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 моменту появи вчення Христа виникли самі різні його тлумачення, які після 
тривалої боротьби оформлювалися у прийнятне для більшості ієрархів єдине 
вчення. Однак, ця єдність існувала лише до певного моменту. Християнство 

постійно струшували розколи, що супроводжувалися появою різних єресей. Частина з них 
виживала і навіть оформлювалася у самостійні течії. Особливо зростала роль цих 
розбіжностей в залежності від того, наскільки вони підтримувалися державною владою. 
Однією із таких єресей і було монофелітство, з яким значною мірою, було пов’язане життя 
Візантійської імперії, а також політика імператорів у VII ст. 

Для того, щоб повніше уявити вплив монофелітства на перебіг внутрішньо- і 
зовнішньополітичних подій у Візантії VII ст. необхідно повернутися на три століття назад, 
до IV ст., часу виникнення так званої тринітарної проблеми. Загострення її було ініційоване 
александрійським пресвітером Арієм, який виступив проти ідеї єдиносутності Бога-Отця і 
Бога-Сина, а отже, і проти ідеї божественості Христа. Арія було засуджено І Нікейським 
вселенським собором (325 р.) та відправлено у заслання. Але само аріанство продовжувало 
існувати. Мало того, декілька римських імператорів прийняли сторону аріан. Лише завдяки 
політиці імператора Феодосія І, аріанство було засуджене на ІІ Константинопольському 
вселенському соборі (381 р.). Однак, навіть і після своєї поразки, аріанство до VI–VII ст. 
було популярним серед “варварських народів”: готів, вандалів, лангобардів [10, с. 43; 12, 
с. 33]. 

Тринітарні суперечки були тісно пов’язані з основним христологічним питанням – про 
поєднання божественого й людського у Христі. У V ст. Константинопольський патріарх 
Несторій висунув тезу про те, що діву Марію слід називати не Богородицею а 
Христородицею, оскільки вона народила не Бога, а людину Христа, до якого божество 
приєдналося пізніше і перебувало в ньому як у храмі [2, с. 58; 10, с. 128]. 

Несторіанство було засуджене на ІІІ Вселенському соборі в Ефесі 431 р. Однак, 
суперечки не вщухали. Рятуючись від переслідування ортодоксальної церкви, несторіани 
емігрували до Персії і на соборі 499 р. оголосили про відокремлення від 
Константинопольської церкви, утворивши власний патріархат із резиденцією у м.Селевкія-
Ктесифон (Багдад).  Ця частина християн стала називатися халдейськими християнами (за 
своєю богослужбовою мовою). З Персії частина християн переселилася до Індії, де за іменем 
свого легендарного вчителя стала називатися християнами св.Фоми (фомітами) [10, с. 128]. 

Засудження несторіанства призвело до виникнення, як противаги останньому, нової 
течії у християнстві, що отримало назву монофізитства ( від грець. monos – один і physis – 
природа). Загостренню внутрішньоцерковної боротьби сприяли також і претензії 
Александрійського патріарха Діоскора на домінування серед східних патріархатів. Приводом 
для виникнення нової дискуссії стала справа архімандрита Євтихія, який стверджував, що 
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при поєднанні двох природ у Христі людське начало поглинажться божественим і, таким 
чином, Христос має лише одну природу – божествену [2, с. 58–59; 10, с. 122]. 

Так як Євтихій був лідером константинопольського монашества (воно досить сильно 
впливало на візантійську політику), а також хрещеним батьком вельми впливового при дворі 
головного камергера Хрисанфія, він домігся появи рескрипту візантійського імператора 
Феодосія ІІ зі справ віри. Ним заперечувалися всі віровизнання, крім тих, які прихильно 
ставилися до монофізитства. Отже, уперше в історії, імператор узяв на себе роль вищого 
судді у церковних справах [3, с. 202]. 

Через рік після появи імператорського рескрипту, у 449 р. на соборі в Ефесі, патріарх 
Діоскор за підтримки все того ж імператора Феодосія змусив християнську церкву визнати 
монофізитство. Однак, проти рішення собору виступив папський легат Іларій. Він втік до 
Риму, де папа Лев І оголосив Діоскора відлученим від церкви. Після смерті Феодосія ІІ у 
450 р. його наступник Маркіян, що одружівся із сестрою імператора Пульхерією, виступив 
проти монофізитства. У 451 р. вчення монофізитів було засуджене IV Халкідонським 
вселенським собором. Однак рішення собору не були прийняті у Єгипті та Вірменії, а також 
частково у Сирії та Палестині, де пізніше виникли самостійні монофізитські церкви [10, 
с. 123].  

Таким чином, із суто релігійної проблеми монофізитство виросло у символ політичного 
сепаратизму. За догматичними дискусіями про природу Христа приховувалося складне 
переплетення економічних, політичних та соціальних протиріч між Візантією та населенням 
ряду її провінції, що викликали ряд повстань християн-монофізитів (Александрія – 457, 
Єрусалим – 458, Антіохія – 468) та затяжну збройну боротьбу. Уряд імперії був змушений 
змінювати політику в залежності від посилення або ослаблення руху монофізитів. В кінці 
кінців у 519 р. імператор Юстин І остаточно заборонив монофізитство. Монофізитських 
ієрархів  позбавили своїх місць та  змусили рятуватися втечею до Єгипту [10, с. 123; 12, 
с. 291]. 

Після рішення Халкідонського собору залишилося відкритим ще одне питання: як 
пояснити безгрішність Христа, якщо він воістину людина. 

Константинопольський патріарх Сергій (610–638), бажаючи владнати це питання, а 
також шукаючи шляхів поєднання з монофізитами в Сирії та Єгипті, проголосив, що у 
Христа тільки одна воля, Боголюдська. Отже, виникло нове  християнське богословсько-
догматичне вчення – монофелітство (від грецького monos – один і thelema – воля) [7, с. 141]. 

Монофелітство набуло неабиякої підтримки завдяки втручанню у хід справ 
візантійського імператора Іраклія (610–641). Часи його правління – це період кризи 
Візантійської імперії. За словами французького історика А. Гійу: “Блискучі військові та 
політичні перемоги Юстиніана (візантійського імператора у 527–565 рр. – В. О.) спустошили 
державну скарбницю, так і не прв’язавши до грецької держави ні латинського Заходу, не 
дивлячись на утворення там у кінці VI ст. Італійського екзархату зі столицею у Равенні і 
Африканського екзархату зі столицею у Карфагені, ні несторіянську, або (чи) монофізитську 
Сирію, ні коптський Єгипет, який за релігійним провінціалізмом виношував свою локальну 
автономію паралельно адміністративній і догматичній ортодоксальності центральної влади” 
[1, с. 19]. 

Єдності держави загрожував конфлікт, що розпочався між Візантією та Іраном. На 
момент сходження Іраклія на престол сасанідський шах Хосров ІІ підкорив колишні 
візантійські провінції: Сирію, Фінікію, Вірменію, Кападокію та Палестину. У 614 р. був 
захоплений Єрусалим. Здобувши це місто перси позбавили життя декілька десятків тисяч 
християн і пограбували храм Гроба Господня. У 616 р. розпочалося перське завоювання 
Єгипту. У 626 р. аваро-слов’яно-гепідські війська підійшли до Константинополя і вперше в 
історії взяли його в облогу. Але здобути візантійську столицю їм не вдалося [5, с. 460–461; 
11, с. 35–36]. 

У цей трагічний для імперії час у храмі Св. Софії у Константинополі імператор Іраклій 
дав клятву жити і померти разом зі своїм народом. Церкви пожертвували частину свого 
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майна. На ці кошти були найняті варвари і серед них 40 тис. хазарів. В декілька походів 
Іраклій розбив персів. У великій Ніневійській битві Хосров загинув, а Іраклій, здобувши 
перемогу, підписав вигідний для себе мир. В результаті його до складу Візантійської імперії 
були повернуті східні провінції [9, с. 140]. 

Однак ситуація у відвойованих землях була неспокійною. Адже тут домінувало 
монофізитство. Знову загострилися релігійні конфлікти. 

У цій ситуації монофелітство повинно було, на думку Іраклія, стати містком для 
примирення населення різних частин імперії. Політична єдність імперії могла грунтуватися 
тільки на єдності релігійній, але цієї єдності не було, оскільки мільйони підданих 
сповідували монофізитство. Іраклій вважав, що зобивши крок на зустріч монофізитам – 
поступкою про одну волю у Христі, вдасться приєднати останніх. Причому, він вважав, що і 
ортодоксальна церква після такої поступки не зазнає утиску. До цієї думки імператор 
прийщов під час свого перебування у Вірменії та Колхіді. Тут у імператора склалися приязні 
стосунки із митрополитом-монофізитом Кіром [6, с. 79]. 

Перша спроба об’єднати монофізитів із православними була здійснена у Єгипті. Адже 
тут на 300 тис. прибічників православ’я приходилося 5-6 млн монофізитів. Справу 
об’єднання Іраклій доручив Кіру, який тепер став патріархом Александрійським [3, с. 237; 6, 
с. 80–81]. 

Противники називали цю унію – “водяною”. Іронічно вказуючи на її тимчасовий 
характер. Так вони відповідали на заяви монофізитів, що “сам собор Халкідонський прийшов 
до нас, а не ми до нього” [6; 82]. 

Спроба Іраклія не призвела до стійкого об’єднання. І тоді влада вирішила вдатися до 
силових дій. Посилилися репресій на Сході по відношенню до тих, хто не визнавав догматів 
Халкідонського собору. Антимонофізитські заходи в Сирії, Палестині та Єгипті 
доповнювалися гоніннями на юдеїв [5, с. 460–461]. 

В цій атмосфері Візантія недооцінила більш серйозну для неї проблему. Якраз у кінці 
620-х – на початку 630-х рр. на Сході отримав поширення іслам. Арабські мусульманські 
правителі – халіфи приступили до військових дій. 

Перше вторгнення розпочалося у 622 р., однак цілеспрямовано – лише з 634 р. Тією ж 
осінню араби розбили візантійців у битві на р.Ярмук. На початку наступного року був 
захоплений Дамаск. Єрусалим, звідки імператор раніше вивіз дві святині, був здобутий після 
двохрічної облоги у 637 р., а Антіохія – у 639 р. У кінці 639 р. араби вторглися до Єгипту. На 
початку 40-х рр. VII ст. вся ця багата провінція була втрачена для імперії [8, с. 171]. 

Населення завойованих земель віднеслося спокійно як до перських, так і до арабських 
завойовників. Однак, якщо перси для монофізитів Сирії та Єгипту були етнічно і релігійно 
чужими, то араби були спорідненими для них племенами. Майже всі вони були нащадками 
тих, хто раніше вторгся у ці землі із пустелі; причому постійне проникнення продовжувалося 
через аравійський кордон і Червоне море. Іслам, що сповідувався Магометом, вважався 
більш близькою ім релігією, аніж халкідонське православ’я греків. Місцеве населення вітало 
завойовників, які виявили релігійну терпимість і до того ж обклали їх більш низькими 
податками. Мало того, у зростаючій кількості населення колишніх візантійських провінцій 
наверталося у мусульманство і навіть воювало на боці арабських халіфів. Так, після 
створення халіфами військового флоту бійцями на кораблях хоча і виступали самі араби, але 
керували судами зазвичай копти або яковіти, які не вагаючись виступали проти греків. 
Наслідком цього стало захоплення арабами о.Кіпру [8, с. 171–172]. 

В умовах нової загрози, тепер вже арабської, імператор із новою силою шукає спроб 
примирення православних і монофізитів. У 636 р. Константинопольським патріархом 
Сергієм був складений проект документу, який у 638 р. був підписаний Іраклієм і 
опублікований під назвою “Ектезіс”, тобто “Викладення”, який був визнаний на 
константинопольському соборі таким, що згідний із апостольським вченням. Саме у 
“Ектезісі” було введено догмат єдиної божественої волі во Христі при двох єстествах. Однак 
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цей документ не відіграв великого значення. Він не зміг примирити православних із 
монофізитами [11, с. 68–69]. 

“Ектезіс” викликав і незадоволення Заходу. Римський папа Іоанн IV відкрито засудив 
монофелітство, підтримав ортодоксальних християн Візантії. Смерть Іраклія залишила у 
спадок нащадкам важковирішуємі політичні, економічні та релігійні проблеми. 

Таким чином, політика релігійних компромісів візантійського імператора Іраклія не 
призвела до конфесійного миру на Сході. І цьому завадили не тільки навали персів та арабів. 
Головною причиною було те , порозуміння вбачалося можливим тільки на основі релігійної 
монолітності. А вона, за словами А. В. Карташова, “… не могла створити більш глибокої 
культурної і політичної асиміляції іншоплемеників. А до ідеї віротерпимості тоді ще 
людство не дожило” [4, с. 510–511]. 
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Vadym Orekhovskiy 
 

MONOTHELEMA AND THE RELIGIOUS POLICY OF IRAKLY (610–641) 
 

The article is devoted to the state-church relations in the first half of the 7th century. 
Key words: Bythanthemem, Monothelema, Irakly, Emperor, the religious policy. 

 
 
 




