БУДОВ8ННІІ (збергіСIІ 8 ЩIТ\іНСЬК!М ор игі 

нвлі j в пізнійшім грецькі м перекладі); твори самого А,МВРО'ЇJl , 

передусім його ЛИСТН і при нагідні бесіди; свідоцтва інших цер

НОВНИХ письменників. 

1\МВРОЗlй уродився 8 Трір ззз вбо 340 р . , У визнвчні .. , 
дуже багатІй родин і римеькн х патриціfв. Його батько. 3 Імени 
також f\мвро'ій , був цісарсы �1мM нем існнком (preefectus praetorio) 
на ГелІю. Британі ю й Еспенію. Родина помІж сВОЇМИ предками 

МВЛ8 мученицю 3 часІв переслідувань Діоклt:тіяна , дlвнцю Сотерlc. 

у трНіцl рідні найстаршою була сестра Маркнлнна, середущнм 

брат Сатн р, Н8ЙМОЛОДШИН F\мврозіЙ. Маркнлина зложнла З53 р. 

а руки папн Ліберія обіт дївнцтва. На її просьбу склав опісЛЯ 

(З71) RмврозіR зі своіх проповідей про ді8СТ80 три КННГН De 
virginibus 8d Marcellinam sororem suam. Брат Сатнр, подібний 
:5 внгляду до F\мврозі я і найкрасший приятель його молодих літ, 

СТ88 опісля високим провінціональним адміністраuiйним урядни

ком. Коли нечайно а снлі віку за.скочила ЙОГО смерть (між рр. 
375-378), Rмвро, і й виголосив йому ЗВОРУШУlOче похоронне слоао 

praesente c8d8V,.re, 8 восьмого дня опісля потішуючу бесіду. 
звичайно титуловвну De fide resurrectionis, на гробі Сатира. 

В Трlр Rмвро,tй побирав початкову нвуку. ОДИ8че в рідному 

містІ він перебув найбільше до двайцятого року життя, бо коли 
помер його батько, нвти -вдовиця перенеслася , дітьми ок. 354 р. 
ДО Риму. Тут оба брати - у ВЗ8(МН;Й нейтіснійшlй дружбі, яка 
обох їх хороннле від веШ1l<о,.,іського зіпсутт:ІІ і вІд лнхого това

риства серед шкільної молоді, згу ртовано"і з усіх провінцій дер
жави - віддввелнся дальшим студІя,.,. Rмврозlй займався на вся 

кнй СЛУЧ811 студ;ямн реторнкн і права. По скінченню стулій, вІн 
став наперед членом рнмського преторіяльного суду так завдяки 

С 80ЙОМУ таланови, як також і великим родннним вплнв!!м. Н!! 

СВОЙО"У першому службовому становищу він вик!!зев тек і спо

сібн остн і діСТ8В тек і поручеиня перед цісерем &л(нтиніянон І, 

що сей іменуеав його в 373 р. намісником горlшньоr IТ8ліі (соп
SU llHis Liguriae еі Аетiliае) 3 осідко ... В Меді оляні. Покровнтель 

"мвро'ія, НЕІнlcННI< IТDліТ Петроній (Probus), 1"188 йому 8ИПРО-
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РОКУ88ТИ будучність. виnpаВЛ:RЮЧИ ЙОГО Н!І НО!!!: становище 

словеми : .V8de.8ge пап ut iudex, sed ut episcopus". 
В 374 р. помер меn.іол5lнс:ы<йй епнсмоп RвксентіЯ, арі V'І НИ, 

КОЛИСЬ безуспішно поборюваний IЛJl rі f:М 3 ПО~!lТіс і EBCt. 1;; .. 

3 8ерчеллі. Копи по його смерти прийшло 8 Медіопянї , зесмічен м 

.ріlніЗМОМ, ДО бурливого вибору НОВОГО епископа, ДИВНИМ скл а· 

дом оБСТ!lВНН вибір упав на RM8po3iR, 8 сьому часі свІтського 
чоло в іК8, Н8віть ще не охрещеного. F\мврозНі був присутній при 

внборі, ІІКИЙ відБУВ8ВС51 8 церкві, щоби вдеРЖУВ!l1Н лад. Між 

правовірнимн й аріянами приходило ДО терть. У хвилі, КОЛИ "М 

ерозій забирав ся 8ТИХОМНРЮВ8ТН обі сторон"! і нарІд звмовк, щоби 

його внслухати, P03HicCR трнразовмй діточий Оl<пик:~.f\mЬгоsіum 

episcopum'" Всі присутн і підхопили сей оклик І виБРІІЛИОДНО.о.уw

но f\мврозія епископом. Помимо церковних і деРЖllВНИХ пере

пон , які не ДОПУСК8ЛИ дО С Вllчен ь неофіта й уряДннке, та помимо 

відмови з усіх сил семого теки Rмврозїя, а навіть спроб утекти, 

він ОС:Т!lТОЧ~IО м усі в приняти вибір та хрещення і С 8ячення у ПРИ

спІшеному 'Іасі. Вибір Rмврозія на медіолянського епископtJ був 

рївнозн~чний 3 перемогою над арія нами в МедіолSlНЇ і в цілій 

горішній IталіТ. 

Міняючи світський УРЯД иамісника не духоаний ур .д епи

скопа , f\мврозlй РОЗДi!lВ свій значний М8(ТОК на Церкву і на вбо

гих, улаДИ8СЯ як найскромнійше та в першу чергу СТi!lВ проду

МУВi!lТН иед тим, щоби доповнити свою богословську освіту . 
• Factum est - каже в ін сам про сво( тодішн( положеннSI - ut 
prius docere іпсірегет quam discere. Discendum mihi igitur et s1-
тиl - do<:endum est, quoniam пап "aca"it antea discere- (De аНіс. 
1, 1). Під рукою свойого колишнього римського приятел я, свя

щеника СимпліціЯНlI, опісля свойого наслідника на медіолянськім 

епископськім престолі, він ревно забревся до студій , головно 

грецької літеретури. Протягом кількох літ f\мвроз і й оБЗНi!lЙОМИВ

ся зі св. Письмом та з творами фільона, Клименте алексендрій

с ького, Орігена, Дндима, Весилія Великого й ін. В дуwпасти р

ській службі f\мврозій працював з неЗВНЧВЙlіИМ успІхом як фі

л"нтроп, а передусім як бесідник. В своТх ЧАСТИХ проповідях віl1 
ТОЛКУllав науку св. Письма, Кi!lтихнзував катихуменіВ і неофІтів, 

поручвв ціВНЦТ80, виполював рештки аріян ізму, поминав чесноти 

і заслуги усопших осіб. Одним із великих успіхів його пропо· 

вlдничо Т працІ було навернення "ВГУСТНН8. 

Ся обстввина, що МедіОЛIІН був в R.МВРОЗЇ(8НХ часах резидеи

ці(1О З8хідніх ц ісарІ в , мусіла конечно втягнути f\мвроЗіR, колиш-
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нього державного ",ужа, в круг політичн и х справ. 1\МВРОЗlй пе

режив 38 А88НЦЯТЬ і трн РОКИ С804:Ї єпископської служби ЧОТИ

рьох цісарів: В 11 Л І: н т н н і я н а І (t 375 нагло 8 часІ ВО(ННОГО 

походу на Квадрів, брат східнього цісарsr аріАнина ВаЛЕнса, од

наче сем у церковні справи не вмішувався), й о г о АВ ОХ С ин і В, 

СТ арш о го Гра ці 51Н а (t звз 3 руки скритовБН8ннка, Н!!Іслано
го узурпатором Максимом, 8 Ліоні; не приняв титулу Pontffex 
m8ximus і усунув зі сенату статую богнні побіди; ПРВ80вірнии, 

не вІдступив аріАнам церкви в Медіол"ні) І м О Л О А w о г о В 8-
Л t: Н Т Н Н і я н а I1 (t 392 в Ві':н, удушений 321 лідновою франкон

ського ПОЛКОВОДЦЯ f\брогаета, свойого державного ДОР8дннка; 

сирота вІд четвертого року ЖИТТSI, він ВНХО8УВ8ес" пІд рукою 

метери ЮСТИНИ, завЗЯТОЇ аріянкн, яке з політичних РІІхункlв 

вступаючого на престІл чотирнаі1цЯТЬЛIТНЬОГО снне віддвла в опіку 

св. f\мврозJсви, що одначе зовсім Н не вязало вести З Амаро

зісм боротьбу 311 церкву ДЛ51 аріян в Медіоляні) т!! 1 е о дос і я 

В ели к О го (t 395; перевів Нlкеі1ські рішення І зліквІдував 

еріяні,м у цілій деРЖ8еі). Всім тим володарям Зlll чергою був 

f\мврозій щирим і розумннм дорадником, е в хвнлях 3ІІгрозн 

З боку узурпаторів, оборонцем. У ВОЛОД8рів він тішився таким 

довірям. що на пр. по смерти Граціяна цариця Юстина посилале 

і:\ого до Трір, щобн він переговорював з узурпетором Мексимом, 

убивником Граціяна, і рятував зегрожений престіл її мелоліт

нього сиив ВвлентиніЯ~lа 11. Коли опісля f\брогаст увязнив Ва1\(Н
тннlяна 11 в Вієн, цісар, передбечуючн що йону грозить судьбе 

ЙОГО ствршого брата. кликев до себе f\мврозlя і тІльки з його 

рук хотів приняти хрещення. f\мврозій вибревся був другий раз 

ДО Г8Лії, ОДНlIче вже на початку подорожі цістев засмучую"lУ 

вістку про смерть молодого цісаря. Валентиніянови 11, а опlcЛIіІ 

й ТеодосіСвн Великому. він внголосив похороннІ бесіди. якІ свід

ЧllТЬ про ЙОГО щнре відношенни до 80ЛОд8рів. 

Супроти цІсарського двора вмІв f\мврозlй також з подиву

гідною відвегою боронити прав Церкви. 8 8 слуЧ81і1Х "ровинеиь 

ВО1\одарів він не боявся Іх СК8ртати, Н88іть поклести Н8 воло 

дарів духовну керу, зовсім не оглядаючися И8 їхнс цісарське до

стоІнстао. ДВОКР8тні СТlIIРi!lННЯ' поган, щоби в сенетl Нi!lзад при

аернутн усунену Граці"ном стетую богииі побіди, f\нврозій уда 

ремнив; Граці.н навіть не прнн.в ПОСОЛЬСТ8а, "ке в сій спреаі 

проси по у нього ПОСЛУХ8НН" під проводом поганського сеН8тора 

Симмаха. Копи погани поновили свої зеходн перед Вал(нтині"ном 

11 і сен під ВП1\Н80М дорадників вже СКЛОНЮ8аас" вволити rl( 
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прос:ьбі, f\мврозій перепинив таке вирішення справи своїм ро

зумним І рішучим спротивом. Він представи в недосвідченому 

цісарєви, що ее було би непоwаНО8аннян памяти покійного 

брата та кривдою й образою Церкви, навіть ГРОЗНВ цJcврєви 
виключенням його 3 Церкви. В 385-386 р. прийшлося Амаро

,1(8И звестн 3аВ3:11ТУ боротьбу 3 вріянськнми недоБИТІ<8МИ 8 Ме

ді оляні, а 9Л8(;Т1160 3 царицею ЮСТИНОЮ. ЯІНІ їХ підцеРЖУ88Л8 

і РОЗЗУХВ8ЛЮ8ал~ тв настроювала "РI1ХНЛЬНО дЛЯ них СВОГО СННВ 

ВlІл~нтннlSl:на 11. МеціаЛАнс:ькі аріSl:НН вибрали собі окремого епи

скОпа, скитського свящеННКlI МеРКУРННlI. який приняв іня 

f\вксентія. та домагалися для себе в МедіоляНj церкви, бодай 

базнліки т. ЗВ. Basilic8 Portiana. що находилася за брамою міста. 
f\мврозlй опирзвся прика38М цісаря і префекта міста. Дін ' 

шло до того, що в страстниl1 тиждень 386 р. цісарськІ Bil1CbKa 
дісталн некез силою відібрати дпя аріян церкву т. ЗВ. Basilica 
Ропіапе. f\мврозll1 І нерlД зібрелися в церкві І видержали у нІй 
просто облогу через три дні, в часі якоТ спіuли псальми анти· 

фОШІІрНИМ способом і ГИМНИ, уложені F\мвроЗіr:м. f\морозJI1 твки 

не пода вс. і цісар м усІв вицофати військо. У проповІДІ( Sermo 
сопіга f\uxentium de basi\icis tr8dendis, "ку тодІ f\мврозій виго, 

лосив до нвроду. він говорив: .. Цісар стоіть у Церкві, а не по· 

над нею". Знані також ріШУЧі виступи f\мврозія супроти цісаря 

Теодосія Великого, чоловіка доброі волі, одначе прудкого, З яким 

sрештою лучили f\маро,ія ивl1красші взаємини. КОЛН в з88 р. 

ТеодосІй Н8ка38В еПНСКОП08Н з Калінікос в Мезопотамlі 10121 влас· 
ннй . кошт відбудувати синагогу, спалену христі"нами, f\мврозій 

вплинуа на цісаря і вІн відкликав свій декрет. Та передусім 

голосною (публнчна покута, яку f\мвро,ій наложиа на цісар. 

за сопунський погром . Солунці счиннли бунт проти Ботеріха 

(!лірійського префекта, ре'ИДУЮЧОГО в Солуни) через те, що а!н 
зв згіршуюче повеДСНН!І усуиув циркового вІзн ика. люБНМЦ!l 

циркових гостей. Збунтовані убилн навіть Ботеріха І кІлькох 

цісарських Ур!lАникІв. Теодосій в підстуnиий спосІб виконсв 

тяжку пІмсту не солунянах, !lКУ йому піМ8ЛИ ДВОр!lНН. Вlи К8зав 
урядити в солунські", цирку веnИЧ8еі ігрища і в часі, як вони 

відбувалися прн великім здви)і населення, не прочуваючого ні· 
чого злого. п!слав жовнІрів, !Іні урядили в зібрвній 70апl ГЛЯД8-

чlв криваву різню. ІІ жертвою впало сім тисяч осІб, перевсжно 
З0всlм невинних. R.мвро'іЙ не вийшов на стрічу поаертаючому 

до МедіОnЯНУ ц!сареви, але нврочно вибрався ) міста та написав 

цlcаре8И власиоручно листа, в якому ЗВ вбивстаа 38Ж8да8 аід 
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• 
цісаря ІІРИЛІОДНОЇ покути. Історики опо"ідають, що Теодосій 

зраsу не хотів коритися. Та вкінці він таки ріWИ8СSl відбути їі 

і відбуа примІрна : .str<Jvit отпе quo utebatur insigne regium. сіе 

flevit іп ecclesia рцыіеe peccatum suum ... gemitu et lacrimis oravit 
veniam" (Ое obitu Theod. 34). ЯК Теодосій цінив F\MBpo,i", СВІД
чить енелі" цісаРІ! про СИSlfОГО: .я знаlO лиш ОДНОГО, що 3ВСЛУ

гує на Н838У епископ". в НИМ ([ f\мероЗіЙ". 

f\мврозій помер у стра етну суботу 395 р. По його бажанню 

зложено ЙОГО тіло 8 базиліці, Н8званій ЙОГО іменем, під ГОЛОВНИМ 

вівтерем, між мощами св. мучеників Гервасія і Протас lSl, які він 

КОЛИСЬ сем віднайшов Т8 у ДВОХ короткнх пропо відSlХ дав був 

вислів сеоТй радости 3 тої нагоди. 

Церква не тільки зачмс.лим Rмврозі. вже дуже ВЧАСНО по 

його смерти поміж своїх Святих, але також, першого з латин

СЬКИХ отцІв, поміж своїх Великих Учнтелів_ Заслуга "мврозія 

для Церквн 8 першу чергу в тому. що він 6ув зразко" епископа . 

В тім згляді він дуже нагадує між східніми Отцями Василія 8е:

ликого. На епископський уряд кваліфікували F\мврозія рівно

часно сильна індивідуальність і ВИСОКИЙ характер, peBHk.Tb дnя 
справ віри і посвята АЛ5І cBoi:t вірних та иеЗ8ичайні спосібностн 
правитн другими, вироблен і ше на світському становищу. В сво
йому ПОСТУПОВ8ННЮ він завсіди умів в особливший спосіб годити 

рішучість з поміркован!стю, чим не тільки вдержував . свою гід

ність, але і ПОЗИСКУВlIВ собі володарів та вірних . З природи "м" 

врозій не мав наклоиу до фільософічних і догматичних спеку· 

ляцій, але був наскрізь практичним ЧОЛQвlком.. Навіть тоді, колн 

йому приходилося торкати спекулятивні квестіі. він стараас. іх 

TaR попуЛЯрИЗУВ8ТИ, щоби вонн були доступні й корисні АЛ!ІІ 

вірних. Хотяй вlи, так в ексегезі 5Ік і в догм атиці, ви06ра'УВ8ВС51 

нв східній (александрНkькій) літературі (зі західніх церковних 

письменників він користувався лиш Іполитом , якого і так хіба 

тільки географІчно можна вважати за західнього), не попав 

у сліпу ,авнснмість від неі, але пер~пуска8 її через свій само" 

стійний і практичний змисл. Для пастирських цІлей він вих !с

нував також СВОЮ світську о<:віту 8 КШlсичній л ітературі та свій 

великий ЖНТТ€8И~ ДОС8ід. Письменник з F\мврОЗія cepeAHbof міри. 
Його письма, часто лиш перерібки виголошених проповідей, 
змістом неорнгінальні, формою невикінчені. ее не днвниця. Нав

паки, тяжко зрозуміти. як f\мврозій міг 8загалі Н8писати так бо

гато творІв при надмірІ його службових заН5ІТЬ. ВоНИ мусіли аИАО

АНТИ доривочиими, nисанимн в поспіху. Помимо того твори "М" 
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вро,!. були р"до читаНІ І нині легко ЇХ ЧНТ8~ТЬСIІ. ВаНН мають 

З8 собою багато додатніх сторін. Сао'м змістон аони стаНО8ЛЯТЬ 

одну педагоГіку христ/янського житт. (R,М8розіll називають .ц/\Я
того .praeceptor vitae- і найкрасwі між ЙОГО творами - ее мо· 

ра"ьнї Д аскетичні твори), 80НИ М,НС)ТЬ 8 собі природну нрвсу 

QУМКИ і стилю (.о.УМКИ, бо f\мврозій вибирав і самостІйно пере

роБЛЮВ8В щокрасwу матерію з КЛЯСНЧНОЇ і J(ристіllнськоі грецькоі 

літератури - стилю, 60 він був і уродженим і школенн" бесід

НИКОМ), ВОНI1 мають в собі дещо легкого містицизму, який 8части 

~ виявом його власного внутрі шнього ЖИТТА , а вчастн НАслідком 

"ОГО ДУХО80ГО 3".3I<У 3 грецьким С"ОДОМ. 

11. Твори Амврозія. 

Твори F\мврозі я д і ЛIІТЬС А на е ксегетичні, морально-аскетичні, 

догматичні, бесіди, листи й гм,.,-ни. 

1) Ексегетичиі твори. 

і\мврозій :saйМ88СЯ толкованиям св. Письма а формі пареие· 

ТИЧНИХ гоміл і н, голошених Вірним. Предмет усіх тих гомІлій, голо· 

шеиих і складаних у цілість В ріжнКJI. часах його праці, 83IТИН 

із нииг Ст. Завіта. На НОВ. Завіт оставив 1\марозін лиш ОДИН 

коментар, нвйобшнрніншин між усіми ного творами, Expositio 
EV8ngelii secundum Lucam liblis decem comprehensa, вели ну збірку 
гомІлій У 10 книгах, завершену в 389 р. Одначе деlкі місця Луки 

заступлені 8 тім коментарі паралєльннмн уступамн прочих еввн, 
гелистів, Ціла треТІ нниrа є Ікби осібним для себе, вставленим 

Т80рОМ, здаСТЬСІ,' лерерібкоlO Е8ангельськнх питань ЕвсеВЇI 

, КесеріТ. і\мврозlй гармонізує у ній позірио незгідні евангельські 
тексти , ие залишаючи при сьому моральннх поучень. Ідучи за 

чергою книг старозавітнього канону, еі коментарі, ямих час 

ПОвстання не дастьея точно 03Н8ЧИТИ, обіймають: Ехатегоп lіЬгі 

sex, девять гом ілій нв біблійне оповідання про сотворення світа, 

азороавні на творах на ту саму тему Орігена, Іполита, а перед· 

усім Василія Велиного; De paradiso, De Саіл еі АЬеl, De Ное 
ct 8гса - малі письма, які подають за Фільонок богвте алего

ричн е толковання раю, жертви синів !\дама й мовчегв Ноя; De 
Rbraham - гоміліТ для катихуменів і неофітів, 8 яких 1\врвз", 

ВЗІТИЙ за зрвзок віри Й інших чеснот; De ІЯІВС еІ апіта - заго · 

ловом ПОIlСНЮ(ТЬСЯ тим, що супружжа lса8К8 й Ревеки ВЗlІте ІН 

прообраз злуки між Христом і душею; De Jacob et de vita beatв 

в 2 ItНHГax - ДОК8ЗИ на приклад Якова й Інших староза 8ітніх 
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осіб, що самоопаноаання й унертвnеННJI (temperantia) ведуть чоло
віка АО Щ8СТSI; De Joseph patгillrcha - Йосиф египетський 83ft
ТНН 38 приклад ЧИСТОТИ й 38 прообраз Ісуса Христа 8 упокоренню 
і ВИ8исшенню; De benedictionibus patгiarcharum - прообразно

месlйне толкования БЛlІгословеНСТ8l1, яке яків уділив сваТн си

Н8М. ПЯТЬ останніх ПИСЬМІ якнх. предмет 38черпненнй 3 Історії 
патріярхів, разом 3 двома моральними трактатами, розвиненими 

3 ДВОХ уступІв коментаря De lsaac et впіте, 8 саме De Ьопо тог
tis - привя'ання ДО дочасних річе):j є перепоною погідноі смертн, 

яка не ~ ніяким злом, і De fugll saeculi - провідне АУМІ(В мавя

З8на до втечІ Якова, МезопотвмП й до охоронних мІст (взнлів, 

Чнс. 35.11 елл.), - ее ті Septem de patriarchis lіЬгі, про які зга

дy€ КасіОАОР, З Історіі царів "МВРОЗій присвятив більше уваги 
особі І творам Давида: De interpellatione Job е! David - 4 го
мілії, що в звязку 3 наріканнями Йовв й Давида розвязують пр.о
блс:му зла на свІті; "pologia prophetae David (ad Theodosium 
"ugustum) говорить про гріхи Давида І ного покаяння та дa€ 

пояснення 5О-го псальма; Епа rrationes іп Хіі psalmos Davidicos
збіРК!І гонілін иа ПС!lЛЬМИ 1,35-40,43,45,47-46 і 59,зладжена 

після снерти "нврозія, 3 цінним вступом про користь псальнів; 

Expositio іп pselmum СХУіІІ - 22 бесіди (відповідають кІлькости 
букв у жндівськін азбуці), взоровані на Орlгеновім поясненнlО 

сьогож псальна, аЛЄГОРН4но-моралізуючого харектеру, пІдчас коли 

прочl "мврозіс:ві пояснення лсальмів є буквальні й прооб

разні. 

З Історично-культурного огляду цікаві трн коментарі "н

розія: De ТоЬіа (проти лихви), De НеНа et ielunio (зложений 
3 гоні лІн, голошених у великім пості - про умlреність І Ое 

Nabuthe Jesraelita (проти захланности). Сі три письма, що дуже 
нагадують подібні письма Василія Великого, висвітлюють сучасні 

суспільні відносннн. 

Пояснения на пророка Ісаїю, про які згадус: сан "нврозіЙ. 

загинули. 

Дехто зі критиків приписує "нвр03іtви ще історично·біблlЙ

ний твір, складений почаТКО80 , двох частей - історіі жидівського 

царства (здається) з оригінальним заГОЛ08КОМ Regnorum libris, 
Зn8ДженоТ за св. Письмом, і ,популярної перерібки De Ьеllо 
iudalco Йосифа ФляаіJil. ЗбереглаСJil тільки друга часть, у Slкій сІм 
книг оригіналу ст.гиеиі Ао ПАТЬОХ книг, а ім. аатора, Йосиф, 
дивно ЗМІнене иа Гегезип. Сей твір мав АмВро,ій иаписати ще 
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38КН СТВВ епископом 3 ціллю, виказати ділення божого прови

діння НІ! доп і жидівського народу. 

Учителями А,М8ро3ія в ексегез; були александрійці ФЇnЬQН 

і Оріген. Від них він очевидно переН5І8 також алс:горнчно-

мІстичну методу толкования св. Письме. Ві н не 38переЧУВ8В 

ВПР8в,а,і історичного змн слу СВ. Письма. однвче nишав мого на 

боці і шукав 38 особами та Н8віть дрібними подічмн у С В. Письмі 

наЙвисwи.JI. поучувань про віру й обичаї. ТеК!! метода впрочім 

нвйкрвсше підходила під 3МИСll f\мsроЗіJ1. учителя ПрDКТНЧНОГО 

реліГійного життя. 

F\мврозіястер. 

. Поміж ексе гетичні твори f\мврозія замі шався бозсумнівно 
чужий коментар Commentaria іп ХІІІ epistullls Pauli (бракує IІИСТ8 
ро ЖидіВ). Коментар t: дуже доброї 5ІКОСТИ, ясний. гл нбокий 
і оригінольннй, вказує но. велике 3НОНН5І єврейської мовн і ніж

ний історичний змисл У його автора, нині незнаного . Від Амвро
зієвих коментарів він ріжниться і стилем і ексегетичною методою. 

Однече тому. що його ДОВГий ча с уважоно зе твір f\мврозія -
від чесу. як Ерезм слушно заперечив його походження від f\M· 
врозі я, невідомого його 8втора, f\мвроЗіЄвого сучаснике. иази

веють f\мврозl5ІСТРОМ або псеВДО-F\мврозіс:м. 

Критика доложила подивугі.Цннх зусиль, щоби винайтн ДІН

еного автора сього коментаря Павлових листів. О.Цнече ЇЙ УД8-
лося встановитн тільки одно, а саме, що f\мврозі5lстер с тож
самий з автором Т . зв. Quaestiones Veteris et Novi Testamenti, поні
щених між творами f\вгустина, що автор обох тих творів нази

вався якимось способом (бодай через сперафpl!зоваНН5І або пере

кручення ЖИ.Цівського чи грецького І мени) IЛ5lрій та жив пір. 

к і нець ІУ ст. зе папи Дамаза. f\вгустин увеЖ8В сей комеитер зе 
твІр IЛSlрі51 3 Поатіt (цитуt ЙОГО раз словами: ,,5. Hilerius 81t 8

). 

3догеди венедиктина МогіП-lI падали, у ЙОГО дуже старанних 

пошукуваннях 38 сим автором, з черги еж на три особи: 1) нв 
нвверненого жида І саака, СУЧгlснике і противника папи ДеМ8за. 
що неписав твір Fldes lsaaci ех iudlleo, у rеннадія назввний Ое 
Sancta Trinitate et de Incarnatione Domini, і 8 р. 378 назllД вір.пав 
до жндіВСТRа (IМ5І IЛSlрій булоб тоді пара фразою імени Ісаак = що 
сміЕТЬС.): 2) Н8 римського префекта Дєцнміfl IЛ5lріона IЛ5lрllll, та

кож сучасника і противника папи Д8МlIза (однак нема ні5lНИХ 

слідІв, щоби він писа8 твори); З) свящєнина, а опіс:ЛIІІ епископа 

антіохійського строго-иікейського сторонництва (п авлині5lИ) Ева

грія, пєрєнладчика f\TaHacirBoro Жиnя св. Антоніlll на латинську 

П.~РО_'І. 11 10 
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мову (іМА Ілярій бул06 тоді латинським перекручення" грецького 

Імени Евагрій; між комеН11Ірем і перекладом заходять дійсно ВПВ

даю"і анальогії). 
З догматкчното боку сей коментар замітний ТНМ, що ",а(: 

богато думок, тісно споріднених з f\М8РОЗ/Є8НМН думками, Т8 60га

то висловів, осоБЛИ80 про перВОРОАННЙ гріх, які опісля - ма
ЄТЬСЯ 1'аI<Є вражіння - майже дослівно виписав із нього F\ary 
етнн. Зі змісту СЬОГО коментаря пробнвас:ться Т&І<ОЖ тенденціЯ 

критикувати церковні власти та епископську гідність ВИВОДИТИ зі 

старинноі колєгії пресвитерів. 

ЛІтература: W. Mundle, Оlе Exegese der paul. Вгіеlе 1т Komm~tar des 
f\mbroslasters. Marbuтg 1921; J . W1Шg, Klrchcngeschlc:htllche RbМndJungen. 4 І 8. 
Breslau 1906 І 1909: G. Мonn, ReV1..lt. bёntdlctlne 1913-1914. Комент.!ІР др)"I(ОllllниJ;i 
у ВНДІІНІІ"Х творІв RMBpo,I". У MIgne'lI PL 17. 

2) Мо р ;,ль но-а скет ичні тв о рн . 

Головний твір F\мврозія Ое officiis ministrorum 1ibri tres, на
писаний ок . зео р., є першою спробою систематичної етики на 

Заході. За взір до сього твору ВЗSlВ собі F\мврозій ЦіцеРОН08і 

три книги De officiis, які через свій виклад стоїчних засад мали 

велику 8ИХОВНУ вартість і становнnм рід ДУХОВОГО провІдника 

для погвнської мопоці. 0621 сі творн, поганський і хрнстіяиський, 

схожі до се6е заголовком, адресою, подіnом на трн книги та 

добором і апорядкованням матеріялу. F\мврозій а адресі саого 

твору звертв':ТЬСЯ впасти во додуховннків: .sicut Tullius ad егudіеп· 
dum filium іш ego quoque ad vos іпfогmапdО5 Filios meos· (1, 7). 
В дійсности, як ЦІцерон за СННОМ Марком, кандидатом на ypSIД' 

ника, шукав ширшого круга адресатів, так і F\мврозій присвячуt: 

сао.: письмо безпосередньо ДУХОВ~IИК8М, в посередньо бажає по· 

.дати етичні засади всім "рнстіянам, між якими щоправда духов

ники мають бути зразком. F\мврозій ділить свій твір зовсім так 

само як Ціцерон і в першій книзі говорнть про те, що чесне , 

в другій про те, що корисне, в третій про відношення чес

ного до корисного. Одначе поміж обома творами заходять 

і сущні ріжииці. F\мврозій послідовно христіян ізує матерію, 

обговорювану Ціцероном, і підтягаt: природну етику поган

ського автора до надприродного порядку. І так, в F\мврозія: кори

сне І: те. що причинюt:ться до ласкн життя вічного (quod ad уіЦІе 
aeternae prosit grвti2lm); природний пад підпорядкований над

природному nадови, через що уступають ті часті коnізії між 

чесним і корисним, яких РО3ВSlзці Ціцерон присвятив цілу свою 

-третю книгу; приклади 3 погансько'РИМСЬКОЇ історії заступлені 
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біблійними прикпадвмн , а рац .. поганських фільософіа - раці_ми 

зі св. Письме. Намірено чи мимоволі, твір Rмврозія 5ІВnSl[ТЬСЯ 

блискучою Н переконуючою IІпольогіt;ю sисшости христіянської 

етики над поганською. 

Всі прочі письма 1\мврозія з мораЛЬНО-lIс кетичної области 

трактують про діВСТ80. На сю тему А,мврозій дуже часто й радо 

проповідував. Коли ДОЧКИ 3 визначних родів, також 3П038 Медіо

ляну, а Н8віть 3 ,аалеНQЇ Мавританії, під впливом ного проповідей 
часто вибирали досмертне ді вство. роблено F\мврозісвн докорн, 

а й матері не пускали :3 побоювання своїх дочок нв його пропо' 

відн. Чотири flмврозіЕв і письма про ді вство Є 3Д8ЕТЬСSl тільки 

переріБК8МИ його проповідей: 

а) De virginibus Bd Marcel linam sororem в трьох книгах, най
нрвсшин панегірик на ч есть ,Ilівицтва 3 долученими розумними 

раД8МИ, як його зберіГllТИ. 
б) De virginit8te, оправдання RмвроЗія перед закидом, який 

ному роблено, що ~ virginimtem doces et persuades plurimis ... pu
ellas nubere prohibes·. 

в) De institutione virginis et S. М8гіае virginitate perpetu8. бе
сіда 3 Н8ГОДИ облечин дівиці Rмврозії. 

г) Exhoгt8tio virginitatis, бесіда з НlIГОIlИ свячеиня церкви 

в Фльорентії ,93 р., яку збудувала побожна вдовиця Юлlяина. 
Сюди можна зачи слити також трактат F\мsрозія De viduis. 

в якому він вправді не заборонює другого супружжа, але ста

вить 8ДОВИЧИЙ CTlIH висше ніж друге супружжа. 

?) догма тичні твори. 

F\мврозій не маа ні нахилу ні часу до теольогічних спек)"

ляціЙ. Дnятого також і його догматичні твори треб8 в переважні й 

части У8ажати 38 п ерерібки його квтихитичних і пол~м ічних про· 

повідей. Тринітарнl питання розбирає Rмврозій у трьох творах 

ПРИС8ячених цісареви ГрrщіIlНОВИ : 

а) De fide ad Gratianum Rugustum IiЬгі V. дві перші кни ги. 

у яких бесіда про божество Ісуса Христа, €диносущне Отцю. на

писані 378 р. Три дальші книги, у яких F\мврозій збива( арlян

ські закиди, Нllписані в двох слідуючих роках. 

б) De Spiritu Sancto ad Gгаtillпum Rugustum IiЬгі ІІІ. написані 

на окреме бажання ГрацїЯНв 381 р . В них Rмврозій ВНКЛllД8t; 

й оборонюt; божество і (динасущність СВ. ДУХ8 38 східніми ОЩ5lМИ: 
F\T8H8Cit;M, Кирилом t;русалимським, Григорі(м назіянсьним, Ва

с илlt;н Великим, а передусім 38 ДИАИМОМ сліпим . 

10' 
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В) De іncагпаtіопіs dominicae sacramento, зложений 3 бесід 

проти арійнського окруженни Греціяна в 382 р. Rмвро,Jй ЗНО8У 
6оро-нить 8 ньому вічність і божество I<:)С8 Христа та ЦІЛІСТЬ 
його людської ПРИРОДН. Сі бесіди попереджені І(ОРОТКНМ пере· 
ГЛЯДОМ (ресей аж до аполінаризму включно. 

ПнтаННJlМН про СВ. Тайни займається R,мврозій у ДВОХ своїх 
творах : 

В) De mysteriis, зложенім з гамілій до неофіТіВ про трн іні
ці_ційні С8. Твини: хрещення , МИРОПОМВ38ННSI й Евхарнстію. Сей 

славний І найбільше цитований трактат Rмsрозіfl нагадує собою 
мlетагогічні К8тиJtИ3Н Кирила єрусвлнмського. 

б) De paenitentie IiЬг; 11 боронять проти новатlян церковну 
впасть вІдпускати грІхи, конечність сповіди й 38доснтьучинеННft 

Т8 заслужність добрих діл. 

Щодо інших ДОГМІІТИЧННХ твор ів f\мврозіJl IІбо приписуваних 
f\МВРОЗіЄви, то: 

а) De S8cr8mento regenerationis sive de philosophia , честійше 
згадуааннй f\arYCTHHOM, пропав безслірно. 

б) Expositio fidei теж пропаа, тільки одии фрагмент із нього 
зберігс. У Теодорета з Киру ()E~,,~ot. 2) . 

в) ЕхрlаПВііо symholi Bd іпіtіапdоs, неслушно аідмовлюsанин 
f\мврозіСвн, зберігся у двох реценЗіях. 

г) De SlIcramentis у б КНИГІІХ (5 і б книга ~ гоміліями НІІ 
отче наш і на молнтву загалом, прнватну й літургічну) се лиш 

перерібка, зладженв невідомим автором ІУ або V ст. з f\мsрозі· 

євого твору De mysteriis. с. перерібка, дуже поwиренв в серед
ньовіччу, важна не лиш дп. науки про св. ТІІЙНИ, але також дп. 

історіі ЗllхідньоІ літургії. 

4) Бесіди. 

В зовсім ОРИГІнальній формі, т. зн. ие перероблені на ко, 

ментарі і ТР!lктети ані не втягнені s листи, збереглося лиш ПJпь 
бесід f\мврозі., з того чотири поминальні, 11 саме дві Ое excessu 
fratris sui SIItyri, Ое obitu Vаlепtiпіllпі consol8110 (виголошена над 
тпінними остаНК!:!ІМИ убитого цісаря, ПРИТР!:!lНспорТОS!lНИМИ 3 ГалІї 
до МедIОЛRНУ) І De obitu Theodosii (виголошена сорокового ДНА 

по смерти цісари в прнсутности його сннв Й Н!lслідннка Гонорlи, 

З8елнчу~ покійного цісари і його предків, головно С8. Єлену) та 

одна Sermo сопіга F\uxentium de basilicis tradendis (виголошенв 
" церкві Вesilica РогtiаПIl.обл.геНіЙ жовнірами, а страстний тиж· 

день з8б р.; I\мвроЗій 3ІІЯВЛIІ[ У нін рішучо, що не віДД8С'Тьцер-
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1С8Н apiflHCbKOMY епископовм F\вксентієаи і опреСfl Н8віть наСИIlIt- j 

<:тВУ з боку цїС8РЯ і його матери Юстини). У nнсти R,мврозl .. до 
сестри Маркилннн втілен і : 8 22,ни лист, дві пропо"ідн De іпуеп
tione et translatione reliqu iarum 55. Gervasii et РГОі8зіі. а 8 41-ий 
лист, бесідІ!!. перед Теодосієм у спраВі синагоги 8 Калінікос:. 

Поминальні бесіди R,Mspoci!l, перші сього рода бесіди на 

Заході (на Сході перші такі бесіди ЛИШИВ ГригоріД Н8зіIlНСЬКНЙ). 
«: що,о.о форми зразком КЛІІСНЧНОЇ реторики, 8 змістом зворушу

ючі Й наскрізь христіSlнські . Дві з них, (аnашені ці сарям , (також 

8і!1жні SlI< історичне жерепа. 

5) Л н ет н. 

Зі зБІрки ли стів R,Mspoc: iSf, яку він таки СВИ ЗЛ8ДИ8. остапа 

91 листів. між ІІНИМН мап0 особистих, 11 більшість, ее YPflAoei· 
письма, - відповіди на чужі запити, важні ДЛЯ пІзнання ЖИТТЯ 

самого F\мврозія, сучасної йому історії тв ДІНІ БІБлійних. літургіч

них і теольогічних питань. 

б) ГИМНН, 

Традиція медіоЛЯНСЬWОї Церквн припису.: RMBposiOH цілу 

низку поетичних творів: яких біля зо ги",нів та .... етричні напис". 
на пр. епітафію братовн Сатнрови, 22 Д,80СТИХИ (tituli), уміщені 

niQ обрвзами Ст. і Нов. Завіт", в амврозійнськін базиліці в Медіо

лйні. Крнтика. узгляднюючи так історичні свідоцтаа як і внутрішн і 

раці"!', прнзнаt: з того за безсумнівну власність Rмврозlя чотири 

ГИМНИ. яwих F\мврозіt:ве походження засвідчуt вже RBrYCTHH : ве
чірній тими Deus creator omnium, Рllніwній гнмн F\eterne rerum 
conditor, гимн HlI третій час про розпяття 'Jam surgit hora tertia 
і різдвяний ГИМН Уепі redemptor gentium. а за правдоподі6ну вла
сність F\мврозія - ще Інших около десйть гикнів. Щодо благодар

ственного ГН!'ІнуТе Deum laudamus. написаного ритмічною прозою, 
що його по переданню мали спільно з натхнення зложитн f\мвро,ій 

І F\вгустин і напереміну співати при хрещенню f\вгустина в 387 р., 
то крнтика приЗН Вt: його переВlIЖНО, НикитІ, еп. Ремезіянн. Пи 

тання автентичности F\нвроз!tВИХ ГИ!'lнів утрудню< не тІльки те, 

що 6paKyt: на них позитивннк історнчннх свідоцтв, але також та 
обставнна. що латинські гимни, ладжені або співані на зразок 

f\мвро,іt:8ИХ гиинів, Н8зивано в Церкві ЗВГllЛЬНО амвро,іянськнми 

гн"намн. 

Привід до укладаню!. гн"нів і вводження іх до nітургіТ 

дала f\марозlсвн npaKTHKlI арі"н, які зі С80<Ї сторони послугу-
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.елися гнмнвми як середником ПОПУЩlРИЗОВlIНН5І своїх навчань. 

Першу згадку про RмврозіЄ8і гимни зустрічвємо ТВИН В його 

Sermo СQпtга f\uxentium de bBSilicis tradendis :3 Ч2lСу horo облоги 
• церкві 38б р. У тій бесіді f\мврозій між іншим борониться: 

.(F\рійнн) кажуть, що 51 зводжу нарід. зачаровуючи його своїми 
ГИМН.!ІМИ. Сього не перечу. ее великі чари й нем!! сильнійшнх 

над них. ДІйсно, що може бути сильніЙшого. як 8И3НВ88НН!( Преса. 

Тройці, ПРОСЛ8впюваної кожної ДНИНИ І устами всього нвроду? 
Всі тішаться, що визнають віру на8ипередки, всі вміють славити 

у СТНХІ!ІХ Отця і Снна і Св. Духа. І так всі СПІЛИ вчителями тоді, 

коли ЩОЙНО могли би бути учениквми·. Rмврозій М88 У сьому 

ЗГЛllді красwнй )'спіх, як Ілярій з Поатіє, який вже ран ше f\MBPO
зі~ скледев летинські гимни за прикладом грецької Церкви, еле 

надармо старався іх ввести в літургічний ужиток. Тому ТО щойно 
f\мврозій став дІйсним творцем, батьком літургічних гимнів на 

Заході. 8проведжений 8 Медіол"ні спів гимнів поширився дуже 

скоро на цілий Захід. ОДНОЮ з причин кресшого поводження 

f\мврозіСвих гимнів ЯК Ілярієвих було те, що f\мвро'ій підібрав 

АІІ" ннх одностайну. поправну й лекшу зверхню форму. Кожннй 
Н9ГО гнмн складаєтьс" 3 вісьмох строф, а кожна строфа з чоти
рьох стнхіа, пн саних ямбічно-акетал(ктнчним ",етром. ПРИКП8,D 

такоі строфи : 

F\eterne rerum conditor 
Noctem diemque qui regis 
Et tempoгum das tempora 
Ut alleves fastidium. 

Так само СТ:ІЛЬ f\мврозієвих гимнlв ясний простнн, а при 

сьому справді поетичний і видержуючий гідність змісту , 

Крім впровадження гимнів у літургію, переД8ННЯ припису( 

RМВРО'і(ви ще інші реформи в літургіі, які він переводив взору
ючися на східніх ЦеркВ8Х. ГОЛ08НО на сирійській Церкві, 

Ш. Навчання Амврозія . 

Rмврозlй (У совершенній згоді з церковиоюнаукою 8 матеріТ 
Пресв.ТроЙці, воплочення, маріольогії. св.ТеЙн і Церкви. Тому. що 

він не переЙМ8В сеі науки живцем із грецьких жерел, але 11 
самостійно перетрllenЮВ88 і богато 'УЖНТКОВУВlI8 у своіх пропоаі
ДІІХ, вона внходить у його творех незвичайно ІІСНО і просто ВИЛО

женою. СпеціllЛЬИО IІсиі ( ось IІкі точки: всеціле божество Ісуса 

ХрИСТ8, походженн" Св. Духа нарівні від отц" і від Сина (8 змислі 
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оріt:нтальноі формули а Patre рег Filium; СНН (жерелом Св. Духа IDе 
Sp. S. 1,15] так :ІІК Отець І: жерелом і коренем Сииа {Dе fide 4, 9]), дві 
повні приро.n.и' й волі во плоченого Ісу<:а Христе (Dе І ncагп. Dom. 
SlIcr. 5. З5; Ое fide 2,7) -одного, так що не можна розріЖНlОвати 

в иьому того, що є "від ОтЦ:ІІ" ,1 того, що НВРОДИВС:ll "З Діви", Присио· 
дівство П . Д. Марії (Ое instit. virg.), хрещеИН А баЖllННЯ (Ое obitu 
Valent. con5OI.), евхеристіин а чудесна переміна снлою Хрнстових 

сл Ів і жертвенннй характер Т. Евхарн стїі (Offic. 1, 48), нерозрнв· 

ність супрУЖЖ8 (Comm. іп Luc. 8, 4-7), примат Петре і рим· 

ської ЦеРК8И (Єр. 11 ), Церl:І:ва як institutum salutis (ОШс. З , 3). 
В НlIуці про первородний гріх, ласку і свобі,цну ВОЛЮ він t: пред· 
течею R. ВГУСТИН8 , щО мусі в признати сам єретик Пелягі Й . 3амітне 
тільки те, що HD думку R.мврозія на хрещенню відпускаються лиш 

особисті гріхи, а не дідичні. та що за сему дідич ну вину чоловІк 

Н8 остаточнім суді не був бн осуджений. Виглядаl: з того, що 

f\мврозій УВ!lжав перворо.n.ннй гріх ра.n.ш е ЗD дідичну склонність 
до гріха, З8 пристрасть, яку він часто нвзиввє iniquitas саlcапеі, 
Мало ВИр&ЗН8 й непевна Е f\мврозієва наук& про ОСТ8нні річи , 

в Slкій вІн ос.таВ<lВ пі д впливом Орігена. На всяки н случай F\MSpO· 

зlй приймав вічність пекл&, але тільки ДЛ:ll злнх духів, невірних 

вІдступників, зате всі христіSlНИ будуть вкіиці спасені 
через їхню віру (бесідИ 20 і 22). Душі померших дІйдуть до 

огляд&ння Бог& щойно по воскресенню згл. по воскресеннях 

(R.мврозіЙ приймеЕ Їх більше, бодай н&певно ДВВ) і по очищенню 

в огни. ее очищення ЗД8(ТЬСSl буде рівнозначне з цеРКО8НОЮ нв

укою про чистилище, тільки ся наука в f\мврозія дещо притем

нена ріжними непевними додатками. IИ8кше був би погляд 1\мвро

зія відокремлений і незрозумілий. ШО 1\мврозій зв ступав мjл~не

ризм, не д&сться нічим доказатн. 

Вм,а,IІНН': Mlgne PL 14-17: ексегеТИ'lItИХ Тllорlа; С. Sc:henkel,Corpus кгlрtoruт 
eccJeslae IlItlnorum (ВИАанн" IlI,a,eHcalCor RKBA. Наум) ХХХІІ, 1-2 (С, . ЗВІlт~ 
Vlndobonllc 1897. ХХХІІ] (ЛУІСВ) 1902: PeIKhen!g, там ТІІ"О. LХІІ (ПС8J1аJIIIИ) 1919. 
РodliськиА nepeJU1l1,a,: ОБО 06'Ь'ЗІИНОСТ,Х'Ь СВlщеltИОСlІужнтеllеА. Пере" . Г. Про

ХОРОВІІ. КВЗІІИ" 19<11: Т8оре.!!. по IOnpoct. о ntaCТ8t. И браllt. . Переl. R. 80,
ltесеItСIl8ГО. Ка,аltЬ 1901 . 

Лlтеp!lТУрІІ : А . ВIIurnlrd. Hlstolre de S. Rmbro!se. Parls 1871: Th. FOrsler 
Ambroslus. 81sc:nol уоп Мllllend. Неllе 1884; А de BroglJe, $aln! Ambrolse (Les $aln[s~ 

• Parls 1899 (пonьсыlАA переІІЛад. Krllk6w 1926~ Р. de L8brJolle, $a!n! Ambrolse 
(Pen:s6e chr~IJenne~ Parls 1903: RmЬгost~П8, Kfl!tl pubbllcatl мІ ХУ centenerlo della 
тогІе del МпІо. Mllano 1897: м. Ihm. Studla АmbroslаП8 . Le lpt1g 1890: R. Тмтlп, 
58!п! Rmbrolse еl 18 morlle chrl:tlenne IU IУ·е sl~le. Рlrl! 1895: І. В. Кеllneг, 

Ambrosius 115 ErklAn!r des R. Test. Regensburg 1891: С. Лосеl'Ь, Са. f\MlpocIA Ме

дioll. ІСІІС'Ь 'Onllоаатenь СІ. П МС3"UI Вет. :за.-tтз. Кlев'Ь 1897: R. Н. MIJden, 
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S. I\mbrosius 85 an In(erpret 01 Но1у Scripture. Cambndge 1915; Dreves, I'\ur. "'т 

brosius, der УаІи des КJr<:hengesancJCS. Frciburg im Вr. 1893; БУllгакО8", Y .. eHlt: СВ . 

Ам вросll fo'IeдIOIl . о TaKKCT8an'. КУРСМ1> 1903; J . Е. Nledcrhuber, Dle Eschatologle 
des hl. Rmbroslus.. Рaderbom 1907. 

§ 21 . Письменники-влаДИ I(Н захіДНЬОI Церкви 
з часів Амврозія. 

ДО тих західніх епнскопіs, сучасників f\мерозі й, які заЙМ 8-

..n нея літературною працею, крім згаданих вже помІж полємістаNН, 

належить ще кілы<8 інших, здебільша п рактичних письменннків

владик: 

1) Фо р тун В н т і НІ ел. F\квілєї, $ІКНИ наклонив папу Ліберія 

у 358 р. до підпис ання першої срнмської формул и. По свідоцтву 

Єроніме Сам Фортунантін "іп evang elia, titulis ordinatis, ЬгеУі ser
тапе et rustico scripsit commenterios" . Догадуються, що саме ТИМИ 
КQментt.lрями є Expositio ІУ Evangeliorum, що находиться у в и 

даннях між творами Єроніма (Migne PL 30). • 

2) Сим n л і ці 51 Н , товарищ учитель і безпосереднін наслід

НИК R.мврозїя на епископськім престол і в Медіоляні (від 397 р.), 
мав по свідоцтву Геннадія писати багато листів, осоБЛИ80 до 

св. І\вгустина. Усі т і листи пропали, а зберігв вся лиш OД~H лист 

І\вгустина до Симпліціяна і трактат f\вгустина De diversis quaestio
nibus ad Simp{icianum {ibri duo, оба з ак. 397 р. 

3) Х ро м ант і й, еп. 1\квіл(і (t ак. 407), 8изначний богослов, 
якому висловлюють велике признання в своіх листах до нього 

f\MBPO:JiH, Єронім. Руфіи, а навіть Іван ЗолотоустиЙ. З п и сьм 
Хромантія остап0 всього лише 18 гомілій на Ев. Матея. 3-б глл. 
Поміж тими гоміліями, писаними поправним і гладким стилем, 

найкрасші три : одна про вісім БЛ8женств і дві (13- 14) иа мо

л итву Отче наш (Migne PL 20). 
4) r 11 8 ден т і й з Брешії, наслідни к філястріЯ. зладив неве

лику збірку своіх jfдатних проповідей. В останнін De vitll et obitu 
beati Phi1astrii він звеличу«: память свойого по передника в ПЯТНІІІН

цяту річницю ЙОГО смерт и (Migne PL 30). 
5) Н н кит а, еп. Ремезі яни в дол . дакії (нині Бела ПалаНК8 

І<ОЛО Н і шу в Сербії), М8ЛО шо знаний зі свойого ЖИТТІІ. тіllы<и 

від св . Па8ЛІІН8 з Нолі довіАУ(МОСЯ, що Никитз - будучи вже 

старшим літами епископом, багато заслужен им біля нвверненнм 

і вдержаННIІ у пра8АНВЇН Вірі великого ч исла варварських племен 

- відвідав гріб св. Фелікса 8 Нолі ОК. 398 р. ОСТ2ІННЮ вістку 

про Никиту становить лист, який йому написа8 П8П8 {нокеит { 
401-4 17). Від того часу память по сьому епископови,місіонвреви 
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й пнсьнеНННКО8Н ,аН8на 3iJтерлаСJl, а НОГО літеР IПУРНIІ спадщина 

розбрнлас • . ПО рукописам придІлено ~a CTHHy його творів або 
"МВРО3 Ї (ВН або іншим епископам, НОГО одноіменнкам згл. подібного 
імени (ННl<нті , ел. RKsinr:Ї, ННКНТЇЄВИ, ел. 3 Трір), а частина зда

<тьсlt пропале без сліду. Всі ті твори НИКНТН 3 Реме'іЯНI1. які 
вдало с:" прнзБНРIНН ЩОЙНО новіншін критиці, є пастирського 

змісту І всі пи с ан ; латинською МОВОЮ, хоч їх автор жив на по 

ГрllННЧЧУ ДВОХ культур. де були в УЖН811ННЮ побіч себе обі МОВ Н, 

латинська і грецька. 

ГеННllдін зг"дуєдва твори НИКНТИ, написан; . simplici et nitido 
sermorle- : Competentibus ad baptismum instruction is 11ЬеllО5 sex 
і f\d laps8m virgi nem libe llum (Ое Уіт. іІІ. 22). Перший твір ее 
сер/я катихитичних і нструкцій ДЛЯ оглаwеннх . ГеННl5дl/:і7 подає 

короткий зміст кожної з сих інструкцій . З сього Т80РУ нииl лиши· 
лися (Міепе PL 52): 8 цілости пята КНИГll, гарне і догматично ці нне 
пояснення римського символа De symbolo; майже в цілости третя 
книге, яка складається з двох частей: оборони (ДИНО сущности 

Сина - Ое ratione fidei і оборонн божества Св. Духа - De 
Spiritus S. potentia; незначні уривки з двох перших книг ; четверта 

книга F\dversus genethJiolog iam і шеста Ое аепі pa schalis victima 
пропали зовсім . Натяки на македоніян у треті й книзІ вквзують на 

те, що твір напнсвний свіжо по 381 р. Другий твір F\d lapsam 
virginem. тожсамий з прнписуваннм R.МВРОЗ іСви твором De lapsu 
virginis consecratae (Міепе PL 16), нагаду.: своїм змістом пвренезн 
lВ8на Золотоустого до ВПIJВШОГО Теодора. 

К рнтика призна.: Никнті ще і нші твори, про які не згадує 
Геннадій . а саме Ое diversis appellationibus Christi (Міепе PL 52) 
та дві л ітургі чн і беСіди De vigiliis servorum Dei і Ое psa lmodiae 
Ьопо (Міепе PL 68). що збереглис я під і менем Ннкитія , еп. 3 Трір 
(VI ст.). Богато критиків, опираючися на свідоцтвах рукописів, 
на натяках с в. П а влина з Нолі і на подібностях у стилю між 

БЛ8ГОД8рственннм гимном Те Deum І творами Никитн, призна.: 
Никит! авторство гинну Те Deum. Однвче переважно сі критики 

н е вважають гнмну Те Deum зовсім за оригінальний твір Никнти 
ані не прнзнають ного Никиті у тій повній форм І. я ку гимн нин і 

м а є. Н8 їхню думку Ннкита тільки схопив у форму гимну старші 
літу ргіч н і формули й уложив лиш три першІ частини гинну: 

вели чаннSI ОТЦЯ, ісповідання Пресв. Тройці і 8ЇЗ88ННІІ дО Синв. 

Щойно пізніі1ше додано до гимну утренню МОЛНТ8У "Сподоби го 
сподн._" - нннішній кінець гимну - і в ci j:j формі, десь від ІХ ст., 

аін ~гально ПРИН.8СЯ 8 Церкві як торжественни~ БЛ8годарствен
н и й гимн. 
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Лlтept\')'рІІ ; f\. Е. Вurп. МІсеtи of Remeslllrl8. Cemb!1dge 1905: W. f\. Раl]п, 
Мlkщ Вbdюf von Remestlllna. Mtmchen 1909; J. Wordsworth. The Те Deum. Lon
don 1902. 

§ 22. Латинські хрнстіянські поети . 

П арал~льно 3 популярною літургічною поезією, яка ПРНКJl8-

,аал!! менше уваги зверхній форм і , 8 більше зміСтовн, СТ8р8ЮЧИСЯ 

У ньому вилляти почув;ання христі я нської душі . розвиваЛIІ(Я Н8 

Заході також штучна ПО38ліТУРГічн а поезія. Коли на Сході в ІУ СТ. 

ЗА ймався нею ОДИНОКИЙ Григор ій 3 Нвзіянзу. то Захід видав 

у сьому чвсі ВПВЦВ!ОЧО багато христіян ськнх поетів. З першими 

Л elТИНСЬКИМИ поетами стрічаємося вже в донінейській добі. ее 

38Г8ДОЧННЙ поет-впальогет Комодіян і Л ЯКТlІнцій (Dе ауе Phoenice). 
Коли Церква н"йшлася на свободі , цілий ряд христі ЯНСЬКИХ пое

тів, 3 усіх З8хідніх про вінЦІН , береться переспівуватн ПОДІІ 

і правди на волі торжествуЮЧОl віри у багатих і старанно вироб

лених форм ех погенської метрики. Правдивий поетичний талан 

аИйВЛЯf; бодай один із них, ~спанський ляж ПрудентіЙ. Теольо

гіч но ся поезія малої вартости, ба вон а занадто висилюt;ТЬСЯ на 

форму і ОСйГИf; ЇЇ, еле ОЧ~8ИДНИМ коштом змісту. Латинські поети 

діляться по іхній вітчині на ітел іЙських, еспанськнх ігаліЙських. 

1. lталіltські поети. 

Крім папи Дама за: 

а) Пет р О и і SI Про б а, ' жінка римського пр~фекта, Slка ще 
поганкою мала звелича,.и " окремій поемі побіду Константина 

над Максе;нтіє.м, 8зяласSl п ісля ПРИНSlття Христової віри, ак. ЗБО р., 

З8 переспів біблійної історії стихами й пі встихами Віргілія. Сей 

її неSl СНИЙ і нескладний твір Cento Virgilianus переповідаІ; у двох 
майже рівномірних частSlХ історію Ст. З8віта від сотвореинSI до 

потопу й історію Нов. 3авітв від народженнй до вознесення Ісуса 

Христа (M igne PL 19). 
б) Седулій, бпизше незнаниj:;i італійський , можливо навіть 

римський пресвитер (t ОК. 450), найкрасший з ітеlЛ ійських п оетів, 
зложив 01<. 430 р. поему в 5 книгах Carmen paschale. Заголовок 
твору пояснений уприсвят і священикови Македонj~ви словами 

1 Кор. 5, 7: .. Бо й наша Пасха Христос . принесена в жеРТ8У ~ , 

до Я l<ИХ СеДУЛіЙ наВЯЗУf; "яту книгу с войого твору про стра сти 
Ісуса Христя. Перша книга переспівує декілька чуд Ст. ЗавІта, 

решта книг - чуда Ісуса Хри ста на основІ Євангелій , головно 

Ев. М,тея. На просьбу С8Ящ. МакедоніSl сам Седулій зладив зі С80-

ЙОГО поетичного твору прозову перерібку Paschale opus. значно 

• 
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М2ІрНIНШУ так стилем. хк і ДУМКОЮ. Крім "УОГО лишив Седулій два 

довші гимни-Vеtегіs et NO\li Testamenti collatio і ГОСПQДСЬКИЙ 

гимн. якого дві частини ввІйшли до літургічиого вжитку (1\ solis 
ortu c:ardine, як різдвяний, і Crudelis Herodes Deum, як БОГОХВJ.ен
ський літургічиий гимн). Седулій першин зачав вводити в свої. 

поем ах римованих. 

ВИМИН_: Mlgne PL 19; J. H(1mer. Corpus smptOtUm ec:ctesl3e tatlnorum Х 
(ВИА.!!Н"_ аlа.енсьмоТ RKaA. Н"ум\. Vlndobonae 1885. 

ЛІтервтура: J. НОтег. De SeduJll роеІве ... IІ8 еІ scrlptJs соттenІаlіо. Vlndo· 
bonае 1878; тІ\. ""ауг, Studlen zu dem Peschale сагтеп dcs christl. Dichters Sedu
l іш. Rug!'iburg 1916: G. Slgerson. The Easter Song ьу Sedutrus. Dublln 1922. 

2. Еспансьмі ПОе"УН . 

а) Юве н кус, про якого 3Н2ІЄМО тільки від св. ЄроніМ8, ЩО 

він був .. поЬШssіmі generis Hispanus presbyter", зщщнв ок. ззо р. 
З8 текстом Матея (лиш початок взятий із ЛУІ(Н) гексаметрами 

віршоввне евангеліє Evangeliorum lіЬгі quatuor (Historia evangelica) . 
Сей твір мав 38 ціль витиснути зпоміж люду ріжні поганські 

епопеї і дати йому в заміну за них у популярній формі переспі

вану еВ8нгельську історію. Ювенкус виявnя( добре знання латин

ської клясичної мовн і велику техніку у віРШОВ8ННЮ. Тому, що він 

ПОСnУГУВ8ВС_ старолатинським перекладом Евангелій і дуже вірно 

придержувався еввнгельського тексту, ЙОГО твір важний і цімавий 

дли пізнання до,Єронімового, т. зв. старолатинського перекладу 

ЕВ8нгеліЙ. 

ВИМНН_: MI!J1C': PL 19; J . НОтег, Corpus scriptorum eccleslae lаtlПOl"Um 

ХХУІ (ВИМННJI alAellCbKOr I\IU!IA. Наум). Vlndobonae 1891. 
Лlтервтура: Н. Widmann, De Саlо Уеttlо f\quШno Мenco. Breslavlae 19f\5. 

б) Пр уде н т і й Кл им е н т. найвизн~чнійший христіянський 

поет в старовині, уродився 348 р., ЗдаЄ"УЬСЯ в Сарегосі (Caesaro
augusta), у дуже визиачній христіянськ ій родииі. Про перебіг 
його життя повідуємося 3 його власної Praefatio, якою він по

передив збірку своїх поезІй, видаиу ок. 405 р. По скінченню 

студій він внбрав собі політичну карі(ру: був вдвокетом, немісни

ком провінції, а вкінці його земляк, цісар Теодосій, віддав йому 

якийсь иачальиий урид у війську або И8 своїм деорі. Молодість 

Прудентія не бул в дуже непорочна й побожие. Коли .сніг почав 

вкрнвати його голову·, він вицофався з публичного життя нв 

С8МОТУ і взявся зе перо, .. щоби вкінці грішнв душа скинула зі 

себе глупоту і бодай СЛОR8МИ веnичала Бога, як не мОже за

слугами". Ок. 405 р., в 57-;м році життя, він видев збірку своіх 



156 

поем, з ЯкИХ усі нають грецькі заголовкн 38 аиіМКQМ одної Contn!l 
Symmachum libri duo. У згаданій вже Praefatio до сеі збірки. 

його поеми нвведені 8 такону ПОРЯАІ<У: Cathemerin6n, Регlstерhапоп, 
1\potheosis, Hamartigenia. Psychomachia, Contre SymmZlchum ІіЬГI 

duo. Дві перші поемн t: л іричного змісту. решта ПОЛІміЧНQГО 

й алольогетнчно-дидактичного. Про ЇХНЮ ціль говорить сен Пру

дентій: .. Гнмнвми має душа 8ИПО8НЮ88ТН дні, " й у ночі не см і.: 
переставати співати Господевн; воне ма.: боротися 3 єресями, 

ГОЛОСНТИ католиЦЬКУ віру. валити поганські вівтарі. Т80Їм боЖКI!JМ, 

Риме, нестн загладу. ПОС8S1ЧУ88ТН пісні мучеНИК!!ІМ і ПО/(В8ЛН апо

СТОЛ8М·, У передмов і нена згадки т і льки про безсумнівний твір 

Пруденті!! Dittocheon. Неясний заголовок сього твору (6.tttO:; aX'l = 
подвійна страва) толкуt:тЬСR тим, що автор збирвс а ньому 49 
чотнростнховнх нвписів на біблійні сцени 3 обох Завітів (24 зі 
Ст. і 25 3 Нов. 3евіта). призначених для відповідаючих собі ВЗ8-

їмна образlв на двох протилежних стінах базиліки (можливо 

сарагоської). Автор поминув сей твір у передмові мабуть тому. 

що він є твором іншого рода як прочі, а в додатку дрібиим. 

1:1) Ка.$т,:--"РІУООУ - Щоденний спїваник, містить дваивйцять дов

ших гимнів. шість нв ріжні пори дня (на спів півнів, нв ранок, 

пере.о. їдою і по ї.о.і , на вечІр. нв СОН) тв шість літургічних на 

ріжнl негодн (нв піст, по пості, на вс_кий чес, на похорон) 

і СВАта (на Різдво й на БОГаАалення). Ннні вжнваЮТhСЯ у латин

ській літургії тільки витяги з Прудеиті€80ГО гинну на Богоявлення. 

~) lI .pto't'fa ... oov - Про вінці мучеників, містить ЧОТНРН8Й

ЦАТЬ гимнів У честь мучеників: еспанських, римських і інших. 

Тому що Прудентій опирається на народні" лєгендах, ного гимни 
на честь муч~ників не мають історично· гагіографічної вартости. 

Пруденті(ви заКИАУЮТЬ слушио, що він занадто любу€ться в ре
алістичних описах жорстокостей, які завдавано мученикам. 

у) 'Ar.o&j Coloto; - 8изна ннSI божествв, ( обороною божества 

IсУС8 Христа проти тринітарних сресей патрипасlян і савеліяи 

те проти жидів, а дійсної людської природи Ісуса Христа проти 

маніхеїв і докетїв. Сей твір, викликаний здв€ться (ресю прискі
л іА ністів, € догмвтично В8ЖНИЙ. На ВСТУПі нахоДИТЬСЯ а ньому 

ісповІдання віри. 

а) · А!J4EI'ttl' .... &ж-Початок зла, доказу€ проти дуалізму гностиків, 
передусІм проти Марк іона, що зло не походить від осібного 

злого богв, але від демона, впавшого 8нгелв, ІІКНЙ спокусив '10-

повіка і привів до упадку. Бог тільки на те ,а.ОSВОЛИ8, 60 хотів, 
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шоби чоловік, наділении ВІЛЬНОЮ волею, навчивсSl володіти собою. 

Сей твір є ЗДвстьс" літературно наЙкрасшнЙ. 

с) \P't>XGfL4Xu.. - Боротьба душі, є ал(горнчннм зображенням 

боротьби, !Іка ведеться 8 душі чоловіка між христlянськимн че

снотами і поганськими ПОРОI(ВМН, між вірою й ідолопоклонством. 

між соромливістю й безстидн істю, між терпеl1Н8істю і гнівом. 

між покорою і чванливістю, між чистотою і розпустою, між ми

nосеРj]ЯМ і захлвннІстю, м і ж згодою і незгодою (єресю). Христі

янські чесноти відносять побіду і поеМ8 кінч иться торжествен

ним ГНМНОМ на честь торжествуючого Христа. 

Хоч ся поеме літературно найслабш е. в середнові ч чу вона 
М8/18 великий успіх і найшла багато несліnувань. 

С) Contra Symmechum lі Ьгі duo, чи не найліпшнн твір Пру· 

дентія. Перше ннигв поборює римське погенство заГгlЛОМ. 

ДPYГгl книга - меморіял, який ретор, сенатор і префект Риму 

Снмнах. представник по ганської римської партії , вручив 8ал(н

тиніянови 11 384 р. в справі привернення усуненої зі сенату 

статуї побідн . В першій кнюі Прудентій КОРИСТгlЄ з латинських 

ВПОЛЬОгt:тів, у другій книзі - з листів С8. F\М8розіll. 

Прудентій є поетом 3 ЧУТТ5lМ і З фантазією. Віи прибирає хри

CTi5lHCbKY думку У клясичні форми з незвичайною вмілістю. Правда, 
під теольогі чним ОГЛflДОМ він не є ОРИГіНгlЛЬНИЙ. але держиться 

ран ших латинських Отців: Тертуліяна, Кипріяна, Л5lктанціlil, "М· 

врозі5l . Та його догматичні поглsщи поправні і вдачно аиложені. 

КЛ5l сична культура, $ІКУ він добре опануаав, дела йому багатий 

і гнучкий словник та великий добір метрики, $ІКОЮ він легко 

орудуllав. Природиий талан, щирв христі янська віра і майже 

6еЗДОГlJнна формв його поем запевнили йому перше місце між 

лвтинськими христія нськнми поетами старовини. 

ВМ.Ц8ННЯ: МJgte PL 59-60: Dressel. L.elptlg 1860 (ПIАРучме .І'ІДІІННЯ J 11І0 · 

MeHTllpeM~ 
пQJIьсысRR nepelU'lllд (CТMIOM~ кs. 1\. Kanteckl. Potnafl 1888. 
ЛІтература : ROSler, oer kllth. Dlchter Rurellus Prudentlus Кlетens. f"relburg 

1т Вr. 1886: А. Puech, Prudence. PlI.rls 1888: f. Мaigret. L.e роеІе chr~tlen Prudence. 
Pllrls 1903: f. Х. Schuster, 5tudlen m Pтudentrus. f"l"tilslngen 19m: f. Егтlпl. 510011 
Prudcnzlllnl. Romll. 19'4: 1\. Kanteckl, De Pтudef1Ш веneге loquendl quaestlones. 
Мon8sterlae 1874. 

3. rаліl1ськї поети. 

а) f\в,онlй (t ок. 395). родом' Вordeaux, ретор і поет, 
тішився У цісарів ласками то був наділений високими достоїн
стввми Й почест.ми. 8 Трір віи був учителем цісаря Граці5lна. 
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RВЗQні€ве хрнстіянство було так поверХО8не, що навіть П:ЦНО' 

шено сумнів, чи він загалом був ХрНС1 іяннном. Отже його ЧИС

ленні твори, прозою і вірша",., належать p2llAwe до світської 

літервтури. Хрнстіянськими є ВСЬОГО три короткі віршовані мо

литви: Versus pl!lschales - молитва до ПреС8 . Тронці про ласки ДЛА 

ці сарів Ваn(нтині5lне, 8влєнсе і Грвці5lНВ; Oratio matutina, ВТ5ІгнеН8 
до твору Ephemeris (чинности АНЯ); Огвбо consulis f\usonii -
МОl1l1тва зложена з тої НВГОДИ, ЯК його Нl!ділеНQ гідністю КОН

суля 8 379 р. Крім сього остаl1И ще три віРWО88ні листи 1\ВЗ0ніЯ, 

У ЯI(ИХ вІн, десь вже під кінець ЖИТТЯ, відреджу( СВОЙОГО земля ка, 

учеННNlI і приятеля, св. Павлина, від рішення покинути світ і від

датися христіянській досконалости. 

ВlfдаННIІ ; Mlgne PL 19; К . $chenkl MonumenUl Оегтеnlее hlstorlc/I. Ructores 
entlqulsslml V, 2. Вегlln 1883: Реlрег (вIы1. Teubne"ene). Le!pzlg 1886. 

ЛІтература: М. Вуте, Prolegomene \0 edltlon of Оес. Ausonlus. London 1917; 
Е. G. Evelyn-Whlte, Ausonlus. І У. Lond,()I'j 1919: А. Pue<:h, Ое РаullпJ Nolllnl 
f\usonllque eplstolaгum commerc:IO. Pi/1I1s!Is 1887; Р. de L.lIbrlolle, La colТ1!SpCooence 
d'Ausone сІ de Paulln de Моlе. Paris 1910, 

б) Св, n а в лин, еп. Нолі (t 431), уродився в 80rdeaux 
ок, 353 р. в дуже багатій, сенаторській христіянськїй родині, 388' 
дяки сваному високому походженню, старанно му образоваиню, 
набутоку по наикрасших школах Галії, та впливам, якими тішиа· 

ся на цісарському дворі його вчитель і приятель "ВЗ0н і д. він 

став ще 8 дуже молодім віці n.pоконсулем КампаніІ. Г1ри сій 

нвгодl він стрінувся 3 гробом ісповідника й чудотворця св, Фе· 

лікса у Нолі в Кампанії і ся стріча стаЩIСЯ рішаючою для ціло· 

го пізкійшого життя Павлина. Дуже скоро Павлин закинув полі· 

тичну службу, вернув до вітчини, одружився З побожною еспан

кою Терасіtю та, осівши на своїх родинних ПОсlлостях, займввся 

студіями . Під впливом причин, які не дадуться певно означити 

(внутрішній несупокій, смерть сина-одинака, вплив жінк и, щасли· 

ве виправдання від посу,о,ження в братовбивстві або й інші), аін, 
мимО відраджувань свого вчителя, постанОвив розстатися зі свІ· 

том, поселитися з жінкою в Нолі поблизько гробу свого анбра· 

ного патрона св. Фелікса та вести там самітне боговгодне жит

тя . Після охрещення в 390 р. Павлин перебув ще трн роки на 

сво'іх посілостях 8 "квітанії, а ві,о,так роз,о,ілнв своє маНН0 між 

убогих, приняв у Барцельоні саячення пресвитера і переселився 

ок. 395 р. разом зі своєю супругою,о,о Нолі. В 409 р. вибрано 
його епископом Нолі і на сьому становнщу він остав без перер· 
ВИ аж .0.0 своєї смерти в 431 р., посвячуючи себе всеціло духов-
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НИМ, а навіть дочасним потребам своїх вірнИJI! У ТffЖt<НIt часах 

нападів rOTiB. 
Твори Павлииа не збереГЛНС51 особливо добре: деякі зов(:Їм 

пропалн. по деяких остапи тільки уривки . Усе'" його літературної 

спадщини маємо трийцять шість поем, кілька написів, пятьдесят' 

ку листів і одну проповідь. до часу його поселеннSI в Нолі на· 

лежать дві метричні відповіди на листи f\ВЗ0нія. поема на честь 

Предтечі і метричні парафрази псальмів (І, 2.136). Рештв творів 
походить 3 часу його побуту 11 Нолі. 

Нвнціннійшу Ч!!lСТИНУ Павлинових ПИСЬМ Т80рilТЬ НОГО поеми, 

у ЯКИХ він дуже ріжнородні теми прибнрз€ трохи не у всі рит

ми кляснчноУ поезії, орудуючи навіть нанрідшими і нантяжwими 

3 незвнчайною легкістю й "оправністю. НайзаМ lтнійшою f; серія 

Павлинових панегіричних поем на честь СВ. Фелікса. т. зв. саг

mina natalitia. Таких поем - І'х Павлии складав щорічно 14 січ

ня в річннцю смерти (dies natalis) свойого патрона - ОСТ8ЛО 

13 цілих і один уривок. В них Павлин оспіВУІ; ЖИТТЯ, чуда й по

читання Святого. З інших поем заслугують на згадку: 1\d 1\nto
nium - апольогеТИЧН8, звернена проти поганства; 1\d Jovium -
рід хр истіянськоі поетики, в якій Павлин сотворений світ. як 

боже діло. і св. Книгн. як боже слово. предстаВЛЯf; найкрасшими 

жерелами поетнчного натхнення; пращальна поема гостевн в Нолі 

Никнті, ел. Реме'іяни; епіталяміон на весілля Юліяна, ел. з Емля

нум; De obitu Celsi - потішаюча роднчів, лрибитих смертю 

сина. 

Метричні написн Павлина збереглися в однім із його листів 

до Сульпіція Севе ра. Сульпіцій, ідучи за приміром Павлииа , по

КИНУВ свою адвокатСьку Kapif;PY й УД8ВСЯ за иамовою СВ. Мер 

тин а на С8МОТУ дО Primuliacum. Коли він там постевив памятники 
в честь св, Мартина, звернувся до Певлииа 3 просьбою о напи

си для них . Павлин переслав йому, і нарочно для св. Мартина 

уложені і ті, що їх уложнв був для памятннків св. Фелікса 

3 Нолі. 

З великої і якістю дуже добірної Павлннової переписки 

збереглася тільки якась частина . Павлин був задля CBOf;Ї побож

ности знаною й шанованою особистістю. Віи ос.ТВВ8В У звязках 

3 найвизнеЧНIИШИМИ сучасниками, як 1\мврозій, f\вГустин, Єроні,.., 

Никита 3 Ремезіяни, Сульпіцїй Север і ін. У збереженій перепнсці 

Певлина находиться 13 листів до Сульпіція Севера, 4 листи до 
"вгустннв, ПО ОДНОМУ листови до інших визначних адресатів. 

Деякі з ннх історично важні. 
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з ПаВЛИНО8ИХ прОПОВідей остапа всього одна одніська - про 
милостиню; його панегіРИЧНlI бесіда цісареви Teoдoci€8H 38тра
тнлас.я. 

у П88Лl1НеІ 3 Нолі неме того поетичного талану. що уПру

AeHTiJl. Одначе Певnинові поезії мило ЧИ11lЮТЬС51 '!ІДЛЯ ТхньоТ 

простоти, 'упокою і ніжностн. В них не спіднє ніяке СНЛУВlIННSI 

не штучність. Так С8МО SlК зміст, Є просте і легка його форм!! . 

Він пише найбільше гексаметрам. З догматичного огляду Певлнн 

не t: н і оригінальний ні глибокий. Більwе ніж спекуnsщїЙ. займають 

його 3I!1С~АИ ХРИСТЇ5lнськоі етн!(и і хрнсrіянські почування. Що· 

неЙвнс.wе його ТВОРН можуть служити цінним свідоцтвом Н8 по· 
чнтання СВЯТИХ. 

BttAII""I; Мlgnе PL 61: НапеІ, Corpus sc:rip\OnJm eccleslac llІllтюrum ХХIХ
ХХХ (Виданн!! II!AI!:"CtoN.oT RKeA. Неук). УіndОbontlс 1894. 

ЛJтсретура; F. LtJgrange, Hlstolre dc Selnl Peulln de МoJс. Perls 1876; А. Вeu
drJl1ert, S. PeuJin, ey~ de Моlе. Perls 1904; Rclncll, Studlcn ОЬег dJc Вticfe dcs 
hl. PeulJnus von Nola. Bresleu 1903; L. Kraus, Die poetJsche SpПlсhc des Peulinus von 
!,!оlе. Rugsburg 1918. 

8) Енд е л е J( і н, Г8лінськин ретор, приятель і адреС8Т ОДНО

го листа св. Пввлинв, ивписав десь під кінець ІУ ст. дуже ори

гінальну буколіку De mortibus Ьоum,знану також під заголовком 
De virtute signi crucis Domini (Migne PL 19). Ії зміст такий: П8-
стух Буколюс стратив від зарази у двох IІ,ня~ цілу свою череду 

волів; його товариш поробив волам своєї череди знаки ~peCTa 

на чолі і врятував Ї~ Т8КИМ чином від зарази; бачучн току силу 

зиаку креста, оба пасту~и приняли Христову віру. 

г) Кипріян галіЙсl.oКИЙ, переспіВВ8 у стихахдесь у пол. 

у ст. майже uілу старозавітню біблійну історію, з 5Ікоі остан лиш 

початок, сягаючий до історії суддів. Дві М8лі поеми, De Sodoma 
(знищення Содоми) і De Jona (сп асения Ніиіви), походять від 51КО

гось іншого сучасного ввтора, а не від КипріЯН8 (Migne PL 2). 

г) С в. О р і є н т і й (5. Orens), здається епископ 3 f\uch, нв
писав он. 430 р. у двох книгах Соmmопіtогіum, т. зи. поему, яка 
напомина~ до залишення дороги гріха і до вибрання дороги 

щастя. яною ~ христіянське ЖИТТ5l. Сво.: напімнення Орї[нтій 

скріплю.: найбільше покликом иа аоскресення і на остаточний 

ОУ" 

Вмдени. : МІр PL 61: R. ЕШs. Corpus scrlptorum C<cleslee letlnorum ХУІ 
(Вмдени. аlдСИСItМof I\К8.Ц. He)'JI). Vindobonвe 1888. 

Лlтература: L Вellsngcr. Le ~тe d'Orleлtlus. Parls 1!Ю3; тоА сам, Recher· 
c hes SI.r S. orens. ey~ d'Rucn' Ruch 1903. 
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6) Кn.адlЙ Марій Віктор (у дскотрих рукописах -
Вікторин, У ГеннаДІІ - Вікторій, .rhetor massiliensls· (De vir. іІІ. 

БО]. t ПО 425), написав біблійну поему Rlethill (>AA.1j31:UI). з 1ІКОТ 
остапи три перші JCНИГИ, що переповідають біблійні подіі від 

СОТ80реННIІ світа до знищення Содоми й Гомори. R8TOP не обме· 
.уСТЬС1l до самоі лише парафрази тексту. але робить багато 
науКОIІИХ І будуlOЧНХ дигресій, у ІІКНХ проБНВ8СТЬСІІ ЙОГО таЩIН 

І смак. 

З короткого переГЛ5lДУ латинських хрнстіllНСЬКИж. поетів ІУ 
СТ. ВИХОДИТЬ, що властиво тільки два ПОl'lіж НННН були орнгl

нальні змістом, ПрудентНі і Павлин. Решта іх, ее парефрасти С8. 

Письма, IІкl з більшою або меншою свободоlO j зручністю при· 

бирал" 11 поетичну форму біблійні подіі. 

§ 23. СВ. Єр оні .. (t 420). 

І. ЖИТТЯ Єроніма. 

Жереламн до житт!t Єроніма ( його аласні творн: півтора 
соткн листів, De viris iIIustribus і полємічні пнсьма та твор и іншнх 

сучасних письменників. ГОЛ08НО Руфіна. 

Софроні й Евсеаій Єронім УРОДН8С" між 340 і 350 р. 8 Стрі
Аоиl. Н8 пограниччу ДальматП j ПаноніТ (нннішне Грагово а Бо
снІ). як .хрнстіllНИН З хрнстіянськнх РОДНЧІВ-. Після початковнх 

студій у родиннім місточку. він YA8BCJI Н8 2О-0МУ роцІ життя до 
Риму. щоби там обра3У81!!ТИСЯ в клйснчннх НI!lУКI!ІХ, як се було 

загальним звнчаf.М у тодішніх христі!tнських кругах. Його учите 
лем був славний римський професор граматики і через ціле 

середньовічча внсоко ціненнн В8ТОР ГРІ!ІМ8ТИЧНИХ творів, Елій До

Н8Т. Товаришами студій Єроніма в римі були Боноз. також стрl 

донець, і Руфін З f\квілєї. На ПрОТSlгу восьми літ римських студій 
Єронім присвоїв собі дуже основні мовні й стилістичні відомо

сти, сбзнайсмився нвскріЗь 3 клясичинми авторами, передусім 

з 8ергlліем і ЦІцероном, Т8 зі штукою бесіДНИЦТВ8. 3вхоплення 
дл. клясичних студій залишилося у нього на ціле життя, тільки 

він піДД8В пlзнінше ЇХНІО оцінку п ід свій христlйиський осуд. 

В столиці, повнІй розпустного поганського ТІ.' й христі янського 

ел(Меиту. що не 3 переконання, 8 тільки з простого вирвхоа8ННSI 
ПРНЙНВ8 державну віру. і Єронlм не охороннвся від п06ЛУАЖень~ 

.ких опіСЛIІ гірко жалував. Одначе ще 8 родиннім домі 3вwіп

nена віра ЄреніМI!! мрlпwала у СВJПім місті. Головно велике 8ра-

11 
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жінни робили на нього 1<l11'8.1(0",,6 и, які він часто відвідував 3 то-

8врнwами. Около 365 р. ЄpOнjM ПРННЯВ у Римі з рук папн Лібе
рія хрещення , яке по тодішньому 1ВИЧ81О відкладалося до пізнік

шого віку. 

Розіс:тввшис. ь 3 Римом, Єроиі"" 3 незнаних Н8М блнзwе при 

чин, М8НДрУС: з міс11й на місце. Насамперед він удас:тьс. до Трір. 

де вперше забираЕТЬСSl ЦО теольогічних студій (творів Іл. рі. 

3 повтіс і С8. Письма) j рішзr:тьсSl стати /І10Н8ХОМ. Опісm~ 3 Трір 
ві н переноситься на короткий чвс до F\к еілr:Ї І тем у кружку 

приятелі в: 60H0311 . Руфіна і ще к іл ькох інших молодців, живе 

Ікби монашнм життям. З початком 37З р. Єронім вступає до 

Стрідон у. щоби розпраЩ8ТНСЯ 3 ріАнеlO. і 8 товаристві кількох 
приятелі в енпрввляі:ТЬСSl ДО Палестини , яку углед ів собі на м ісце 

вибраного мо нашого життst. 

Одначе у своїй першій Пгlлестинській подорожі Єрон!м не 

осягнув своеї ці ли : вступити в Єрусалимі .на ВОСННу службу· 
Тяжка недуга ЗDдеРЖDЛ8 ЙОГО на довший час в f\HTioxiї і po'~ 

строїла його цушевно. Його товариші розбрилис я, двох із них 
померло. В f\нтіожїї Єронім користувався гостинністю Евагрія, що 

разом , ним верта в зі заходу до мів. Через короткий час Єрон!м 
СIlУХгlВ ТІІМ ВНКllllд і в св . Письма f\поліИllрія з Ляо.цикеї, в onicn., 
залишаючи свою первісну ціЛІ., УДllВСЯ НгІ пустиню XlIllbKic і там 

провІв пять піт строгого пустинного життя. За той час віи 311ЙМlIВ' 
ся Двльше студі"ми св. ПИСЬМlI, переписуванням КНИГ, ТВ першими 

8ЛІІСННМИ письменними прац.ми (коментар на книгу пророка 

f\адія , життя св. П авла 3 Теб). У одного наверненого жида віи 

стаа учнтисst еарейської мови, при чому безсумніано довідуваВСIІ 

також богато річей з жидівського передаННІІ . Клясичиі студli 

він на довшнй Чгl С 311KHHYB під вражіННIІМ візії , lІКУ м ав у ГОрIlЧ · 

ці. Йому МВІІЧ НЛОСІІ, ЩО в і н помер і стану в на божий суд. Коли 
Суддя СПНТ88СЯ його, хто він ТlIКИЙ, і дістав від нього вІдповідь : 

.Я є хр истіянин", крикнув н а нього розгнІваний: .Ложl Ти С ці · 
цероміянин, а не христіян ин" (Mentiris. Сlcеrопіапus es, пап Chri· 
stianus)1 Тоді Суддя СТВВ бичувати ЄроніМВ ДОТИ, ДОКИ він не при 

рік: .Господи , як ще коли ві зьму світські книги до рук і буду іх 
читати , то неЖІІЙ се 03И8чае. ЩО st Тебе відрікс я" . Туга за Д8В
нlЯшнми приятеля "'Н , від яких він щоправдв відбирав ли сти, а від 
ЕВ8rрlя навіть особи сті відвідини, 3lI0бсеРВОВlIиі відемні сторони 

пустиножнтеЛЬСТВ8, в гол овно теольогічні с пор" у звязку 3 ро]· 
.дорам 8 RHTiox iТ. які перекннулнс'll і на пустнню, витягнулн Єpo~ 
ніМ8 зноау на св Іт. ЗВРВ3 3 пустин і аін удавс. до АнтІохії. щоби 
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там розізнаТИСJl 8 положенню, і пІсля РО3Гl111неННІІ ПРИnУЧН_СА 

,ДО епископа Павлина, "КОГО "рнзнаВ8В правовІрним і ЯКОГО 38.~ 

ЗЯТQ обороню.ав. З рук Павлина Єроні", ПрНК"., на нал"ганн. 

приятелів, С851чеННR "реС8итера, одначе 3 виразним застережен 

ням, що остане на дальше монахом і не буде виконувати СВЯ

щеннчоТ служби. Епіфан ій оповідає, що Єроні ... не 388ЖI18(;. 8ні 

разу 8 життю служити літургію .propter 'o'eret:undiam e t humi~ 

lit8tem" . 
В Антіохії Єронім не забарився довго. ЧИ то чере!. неустаючі 

спорн, чи щоби стрінутнся з Грн горї[м Богословом, від 379 р. 

Ау шпестнрем гуртка СТОЛИЧНИХ правові рних при церковці Воскре

сення (в ід 381 р. архи епископом столиці), він УДВС:ТЬСЯ дО Цар
ТОРОДУ, де мрім Григорія богослова маІ: Н!!ГОдУ пі з нети також 

Григо рі" нlсськ о го н інших грецьких богословів. ВІд Григор і . 

Богослова, що - ,,)( в ідомо - був ПО)(ЛОННИI<ОI'l Оріге на, діста в 

Єронім товчо к взятися за студіТ і переклад Орігенових творі в. 

ВІн дійсно зладив перший такий переклад на РЯД гомілій до ве
ли)(их пророків. Рівночасно Єронім студіював і інши х письменни

ків, передусім Евсевія з Кесаріі. Якраз перерібка хроніки Еасевіll 

на латинську мову з продовженням П по 378 р. є першою поваж
нlйшою працею Єрон!ма , зладженою підчас його побуту в Цар

городі . В 382 р. с)(ликав дамаз синод до РИМУ, иа якому мала 

бути РОЗГЛЯД!!Н8 справа аит іохій ської схиз"и. На сей синод віи 

запросив Єроніна, ЯI<ИЙ був зорієнтований в аитіохійських вІдно· 

с инах та ще 3; пустии; писав до папи ДВ8 ЛИСТИ , У яких прос и!! 

вирішення, як треба послугуватися термінами 000(0. й U.bot(I.!H~. 

Хоч Єроні м мабуть не думав ще так скоро покидати столиці, И8 

запрошення пепи вибрався до Риму в супроводі епископів Епі 

фаиія зі Саляміни й ПllВЛИН8 3; "нтіохїі. 

Поворот Єроніма на зах ід становить вправді зворотну точку 

в ~o гo жиnю, одначе не в сій м ірі , як воно початкова уклада

лося . Папа Дll маз віднісся Ао Єроніма - тоді вже вншколеного 

ескете й ученого з шнрокою освітою - з таким .повір ям І поша

ною, що зроби в його своїм тайннм секретарем. Можна було ду

мати, що Єроиімова мандрі вка скінчилася та що він рll З на зав· 

сіди осяде на иовому становищу, яке розкриаало йому дуже 

в,а,я чне поле ПР8цl. У сьому ч!!с і він зладив на дорученн. П!НІИ 

рецензію старолатинського тексту Еваигелій, 8 МОЖЛИ80 на8іть 
цілого Нов. 38віТ8, та писав багато письм догматичного, ексеге 

тичного й аскетичного змісту чи то 8 урядовій ролі nanCbKoro 
дораДНИК8 ЧИ в ролі ДУХОВНОГО провіД'іИIClІ а рнстократични х хри-

11 ' 
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стіSlН(.ЬКИІ невІст, "КМІ стремnінн. АО досконалости :!Ігурту"аnо 

• до .. 1 Маркнnли, 8ДОВИ по монсуnе8Н. Тнмчасом в.е ПО дво ... 
роках побуту • РимІ прнйwлосSl ЄроніМО8Н ДУМ8ТИ про нову по

ДОРОЖ 3 Риму до Єрусалиму •• de &Ьуlопе Jerosolymam regredi·, 
Заздрість, найріжнороднійwі підозрінн. (ЩО аін занадто заlОП· 

IІIОСТЬС. підоsрілнмн 8 вІрі таар"'"'" ОрігеН8 й жидІвською наукою, 
що Інтимно прнстас: s жіНКlIМН, ЩО 'ВМУЧУС: УІ (80(10 8СКС'ОIO), 
поріжненн SI зі світськими й духовн""", !аКМІ порожність, лицемір
СТВО й інші хиби він безоглSl,llНО КРИТНКУВ88, 3 ДН!( на день по

бlnЬWУВ811Н ЧИСЛО йОгО ворогів. Остаточною причиною, ЗВДЛЯ _кої 

Єронlм .. з1 СЛЬО38МИ і 3 болем серця'" мусів попращати РИМ, бу· 

ЛИ дві с ... ертн: смерть його покровнтеЛIІ ПИПН Дl\маЗ8 (t 384), на 
якого місце прнйшов чужий ЄроНімови Сирікій, і смерть дочки 

С8. Павлі Влесиллі (Blaesilla), яку всі вважали жертвою надмірних 

умертвлень, буцІм то поручу88НИХ Тй Єронімом, і счинилн про

сто бунт проти МОН8хі8, а в першій черзі проти Єроніма. 

В свою ДРУГУ й останню подорож нlІ Схід виБР88СА Єронім 

літом з85 р. в товаристві кількох монахів, прогнаннх 3 Рнму ра
зом 3 ннм. В RHTioxii наспіла зв ннми св. Павля , ДОЧКОЮ Евсто

.Ііюм. Товариство вибраЛОСА наперед до Егиmу. щоби побачити 

аітчииу . нонашого житп, головно нітрійську пуСТИНЮ. При сій 
нагодІ Єронім познайомився зі стареньким ДИДИМОМ сліпим, про

аідником катихитичноТ шкоnи в f\.neKcaHApiT. і спухав його викла

дів мимо того, що сірІ ннтки вже значиnи йому волосся. В 38б р. 

Єроні", осівся остаточно з товаришами в Вифлес:мl, де внедовЗі 

побудував мужеський І жіночий монастнр та хnопячу шкоnу 

і ПрНIОТ Д1Ія папомників. Мужеським монастирем управnяв сам 

Єронім, 8 жіночим св. Памя. 

В Вифле~мі провів Єронім решту свойого жнття. Зразу воно 

було мирне, погідне й незвичайно діяльне. Сам ЄронІм вндоско

малювався ,цальше в <врейській мові та ПОЧIlВ учитися Т1!ІІкож 

і халдейськuі мови під рукою вченого рабі на Бар-Rніни. У мона

стирськІй школі, ,цо якої посилалн С80іх сннів найзнвтнійшl ро

Динн, Єроні", учив Гpll"'8ТНКИ й толкував латинських клясиків. 

Для своіх монахів він держав часто духовиі науки по сп Ільних 

богослуженнях або перед ннми. Та передусім він розвинув у сьому 

спокійному часі дуже живу літервтурну діяльніСТь: писав і Днк

ту.,в сваТ", МОИ8ха"'-СКОРОПИСЦIІМ власиі твори, та квзав ТМ 

переписувати і ного власнІ І чуЖі творн. Овочем ЙОГО письменничоJ 

праці в Вифлес:мі, .кв не перепки.лася навіть ночамн, с: пере

клад Ст. 3авіто бе]посередиьо з орнrінолу НВ ЛВТННСЬКУ .. ову. 
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історія xpHcтllHCbKoi пітератури De VlflS illustribus. ПОSlсненнSI 
майже на всі СВ. Книги і велике число листів. СпокІй Єромі",. 

38КОЛОТИЛИ ЩОЙНО орігеИЇSlнські спори, "кі викликав Епіфаній з і 

СОЛ!!" ! НИ СВОЇМ" проповіДflМН проти ОрігеН8 в церкві Воскресення 

ГОСПОДНЬОГО 8 Єрусалимі. Єронім, ДО того часу ПрНКЛОНННК і по

ПУЛSlРН38ТОр Т8щ=ів Орі гена на Заході - щоправда не догма

ТИЧННХ, пише ексегетичних, у .ких не було таких різких бnудlВ

стаНУ 8 ПО сторонІ ЕпіфаніSl проти Іввна (11), сруС8ЛНМСЬКОГО епи
скопа, та проти давнього С80ЙОГО приятеля Руфіна, що під ее" 

час ПрОЖИВ88 у МОН8стирі на Оливній горі. В полеміці 3 ІВІІНОМ 
срусаnнмс::ькнм, 8 передусім 3 Руфіном, Єромl" випустиВ, рук 

кілька дуже їдких ПИСЬМ. за !lкі опісЛIІ нераз стрlНУ8СІІ з ОСУДОМ. 

Єронім ві,апекуваВСIІ Орігена, скільки мІг .• я, писвв вІн, хвалиа 

ексегета - а не догмвтиста, талан - 8 не віру, фlльософв -
а не апостола; ІІКЩО мені вірите, то 3 мене ніколи не був орі
геніст, а ІІКЩО мені не вірите, то перестаю ннм бути тепер" 

(Лист 84, 2-З). Зате Руфін ціпко деРЖВВСIІ Орlгена. Всі не

правовірні або підозрілі міСЦIІ в творах Орігена вІн уважав 311 
чужі інтеРПОЛllціі. В Палестині оба ПРИlІтелі були ще РВ)! 

по€днаЛИСIІЗВ посередництвом Теофіля алексвндріЙського. Одначе 
51К Руф!н вернув до Італії і вндав переклад головного ОрігеН080ГО 

твору П ІР! tipX4AIV, заглаАЖУЮЧИ при сьому догматичні шорсткостм 
та пропускаючи блуди Орігена, а ще в додатку до сього на,аа. 

на вступі Єроніма ОрігеН08ИМ поклонннко", відноанлас. помі. 
ними знову безогmlДна і їдка пол€міка, якоі Єронім не залншнв 

навіть по смерти РуфІна (t 410). Від вибуху орігеніянськнх спорів 
Єронім не 'азнав більше супокою. t-Ia склоні життя приЙшлос. 
йому переwо сити тяжкі досвідчеННIІ: докучливі иедуги, переду сі. 

прикре ослаблеННIІ зору до того степеНlІ, ЩО він не мІг читеrн 

€врейського письма; жниао смерти в кружку його приятелІв, 

в СЬОМУ числі св. Павлі (t 404) і П дочки Евстохіюм (1· 418), 
тв інваз ії ДИКИХ мандрівних орд так у Палестині ІІК і в його віт

чині (1\nIlРИХ здобув навіть Рим 410 р.); насильства приклонннкl. 
перекиненоі на С)l: ід пелягіянськоі єресн, які напали на його мо

настирі, пІдпапили іх , повбиввли богатьох монахІв, а свм Єрои!. 

втечею 8иратував С80( ЖНУТІІ. Єронім не З8ЛИШИВ праці перо. 

аж до смерти. Вона ПОСТИГЛ21 його серед незнаних близше об

ставин , саме коли він працював наА обширним комеитарем про· 

рока ЄреміІ у верес ні 420 р. 

Єронім .: помІж всіми латинськими ОтЦIІМИ, не виймаючн 

навіть RBrycTHHa, найбільшим ученим·nолігістором. Ві l. визначаВСJl 
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.UНІСИН" ВРОАЖеним" спасібностSlМИ, рідкнм замилуваННІ '" до 

науки й невсипущою ПРІщьовнтістlО. Ціле C80~ житти він твк 

nOCBJlTH8 Н8 НВУКУ і пие;вннSI, що 3 ТОГО огляду можна поруч 

з ННМ поставити 3 усіх прочих письменників СТ8рНННОЇ Церкви 

хіба одного тільки ОрігеН8. Єронlм опанував цілу світську ла

тинську літературу, цілу релігійну літературу: жидівську. грецьку 

іі латинську. присвоїв собі ,цосконаnе знаннм трьох мов: naTVHCbKol. 

грецької і (вренської та вистаРЧ8юче знання XllJ!AeHCbKoT НОВИ. 
~jж 38хідніми ОТЦRМН він Є нанкрвсшнм 3Н8ТОl<ОМ КЛЯСН'іНОЇ 

I1втннськаї літератури. Латинською МОВОЮ він орудував красше 

~K ТертуліSlН і ЛЯКТ8нціЙ. 8 знанню грецькоТ НОВI1 уступеють 

"еред ним всі "рочі латинські письменники, в знанню жидівської 

мовн уступа< перед НИМ OpireH. ЗаГІ:ІЛОМ, як ЗНІ:ІТОК "ов, він 

У свій час представля< собою уніКІ:ІТ. Особливо глибокі й подріб
ні відомости мав Єронlм в обсягу біблІйної історіі, географії 
і старовини та в обсягу історії Церкви. Для ін ших він залишав 

вільне поле АЛЯ теольогічної спекуляції і цля практичної праці, 

бо ані не був глибоким мислителем, ані даровитим проповідни· 

"ом, та відсунувся від світа на СдМОТУ як ЗВИЧІ:ІЙНИЙ (романах. 

Як письменник, Єронім має деякі Недомагання, які треба 

вваЖ8ТИ 31:1 д8НЬ його Ч8С8М, НІ:І нр. пересадний патос. реторичні 

.рючки, софІстерія. Поза ТИМ його творн визначаються таким легким, 

!lСНИМ і зручннм представленням ПРедмету. що :5 огляду на дО' 

бірну мову Й форму загалом Нгlзвано його .предком ГУМгlніЗМУ·, 

Передусім літературно гарними ( його листи, якими захоплюва

лися сучасники , а пізній ше гумаНІСТИ, ТІ:І його переклади. Навіть 

"ивним явля<тьс.я його талан у наСЛІдуванню клясиків, КОЛИ зва
ЖИТИ, що він з~кинув був на довший час їхні студії та що ВІН 

тек довго ПРОЖ;1В8В не сході. інша річ, що мозольність пере · 

Itладної праці , якою так багато займався Єронім. 8ПЛИ88ла не 
.ело Н8 вироблеННІ його nітеРІ:Ітурноі форми. В річевому огляді 

він був незвнчвйно совісний, основннй І критичний. Все що пи 

сев, він ста рІ:ІВСЯ свм перевірити. Коли в його творах зустріча

ІОТЬСЯ які бл уди, то треБІ!! ЇХ 'ІI1СТО толкувати I:Ібо поспІхом, 

:5 яким Єроні", писав і випускав з рук СВОЇ твори, I:Ібо тим, що 

аін недомагав на очі та послугувався скорописцями й пере

пмсчиками. 

ЯК чоловІ 1(, Єрон і м МІ:ІВ великі хиби, яких він сам не скри ' 

аав, ені ие виб~чили їх йому противники. Зі сво<ї АаЛЬМI!!ТИН· 

ської вітчини він виніс вро,цжеиу з"исловість, що ще більше 
ро:5еинулася у нього серед дуже спрИ!lЮ'lИХ сьому відноси,", 
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у столиці, в якін він проживав молодцем. Природа надіЛИn8 ЙОГО 

78КОЖ прнстрастноlO наГ8nьніСТIО, тat< що в гніві він не ЩВДНВ 

нікого і не признеRВВ ніяких границь. Він по,цраЖНЮ88асSl і обра' 

ЖУВ8ВСЯ чимнебуць. У своїх творах, осоБЛИ80 у пол (міч них. аін 

громив без милосердя не лиш ді йсних (ретнків, але навіть 3В

гально Ш8НОВ8НИХ людей. тек их , що мвли іншу ДУМКУ або по 

МИЛЯЛИСЯ 8 добрій вірі, на пр.lввна 30ЛОТОУСТОГО (ян МНИМОГО 

орігеніств; Єронім переклав на латин ську мову пвмфл(т ТеофілSl 

вnександрійського ПРОТИ Іване 30лотоуетого), свойого духового 

батька Орігена, свойого приятел я Руфіна. Сей останній СПQЧИВ88 

у гробі, 8 ЄРО!іім все ще називав його . скорпіоном , ЛОХОВВНИМ 

під землею на СицилiJ~, .многоголовою гидрою, ЩО ОСТ8ТОЧНО 

переСТ8ла проти Н8 с:' СНЧllТИ·. КрІм сього 'lIКНДУЮТЬ Єронімовн 

ще й порожнечу, яну він поповнював тим, що любнв ПОКlIзувати 

СВОЮ внсшіс:ть, щО ЧВ8ННВС!l сво€.ю ученістю, що БО ГllТО думав 

про свої твори і про себе, 8НЧИСЛЮЮЧИ їХ wироко У еЛllСНОМУ 
письмі про .сеітлих мужів·. 

Єроніна можна всіляко боронити : що ві н про С80Ю з,", и

словість і про сво'l МОРllЛЬН; прогріх и говорить nepecllAHO, роз

СУДЖУс. їх зі свойого пізнійшого погляду lICKeTlI; ЩО його нагель
ність була побожним обурення м, з яким він ПОЧУ ВlIВС !l до обо

в.зку боронити святу спр!!ву; що й порожнім він не був, 60 не 
ст!!раВС:ll в життю про гідности й ЛllСКИ У людей, хоч М!!8 до ТОГО 

усі д!!н;. ОДНlIче його х и би годі перечити. Коли Церква помимо 

того заЧИСЛИЛ8 його не тільки між C BOЇIt Великих Учителів, еле 

й поміж С ВАТИХ , то 80Н!! при сьому Н8йбільwе оці НЮ8!!ЛI!І Т:ІІЖКУ, 

витре валу й ДОВГУ боротьбу, !ІНу иін ПР8ВДИВО по героЙськи. 

провеДИ8, щоби себе CI!IMoro перемогти. 

11. Твори Єроиіма. 

Твори Єронім!!, по Августин і НlIйпліднінwого з!!хіднього 

письменника, мали великий попит і пошену вже у сучасників. 

Павло Орозій пише, що .на його (Єроні м!! 3 tЗифлес.му) слово 

чека( цілий ЗахІд я!( на росу ДЛЯ сухого руно- (F\pol. 4). ПІС1lllнцl 

І, Заходу рвалн просто Єроні мовн зпід рук його листи 3 відпо-

8іА"МИ на ріжні ексегетичні й догмати'!и; запити . Осібно 8ИСИЛ!!НЇ 

до Вифлес.му перепнсчнки робили відписи з його творів. дл.

Toro твори Єронім ", переХОВ8ЛИС!l відносно в дуже доброму 

CTlIHi. Вони дj n"TbC!l HlI переКЛllДИ ЧУЖИХ творів і Н8 оригlНlIльні 

твори (pOHiI"lB. Знову сі останні обіЙМlIЮТЬ письма : догиатнчно

полt;міч ні, історичні, гоміліі й листи. 



168 

") ПЕРЕКЛАДИ. 

Головною І найцlннfйшоlO nepeVnllAH080 працею Єроніма € пе

рекЛ!щ старозавІтні. ІСНИГ св.. Письма Н8 латинську М08У бсзпосе
редньо 3 сарейського 31tlI. арамейського ОРНЛН8nУ. "окlнчений Ок. 
405 р. Сей переклад попередили дві рецензІйні працІ ЄроніМ8 на вже 
Істнуючнй стаРОЛ8ТННСЬКНЙ переклад СВ. Письма : 1) реВі'ї,. текст, 
чотирьох. ЕВ2ІНГСl1ій (ПРИНSlта 38разже до літургічного вжитку), ПС8~ 

THpSl (Psalterlum romanum. зnадженнй на основі грецького пере
МЛВДУ clMAecSlТbOX, уживаний досі 8 церкві св. Петра в Римі) ТІІ 

'Д8(ТЬС" ревізІя решти книг НОВ. 3авіТ8, ТJcpeBCДCHi НІІ дорученн. 

папн ДаМ838 3 363 р.; 2) pesi'isr Псаптир. (psalterium g81licanum, бо 
ПрИНRЛ8СR Н8перед у Галії; зрештою ее с: нинІшиНі текст псаль
мів в ВУЛЬГl!.ті) І біl1ЬШОСТИ прочих СТl!.розавітн\х книг, Зl1l!.дженв 

по Гексапл\ OpireHB, яку Єроні" найшов 366 р. У БІБліотеці 8 Ке
серІІ палестннській (зі се! ревізії заЛИШИЛИСІІ тll1ЬКИ дві ціпі 

книги: пс::аnьмів і Йова). В Ч8сі своіх реценЗійних праць рIШИ8С. 
Єрон!м - знаючи про закиди жидів проти Вlрностн 8сlх дотепе
рІшніх перекладіа-вз.тнс::ь З8 новий безпосередній переклад цlлого 

Ст. Зваіте нв латннську НОВУ. НВд сим перекладоJl'l він праЦЮ8 • • 
зІ залізною витреваllістlO поверх деСIІТКУ піт (391-395 і 398-405). 
Віи не переКl1адвв лиш більшости девтероканонічннх книг, 60 
ма8 сумніви щодо їх нацненн. (8арух, 1-2 Макав., Премудр .• 
Сирах, девтероканонічні части книги Естир). ЛВДІІЧИ сей свій 
перекпад, Єронім стара8СІІ вірно вімоаати С8рейськин текст, alle 
ОГЛllдаВСIІ також і на староnвтннськнн текст тв на те, щобн вір

ність перекладу ПОГОДЖУ8anаСІІ: також :5 духом ЛВПінської мови. 

деllкl книгн перекладені заиадто поспішно, одначе нвзагаJl 

цілість перевнсшаf: IІКЇ<:тю всі інші Д8внl латинські переклад". 
РевІзІю і переклад св. Письмв. ІІкі дав Єроні"", прннято 3 мапнм 
AOBlpIIM. Щойно в УІІ ст. вони наНШI1И 3агаnьне прннятт. на 

Заході, вІд УІІІ ст. дїстаnн назву, що аідпо.,ідале успіхо.,н
(versio) Vulgata, а на Тридентськім Соборі прогопошено Іх е втен
тичннм латннсы<мM текстом св. Письма. 

Ннкlшн. Вуяьга,а оСШllllаt : Но."А за.lт - по рецекз,f ЄронІ ", "0/1 

осно_І грецькorо тексту : ПСалтир - по Аого рецен,,'f НІІ ОСКОІІ ГСХСI!П.' 

ОрІгена: ",е8тероканокlчнl книгн Ст. ЗааlТIІ 8арух, 1-2 /l\a ІІааеІ • • ПреItlУАРОСТItI , 

Сиража І ае.терокаионlчнl "&СТ И KHHrH Естнр - "І стар<МIІТИНСЬКorо nереltnцу : 

nротокаНottlчнl * решту Ае8тepQХllltOнlч"их книг І " lc~ СТ. ~.ITa (ТОІІІ, ю.м~ 
І "С8тероканоиlчних чктин ДакиJJlа) - " переlU1Ц! ЄРО"' . І! бе"посеред"ЬО 
3 t.peдcto.CIr'O "rll. ,pe_a~Koro те.сту. 

Позатнм Єронім. що мав особпи"ший талан і дан і до того, 
щоби бути переклцчнн:ом. присвоїв латннськlй церковній літе · 

J 
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ратурі багато інших грецькнх творів, 3 ІІІКНЖ декотрі мають бln .. ше 
.характер псрсрібок ніж вnастивнх переклед[в. І тек: з Оріге

нових творів він переклав 78 гсм ілій на великих пророків (1саію. 
€зекиїnв), 2 го ... і nії на Пісню пісень і 39 гомілій на Ев. ЛУКУ, та 
твір 11 .pt &рх.йІУ (сей переклад З8ТРВТНВС:ІІ); у творі Liber Interpre
tlItionis haebmicorum потілuт він переробна неЗ8жовані в оригІ

налі лt;КСИКОНН біблійних імен: ФіЛЬОН8 алекс:вндрійського на Ст. 
Зввіт і ОрігеН8 на НОВ. Завіт; із творів Евсе8іlll 3 Кесарії аін 

переклав другу Ч8СТИНУ (хронольогічні таблиці) кронікн. ПРОДОВ

жуючи її від 325 по З78 р., та переробна Ономвстікон , часто 

його справляючи; крім того він переклав ще твір ДНДНМВ слІпого 

про Св. Духа. лист ЕліфеНія. еп. зі Саляміни. до Івана <русалим· 
СЬКОГО в справі Орігена. 5 листів (4 пасхальні і 1 синодальний). і 

письмо проти І.ана Золотоустого александрійського епископа 

Теофіля та правила Пахомія і його иасnідникїа. 

Б) ОРИГІНАЛЬНІ ТВОРИ. 

t) Ек сегет ичні твори. 

Ексегетична праця Єроніна в звязи 3 /10ГО заслугами, IІкі 

він поклаа для тексту латинського перекладу св. Письма. добула 

С8. ЄроніМО8И перше місце на сьому полі поміж латинським .. 
Отцями тв загалом передове м іс це поміж церковними ексегетами . 
• Hos іпtег - каже Венедикт ХУ в окружнім письмі Spiritus Раl1l

cJytus. 8иданім з негори 1500 річниці смертн Єроніма - ргіпсі' 
рет sепе, communi consensu, locu m obtinet Sanctus Hieronymus. 
quem Doctorem Maximum Sacris Scripturis expla nandis divinitus 
sib; datum catholice agnosc.it еl veneгatur Ecclesia (Ench. bibl. 457). 
Замітна річ, що Єронім зачав С80Ю пнсьменничу працю комен, 

тарем (Н8 пророка f\ aAill) і помер при праці над коментарем 

(через смерть недокінченим, пророка Єремії). Єрон;мові комен, 

тарі, commentarioli (схолі J) і quaestiones ( Р8дше компіляціями 

ніж оригІнальними творами . Тв їх ня велика вартість у тому, що 

у них зlбра нн/1 величезний фIЛЬОЛЬОГічний,' археольогічний Т8 

істо ричний матеріял зі затрачених творів старинної ексегези 

(Орігена, f\полінврія, Дидкмв н інш.) та 3 жидівського і христі· 

янського передання. Попри малу ориГінальність вони мають ще 

н інші слабі сторон и, а саме, Єронім не придержувався в них 

1ІСНОЇ і послідовної герменевтичної методи 105 чвсто не викін

чував іх 38ДЛJI надмірного поспіху. добре обзнаномлений з 06:) ма 

ексегеn4ЧНИМ Н"ПРЯМКІ!ІМИ східньої Церкви, він стаР8ВС" зберігати 
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посерсдню дорогу між історичним l\ЛЄГОРИЧНН1"t тоnковенн"", 

Його ексегеТНЧН8 девіза звучала: .Super fundament/3 historiac 
<Spirituale exstruere lIcdificium- (Комент. на k8ію 1, б). Одначе 

часом ЄроН!" ПОСУВlIЄ аЛЄГОРНЗО8ання 8Ж 38Двлеко та прні1МIІ( 
його зовсім 8 дусі александрійської школи. Св. Письмо, ЯК боже 

книга, є на НОГО думку повне таїнственного змісту. просто незгли

биме. У ВНШУКУВВННЮ СЬОГО укритого )мнеnу він ствреєтьсSl 

нераз випередити свойого вчителя Орігенв. Від Орігена він також 

переНЯ8 думку. що деикі місця св. Письма зовсі м не М8ЮТЬ БУI<
вального ]мнеnу. 60 3 іхнього буквального ТQЛКQВ,шнЯ виходять 

блуди, нісенітниці, смІшности, собnа'ни й богохульства, яких не 

можна ніяк погодити 3 натхненням СВ. Письма. Сі місця треба, 

на його думку, толкувати ВИКЛЮЧНО лиш аЛЕГОРИЧНО. 

більшість біблійних толковань ЄроніМ8 торквється св. Книг 

Ст. 3авіта: 

а} Liber haebraicerum queestionum іп Genesim, 
праця до перекладу книги 6итія З ОК. 389 р., в якій 

підготовча 

обговорю-

(.ться тяжш j Й важнійші місця З узглядненням єврейського теІССТУ. 

t:тарих гре цьких перекладів і жицівських передань. 

б) Commentario1i іп psa\mos. короткі пояснення (схолії) на 
вибрані псальми, які мали бути доповненням таких самих поя· 
снень Орігене. 

В) Іп Ecclesiasten commentarii. зладжені на основі Еврейського 
тексту за 38траченимУ, схоліями ігоміліями Орігена не книгу 

Проповідник. 

г} Коментарі на 12 малих ПРОРОl<ів, присвячені для ріЖНИIt 
осіб, 3ЛllДжені між Збl і 4Сб рр. 

г) Коментарі на 4 великих пророкі в, пом іж якими найліпший 
- зладжений у БУКВI!ІЛЬНО - історичн ім змислі - коментар на 

Єремію в б-ох книгах, не доведений до І<інця через смерть 

ЄроніМ8. 

Менше ТОЛКОВІ!ІНЬ оставив Єронім на св. Книги Нов. 3авіта: 
KOMeHTlIpi не чотири Павлові листи (до Филим, дО Г8Л8Т., дО 

Ефес. і до Тита) 3 38б-377 рр.; коментар на Ев. М!!тея; перерlБК8 
коментаря Віктории!! 3 Петавіі та F\покаліпсу (3 двох збережених 
рецензій тої перерібl<И тільки коротша є Єронімова). з якого 

Єронlм усунув хіліястичні блуди Вікторина. 

2) Догматично-полєм і чні твори. 

догматичного з"істу є властиво 
переклади Єроніма, Орігенових П lрі 

тільки д.а в горі згадані 

ipxМl" (збереглися лише 
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дрібні фРl!Ігмен'Тн) н Дидима сліпого .\1.1Q; 1ар! ~Ob a.j{QO П"IЩи.'l:ОС 

(зберігся 11 цілости). НlІтомість між самостійними Єронімоанми 

творами маємо ті ль"и самі пол€.мїчні письма, НВПНС8ні принагідно 

проти дійсних tpeTHt\ie. які перечили правди віри й моралі, "бо 

проти С80ЇЖ противників У теольогічннх ПОГЛllдах. Під німець 

життя Єроні... (lIМ хвали вся, що німотНі не щадив єретинів , бо 

вороги Церкви була завсіди водночас і ~oгo Qсобнстнмн воро

Гt.lми; йому була мнлійшв смерть ніж мовчан на супроти тих, що 

поборювали науку матери-Церкви . Пол€.м і чн і письма Єроніма 

ВИ3Н8Ч8ЮТЬСЯ живістю, але спеКУЛЯТl18ноі глибини у НИХ не 

ВИДНО. В хронольогі·н.,ім порядку 80НИ так слідують по собі: 

8) f\ltercatio Luсіfеrіsпі е! Orthodoxi. діяльо,', непнсинні1 

В Римі ок. 382 р., в якому Єрон!м збива є дві тези ригористІв

люціферіяи: 1) що треба раз на завсіди усунути з уряду епи

скопів, які в чесl аріянських спорів, хочби навіть несвідомо, 

спроневірилися нїкейським рішенням: 2) що хрещення уцілене 
аріяне.ми ( неважне. 

б) F\dversus Helvїdium de perpetu8 vігglпіt8tе В . Ма гіае, Н8-
писаннй ок. 382 р, протн ГельвідіЯ. світського чоловіка, ученика 

медlолянсь\(ого еріянського епископа F\вксентія. Гельвідій перечив 

дівицтво Преч. діви post p!!rtum. стараючнся Т.1М способом п ідір ' 

ветн Єронімову пропаганду ;:;;і вицтsа в Римі, 

В) F\dversus Jovinillnum IiЬгі duo, написані в Вифле€мі о\(. 

393 р. Йовініяи, MOHi!lX-ВЇр.ступнн\(, перечнв дівиuтво Преч. Дівн 
Марії. Зi!lслужність дівицтве. постів Ї Аобрих діл те твердив, що 

христіянин після хрещення не може грішити та що негорода 

в небі буде для всіх хрнстіян одие\(ОВ8 . Зете він був ОСУАжений 

церковними, світськими властями те прогнанин з IтелП. Єрон!м, 
якому доручено до Вифлеєму Йовініянові .. barbare scrlpta·, да8 
на ни .'( відповідь, при чому сем попав у такі КРllЙНОСТН, що сам 

того свідомнй еж мусів ТОЛКУ821ТИСЯ в Jl ИСlі до Пеммехія. 

г) СопіГ8 Johannem Hierosolymitanum, відповідь на обширне 
письмо ор/геніста Івана, еп. єрусалимського з 398- 399 рр., 

в якій найкрасше висвітлене становище Єроніма до Оріген&. 

Тому що ще перед її докінченням Єронім перекон&в Івана єру· 

с алимського і помирнвс" 3 ним, ея відпов ідь була опубліКОВ&Н& 

аж по смерти Єроніма. 

г) f\pologiae adversus libros Rufini IiЬгі duo 3 І(інцй 401 р. 

і Liber tertius seu ultlm8 responsio adversus scripta Rufini 3 402 р. 
Письма РуфІна. які тут Єронім м&є на думцІ. ее передмов& до 

переклад}' П ІР! «Рх"" і 1\p%gia. У передмові до Пlрі «РХЬІIl Руф ін 
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на дока з правовірности Орігена nOK'n HKaBC 51 на Єроніма 5ІК того, 

що за"ОПЛIOS8 ВС51 творами Орігенв. ЄроН!М, !ІКОНУ дого неОГЛIІJl,ні 
ПРИJlтеnl П аммвхli:t і Океан доруЧИЛИ відп ис твору РуфІна, почув 

себе '8чіпленнм на ПРlІвовірностн і віАповів Руфіновн листом 
(81 - ин ЛИСТ), в !АКО НУ напімнув його. щоби він був більше 8ТО

РОПНИЙ І праВДОМО8НН Й. Руфін відповів ЗН08У нв сен лист при 

страстно НВПНС8НОlO f\польогі€IО, П 08НОlO особистих напастей Н8 
ЄронІМ8 і тнм спровокував ЄроНіме, що сей зі СВОГО боку на· 

писев дві КНИГИ F\ПОЛЬОГП. Чи Руфін дальwе відпов Ідав на СІО 

f\польогіlO Єроніма, невідомо. Лише те певне, що через сю 

прикру полеміку 385131<И пом іж 060М8 приятелями пlРШ1л нсtl раз 

Н8 3l!1 вс іди . Єроні... ЧУВСЯ нею так вражений , що не за6)'в п 

навіть тоді, коли Руфін вже спочивав у гробі. 

д) Rdyersus Vіgіl апtіum, неписаний ак. 4об р., через одну ніч , 
проти галНkького С8S1щеника ВігіЛSlнтіSl, що в свойому письмі 

8иступав проти почитаННIІ мученик ів ; мощів, проти 6езженно

сти, проти УЖИВ8ИИSl св ітла при богослуженнSlХ та проти з6ірок 

на монахів І на паломників до св. Зем лі . 

е) Dialogus contra Реlаgі апоs у трьох книгах, написаний 

під кінець 41 5 р. в формі спокійної диспути між правовірним 

Rттиком і пеЛllгіllнцен К ритобулом про саободу волі, про ко

нечність і ПР"РОДУ божої паск и та про призначенн". Сей твір. 
Д)'же гарннй формою. не може вправд; ріВНIІТНСІІ 3 А.вгустнно
ВИ ми пнсьмами проти пелtгіtи, одначе € наскрізь правовірииі:4 

і перекоиуJOЧНЙ. ПеЛllгіllНИ відповіли на ce~ твір ЄроніМ8 Н8СИПЬ' 

стаами, паЛIІЧН ЙОГО монастирі та вбиваючи МОИ8 хів. 

3) І стормчні твори. 

Найвартіснійшимм поміж історичиими праЦІ"," Єроиіма € дві : 
перша спроба історії христі llнс::ькоі л ітератури під заголоаком 

De Уіп, iIIustribus, иаписана у Вифлеємі 392 р., і переклад все' 

світньої хроиlки Евсеаія зі самостійним П продовжеННІМ по 

378 р. , зпаджений у Царгороді ок. 380 р. 068 сі твори - ХОТІІЙ 

були В них свої недомагаИНI, а навіть і бnуди - стаnи неоці

неним жерепом історичних і історично-пітеР8ТУРНИХ студіі1 і ЛІГЛИ 

В основу пізнійшнх сього рода првць на 38ході. 
КрІм того Єронім написав три будуюч! "анаші життєписи: 

Vita Pauli monachi (пустоножитеЛI С188ла 3 іеб) 8 З7б р., УіІ", Malchi 
captiYi monachi (монаха пустині Халькіс) 8 390 р. і Уііа ЬеаН 

Ніlапопі! (першого палестинського пустиножитеml) 8 391 р. Твкож 
багато листів ЄронlМlII € неКРОЛЬОГlllМИ (Єроиі", зове іІІ. епітафl -
51МИ) ріжних сучасних осіб, видннх вбо 3ВПРНІІзненнх з Єронlмом 
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(Павлі. Маркипли, Фабіопі, НепотіЯНIІ). Свойого ПЛІІНУ - пере
павісти ціпу Історію Церкви 6 життєписах Святих, починаючи в Ід 

апостопів - Єронlн не перевів у .ціП0. Т. 3В. Martyrolog ium Ніє
ronymianum не ПОХОДИТЬ ві,n Єроніма. 80НО Сllге€. ЩОНlIйвнсwе 

своіми жерепами часів Єроні"а. Нинішня ЙОГО форма t: компі

mщі(Ю. яку остаточно викінчено в Галії (R.uxerre) щоі1но 8 УІІІ ст. 

4) Гомілі1 й листи. 
Около сотку (омілій Єроніма віцн.рнв і видав 8 рр. 1691 

і 1903 аенедюстнн МоПп. В сьому чнслі (. 73 (омілії Н8 псальми, 
10 Н8 Ее. Марка (давнійше ПРНПИСУВ8ні Іванови 30ЛОТОУСТОМУ). 
решта Н8 інші біблійні тексти. ее прості, імпровіЗОВlIнl бесіди. 

що їх Єроні" ГОЛОСИВ - Н8ВllЗУЮЧН дО Чl1Т8ННХ Н8 спільних бо

госпужеННIІХ лерикап СВ. письма - у родИННім кружку вифле

ЄНСЬКИХ монахів в рр. З92-401 . Іхня недбала форма пояснює.ться 
тнм, що ВаНН за пнсувані 38 УСТННН викладом і не переглядані 

Єронімом . 
Тому ЩО В Єроніма було більше письменничого ніж пропо

вїдннчого талану, він розвинув Д8леко красшу діяльність своею 

перепнскоlO. Нз ПРОТ5ІГУ n5lTbAeCIITKH л іт Єронім написав велнку 

кількість листів до найріжнійшнх осіб і на нвйріжнороднійші темн. 

незвич"йно цінних для ПЇ'И.!lни" самої так н особи Єроніма та 

сучасних д0МУ релігійних і культурних відносин. 
Листи Єроиіма € ианкрасшимн його творами 3 літературиого 

боку. Єронім згори призначував їх для шнршого круга читачів 

і тому викінчував Їх дуже старанно. Зпоніж всіх Єронімови. 

творів, ЙОГО листи були все наl1більше читані. Вже сам Єронім 

зладив був кіЛЬК8 збірок своіх листів. до нині збереглося їх 

около 120, у сьому небагато листів у звичайному розумінню. 

Більшість із них займається всілякими науковими і практичними 

теольогічними питаннями. деякі є властиво ТР8КТlIтами. убраними 

у форму листіа. З ЄрmІімового листаря дадуться виділити такІ 

групи листів: 88тобіографічні (на пр. З, 58) і біографічнІ (епіта~ 

фіі й потlшуючі листи з нагоди смерти, Н8 пр. З9, БО), аскетичні 

(на пр. 14, 2З, 52), біблійно-ексегетичні (на пр. 18, 20, 25, 53), 
догмаТИЧНО'полємічні (на пр. 15, 16, 47, 50). Поодиноко заслу

гують на осібну згадку: 53 лист до Павлина з Нолі De studio 
Scriptuгarum, 52 лнст ДО молодого священика НепотіЯН8 De vita 
clericorum, 23 лист до ЕвстохіlOМ De custodi8 virginitatis, 14 лист 
ДО Геліодора De 18ude уИае solitariae. 107 лист ДО Л(ти De in
stitutione filiae, 57 лнст до Паммахія De optimo genere interpre
tandi, 58 лист до Павлина 3 Нолі, 8 якому Єроні .. критикує твори 

• 
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А~якиJt звхідні.х п и сьменникі в (ТеРТУЛ IS1на. KHn pїIIH8. Вікторина. 

ЛlІктвнціlt. Іляр! !! Й самого так и Пввлннв ) . 

ІІІ . Навчання Єроніма. 

Єронін. подібно ЯК IВ8Н Золотоустин Ні] Сході, ЖИВ У Чlllсі 

передишки між великими TpHHiTapНl1M I1 і хрнстольогіЧ'Н1 Н Н спо 

рамн І тому не находив .олSl себе зовнішніх ПО"УІ( ~йматнся 

богато АогмаТI1ЧНИМН питаннями. Тільки західні єретик и (Пелягій, 

Йовініян, Гельвідін, Вігілйнтій) заснlІВИЛН Єроніна боронити НИНІ' 
З8чlпл ені правди хрнстіянськоі віри й М ОР!lлі, а посудження 

Єрон і ма в орігенізмі - відпекувзтися блуді в Орігена. Не маючи 

при сьому:) природи глибокого спекулятивного талану. Єронім 

не 38СЛ УЖНВСЯ н ічнм рлlt свмастійного ро)виtку до!'/":. У боротьбі 

3 пелМГЇЯНЦIІМН він СВ" виразно при знається до того, ЩО 8 ці
лости прИСТЗ4: і п о пристає на f\вгустиноеи : ~He беруся збивати 

Їх блудів, бо f\егустин зробив се ток IІнстарчаючо, що збивати 

Їх дзльше ОЗlіel чувалоб носити дрова до ліса". Тому то схолS!стик и 

не цікавилис. багато Єронімовими творами . ОДНDче в них мі

ститься боГDТО цінних і рішучих свідоцтв на "равди церковного 
передання, у сьому і Н8 ті п равди, що відносSlТЬСЯ до самої 

Христової Церкви, Slкій Єрон і м був відданий цілою душею і через 

ціле СВО4: життя. Правда, у Єронім" стрічаються відокремлен і 

погляди, иеЗГідн і зі загальиою наукою Церкви. Пересуваючи 

у С80ТЙ переКЛ8дній ПРlщі увагу від тексту rтереКЛ8ДУ сімдеся

тьох на єврейський текст, Єрон і м відкинув як апокрифи девтеро

каноиічні книги Ст. 3авіта , яких він не нвходи в у палестинські", 

канон і (т. З8. Prologus galeatus). Він був також тоі думки , що 

початкова Церква не знвла рі жниці між епископами і прес ви

терами. Епископ і прес витер були тільки ріжннми назвами од

ного й того самого чнну, перший з уваги на ур"д, АРУГИИ на вІк . 

Громадами управляли кощ:гії. Щойно піЗlіійше ВИТ80РИВСЯ осібний 

чин епиСНОПВ й монархі '4на форма правл іння громадами 38ВД'4 К Н 

ч естнлюбивости і загорненню алаАИ, а поруч епископtl остав 

низwий чин преС8итерів. Тому "idem est presbyter qui et episcopus" 
(Комент. Н8 Тита 1, 5), а фактнчно ісТНУЮЧ8 зверхність еп нснопа 

основується ptl,Q,we .. consuetudine quam dispositionis dominicae ve
ritllte". Гl омнмо сього вже найблизше покоління ВВtlжало Єро

н іМ8 .мужем певної і '4нстої наукн" (Касіян), .якого думна 4: на 

ТОЛИЦЬК8, яного науна 4: здорова" (СульпіціЙ). 
у Єроніма ззм ітнійші сліДУlOчі догматичні свідоцтва: Н8 

натхнення й непомильність са . Пнсьма (він при)на4: лнше, що 80НО 
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не все погоджується 3 правданн природного світу); на непомиль

ність РИМСЬКОЇ Цермви 8 вирішуванню правд віри (15 лист ДО папи 
деМ833. неПНС8ННИ в пустині Халькіс 37б р.) ; не необхідну ко

нечність Церкви ДО спасения ( .. ХТО не нвходиться 8 ковчегу НОІІ, 

"ропв.о.е в день потопу", 15 ЛИСі, 2); Н8 ПрНМ8ТрНМСЬКОЇ Церкви 
(~йдуч и 8 першій мірі 3В Христом, 8 не за кнм іншим, дерЖУСІІ 

звязку з Твоєю Святістю. т. 3Н. 3 Петровн" престолом; знаю, 

що на сій скалі побудована Церква", 15 ЛИСТ, 2) на прнснодівство 
Преч. Діви Марії, 8 творах проти Гельвідія і ЙовІніяна; Н8 Тайни 
хрещеННlІ, МИРОПОМ8З8ННЯ, Евхаристії, покаяння і священства. 

в ПОЛЕміці проти люціферіSlН і 8 коментарях. В есхатольогії Єронім 
виразно виключає мілінаризм і аПОЮ!lТISСТ8ЗУ ОрігеН8 та приJ:iма~ 

вічність кар і реальний огонь у пеклі. Він [ лише тої ДУМКИ, 

подібно йк і f\мврозі~, що не вічні кари БУАУТЬ осуджені тільки 

невірні (negantes et impii), а 8сl христійн и, не віть peccBtores et 
iniqui, будуть спасені п о відбуттю ДО8ШИХ дочесннх терпінь. 

8НАIННІ: Міgnе PL 22-30; лнс тіl - НіlЬеrя, Corpus strlptOl'Um ecclesile 
Il tlnorum UV - LVI (8tt.aaHHI віАенськоІ І\КСА. Неук). Vlndobonae 1910 - 1918; 
Комен"Р'І н. (рем. - Relttf. ТІМ саме 1913; гомlлlR - Q. Мorln. f\necdota 
Мaredsolana Ш. 3 час·п •. Мaredsous - Oxfotd 1895 - 1903. РосlиськнR nepell.JlaA: 
ТворенlІ lеРОНИМІ СТРН.tI.онскаго. 17 частей . Юеl'Ь 1879 - 1903. 

Лlтераf)'р4: Largef'lt, Jer6me (Les &llnts~ РагІ! 1897; а. GrOtzmacher, Нlего
nymus. 3 10МН . Lelpzlg-Вerllnl901-1907: J. Brochet &11"1 Jtrome еІ ses ennemls. 
Рап, 1905; F. СаУаllеГІІ, &11"1 Jer6me., 51 Уlе еІson oeuvre. 2 10МН. Par1s-Lou'f'aln 
1922: Мlкеl\anea Geronlmlana. Roma 1920; Conferenze Geron!mlane. Romll 1921; 
І\. VВCQr1, S. Girollmo. Studl е schlпі. Romll 1921; L Sanders. Etudes sur Salnt 
JWme. Bruxe\les-PIlr1s 1903: ПОЛІнскІй. Бн6J1lonогмческJl 311НІтІІ 611.lеронн"аl 

КМІІНЬ 1908: ТоА CII"I, ТворемlІ бll lероннМІІ МІМ'Ь нетоЧНММ'Ь.tI,JIJl бн6nеRскоІІ 
археологІ" . КІІ)ІНЬ 1907; 1\. Klawek, Pr1nceps exeget8rum. Ku czc:1 .tw. HteronJml. 
PoJ:nafI. 1920; L Scl1ade, DJe InspiraUons!ehre des hl. Hleronymus. Feiburg 1т Вr, 

1910: Lo Casc:lo, Ctirolamo da Str1done, sWdllto пеl suo episto!arlo. СаІапІа 1923: 
L Hughes, Тhe ChrIstlan Church Іп the Eplst.les of s. Jerome. London 1923: L Nlessen, 
Dle MII.r1ologJe des hl. Hleronymus. MDnster 1913; К. Лопатим'Ь, ПРОТИІІНЮІМ "о

наШе<:МКХ'Ь 061>Т081. IО8НН!IІ.М1. н 8НГНЛІ Нц!Я И 06Л14чемlе НХ1. бп. іеРОНН"ОI<l'Ь. 

Спб 1894; Н. GCllzer, Etude lexlcographlque et grammatlc:ale de ІІІ. lаtlпllе de S. J6· 
roте. Parls 18&4; f\. "Ноliпl, La rellorlclI nelle episto!e di Оlrolато. СІетona 1905: 
І. Н. 8runner, Оег hl. Hleronymus und dle M3dcheneпlelu'9. MQnchen 1910. 

§ 24. Латннські історнкн (гагіографн, хроністн А ме
муарнстн) 11 добн. 

Поруч Єроніме заслугують H~ уввгу В розцвlтніі1 добі ста

роцерковноі літеретури три інші зехідні історики : ТиреніJ:i РуфІн, 

ПРИlІтель 8 пізнійше противник ЄроніМ8, СУl1ьліціЯ Север, при
ilтель ПваЛИИ8 3 Нолі і великий поклонник се. Мартина, еп. ,Тур, 
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та Па8JIО OposiA, nРНRтель j літературний співроБІтник 1\вгустина. 

Суnьпlцій Север І діllКОН Павлин ,MeAIOnI:HY (t ОК. 420) поnи
шипи дуже почнтні гагіографіч\іі ТВОРИ, перший - життс.nис 

CL Мартина s ТУР, 5ІКОГО 11 особnИ8WНЙ спосІб паЧНТDВ, другий 

- жнттс.пнс С80ЙОГО владики, св. RMllpo,iJl. Між хроніками того 

часу НВЙВ8жніЙШll обширна компіляuія дуже РІЖНОРОДНQГО змісту, 
щось 8 роді К8nt:НДВря для мешканців Рину, Т. 38. РИМСЬКИЙ 

хронограф' 354 р. ПЯТЬ частин сього хронографу належить своТм 
змістом до цеРКО8НОТ літератури: 1) пасхалія на рр. 513-411: 
) depos1tiones episcoporum romarorum (річниці смертей і місЦIІ 

похоронеННIІ римських єпископів) від ЛукІя (t 254) до Юлія І 
(t 352); З) depositiones martyrum (рІчниці смертей мучеників. по
читаних в Римі); 4) ліста папів від С8. Петра до пвпи Лlберlll 
(t 369), т. 3В. КатальоГ Ліберіll, ІІКИИ опіСЛIІ послужив за першу 

основу авторови т. 3B.~ Liber pontificalis (з УІ ст.), історії рим

ських пвпів У життєпнсах; 5) Хронікв світу, т. З8. хроніка Горо

зllІ, що «. перерібкою І продовженням хроніки Іполита по 334 р. 

Інші частини хронографу є світського змісту (калєндар мі ств, 
лІсте консулів, ліста префектІв МіСП, опис міста й околиці, хро

німа мІста) . Невідомий компіЛIІТОР користав багато з УРIІДОВих 

актів І тому його твір «. цінним історичним жерелом. Меишої вар

тости ІІК римськин хроиогрвф є хронографічнІ твори африман

СЬКОГО епископа IЛllрlllНВ (Quintus Julius Hilarianus) з кіиця ІУ ст., 
ЩО ок. 3fJ7 р. написав De mundi duraUone або De cursu tempo
rurn і De reUone p8schae et mensis. Понад се лишилис. з того 

часу два першІ описи ПDЛОМНИЦТВ до св. Землі: Itenerarium 
а Burdigada Hierusalem usque (Міgпе PL 8) і Peregrinatlo ad lоса 
saпсtа (вІднайшов і видав J. F. аатипіпі,' Roma 1887). Перший 
1з них містить досить сухі записки паломннка 3 Вordeaux. 3 його 
подорожі Вогdеаuх-Царгород-с8. 3еМЛIІ-Рин-МедіОЛlІн-60Г
deaux; другий, далеко цікавіНШнн, містить спомиии еспанськоі 

або галlйськоі паломиички· монахині (ЕтерlТ, Евхерlі чи ЕгеріУ; 
qaM заголовок називає уі Сільвією з f\квітанЩ з її трилітньої по

дорожі через ПDлестину, Синаі1, Єгипет і СирІю, написанІ ДЛІІ 

монастирських посестр, в часі повороту з подорожІ, в Царго

родІ м іж рр. 380-390. Особливо важні ДЛІІ Історіі лlтургli с. rr 
описн богослужень у Єрусалимі (на страстний І світлнй тиждень). 

1) ТкраніА ?уфін з Амеілєї (t 410). 

Тирвніі1 Руфl " уродиаСIІ ак. 315 р. в КонкордlJ, налlм мі

сточку бlЛIІ АквJл(Т. Він відБУВ8а своТ стуnlТ напереА в I\каlл(Т, 
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а опісnя 8 Римі, де тісно заприязнився 3 €poHIMOM. СЯ В МОПО
ДОСТИ заключенв ПрЮl3НЬ лучила ЇХ 060Х аж до часу. коли ВОНИ 

поріжннлнся на точцІ пр"вовірности науки Ор l гснв. ПіСЛЯ yt< ЇH
чення студій Руфін став монахом і ЖИВ якийсь час 8 F\квілr.і 

у монастирі. В 371 р. В І Н вибрався в товаристві римської матрони 

Меланії старшоі в подорож на с:хід. щоби близwе зазнайомитися 

3 МDН8ШНМ життям, ДЛЯ ЯКОГО було у нього велике захоплення. 

Він перебув шість пі т в ЕГИПТі, повідвіДУВi!l8 пустиножителів ніт

рійської пустині. слухав 8 е,лександрійській школі викладів Ди

диме спіпого, переймвючи від НЬОГО одушевлення ДЛЯ Орігенв 

і його творів, та добув собі іня ісповіДННК8 8 часІ вріянських 

пересл іДУВ8НЬ. Около 377 р. Руфін осів в Єруселимі і ЖИВ там 
протягом повноУ деСЯТI(И літ разом з іншими МОИflхами, що при

сталИ до нього, 8 МОНflстирі Н8 Оливній горl, в сусідстві мона

стнря, звложеного Мелані r.ю старшою. В 390 р. посвятив його 

IВ8Н, еп. [русалимсы(й,' на преС8нтера. Коли ЕпіфВllій з і СаЛА

міни своїм неогл ядним внступом в Єрусалимі проти Орігена по пав 

у спІр з місцевим еПИСI(ОПОМ Іваном, пробуваючнн тоді у Вифле

[мІ Єронін станув по стороні Епіфенія , а Руфін по стороні І вана 

(рус8лимсы(го •. Між обома, через сі opircHiJlHcbKi спори порі ж
неними приятеЛІІМИ, прийшло до порозу",IННJI щойно в 397 р., 

безпосередньо перед поворотом Руфіна дО IТ8ЛП. Та вже в слі

дуючому році Руфін Н8НОВО, і то рВЗ на завсіди, зрвзив собі 

ЄроніМ8 тнм, що проБУВ8ЮЧИ в Рнмі переклав першу книгу Пам

філової Rпольогіі OpireHa і Орігенів твір lJ .pt арх6.l .... ОЧИШУlOчи 
його від ТрНН!Т8РНИХ блуді в та ПОКЛИКУlOчись у передмо ві до 

нього Аа Єроніма, ІІК OpireHoBoro сторонннка й ПОКЛОННИК8. 

у Руфіна не було в сьому випадку HiJlKOi злоТ волі. Одначе годі 
його оправДУВ8ТИ із великоТ нерозважностн , яку він поповнив 

тими своіми перекладами. Передусім він добре знвв дрвзливу 

вдачу ЄроніМ8 і не повннен був відклнкуватнся Н8 його DBTO
ритет у користь ОрігеН8. Крім Cboro він лишав у перекладі зовсім не
спраВЛЮ8ану есхатольогію OpireHa, яка на 38ході була тнм більше 
небезпечною, що твм вже й тек іСТНУВ8ЛИ досить хнткі погляди 

8 сій М8терії (R.мврозіЙ, Єронім). Єроні м ВЗ Я8 сей крок Руфі на 

за нарушення сао(Т правовірностн та розпочав просто згіршу

IОчу полсміку 3 Руфінон. у якій AfUII приятелі-МОИflХИ не щадили 

одии другого. Руфінови належиться бодай стільки признання, що 

він остаточно перестев прилюдно відповідатн Єронімовн і тан сю 

полt:міку УРВВ8. ОстаннІ nіта свойого житт. провів Руфlн а 1\KBi~ 

лсі ЗВНМlIIОЧИС_ пнсьменницькою працею. Набіги 81зиготів НІІ пІв-

'2 
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нІчну ІталІю "ркневолипи Аого втікати 3 F\K8111CT. Підчас задума· 

ного n080pol)' ДО П"пестннн 38СКОЧНЛ8 і:іого . (мерть у Мессннl 

на CHЦHnlї 410 р. 

Особи РуфІна не можна брати 8 СТОРОНННЧQМУ. alдCMHOMY 

освітленню Єроніма. Нема сумніву. що Руфін, як письменник, 

«: зовсІм середньоТ міри, далеко нюшкй від Єроніма. У Руфіна 
нема ані 8нкінченоі літературноТ фОРМН, ані - що В8жнійше -
орнгіивльностн думок. Тому то перевежаючу частину його літе

Р8турноі' працІ становлять переКЛ8ДН, ЯКИМИ він БВЖ88 38СВОЇТИ 

Заходовн плоди грецького nYXlI. Як перекпадчик він також мас 

саої великі блуди: перекладає занаДТО свобідно, не дерЖИТЬСІІІ 

строго оригІналу, не тільки СНОРОЧУ« й парафрвзус:, але "ропу
(кас й додас, 8 Н8вІть справляє ПО власнін уподоБІ текст оригі

налу. Хоч супроти такого ного поступовання не можнв ніколи 

мати певности, чи ного переклади віддають вірно змисл оригі

налу. 80НИ всетакн дуже ціині у всіх ТНХ вишщках, де оригі

нальні тексти позатрачувалися. ЯК чолоаік образований, працьо

внтий І побожний, тішився Руф!н у старавині загальною пошаною 

(Августина, Па8лина 3 Нолі, Касіяна й Ін.) т8 справдІ на неї добре 
заслугує. Те;КОЖ правовірні сть Руфіна не УЛЯГ8( ні_кому сумні-

80ВН. Вправдl він на сліпо був і на завсіди лишився відданим 
особі ОрlгеН8 та працював над тим, щоби поширити почитаННI 

Орlгена на Заході. Одначе тим ще ні він сам не заступав аНІ 

не поширював його блудів. Він був тої думки, що всІ підозрілі 

місця в творах Орігена є попсованнямн або інтерполяціями, хкі 

поробили сретнкн. Тому свої переклади Орігеновнх творів він 

очищував із разячих блуді в згідно з наукою Церкви. Отже самі 

сі переклади Орігеновнх творів, а ще більше його мвсні твори : 

f\польогія перед папою Анастазієм і Коментар на апостольський 
символ, с нанкрвсшим свідоцтвом право вірности РуфІна навІть 

у тих точка х, у яких поблудив ного духовнй учитель Орlген . 

Твори РуфІна діляться на переклади й на оригінальні твори . 

1) Переклади . 

З ОрfгеНО8ИХ творів Руфін переклав: 4 книги Il .pt ripx.6Jy 
е 398 р., честнну коментеря И8 лист до Рнмлян В 404 р., частину 
коментаря на ПІсню пісень 8 405 р., поиад 120 гонілін на ріж ні 
чести СВ. Письма та твір псевдо--Орігена (/\дамантія) De recta 
і п Deum flde. обширнин протигностичнин діяльог; з ПамфіловоТ 

АпольогіТ Орігена вІн переклав першу книгу і долучнв до сього 
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переКЛ8,11У свій ВЛllСНИЙ трактат De adulteretis IiЬпs Origenis. ' Крім 
того нас.но ще НОГО переклади слідуючих творІв : Псевдо-Клн · 

мєнта - Recognltiones і лист до Якова ; Евсєвlй :5 КесаріТ -
Церковну Історію, яку він ст.гнув на 9 Н:ННГ І додав до неі даі 

власнІ книги; Василія Великого - оба МОН8ші правила, якІ CТ1lГHY8 

8 одну цілість 3 203 глав під заголовком Institutll monachorum. 
і 8 бесlА: Григорі. НІІ3ЇЯНСЬКОГО - 9 бесід: Еввгрі . понтінсьного 

- кілька збірок сентенцій. Також уваЖ8на за оригІнальний твір 

РуфІна Historia mOnllchorum, збірка жнтт€пнсів єгипетських MO~ 

Н8хів, ПОК8ЗУс.ться вільним перекладом або радше перерібкоlO 

грецького твору. віднайденого в оригінальнім тексті (здас.тьсw 
написаного Тимотес.м. александріНським Zlрхидlяконом; грецький 

текст ВИДZlв Preuscnen, PZllladius und Rufinus. Giessen 1897). 

2) ОригІнаЛ6нІ твори. 

дв" Руфінові орнгін&льні твори були зг&д&ні при перекл а
дах, а саме De adulterZltis libris Origenis, додаток до перекладу 

першоf кииги Памфілової 1\польогіі Орігена, і дві книги (10-11). 
додаток до перекладу Еасеаі(Воі Церковної історіі, у яких пере· 

повіджені п одіі за рр. 324-395 (до смерти ТеодосІя). ОДН8че 
можливо, що і се продовжеиня EBceBi~вoi Церковноі Історіі не 

~ оригінальним таором Руфіна. & заразом першим оригінальним 
твором сього рода на Заході, 8ле перерібкою загиненої Церков· 

ної історіі Геляз ія з Кесарії. В орігеніянській пол~міці написав 

Руфін дві автоапольогіі, f\pologia і п Hieronymum (ак . 400 р.) у дао. 
книга •• у якій аін боронить своіх перекладів і пі,цда( покрив· 

джуючlй критиці твори Єроніма, та 1\pologia ad f\nastasium Roma 
пае urbis episcopum, у якій він, візваннй папою дО оправдаиня, 

знову боронить своіх перекладів і предклада( папі С80( іспові 

дання віри. Особлившу варті сть предстввля(. Руфінів основний 

Comment8rius іп symbolum apostolicum (ок. 404 р.), який пода( 
перший певний і повний латинський текст римського сим вола. 

у сьому коментарІ Руфіна крім правд вірн, преДСТ2І8лених у про

стім, ясиім викладІ і в систематичнім укладі, наведеннй також 

J<8ИОИ св. Письма. На просьбу Павлина 3 Нолі Руфін Н8писа8 

короткий 8ЛЄГОРИЧНИЙ виклад на благословеНСТ8а ЯКОВ8 дЛЯ сннів 

(Битlя 49) De benedictionibus patriBrchBrum IiЬгі duo_ Листи Руфі~18. 
про IІк і згаду( Геннадій. пропали безслідио. 

8МАlIНН. : МJgne PL 31 (переlUl8АМ помІщенІ пept88ЖКО мl* '8ОрІІММ ".'0-
рі. ормrl"алl.~ ,,. 
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2) Сульпіцій Се.вр (t МІЖ 420 і 425 рр.). 

-Суnьпlцlй Север. зеМЛJlК і моnодшиti приятель Павлина з Но· 

лІ, уРОДИВСЯ 0)(. ЗБЗ р. в "квітенії. Він походив із ВИ3НDчноі ро

АИНИ І по вlдбутих правничих студіях став I!ЩВОКlнам. ПісЛJl пе

редчвсноТ смерти С80(Ї жінки, йдучи З8 11рнклеДом СВ. Павлина 

тв 3В радами св. Мартина з Тур. Суnьпіцій покинув у 399 р. С8іт 

і проЖН8 на монвwій самоті в Primuliecum (ся міс:цевість не .0.0,

сться нині доклаДНО означити) аж до своєї смерти, десь між рр. 

420-425. Геннадій оповідає про нього, ЩО він був СВJlщеНИКQМ 

та що дався був у старшому віці звести пвлягіянам , одначе опі

сля зорі(нтувввсSl і 38 покуту НtlЛОЖНВ собі досмертне мовчаННА. 
Сульпіuій Север (ОДННМ із Кр8СШИХ стврохристlянськнх 

ПРОЗІ:ІУК!В. За і10ГО легкиі1 оповідаючи й СТИЛЬ,)а стараииість 
у композиції та )а добірну форму, якими ви)начається головно 

):foro хронІка, названо його христіянськнм Салюстієм. щодо )мі

СТУ, ЙОГО твар" представляються вже марн ійше: вони не є ори

гінальиі, теольогічно ДОСИТЬ убогі, D часом і мало критичн!, на пр. 

його ЖИіТєписн! твори про св. Мартина турського повні пересад

ноі віри в чуда. 

Головиим гвором Сульпіція с: Chronicorum lіЬгі duo. всесвітня 

хроніка, иаписана ОК. 403 р. Вона обіймає короткий начерк ста

ро)аВіТНьої історії від сотворення С81та і церковно' історії по 

400 р. Новозавітню історію СУЛЬПіцій опустив з п оwани перед 

Евангел іями і "П. діяннями, .щоби гіднІсть сих річе):f не поне

сл!! шкоди чере) тІсну форму твору· . Сульпlцlєва хро ніка є ори

гінальною лише для останніх десяток літ, передус ім для історії 

приск іліяні)му, який поширився був ) Еспанії на його вітчину. 

Хоч сей твір м ає свої ДОДепні сторони, бо автор вложив БОI"8-

то старанної праці, бажаючи у ньому дати освіченнм читачам 

підручник і сторії, він мав малий успіх. доказом того факт, 

що на нього не відкликується пі)нійша література та що аін збе

рігся всього в одн і м рукописі. Далеко більше поводження ма 

пи популярні, літературно невибагливі. гагіограф ічні твори Суль

піцlя, у яких він заеЛИЧУВ8В ЖИіТЯ й чуда св. МаРТИНlI турського 

(t 397): Vitll S. M artini, написане ще за жнття Святого, три ли

стн, які поповнюють життєпис, оповідаючи про смерть Святого, 
і два діяльо ги, в яких чесноти й чуда Святого прнріанані до че

снот І чуд египетських MOHlIXiB. Ті Сульпіuієві твори сталися 

улюбленою побожною Л(КТУРОЮ на ціле середньоВічча. Іх просто 
ІІНРИВІІНО авторови зпід рук, 8 ДОКl~Зом іхнього поширення .: чи

спенні пlзнійші перерібкн та якнх півтора соткн збережених руко-
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пнсів. Геннадій згаду€ ще й про ЛИСТН СУllьпіці. ДО сестри і ДО 
Павлина 3 Нояі . Можливо, що два під ЙОГО Іменем збережені ЛИ

сти, 11 саме, 1\d Claudiam sororem suam, de ultimo iudicio et de 
virginitate, « справді евтентичним" СульпіціСВНМИ ІІИ<:ТІІМИ. 

ВидаМНІ: ""'I~ PL 20: Halm, corpus sc:r1ptonJm e.::de:slae 18tlnorum І (Вм

.&аННІ вlДСНСЬJЮr t\KIIД. Нау.). УІndobonае 1866. 

З) Павло Орозі!:і (доклвднінші дати ного ЖИЛА незнанІ). 

Павло Орозій ПОХОДИВ 3 Еспанії, відкн аК. 414 р., вже АК 

священик, прибув ДО Гіппо до f\SfYCTHH8. 3а спонукаю R.arYCTH 

нв він удався до Пелестннн 3 двома листами RВГУСТИН8 дО Єро

німа, і поборював ТВМ по стороні Єронімв пелмгіянізм. Повертаю

чи 3 Палестини він ЗН08У задержався у Августина 3 огляду не 
воснні неСУПОl<аї 8 його вітчині. Про те, що 3 ним дальше ста
лося, не M8€MO ніяких відомостей. 

Павло ОроЗій написав ще 3 Еспаніі звериене до F\ВГУСТИН8 
письмо Commonitorium de епоге Priscillianistarum е! Origenlst8 rum, 
на яке f\вгусти н відповів своУм твором f\d Orosium contra Priscll
l іапіstаs е! Origenistas. В ПалестинІ, під кlиець 415 р., вІн напи
сав Uber epologeticus contra Pelagianos. ОДН8че ГОЛО8ННМ його 

твором € 7 кннг Historiarum adversus plIganos. Сі історІі написав 

Павло Орозій по повороті 3 Палестини до Пппо 8 рр. 417-418 
на доручення f\вгустина L АЛSI доповненнSI f\BrYCTHH080tO твору 

De civitate Оеі. Вони € начерком ~гальноі історіТ від сотворен-

1'151 світа по 417 р., зладженим не основі св. Письма, РИМСЬКНІ 

історн кі в і EBCeBi€ВoT хронікн, дуже читвним І РОЗПО8сюднени" 
у середньовіччу. Шість перших кннг обговорюють ДОХРН

сті5lнські, сеМ 8 - хрнстіян ські часи. ТІльки для сорок остан

ніх літ, про які Орозій пише як сучесний свідок, його історіТ 

~ оригінальним І назагал достовірним твором. Підхоплюючн те

зу f\вгустина в творІ Ое clvitate Оеі, Павло ОроЗій старе€тьсSl иа 
підІбраних наЙ5lскравійших фактах зІ старинноТ історіі ДВТИ ДО

каз, що в дохристіянських часах людство далеко більше терпІло 

від BO€H і лихолІть, ніж терпить від инх в часІ сучрсних ман

дрівок народІв. Отже смладання вини за сучаснІ лихолln. Н8 

введення христіянства й усунеНН5І погансьмого культу с: тут ні 
при чому. Сей 5ІКр8З фlльософічннй пІдхід до IсторlТ запевнив 

Т80РОВИ Павла ОрозlSl його великнй усп іх. 

8КAt1HHJI : МІр PL 31 ; .,. Zatlgemejster, corpus кгlрІoruт ec.:lesfae 11111-
norum У (814А1ІНН. 8 IAeH':"кot АМІІА. Неум). Уlndobonие 1882; Commonltortum 
8мда8 SCN:PPS Т8 .. c:8J11 " ХУІІІ. 1889. 

• 
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ЛІтературе : Е. "'eJeвn, РІІШ orose et son 8po]ogetlque ~tre le5 pelens. 
Stras.sbourg 1862 ; Т . de ~бmer, De QrosII .,118 eiusque hlstortarum IIbr1s. ВteslaY1ae 
1844; J . Svennung. Or05lana. fJpsel. 1922.. 

§ 25. св. Августнн, Doctor grati8e (t 430). 

І , ЖИТТА Августин .. . 

Про ЖИПА Rвгустине дають нан точні В\ДОІ'ІОСТИ CJllдуючі 

.ерепа: 1) Confessiones (lсповіДВННЯ j 110 СВОЙО"'У змісті сеА заго

ловок 03Н8Чу~ рвдше веЛИЧ8ННJI Бога), автобіографІя (!Імаго "ВГУ

СТина 8 13 книгах, напИСана ак. 400 р. (САга.: до снерти ЙОГО 
матерн, С8. Моніки). В перших девSlТЬОХ книгах 1\вгустин опов\

де( :5 безоглядною щирістю історію своїх блуджень І свойого 

нввернення (В 387 р. , У ЗЗ-ім році жипя); в трьох останнІх кни
гех вІн подв.: (вої розважання про сотвореННА світа на основі 

опоаідаННJI кни ги Битія. 1\егустнн РО3ВНВВ( і доказуf. зі своїх 

масних переживань проаідну ДУМКУ, виражену на вступі !спо

вІдань : .Fecisti поs ad te Domі пе et іпqu і еtum est сог nostrum 
dопес: requiescat іп te-. 2) Vita S. R.ugustinl Поссlдіl, еп. КаЛІНИ, 
sеМЛІка, учеиика й приятелІ f\B rycTHHa впродовж 40 літ, пред

СТ8аЛІ€. дальший перебіг ЖИПR R.вгустина піСЛR його нввернеИНR. 

З) Твори, проповіди й листи 1\вгустннв. 

f\врелlй R.BrYCTHH уродився 13 листопвда 354 р. в Т.гасте 

у Нумlдіі (иині Souk-f\hras У французькім f\льжирі). Його б8ТЬКО 
ПетрикІй, не богатнй ані земітннй духовими прикметеми, нале

жав там до громадської рвди. Хоч поганин, він ніколи ., жнпю 
не був ворожо иастрос:ний до хрИСТіянства і вкlиці помер хри

с:тіяннном, коли f\BrYCTHHOBH було ВСЬОГО 17 літ. Зате мати 
1\вгустина, св. Моиіка, була жІнкою високих духових прикмет 

і,.к ревна J:ристlSlнка , иаД8В8ла цілому домови "ристіJlНСЬКИ й 

характер. Ще хлопцем 1\вгустин був причисл~ний до кати"у· 

менів (але не охрещений), а крім того мати дома повчипа ЙОГО 
докладно про правди Христової віри. f\вгустин не був одинокою 

дитиною У сво'-" батьків, вле був Ух ГОРДОЩ8МН і , 3 уваги на його 
тмвн, 80НИ покладали великі нвдіТ нв нього. Бвтько внбрав 

йому кврl.:ру реторв. По скінченню початковоТ шкопи в Тагвсте, 

1\вгустни перейшов ив двльшу неуку до недалекого міста Ма
.аври та вчивсSl там граматнки Від 12-15 року жнпSl. У шіснвй· 

ЦRTO"'y роцІ ЖНПSl вІн мусів перервати С80Т студП звдля брвку 
мвтерl.льн". засобlа І повертати 110 батьківського дому. Щойно 
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по роцІ - SlК йому приАШО8 3 Допомогою РоманІян, тагестіА· 

СЬКИЙ спіВГОРОЖ8ННН - він удався знову на студlТ, тнм разом 

НIІ студіі реторикн до КаРТ8гіни, які покінчив У двайцятому роцІ 

життя (374 р.) . 

Про свІй молодечий вІк Rвгустин 8И(ЛО8ЛЮnЬСJl опlслSl дуже 

8IДС:МНЙ. Одначе ЗДllС:ТЬСSll, що він ОСУДЖУС: сво! молодечі хиби 

й прогріхи пересадна, бере їх 3 точки своїх пізн і йшнх строгих 

переконанЬ. f\erYCTHH говорить сам про себе, що хлопцем був 

неохочий ДО науки. ЗосіБНtI зненавидженою була йому наука 

рахунків і грецькоТ М08Н. Учився тільки' конечности, зІ страху 

перед карою або для оминення сорому. Зате рвався до :58б8В 

і до театру. В заб888Х проявлялася його честнлюбнвість: щоби 

ВИЙТИ побідннком у грі, він часто послуГУВ88СЯ обманом. Дозрі

ваючи він віддався в оБІдми розпусті. На се склаЛОСIІ крІм дого не

супокіl1ноі вдачі ще j::4 те, що він у шіснаl1ЦIІТОМУ році життя 

провів бездільно цілорічну перерву в студіllХ та що в місце

ВОСТІІХ С80іх СТУДІИ попав у кружок 3ЛИ Х товаришів (а був він 
загалом Ауже товариської ВАачі). ТlIКОЖ безсоромні виставки 

в TeaTplIX безсумнівно мали HlI нього згіршуючнl1 вплив. У вісім
наЙЦIІТОМУ році ЖИТТІІ в ін вже MlIB незаконного синв, ІІКОГО на. 

звав Rdeodatus. Тому то над гріхами своєї молодости він робить 
осыlуy рефлєксіlO : • Тапtіllus puer et tantus peccator І- (Co"f. 1, 12). 
При такому способови ЖИТТІІ А.вгустнн мусів бути під релігІй

нн м ОГЛІІДОМ Щонайменше баНдужним. 

ПО скіиченню студій А.вгустин став учителювати і вико

нував се зввння ВПРОДОВЖ дванаЙЦIІТЬ років. Спершу він був 

учителем граматики в Тагасте, 8 опlcЛIІ через Довший час 

(375-383) учителем реторики в КартаГіні. В за3 р. вІн пере

ніССIІ (потанки від матери) 3 КартаГінн ДО РИМУ, а звідси ді

СТ8ВСІІ за посередннцтвом префекта міста Симмаха на дохІдну 

посаду вчителя реТорики до МедіОЛIІНУ, тодlшньоf цісарської рези

денцli. Сюди поспішили за "'.густином його нати і ПРИlІтелl. 

Августинови було тоді IІкраз тринцять л Іт . 

Вже під кІнець студій наступив у Августина пересит роз

НУЗД8НОГО життя. В його душі відізваВСIІ придуwуваний досІ гопос 

христіllНСЬКОТ совІсти, виробленої у його ДИТИНСТ81 матlрю. ВІн 

ЖИ8 впрввд! в церковно незаконному супружжу. вле заховуваа 

вірність своій незаконній жінці. Нв деllкі С811та він навіть заходив 

до церкви, апе не на те, щоби в ній молитися. Зі С8моі хрнстl

ІІНСЬКОЇ віри, 8 .иіЙ вІн був замолоду обучений. остап0 у иього 

дорогим тіпько всього, що ім. Христа. Протвережуючис. з роз-
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пустного Оп.Ніни., І\вгустин В3518 У РУКИ св. Письмо, але 110 НО 
ЙОГО не ВДQВQЛЮВВnО сво':ю простенькою фОРМОЮ. далекою від 

вибаглнвої ел(.гвнцlї. своїм домаnlНН5ІМ віри НВ основі ввтарк

тету та своїми (троги"и МОР8ЛЬНИМН вимогами. Натомість великий 

вплив мал" на нього лєктурв затраченого ЦjцероноlЮГО теору 

Hortensius, Jlk:1Й заХ8аЛI0888 фіnьософію І поруча в віддаТИСR ціл 

КОВИТО ті студіям. "вгустнне разило лиш те, що ві н У сім по

ганськім творі не зустрічав імени Христа . Сього рода пс:нхічниРі 

настрІй загнав "ВГУСТННІІ у табор мвнlхеів. Там він сподізаВСI( 

найти все те, ЧОГО бажала його душа, бо М8ніксї обіцяли своїм 

іс.повідниквм пізнаннSI s виключенням віри Н8 основі самого 

авторитету. ОПРВВДУВ8Лі\ гріхи нечистоти тим, ЩО ВОНИ ( В тілі 

чоnон/ка природним і конечним злом, а також не бракувало 

8 їхній Вірі Імени І суса Христа. В 374 р. Августин став слухачем 

(auditor) маніхейськоі секти. Хотяй у сій секті F\вгустин ніколи 
не перейшов АО степеня вибраних (доскоиалих) і нІколи не най· 
шов у ній ДЛЯ себе суп окою, то всетаки ЩІШИВСЯ 8 ній на 

довші літа (374-383). 
Перехід f\вгустина до секти мвніхеів був тяжиим ударом 

AI1SI його матери. Воиа молилаДІ ЗВ синв й оплакуаDла ЙОГО 

більше, ,.к звичайно оплакують мвтері тілесно померших дітей. 

Один епископ потішував її: .. є річю неможливою, щоби снн. 

за "КИМ проллято стільки елі" пропав· (Conf. З, 11-12). f\вгустин 
був зрвзу ревним і переконаним прнклонником, в навіть ВПО

столом нової віри. Та 8недовзі в ін. щоправдв не зрнваючи на

зверх з маніхея мн, охолонув з першого запалу і зневіривс я в на

уку маніхеїа. дальші студії. фільософічні й природничі (астро
номІ,.), переконали його, що релігіl1ні космольогічні навчанн. 

мвн/хеїе ее фантазоаання, незгідне з наУКQВОЮ дІйсністю. а tхня 
ексегеза св. Письмв самовільнв 11 насильнв. Епископ Фавст і, 

Мlл(Ве, гордощі MaHixeї!l, АО якого вонн відіслвли f\ВГУСТИН8 

З 110ГО сумнівами, поквзався f\вгустинови людиною без ніякого 

знання. Розчарований уманіхеТзмі, f\вгустин тількн ще БІльше 

упередився до христl.нствв і став скептнком, яких тоді поміж 

освіченими було богвто. Одначе і скептицнзм, що віАМОВЛ.В 

чоловікови спромогн АОСЯГНУТИ правду. не міг надовго вдово

лити несупокійного f\вгустинового ДУХll. 1\вгустин нік" не міг 

311I1ИWИТИС. У байдужности СУПрОfИ нвйвисwих житт<"нlt 

питань. 

В МедіОЛRні наЙШОВСIІІ 1\вгусrин НІІ аюнвчному й поваж 

ному ствновнщу, в окруженню мвтери, енна Й приятелі". Мати 



185 

продунувала над ТНМ, щоби f\вгус:тин заключна тепер 'В

конне СУПРУЖЖВ І РОЗПОЧ5В гідне житт •. Тимчасом у душі "вгу

стина счнннлаС51 тяжке А ріШ81Оча життєва боротьбв. SlK" Й ПО· 

кінчилеся побідою. що далеко вийшла поза скромні задушевні 

бажанн. його матер и. f\вгустин зустрінувся В Мед10Л5lні 3 місце
вим епископ ом, св. R.нsрозіIМ, і СПІВ пиnы�QQ навідуватися ив 

його проповіди .• Я почав любити f\мsрозі,. - каже f\вгустин -
не ЯК учителя прввди, бо в Церкву 51 був цілковито зневірений, 

але тому. що він Аобре ві.о,НОСН8СЙ ,110 нене. Я ре8НО ХОДИВ на 
його пропивідн, розумі(ться, не зі щирою ДУМКОЮ й ціллю, але 

щоби провірити його бесідннцький дар І переконt.lТИСЯ, ЧИ й оскІльки 

він відповідас тій славі, яка про нього ходила. Я слІдив уважно 

3В словвми його б~сіди, для змісту я був баЙдужииЙ. бе ~IBBiTb легко-

8еЖИ8 соБІ його. ПРИИfIДний виклад роБИ8 мені прис:мн ість" 

(Conf. 5. 13). З чесом noчав ділати иа 1\вгустииа і сам зміст 

1\мврозіС:вих проповІдей Т8 вводити його в несупокіЙ. Він взявся 
за лс:ктуру НОВОПЛ5lТОНСЬКИХ творів і листів св. 1\п. Павла. Ноso

ПЛЯТОtіСЬКD л(ктура РВ8ЛО в душі f\ВГУСТИН8 останнІ нитки, якІ 

ного ВЯ3811И 3 маніхеїзмом, ПО5lСНЮЮЧИ йому дійсну причину зла 

на СВІТІ . Згідно 3 наукою ПЛ5lТОНВ про ідеї, свІт с: тІльки 

тінню, відбиткою Бога, иайс:овер шенійшого С:СТВВ І найвисшаї 

правди. Зло не с: чимсь реальним, ЄСТВОМ, а тільки негвцlС:ю. 

недосконелістю. Також і скінчеНІ!! ВОl1Я чоловіка (. недосконала; 
вона надуживас: свос:ї свободи і спричиню.: ЗЛО, гріх. ЧитаННfII 

листів св. 1\п . Паала діЛ2lЛО знову на "ВГУС111на ТИМ, щО гордій 

поганській фільософії протиставило покірливу мудрість у Христі 

тв звертало ного увагу на сипу божої паски. Побожний C8f11-
щеник Симпліціян оповів 1\вгустинови про ретора ВІкторина, 

який навернувся в Римі на старости літ і прилюдио зложив 

ісповідання віри . Земляк Понтіціян став f\вГустинови розповідати 

ПРО монаше ЖИТТЯ, як воно поширилося на Сході і перекида 
С:ТЬСЯ на Захід та навів йому конкретний приклад, 8 саме, що 
під впливом прочитаного жнття с в. 1\нтонія ДВВ приtlтелі-дворяни 

ПОКИНУЛІІ двір І пішли У черці . Рішучість тих людей засоромлю

ваЛ8 f\вгустина. Він робив собі тяжкі докори совісти. що відНла 

да.: СВОС: невернення з дня не деиЬ. Зі своїм земляком і п рияте 

лем f\ліпlс:м вІн пішов до городу. Душевна боротьба f\Bryc111Ha 
добігала до кінця. В його нутрі велася ще суперечка між старим 

налогом, який говориа: .. чи ти віриш. шо без мене видержнш(-

і між чистотою, IIKl! ЗНО8у налягала на 1\вгустина: _могло стІльки 
мужів і жІнон, чомуж би не міг (Н, 1\вrустине ,,- 1\вгуетнн НННУ8СІІ 
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під смокове дерево і 3СnЛЯВСЯ сльозвми. Серед ТОГО він почув 

s вікна сусІднього ДОМУ голос АНП1НН: "Возь"и і читай, еозь",и 

і чнтвйJ" (folle,lege; tolle, lege! - Conf. 12. 29). R-егустнн піднявся, 
8S:IIB У руки листн СВ. f\n . Павла, і став читати місце. на якому 

отвори в книжку: .Не 8 гульні і пянстві, не 8 люБОАійстві й роз

пусті, не 8 сварнІ й З8ВНСТИ. f\ле одягніться ГОСПОДОМ нашим 

Ісусом Христом, і не .DОГQджуЙте тілу в ПОХОТІІХ· (РНМІ'І . 13, 
13 сл.). f\arYCTHH взяв все те З8 божий ГОЛОС і рІшився ПОСВЯТН"!"НСJl 

Богу й Церкві. 

Літом 38б р. , у трнйцять другім році ЖИТТЯ, R.ВГУСТИИ по

минув учительську службу й усунувся на хутір СВОЙОГО ПРИJlтеля 

Верекунде, С8яісівсum, недалеко Медіоляну разом 3 мвтірю. с и

НОМ, f\лlпіr.м і іншими прИJlтелями. Там він приготовлявся до 

хрещення, яке й приняв з рук св. 1\мврозія на Великдень 387 р., 
а з ним також ~oгo син я,деОД8Т і його нерозлучний приятель 

1\nJпіЙ . 1\вгустинове неспокійне серце иайшло остаточно звспо

коt:ння в Бозі, а для його матери була ее нейщасливіі1ша днина 

П життя . 

Під осІнь 387 р. вибрався 1\вгустин 3 Медіоляну до вітчИни, 
бажаючи там спІльно 3 приятелями жити на монашнй лад. ПО 
дорозі 38хоріЛ8 й померла в ОСТІі його Н8ТИ. СВ. Моніка. еє 

задержало 1\вгустина в Римі майже на рік часу. Щойно в з88 р. 
він вернув до родинного нісця, продав батьківщину, розділив 

СВОС: майно поміж убог ... х Т8 вибудуаав нонастир. у ЯКОМУ З при
ЯтеЛЯми посвятнвсSl цілковито молитві й літературній праці. В тім 
чесі помер текож його син 1\деодат. 

В 391 р. перебував я,вгустин у недалекому епископському 

місті Нірро Reglus. бо хотів там при(Днати ДNЯ СВОЙОГО мона

шого кружка одного ВНЗН8ЧНОГО чоловіка. Саме у сьому часі 
стеренький місцеВий епископ 88лt"рій 38жадав собі до помочІ 
Аоброго священика-проповідника. Всі звєрнули свою уВ8ГУ иа 

1\вгустина . Нічого не помогли ВИПРОШ)lвання І віДМОВЛЮ8ання 

1\вгустине. Він приняв свячення пресвитере й УРЯД проповіДНИК8, 

потішуючися ТИМ, щО буде нати змогу оснувати новий нонастир 

у містІ. В 395 р. 1\вгустин став епископом-помічником 3 прввом 
нвслідСТ88, е 'араз у слідуючім році і в сорок другім році життя 
дІйсним епископом 8 Нірро Regius на місце помершого Ввлс:рія. 
Як епиСКОП ЗфН5ІВ собі І\вгустин своею ревною душпастнрською 

й гуманІтарною працею всІх своіх вІрних. Коли опlСЛ51 1\вгусти
Н08И ДОЛУЧИВС51 ще надмІр нонечиоі n!тервтурноТ праці 8 обо
ронІ вІри перед росм (ретнків, І\вгустии приБР8В собі до помочі 
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в управі епархії епнскопа-помічника 3 правом нвслідеТ88 в осоБІ 

Гераклія 8 426 р. В 429 р. впали до І\фрнкн IIрі!lнські ваНДВЛИ 

під ПРОВОДОМ Гайзеріха, 3НІ!Іні зі своіх ДИКИХ пустошень, що аж 

ввійшли 8 приповідку . В часі, КОЛИ ВОНИ оБЛIІГllЛИ Пппо, RBryc
ТНН захарів на пропасницю й помер 28 серпи'я 430 р. Св. Фуль
гентій і інші епископи, прогнаНі з Rфрнкн ВріIlН8МИ, звбрели 

його тіло Н8 Сардинію. За старання,", льомбllРДСЬКОГО КОРОЛЯ 
ЛюітпраНД8 перенесено тіло f\вгустина в УІІ ст. дО Павії, де 

80НО СПОЧН88t: дО нині в місцевій церкві св. Ап. Петра. 

За ОДНОДУШНИМ СУДОМ цілого католицького потомного світа 

f\SfYCTHH є найбільшим поміж всіми ОтЦЯМИ Церкви. Навіть іно

вірці висловлювалися про НЬОГО 3 найбільшими ПQХВ8леми (рефор

матори ХУІ ст., Янзеній, Фотій, Максим грек, Теофен Проко

поаич) та Ч8СТО будували на його авторитеті свої системи і блуди. 

В останньому часі З8ЯВИВ Гарнак, що не було другого чоловіка, 

крім хІба одного 1\п. Павла, якого ДУМКОЮ і духом ми жилиб 
стільки, що f\вгустиновими. 1\вгустин се нойбільше цілий чоловік. 

якого колинебудь мапа Церква, геній, який приходить рвз на 

тисячеліття. Він визначався незрівнаним богатством талану. Своїм 

.нсоким спекулятивним умом f\вгустин ,аосягав найабстракт

Нlиші питання фіпьософії і віри. Як самостійний і незвичайно 

пронизливий мислитель він займався 3 великою легкістю нвй 
ріЖИОРО.QИіЙшимн предметами : фільософі€ю, догматикою, ексе

гезою, ЇCTopi€IO, граматикою, навіть поезією. При своїй великій 
працьовитостн f\вгустин засвоїв собі майже всі духові скарби 
старинного світа. Усім фіпьософічним і теольогічним досягнення:м 

сеоіх- попередннкlв він дав синтезу, своє власне освітлення 

і власну печвть та збогатив їх своєю власною ДУМКОЮ. ЯК гли

бокий психольог, f\вгустин умів чнтати тайнн людської душі 

і збагнув її жагу так, як иіхто інший, У своїх безсмертних Іспо
віданнях. До пізнання й боронеиня прввди, якоі шукав просто 

з пристрастю, 1\вгустин заСТ!lВИВ не тільки СИЛИ ума, але й усі 
прочі сили душІ . Він € заразом фільософам, богословом І мі
стиком тв завзятим І лячним для противників контроверсистом. 

f\вгустинова теольогія меє СВОЕ:рідний. характер . Се не тільки 
саме теольогія: ума, але й theologia cordis. Дві головні сили душі, 
ум і серце, працювалн у нього спільно над досягненням превди. 

Інакше 80на, досягнена свмим тільки умом, булаб мертва, 8 до
с"гнеиа свмим тіЛЬКИ серцем, яке не BMi€ думати, не булаб 
схоплена у цілІм І дійснім сеоїм змісті. Через сю афеКТИ8НУ ме

тоду Августиноаа догматика виходить житт€воlO. Про твТисТ8В 
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віри він говорить коротко і ] 811:3КО, зате 6огато 3УПННSlЄТЬСSl над 

життєвими питанийМН УП(!lДКУ. ласки і спасения. f\феКТИ8Н8 ме

тода с: безсумнівно ОДНОЮ , ПРИЧИ Н, що ., РО38S1зці сих питань 

Rвгустин не все був зрівноважений. 

у парі 3 Т8П8НОМ іwла 8 f\erYCTHH8 також його велика свя
тість. Його душа, що була колись regio egestatis. наНШЛ8 11 Бозі 
не тільки свій супокін, але і свій КОрМ_ Вона могла розкошуввти 

8 любови Бога: .frui Оео c8Titate- (Ое doctr. Chr. 1, 4, 4). Після 
тої побіди, яку f\вгустин відніс геройськими зусиллями НВД СВО

іми власними пристрастями, у нього продовжувалося дальше 

таке саме геройське змагання не тільки в,а,ержатися на nобутім 

становищу. але скинути зі себе все, що низьке й неГідне, та 

стремітн ДО як найбільшої ц.осконалости. Зі сам одосві.ау мав 

І\вгустин глибоке розуміння люц.ських немочей : до власних він 

признавався з найбільшою щирістю й покорою, /],ЛЯ чужих ви

"вляв нt.lЙдt.lльше йдуче вирозуміння й великоДvшніс:ть. З при

роди І\вгустин був ввічливим для в сіх, сердечним для приятелів, 

спочутливим ДЛЯ вбогих. 

Просто неочікуваний є 8 f\вгустина, фільософа і містика, 

дар управляти ДРУГИМИ, який він виявив як оргаНlзатор і ДУХ08НИЙ 

провіц.иик своіх монастирів, в опісля як гіпоненський душпвстир 

владика. 

Авгу стин визначався також великим письменницьким хистом 

і виробленням. Будучи професором реторики і граматики, віи 

мав иагоду уочно поЗнайомнтися 3 правилами літературної КОМ

позицП та попрввности і гладко сти вислову . Вже 3 ПРИРОДИ аіи 
мав велнке SoraTcTBo. ріжнородність і оригінальність думок, ве

ликий обсерваційний змисл УЗ гнучкість і ж ивість слова. Літера

турно стара нии ми є головно його початкові твори. Пізнійше 

F\BrYCTHH числився вже в першій мірі з користю своіх читачів 

(у пропоиідях - своїх слухач ів) і тому звеРТ8В увагу не так на 

форму, як на сам предмет. f\егустинови, як письменниковн, роб 

лено хіба ті закиди, що він нераз любить запускатися у за

надто дрі5ничкові аналіЗи, нераз За богато с илкус.ться на вишу

кані реторичні прикраси (антитезн, гру слів) та знижуєтьс" 

у мові до простого (варварського) говору ПРОСТОПЮJJ.Дя_ 

f\вгустина дуже часто називають Н6Іймодернlйшим між Отц,.

МН. ВІн і справді є чоловіком нинішніх часів, і то не ТІІК на 

саОТI[ манівц"х, як у своТй побідній боротьбі, якою добув собі 
лік на саоТ дух овІ й моральні неl'Сочі, про котрі його освіАОМИnМ 

власнІ блукання й УП8дt<и. П іА СИМ огл.,о,оl'l F\BrYCTHH - нин і 
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так Cl!IMO добре, 11< за С80Іх часів - t: учителем, де ІІІ< ШУМ8ТН 

АЛІ себе змісту ЖМТТІІ, суп ОНОЮ й "ОГОАМ душі, ЩВСТІІ. 

1/. Твори Августина. 

ЯК власний твір RSrYCTHHlI Confessiones - вnраВАі не 8ВТО

біографія, впс радше особисті розважання про Бога - с: ГОЛОВННМ 

жерелом до життя Августина, так само другий його власний твір, 

Retractetiones, (знову ключем до його літературної ТВОРЧОСТИ. 

Retгactationes (себто ревізія), написані пІд кінець життя (он. 427). 
дають у ДВОХ книгах перегляд усіх ПНСЬМ f\SrYCTHH8 за час від 

йОГО навернення і перевірюють Їх КРИТИЧНО. Всі свої письма,крім 
листів і прОПОВідей, Августин чергує хронольогі'іНО. часто ПОдВС: 

ТІ. нагоду. ціль і провідну ДУМКУ nI поправляс: іхні помилки 

й неточности, передусім догматичної Н8ТУРИ. Confessiones ( ЙОГО 
сповіддю 3 моральних прогріхів рвншого ЖИТТЯ, Retractationes 
знову сповіддю 3 доктринальних похибок у ран ших творах. 

В цілости він вичислює своіх творів 94, в перші~ книзІ 27, на
писаних до часу коли він став епископом, в другlи 67, з його 

епископських часів. Поміж вичисленими творами бракує двох, 

Ое praedestinatione і Ое dono perse\lerantille, бо ВОНИ не були ще 
написані в 427 р. З вичислених творів декілька пропало. Також 

біограф Августина, Поссідій з Калями, подає при кінці свойого 

твору Vita s. f\ugustini список Августинових творів, Лl1Стів і бесіА 

усього 1030 письм: Indiculus librorum, trl!lctatuum е! epistularum 
s. f\ugustini. 

f\вгустин є найпліДнійшим із західніх старо-церкоаних пись· 

менннків і заР1l30М найбільше всестороннім. Усі його твори -
крім двох вже згаданих , Confessiones і Retrectlltiones - можнв 

поділити на фільософ і чні, апольогетичні, полємічні, догматичні, 

етичні й пастирські, ексегетичні, Quaestiones ріжного змісту тв 

ПРОП081ди й листи. 

1) ФlльософlчнJ твори. 

Фільософічні діяльоги f\ВГУСТИНI!І се його найраншl письма, 

3 найблизшого часу до охрещення І піСЛSI охрещеиня. ВсІх іх 

остало вісім: чотири 3 часу побуту f\вгустинв в Cassiclacum 
(386-387), чотири дальші - з пізніl:tшого часу. 

а) Сопіга f\cademicos (проти скептикІв), у 3 книгах, доквзу«, 
що чоловік може й повинен осягнути певнІсть у піЗН8ННІО правди. 

Саме ШУК8ННR правди, а також сама тІльки правдоподібність не 
вдоволюють чолоаіка й не дають йому щаСТff. 
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6) De vita beat8 переводить ,пома з, що правдиве Щ8СТй' чоло-

віКlI поляга! у пізнанню БОГІ!І. . 
В) Ое ordine ПОSlСНЮ( передусім СТІІНО8ище зла у ПЛАні бо

жого провидіння. 

г) So\iloquia в 2 книгах, діSlЛЬОГ f\вгустина 3 розумом про 

середники пізнання надзмнсповнх правд, передусім бєзсмеРТНОі 

,ІІушl й Бога. 
г) Ое immortalitate animae, продовження ді яльогу SoliloquiB. 

в 14 ГЛВВ8Х, наПИС8не в МедіОЛSlні 387 р. 
,11) De qUllпtіt8tе Bnimae - про достоїнство душі ЯК нема 

теріяльного єства та про її ЧИННОСТИ, Н!lписвне 8 Римі 388 р. 
е) Ое magistro, діяльог зі СННОМ !\деодатом, написаний по 

поворотІ F\SfYCTHHa до F\фрнкн В 389 р., ГОВОРИТЬ "ро Бога, що 
І: так само жерепом всякого пізнання, як t: жерепом всякого 

буття. F\SfYCTHH навязу,: СВОЮ тему до слів Мт. 23, 10 (.Не звіться 
наставниками, бо один є ваш наставник Христос·) і виска,ує 

глибокі гадки про людську АУМКУ Й мову. Сей твір Е вже неначе 

пращанням f\вгустина 3 фільософією. 

с) Енцнкльопедія сімох вільних штук, не доведен. до кінця, 

3 я кОЇ В цlлости остав лиш і нспірований f\мврозієвими гимнами 

твір De musica в б книгах і витяги 3 граматики та начеркн 

основ дІялектики й реторикн. 

фільософ ічннй твір De pulchro et lIpto, який f\вгустин нв 

писав ще тоді, коли був професором реторики в Картагіиі і мані

хейцем, пропав ще за життя f\вгустина. 

Фільософічиі письма f\вгустина відзерквлюють нам ту стадію 

його внутрІшніх переживаиь, коли він завертав перші свої кроки 

до Бога. В тих ПНСЬМ8Х вІн старається поклвсти розумові основи 

вірі в БОГ8 . Для тоі ціли він підібрвв собі иайбільше спІритуалІ

стичну систему ПЛЯТОН8, а ще радше систему НО80плятоніків, 

у якій мудрістю 8важалося певне, 8щаС1lИВЛlOюче чоловіка піз

Н8ННЯ Бога. у сьому чвсі f\вгустин був ще того переконання, що 

зусиллями розуму можна ді йти до совершеного пізнання Бога, 
8 тим свмим до мудрости й щастя зеразом. Опісля він справив 

себе у сьому ЗГЛflді в своіх Confessiones. а формально в Retrec
tetiones. Завдяки плятонівській фільософіі f\вгустин вил!чився 

зі скептицизму й наблизився до христіянства тв остав опісля 

рвз иа завСіди під П впливом. Одначе він не слІдував зе нею 

Н8 сліпо (на пр. не прнняв 3 неі вроджеНИI( ідей). але пере пустив 
і1 крізь фІльтр христіянствв (.охрестив Пnятона·). З науки ПЛlI
тона він переняа такі голови і точки: 1) саме поняття фільософії 
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ЯК ВНС:ШQГО пізнання Бога й вічних річей; 2) методу степенів. по 
51КИ)( ДУХ СПИН8~ТЬСSl 38 чергою дО СЬОГО пізнання; 3) паН5ІТТIІ 
Бога ЯК загального принципу буття, правди й добра; 4) ПОГЛІІЦ 
про те, що СОТ80реннй світ ([ сущио добрий; 5) т. 38. первІсн 
ідеї 8 Бозі Odeee exempla res). 

2) f\поль огет нчні твори. 

Виключно впольогеТИЧНQГQ змісту ([ два невеликі твори 

РіВГУСТННВ: Tr8CtetuS adversus Judaeos. у якому f\erYCTHH преАСТ8~ 

вnкс: справедливість Бога. що проявилася у в ідкиненню жидів. 

і Ое dіvіпаtіопе decmonum, у якому він розсліджу.: пророцтвв 

демонів та виказу.: їх неОДНІ!ІI<ОВість 3 преДСК8зуВ8ННЯМИ БІБлійних 

пророк І в. 

Свого рода аПQльогією. найбільшою 8 хрнстіянській старо

вині, с головний твір f\erYCTHH8 Ое civitate Dei. Самою лиш впо
льогіr.ю за мало вважати сей твір тому. що він r. рівночасно 

також історІєю. фільософіt:ю історії. а навіть теольогlr.ю ( .живою 
теольогіr.ю а рямцях історії людства-). У ньому А.вгустин пред

ставив ділания БОга в історіі світа в подібний спосіб •• к прер.
ставив ділаиня Богв в життю однниці У своїх Ісповіданнях. 

De civitate Оеі (Про боже царство) в 22 книгвх иаписвв 

f\вгустин зі слідуючого приводу: В 410 р. f\nЯРИХ . король візиго

тів. здобув і знищив Рим. Від непвмятних часів був се найтяж

ший допуст. який упав на римську державу. по перше тому, що 

він "ОТРЯС ті основами, а по друге тону. що попадення стомщі 
в руки варварІ в було великим упокоренням римськоТ гордости . 

Погаии, що вправд! були тоді вже у меншости, поновили старІ 

обвинувачення проти х ристіян. начеб то їхня реліг і я була виною 

"тих нещасть, що спадають иа державу. 3а політеї,му, за старнх 

богів, не було таких нещасть. Навпаки. під опікою старих богів 

Рим став володарем світа. Христіянський Бог ие зміг охоронити 

міста від нещастя, яке на нього накликали поганськІ боги, гнІв" 

ні ЗІІ те, що аіру 8 них 8ИНИЩУr.ться. Біженці зі столиці розне

сли сі обвинувачення по провІнціях, ніж іншим і до Картагіни . 

Сього рода толкования упадку Риму не остали без вражіння. 

Рештки поган використовували його. щоби сере,а христіян підри

вати ДУХВ віри Й мали під сим оглядом успІх поміж слаБОДУllами 

та поміж тнми з1світщеними христіЯtНIМИ. які пристали до Церкви 

БІльше Зврля особистих користей ніж 3 переконанн •. Тоді при.
т:е.ль R,агустииа Маркилин, трибун і нотар у Картагіиі. вважаючи, 

що f\BrYCnfH тут найбільше покликаний, звернувся до нього ,і 
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383Н80"'. щоби він дав відповідь на сі обвинувачення. "ВГУСТНН 

прtЩЮВ8В Н8Д ТИМ твором, якии і присвятив Меркилнновн, від 

411 ДО 426 р. і оголошуваВ його честями. 

f\arYCTHHia твір виріс дотакого великого обtму йпереЙШО!l рянці 
звичайної епольогії, бо автор не обмежився до самого ПИТ8НН" 

божого провидіння Н8Д римською державою, 21; ВЗЯ8СЯ розбирати 
питання божого провидіння НВД цілим ЛЮДСТВОМ У НОГО історич

ному і майбутньому ЖІ Т11О. Ціле ЛЮДСТВО від ПОЧllТКУ ПО кінець 

світа він поділив на двв цврстрв, боже ЦIJРСТ80 й царство світа . 

ЛЮДИ належать до ОДНОГО ебо другого царства через любов: 

.Fecerunt itaque civitates dU8S emores duo. terrenBm scilicet, зтог 
sul usque ad contemptum Оеі, coelestem уего, етог Dei usque ad 
contemptum sui- (14, 28). Поміж обома сими царствами ведеться 

ніколи невгаваюча боротьба, у яку змішується боже провидіння 

й веде 1У ч~стнну людства, що Нlмежитьдо божого царства, до 

ОСТІІТОЧНОЇ побіди У вічности. 

Твір ,І1іЛИТЬС51 на дві части. Перша часть, книги 1- 10. 
є принагіднею Іщольогією, відповіддю поганам на іхні обвинува
чення проти христіяиства: Культ поганських богів є без ніякого 
хі сна, бо він не приносить ані земного ані вічного щастя ; ХРН

Сlіянство не має претенсі й охоронюввти людей від земських не

щасть, тільми робнть іх супроти тих нещасть рівнодушннмн, 

вмвзуючн на вічність. Друга часть, книги 11-22, є широмо 

закроєною і ГJJибоко спекулятивна конструоа8НОЮ системою, 

у якій Августин виклгДI!!Е свою науку про ДВІ!! царства, Тхній 
початок, розвій і кінець.. Він бере ту боротьбу, яму розпочали по

гани проти христіянства З нагоди упадку Риму, тільки 3!\ ОДНО звено 
у вічній боротьбі божого царства й царства світа, прецставлЯЮчи 

боротьбу обох тих царств в П історичному перебігови від упадку 

ангелів аж по сучасну хвилю, а опісля дальше у фlльософічно

теольогічнlй спекуляцП аж по остаточний СУД, на якому насту

пить розділ обох царств і дефінітивний тріюмф божого царства . 

ТаК Августин дав своїм твором перший зразам фільософії Історії. 

Як ж.ерел уживав f\erycTHH творів Ціцерона, Варонового (нині 

затрачено го) твору f\ntiquitates гегит humanarurn et diviMrurn 
І ЕвсевіЄ80Т хроніми в латинськім перекладі Єроніма. 

З) Полємічні твори. 

Полємічні письма f\вгустииа, нвнчисленнlншl кількістю, звер

ненІ проти манlхеТв, Аонатнстів, пелягіян і семіпелягіян та аріян. 

Вони теольогічно важні, бо в них нема нічого особистого, а хо-
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дить тільки про чисту правду. В деяних випадках "ВГУСТНН лише 

скріплює 8ргументи, виска]вні вже його попередниками, одначе 

у більwости случsів він сам внсквзує зовсі м ноаі IдеТ, "к\ при

""ЛИСЯ на З8всідн у пізн і йшій теольогі1. Вкоротці п ісля свойого 

навернення, по повороті до вітчини, в і н с.Т8нуа до боротьби 

3 Мtlніхеїзмом. До тої секти він сам колись НllлеЖ8 В , добре 3Н88 

її HlIyHy і письма , 8 З8разом й небезпеку , яку ся секта становила 

для його земляків . Як СВRщеННКQВН й гіппоненськомуеПНСКОПО8Н 

прийшлося йому раз-у-рвз зустрічатися й переЧИТИСJl з до н ати

стамн, які в f\фриuj утворили ОСібну церкву. сиnою М8йже до

рІвнюючу натолицькій Церкві . Після заняття Риму віЗН ГОТ8МН , 

РИМСЬКИЙ збіглець Пелягій і його товариш Келєстій принесли до 

f\Фрнкн нову єресь, що перечила первородний гріх J потребу 

пасни ДО СПllсення, а відходячи опісля на схід, лишили на зв

ході завЗятогО обор.онця своєІ науни в особі італійського епи

скопв ЮліЯН/:І з Енлянум. до боротьби зі сею єрессю f\вгустин 

зібрав усі свої сили й ПОЧИНlIЮЧИ від 412 р. в і в П аж до нінuя 
жипя. f\вгустинови прийшлося боротися ще навІть проти арі· 

яні JМУ, що переді стався до f\Фрнни З мандрівними народами. 

f\ріянсьний епископ Максимін, з яким f\егустин мов найбільше 
до діла, прибув до Гіппо з наємними готськими цісарськими 

військами. На короткий час перед смертю (428-429) наПИСI!В 
f\вгустин на просьбу картагінського діякона Ouodvultdeus·a НІ!· 
черк історії єресей De haeresibus від Симона Чарівника до Пе· 
лйгія (всіх 88), подаючи основні точки І": науки і Ухні блуди. 
Треба ДОдllТИ, що f\вг устин всі ті єресн, які поборював своїми 
письмамн, ПОООрЮВ8В ТlIКОЖ ділом НІ! соборах і в диспутах та 

апроповідях . 

8) пис:ы'll8 проти 1'118иl:llеr • • 

Проти маніхеів f\вгустин звернув дванайцять своіх твор і в, 
у яких зБ ИВ!5t: блуди маніхеів (про початок CBiTlI, зла) та деМ8С· 
кує маніхейських "Аосконалнх". що свою необичаЙиіс.ть при· 

сЛОНЮВ8ЛИ УД8ВІІНОЮ строгістю: 

De moribus Ecclesiae catholici!le еі de moribus manichaeorum, 
у двох кннгах. 

De Genesi contra mi!lnichaeos, пояснення трьох перших глав 

книги 5итія, у двох книгах. 

f\cta seu disputatio contra Fortunatum manichaeum. звІт з ди· 
спути, яку Rвгустин мав у Гіппо 392 р. з Фортунатом . Поко
наний у диспуті Фортуиат утік з Пп по. 

13 
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Ое 8ctis cum Ре\ісе manichl1eo. ПОКОНI1НИЙ у диспуті Фелікс 
Н8веРНУ8С. до Церкви. 

Contra I\dlmantum Manichaei discipulum, збнва€ ПИСЬМО Аді

манта про суперечности між обома Завітами. 
Contra epistulam Manichaei, quarn vocant fund2lmenti. проти, 

письма самого основника секти Манеса про два принципи істио

ввння та про початок світа і 3Л8. 

Contra Faustum manichaeum lіЬгі ХХХІІІ, дуже обwнрниi:t твір 

проти Фавста з Міл[ве. Фавст був маніхєнськнн свіТ0 чем, до 

якого М8ніхе нцl СПРЯМУ811ЛИ були f\вгустина, коли він У Їх секті 

почав пвдати 11 сумніви. Устне ДИСПУТlIo F\вгустина з Фавстом 

у 392 р. переКОН8ЛВ "вгустнна про крайній брак знення у Фавста. 

Коли Фавст написав ОК. 400 р. великий, але марний змістом твір 
проти христі.нськоТ біблії, 1\вгустии дав на нього основну від

повідь, яка « апольогією обох Завітів, отже жидІвства і христі

яиства заразом. 

Contra Secundinum manichaeum, проти римлянина Секун

дина, яки/:! старався Августина знову навернути на маніхеїзм. 

De 1іЬего arbitrio. діЯльог у трьох книгах, який вказує, що 

жерелом зла ( свобідиа воля чоловіка. 

Liber de паіита Ьопі contra manichaeos, найліпший проти

MaHixehCbKHH твір Августина, у якому в ін доказу«, що все буття 
« добре так як Бог, його творець, 8 зло не ( нічим позитивним 
alТe тільки негаці(ю добра. 

Llber de duabus animtllbus перечить дві душі у чолоаіка 

добру і злу, які по навчанню маніхеїв малиб походити через ема

націЮ 3 обох принципів буття. 
Проти ПРИСКlліяністіВ, дуже спорідненоі з маніхеТзмом (реси, 

основаної в Еспанії Прискіліяном (t 385), Августин написав Ad 
Orosium сопіга Prisci1liMistas et Origenist8s (415). Августинове 

f1ИСЬМО Contra adverserium Legis et prophetBrum, написане проти 
()езlменного меніхейця або M8PKiOHiТ!l, якИй у Гlппо розкидев 

<:вою брошуру, ре Н8вчев, ЩО Ст. Зввіт і перекаЗУВ8не в ньому 

сотворення світ& походять від злого бога. ПИСЬМО De fide contra 
ml!lnichaeos, печатане передwе між твор&ми Августина, с здасться 

твором Августинового приятеля ЕВОДіll. 

б) Пнсьма протн .. онатнетІ • . 

у своіх письмах проти Донатиcrів, які З8 Августииових часІв 

помимо внутрішнього рОЗ[ДнаННIІ і репресій світських воло· 

.дарів - представляли поважну силу і загрозу ДlТЯ Церквн, зай-
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ма~ть<:я Августин ПОЗИТИВНИМИ питаннями С8ЯТОСТИ Uеркви й важ

ности С8. Тайн, удlnЮ88НИХ строітenямн-гріwниканн : 

Psalmus contra partem Donati вбо PS2llmus abeccd8rius (упо
жений Т8К, щО слідуючlза собою строфи РОЗПОЧНН8ЮТЬС51 БІжучими 
букввми Л8тннськоі азбуки) був призначений ДО прилюдНОГО 

співани. в церкві, щоби вірних поучити про ПОВСТ8НН!f Й суть 

донвтизму. 

Contra epistulam Рагтеп іапі (письменника й епископа, наслід

НИКВ Доната). 8 З КНИГ!!Х, ( Відповіддю на I1I1СТ(8 властиво трактат 

у трьох книгах) ПарменіSlна до 1ихоніЯ, в якому ПарнеНіЯН збивав 

вІдокремлений від Н2ІУИИ р.онатистів а згідний 3 наукою К8ТОЛИЦЬКОТ 

Церкви ПОГЛЯД. що воюючи Церква є мішаним товариством, т. 3Н. 

зложеним 3 ПР8Ведних і грішних. 

De b~ptismo contra donatistas, у 7 книгах, Доказу« важність 

хрещення уділено го єретиками проти ЦОН8тистів, якІ В сьому слу· 

чаю віЦКЛИКУВ8ЛИСЯ на ~аторитет СВ. Кипріяна. 

Сопіга litteras PetiJiani (еп. з Цірти), а 3 книгах, є пастир

ським листом (1 книга), остерігаючим вірннх перед протикато

лицьким листом Петіп і яна до свойого духовенства, і дальшою 

полс:мікою (2-3 книга), яка з сеТ причини ВИВЯЗ8лася між RBTY
СТИ ном і ПетілІяном. 

Contrll Cresconium grammaticum paгtis Donati, 8 4 кингах , 

проти Кресконія, адвоката з Цірти, який стаНУ8 ., обороні Пе

тілІяна. 

De unico baptismo сопіга Petilianum. 1 книга. 

Breviculus collationis cum donatistis - витяг з актів три

диевної диспути про Церкву в Картагіні 41 1 р., на я..кіЙ було 
присутніх 286 католицьких і 379 донатистичних епископів. 

A d donatistas post col lationem, 1 книга, &: зазивом R.вгустина 

до поконанмх на картагінській диспуті ДОН8тистів, щоби вони 

навернулися до Церкви. Крім сього Августин лишив ще три 

письма Gesta cum Етегііо, Sermo ad Caesariensis eccleslae р l еЬет 
і Сопtга Gaudentium, написані у звязку 3 даремними його ста

раннями навернути двох речників донатнстів на картагінськ іl1 

конференції, Емерита, еп. Кесарії мавретансьної, та особливо 

впертого Гавдентік 3 Тамугвді. 

f\d catholicos epistula сопtга donatistas або De unitate Ecclesiae 
(. ВИТЯГОМ, яний З протидонатистичних письм R.вгустииа зладив 

котрийсь із його учениніВ. 

ІЗ· 
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. ) Пме,""!! протм пел.гlsн. 

Боротьбу .RВГУС:ТИНI1 з пеПRгіянізмом МQЖНс. подІлити Н8 дві 

фвзи. першу - наступну (офензнвну, 411-418) протн ' Пелягія 
й Кел€стIJI. "ка покіН'4НЛIІСЯ Qсудженн.м пеЛЯГіяніЗму римськими 

папа ми Інокенті(м і Зосимом, і другу - БІльше оборонну (419-
430) проти Юліяна 3 Еклянун і проти семіпеЛRгlян, яку перер-

88118 аж смерть "ВГУСТНН8. Проти натурвліСТИЧної системн Пс

пягі. і Кел(стіR, які формально перечили УПllДQК чоловІКА Й по

требу паски до (песення, а 8 послідовностях підривали у хри

стlянстві все те, що 8 ньому надприродне (цІль 80плочення 

й відкуплення, Церква. св. Теннн), f\erYCTHH боронив передану 
8 Церкві науку про первородний гріх і про конечність внутрІш

ньої божоУ /Твенн до спасення . 

Проти Юліяна з Екляиум боронився Августин перед заки· 

дом, що він С ІІОЄЮ наукою про первородний гріх і про похоти, 

як ЙОГО наслідок, підриває святість супружжа. Проти семіпеля· 

гіян прийшлося f\вгустинови боронитися перед закидом , що його 

иаума про призначення 11 дарову успішну ласку (gr. efficax) 
(: фатвлізмом і зносить свобідну волю чоловіка. Субтельність 

самого предмету (відношення божого передб8чення ,по заслуж· 

иости людськи;tt діл, відношення божої ласки до С80бідноТ волі 

чоловім_), а Т8КОЖ і велика діялєктичнt.I зручність противників 

моштуаали f\вгустине БОГ8ТО зусиль. Одначе він ус пів оборонити 

надприродну антропольогію, хоч у боротьбі зt.l неї стояв віи сам 

один . Ся боротьба, у яку він вложив всі СИЛИ свойого духа, 110· 
свl.ц свойого молодого і труди старечого Віку. принесла йому 

почесний титул .Doctor gratiae". 
6ажнійші письма Августина проти пелигіян і семіпелягіин такі : 

Ое peccetorum meritis е! remissione et de bBptismo parvulorum, 
У 3 книгах, иеписане 412 р. для картаГінського трибун!! М!!РКИ· 

пин!!, доказу(: ЇСТНО8ания первородиого гріхt.l, який віДПУСКІ!І(ТЬСЯ 

через хрещення навіть дІтям. 

De spiritu е! litter8, Н8писане для тогож самого Маркилина, 
ДОК83У(, що до осягнення спасення ке вистарча( зовнішня л!!ска 

(Іех, littere), апе потрібна внутріШНЯ ласка Св. Ду}!:в, яка ОЖИВ0· 

т_орю( чоловіка (spiritus). 
Ое neture et gT!!tia, 1 кннга, опрокидує навчення Пелягія 

у затраченім творі De паtuга, що чоловік під етичним оглядом 

сам собі вистарчає та може бути безгрішним і досконалим . 

Liber de perfectione iustit\ee hоmіпіs, опрокиду( такі С8мі 

навчання Кел (стія. 
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Liber de gestis Pelagii ad f\urelium (еп. Карта гін") ОПО8іД8': 
подрібно про те, як Пелягій омаНУ8 східних епископів на синод j' 
8 Діосполіс (Лідда 8 Палестині; св. Єрон!" НІІ3В6В ЙОГО .misera· 
bilis synodus 8

) і як вони його признали правовірним. 
De gratia Christї et peccato originali, 8 2 книгах, демаскус 

Пелягія, який під нспорон УСУАжень приймав потребу ласки, але 

розумів під ТНМ не внутрішню ласку. лише закон, саободу волі 

й відпущення гріхів. 

Ое аліта et eius origine, в 4 книгах, ро'бирас питання пе· 

редачі первородного гріха. R,arYCTHH збиває 38КНА "еЛАГ!IІІН, що 

душа не може приходити на світ 3 гріхом, бо вона t; СОТ80рена 

60ГОМ. У погля.а.ах про походжеННR душі РtВгустин СКЛОН Ю(ТЬС!l 

більше до традуціяніЗну. але не виключа€ також креаціян lзму. 

Contra dUlls epistulas pelagianorum ad Bonifatium (папа), в 4 кни
rllX. Августин борониться перед доносом, АКИЙ на нього зробили 
в римі пелягlяни двома листами (одним листом Юліян 3 Еклянум, 
а другим 16 інших пелягіянських епископіа), НlIчеб то він ши
рив І'Іаніхейсь кі блуди. переЧИ8 свобідну волю Й ОСУДЖУВlIВ су

пружже . 

De nuptiis et concupiscenti8, в 2 книгах, і Contrll Julianum 
haeresis pelagianae defensorem, в б книгах, ( в ідповІдями (пеРШll 
зегальною, друга основною) не твір у чотирьох книгах пеЛАгіян

ського еПИСКО Пll ЮліЯНlI 3 Еклянум, який (Августин хвректеризус 
його: "іп disputatione Joquacissimus, іл contentione ceJumniosissimu$1 
іп professione fBllacissimus·, Ор. imperf. 4, 50) закидав Августи

нови, що він видумав первородний гріх і сво(ю наукою про сей 

грІх підриве( святість супружжа. Августин ви казус численними 

свідоцтвеми з грецьких і латинських Отців, що неуке про пер-

80рОДНИН гріх с обявлене, а не щойно ним ВИАумаН8 . 

Contra secundam Juliani re sponsionem або Contre Julianum 
opus imperfectum, через см ерть Августина недокінчена, обширна 

(6 книг) відповідь на їдкий памфл(Т Юліяна з Еклянум у 8 книгах. 

De gratie et lіЬего erbitrio і De соггерііопе еі 9гаіl8, обе нв

писвні до ВМtитв і його собретів-монах!в в Hadrumetum (Туніс) 
42~-427 р. Гадруметських монахів звтрівожив лист Августина до 

римського священика, пізнінwого папи Сикста ІІІ (Ер. 194 з418 
р. ). У якім Августин говорие про призначення без огляду на за

слуги і дарову ласку ( .. Cum Deus coronat тегіів nostra. nihil 
aliud coronat quam munera sua"). Вони 8важвnи, що тим запере

чус:ться свобіднiS воля чоловІка І зml wніми виходять усяКі нвпо, 
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нин.ний . Rвгустин успокоТв іх. що його наука не УСУВ8( СВО

бідно1 волІ чоловіка. 

De ргасdеstiпе.tlопе s8nctorum і De dono perseverantiae, 06а 
(кожне в одній книзі) написані до Rвгустинових сторонннків 

8 rаліТ, Прос:лерв й JЛJlрія, 428-429 р. Прос:пер І Iл.ріЙ повідо
МИЛИ 1\IІГУСТНН8, що ного наукою про бе30ГЛJl'дне призначення 

і про успІшну ласку (gr. effic8x), .кій 80ЛЯ не може оперТНСJl, 

у творІ De correptione еі gratia, згіршилис. монахи нврснлінського 
монастир. св. Віктора , які 38СТУП8ЮТЬ призначення praevisis те
ritis І ДУМКУ, щО чоловік без окремої помочі божоТ ласки може 

зробити почеток у вірі й 8ндержатн 8 пасці. 
RerycTHH зБНВ8( 8 цілости погляди марсилійськнх монахів, 

нввіть 1,.; зовсім поправну науку про призначення praevisis merltis. 
що замІшалася помІж Тхиі дійсні блуди. 

r) "ме_м. ПРОТМ ерl.н. 

Вже 416 р. Rвгустин наПИСІІВ Uber contra ~гтопет агіапо· 
rum, проти анонімного начерку науки арІ ян, який поwирювано 

• його епархіТ. Коли опісля під кінець жиnя R,вгустина скріПН8СЯ 

вріяні'м через те, що у .0~нніЙ заверусі, яка счннилася в Rфриці , 
брали участь аріянські готи й вандали, R.BГYCTHH написвв ще два 
письма проти roтського аріянського епископа Максимlнв: Соllеііо 

cum Мехіmlпо 8 fiBnoгum episcopo (звіт про свою диспуту з Мв· 
ксиміном У Гіппо 428 р.) і Сопіга Мвхітіпит haereticum episco
pum, у 2 книг.,І( (опрокинення блуді в Мвксиміна для доповнення 

устноТ диспути) . 

4) Догматичні твори. 

а) Enchiridion ad Laurentium seu De fide, spe et carltate, неве
ликий твір в одній книзі, обіймвючій 122 глави, ~ одиноким пи
сьмом, у :ІКОНУ R.вгустин збира~ систематично правди вірн. Рим

с"киА хрнстіЯНІ1Н Лаврентій просив Rвгустииа про короткий ви

клад првВА віри, для свойого приватного вжитку. R.BГYCТHH злвдив 

АЛ:І нього а 421 р. такий внклад правд віри, дуже старанний під 

літературним оглядом, нв основі символ. вірн, а в останнІх ГЛІ

вах (114-117) долучив ще короткиА виклад иа основІ Orченвwу 
про дві дальші чесноти - надію І любов, без яких віра ~ без
хосенн • . 

б) De fide et symbolo скоротким внкладом сн,...ОЛI віри 

(. З9З р.). 
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В) De fide rerum quee пап vіdепtur доказу~. що віра " над· 
змнсnові 11 надприродні річи І: розумна й конечна (3 ок. 400 р.). 

г) De utilitate credendi доказус, що віра не (. слlпв, але 

основусться на П088зі БоГВ, ЯКНtt ЛЮДЯМ оБIlВЛЮ( ПрВВДИ (3 391 р.). 

г) De fide et o~ribus доказує, що віра без добрих дІл не 

внс.ТIlРЧ8С до спасения (з 413 р.). 
д) De уеГ8 reJigione, невеликий але дуже вдатний підручник 

0(Н08НОТ догматики, в 55 главах, написаний АЛЯ Романіянв в тв· 
гвсте 11 рр. 389-391. 

е) De trinit8te, найобшнрнійший і найосновнІйший догматич

НИЙ ТВІр "ВГУСТНН8, 8 12 )(ННГ8Х . У першІй части (1-7 КНИГИ) 
f\erYCTHH 8НКЛlЩВС таїнство Преса. ТройцІ на основ\ св . Письма 

й Отців ТВ РО'ВЯ:JУС 3ВКНАИ, У другій части (8-12 книги) ств ра 
(ТЬС51 освітлити його енальогі.мм з ПРИРОДНОГО сеіта, головио 

з душі чоловіка. Ся друга часть t: радше контемплятивного ;l{ара· 
ктеру і Mat: на цІли п Іднести людського духа до можливо иаЙ· 

висшого пІзнання Бога в ТройцІ. Однам f\вгустин був свІдомий 

того, що Пресв. Тройця t: рО3УМОМ незглибима. У зв,зку З пят

найцитьлітньою працею Rвгустина над сим твором І без не стан

иіни розважаннями про Преса. Тройцю, якими вІн занмааси 

:31 особливим замилуванНJ'М , повстала відома лt:генда про стрічу 

Rагустине нвд берегом мор" 3 хnопчииою, що хотів мушлею ви
черпати море. 

Rвгустин обговорюt: богато догматичних пнтань текож 

у своіх трьох Т80рах ріжнородного змісту під заголовком 

Quaestiones. 

5) ЕтичнІ й пастирські твори. 

Rвгустии завсіди тісно В.38В віру з побожиlстю І дл_того 

в його творах питання догматичні обговорюютьс. .сумlш , ети

чними питенн"ми. Переважаючого етичного змІсту t: ось такі 

його твори: 

а) De agone chrlstiano (про христіянську боротьбу), попу
лярний провідник хрнстіянського житт., в ІКОМУ поданІ вказІвки, 

Ік треба вІрою поборювати зло (з рр. 396-397). 
б) De mendacio, побlжне, і Сопиа mendacium, основне R ст.

ранне письмо протн налогу ложи. Rагустин уважаа лож гріхом, 

в .кихнебудь обставинах і ДП •• коТнебуАЬ цІли 80иа не БУЛ8Б 
поповнеН8. 

а) De continentia, пропоаіАЬ про конечні середннки для охо· 
рони чистоти . 
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г) Dе Ьопо coniuga1i і Ое sancta virginitate, написані 8 401 р. 
s нагоди ПОЛlІ:мікн Єроніма проти Йові ній на. У першому 1\вгу
етни говорить про святість і нерозривність супружжа та про 

права й оБО8Я3КН супругів, в другому дОК83УІІ: 15ИСШість дівицтва 

від супружого життя. 

г) Ое ЬОПО viduitatis seu epistula ad Julі'Ю8m viduam пору
чає 8ДО8НЧliЙ СТВН понад друге супруЖЖ8 . 

д) Ое coniugiis adulterinis, 8 2 книгах. ГОВОРИТЬ про нероз-
лучність супруЖЖ8, навіть 8 случаю ЧУЖQЛQЖСТВ8. 

е) Ое орете monachorum ПОРУЧi!liЄ монахам фізичну працю. 

є) De patientia, проповідь про терпеливість. 
ж) Ое сига рто mortuis gerenda поруЧ81[ МОЛИТВИ ЗВ помер

ШИ"', ГОловнО літургічні при гробах мучеників, похоронених у б8-
зиліках, бо ВСТ88ЛЮВ8ННЯ мучеників помагають усопшим. 

з) Speculum (зеркало), збірка етичних приписів зі св. Пи

сьма обох 3ааітів (зачннасться словами: .Quis ignorat·). Пі,а тв
ким семим заголовком істну[ богато інших пізнійших подібних 

творів. 

Пастирського змісту ( теорія катихитики (обучуввннS( кати
хуменів і простоnю,QДS() Ое catechizandis rudibus, написана 

ок.400 р. на просьбу картагінського дійкона Деогрвцій, І четверта 

книга зрештою гермеиевтичного твору 1\вгустина Ое doctrina 
christiana, йка зноау становить начерк теоріТ гоміл[тики. До бі
блійного твору дочіплена сй теорій проповіди длS(того, бо пер

шою вимогою, йку 1\вгустин ставить до пропові,ани ка, с:: .ut slt 
divlnarum Scripturarum ігасіеіог et doctor~. 

6) Ексегетичні твори. 

8) De doctrina christiana, в -4 книгах, зачатий 397 а скінчений 
щойно 426 р., займас: перше місце між ексеГетичними творами 

1\вгустина. У першій книзі поданий доктринальний зміст с в. 

Пнсьма (синтеза науки віри й обичаїв); у другій і третій подані 

умови й правила толкованнS( св. Письма; четверте КнИГ8 І: на

черком теорlТ гомілс:тики. 

б) Ое Genesl сопіга manichaeos, Ое Genesi ad lіНегат opus 
imperfectum. не,аОкінчений Н8черк з З9З р., S(кий f\вг устин опіСЛА 

переробив і докінчив в обширному коментарі Ое Genesi Bd IШе
ram, у 12 КНИГ8Х (писаних між 401-415 р.), і трн остенні книги 

Ісповlдаиь (11-13) подвють толкованнS( на перші глави книги 

битіS(, S(кою f\вгустин богато займався длs( ц і лей науки й побо
жности, 8 передусім у полс:міці 3 маніхеАМН і пелS(гlS(нами. 
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8) Lo,utionurn (і" Heptateuchum) НЬгі septem і Quаеstіопum 

іп Heptateuchum lіЬгі septem. оба 3 419 р.; перший ПОЯСНЮI: тру

днінші щпннськї ВИСЛОВИ, другий - річ еві труДНОСТИ сімох пер

ших книг СТ. 3881Т8. 

г) f\dnotationes іп Job, уваги на маргінесі книги ЙОВ, недо' 
ладно упорядковані, видно чужою рукою. 

г) EnlHf"tiones іп Psalmos. дуже вдатиі популярні гомілії на 
всі пСаЛЬМИ, Н2Іписанї і в більшій части виголошені в ріжних 'ІВ

С!:ІХ життя f\SrYCTHH8. 

11,) Ое consensu Evangelistarum, в 4 І<нигах, 3 400 р., спроба 
погодити позірні суперечностн поміж всіми ЧОТИРОМ8 Евзнге

листами. 

е) Quaestiones Evangelistarum, пояснення ПООДИНОКИХ місцЬ 

з Євангелій Матея і ЛУКИ. 

є) Ое sermone Ооті"і іп топіе, коментар на глави 5-7 Єван
гелія Матея, написаний на основі проповідей, які f\BrYCTHH голо
СИВ як священик 8 рр. 391-396. 

ж} Tractatus іп Joannis Еvзпgеlіum, 124 так з ексегети

'іного як і з АОГМ8ТН'іНОГО огляду знаменитих гом ілій на Евангелі< 

Івана (3 416 р.). 

з) Tractatus іп [ Epistulam Joannis, 10 гомілій про любов Бога 
і ближніх та про <АНість (з того самого року). 

і) ЕхроsШо quarumdem (84) ргороsіtіопum ех Epistula ad Ro
manos, Epistulae ad Romanos expositio inchoata і Expositio Epistulae 
ad Galatas, Ава перші 'іастинн;, третій - повний коментар, на 

жаль, усього лиш двох Павлових листів. 
Крім вже ЗГ8даних трьох ОСПlнніх книг !сповідань, богато 

ексегети'іНОГО матеріялу є також у трьох f'lвгустннових ПИСЬМI2Х 

під заголовком Quaestiones. 
f\вгустин < ексегетом меншої міри як Єрон;м. Єронімови він 

не дорівнює ні кількістю ні науковою вартістю ексегетичної твар· 

чости. Rвгустин не мав доволі ПОЗИП18НИХ відомостей поміч них 

ексегезі, не знав зовсім (врейської М08И, II грецьку мову Знав 

середньо. При своїй ексегетичній праці він послугувався стара

латинським перекладом (рецензією 1«Іlа) і перекщщом ЄроніМ8, 
а тільки там, де нвткнувся на якийсь суковатий текст у латин

ськім перекладі, загmщав до грещ.кого оригінслу, Грецькнй текст 

перекладу сімдесятьох він уважав за натхнений. В науі>:ОВИХ ексе

гетичних творах f\вгустин у першій мірі шукав буквального зми

слу. незвичайно бистро добував його з тексту. а тільки допускав, 

що 8 С8. Письмі Н8ХОЩІТЬСЯ тексти з многокреТним буквальним 



202 

:!МИСnОМ . У творах будуючого змісту і в гоміл іях Rвгустин містик 

J ал(горнет. Ненвнсwою НОРМОЮ в толкованию СВ. Письма ( АЛ. 
"вгустнна нвука Церкви: "Ego усго Evangelio noп crederem, nisi 
me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas .(Contra ер. Мап. 5, б). 
Його погляди про канон, натхнення і 6езпохнбнlеть св. Письма 
_повнІ бездоганні. 

7) QU8cstione s. 

f\SrYCTHH лишив між своїми Т80Р8МН трн збірки, У ЯКИІ 

він оБГО80РЮС: 8суміш ріжні фільософічні, догне1нчнІ й ексеге· 

тнчиі питвння: 

В) De diversls quaestionibus 63, збірка рОЗ8Я30К на ріжні п и· 
таиня, які йому ставили його монахи в Твгвсте і в Гlппо, зла
джена ак. 39б р. 

6) Ое dlversis quaestionibus ad SimpJicl8num, відповіди на 

ПНТВННSI, якІ f\вгустннови поставив медіОЛRНСЬКИЙ епископ Сим

пліціRН відносно текстів 3 листа дО РИМЛRН і 3 Книг ЦаріВ 

у 397 р. 
В) De octo Dulcitil quаеstіопіЬus, ВідповІди на ріжні ТРУДНОСТН, 

які RВГУСТИН08Н поставив трибун ДульцІцІй. 

8) Пропоаіди. 

Крім згаданих між ексегетнчними творами гомілін (Enarratio
пеs - на псальми і Tractatus - на Еавнгеліс і 1 лист Івана) 
остало по Августинови ОКОЛО 450 певно автентичних проповідей. 
Понад три сотки чужих проповідей прнписано по рукопнсам 

Аагустинови неслушно. В виданнях автентичні пропоВідн PtBfY
стинв подІлені на біблійні (на поодинокі місця обох 3авlтів), пра

зиичні, панегірнчні, та на пропові.ди рІжного, головно етичного 

зм істу. 

PtBfYCTHH с: поруч 3 Іваном 30ЛОТОУСТИМ найбільшим "ропо

вlдником патристичноТ доби, практичним пропоаідником і теоре

тиком проповІдництва (4-в книга De doc.trina christiana і Dе cate
сhlzапdls rudibus). 

Ptагустии дорівню€ 30ЛОТОУСТОМУ кількістю проповідиичоі 

літературн , лнш щопраада його проповlдн t зиачно коротші, як 

пропоаlдн Золотоустого. Якістю F\агустииоаі пропоаіди в дечому 

уступаlOТЬ перед проповідl.мн 30ЛОТОУСТОГО, бо f\агустин нав 

вправдl аншколени., але не нав того велнкого вродженого бе

сідннцького хисту ЩО ЗолотоустиЙ. Одначе в дечому F\вгустин на

віть .нешиА від Золотоуетого, передусім глибиною ДУМОК І стро-
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гістю nьогіЧНQГQ пере80дженн. теми. Rвгустин ОСТІ!І( і на про по

відннці вчителем, підчас коли 3олотоустий [ на ній бесідником. 

Сам RerYCTHH був мало задоволений сеоТми проповідя",н: .Mihi 
ргоре semper sermo meus displicet~ (De саі. rudibus 2, З). 

9) Л нет н. 

"ВГУСТННО88 переписка обіЙМеІ€ 270 листів, :3 чого 53 листи 
написанІ дО 1\ЗГУСТИИ8 і ДО його приятелів. Приватних листів, 

у ннніwному змнслі, поміж ннми небагато. Решта t УРЯДОВИМИ 

письма",и, 3ВЯЗ8ННМН 3 Аушпастнрською або загально·церКО8НОЮ 

діJlльністю R.arYCTHH8. Деякі ЛИСТН ( на ділі трактатами, в ЯІ(ИХ 

обговорюються питання фільософії, ,lJ,огмаТНI(И, хрнстІЯНСЬJl[ОТ до

сконелости, нонашого ЖИТТЯ й ін. 

Ш . Навчання Августина. 

f\erYCTHH СТ6В міродайннм у фільософічннх і теольогічних 

питаннях для всіх пізнідwих по,юлінь цepKOBНJ1X учених. Його ве· 
личвно о,циноким христі"нським фільософо"" другим Павлом, учи

телем лвски. f\вгустин У теольог іі займався всІми діЛАНК8МИ, 

8 В догматиці усіми питаННАМИ. Та під натиском обставин він 

мусів розбнрати передусім тяжкі питаННА христіянської aHTp<r 
польогії Д сотеріольогП. Rвгустинові погляди не були завсіди від 

початку готовими. Йому приходилося часто змін_ти свої ранші 
погляди, і дnятого то він хоче, щоби ЙОГО письма були читані 

в хронольогічній черзі, а його навчання щоби були Сірані не 

3 давнійшнх, але з новійших його письм (Retr. pro/og. 3). Церков
ниі1 учнтельський Уряд причисnив RBtYCТHHa до найліпших учи

телів Церкви і від иього переняв багато точок науки, головно 

про лвску, з. влвсну церН08Ну науку. Одначе Церква н іде не 

прин.nа науки Августина в ціпости, ні HaBiT~ а М8теріТ ласки 

й ПРИЗначення. 

Rвгустин очеркує відношення фільософіУ до теольогії сло· 

вами : .lпtеШgе ut credas, crede ut intelligas· (Sermo 43, 7, 9). ее 
відношенн. між ПрИрОДНИМ піЗнанням І надлриродним пlзнаНН1ІМ 

з об1lвленн. вІн так ВИАСНЮ( на інших місцях : Розум в однІм 

змислl попереджу« віру. а в другім змислі посліду« за вІрою. 

Заки чоловІк прийме вірою _кусь оБJl8леиу правду. мусить мати 

розумиі основи АО того, що вона .аіЙсно Богом об_алена. Такими 

основами с чу.ца й пророцтва та зміст і етичие ділвни. дотичноТ 

правди. Після того, як чоловік перебрав _кусь правду 3 оСі_влен
НЯ. ма( тт розумом оскільки можливо зглибити. Вірв спро.lЩЖ~ с: 
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чоловіка НС ДОРОГУ пізнання і збогачуt: зніст людського пізнання 

(De prlledest. 2, 5; Ер. 120. 1; Іп Psalm. 118. 18). 
Хоч Rвгустин ЗЛОЖИВ дуже багато зусиль розуму в пошу

кування Бога, то прийшов лиш до пересвідченн'ІІ, що совершене 

пізнаННІ! реmГIННИ;ll; правд неможливе без божого оБЯ8леНН5І. 

Жерепами обявлення були для НЬОГО СВ. Письмо і 3DГ!lльно-цер

ковне пере.lНIНН5І від апостольських часів, які ЖИВ8 Церква збе

рігає, толкує й зепоручуf.:: ~Я не вірив би Евангелію, якщо би 

мене не СКЛQНЮВВЛ8 до СЬОГО повага католицької Церкви· (Contfll 
ер. Menich. 5, б). 

В даl<8ЗУ811ННЮ іСТНQВ8ННЯ Бога F\arycTHH перед КQСМОЛЬО

гічними доКtlЗllМН дає першенство доказвм із внутріwного духо

вого с.віта , 8 св ме із заГllЛЬНОСТН й незмінности правд (на пр. 

льогlчних , ети чних, естетичних), яким з конеЧlіістю підлягає люд· 

ський розум, і 9" евданмонольогічного інстинкту. Іх не можна ви· 
толкуввти собі без 50Г8, бо світ думок і бажань мусить похо· 

дити від Боге тек, як від нього походить світ річей в онтольо

гічному ПОРЯДКУ. Істновання Бога є легке до пізнання. Лише 
мало людей, опанованих пристрастю, не признеє Бога: .lnsenia 
ista paucorum est" (Sermo 69, 3). Зате божа суть ( дуже трудна 
до зрозуміння: • Deus melius scitur пеscіепdо quam sciendo·. 

Світ повстав через сотворення 3 нічого іп tempore (а радше 
cum tempore), І то так, що Бог насамперед сотворив безформну 
матерію, а опісля уформував її шістьома 8КТ8МИ . Отже біблій
ного Шестиднівя не треба брати в змислі нинішніх шістьох днів, 

анІ актів таорения не треба розуміти так, начеб Бог ними при

ворив до іСТН08ання всі готові форми. Бог над3.в матерії тільки 

rationes seminales і вона завдяки ТИМ ззщіпленим ії СИЩІМ сама 

дальше розвивалася під божою кермою. Тому то моглиб правно 

ПОКЛИКУВlIТИСЯ на І\вгустина помірковані трансформісти. 

ШестиднівЯ І\вгустин пояснює танож (Ое Сепеs! ad litteram, 
4 книга) т. за. теорією ангельських візій, а свме, що Бог сотао 
рив все ОДНИМ актом, е опісля обявив сотворений світ ангелам 

у шістьох обрвзах, так як він представлявся у вІдвічних божих 

IдеlХ (cognitio matutina) і 8 дійсности (cognitio vespertina). Вінцем 
усього сотворіння .: чоловік, і то звдля нематеріяльної, поєдин· 

чоі j безсмертної душі. Думку, начеб Бог сотвориз всі душі нераз 

(praeexistentla animarum), 1\вгустин віДКИДll(, а в роззязуванню пи· 

таини, як поаста.: кожна ПОО.Qинока nУШ8, він більше СКЛОНЮ':ТЬС;R 

дО т. З8. генераціlнlзму з уааги на те, що генераціянізмом було 

НОму красше пояснювати переДВ8ання перворо.QНОГО гріха ніж кре· 
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аціянізмам (Ос апіта et eius oflglne 23, б). В своїм первісні", СТ!lні 
чоловік був внвіНУВ8НИЙ на,цзвичайнимн Л2lСК8МН: безсмертністю 

тіла (posse пап тогі), своБОАОЮ від пристрасти (рояе пап рес:
саге) і високим пїзнаННIІМ Бога , З8ВДRКИ ЯКИМ він був обрsзоl'l 

Бога (imago Оеі). Через гріх RA8M8, який перейшов у загальний 
гріх, ЛЮДИ стали massa perditionis (massa damnata). Нllрушення 

природи чоловіка через первородний гріх f\вгустин представ

Л5l( нераз занадто різко у своіх протнпепягіSlНСЬКНХ ПИСЬМ8Х 

ТОМУ. щО пелягіSlНИ перечили перворОАННЙ гріх і якунебудь зміну 

8 людській природі як ЙОГО наслідок. Одначе він обстоює, що 

чоловік задержав після упадку свобідну ВОЛЮ і с промогу 68-
жати та робити етично добрі діла. Тільки, щоб сі діла були 

заслужні, мусsпь 3 віри й ласки діставати С80Ю надприродність. 
а ТИМ СВМИМ пропорціональність до ціли чоловікв, який помимо 

упадку лишиsся дальше призначеним до надприродної ціли . 

СОТ80рення є ділом цілої Пресв. Тройці, бо всяке ділаННJI 

Богв на зовні виходить 3 божої природи і є спільне всім трьом 

особам. Навіть СТВРОЗi1lвітні теофанії, у яких любилн Отці бачити 

свме тільки Слово, були явленнями цілоі Пресв. Тройці . f\sry· 
стнн загалом, інакше як попередні Отці, бере у розгляданню 

Пресв. Тройці за 8ихідну точку одну Й поодинчу божу прироцу. 

яка є Тройцею, а не особу ОтЦЯ, як жерело обох других божих 
осіб. Тим способом він усталює єдність божого дlлания на зовиі, 

ріжність осіб І їхнє взаїмне проникання себе (circuminsessio) 
і запобігає суборцннаціоніЗмови. З другої сторони аін запобігс( 
також і МОНОРХlянізмови ясним усталенням відношень поміж бо

жими особами. Він перший основно розвиває походження Св. 

Духа від Отця і Сина З!!lзначуючи, що се походження бере свій 
початок передусім 3 Отця, який Є principium sine ргіпсіріо. Розу· 
МОМ, заправленим постійною контемпляцією, f\ВГустин просто 

висилю(ться, щоби поняти те таїнство , про яке знав, що воно 

є непонятне. Для його унагляднення f\вгустин подав бога то 

анальогій, передусім 3 психічних сил і ділань чоловІка (De tri· 
nitate). 

Бог післа8 з милосердя впавшому людському родови вІд· 

мупителя в особі свойого Сина Ісуса Христа. Ціла Rвгустинова 

христольогія є ясна й по правна: .6 Хрисгі І: дві прироци (substantiae); 
він є Богом і чоловіком, але О.llНОIO особою· (Sermo 130, З); дві при
роди не змішалися ані одна не перемінилася 8 другу (De иіп. 1,7,14). 
Зі злуми обох природ в одну особу f\вГУСТИН виводить раціо-
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нальнlсть з.міни прикмет і Д1ИСТ8 обох при рОд (communic8tio 
idiomatum). Ісус Христос, божий СИН. прийшов на землю в видІ 

чоловіка, .ut humana superbie рег humilitatem Dei ergueretur et 
santJlretur" (Enchirid. 108). Через свою добровільну смерть, яка 

була правдивою жертвою примиреннSI, принесе ною в заступстві 

38 всіх людей, він задоситьучнннв Отuю за всі людськІ гріхи та 

заслужив людям Л8~КУ Й СП!llсеННfiI (Ое trin. 13-18 кн.) . При 

сьому відіграла ралю співвідкупнтелькн Преч. Діва Марія як мати 

Ісуса Христа. ТОМУ. що люди були погублені через мужа й жену, 

ГОДИЛQСSf, щоби 80НИ були також абаїми спасені (De agone chr. 
22, 24). f\вгустии 8Нр83НО Й рішучо говорить про прнснодівство 

Преч. Діви МарlТ (Sermo 186, t; Ер. 137. 8). про П вІльність вІд 
усякого гріха: .De qua (Матіа) propter honorem Оотlпі пиllат 
prorsus cum de peccatls agitur, haberl volo quaestionem<! (Ое па
iuгa еі gratia Зб, 42). Не сім м ісці f\вгустин певно говорить про 

особисті грІхи. Ні ту нІ деінде він не внсловлю(тьсм: про віль

н ість Преч. Діви Мврії також від первородного грlхв (про її 

Непорочне Зачаття). 

Проти пелм:гім:н, які ие прнзнавали гвбітуальноі ОСВlчуючоі 

паски і під освячениям розуміли саме тільки зннщення гріха 

в душІ чоловіка, f\згустин кладе в основу свойого навчвння про 

оправдання ПСЗИТИ8НУ освячуючу ласку. істнуючу в душІ Ік ЩОСЬ 

реального. Через освячуючу ласку, яка заключуt. 8 собі надпри
родні чеснотн й дари, чоло аік обноалюt.ТЬСА. перерОДЖУ(ТЬСR 

І прибнра.: ЗН08 утрачений обра] БОГll. Сю обнову 1\агустнн на

зивв« обоженням душі, божи" усиновленням, участю у божій 

свктостн. ЗеВДRКИ ОС8Rчуючій пасці природна свобода волі, IiЬе

rum агЬіігіит, переходить в справдішню свободу божих дІтей, 

у libertas. Ьіоловік достуП8': освячуючоі паски й ВИАержуt. у ній 
,.Ільки за помічю Аійствуючої (актуальної) ласки. Без сеі остан
ньої ласки він не може загалом нічого надприродного нІ бажати 

ні зробитн. Зразу F\вгустни був тоі думки, що без помоч і дій

С1'ВУЮЧОЇ ласки може чоловІк зробити початок у вірі, одначе 

опісля справив себе за словами книги Притч 8, 35: _Praeparetur 
vоluпtеs а Doтіпо". Проти тези ПелягіR : .gratiam Dei secundum 
merita nostre dar'" F\вгустин Підчерку(, що ласки не можна ніяк 
заслужити . Ії дее Бог даром: .поп іат gratia, si поп gratis datur". 

З науки, про необхідньо доконечну й беЗJГЛЯДНО дарову 

ласку виросла в "вгустнна тяжка проблема прнзначення. Бо коли 

людський рід становить осуджену масу й н іхто не може соБІ 

заслужути ласки, так що ціла справа оправдання і СПtlсеННА зв-
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лежить виключно від божого милосерд., ТО ям тодІ пояснити 

собі причину того, що одні йдуть на осудження, " другі спаса
ЮТЬСЯ -, З початку "вгустнн УЧИВ, щО Бог хоче всіх спасти, а що 
не всІ спасаються, то винна сьому людська воля. Опісля (В 417 
або 418 р.) він змінив СВІН погляд і до пояснення сього ТРУДНОГО 

питання ВЗЯВСЯ підходити 3 боку всемогучоТ божої 80лl: Бог не 

хоче, щоби всі спаслися, але тільки декотрі, вибрані (certi. electi). 
Не ОГЛЯДdЮЧНСЯ на ніякі заслуги, а тільки виключно зі свойого 

милосеРДі він вибрав 3 осудженої маси часть людей і "РНЗН8ЧН8 ЇХ 

до спасения, 8 іншик людей полишив їхнІй Аолl. 6ибрвні ДОСТУ

ЩІ ЮТЬ конечно спасения через успішну ласку (gr. efficax), 5f}сій 
людська воля не може опертися, і через двр ВИТРИВВИНА В дО

брім. Поминеиі ЙДУТЬ на ОСУl1ження, бо вони твноі ласни не дї

стають. Се не ПРОТИВИТЬСА божій справедливости, бо ніяний 

чоловін не мас права до ласни. - F\вгустин не розбирав доклад' 

нінше ріжниці між успішною і тільки вистарчаючою ласкою, ані 

не вмів подати рації, чому Бог ОДНИМ двс успlшиу ласку, в дру

гим тільки вистарчаючу, вні 8кінці не 8мів дати поясиення, АК 

усПішна божа ласка погоджується зі свободою волі чоловіка. 

Він віДКЛИКУВ8ВСЯ на божі прикмети всемогучости н справедли

вости, а з другоі сторони обстоював свободу людськоТ вол і . Сі 

без відповіди оставлені труднощі стали оп іСЛА предметом спору 

поміж томістами й моліністами. 
Ді ло спасеИНSI,довершене Ісусом Христом, проДовжу« Церква. 

Вона « духовою матірю, що небесному Отцю приводить Н8 світ 

цітей (вірннх). Поза нею нема спасеННА : .ПоставлениЙ ПОЗ8 Церк· 

вою і віАдвлений в ід СОЮЗ8 П любови підеш на вІчне осудження, 

хоч би ти і дався живцем спалити для Христового Іменн· (Ер. 
173, 6). І\вгустин розріжню« невидину і видиму Церкву: .. Багато 
18КИХ, що позірно CTOst1b ПОЗ8 Церквою, « в ЦерквІ, а інші 
знову, якІ « у нІй, стоять поза нею· (De bl:lpt. 5, 27, 38). Видиме 
тіло Церкви супоиу« ріжнородність ії членів та Тхиіх функцІй. 

У "идиній Церкві є праведні і грішники. чим зовсім не нврушу' 

«ТЬсй святість Церкви, « вірні й ordo clericorum, що одннокий 
дlСТ8В влвсть продовжувати діло Христа проповіддю, прввленням 

вірними, відпусканням грі х ів і удіЛЮВВННАМ св. ТвЙн. Церква 

« одна, свята (Ое moribus), соборна, а в навчанню иепомильна. 

Дар непоннльности "вгустин приписує не лиш загальним собо· 
рам епископ ів, але також і Рнмській Столиці, бо вважв« ті рі' 
шеннй 8 пелйгіянських спорах З8 дефінітивн і й об08язуючі : 

.Jam de hac causa duo сопсіlів missa sunt ad sedem apostoli cam; 
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ind~ еНат rpscripte. venerunt; causa finita est~ utinam finiatur епог'" 
(Sermo 131,10, 10 - жерепа спарафраЗОВ8НИХ слів .Roma locuta. 
ceUS8 finit!!-). 

Неуки про СВ. Тайни f\вгустин не розБНР8Є ніде систеМ8-

тично. Він ГОВОВИТЬ про св. Тайни тільки принагідно. найбільше 

в пол(мічних творах проти Аонатистів. Тайна називається в 1\8-
густина S8сгаmепtuП"' або sacrum signum, УІІКОМУ .. aliud videtur; 
aliud іпtеШgіtuг· , У боротьбі з донатистамн f\вгустин обстою« 

діЛ8 ННSI С В . Тайн незалежно від гіцности того, ЩО їх упілює. 

Зате робить f\BrYCTHH ділення св. Танн залежним від гідности 
прнЙмаючого. Брак належного розположення не перепиню[ важ

НОСТИ СВ. ТаЙн. Хтоприймає СВ. Тайни без належного РО3ПQЛQженнSI, 

ТОй іх ~h<!lbet sed поп habet utiliter~ (Ое bapt. 2, 24, З І) , той .ропа 
obiceт~ (Ер. 98, 9), щоби йому була У.Qілена ласка і Аоступає 

П аж тоді, колн брак розположеннSI у нього уступить. Отже 

І\вгустин кинув основу навчанню про ві.QЖИВ8ННSI св. Тайн (revi· 
viscentia sacramentorum). Подекуди, S1K проповідник і містик, 
Rвгустин висловлюється так, начеб у Т. ЕВl{аристіі Христос був 

присутній тільки фі гурально, на пр. "О Sacramentum pietatis! о sig· 
num unitatisl о vinculum caritatis'" (Tract. іп Joan. 26, 13). Інші 
місця виказують зовсім безсумнівно, що Rвгустин ПРИЙМi!lВ пере· 

дану 8 Церкві на)'ку про реальну присутність Ісуса Христа 

8 Т. ЕВI{в,ристіі, а також про жертвенний характер ЕВI{в,рнстії. 

Покаяння f\вгустин не називає Тайною, але науку про нього 

(раепіtепtів luctuosa et Jamentabilis) він ВИIUЩQає основно: Церквв, 
а саме її апtіstіtеs, М8Є власть ключів. Перечити сю власть Церквн 

ЯК8 розтягаєтьсSl на відпускання quorumque сгіmіпит (Sermo 71. 
4, 7) значнть якраз грішити проти Св. Духа (Enchir. 63; Sermo 
7" 12, 20). Покаяння є конечне .QЛЯ того, хто після хрещення 

поповннв тяжкі гріхн (peccata таШае). "Ipsa соггіріепdа sunt согат 
omnibus, quae peccantur согат omnibus; ipsa corripiendi!l sunt se· 
cretius, quae peccantur secretius~ (Sermo 62, 7, 10). Отся "correptio 
secretior" не була нововведенням f\мгустина (й f\мврозія) та не 

була в ПОВІ-ІОМУ змнслі наушною, але, так сказати, півпу6личною 

сповіддю, яка відбувалася перед епископом (грішник був відда· 

лений від вівтар!!, міг бути зобовя3аНИЙ до відбуття ще й публич о 

ної покути, коли того на думку епископа вимагала utilitas ессlе· 
siee, Sermo 351 , 4, 9). 

В науці про останні річн f\вгустин безоглядно й завсіди 

відкидав Орі генове очищення душ (опокатастазу). По деякому 
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8аганню вІн відкинув також хіnіязм. Своїм Itл€.ОГРИЧНИМ ТОЛКО

ванням f\покаліпси у 2О-тій книзі Ое civitate Оеі Августин задав 
остаточно хіпі.змови смертний удар. Душі. на думку f\BrYCTHH/!. 
приходять пісЛsi смерти до аду (abdita recept8cula) і там QЖНДВЮТ., 

8Оскре('еННIІ іл requie усl l!Іеrumпа, відповідно ДО того. чи ее душі 
правеДНИХ, ЧИ безбожних. 3новуж для декого ее місце ~ ЧН('ТНЛИ

щем (purgatorium), якого іСТНQвання f\вгустин заСТУП8[ ЯСНО 

й рішучо. опираючися ГОЛОВНО на тексті t Кор. ЗІ 11-15. Після 
воскресення ввійдуть спасені до вічного неба. де будуть огля

дати Бога безпосередньо, а осуджені підуть до вічного пекла, де 

ТХНЬQЮ карою БУАЄ IIlienatio а vita Оеі (EncI1ir. 113) і терпіння 
,мислів від матеріяльного огню (De civ. Dei 21, 9, 2; 21, 10, 1-2). 

f\вгус.тин говорить також про очищуючий огонь (emenda
torlus ignis, ignis purgationis), але взгаt:ться висказати свій рішучий 
суд про природу К8р чистилище. Щодо оглядвння Бога , Авгу

стнн не мес вІдповіди нв те, чи також прослввлене тіло буде 
мати пряму участь у ньому. Зразу тілесне оглядаиня Бога вІн 

уважев вбсурДом, опісля можливим, 'Іавіть правдоподібним. Во

скресення f\вгусти" прийма( _к поновну злуку душІ з тим самим 

тілом, у _кому вона жила на землі, зглядно, коли точній ше ска

зати, - воскреСШ8 матерія (ел€меlіТИ) буде та сама, а форме 

(упорядковаИНIІІ ел(ментів) буде вlцмінна. 

Внданн_: Mlgne PL 32-47; corpus ~rfptorum e«lesllle latlnorum (ВНд!!НН_ 
вlденськоТ RM!IA. НIIУМ): ХХ'" 1-2 (Ое naereslbus. f\nllmenkh..) Zych8. Уlndobonae 
1892-1895: ХХХІІІ (Confesslones) Кn6IL Vindobonee 1896: ХХХІУ, ХLІV І LVIt-LVIII 
(Eplstulae) GoIdbiH:her. Vtndobonee 189S-1898 І 1903; ХХХУІ (Relnм:tlIllones) K~I 

Уlndobonaе 1902; ХL (De<:lvltllle Оеl) Hoffmenn. Vlndobonee 1899; Хи (Етичн.) Zyct\l. 
VII1dob0n8e \899; XU\ (f\nllpeJeg.) ,Vrbe І Zyche. Уіndobonae 1!Ю2: U-Ull (Rnlldonal.) 
Petschenlg. VlncIobonlle 1908-\910: LХ (RntlpeJag.) УтЬа І Zy<:ha. Vlndob0п8e 1913: 
LXIll (фl.llао<:.) Kn6ll. Ylndoboп8e 1922. COfIfesslones 8Идanи 0<:1б110: RIIWТler. GOters· 
loh '1876: Kn6Il (8Iы�. TeubnerlllM~ Lelpzlg 1896: R8morlno (8Iы�. '!. Patrum) Romee 
\909: 8ruder. Lelpzlg 1924. De сlУlll1lе Оеl вндалн осІбно: DomЬзгl (81ы�. TeuOOe' 
гlllnll~ 2 ТОМН. Lelpzlg ]905-1921 ; Welldon. London 1924: Weymalln. MQnchen 1925_ 

Росl~ськи~ перекnед: ТворенІ. бllеж. R,rYCTHHB, еп . ИПnОltСКllГО. 1] Ч8сrе~ 
Юе8'Ь 1893-1900. 

ЛI1ерIlТУра: УII11 s. f\ur. Rugusllnl I1BnlolC8He M88plolllBMIoI, 8ИДil8ЦІН'!1оІ RBry" 
<:,Н11081о1Х творl ll (Мlgne PL 32): Poujoulel, Hislolгe de 51. f\ugustln. 58 Уlе, ses oeu
VТe5, sonsl~le, Intl~nce de son ~Ie. 3 10"И. Рам 1845-1846. ' 1866: С. 8lndетаnn, 
f\ugu:stlnus. 3 ТО"" . LelptJg 1844-1869: Fr. 8&u'lnger, f\ur. f\ugu5Unus, Blschof YOn 

Нlрро. 2 то"и . 5tuttger1 1877-1878; f\d. Hatzfeld, 51. Rugustln (Les SIIln~). Ригls 
1897(nOnbC;K. nepeKnaA. Warua",8 1899): С. WoIf~r, RцgustJnus. Paderbom 1896; 
Qr, У. Heгtl1ng. f\ugustln Мa.lПІ 1902: М<: С8Ьс:. 51. Ruguslin BI~ nls age. London 
1902: L Вertrend, 51. RugusUn. Рап, 1913; 10Й Сll", Rutour de 51. 1\ujJJ5tln. PlItls 
1912: Р. Gullloux, L"me de 51. Rugustin. Parfs 1922: Rl(arlc, L'bolutJon Іnlеllес:· 

n.,,oII..o,I. 11 14 
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tuelle de 51. l\ugustln. Du Manlchelsme au Neoplalonlsme. Рагl, 1918; Chг. Воуег, 

Chrtstlen\sml: 81 Neoptalonlsmedel1S 18 lormallon de 51. AU!J15tin.Parls 1921 ; К. НоІl, 
1\ugustlns IMere Entw'ckelung. B.:tlln 1923; В. LegewJe, l\ugusllnus. Еlne Psychogrephle. 
вonn 1925: G. coт~ 51. 1\uguslln еl Ів c:u1ture ctasslquc.. Рагl, 1927: Р. caYI~. La 
conІетрlаllOn augustlnlenne. РаnS 1927; Р. Ncurrfson. La phll0s0phle de 51. f\ugustln. 
Рагl, 1865; J. Магlln, 51. l\ugustln (Les grands phllosophesJ. Par!s 1901: Chr. Вoyer, 

L'!dee de У6гlІе dans lе phllosophle de 51. f\ugustln. Рагl! 1920: К. СМIЮI' ЦОІІ '''. БЛIlЖ 
RаryсtИII'Ь ИППОllсм\А 1С8К'Ь пСМХоnоГ'Ь. КІевь 1870: М. Stлlszеwskl, ~w. f\ugustyn, 
nвJwlt;kszy z IIIozoI6w c:hrze$cIJansklch. КгвІЮ ..... 1919; той сем: fllozofJa !w. f\uguslyn& 
no Іlе epokl. Lw6w 1)922. 

WelsskoHen, S. l\ugusllnl VIUI s<:rlpta а Possldlo ~pIKOPO. Prlncelon 1919; 
" . Htlrn:K:k, Rugustlns Konfuslonen. Еlп Vorlrag. GJess~n ]903: Р. L. ОНlеу, 5lооlе, 
Іп The Confesslones 01 51, RugU:illn. Londоп 1919; О. OhllТlann, De 5. Rugustlnl dla]ogls. 
5tгassburg 1897: 5eyrlch, Оіе Gesch'chtsphIJosophle f\uguslins 11асl1 selner Schrlf! De 
clvltate Оеl. Lcipzlg 1891: Н. хооl7, Glaube ul,d Ungleube І" der Wcltgcschlchtc 
(КОМСIІТСр до De clvlletc Оеl). LcJpzlg 1911: Hardy, Lc Ое clvltalc Оеl, souгсс 

Pfln<:l~le du dlsCQurs sur I'hlslolre unlverselle. Рвгl! 1913: М. КреСКII"Ь, ТВоренlе 

(5neltl Авг,-стина De c:lvilete Оеl как" еПО/10г11 xpl1c:rleHc:t.a о" его борь(511 

С:'І> pll",С:КIt,",," '5Ь1'1е(:ТВО"'''. Казвнь 1873: М. Dragan, О lIIoxofjl dzlej6w Sw. Rugu· 
51упа (581'1 rl"'"1111t). Вochnla 1910; J В. feurc, Rnnol&IJones Іп En<;hlrldlon. Rome 
11647: Е. МоІг&і, Nollon &ugusllnlenne dc \'hermeneuuque, Clermonl 1906: Collnc:amp, 
Etudc c:rtl lq<te sut l'o~иYГC огаІоlге de 51. Ruguslln. рші! 1848: А. Qerstm&nn. ZBgad· 
пlепlll katechetyc:zne І homllelyc:zne u !w. Rugustyna. Lw6w 1908. 

Р. B.:Illffol, Le cathollc:lsme de St. Rugustln. Рагl! 1920; Domer, Rugustlnus. 
Setn theOl"Яlsches 5y:.tem und selne rellglonsphllosophlsche Rnsc:hauung. Вerlln 1873: 
О. Rollm&nncr, [)ег f\ugustlnlsmus. MQnc:hen ]892; J. ~usbac:h, Dle Ethlk dcs hl. 
AugusllnlJ$. frclburg 1m Вг. 1909; В. Ro\and-Gosselln, La morвle dc 5t. Rugustln. 
Рагl! 1925: J . Hessen, [)ег &tJgU5tlnlsche Gottesbewels. МOnSІег 1921: Остроумоо"Ь, 
AH8JlOTi" " нп 3tiечен!е "рн 8Ь1lс"снlн ученІ. о с:в . ТроАці; по суАУ (511&Ж 
І\агус:тнне. KeS8Hb 1904; G. PhJllps. La rlllson d'!tre du твl d'aprM 51. August ln 
Louvaln-Parls 1927: E.spenberger, D1e Elemcnte der ErbSfi"Ide m ch I\ugusllnus. 
цnd deт F~hsehol88t1k . М&lм 1905: Buona!ut!, la genes! della c!ottr1na agosllnlaM Іп· 
lorno 111 ресс:аІо (rlglnale. Rom& 1916: 1\. КреН1Іе1lC!СІА, ПеР80р0,аНblА rpiln. по 
учен]1О (511&11І: . Аогус:тнн& Иппонсм&го. Спб 1902; KOhner, f\ugustlnus I\nsc:hellUng 
von ErIOsung:sbedeutlпQ СМЯI. Heldelberg 1890: $cheel, Dle RnsC:haU\.rlS 
Rugustlns ОЬег Chr1stl Person und Werk. Lelptlg 1901: Fr]edrlch, Оlе Мв, 

rlologte des hell. RugusUn. Кбlп 1907: К. Wefnand, ОІе GolJe.sIdce, der Grundzug 
der WeltanSC:h_uung des hl. Rugusllnus. P&derbom 1910; Л. И . Пнсареu"Ь, У"ен!е 

б1l8Ж. І\агустино, еп. Иппо"с:маго, о "eI108t.M"k 8"1> его оtиошенlи ІІ"Ь Боrу. 

Ко,ань 1894: Kolb, Menschllc:he Frelhelt und gбttl. Vorherwlssen nec:h R\lgUStlnus. 
Frelburg 1m Вг 1906: Th. 5pecht, Оlе Lehre VОП der Klrc:he nech dem I\ugustlnus 
РlКlегЬот 1892:с. Romels, D4.s Неll der Chrlsten ausserh~lb der wahten Kln:he Mc:h 
t\ugustlnus. Pederbom 1900: Е. Tarchler. Le sllcrement de І' Eucharl511e d'aprts 
51. t\ugusUn. Lyon 1904: М. ВlеІп, Le sacrlflce de j'Euclw1511e d'epUs 51 Rugu· 
511п. Lyon 1906; i\dem, Оlс Euc:h::tr!stle1ehre des 1\1. RU!J!Slln. Kempten 1909: тоА 
сан. Оlе Busslehre des hl f\ugu:sUn. РасІе:гbom ]914: тоА с:,н, Оlе klrc:hllc:he SOndcn' 
vergebUng n&ch dem h\. f\lJ9I.I~lln. Раderbom 1917: то" (а"" Оlе ge:hefme Кlrc:hen' 
busse Ьеl Rugu5tln. Kempten 1921: Т. Peters, Оlе Ehe ПDd1 der Lohre des hl, Rugu
stіП Pl;derbom 1918: f\.. d'Rgnel. La тot1 еl lе morts d'apres 5t. RU!JIStln. Parls Вllб. 
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§ 26. Сторонннкн й противники Августина. 

f\вгустин ЗВЙМ8[ серед західніх письменників V ст. ПІке 

становище, яке живо нагадує КОЛИШН[ становище ОрігеН8 між 

письменниками на Сході. Він є У науково-богословському ОГШlДі 

центральною особою так само, як нею був у свій чвс і Ні] свій 

спосіб Оріген. Хтонебудь зі сучасників R,erYCTHH8 цікавиться це р

ковною НВУКОЮ і пише, стзс: 3 конечністю у якомусь відношенню 

ДО f\вгустинв: ПQГОДЖУr.ться 3 НИМ або tlOMY противиться. Коли 

брати наЗагал богословські навчання НВГУСТНН8, ТО всІ право

вірні церковні письменники є (торонниками R,SrYCTHH8. в всі 

с:реТНI<Н , яких вІн У своїх письмах поборюс:, (; його протнвниками. 
Тв 8 вузwому значінню п ід старанниками f\вгустина розуміється 

тіснійший круг письменників, його співроБІтників, однодумців 

І учеників. Вонн або беруть участь у літературній праці Авгу

стина (Павло Орозlй, Марій Мерюпор), або боронять Августина 

в контроверсії, викликаній його наукою про ЛllСКУ й прИ3наченнst, 

ЛllГОДЯЧИ у дечому його пересвдні думки (Проспер з Аквітанії), 
або користають 3 творів Августина так, що просто репродукуюrь 
ЙОГО погляди (Фульгентій, еп . 3 Руспе - .скорочениЙ Августин·). 
Знову ж ПРОТНВННКlIМН Августнна в спеціяльному розумінню с: ті , 

зрештою правовірні, церков!!і письменники, які не погоджувалися 

з Августиновою наукою про безоглst.цн о дврову ласку і про без

оглstдие прнзначеннst . Теоріі, що їх Августин розвинув У сін 
МlIтеріі, не найшли длst себе одобрения головно між письмеltни

ками, які вийшли 3 пі вденно-галійських монастирів : монастирSl 

С8. ВІктора 8 Марснпіі, основаного Касіяном, І монаС"тирst на 

лс:рlнськи х островах, осноааного св. Гоиоратом, піз." іНшим епи· 
скопом в Арль. Особливо лс:рінський монастир став дуже вижним 

церковним огнищем, справжньою богословською школою, яка ви

дала богатьох 8Л8ДИl<, заслужених пастирською працею, а таl<ОЖ 

і богатьох письменників. Спільною рисою майже у всіх тих пів· 

денно'галійсы<хx письменникІв є непрнзнавання Августинова' 
науки про ласку й призначення , яке спричинило спори, п ізнійше 
названі семіпелягіянськими спорами, що зачалися ще за життя 

Августина й протягнулися аж поза nяте століття, до другого 

собору в Оранж у 529 р. З раншнх сторонників і противникі8 

Августина замlтнійші ось які: 
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І . Сторонники Августина. 

І . Марій Меркатор (t ак. 451). 

Марій Меркатор, приятель а принайменше союзник "вгу 

стина в боротьбі 3 пелягіянізмом, походив з RФрики, але дві 

останні деСЯТl<І1 л іт свойого ЖИТТЯ (віn 429 р.) він провів У Цар 

городі. Хто зна, ЧИ 8 Царгороді він не перебував зі спеціЯЛЬНQЮ 

місі(ю слідити церковні події на Сході й інформувати про них 

f\постольську Столицю. Не всякий випадок, він був фактично 

тим, що інформував Захід про ХРИСТОЛЬОГічні спори на Скоді, 

а знову Сх ід про західню пелягіянську (ресь. МарІй МеРК8ТОР 

не був ані великим письменником, ані глибоким мислителем. 

Хоч свіТСЬЮIЙ чоловік, він цікавився живо БО'"ОСЛО8СЬКИМИ пита н

нями і слідивз увагою ЗВ богословськими СПОр8МИ. Крім двох оригі

шtльних творів, Con,monitorium super поmіпе Coelestii і Сотто

nitorium adversus haeresim Pelagii et Coelestii vеl etiam scripta 
Juliani, Марій Меркатор л и шив переклади письм східнік єресі

ярхі8 (Несторія. Теодора з Мопсвестії) на латинську мову. зла
джені назагал дуже Вірно й попереджені коротенькими введеннями. 

Твори й Ilереклади Марія Меркатора мають велику ввртість як 

істори'!ні жерепа пелягіянськоі й несторіянської ~реси, яких 

бетьком він УUllЖllВ Теодора з Мопсвестіі. 

ВИАlIltt.l: Mlgne PL 48. 

2. СВ. Проспер Тірон З Аквітанії (t ОК. 463). 

Проспер з МквіТ8ніі, обрвзований світський чоловік, 3 Мв
густином !найомий тільки посередньо через f\вгустинові письма, 

3l1ставив себе У цілому ряді прозою й метром ПИСвНИХ творів 

до БОРОНЄlІlІЯ нвуки f\ВГУСТІ1на про ласку й призначення перед 

Пl1сьменtlнка~1И з південно-галійських монастиріа. Проспер , спіль-

110 зІ своїм товаришем Ілярієм, повідомив f\вгустинз а 429 р 
дво"'а л истами (листи 225 і 226 в епістулярі f\вгустина) п ро 
піlSпелягіЯll ськl н"вчення південно-галійських MO~laxIB. Вкоротці 

опkllЯ Проспер обговорив сю квестlю також в обширнім листі 

ДО свойого приятеля Руфіна Epistola ad Rufinum de gratia еі 

IiЬего агЬіігіо. Коли два останні твори Rвгустина, Ое dono perse
уегапііае і Ое ргаеdеstіпаtіопе' sanctorum, спричинені листами 
Проспера, не то що не успокоїли його галій ських противників, 

вле викликали ще снльнійші напади 3 іх боку на особу й Н8 

НВУКУ RBrYCTI1H8 та коли Rвгустии до РОКУ помер. взявсяПроспер 
свм просто Й отаерто бороиити Rвгустинову Н_УКУ. В сій поn~-



МЩІ він написав текї твори: П ІР! .xX4c.{at"''; hoc est de ingretis 
(проти невдSlЧНИХ, поrорджуючих ласкою, ЗД8ЄТЬСSl проти KaciSlHt1 
і його монахів) в 1000 гексаметрів, Epigrammate іп obtгectatorcm 

f\ugustlni (два коротенькі вірші, з 12 і 15 стихl8), рго f\.ugustino 
responsiones ad ехсегріа Genuensium (відповідь ДЛSl двох гену

енських св.щеників, що просили ВИSlСllеннSI деяких місць з обох 

ОСТi!lнніх творів f\вгустина), Рго ftugustino responsiones ed сері
tula obiectionurn GaJlorum саlumпіапtium (відповідь Ііа анонімний 
памфлєт проти Августина в 15 глввах) , Ое gratia Оеі et lіЬего 

агЬіігіо, lіЬег contra Collatorem (Проти Касіяна, автора 24 Соllе

tiones Patrum), РГО ftugustіпо responsiones ad capitule obiectionum 
vincentianarum (ПРОТИ Ві нке нта лєріНСЬКО ГО). Крім того Проспер 
yA8SCSl s 431 р. з Гаnії до Риму і ВИХОJJ,ИВ У папи Келестина 

письмо , заадресоване до гал ійських 8Л8ДИК, яке стверджувало 

правовірн ість ftагустина й припинило напаСТ~1 ІІа f\.вгустина. 

П ід кінець жИТТSl (ок. 440) Проспер перенісся з Галії Ас;> 
Риму і займав там при папі Льві І. Великім 8ИСОКИЙ ypSlJJ, У П2111-

ськІй канцеЛSlріі. В часі побу ту в Римі він зледив три збірки 

виписок із творів F\вгустина: Sententiarum ех operibus s. F\ugus
tini delibatвrum IiЬег, Epigrammatв ех sententiis s. Augustini і ви

тяг:) Enarrationes іп Psalmos (збері гся лиш 8ИТSlГ із nOSlCHeHb 
на псальми 100 і 150). Позв ТИМИ творами, які Гlроспер написав 
або в обороиі Августинової науки або при нагоді студій над 

f\.вгустиновими творамн, остала по НЬОМУ ще коротка віршована 

сатирв Epitllphium pelagianae et nestorianae haereseos. написана 
післSl осуцження обох тих (ресей на Ефезькім СоборІ . і голов
иий Про'Сперіа твір Хроніка світа в трьох книгах. Ся хроиіне 

остапа а трьох peAaKuiSlx (перша CSlra( до 433 р., друга до 445 р., 
третя . Chronicon integrum. до 455 р.). ДвІ перші книги перепо

відають досить побіжио Єронімову хроніку. третя книга (аlд 
379 р.) є оригінальна і тим харантерНСТИЧН8, що спеціSlЛЬНО 

УЗГЛSlдню( історію релі гійних спорів, найбільше пеЛSlгіSlНСЬКИХ. 

Проспер був спосібннм богословом, ОДtі8че на ори гіналь

ність аін alJi навіть не силувався, так дуже при стооав на науку 

f\8 rYC1 И~lа . ВІн ( найкрасwим тоаМl!lчем АI!JГУСТИНОI!JОЇ н ауки . 

у дечому Проспер злагідню~ ріЗJ(ОСТИ Августинової науки, на пр. 

аін роби-гь ріжницю між praedestinatio і reprobatio і приймаr 

лиш гергоЬаНопет post praevisa demerite, пі,ачас КОЛИ f\агустин 
ні прнзначеннSI ,ао cnaceHHSI нІ залишеннSI в .осудженіЙ масі -
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ніяк не ВЯ]SВ 3 божим передбаченням БУАУЧНJt заслуг чи провин 

чоловіка. 

ВНАІІККІ; МІр PL 51. 
ЛІтература: L Valentln, S. Prosper d'1\qultalne.. Parls 1900. 

З. 1\нонім :5 половини V ст. Libri duo de vocatione omnium 
gentium, мильно прИПИСУВ8ННЙr ПроспеРО8И, стаРВ(ТЬСJI рівнож 

злагідннтн настільки НВУКУ f\вгустина. що ПРИЙМI1€ voluntatem 
Оеі salvificam universalem і спеціильну ласку (dопа spec ie. lia), яку 
дістають від Бога ті, що дійсно спасаються, понад загальну ласку 

(dona gene ral ia), удіЛЮ88НУ всім людям (Migne PL 51). 

11 . Противники Августина. 

1. І в 8 Н К е с і я н (t ОК. 435). 
Іван Касіян походив зі СХОДУ, зі СкитіТ (Добруджі чи може 

зі Скнтополіс: у Пвлестині). Замолоду він спільно з товаришем 

ГеРМ8НОСОМ відвідав палестинські й египетсьні монастирІ та по· 

знайомився дуже ДОКЛІІДНО з життям Т8мошнfх мона хів, 

8 в Египті також з життям анахоретІв. О к. 400 р. lа&н 

Золотоустий посвятив Касlян& в Царгороді на д.іllкона. ПЯТЬ 

літ пlsнlйше царгородське духовенство внслало ЙОГО і його 

приятеля Германос& до Риму. щоби вони вставлялися у папи 

Інокента І ЗІІ Іваном Золотоустим. тоді вже другий рвз засудже

ним на заслання. По 410 р. він, вже як свящеиик (свячення 

пресвитера 81н, зд&пься, приняв у Римі), осівся в МарсилІї, 

оснував там славний монестир С8. Віктора й упра8ЛЯВ ним (а та · 

кож і жІночим монастирем, який він зеложив у Марсилії) аж 

до сво(ї смерти 8 ок. 435 р. КасІян причини вся богато до по· 

ширення монашого життя НІІ Заході основанням згаданих моиа 

стирів, 8 ще більше своїми Д80ма творами про МОН8ше жИТтя: 

1) De institutis coenobiorum et de octo principalium Уіііогиm 
remediis lіЬ гі 12. 

В чотирьох перших книгах (De institutis coenobiorum) го
вориться про звгальні оБОВЯ31<И монашого життя. Яl< 80НИ були 
праКТИI<ОВlІні по монастирях Палестинн й Египту, про МОНIІШИй 

одяг, про духовні чинности дня й ночі. про вІдречення від світа. 

Дальш І книги 5-12 говорять про боротьбу монаха п роти вісьмох 
головних гріхів монашого життя. 

2) 24 Collationes Patrum. 

Се розмови про ноиаше ЖИТТІІ і про совершеНСТ80 . які Касі

"н його Т08~РИШ Германос самі колись вели' египетськими 
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пустиножнтеЛАМИ. Касіян видав їх у трьох серіях, з ЯI<ИХ ножну 

попередив окремою передмовою. 

Оба Касіянові твори зраджують у нього півпелягіянські 

погляди про потребу лески (наняркійше ВОНИ висловлені у 13-\й 

розмові: про божу поміч). Одначе як підручники но нашого 
життSl вони були 8 середньоеіччу ВИСОКО цінені. 

На просьбу РУМСЬКОГО діякона, пізніншого папи Льва І Вє- 6 

дикого, Касійн написав 3 нагоДИ Ефезького Собору сІм !(НИГ 

Ое incarnBtione Оотіпі contrB Nestorium. 
Касіян приймав voluntatem Оеі salvificam universalem І при

значення на спасения згл. на осудження post prae\lisa тегііа 

згл. demerlta. Через пеРВОРОАНИЙ гріх чоловік став не цілковито 
мертвим, але тіл ьки недужим. lак як недужий може бажати 

й покликати лікаря, так C!lMO чоловік сам зі себе може дати по· 

чаток В1рl виявом доброї волі й бажанням віри (Соll . 13,8). Ласка 
супроводить добру волю й доводить її до успіху. Лише деколи 

походить від Бога також і сам початок доброї волі, як се було 

на пр. з апостолами Матеєм і Павлом. Замітне також, що Касіян, 

противно як Августин, у деяких оБСТl1винах уважав лож дозво

леною: .quando igitur grave aliquod іттіпе! de veritatis confessio· 
пе discrimen, tunc mendaciorum sunt recipienda refugia· (Соll. 17, 7). 

Вмденн': Mlgne PL 49-50; PetschenJg. Corpus scriptorum eccl~ae InІlno

nlm Xlii-XVIII (ВНд.ІІННІ аlденсь_оІ' І'\ltед. Haylt~ УlndоЬоме 1886-1888. 
Перемnедн. Рос:IАськнА: ПисанІ' Іоанне Кассlене_ Перее_ С"Ь lІетннсмаго 

еn . Пе~ МОСllеа 1892. пonьсыlА:: Jan КasJan, Rщm6W dwadzletclacLtery, Ilum. 
kj. Dr. L Wгzol . Plsma OJc6w Ко&с:Юtа. Тот VI-VII. Ротаtl 1928. 

Лl1ература : J. L..ombard, Jean Cesslen, $в Уlе, scs ecrits, $в doc::trlne. Stras
bourg 1863: '1'\ НосІ\, Leh«: des J . C&ssl&nus. Freiburg 1т Вr. 1855; О. AbeI,5tudlen 
zu <Іет gatllschen Presbyter Johannes CassJanus. МQnсl1еП 1904; J, 18ugler. 51. Jeen 
Canlen сІ $в doc::trlne sur 1& gt&cc. Lyon 1908. 

2. Пресвит. ВІнкент лєрінський (t внедовзі по 434), 

8lнкент, про якого ЗНІІЄМО тільки всього, що він буа еромо

нахом у монастирІ на лєріНСьких островах, написав 434 р., пІд 

псевдонімом Peregrinus, твір Commonitorium у 33 главах і сим 

твором побув собі безсмертне \1'151:. Заголовок Commonilorium 
означає - як се внхо,nить з передмоuи, - що твір мав бути пІд

ручною книжкою АЛЯ приватного вжитку ввторв і при його сла

БІ й ПВМІПИ пригаnувати йому науку Отці8. 8іинент збира( 

у С80ЙОМУ паМЯТНИНО8И норми цля відріжнеНН5І: правдивої науки 

8ід t:ретнчної, ОСН088ні на засаді церковного передаНН1І. так 

попра8НО, ядерно І влучно, що се коротке, змістом М2ІЛО 
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оригінальне (сильно залежне від Тертулі5lна De praescriptione) 
ПИСЬМО, ще й АО того ПНСЬМО автора - R.arYCTHHOBoro "ротнв· 

нина, помимо УСЬОГО мало неЗ8Н'НIЙНИЙ успіх. ПЯТЬ останніх глав 

(29-33) с: тільки витягом, !ІКНИ сам 8інкент зладнв з іншого 

свойого твору про Ефезькнй Собор 3 431 р. У сьому звтраче 

ному творі (Геннадій каже, що сей твір викрадено 8інкентови 

ще зами в і н ус п і в його видати) 8інкент прНМіНІОВ88 поставлені 

у памит нику норми до єреси нест()ріяніЗму. Також загинуло 

пи сьмо 8інкеНТІ:І, яке Проспер назива€. Obiectiones vincentianae, що 
поборювало F\BrYCTHHOSY науку про ласку. декотрі КРИТИКИ були 
тоі ДУМКИ, що 8інкент також у своиому пвмятинкоВи ЗВКРИТО 

(3ПОЗ8 псевдоніму) полємізус: проти f\вгустииових поглядів про 

ласку та що саме їх називає privatae opiniunculae (глави 15 і 18). 
Головио дві норми Вінкента набули з"для їхньої незви ч ай

ної 8ЛУЧНОСТИ право гороженства в догматичній теольоГії. " с"ме 

т. З8. канон Вінкент". який подає знамена перед"ної превди !!.іри : 

. Іп ipsa item EccJesia ca tholica magnopere cu randum est. ut id te
neamus quod ubique, quod semper, quod аЬ omnibus creditum est ; 
hoc est епіт vere proprieque catholicum... Ное іЦІ demum fiet, si 
sequamur universitatem, antiquitatem, consensionem- (Сотт. 2) -
і норма, яке подає закон догматичного роsвою: . Crescat igitur 
oportet et mu Jtum vehemente rque proficiat 18т singuloru m quam 
omnium, і8т unius hominis quam totius EccJesiae a etatum ас sae
cu lorum g redibus intelligentia, scientia, sed іп suo dumtaxet genere. 
іп eodem scilicet dogmate , eodem sensu, eademque sententi8-
(СотП1. 23). Вінкент приняв за правило вір и передания, а не се. 
Письмо, бо сретики надуживають св. Письма: ТОМУ, що воно 

задля свЬс.ї глибини тяжке до зрозуміння, толкують його кожний 
інакше (Сотт. 24-27). 

6НАа"н, : Mlgne PL 50: G. Rausc:hen, F!orl!eglum Patr!st!cum 5. Вonп 1906; 
Jilllcher (Semm!ung KrOger І , 10). Frelburg 1т Вг. 1885: R. 5. Moxon, СаПJ

brJdge 1914. 
ПереIUlВДН. РосtЯСЬКНI4; Нllпо"инанl • . Творенlе преп. Ви нкеll тl. Лерин· 

смаго - Перек . с'Ь патинскего П. Поно"ереIlВ. КІІЗІІНЬ . 1904. ПОЛЬСЬКИЙ: 

Pamll;tnlk ! w. Wlncentego z Lerynu. Рn.еІ. J. Stllhr. PJsmll 0Jc6w Koklolll. Тот УІ!!. 

Pomafl 1928. 
ЛІТераТура; Р. de LIIbrlo!~ 51. Vincent de L~rins (Рensee chr~tiffineJ. Parts 1906; 

w. 5. Reilly. ЕІtЮe sur Із regie de (оі de 5L УlпсепІ de Lertns. Tours 1903: Н. Koch, 
VJnc;enz уon Lerln und GennDd!us (ТехІе und Untersuclu1gen ЗО, 2). Lelpzlg 1907. 

3. f\рtlовій молодший - монах , Jlкин 'іевідомо звідк и по

ХОДИВ, але проживав у Римі ок. ПОЛОВИ1lИ V СТ. - написав обширний, 
сильно ал€горичний коментар на псальми Commentarii іп Psalmos, 



217 

не важні й не впорядковані ПОJlСllення ДО Евангелій IВ8Н8, Матея 

н Луки Expositiunculae іп Evangelium, протимонофlзнтськнй дія 

льог Conflictus 1\гпоЬіі catholici cum Serapione f\egyptio й аскети 
чний трактат АЛИ римської матрони Григорії Libel lus tld Grego
гl8т. F\рнові й вп равді відклнку(ться в свойому діяльогови на 

а вторитет F\OrYCTHH8, одначе він (: семіпелягіЯНИНQМ (Сотт. іп Ps. 
90 "І п arbitrio est ut credBS prius, ut сит credideris gratiam сопsе
quaris") і тихо (не Н8знваЮЧИ імени) п олєм ізує 3 Августином . 

ВКАВНН" : Мlgnе PL 53. 
ЛІтература: Н. Kayser, Dlе Schrlllen des sogenannlcJ\ Rrnoblus' Junlor. 

aatersloh 1912. 

4. Р r 11 е d е 5 t і n а t u S, внонім часто прнпнсуваний НРНОВ\(ВН 

молодшому. зраджуt: ще більше упередження загадочного евтора 

до f\в густина нІж те, яне мав F\рновій молодший. Сей обширний 

МОЛl:мічний трактат обіймає три части: перша часть пода l: огл яд 

J1l1BHlx tресей за f\ВГУСТИНОВlfМ твором De haeresibus, друге часть 
викладає (ресь предестинаціянізму, третя часть ом роКИДУt (ресь 

предестинацlstнізм у, з~позичуючися в аргументи у Юліяна 3 Екля ' 

нум. Критика приймає загально, що Praedestinatus lіапи сеннй 

У Рнмі за меми Снксте ІІІ (432-440). 

ВИД8It11I: Mlgne PL 53. 
Лl1ература: Н. von Schubert, Der sogenannte Praedestlnalus(Texte t81d Unter' 

suchungen 24, 4). Lelpzlg 1!і1О3. 
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