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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ АРІАНСЬКОЇ СУПЕРЕЧКИ
У РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Римська імперія початку IV ст. переживала глибоку кризу, котра
торкнулася майже усіх аспектів життя держави. Зважаючи на
ситуацію, яка склалася в країні, відбувався перегляд цінностей. У
суспільній свідомості почали оживати традиції античної культури,
філософії, виховання. Усе це поєднувалося зі зростаючим впливом
християнства, котре на той момент стало фактично неофіційною
ідеологією імперії. На хвилі загального вільнодумства та повернення
до античних традицій почали з'являтись різноманітні християнсько-
філософські вчення. Одне з таких вчень було розроблено
пресвітером Александрійської церкви Арієм і полягало у відкиданні
християнського догмату троїчності. Погляди Арія знайшли відгук у
багатьох представників тогочасного суспільства. Це не могло пройти
поза увагою ортодоксального напряму християнства. Розгорілася
суперечка, в якій опонентом Арія виступив александрійський
єпископ Александр. Проблема вийшла за межі церкви та набула
загальноімперського характеру.

У наукових дослідженнях останніх років проблема виникнення
та розвитку аріанської суперечки спеціально не висвітлювалась. Із
фундаментальних праць попередніх дослідників можна виділити
роботи російських істориків церкви - А. Лебедева1, М. Е. Поснова2,
Г. В Фроловського3, М. Тальберга4; представників західної історичної
науки -.ЦІ. Діля5, А. Доніні6, X. А. Дрейка7, А. Хант8, Р. Вільямса9,
Б. Ланкона10; російських та вітчизняних дослідників історії Римської
та Візантійської імперії - А. П. Каждана11, В. П. Оргіша12,
І. С. Свєнцицької13, С. І. Ковальова14, Ф. І. Успенського15,
С. Головащенка16. Проте ці автори торкалися даної проблеми дуже
побіжно, лише в контексті розвитку християнської церкви, її взаємин
з державою. Тож завдання даної статті полягає в тому, щоб,
спираючись на джерела, дослідити зародження та перебіг
аріанської суперечки, яка, спалахнувши в середині християнської
церкви, мала значний вплив на політичну ситуацію в державі.
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Вчення александрійського пресвітера Арія було помічене ще
єпископом Апександрії священномучеником Петром (пом. у 312 р.).
Як зазначає Порфирій (Успенський) у своєму творі, присвяченому
першим александрійським патріархам17. Арій був головним
прибічником Мелетія, лівійцем за походженням: "ця людина [Арій],
- пише Порфирій, - котра вже тоді відзначалася своєю силою в
словесних баталіях і здатністю переконувати... була рукопокладена
Св. Петром у диякони. Але коли останній відлучив Мелетія та його
послідовників, то Арій озброївся проти його уявного самовладдя і
так вперто наголошував на своїй думці, що єпископ заборонив йому
користуватися посадою. Саме в цей час відбувалося найбільше,
але вже останнє гоніння"18. Далі Порфирій говорить про те, що Арій
умовляв "багатьох своїх друзів, як духовних, так і з мирян, щоб вони
просили за нього перед єпископами, що ті й зробили. Коли вони
сподівались, що єпископ виконає їхнє прохання, Петро промовив
гучним голосом: "Хай буде проклятий Арій Господом нашим Ісусом
Христом нині і в майбутньому"19. Церковний історик кін. IV - поч. V
ст. Сократ Схоластик наводить легендарне пророцтво єпископа
Петра, засноване на видінні йому Христа в розідраній ризі. На
запитання єпископа: "Господи, хто розідрав так Твою ризу?" Він
отримав відповідь: "Арій", і через це він узнав, що Арій принесе
багато зла і біди церкві"20. Незважаючи на те, що вище подані
свідчення часто вважаються легендарними, ми можемо говорити
про те, що вже на початку формування аріанського віровчення Арій
був досить відомим у церковних колах, і навіть являв неабияку
загрозу церковному спокою.

Суперечка між Арієм та Александром спалахнула випадково

у 317 р. Єпископ Александр мав звичку збирати навколо себе
александрійських пресвітерів, пропонуючи їм для своєрідного
тренування роз'яснення різних догматичних питань. На одному з
таких зібрань Александр торкнувся догмату троїчності Бога. В
процесі обговорення цього питання єпископом було проголошено,
що "Свята Трійця є в Трійці єдиною", і, як зазначає Сократ
Схоластик, пресвітер Арій, гадаючи, що Александр наводить вчення
відомого єресіарха минулого століття Савелія Птолемаїдського
(Лівійського), висловив іншу думку. Він почав заперечувати слова
єпископа, стверджуючи, що якщо Отець народив Сина, то
народжений має початок буття, а звідси ясно, що був час, коли не
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було Сина і це означає, що Син походить із небуття21. У своїх
подальших проповідях Арій все частіше звертався до питання, яке
хвилювало його слухачів: хто ж був Ісус Христос, засновник нової
релігії? Якщо залишатися на позиціях єдинобожжя, не можна не
бачити, що лише один Бог є вічним, не має початку в часі, є істинний,
мудрий, благий. Але, яке ж тоді місце Христа, котрого називають
Сином Божим?22 Якщо він Син, то його особливість полягає у тому,
що він був народжений. Отже, він по своїй сутності відрізняється
від Бога-Отця, котрий ніколи не був народжений, не має початку в
часі, існував завжди. Інакше кажучи, Христос (Логос) був створений
раніше за всіх інших істот, але все ж таки створений. Арій не
позбавляв Христа божественності: він прямо називав його Богом,
довершеним створінням, єдинородним Богу. Однак божественність
не належала Христу від народження, а була набута ним, дана йому
Богом за те, що він залишився незмінним у добрі, адже Ісус був
створений змінюваним, подібно до усіх істот. Таким чином, Христос
є напівбогом23.

Вчення Арія в значній мірі визначалося загальними
передумовами Антіохійської школи та філософії Аристотеля. В
основі богослов'я лежало положення про трансцендентність Бога
і, як наслідок, його непричетність до будь-яких еманацій у вигляді
ділення чи народження. Таким чином, не могло бути й мови про
Сина Божого як співвічного Богові. Можна говорити про Сина тільки
як про такого, що з'явився з часом і був створений з нічого. Згідно з
теорією Арія, Син Божий народився з волі Бога раніше від часу і
століть, саме тоді, коли Бог захотів створити людей через Його
посередництво. Догматичні погляди Арія відображались у його
проповідях. Переважно, тут йдеться про текст із книги Притч
(8.22): .pcupioę 'єктісг єу рє 'арх'г/у oScov а'итои є'ід 'єруа а отои
("Господь створив мене початком доріг його, першим у ділах
його.")24*. Ця фраза, яка часто використовувалася аріанами, давала
привід Арію розвинути своє вчення про створеність Сина Божого.

Наведемо основні положення вчення Арія:
1) Логос має початок свого буття, бо інакше була б не монархія,

а діархія. Він не був би Сином, адже Син не є Отець;
2) Логос походив не з єства Отця - що призвело б до

гностичного поділу божественного єства. Він створений з нічого по
волі Отця; ,
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3) Син має до-часове і до-світове буття, однак не вічне. Отже
Він не є істинно Бог, а істотно відрізняється від Бога-Отця. Він є
творінням;

4) Хоча Син і є творінням, він має переваги перед іншими
істотами. Між Богом і Логосом існує безкінечна відмінність, а між
Логосом і творінням лише відносна;

5) Якщо Син називається рівним Отцю, то це потрібно розуміти
так, що Він по благодаті і по благоволінню Отця зробився таким -
Він усиновлений Син. Дещо неправильно, в широкому сенсі Він
називається Богом;

6) Його воля спочатку була здатна і до добра, і до зла. Він не
є незмінюваним. Лише через направлення своєї доброї волі Він
зробився безгрішним і благим25.

Таким чином, підхід Арія до тринітарних суперечностей
відображав античний спосіб мислення. Він, Арій, намагався
застосувати формальну логіку до християнського ірраціоналізму.
Це й не дивно, адже віровчення Арія ґрунтувалося на традиції
антитринітарних вчень минулого. Особливо слід відмітити вплив
ідей адоптианізму та його адепта, відомого антитринітарія другої
половини III ст., Павла Самосатського (антіохійський єпископ,
усунутий імператором Авреліаном). З його діяльністю тісно
пов'язане ім'я Лукіана Антіохійського, котрого звинувачували у
повному наслідуванні поглядів Павла Самосатського26.

Адоптианізм у своєму богослов'ї йшов від інтерпретації
елліністичного вчення про Логос, те, що Іоанн (євангеліст) називає
Господа Словом, котре спочатку було у Бога, означає лише те, що
Логос є особливою духовною силою Бога, яка виділила Христа з
числа інших святих. Павло Самосатський стверджував, що Христос
є простою людиною, яка набула божественним шляхом
самовдосконалення, і намагалася інтерпретувати важливі ідеї
християнства в дусі аристотелізму. Згідно з його поглядами, котрі
пізніше знайдуть відображення у аріанстві, Логос завжди
залишається безособовою силою. Христос був звичайною
людиною, але в нього вселився Логос. Отже, між Христом і Богом
можлива єдність лише думок і волі, але не природи. Бог має єдину
іпостась. Ісус же - лише людина, котрій була дана сила зверху27.
Афанасій Великий у своєму творі "До єпископів Єгипту і Сирії -
окружне послання проти аріан"28 зазначає, що Павло Самосатський
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нехтує Святим Писанням: "Для чого Писання Самосатському, котрий
заперечує Боже Слово і пришестя Слова... пророковане і вказане
у Писаннях Старого та Нового Заповіту!"29 Основні ідеї адоптианізму,
які проповідував Павло Самосатський, на початку IV ст. були
переосмислені Арієм та лягли в основу його віровчення.

За богословськими суперечностями того часу стояло складне
переплетіння вірувань і традицій, прагнення до уніфікації
віровчення, оформлення догматів тієї релігії, котра в період свого
зародження менш за все була догматичною. Підтримка тієї чи іншої
богословської теорії залежала, перш за все, від соціально-
політичних поглядів конкретної людини чи християнської групи. Арій
та його прибічники були вихідцями з міського середовища, яке ще
зберігало принципи античної освіти, вивчало в школах античну
риторику і логіку. Але християнське віровчення саме тому й
отримало розповсюдження, що воно не підкорювапось логіці. Віра
в чудо, містичну можливість, у те, що Христос був і божеством, і
людиною, породжувала надію на дивовижне спасіння кожного
віруючого. Тож, своїми міркуваннями Арій спонукав багатьох до
дослідження цього питання30.

Достовірних свідчень про життєвий шлях Арія дуже мало. Як
зазначалося вище, він був лівійцем за походженням, отримав
теологічну освіту в Антіохії у богословській школі вже згадуваного
вище Лукіана Антіохійського. Пізніше Арій переїхав до Александрії,
де після 310 р. став пресвітером. Він сповідував аскетичний спосіб
життя, маючи досить характерну зовнішність - Арій був високим на
зріст, худорлявої статури, мав змучений вигляд і сумний вираз
обличчя, однак голос мав м'який та лагідний. Його зовнішня
понурість щезала під час розмов з віруючими, і суворий старець
раптово перетворювався на ласкавого співрозмовника, котрий умів
зрозуміти приховані прагнення людини і схилити її на свій бік31.

Рік народження Арія невідомий, але до того моменту, коли
про нього узнали за межами Александрії, він був уже далеко не
молодим. У 312 р. він був одним з кандидатів в александрійські
єпископи, але на цю посаду було обрано його майбутнього опонента
Александра32. Пізніше жоден з них не згадував про минуле
суперництво на виборах, але почуття взаємної неприязні
залишилося назавжди, так що їм зовсім неважко було стати
відкритими ворогами; а твердження про те, що саме це суперництво
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стало однією з причин розпалу суперечки між Александром та
Арієм, є цілком очевидним.

Аріанство, отримавши початок в александрійській церкві,
знайшло прихильників у Єгипті, Лівії та Верхній Фівіаді і поширилося
на інші єпархії та міста33. Широке розповсюдження вчення
александрійського пресвітера в різних районах імперії слід вважати
закономірним з огляду на посилення аристотелівських тенденцій у
християнстві, починаючи з другої половини II ст., і особливо у III
ст.34 Розгорілася суперечка, котра вийшла за межі церкви і
становила загрозу ідеологічній єдності держави. Однією з причин
виникнення розколу в середині церкви стало розходження у
догматичних питаннях, та особисті взаємини, спричинені боротьбою
за владу між Арієм та александрійським єпископом Александром.
Вчення, яке відстоював Александр було розроблене дияконом
Александрійської церкви, помічником єпископа, Афанасієм
Александрійським, і отримало назву - афанасіанство35.

Розглядаючи суперечку, спричинену вченням Арія, ми не
можемо не згадати, яким було ставлення імператора Константина
Великого до появи аріанства та до смути, викликаної ним. В період
широкого розповсюдження аріанства, у 322-323 рр., імператор
воював з Ліцинієм, і тому не мав часу звернути увагу на церковну
суперечку36.

Після перемоги над Ліцинієм восени 323 р., Константин, як
єдиновладний господар Заходу і Сходу імперії, узявся за вирішення
христологічного питання. Він написав Арію і єпископу Александру
листа, в якому викладав свій погляд на болюче питання часу.
Константин, зокрема, турбувався про мир: "По-перше, я би вельми
бажав учення усіх народів про божество привести до одного ладу,
по-друге, тілу всієї ойкумени, котре страждає від якоїсь тяжкої
хвороби, повернути колишнє здоров'я"37. Імператор дуже
стурбований і засмучений сваркою і прагне примирення між
ворогуючими таборами: "Якжорстоко вразила мій слух, або краще,
саме серце, звістка про те, що між вами виникли непорозуміння
тяжчі, ніж колись, і що ви, через кого я сподівався зцілити інших,
самі маєте потребу в лікуванні! Коли ж я говорив про початок і
предмет цих суперечок, то привід до них мені здався досить
незначним і зовсім не вартим такої дискусії. Тому оголошую своє
право бути посередником у вашому непорозумінні і покровителем
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миру між вами..."38 Константин закликав до одностайності у питаннях
віровчення, зазначаючи, що "подібні суперечки - справа голоти, і
більше придатні дитячому невігластву, ніж розуму людей священних
і мудрих... Хай буде у вас одна віра, одне розуміння, один заповіт
Всевишнього"3®.

Слід зазначити, що імператор Константин не вважав аріанське
питання особливо серйозним та важливим. Імператор писав:
"...привід до вашої суперечки не стосується якогось головного
вчення в законі і ви не приносите нової єресі до свого богослужіння;
спосіб мислення у вас один і той самий, як одна з основ спілкування.
А щодо питань мало важливих, розгляд яких приводить вас до
неоднакових думок, то ці думки повинні залишатися у вашому розумі
і зберігатись у таємниці"40. Отже, як бачимо, Константин вбачав у
цій суперечці усього лише незначне непорозуміння, хоча, можливо,
і побоювався широкого резонансу і тих масштабів, яких набувала і
у що могла перерости ця сварка. Дана концепція, сформульована
Константином у посланні - концепція єдиномислення - була
наслідком побоювань імператором можливих драматичних
наслідків суперечки серед церковних ієрархів. Константин добре
пам'ятав про смуту, котру викликали у Північній Африці розходження
між Донатом та Цециліаном, і яку лише загострило його пряме

втручання у 313 році. Слід також врахувати ситуацію в державі в
період, коли було написане дане послання - це був 324 р., перший
рік правління Константина на Сході імперії, де його головним
завданням стало мирне встановлення і зміцнення своєї влади.
Суперечка могла досить сильно підірвати позиції імператора, котрі
були ще досить хиткими у Східній частині імперії. Саме тому він і
вирішив втрутитися у справи церкви і примирити дві ворогуючі
сторони, незважаючи на те, що випадок був, на його думку,
"малозначний і не вартий уваги"41.

Все жтаки, побоюючись за свій авторитет та прагнучи зберегти
в державі спокій, Константин пише до Арія та аріан послання, в
якому намагається навернути Арія в "істинну" віру та відвернути
кровопролиття: "Одне вважає він [Арій] для себе важливим, що
думки про нього, які поширюються в народі... привертають до нього
людей. "Ми маємо, говорить він, більшість народу на своєму боці..."
Да, Марс Арій! Потрібно взятися за щити. Але молю тебе, облиш
свою справу, за яку взявся..."42 Далі Константин наводить слова
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Арія, який вимагає для своєї пастви законного богослужіння:
"Просимо, говорить пресвітер, якщо александрійський єпископ
залишиться при своїй думці, дозволити нам після цього законним
чином законне та необхідне богослужіння"43. Як це видно із
послання, імператор досить добре розбирався у християнських
питаннях, і, зокрема був непогано обізнаний з ученням Арія, що є
дивним і вартим поваги, з огляду на те, що на той момент
Константин ще не був похрещений. Зокрема, у посланні він
говорить: "Чи визнаєш ти [Арій], що Бог єдиний? Моя думка є такою,
так мисли і ти. Чи говориш, що Слово Боже не має ані початку, ані
кінця? Хвалю й за це; вір так. Якщо ж щось приплетеш далі, я
відкидаю. Якщо ще що-небудь придумаєш для нечестивого
віддалення від Церкви, я не хочу того ні бачити, ні чути"44. Далі
Константин закликає Арія до послуху: "Отже, дотепний і
солодкогол оси й Арій, який для невір'я нерозумних розспівуєш
душотлінні пісні! Облиш свої хибні погляди... Живи розважливо,
облиш свої безглузді думки. Бідний Арій... ти загинув, якщо,
поглянувши на себе самого, не засудиш свого справжнього
божевілля..."45

Спроба Константина примирити Арія з єпископом
Александром не вдалася. В церкві тривали безладдя і смути:
"Справа зайшла так далеко, що її вже неможливо було зупинити
одним посланням, і сварка ворогуючих надмірно посилилася, і потік
зла розлився по усіх областях Сходу..."46 Наслідки могли бути
непередбачені і несподівані, адже: "...буря ненависті, яка сильно
турбувала Церкву Божу в Александрії, також зло схизми у Фівах і
Єгипті, немало схвилювали його [імператора] думку. В кожному місті
єпископи вступали в боротьбу з єпископами, народ повстав на
народ, і усі, подібно до Симплігад, стикалися один з одним"47.

До того ж існувала тоді й інша хвороба: церкви були стурбовані
розбіжностями стосовно святкування Паски. Ці розбіжності
проявлялися лише на Сході імперії і полягали у тому, що одна
частина віруючих хотіла святкувати Паску по-іудейськи, а інша
"наслідувала усіх християн у світі"48. Чітко усвідомлюючи ситуацію,
котра склалася в середовищі церкви, а також у самій імперії,
імператор Константин Великий вирішив скликати Вселенський
Собор. Представникам усіх церков належало зібратися в Нікеї, місті,
яке знаходилося у Віфінії. Перший Вселенський Собор відбувся у
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325 році. Найточніша дата для визначення часу скликання
Нікейського Собору міститься у Сократа: "Він (Нікейський Собор)
відбувся у консульство Павліна і Юліана, в двадцятий день місяця
травня, - це був 636 рік від Александра, царя Македонського"49.
Тобто з кінця травня по кінець липня 325 р. У даній статті ми не
будемо детально розглядати діяльність Нікейського Собору, цьому
питанню буде присвячене окреме дослідження. Скажемо лише, що
саме цим першим церковним Собором було започатковано новий
орган життя церкви - церковні собори50. На них в подальшому
вирішувались різні суперечки з-приводу природи Христа,
засуджувалися чи виправдовувались єресі, розроблялась догматика
християнського ортодоксального віровчення. На Нікейському соборі
аріанство було засуджене і проголошене єрессю, а самого Арія було
відправлено на заслання до Іллірії. Імператору Константину
Великому для зміцнення своєї влади в імперії, потрібна була сильна
і єдина церква, саме тому він засудив аріанство та став на бік
афанасіанства, яке стало на той час панівною течією у християнстві.

Незважаючи на те, що дискусія, яка розгорілася навколо
вчення Арія, мала суто релігійну природу, вона охопила майже усі
верстви населення. Аріанство отримало значну популярність серед
мас і, на нашу думку, воно цілком реально могло перемогти в
суперечці, що розгорілася в 20-х роках IV ст. і стала причиною
скликання собору. Однак, як відомо, обставини склалися інакше.
Втім, аріанський рух у першій чверті IV ст. мав досить важливе
значення в суспільно-політичному житті Східної Римської імперії,
адже він сприяв консолідації ортодоксальної церкви та зміцненню
в ній позицій держави. Саме завдяки аріанству було скликано
Нікейський Собор - перше загальне зібрання представників
християнського руху, на якому остаточно оформилась структура
церкви та було закладено основи для подальшої розробки
християнського ортодоксального віровчення.

Вчення Арія поширилося спочатку в Апександрії, потім за її
межами. Арій пропагував його у проповідях і піснях, звернених до
ремісників. Логічність міркувань александрійського пресвітера
приваблювала багатьох освічених діячів церкви, єпископів великих
міст Палестини і Малої Азії51. Широку популярність вчення Арія, на
нашу думку, можна пояснити тим, що фундамент, на якому воно
зросло, вже був закладений попередниками пресвітеру
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Антитринітаризм як певна система релігійних поглядів, отримав
популярність серед населення Римської імперії ще наприкінці III
ст, і з тих пір більшість єретичних течій ґрунтувалися саме на
антитринітарній платформі.

Зародження та розвиток аріанської суперечки у християнській
церкві Пізньої Римської імперії призвели до глибоких змін в середині
церкви: спонукали до початку вироблення догматичних основ
ортодоксальної християнської православної церкви. Суперечка
мала значний вплив на політичну ситуацію в державі: християнська
ортодоксальна церква отримала статус офіційної ідеології Римської
імперії. В даній статті ми торкнулися лише деяких аспектів аріанства
та спричиненої ним смути, однак, існує ще багато недосліджених
та не до кінця висвітлених аспектів цього питання, котрі потребують
детального вивчення і розробки у вітчизняній історичній науці.

Annotation

The article 'The beginning of the Aryan's heresy in Roman Empire"
looks at the history of the hocuses as a result of the rising of the Aryanism
inside the Christian church of the Roman Empire in the beginning of
the IVth centuries. The origin of the Arian movement is being analyzed
as well as Constantine The Great altitude to the heresy.

Анотація
У статті "До питання про виникнення аріанської суперечки у

Римській імперії" досліджується історія суперечки, спричиненої
появою аріанського віровчення в середині християнської церкви
Римської імперії на початку IV ст.; аналізуються причини виникнення
аріанської смути; висвітлюється ставлення до суперечки імператора
Константина І Великого.
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