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АДОПЦІОНІЗМ, ФІЛІОКВЕ  
ТА КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ 

 
 
Поширення Символу віри з додатком філіокве (Filioque, означало 

сходження Святого Духа і від Сина) у середовищі франків пов’язують з 
єпископом Павлином Аквілейським, який писав про нього у преамбулі до 
актів синоду Фріулі (796–797 рр.). Запровадження вчення про філіокве 
сталося у відповідь на іспанський адопціонізм. З усуненням прибічника 
адопціонізму єпископа Фелікса Унґрельського на синоді у Аахені (798 р.) 
в імперії Карла Великого було запроваджено спів Символу віри, що в 
літургії мав звучати після євангельських читань. До того Символ зачи-
тувався лише у обрядах таїнства хрещення. Як зазначає Айдан Брін, 
Павлин Аквілейський створив свою версію Символу на підставі латин-
ських версій другої сесії у Халкедоні, що побутувала, зокрема, у літур-
гійних збірниках типу «Геласіанський». Свідченням того, що додаток 
швидко набув поширення, є створений наприкінці VIII ст. служебник 
Стоув, відредаґований вже декілька років опісля поширення філіокве 
серед франків, що, на думку А. Бріна, свідчить про причетність ірланд-
ської церкви до континентальних подій у цій царині1. Гаральд Віллюнґ 
звертає увагу на те, що тринітарне вчення за часів Каролінґів формува-
лося під впливом писань середини VI ст., а у другій половині ІХ ст. до 
творення цього вчення долучилися Еней Паризький, Ратрамн із Корбі. 
Їхню справу продовжили у середині ХІ ст. П’єтро Даміані та Гумберт 
Сильва Кандида2. 

Разом із запровадженням філіокве до вчення католиків-франків 
відбувалася відмова від проголошеної на соборі в Нікеї зміни у ставленні 
до шанування ікон, що у Візантії та країнах християнського Сходу 
ґрунтувалося на запозиченому зі світського обряду звичаї проскинези – 
глибокого уклону. Уклінне шанування ікон суперечило проголошуваній 
франками засаді ставлення до сакрального мистецтва як біблійної науки 
для невігласів, з покликом на слова папи Григорія Великого, а також 
прихованої симпатії франків до іконоклазму. Серед іспанських адопціо-
ністів також поширювалась відмова обожнювати образи. Спорадично 
———————— 

1 Breen A. The Text of the Constantinopolitan Creed in the Stowe Missal // Proceedings of 
the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature. Vol. 90C (1990). P. 121.  

2 MGH. Concilia. Т. II, Supplementum II. Hannover, 1998. S. 231. 
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поставали оздоблення, що мають відбиток упливу адопціонізму. До них 
відносять фрески Сантуллано (св. Юліяна, Астурія) початку ІХ ст. з 
зображенням незалюднених будівель, що могли являти образ Небесного 
Єрусалима. Часом цю іконографію асоціюють з іншим мистецьким тво-
рінням, так званою Біблією Теодульфа Орлеанського (візґотський руко-
пис з ілюмінацією неіконічного змісту) – затятого противника образів і 
співавтора «Карлових книг», які були маніфестом запровадження філіок-
ве і відмови від ушанування ікон. Однак остаточного підтвердження 
неіконічного характеру цих зображень ще немає3. 

Запровадження франкської версії Символу віри до офіційного вчення 
Римської церкви відбулося щойно двома століттями пізніше: від 1014 р. 
Аахенське визначення цитувалося з певними змінами аж до Тридент-
ського собору в середині XVI ст.4 Про швидке поширення філіокве можна 
судити за записаними до обрядових книг таїнствами хрещення: у каро-
лінґському рукописі з Швейцарії говориться про сходження Святого Духа 
від Отця і від Сина, «наче світло від світла, сяйво від сяйва», «третя 
особа, яка є не більшою і не меншою, але рівною», «Католицька церква, 
яка поширилася по всьому світу»5. Один з отців, причетних до впро-
вадження філіокве, єпископ Арно Зальцбурзький (750-821) залишив по 
собі значний компендіюм виписок з отців Церкви (флорілегій «Свідоцтва 
зібрані зі святих писань»), в якому згадано залучене до канонів учення 
про єдинородного Сина і сходження Слова. Згадано в трактаті і про 
Кирила Александрійського та його два послання на собор в Ефесі6. 
Випадок з Кирилом стався за часів розквіту несторіанства, який тривав до 
428 р., коли патріарх Константинополя вирішив, що слід відмовитися від 
ставлення до Богоматері як до Теотокос. Відтак Александрійський пат-
ріарх за підтримки папи Целестіна на соборі 431 р. у Ефесі усунув 
Несторія за розмежування між божественним і людським у Бозі7. 

У компендіюмі Арна містяться слова Авґустина, який зінтерпретував 
стосунки у Трійці, на які покликалися латинники упродовж століть: «Син 
має все те, що й Отець, зокрема, і сходження Святого Духа від Отця»8. 
Також у збірнику містяться нотатки щодо Авґустинових міркувань, на які 
покликався автор доби пізньої античності Касіодор, оповідаючи про 

———————— 
3 Brubaker L., Haldon J. Byzantium in the Iconoclast Era c. 680-850: A History. Cam-

bridge, 2015. P. 309. 
4 MGH. Concilia, II, II. S. 232. 
5 Keefe S.A. Water and Word: Baptism and the Education of the Clergy in the Carolingian 

Empire. Vol. II: Editions of the Texts. Notre Dame, 2002. P. 235. 
6 MGH. Concilia, II, II. S. 261. 
7 Louth A. Christology and Heresy // A Companion to Byzantium. Oxford, 2010. P. 191. 
8 MGH. Concilia. II, II. S. 270. 
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співсутність між Отцем, Сином і Святим Духом9. Тут же згадується про 
суперечку між Арієм та Атанасієм Александрійським, слова якого мали 
вказувати на слушність вчення про філіокве, щоправда, александрійцю 
йшлося про наголошення на спільності субстанції в Трійці10. Зазначається 
також про важливість учення папи Лева Великого, який наполягав на 
сходженні Святого Духа «від обох» і на запровадженні визначення homo-
ousios (consubstantiatio)11. На нього ж покликався Фотій у «Мистагогії»: 
єпископ Риму Лев Великий підтвердив ухвали Четвертого вселенського 
собору, ясно навчаючи, що Святий Дух походить від Отця, тому ви-
промінював світло православ’я на Сході та Заході (розділ 78). 

Глибше дослідження побутування вчення про філіокве показує також 
наявність його у візантійських авторів. Часом пожвавлення проунійних 
сподівань в контексті укладення унії у Ліоні (1274) датують грецький 
збірник 1276 р. (Parisinus Graecus 1115), до якого уміщено тексти іко-
нофільського характеру, а також дискусії щодо філіокве. Алексіс Алек-
сакіс датує постання його протографу часом Максима Сповідника і від-
кидає твердження про спротив запровадженню філіокве. Протограф 
такого рукописного кодексу мали укласти у 770 р., ще перед собором у 
Нікеї12. Дослідник уважає, що вперше філіокве до Символу віри за-
провадив папа Теодор І (642-649), а Максим Сповідник (580-662) стає в 
обороні папи, тож збірник укладено з метою підтримки змін у Символі; у 
складі паризького збірника міститься також цитата з «Коментарів до 
Йоана» Кирила Александрійського, на якого покликалися при ухваленні 
угоди під час унійного собору у Флоренції13. У листі Максима Сповід-
ника до Маріна, пресвітера з Кіпру, зазначається, що латинники говорять 
про проходження Святого Духа крізь Сина, не роблячи його причиною 
сходження14. 

Ще одне підтвердження того факту, що запровадження вчення про 
подвійне сходження Святого Духа сталося перед часом Каролінґів, можна 
знайти у тексті Біди Шанобливого (673-735) з оповіддю про проведення 
синоду і затвердження додатку про сходження Святого Духа і від Сина. 
Біда покликається на формулу Першого Латеранського синоду за часів 

———————— 
9 MGH. Concilia. II, II. S. 274. 
10 MGH. Concilia. II, II. S. 282. 
11 MGH. Concilia. II, II. S. 264-265. 
12 Alexakis A. Some Remarks on the Colophon of the Codex Parisinus Graecus 1115 // 

Revue d’histoire des textes. № 22. 1992. P. 131-133. 
13 Ibidem. P. 141. 
14 Larchet J.-C. Maxime le Confesseur, mediateur entre l’Orient et l’Oxident. Paris, 1998. 

P. 11; Sieceinski A.E. The Filioque: History of a Doctrinal Controversy. Oxford, 2010. P. 73-
86; Swehte H.B. The Holy Spirit in the Ancient Church. London, 1997. P. 279. 
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папи Мартина у Римі (649 р.): «славимо Бога Отця без початку і Його 
Сина єдинородженого, що почався перед віками і Святий Дух, який 
походить від Отця і Сина в невимовній мудрості, відповідно до апостолів, 
святих, пророків і вчителів, як було проголошено»15. Також Біда згадував 
про локальний синод у Гатфілді 679 р., що його, начебто, було скликано 
на жадання папи Агафона, який підтвердив лояльність стосовно пон-
тифіка Риму, а також стверджував про сходження Святого Духа від Отця і 
Сина. Особливу увагу в текстах Біди присвячено архієпископові Теодору, 
який був греком, але походив з італійських земель. Те, що грек міг 
сприйняти таке формулювання, на думку М. Вілкокс, мало свідчити про 
лояльність до папства16. Формулювання про невимовність в окресленні 
Трійці запозичено у Боеція (480-524), який висловив свої спостереження 
про сходження Святого Духа у творі «Розрада філософією», де писав, що 
Син походить від Отця, а Святий Дух від обох, просторово вони не 
можуть різнитися через нематеріальність (безтілесність). Він уважав, що 
між особами немає різниці, а тому немає множини, а там де немає 
множини, існує єдність. Лише Бог може бути породжений Богом17. Те, що 
співвіднесення між Отцем і Сином неможливо пояснити, походить з 
обмежень людського розуму усвідомити лінію, що втікає у нескінчен-
ність. Боецій визначав Святий Дух як такий, який не є Отцем і Сином, 
хоча має ту саму природу, хоч і нероджений, і сходить від Отця чи Сина 
(окреслення Сина як «роджений від неродженого» сягає міркувань Квінта 
Тертуліана щодо суті матерії, яку той називає також неродженою, materia 
quam innatam volunt)18. Згадував Боецій і про інші вчення, що пропагували 
суперечні доктрини, проголошувані Несторієм і Євтихієм, які навчали, 
що Син лише людина, або ж інші, які твердили, що Він лише Бог, а 
людське тіло, прийняте Христом, позбавлене людської сутності. 

Уважається, що додаток філіокве згадувався ще у 767 р. у Жантії (Іль-
де-Франс), за правління короля франків Піпіна. Однак нині порушення 
такого питання видається спірним, оскільки Рим лишався непримиренним 
щодо запровадження нового вчення аж до початку ХІ ст., а «Франкські 
королівські аннали», які доносять звістку про дискусію щодо філіокве, 

———————— 
15 «Glorificantes Deum Patrem sine initio, et Filium eius unigentium ex Patre generatum 

ante saecula, et Spiritum Sanctum procedentem ex Patre et Filio inenarrabiliter, sicut pra-
edicaverunt hi quos memoravimus sancti apostolic, et prophetae, et doctores» (Bede. Historia 
Ecclesiastica. Cambridge, 1999. Vol. II. P. 96-97). 

16 Wilcox M. Confessing the Faith in Anglo-Saxon England // Journal of English and 
German Philology. Vol. 113, 2014, 3. P. 326. 

17 Boethius. The theological Tractatus. The Consolation of Philosophy. Cambridge, Mass., 
1997. P. 28-29, 66-67. 

18 ‘A Patre quoque procedentem vel Filio’, Boethius. P. 52-53. 
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укладалися при Карловому дворі близько 790 р.19 У «Liber contra Felicem» 
Алкуїн наслідував інтерпретацію папи Адріана, який трактував адопціо-
нізм як нове втілення несторіанства, що мало підтверджуватися доку-
ментами Ефеського синоду20. Після собору а Аахені (809), який затвердив 
додаток філіокве, до Риму було відряджено делегацію задля підтвер-
дження актів цього зібрання у папи (810 р.). Однак папа Лев ІІІ відкинув 
можливість запровадження формули до Символу, хоч погоджувався, що 
філіокве не суперечило засадам віри. Відтак повелів виставити срібні 
щити з Нікейсько-Царгородським Визнанням грецькою і латинською 
мовами, які стояли там упродовж століть і згадуються у низці полемічних 
текстів, зокрема, у «Мистагогії» Фотія і його листі до архієпископа 
Аквілеї у 883 р. Зміст Символу папи Лева ІІІ можна зреконструювати за 
текстами рукописів: […] in Spiritu sancto, Dominum et vivificarum, ex Patre 
procedentem, qui cum Patre et Filio simul adoratum et conglovificatum, qui 
locutus est per prophetas; in unam sanctam catholicam et apostolicam ec-
clesiam21. 

Ця розвідка має на меті розглянути появу і поширення вчення про 
філіокве, ствердження якого сталося у контексті боротьби із «іспанською 
єрессю» – адопціонізмом, різні теорії витоків якого викладено нижче. 
Поява філіокве за часів каролінґських реформ розглядається у контексті 
впливів авторів пізньої античності, які чинили спротив аріанству. 
Заперечення аріанства спонукало тоді до переосмислення тринітарного 
вчення. Іще один чинник, який був рушійною силою суперечок між 
Сходом і Заходом від давнини, це дискусія про пентархію і місце в ній 
різних столиць християнства. Попри визначну позицію Риму як апос-
тольської столиці в цій моделі, Константинополь також намагався набути 
ваги у християнському світі і становити альтернативу приматові папи. 
Вплив тринітарних дискусій розглядається на пам’ятках стародавнього 
Києва, які відображають перебіг дискусії, сформований візантійськими 
взірцями. 

 
Патримонія Риму та Костянтинова легенда 

Розглядаючи витоки вчення папи Лева (390-461), Сюзан Вессель 
звернулася до появи розбіжностей у різних християнських течіях щодо 
інтерпретацій Святого Письма. Дослідниця вказує, що разом із вход-
женням монтанистів і гностиків до християнських спільнот, вони при-
внесли із собою тексти апокрифічних Євангелій, суперечних з книгами 

———————— 
19 Noble T.F.X. Image, Iconoclasm, and the Carolingians. Pennsylvania, 2009. P. 143-44. 
20 Ibidem. P. 80. 
21 MGH. Concilia. II, II. S. 119. 
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канону. Через розбіжності в інтерпретації Святого Письма постало 
питання не лише про шляхи його тлумачення, а також права на інтер-
претацію, влади над словом. Знову питання авторитету і права на тлу-
мачення постало у контексті ширення аріанського вчення, яке поборю-
вали такі прихильники ортодоксії (першого собору в Нікеї), як Василь 
Кесарійський і Атанасій22. У ІІ ст. уперше Іреней Ліонський висловив 
ідею про непорушну єдність апостолів і Римської церкви, завдяки чому 
папи ставали оборонцями ортодоксії; розвивати апологію Риму продов-
жив Авґустин, а папа Лев лише повторив її23. Вессель показує вкорі-
неність таких поглядів у правничих звичаях пізньої античності: хрис-
тияни мали сприймати вчення Риму як еквівалентне ап. Петру і вбачати в 
понтифіках «утілення» апостола, що відповідало звичаям римського пра-
ва, в якому персоніфікація спадку відбувалася через померлу особу.  

Дослідниця наголошує, що папа Лев розвинув цю ідею, обертаючи 
«Церкву традиції», сформовану Іренеєм, на «Церкву столичного міста, що 
поширює своє право на весь світ». Така нова засада християнського 
універсалізму з центром у Римі усвідомлювалась не лише через сприй-
няття єпископа цього міста як представника Петра, а як живого наступ-
ника апостола, ось чому акти римського церковного права і його вироки 
слід трактувати як уселенські, оскільки апостол усвідомлювався як 
наявний в особі папи Лева і системі судочинства, реалізованого ним24. 
Претензії Риму на примат у християнському світі мали вираження у 
канонах Сардики (4-й і 7-й). Їхня реалізація стосується випадку, що тра-
пився з Атанасієм Александрійським (341), який утік у гурті з єпископами 
Павлом Константинопольським, Марселем Анкирським і Асклепасом 
Газьким із своїх міст до Риму, закликаючи осудити Євсевійських єпис-
копів у Тирі. Це сталося через позбавлення Атанасія та інших ієрархів 
престолів, буцімто, за численні переступи, а насправді через відмову 
перейти в аріанство; тоді Рим, як поборник Нікейської традиції орто-
доксальної моделі Символу віри, став слушним місцем для апеляції, де 
папа Юліян за присутності 50 єпископів заслухав звернення і скасував 
рішення Тиру, завдяки чому єпископи-вигнанці відновилися на своїх 
престолах25. Рішення папи Юліяна на захист усунутих ієрархів, закар-
боване у листі, справило враження на противників Атанасія, які почали 

———————— 
22 Wessel S. Leo the Great and the Spiritual Rebuilding of a Universal Rome. Leiden–

Boston, 2012. P. 285. 
23 Ibidem. Р. 286-7. 
24 Ibidem. P. 288; Demacopoulos G.E. The Invention of Peter: Apostolic Discourse and 

Papal Authority in Late Antiquity. Philadelphia, 2013. 
25 Wessel S. Leo the Great and the Spiritual Rebuilding of a Universal Rome. P. 294 
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благати про прощення і забажали відновити причастя з доти оскаржу-
ваним ієрархом26. 

Черговий випадок втручання у справи з-поза Риму – один з останніх 
листів папи Миколая І (фактичне спорядження послання приписується 
Анастасію Бібліотекареві) до візантійського імператора Михаїла ІІІ (840-
867), у якому понтифік звернув увагу на примусове усунення Констан-
тинопольського патріарха Ігнатія і відмову імператора визнавати привілеї 
Римської столиці, яка вболівала за усунутого ієрарха, оскаржуючи по-
ставлення Фотія як неканонічне, бо його стрімко піднесли від диякона до 
патріарха, оминаючи інші ступені. Це листування припадає на час роз-
гортання суперечки між Римом і Константинополем, коли Фотій у 
«Енцикліці до східних патріархів» сформував перелік догматичних й 
обрядових претензій до апостольської столиці, зіпертий на запереченні 
філіокве (867): закидалося святкування субот, скорочення першого тижня 
Великого посту, ненависть до одружених священиків. Оскаржував він і 
латинський звичай, коли дозвіл намощувати єлеєм охрещених надавався 
лише єпископам, тому пропонує вважати священиків лише за напівсвя-
щеників. Фіксує Фотій намагання змінити Символ віри, коли через сход-
ження Святого Духа від Сина запроваджуються два принципи у Трійці, 
перетворюючи монархію на діархію. Відповідно відбувається розподіл в 
іпостасі, у чому вбачаються впливи савеліанства; латинники спростову-
ють канони Четвертого синоду (64 і 55), якими відкидається свято суботи 
і засуджують тих, хто не приймає євхаристії від одружених священиків  
(4 канон в Ганграх, VI синод); він також закидає порушення Четвертого 
синоду у скороченні Великого Посту27. Ці та низку інших закидів Фотія 
папа доручив розглянути Енею Паризькому і Ратрамну з Корбі. 

Анастасій Бібліотекар звернув увагу на те, що візантійці, на виправ-
дання наглого висвячення Фотія на патріарха Константинополя, сфаль-
шували листи Нікейського собору. Підробка апелювала до іншого ви-
падку, коли з нагоди іконофільського собору в Нікеї сталося стрімке 
висвячення патріарха Тарасія, на якого покладалися сподівання покласти 
край іконоборству28.  

Саме висвячення Ігнатія константинопольським патріархом, призна-
чення якого мало згасити ворожнечу двох партій (монахів студитів-
консерваторів і зосереджених коло імператорського двору інтелектуалів), 

———————— 
26 Ibidem. P. 295. 
27 Patrologia Graeca. Paris, 1900. T. 102. Col. 721-41. 
28 Wallach L. Diplomatic studies in Latin and Greek Documents from the Carolingian 

Age. Ithaca–London, 1977. P. 10-11. 
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пов’язують з тим, що він був сином імператора Михаїла І (811-813)29. 
Формальну причину усунення Ігнатія Джоан Мейєр пояснює через від-
мову патріарха надати причастя співправителю імператора Михаїла ІІІ, 
його дядькові Бардасу, через негідну поведінку і відмову підтримати 
вислання овдовілої імператриці Теодори (відновлювачки іконошануван-
ня) до монастиря. З іншого боку, дослідниця вказує на те, що Фотій мав 
добрі родинні зв’язки у найвищих колах візантійського двору, що могло 
сприяти його кар’єрному зростанню30. 

У згаданому листі в Константинополь папа Миколай нарікав, що від 
часів Шостого собору більшість візантійських імператорів були єрети-
ками (йдеться про собор у Трулло, до канонів якого застережно ставилися 
латинники). Нагадує понтифік і про дискусію стосовно порядку послі-
довності патріарших столиць у пентархії на тій підставі, що Рим, Алек-
сандрія і Антіохія мали прямі контакти з апостолами, тоді як Конс-
тантинополь спровадив до міста мощі ап. Луки, Андрія і Тимофія у 356 р., 
аби долучитися до низки інших апостольських столиць. Зважаючи на 
патримонію Риму, папа наголошує, що набуті Римом привілеї, вивищу-
ють його над іншими церквами, надаючи право втручатися в їхні 
справи31. 

Ще одне важливе питання, яке стало претекстом дискусій між Конс-
тантинополем і Римом у часи Фотія, – перехід Іллірики під контроль 
Візантії – порушувалось в зв’язку з установленням церковного контролю 
над болгарськими землями у середині ІХ ст. Формальною причиною 
переходу Іллірики під оруду Візантії стало запровадження іконоборства, 
чому чинив опір Рим. Коли папа Григорій ІІІ (понтифікат 731-741) провів 
собор із засудженням іконоклазму, імператор-іконоборець Лев ІІІ (685-
741) висунув флот до італійських берегів, що згинув у хвилях Адріатики. 
Ідея іконоклазму постала через твердження про незбіжність між зобра-
женням Христа і халкедонською догмою про поєднання в одній іпостасі 
(hypostasis) божественої і людської суті. Іконокластський собор в Гіреї 
(754) вказував на квазі-магічний зв’язок поміж образом і прототипом. 
Тож собор вирішив виправити таку похибку: матеріальний світ не може 
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29 Meijer J. A Successful Council of Union: A Theological Analysis of the Photian Synod 

of 879-880. Thessaloniki, 1975. P. 19. 
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відтворити красу духовного, тому між зображенням та небесними сфе-
рами знаходиться нездоланна відстань32. 

У відповідь на спротив запровадженню іконоборства володар удався 
до обмеження патримонії понтифікату у Калабрії й Сицилії, передавши ці 
терени під управління Константинопольського патріарха33. Згодом вимога 
про повернення Іллірики, Калабрії й Сицилії під оруду Риму пролунала у 
зафіксованому у двох версіях (грецькій та латинській) посланні папи 
Адріана до патріарха Тарасія. Зміни до грецької версії листа стосовно 
претензій на патримонію запроваджено за часів конфлікту між патріар-
хом Фотієм і папою Миколаєм, тоді як латинський список послання 
зберіг незмінний ориґінал34. За умов атаки на землі патримонії ап. Петра, 
Римський престол змушений був звернутися за поміччю до франків, а 
папа Стефан, перетнувши Альпи, здійснив історичну подорож для укла-
дання альянсу з франкським королем Піпіном, унаслідок тиску якого 
контроль над Равеною – колишнім візантійським представництвом на 
Заході – перейшов до понтифіків. Як пише Річард Гоу, ця «донація 
Піпіна» надала поштовх до постання леґенди про «донацію Костянтина», 
покликану засвідчити вищість Риму над іншими церквами35. 

Згодом, за часів папи Миколая, замайоріла можливість відновити 
контроль Риму над частиною Іллірики, зокрема, над Болгарією, розта-
шованою неподалік Константинополя. Задля цього леґати мали вивчити 
зречення патріарха Ігнатія у 861 р. Щоправда, леґати згодилися з усу-
ненням патріарха, що, на думку Джоани Мейєр, означало, що Констан-
тинополь може апелювати до Риму, а той своєю чергою приймати 
правничі рішення поза межами митрополії, що відповідало духові канонів 
Сардики. Папа Миколай нарікав на дії своїх послів і не визнавав Фотія за 
правочинного патріарха Константинополя36. До Риму прибув монах-
утікач Теогност, Ігнатів прибічник, який намагався звернутись до папи 
від імени усунутого патріарха з упередженим викладом подій 861 р., який 
сприйняв на віру папа. Відтак, папа Миколай провів синод у Римі в 863 р., 
на якому відкинув рішення собору у Константинополі 861 р. з усунення 
Ігнатія, оскарживши прихильного до зібрання у Візантії папського леґата 
Захарія у перевищенні покладених на нього обов’язків. Мейєр зазначає, 
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що римське зібрання вирікло: обрання Фотія слід уважати неканонічним, 
зокрема, на підставі оскарження з боку прибічника Ігнатія, що нового 
патріарха висвячував єпископ з неповними свяченнями. Рішення рим-
ського собору, доставлене до Константинополя, лишалося без відповіді 
аж до 865 р., коли надійшов лист від імператора Михаїла ІІІ, який у 
образливій формі виклав незадоволення позицією папи. Суперечка тоді 
зумовлювалася розвитком подій в Болгарії, бо у 864 р. болгарський цар 
Борис прийняв хрещення від Константинополя, а Михаїл ІІІ став його 
хрещеним батьком, тож цар узяв його ім’я. Борис хотів мати свого 
власного патріарха, а коли Константинополь відмовив йому, звернувся до 
Риму37. Згадана «Енцикліка до східних патріархів» із осудом діяльності 
латинських місіонерів і закликом до патріархів інших апостольських 
столиць прибути в Константинополь на собор, аби також підтвердити 
рішення собору проти іконокластів у Нікеї (787), призвела до викляття 
папи Миколая восени 867 р. на соборі у Константинополі, що мало 
справити враження на царя Бориса, аби знову навернути володаря до 
Константинополя38. 

Стосовно творення леґенди Константинополя, то вона спиралась на 
гадану апостольську присутність на теренах імперії, яку компенсували 
мощі апостолів. Френсіс Дворнік виділяє кілька чинників, що впродовж 
століть сприяли розвиткові ідеї про апостольське минуле Константи-
нополя. По-перше, зведення храму Святих Апостолів, де зберігалися 
мощі ап. Андрія. Одним з перших приналежність Константинополя до 
кола апостольських столиць заявив Йоан Золотоуст39. Про поширення 
християнства і місію апостолів у краях Сходу згадував у середині ХІ ст. 
київський митрополит Іларіон, який зазначав, що до Азії та Ефесу по-
трапив Йоан Богослов, до Індії – Тома, а до Єгипту – Марко, яких віншує 
люд40. У візантійських текстах, пов’язаних з ап. Андрієм, з’являється 
інформація про його подорожі для напучування у Причорномор’ї: до 
Візантії, Скифії і Великого Севастополя41. Імовірно, що ця легенда згодом 
впливала на складання оповіді про давнє хрещення ап. Андрієм Причор-
номор’я і Наддніпрянщини у змісті «Повісті временних літ», постання 
якої припадає на початок ХІІ ст. Дещо іншого вигляду апостольській місії 
надано у спорядженому на хвилі Ренесансу новому зачину так званого 
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38 Ibidem. P. 30. 
39 Dvornik Fr. The Idea Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle 

Andrew. Cambridge, Mass., 1958. P. 3, 141. 
40 Слово о Законе и Благодати / Подгот. А.М. Молдован. Киев, 1984. Арк. 184а,б. 
41 Dvornik Fr. The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle 

Andrew. P. 171-173. 



Духовно-культурні вектори моделювання суспільного простору 255 

Тверського літопису, що постав на українських теренах. Фабула оповідає 
про апостолів, які кинули жереб щодо місії задля поширення христи-
янського вчення у світі: Петрові випав жереб на західні країни, тоді як 
Андрій отримав Схід. Андрій примандрував від Криму через Дніпро аж 
до Києва, де встановив свій хрест42. 

Іще одним підтвердженням претензій Константинополя на апостоль-
ське минуле, як указує Дж. К. Бішоп, був міфічний лист єпископів, у 
якому ведеться про рукопокладення першого єпископа Візантії саме ап. 
Андрієм, коли той зупинився у місті для напучування. Як стверджують 
дослідники, візантійці мали ще одну причину привласнювати титул апос-
тольської столиці – успадкування імперією теренів давньої Ефеської мит-
рополії, заснованої колись св. Йоаном Євангелістом43. Мабуть, найбільш 
виразно ідея апостольського минулого, подібного до римського, з’явля-
ється на сторінках Житія патріарха Тарасія (зверхник провадив Нікей-
ський синод проти іконоклазму 787 р., а його агіографія складається сто-
літтям пізніше, протягом 850–950-х років) і втілює римську засаду «ро-
дичання» з уявним предком, яким для християн Cходу став ап. Андрій.  

У агіографічному творі стверджується, що патріарх «наближений до 
Андрія, якого називають першим серед апостолів, став його кревним, 
отримавши тягар його пасторської митрополії після багатьох генерацій, 
допроваджуючи паству до зворотного обігу небесного кола своїм благо-
честям, що призвело до його звитяги над противниками; крім того, він 
поділяє Павлів спадок у його таланті напучування, творячи свою про-
мову, він визначав усі слова як Церковні терміни, мудро доносячи їх 
народові… також він наслідував Петра у виразний спосіб, а багатство 
його мовлення може зрівнятися хіба що з Хрестителевим»44. Паризький 
єпископ Еней (пом. 870) зазначав, що грецькі місіонери, перебуваючи у 
Болгарії, використовували легенду про переміщення столиці з Риму до 
Константинополя, а П’єтро Даміані (1007-1072) уклав проповідь на честь 
ап. Андрія і пентархію45. У контексті розколу 1054 р. питання патримонії 
набувало нової актуальності. У листі константинопольського патріарха 
Миколая ІІІ його колезі в Єрусалим (після 1089 р.) зазначається, що папи 
були першими тоді, коли їхнє вчення збігалося з іншими центрами 

———————— 
42 Рогожский летописец. Тверской сборник (=ПСРЛ, т. XV). Москва, 2000. Стп. 4; 

Ипатьевская летопись (=ПСРЛ, т. 2). М, 2001. Стп. 6-7. 
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com. S. Efthymiadis. Ashgate, 1998. P. 199. 
45 Patrologia Latinae. T. 144. Lutetia, 1853. Col. 823-834; Dvornik Fr. The Idea. P. 281. 
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християнства. Нині ж, коли стався розбрат, понтифіка не варто називати 
першим, бо віра не може встановлюватися через тиранію і насильство46. 

 
Витоки учення про філіокве і початки адопціонізму 

Як уважається, дискусія про зміни у тринітарному вченні дозрівала у 
середовищі Церкви у межах Іберійського півострова, а у поле зору 
католиків-франків зайшла щойно наприкінці VIII ст., коли Фелікс Уґрель-
ський проголосив це вчення47. Як відповідь на нове вчення було скликано 
декілька синодів з запереченням адопціонізму. Першим з них став іні-
ційований Карлом Великим у Ратисбоні у 792 р. собор, куди прибув 
єпископ Фелікс із щойно звільненого з-під влади мусульман регіону 
Іспанії. На соборі його було виклято, а його поплічник Еліпанд у листі до 
Карла зіставляв єпископа-вигнанця з Атанасієм, якого Юліян Відступник 
викинув у пустелю48. Внаслідок рішень собору Алкуїн Йоркський над-
силав листи до Еліпанда і Фелікса, закликаючи полишити єресь, тоді ж 
папа Лев ІІІ скликав собор у Римі, аби спростувати іспанське вчення 
(792). 

Згадана хроніка «Annales regni francorum» у своїй початковій версії 
наголошувала на важливості ще одного собору, який стався у Франкфурті 
(794), і спростуванні вчення Фелікса, тоді як пізніша відредагована версія 
цього твору, долучила повідомлення про засудження іконодулів Візантії 
через відновлення іконошанування49. Уважається, що капітули собору у 
Франкфурті ґрунтувалися на географічному чиннику: перша постанова 
закидала відхід адопціоністів, друга згадувала «новий синод греків» у 
Константинополі (Нікея ІІ), а також прокляття грекам (condempnaverunt). 
Третя капітула засуджувала герцога Баварії, бо цей край лишався неза-
лежним у справах церковних і політичних від імперії Карла і наголо-
шував на прямих зв’язках із Римом. Тоді ж було вперше ідентифіковано 
палац короля як sacrum palatium, а самому правителю надано титул 
оборонця віри50.  

———————— 
46 Grumel V. Jéruslaem entre Rome et Byzance: Une lettre inconnue du patriarche de 
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47 Phelan О.M. The Formation of Christian Europe: The Carolingians, Baptism, and the 
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Оповідь про зібрання у Франкфурті ввійшла до Мвасакської хроніки, 
де ідея всиновлення Ісуса заперечується покликом на вселенські собори і 
твердженням про дві природи у Сині, який є правдивим Богом і справж-
ньою людиною. Згадується і про Нікейський собор у Константинополі, 
який вирік ушановувати святі зображення (adorandis sanctorum ima-
ginibus)51. 

Дослідники адопціонізму сформували кілька робочих теорій, які мали 
б пояснювати витоки цього вчення. За спостереженням Дуґласа Дейлса, 
адопціоністи дотримувалися виразу Атанасієвого Символу віри – Quicum-
que vult, що промовляв про єдність двох натур у Христі не через пере-
творення Його божественності на плоть, а через інтеґрацію людськості до 
Бога. Як зазначає Д. Дейлс, іспанці хибно сприймали assumptio людської 
натури через Слово Боже, використовуючи термін adoptio, яким перед-
бачався поділ частин у Христі, подібно до вчення Несторія, з якими 
зіставлялася догма єретиків у працях авторів Каролінзької доби52. Проте 
таке оскарження сформували самі вчені франки. Алкуїн Йоркський трак-
тує нове вчення як інтерпретацію давнього несторіанства53. Джерелом 
антинесторіанських закидів був Кирило Александрійський, однак зазви-
чай його аргументи наводилися за «Бревіарієм» Ліберата Картаген-
ського54. Невдовзі перед своєю смертю Алкуїн уклав остаточну полеміку, 
скеровану проти адопціоністського руху: «Adversus Elipandum Toleran-
tum» у 4-х книгах (804)55. Сілія Шазел переконана: Алкуїн і Павлин 
направду вважали, що адопціоністи відроджують єресь несторіанства і 
аріанства. Єресі часу пізньої античності виключали божественне поход-
ження Ісуса, вважаючи його всиновленим56. 

Покликання на Кирила Александрійського в апології запровадження 
філіокве стало загальним правилом авторів-франків. У компендіюмі Арна 
з Зальцзбурґа згадано Григорія Назіянського, який цитував Кирила Алек-
сандрійського. Так само про Кирила згадував папа Лев І та Гейто Ба-
зельський у контексті змін у тринітарному вченні57. У «Посланні про 
сходження Святого Духа» Смараґда Сан-Мішельського згадано про 

———————— 
51 MGH. Chronicon Moissiacense. Hannoverae, 1826. P. 300-301. 
52 Dales D. Alcuin: Theology and Thought. Cambridge, 2013. P. 61. 
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57 MGH. Concilia. II, II. P. 257, 292. 
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учення Атанасія проти Арія, а також Кирила проти Несторія58. У творі на 
захист філіокве «Libellus de processione spiritus Sancti ad Carolum Mag-
num» Алкуїн покликається на Авґустина стосовно вчення про сходження 
Святого Духа від Отця і Сина (разом з цитуванням Єв. Йоана Авґустин, 
буцімто, писав про це у книзі «Про Трійцю», розділ ХХІ): «тож Отець і 
Син є рівними і співвічними, Святий Дух сходить від Отця і Сина, як про 
це провіщають отці Церкви, зокрема, папа Лев, Григорій Назіянський, 
Ієроним, Авґустин і [це] простежується у Євангеліях»59. Згадується тут  
і Кирило Александрійський, який у посланні до Несторія свідчить про 
сходження Святого Духа від Отця і Сина. Наводить Алкуїн цитату з 
Атанасія Александрійського, який у зв’язку з канонами Нікейського пер-
шого синоду писав: «Син походить від Отця, несотворений, але народ-
жений. Святий Дух не сотворений від Отця і Сина, не народжений, але 
сходить»60. Попри поклик Алкуїна на твори Боеція, зіставлення з його 
автентичними словами свідчить лише про частковий збіг з першодже-
релом, бо той не писав безпосередньо про сходження Святого Духа від 
Сина і Отця61. На важливість Кирила Александрійського в поборюванні 
єресей і витоків учення про філіокве покликалися Теодульф Орлеанський 
і Смараґд із Сан-Мішеля62. 

Д. Дейлс указує, що адопціоністи, буцімто, спиралися на кенотичну 
христологію (kenosis – гр. «спустошення»), яка витікала з учень Лева 
Великого і Авґустина, а з іншого боку – на літургійну мову думання 
іспанців. Відповідно до спостережень дослідника, витоки кенотичної 
христології звучали у давньому співі про Христа, «не долученого в його 
спільності до Бога, але спустошуючого себе, коли він набирає кшталту 
слуги… ставав слухняним аж до смерті на хресті». Тож, Толедський 
архієпископ Еліпанд і Фелікс Уґрельський ставили питання, якою мірою 
Христос спустошував себе і яким чином таке спустошення стосувалося 
людської складової у ньому і спасіння загалом63. Еліпанд уважав, що 
Святе Письмо і патристична екзеґеза ясно свідчать, що Христос у його 
божественній природі є справжній і вічний Син Божий, non adoptione, що 
ж до своєї людської природи, Він є справжнім і природним сином люд-
ським, і лише всиновленим Сином Божим64. 

———————— 
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Нещодавні дослідження показали доволі ранній час появи додатку у 
формі et Filio або Filioque у Західній Європі. Шон Сміт зазначає, що в 
Іспанії додаток з’явився у період локальних синодів у Толедо між 589 і 
653 рр., ще перед смертю Ісидора Севільського у 636 р., про що зга-
дується у листі богослова до Клавдія65. На славетні «Етимології» Ісидора 
покликається апологет доби Каролінґів Смараґд Сан-Мішельський, нага-
дуючи про формулу філіокве, де наголошується на вродженні Сина від 
Отця. Як уважається, тодішня поява філіокве у Іспанії випливає зі зре-
чення місцевої еліти від аріанства, а місцеві богослови вирішили, що із 
запровадженням «і від Сина» вони отримають захист від Нього і при-
лучаться до «католицького» християнства, однак такі припущення не 
мають міцнішого підґрунтя. 

Нову інтерпретацію витоків учення про всиновлення Ісуса висловила 
Аделіна Рюква. Дослідниця дійшла висновку, що адопціонізм закоріне-
ний в традиційному римському праві, у якому кревна спорідненість між 
батьком та дітьми не була основною у визначенні родинних стосунків. 
Рюква зазначає, що леґітимність дитини встановлювалася через право-
чинність шлюбу, а всиновлення відбувалося завдяки patria potestas, чим 
визначалося право батька над дитиною66. На підставі цього слід відкинути 
твердження, які досі побутують в дослідженнях про іспанський адоп-
ціонізм, про впливи візґотської традиції на Еліпанда, бо він використо-
вував термін adoptivus з римського права задля ствердження божествен-
ного і людського походження Ісуса, а тому вважав, що Син Божий був 
усиновленим у своїй божественності67. 

На мовні розбіжності між греками і латинниками указував Авґустин у 
трактуванні Трійці. У п’ятій книзі «Про Трійцю» він зазначав, що, крім 
слова «ousia», греки мають й інше слово, що промовляє про субстанцію 
чи то природу Бога, – «hypostasis». Однак він не знає докладно, що греки 
позначають ним, як не знає про різницю між суттю (ousia) та іпостассю 
(hypostasis)68. Василь Великий зазначає, що стосунок ousia до hypostasis 
таке, як універсального до особливого, кожною божественною іпостассю 
(hypostasis) є суть Богоотця (ousia), визначена відповідною деталізуючою 
характеристикою (idiotes; idioma), або ж ідентифікуючою детальністю, як 
кожна особлива людина представляє всесвітню людину, визначену пев-
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ними рисами, що відрізняє її від іншої людини69. Авґустин присвячував 
чимало уваги висвітленню особливостей Св. Духа, кажучи, що Отець 
породив Слово, яке є мудрістю, завдяки чому відбулося творення всіх 
речей, цей єдинорождений Син, як і один Отець, обидва вічні; Св. Дух 
водночас належить Отцю і Синові, а також є єдиносущний і співвічний, 
разом становлячи Трійцю, будучи неподільним Божеством70. 

Звернення до «Тлумачень на Псалтирю» Аврелія Касіодора дозволяє 
скориґувати час і умови поширення вчення про філіокве, що сягають 
часів пізньої античності. Сам Касіодор належав до кола римської знаті і 
прийняв християнство у дорослому віці. Наразі відомі лише приблизно 
дати його життя, які встановлюють між 485 і 580-м роками. Він служив 
квестором у короля остґотів Теодоріха Великого, а потім заступив Боеція 
на посаді маґістра офіція, якому підпорядковувалась імператорська кан-
целярія, за Аталаріка ж став найвищим чиновником в Італії, преторіан-
ським префектом. Смерть аріанина Теодоріха вважалася Божою карою за 
прихильність єретичному вченню71. Тоді ж Касіодор створив низку ша-
нобливих творів на честь ґотських правителів, а також хроніку, яка 
відображала історію Великого переселення, зокрема, у контексті поши-
рення ґотів у Європі. Донині ця хроніка («Ґотика»), яка зажила попу-
лярності за часів Ренесансу, дійшла у скороченому варіанті під іменем 
Йордана72. Після втечі Касіодора у Константинополь він заповзявся виго-
лошувати проповіді, що спиралися на тексті Псалтирю, інтегруючи у 
такий спосіб знання і методи античності (риторику, діалектику, геомет-
рію) з християнським ученням73. Завдяки проведенню собору 553 р. у 
Константинополі християнський світ поділився на прибічників монофі-
зитського вчення у трактуванні Трійці і ортодоксів. Загострення релігій-
них суперечностей супроводжувалося бурхливими політичними подіями 
у Європі і війнами імператора Юстиніана І. Із знищенням остґотського 
панування відбулося і викорінення аріанського вчення у Европі, голов-
ною відмінністю якого була відмова визнавати божественну сутність 
Ісуса. Такі події мали спонукати Касіодора до окреслення ролі Сина у 
Трійці. 

———————— 
69 Kelly J.N.D. Early Christian Doctrines. London, 1978. P. 265 
70 Augustinus. De civitate Dei contra poganos. Cambridge, Mass., 2000. P. 520-521. 
71 Walsh P.G. Introduction // Cassiodorus: Explanation of the Psalms. Vol. I. New York, 

1990. P. 2. 
72 Baldwin B. Sources for the Getica of Jordan // Revue belge de Philologie et d’Histoire. 

1981. P. 141-146. 
73 Heydemann G. The Orator as Exegete: Cassiodorus as a Reader of the Psalms // 

Reading the Bible in the Middle Ages. London, 2015. P. 21-22. 
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Твори римлян Боеція і Касіодора впливали на формування трині-
тарного вчення франків за часів Карла Великого, яке піддавало критиці 
іспанський адопціонізм, про що йтиметься нижче. Лише подекуди у 
Касіодора можна натрапити на безпосередню критику аріанства, завдяки 
чому тринітарне вчення набувало нового кшталту, де врівноважено роль 
Святого Духа74. У своєму формулюванні співвідношення осіб у Трійці 
Каcіодор спирався на висловлювані Авґустином твердження про роль 
Святого Духа, а також відкидав аріанську єресь і наголошував на спів-
сутності (consubstantialem) в Трійці. Тож Святий Дух розміщується на 
Отцю і Сину (Patri Filioque complectitur), залишається на обох, тому 
«Отець і Син пов’язані в одне досконалим зв’язком»75. Те, що початково 
формула філіокве мала антиаріанське спрямування, можна побачити і на 
прикладі тексту Віґілія Тапського (помер перед 484 р.), який був єпис-
копом у Північній Африці. Віґілій у своїй інтерпретації філіокве і сход-
ження Святого Духа зіставляв його із голубом над річкою Йордан та 
язиками багаття76. Касіодора можна вважати співзасновником формули 
про сходження, близької до філіокве часів Каролінґів, яку додали потім 
до Символу віри: «Patrem quippe docens ingenitum, Filium gentium, 
Spiritum Sanctum de Patre et Filio procedentem, unam Deum, sanctam 
praedicans Trinitatem, coaeternam sibi et aequaliter omnipotentem, Dominum 
que Christum manentem in divinitate sua et carne humanitatis assumptae, salva 
uniusqujusque proprietate naturae, unam consiteris esse personam» (Expos. 
XVII)77. Також Касіодор сприяв становленню вчення про сім дарів Свя-
того Духа. Покликаючись на Ісаю (ХІ, 2,3), він пише про такі дари: 
мудрості, розуму, розсудливості, побожності, знань, благочесності, стра-
ху Божого78. Це вчення розвинув папа Григорій Великий79, а згодом 
західні богослови доби схоластики, зокрема, Тома Аквінський. До теми 
філіокве Касіодор повертається у витлумаченні Псалму LXVI, в якому на 
початку звертається до теми душі. Він пише про три частини душі в Бозі, 
одна з яких блукає світом. У цьому ж витлумаченні повторює про 
сходження Святого Духа від Отця і Сина. Тут же міститься метафорична 
інтерпретація Церкви як тіла, що засновується на цитаті з ап. Павла80. Як 

———————— 
74 Cassiodorus. Expositio Psalmorum. PL. T. 70. Lutetiae, 1865. Col. 337. 
75 Cassiodorus. Expositio Psalmorum. Col. 398. Поняття початкової субстанції (protai 

ousia) запровадив Аристотель у «Категоріях», про неї неможливо оповідати. 
76 MGH. Concilia. II, II. S. 377. 
77 Cassiodorus. Expositio Psalmorum. Col. 23. 
78 Ibidem. Col. 201. 
79 Sancti Grеgorii Papae I. Opera omnia. PL. T. II. Lutetiae, 1849. Col. 773-774. 
80 Haec enim propria unus Deus sancta Trinitas habet, quod Pater ingenitus, Filius genitus, 

Spiritus sanctus a Patre et Filio procedit. Bene itaque idithum Deo subilitum te esse profiteris, a 
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показав Гаралд Віллюнґ, уривки з Касіодорових Тлумачень на Псалми 
(LXV) увійшли також до інших рукописів доби Каролінґів як відповідь на 
загрозу адопціонізму, зокрема, Теодульфа81. Той покликається у своєму 
каталозі цитат з отців про філіокве на Тлумачення L і LXI82. 

Апологія філіокве міститься вже у «Карлових книгах» (790-ті роки), 
створення яких Теодульф Орлеанський присвятив протидії канонам Ні-
кейського собору, метою яких було встановити шанування ікон. Укладач 
«Карлових книг» наголошує на відсутності згадок про поклоніння 
(adorare) зображенням у отців Церкви, а самі зображення прирівнює до 
ідолів83. У змісті трактату на підтвердження філіокве повторюється твер-
дження Касіодора з покликом на пророка Ісаю (XI, 1-3) про дари Святого 
Духа84. Сам Теодульф походив з Іспанії і належав до візґотів, які колись 
сповідували аріанство. Відомо, що він був обізнаний з Тлумаченнями на 
Псалтир Касіодора і його міркування про сходження Святого Духа від 
Отця і Сина85. У своєму компендіюмі на захист філіокве Теодульф на-
водить розлогий уривок з праць Фульґентія з Руспе (462-533), який 
начебто звертався до теми усиновлення (adoptio), але наголошує на по-
ходженні Сина Божого від Отця, єдинородності і співсутності – «Він не є 
меншим, чи то підкореним». Символ віри у складі «Карлових книг» 
заперечує учення адопціоністів у цьому аспекті і наголошує на спільній 
субстанції Отця і Сина разом із спростуванням савеліанської єресі86.  

З патріархом Тарасієм пов’язують деякі судження про сходження 
Святого Духа. Він слідував писанням прихильного до іконошанування 
Йоана Дамаскіна, який використовував формулу про сходження від Отця 
через Сина у Символі віри, який лунав у Нікеї ІІ (έκ πατρος δι υιού 
                                                                                                                                                             
quo inastimabile beneficium te suscepisse testaris // Cassiodorus. Expositio Psalmorum.  
Col. 329-330. 

81 MGH. Concilia. II, II. S. 210. 
82 MGH. Concilia. II, II. S. 322. 
83 Libri Carolini. MGH. Hannover, 1998. P. 100. 
84 Spiritum sapientiae, scientiae et intelligentiae habuerit, qui utique unius cum Patre et 

Filio substantiae est et a Patre Filioque procedit Esias propheta testis est [...] // Libri Carolini. 
MGH. P. 179. 

85 Walsh P.G. «Introduction» // Cassiodorus. Explanation of the Psalms. P. 19. 
86 Verum Deum, unigenitum et verum Dei Filium, non factum aut adoptivum, sed genitum 

et unius cum Patre substantiae, atque ita per omnia auequalem Deo Patri, ut nec tempore nec 
gradu potestae esse possit inferior // Libri Carolini. MGH. P. 336, 337. Ен Фріман іден-
тифікувала уривок у складі Карлових книг з Тлумаченням на Псалми Касіодора 
(Expositio Psalmorum, 4,7): In crucis etenim impressione lumen est vultus Dei, id est Spiritus, 
quia Patre Filioque procedit, quia semper in eis noscitur radiare, qui suam innocentiam vel 
sanctitatem pravis operibus non patiuntur violare // Ibidem. P. 211. У цьому ж уривку 
згадується про зречення образів для сприйняття Господа, а лише знаку хреста, через 
який відбувається хрещення за помочі святого намощування чола і сходження Духа. 
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έκπορευόμενον). За спостереженням Луітпольда Валлаха, франкські бого-
слови у «Карлових книгах» відкидали це ex patre per filium procedentem, 
уважаючи, що Тарасова формула суперечить Нікейському Символу, 
натомість пропонувалося вживати ex patre et filio procedentem87. Творення 
«Libri Carolini» Валлах пов’язував лише з Алкуїном, відкидаючи причет-
ність Теодульфа Орлеанського до появи цього важливого маніфесту, 
однак авторські судження зазнали критики88. Міркування дослідника спи-
ралися на збіги між «Карловими книгами» і догматичним твором Алкуїна 
«De fide sanctae et individuae trinitatis»89. Нині ж укладення «Карлових 
книг» приписують Теодульфу, звертається увага на вузький обіг руко-
писів цього джерела, списків якого зберіглося вкрай обмаль. Валлах 
атрибутує Алкуїнові листа Карла Великого до Іспанії з Франкфуртського 
собору 794 р. За спостереженням дослідника, Алкуїн спирався у своїх 
міркуваннях не лише на патристичні писання, а й на акти екуменічних 
соборів і територіальних, локальних соборів різних країв. Валлах звертає 
увагу на використаний Алкуїном рукопис з актами Ефеського синоду  
431 р. (BNF 1572) з Алкуїнового абатства в Турі; обізнаність в сино-
дальних актах була частиною репутації ченця. Алкуїнові ж приписується 
«Synodica» собору у Франкфурті 794 р. та лист Карла Великого до 
Еліпанда Толедського з тотожними міркуваннями: дослідник фіксує 
дослівні паралелі в Карловому Символі віри наприкінці його послання до 
Іспанії і у частині, присвяченій тринітарним питанням і філіокве, у «Libri 
Carolini»90. Апологія філіокве міститься у тексті, приписуваному Алкуї-
нові, «De processione Spiritus Sancti», однак, за спостереженнями Дуґласа 
Дейлса, ця книга постала у 809 р. Спроба підважити авторство Алкуїна 
книги «De fide sanctae Trinitats» належала ще А. Кляйнклосу91. Перша її 
публікація з’явилася ще у 1493 р. під Алкуїновим іменем92. 

Запровадження філіокве не поклало край вченню про адопціонізм, що 
зринало упродовж століть. За часів розвитку схоластики адопціонізм 
набув нової інтерпретації. Описуючи божественність Сина, клюнійський 
мораліст Бернард (1100-1140) наголошував, що Ісус не є «всиновленим, 
прадавнім чи виокремленим», але єдиним з Отцем Словом, досконалий 

———————— 
87 Wallach L. Diplomatic studies in Latin and Greek Documents from the Carolingian 

Age. Ithaca–London, 1977. P. 52. 
88 Ibidem. P. 289. 
89 Ibidem. P. 290. 
90 Ibidem. P. 291. 
91 Kleinklausz A. Alcuin // Annales de l’Universite de Lyons. III/15. Paris, 1948. Також 

хибно було атрибутовано інші твори (Див.: Bullough D.A. Alcuin: Achievement and 
Reputation. P. 5-6). 

92 Bullough D.A. Alcuin: Achievement and Reputation. P. 10. 
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щодо Отця93. Різні аспекти gratia adoptionis та gratia unionis (милість 
всиновлення і милість поєднання) розглядав П’єр Ломбард (1096–1160)94. 
Цю ж тему продовжив Тома Аквінський (1225–1274), який зазначав, що 
милість поєднання означає сполучення божественності з Христовим 
тілом, тоді як через милість всиновлення відбувається освячення інших. 
Милість всиновлення може втрачатися через гріх, неможливо відірвати 
Христове тіло від божественності, оскільки він не має гріху. Христове 
тіло поєднане зі Словом Божим, тому, відповідно до твердження Йоана 
Дамаскіна, не було різних іпостасей: одна Слово Боже, а інша Христове 
тіло по смерті95. На початку ХІІ ст. про давню дискусію і аріанство згадує 
кардинал і єпископ Кентерберійський Стівен Ленґтон (1150–1228). 
Кардинал виклав свої міркування щодо того, «чи Христос є Сином 
усиновленим?», а також удається до спростування аріанського формулю-
вання сутності Сина в Трійці96. Звернення до адопціонізму від ХІІ ст. 
пожвавилося через нову увагу до тринітарної христології з боку П’єра 
Абеляра, який визнавав, що Ісус Назарейський і передвічний Син-Бог 
різняться, що зазнало спростування з боку папи Александра ІІІ у 1177 р. 
До питання адопціонізму повернувся Дунс Скот (1266–1308), який звер-
тався до семантики слова «adoptatus», зазначаючи, що Христос не є 
прийомним сином (filius adoptivus), але прийманим сином (adoptatus)97. 
Як зазначає Антуан Вос, Скот теж брав до уваги семантику слова 
assumptus (прийнятий). З нагоди виходу коментарів до «Сентенцій» Дунса 
Скота, які підготував кардинал Франческо Лоренцо Бранкаті ді Лауріа 
(1612–1693), постав відгук іспанського єзуїта Томаса Муньєса, який 
звернувся до витоків адопціонізму. Історію цього вчення у Іспанії він 
докладно переповідає у своїй праці. Муньєс зазначав: ті, хто кажуть про 
всиновлення через милість, не віддаляють цю особу в Трійці98. Христос 
як людина не є відстороненою від Бога персоною, але вони поєднані, його 
людська натура не є всиновленою від Бога. Єзуїт слідував усталеному 
потрактуванню витоків учення адопціоністів Фелікса й Еліпанда, яке 
———————— 

93 Bernardi Cluniacensis. Carmina de Trinitate et de fide catholica (Studia Latina 
Stockholmiensia). Stokholm, 1963. 

94 Barth K. Church Dogmatics. Vol. II. P. 1: The Doctrine of God. London–New York, 
2004. P. 485. 

95 Aquinas Т. Summa Theologiae: The Passion of Christ. Vol. 54. Cambridge, 1990.  
P. 120. 

96 Langton S. A Partial Edition of Stephen Langton’s Summa et Questiones with Parallels 
from Andrew Sunsen’s Hexamerom / Ed. by Sten Ebbesen and Lars B. Mortensen // Cahiers de 
l’institute du moyen-âge grec et latin. Vol. 49. 1985. P. 242-245. 

97 Vos A. The Theology of Duns Scotus. Boston–Leiden, 2018. P. 136. 
98 Muniessa Т. Disputationes scholasticae de mysteriis incarnationis. Barcelone, 1689.  

P. 230. 
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може частково збігатися з несторіанством99. П’єтро Даміані у питанні 
дискусії щодо філіокве відповідав, що латинники слідують приписам 
попередників, бо мусять їх дослухатися, бо слово haeresis означає 
«вибір»100. Даміані залежав у своїх міркуваннях щодо філіокве від авторів 
доби Каролінґів. Гаралд Віллюнґ віднайшов, що «Символ віри» Даміані 
наслідував текст монаха-бенедиктинця Смараґда Сан-Мішельського. Для 
опису обопільного сходження використано і формулу «сходить від обох» 
(de\ab utroque procedit)101. 

 
Філіокве і християнський Схід 

Витоки суперечки щодо запровадження філіокве спираються на двох 
версіях, латинській і грецькій, що їх іще донедавна брали під увагу, 
досліджуючи початок полеміки довкола тринітарного вчення між латин-
никами і візантійцями. Перша зберіглася в актах про спів латинських 
ченців на Оливковій горі, а візантійська міститься у преамбулі до житія 
Михаїла Синкела, однак хронологія агіографічної оповіді про прощу 
видається непевною, бо співати Символ віри з додатком філіокве почали 
в Єрусалимі 807-808 рр., а подорож ченців-саваїтів у Рим через Кон-
стантинополь відбулася вже після другого періоду іконоклазму в 814 р. 
Так чи так, обидві історії беруть початки у Єрусалимі, звідки палестин-
ські саваїти вирушають із прощею в Рим, де містився інший монастир св. 
Сави на схилі Авентинського пагорба. Через спів з додатком філіокве на 
Оливковій горі сталася суперечка між ченцями монастиря св. Сави у 
Єрусалимі і франками-бенедиктинцями. Латинникам закидали запрова-
дження двох нечуваних доти інновацій: співання Символу віри під час 
відправи з додаванням філіокве, на що монахи відказували, що вони лише 
наслідували заведений звичай в імперській столиці Карла Великого, в 
Аахені, про що доповіли в листі до римської курії та імператора Заходу. 
Андреа Стерк звертає увагу на те, що бенедиктинці наполягали на 
відповідності таких змін із дозволами Риму, тож проголошення анатеми 
їм означало би відлучення Апостольської столиці102. Однак нещодавні 
спостереження змусили науковців засумніватися в автентичності листу-
вання про випадок на Оливковій горі, тим більше, що Рим заперечував 

———————— 
99 Ibidem. P. 232-233. 
100 Sansterre J.-M. Passe et present dans l’argumentation d’un reformateur du XIe siècle: 

Pierre Damien // L’autorité du passe dans les sociétiés medievales / Ed. J.-M. Sansterre. 
Bruxelles, 2004. P. 224-225; MGH. Die Briefe der deutschen Kaiserzeit. Die Briefe des Petrus 
Damiani. München, 1993. T. IV. P. 9. 

101 MGH. Concilia. II, II. S. 168. 
102 Sterk A. The Silver Shields of Pope Leo III: A Reassessment of the Evidence // 

Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies. Vol. XIX. 1988. P. 63. 
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учення про філіокве аж до початку ХІ ст. Висунуто твердження, що лист 
у Рим був апокрифом, який постав на зламі Х–ХІ ст.103 Появу цієї оповіді 
пов’язують із писаннями Адемара Шабанського (989–1034), знаного з 
фальшування кількох джерел. Розквіт життя монаха припадає на 1000 рік – 
добу апокаліптичних очікувань і збільшення прощ на Схід, через роз-
виток культу мощів святих, а відповідно, і подорожів для їх ушанування. 
Поява такої масової релігійності лаїків, як уважається, ставала провіс-
ником церковних реформ, що охопили Захід у середині ХІ ст., після чого 
відбувся остаточний розрив із Константинополем. Адемар, який пропо-
відував на захист целібату, вважав, що священики з їхніми свяченнями і 
взірцевим життям мали приносити Божий мир на землю104. Добра нагода 
для прощ до Святої Землі відкрилася завдяки новому сполученню зі 
Сходом через Угорщину, поза довгими морськими шляхами105. 

У листі монахів-бенедиктинців Оливкової гори (його копія пере-
бувала у кодексі, який належав Адемарові), адресованому папі Леву III і 
Карлу Великому, латинники скаржилися на закиди у єресі через співання 
Символу віри з філіокве на літургії; засвідчували вірність вченню Святого 
Гробу, тобто патріархові Єрусалима, а також відданість джерелу віри, 
яким є Святий Престол. Деніел Калаган, який піддає сумніву автен-
тичність листа, наголошує: Адемарів лист було укладено за 200 літ після 
«гаданої» події, таке послання мало на меті показати єдність між Єру-
салимом, Римом і зверхником франків Карлом Великим106.  

Виникнення оповіді про ченців і поширення практики прощ у Святу 
Землю слугували розвиткові подорожньої літератури, а також станов-
ленню лицарського епосу, що оспівував хрестові виправи проти мусуль-
ман. До того ж, у ХІ–ХІІ ст. формуються розлогі епоси про подорож 
Карла Великого на Схід, а також «Пісня про Роланда»107. Твердження про 
апокрифічність листа з Єрусалима піддав сумніву ще перед виданням 
його монографії Майкл МакКормік, який спирався на публікації Кала-
гана, оприлюднені раніше. На підставі особливостей мови Адемарового 
листа МакКормік зробив висновок про її відповідність стандартам ран-

———————— 
103 Sode C. Creating New Saints: The Case of Michael the Synkellos and Theodore and 

Theophanes Graptoi // Οι ήρωες της ορθόδοξης εκκλησίας: Οι νέοι άγιοι, 8ος – 16οςαιώνας, 
Αθήνα, 2004. (Εθνικό ίδρυµα ερευνών. ∆ιεθνή συµπόσια; 15). Σ. 184. 

104 Landes R. Relics, Apocalypse, and the Deceits of History: Ademar of Chabannes, 989–
1043. Cambridge, Mass., 1998. P. 39-40. 

105 Callahan D. Jerusalem and the Cross in the Life and Writings of Ademar of 
Chabannes. Leiden – Boston, 2016. P. 6-7. 

106 Callahan D. Jerusalem and the Cross. P. 59-60. 
107 Див.: Pysiak J. Król i korona cierniowa: Kult relikwii w Kapetynskiej Francji. 

Warszawa, 2012. 
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нього середньовіччя108. Тож, лист у Рим про зміни визнано автентичним і 
таким, що має пролити світло на поширення філіокве і появу критики 
щодо цього додатку в житії Михаїла Синкела. Агіографічний твір опо-
відає про поневіряння палестинців Михаїла Синкела і двох братів Тео-
дора і Теофана Граптів, яких узяли під арешт і піддали катуванням у 
Візантії за сповідування ними іконошанування109.  

Попри заборону на шанування образів у Візантії, розвиток культу 
ікон припадає на VIII ст. До його творення були причетними палестинці 
Йоан Дамаскін та Теодор Абу-Курра, а поширення культу ченців-бранців 
Марі-Франс Озепі пояснює передачею монастиря в Хорі монахам-
саваїтам110. Михаїлу Синкелу атрибутують житіє Дионісія Ареопагіта, в 
якому спростовувано філіокве і міститься Символ віри. На думку до-
слідниці, віншування Дионісія могло бути дарунком від Єрусалимської 
церкви представникам Карла Великого як подяка за фінансову допомогу, 
адже Дионісій вважався покровителем Парижа; крім того, існувало 
повір’я, що апостол помер у місті на Сені111. На думку П’єтро Подоляка, 
це Житіє Михаїл Сінкел уклав під час перебування за ґратами, про що має 
свідчити фраза, у якій ченець благає Дионісія про заступництво перед 
Богом у справі здолання іконоклазму. Імператор Михаїл ІІ Травл навесні 
824 р. надіслав з Константинополя делегацію до Людовика Побожного, 
маючи на меті привернути на іконоклазм правителя франків; задля цього 
посли представили різні богословські трактати, серед яких були уривки з 
житія Дионісія Ареопагіта112. 

Грецький ориґінал Житія Михаїла Синкела було перекладено і змі-
нено у Македонії чи Болгарії, а потім воно поширилося у рукописних 
збірниках у Київській митрополії від XV ст. у полемічній нарації 
«Сказання про латин» («Полезна повість»); текст цей увійшов також до 
літопису Авраамки, укладеного у 1470-х роках у Смоленську, коли єпис-
копом там був прихильний до унії Мисаїл. Від ХІХ ст. дослідниками 
ставилося питання, чому церковнослов’янський переклад нарації про по-
дорож у Рим і арешт у Константинополі за часів Карла Великого, який 

———————— 
108 McCormick M. Charlemagne’s Survey of the Holy Land. Washington, 2011. P. 168. 
109 The Life of Michael the Synkellos / M.B. Cunningham. Belfast, 1991. 
110 Auzépy M.-F. From Palesine to Constantinople (Eight-Ninth Centuries): Stephen the 

Saba and John of Damascus // Languages and Cultures of Eastern Christianity. London, 2015. 
P. 399-442. 

111 Auzépy M.-F. La vie de Denys l’Areopagite par Michel le Syncelle : La Palestine et 
Les Carolingiens // Bibliotheque de l’Ecole des chartes. T. 172. 2014. P. 137-138.  

112 Podolak P. L’agiografia di Dionigi fra Oriente e Occidente: Breve studio del suo 
sviluppo ed edizione del panegirico di Michele Sincello (BHG 556) // Byzantion. Vol. 85. 
2015. P. 192. 
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наполіг на запровадженні філіокве до Символу віри, набув поширення у 
XIV–XVI ст. Відповідь на це можна знайти у нових редакціях агіогра-
фічних творів про монахів-саваїтів, що постали на хвилі спротиву уній-
ним угодам другого Ліонського собору (1274). Тоді племінниця імпера-
тора-уніата Михаїла VIII Теодора Раулаїна, під час перебування на 
засланні з матір’ю Іриною (Євлогією) Палеолог, злагодила нову редакцію 
Житія братів Граптів, які супроводжували у прощі Михаїла Синкела. 
Стара агіографія про гоніння доби іконошанування і запровадження 
філіокве мала нагадувати про переслідування противників унії113. Також 
Алис-Мері Толбот звертає увагу на симпатії до відновлювачки вшану-
вання ікон – імператриці Теодори, дружини імператора Теофіла, які 
виникли через збіг їхнього імені. Ще один збіг між ченцями і родичами 
імператора – це їхнє тілесне покарання: якщо братам випалили на чолах 
іконоборчі вірші, то кревних Теодори Раулаїни, Ісаака і Мануїла Раулів 
осліпили за спротив унії114. Нова версія Житія Михаїла Синкела постала з 
пера Никифора Грегора між 1321 і 1328 рр. Він сприяв відновленню 
монастиря на Хорі у 1316 р., де палестинець перебував до своєї смерті 
після відновлення іконошанування115. Питання філіокве постало знову з 
розгортанням чергової суперечки між «греками» й «латинниками», коли 
Лев Охридський на замовлення патріарха Михаїла Керуларія 1053 р. 
оскаржив понтифіків за запровадження «юдейського» звичаю викорис-
товувати опрісноки для євхаристії. Лев надіслав листа до єпископа Йоана 
Транійського на південь Італії, де співіснували грецька й латинська 
традиції: латинські впливи стали відчутними на традиційно підвладних 
Візантії реґіонах з початку окупації їх норманами. Лист потрапив і до 
римського леґата Гумберта Сильва Кандида, який переклав його латиною і 
переслав папі Левові ІХ (1048–1054). 

Іще раз у контексті іконоклазму про Синкела і Теофана Грапта 
згадується у знаковій для Візантії «Повісті про прощення імператора 
Теофіла», що оповідає про скликання патріархом Митрофаном вірних на 
молитву задля прощення гріхів померлого імператора-іконоборця. Уривок 
одного з писань Михаїла Синкела ввійшов до згаданої оповіді про Воло-
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114 Talbot A.-M. Old Wine in New Battles: The Rewriting of Saints’ Lives in the 
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115 Ibidem. P. 21. 
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димирове хрещення у «Повісті временних літ». Це – Символ віри, який 
продовжується оповіддю про вселенські собори. У «Повісті» міститься 
свідчення про прокляття Арія, що не було частиною Нікейо-Констан-
тинопольського Символу віри, на якому ґрунтувалися як католицизм, так і 
православ’я116. Однак термінологія Символу може вказувати на аріанські 
впливи, на що звернув увагу Микола Нікольський: «Повість» містить аж 
два Символи віри, один з яких наближений до аріанства, оскільки замість 
єдиносутності (homoousios) текст пропонував формулювання подобосут-
ності (homoiousios): «вірую в єдиного Бога Отця неродженого»117. Щодо 
термінологічних особливостей, то «іпостась» у ПВЛ подається як 
«собьства». Варіант Символу з тлумаченням у складі Михайло Сухом-
лінов порівнював з текстом Михаїла Синкела, що міститься також у 
складі Ізборника Симеона-Святослава118. Стосовно ж стислого викладу 
історії вселенських соборів у ПВЛ, то Олексій Павлов знайшов його 
відповідник у складі Палеї119. Тут же додано оскарження латинників у 
браку шанування ікон та описано звичай малювати хрест на долівці і 
цілувати його, запозичений з приписів собору в Трулло, а також спро-
стування опрісноків. Cтислий перелік закидів у ПВЛ, на думку Анджея 
Поппе, можна зіставляти з текстом переяславського митрополита Лева. 
Поява у другій половині ХІ ст. нового митрополичого центру на  руських 
землях, на думку дослідника, відображала політичну ситуацію, яка скла-
лася після смерті Ярослава Мудрого, спадок якого було поділено між 
триумвіратом синів великого князя, відповідно постали аж три митро-
поличі центри: у Чернігові, Києві і Переяславі120. 

До результатів тринітарної дискусії у «Слові про Закон і Благодать» 
звертається митрополит Іларіон, висвітлюючи її термінологічні висновки: 
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єдиносутність Отця і Сина, два єства (Боже і людське)121. Така проповідь, 
виголошена на честь секулярного правителя, не була поодиноким явищем 
на теренах православного світу. Свого часу патріарх Фотій виголосив 
проповіді, в яких уславлював правителя, хоча головні теми їх присвя-
чувалися витворам сакрального мистецтва, яке набуло великого значення 
у православ’ї після зречення іконоклазму. Основними темами цих гомілій 
було висвячення палацової церкви і вшанування образу Діви Марії у 
Софії Константинополя122. Тринітарні образи у «Слові» Іларіона зринають 
у контексті розгортання авторської нарації київського митрополита. Назва 
його твору відображає наявність двох модусів – Старого і Нового Завітів, 
взаємне розкриття яких проходить через увесь текст, зіпертий на біблійній 
екзегезі. Зокрема, в одному з уривків автор наводить такі образи: «со-
творив Авраам велику гостину», «явилася Божа благодать всьому людству 
в Йорданській ріці», «сполучив воєдино ангелів і людей» (ця остання 
фраза означає настання нової доби, що розпочалася після хрещення, коли 
відбулося поєднання людей і янголів). 

Ці фрази поєднані тринітарною темою, їх іконографічне втілення 
з’явилося вже на зламі пізньої античності й раннього середньовіччя, а 
було залучено Іларіоном до змісту нарації про Авраама, Сару, Ісаака та 
вигнання Агарі й Ісмаїла. На думку Вацлава Гринєвіча, у цьому уривку 
Іларіон представляв Ісаака як прототип християнства (Благодаті), тоді як 
Ісмаїл постає як прототип юдаїзму (Закону), а сама нарація про Авраама і 
Сару стають ключовими у представленні історії людства123. Перша зга-
дана тема – Авраамова гостина – відображає оповідь, наявну у Книзі 
Буття 18, відповідно до якої три чоловіки завітали до пророка в часі 
денної спеки. Тож, Авраам наказав дружині Сарі приготувати почастунок 
для прибульців. Символічна інтерпретація гостини віддавна побутує у 
сакральному мистецтві. За пізньої античності постала перша іконографія 
цієї події, що міститься у катакомбах Via Latina, IV ст. Найбільш мону-
ментальною можна вважати мозаїку з зображенням цих трьох подорожніх 
з німбами при гостинному столі Авраама на стінах у базиліці св. Віталія у 

———————— 
121 прѣжде вѣкъ отъ ѿца рожденъ. единъ състоленъ ѿцѫ единосѫщенъ. ѩко же 

слнцѫ свѣтъ съниде на землю. п[р]ос[в]ѣти людїи своихъ. Не ѿлѫчивъ сѧ ѿца. и 
въплоти сѧ ѡтъ дѣвицѣ чисты безмѫжны и бескверны. Въшед ѩко же самъ вѣсть. Плотъ 
прїимъ изиде ѩко же самъ вѣстъ. Плотъ прїимъ изиде ѩко же и въниде. Единъ сыи от 
Троицѣ. Въ двѣ естъствѣ б҇жество и члчьство (Див.: Слово о Законе и Благодати.  
Арк. 176а/б). 

122 The Homilies of Photius, Patriarch of Constantinople: English Translation / Ed. and 
transl. by C. Mango. Cambridge, Mass., 1958. P. 184-191, 286-297. 

123 Hryniewicz W. Chrystus zmartwychwstał: Motywy paschalne w pismach metropolity 
Iłariona (XI w.). Warszawa, 1995. S. 139. 
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Равені VI ст., іконографія яких відображає візантійський взірець потрак-
тування т. зв. «горизонтальної Трійці». Поруч міститься інше зображення 
пророка, який готується до заклання свого сина. На стінах Софії Київської 
наявні аж три зображення, які відображають Авраамові діяння. Це – 
зустріч Авраамом подорожніх, яких зображено як янголів, а пророк схи-
лений перед ними у проскинезі, яка стала символом ставлення візантійців 
до ікон, заперечуваних латинниками. Гостинність Авраама – наступне 
зображення тринітарного циклу з уже знаним сюжетом, коли янголи 
сидять при гостинному столі, а поруч видніє стіна з зображенням приго-
тованого до заклання Ісаака. 

Наступний сюжет, згадуваний Іларіоном, це хрещення в Йордані, яке і 
поєднало ангелів і людей. Таке символічне зображення Трійці на початках 
було однаковим у різних осереддях християнського світу. Найдавніше, що 
датується IV ст., походить з катакомб св. Петра і Марцеліна, де міститься 
зображення Христа, якого хрестить Йоан у Йордані. Зображення голуба, 
який символізує Духа, а також благословляючої десниці Отця, а отже, т. 
зв. «вертикальну Трійцю», можна побачити на вірменській мініатюрі в 
Євангелії зібрання Матендарен VII ст. Подібне зображення – мозаїка  
у церкві монастиря Дафні близ Атен. Варіації втілення «вертикальної 
Трійці» поставали у сакральному мистецтві Заходу. Хрестильниця в 
Жермінь-де-Пре ХІ ст. подає таке хрещення в Йордані, де зображено лише 
Ісуса зі схрещеними на грудях руками, обабіч міститься Йоан, у горішній 
частині видніє десниця Отця, але відсутнє зображення голуба. Зміни у 
іконографії Заходу можна побачити у баптістерії Л’єзького собору Нотр-
Дам-о-Фонт. Барельєф хрестильниці, датування якого припадає на початок 
ХІІ ст., містить сцену хрещення Ісуса, над яким зображено також 
погруддя Отця, а голуб символізує Святого Духа124. На барельєфі у Ане, 
абатство Маредсу, сцена хрещення Ісуса вінчається зображенням Ісуса-
Ягняти (Agnus Dei), а диптих у Берліні, що датується початком ХІ ст., має 
зображення лише Ісуса і Святого Духа у вигляді голуба125. Розбудованою 
виглядає фреска хрещення на стінах Софії Київської, де, крім основного 
сюжету, нижче представлено також зображення чотирьох отців-святителів 
(Миколая Мир-Лікійського, Василя Великого, Григорія, Йоана Золотоус-
того), яких на той час зазвичай почали зображувати в бемах храмів 
візантійського типу, нижче від «Містичної Євхаристії», що посіла чільне 
місце в іконографії візантійського християнства. Таке оздоблення місця 
хрещення має вказувати на важливість відправ, які відбувалися в тій 

———————— 
124 Colman P., Lhoist-Colman B. Les fonts baptismaux de Saint-Barthélemy à Liége: 

Chef-dœuvre sans pareil et nœud de controversies. Louvain-la-Neuve, 2002. P. 38-39. 
125 Ibidem. P. 56-57. 
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частині храму, де небесними співпричетниками служб мали бути отці 
Церкви. 

Тема філіокве лише побічно постає на сторінках полемічних творів, 
приписуваних руським митрополитам. У другій половині ХІ ст. більша 
увага, відповідно до трендів того часу, присвячена опріснокові. У своєму 
грекомовному трактаті митрополит Єфрем нарікає, що не знає витоків 
учення про філіокве126. Таку фразу можна вважати за риторичну фіґуру, 
що мала би вказувати на неясні витоки цього вчення для візантійців. Іще 
кілька полемічних творів приписуються київським авторам ХІ ст. До них 
відносять писання, атрибутоване Феодосію Печерському, знане лише в 
пізніх списках. Автентичність цього полемічного тексту слід піддати 
сумніву, позаяк у ХІ ст. писання антилантинського спрямування виходили 
лише з пера найвищих православних ієрархів: патріархів і митрополитів. 
Іще один полемічний твір ХІ ст. – це послання київського митрополита 
Йоана ІІ Продрома до антипапи Климента 1080-х років, яке являє собою 
перелік антилатинських закидів, що нагадує послання часів розколу сере-
дини ХІ ст., які сягають взірця патріарха Фотія. Київський митрополит 
починає свій твір згадкою про вселенські собори, рішень яких спільно 
дотримувалися як латинники, так і візантійці. Щодо змін із запровад-
женням філіокве, то Йоан ІІ вбачає в ньому впливи македонської єресі127. 
Серед питань, до яких звертався митрополит Лев Переяславський у 1085 р. 
(суть євхаристі, святкування суботи, літургія під час Великого Посту, 
целібат, споживання задушенини, сходження Святого Духа), то, за спосте-
реженнями Поппе, вони збігаються з полемічним листом Лева Охрид-
ського, а інші подібні до писання Микити Стетатоса. Лев додав до свого 
переліку закид про розподіл хрещення і помазання єлеєм, здійснюваний  
у латинників єпископами, а також споживання скоромного монахами128. 

Церковний розрив між Сходом і Заходом (1054) засвідчив, на думку 
Брета Вейлема, прірву між реальними межами папської влади й теорією 
ідеалізованого світового порядку. Греки уважали, що не можна визнавати 
верховенства Риму, позаяк латинники не знають, як здійснювати цент-
ральний обряд християнської віри129. Дискусія між Візантією і Заходом у 
справі змін у Символі віри стала наслідком появи адопціонізму, чому 

———————— 
126 Чичуров И.С. Антилатинский трактат киевского митрополита Ефрема (ок. 

1054/55–1061/62 гг.) в составе греческого канонического сборника Vat. Gr. 828 // Вест-
ник ПСТГУ (Богословие. Философия). Вып. 3. 2002. С. 131. 

127 Павлов А. Критические опыты по истории греко-русской полемики против 
латинян. Санкт-Петербург, 1878. С. 184. 

128 Poppe A. La traité des azymes. Р. 513. 
129 Whalem В. Rethinking the Schism of 1054: Authority, Heresy, and the Latin Rite // 

Traditio. Vol. 62. 2007. P. 1-24. 
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протидіяв Карл Великий і наближені до нього інтелектуали-франки. При 
цьому латинники зверталися до давніх дискусій, що тривали на зламі 
пізньої античності і середньовіччя. У тій полеміці такі автори, як Ка-
сіодор, прагнули до нового окреслення тринітарного вчення за умов, коли 
роль Сина применшувалася в інтерпретації аріан, схильних відкидати 
божественну сутність Ісуса. Так само патріарх Фотій, шукаючи пояснення 
змін у тринітарному вченні, розглядав додаток філіокве у світлі звернення 
до джерел доби пізньої античності відповідно до переконань, що «одна 
єресь породжує иншу», а тому утожсамлював зміни у Символі як повер-
нення до савеліанства. Насправді ж спалах ворожнечі до Заходу стався 
через претензії щодо контролю Риму над Болгарією, які випливали з 
переконання про приналежність її до давньої Іллірики, тобто спадку Риму. 
Далекий відгук тринітарних дискусій поставав з нагоди нового розламу 
між Римом і Константинополем, який стався внаслідок анатеми у 1054 р., 
однак тоді більш нагальною ставала євхаристійна тема та особливості 
причастя квасним хлібом у візантійців і опрісноками у латинників. Сліди 
цих суперечок можна побачити у творах руських митрополитів, які також 
зверталися до спростування філіокве. 

 


