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Вступ 

Актуальність теми. Автор вступу до однієї з останніх праць (про Отців 

християнської Церкви) папи Бенедикта ХVІ зазначає суспільно-культурну 

актуальність нашої теми: “Наполягаючи на актуальності вчення отців, 

Бенедикт ХVІ має на увазі перш за все два аспекти. По-перше, проблематику 

взаємовідношення між вірою і розумом… отці – від Юстина філософа і 

мученика до святого Августина – зі всією рішучістю притримувались 

принципу згоди між філософським розумом і євангелічною вірою… За 

думкою Бенедикта ХVІ, концепція розуму і нині потребує “розширення”, аби 

ми могли досліджувати і осягати ті аспекти дійсності, що виходять за рамки 

чистої емпірії” [10, с. 2-3]. Вже папа на своїй лекції в Регензбурзі справедливо 

говорить: “Розум, що залишається глухим до божественного і відводить 

релігії місце серед субкультур, не здатний увійти у діалог культур”, – 

говорить папа вже на своїй лекції в Регензбурзі [135].  

Сучасний філософ Чарльз Тейлор, автор фундаментальної праці 

“Секулярна доба”, в якій він осмислює поняття секулярності в європейській 

модерновій культурі, відзначає дві звичні ілюзії для нашого часу: перша – 

надто різка відмінність розуму і віри; і друга – поширена модель “вільного” 

розуму. З Нового часу, твердить Тейлор, утвердилась традиція оперування 

поняттям “самого розуму”, при зникненні необхідності Одкровення. Однак, 

сам по собі розум, на думку канадського філософа, не є надійним джерелом 

для однозначних і достовірних відповідей. Історія філософії показує, що, 

попри те, що сам розум в деяких сферах пізнання (як от у формальній логіці 

чи математиці) є достатнім для вирішення тих чи інших питань, вже у сфері 

природничих наук (хоч, може, і віденські позитивісти, каже Тейлор, спочатку 

так не гадали) сам розум, як переконала нас філософія науки, не є достатнім. 

Спочатку природознавець керується певною культурною заданістю поглядів 

на ту чи іншу проблему в науці, що виходить за межі раціональності, і яку 
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Томас Кун назвав парадигмою, а вже згодом він тільки звіряє свої 

дослідження з раціональністю. В гуманітарних же науках проблема пошуку 

підстав для відповідей, які б не приводили до релятивізму в найважливіших 

питаннях людського буття, стоїть ще гостріше. Тому саме віра, слушно, на 

нашу думку, вважає Тейлор, з одного боку, здатна бути тим, що скеровує наш 

інтелект не тільки в житті загалом, але і в науці. А з іншого боку, саме поняття 

розуму має бути модифіковане нами в те поняття розуму, яке Платон 

трактував не просто як розсудковість чи як сукупність методичних 

раціональних дій, а як прозріння, природу якого не можна до кінця визначити 

у словах [239, с. 13-16].  

Інший знаний сучасний філософ Юрген Габермас твердить, що криза 

сучасного посметафізичного мислення необхідно веде до виникнення 

постсекулярного суспільства, де у все більш секулярному середовищі 

утверджується релігія. Постметафізичне мислення, висловлюється німецький 

філософ, відмовляється від якого-небудь загальнообов’язкового визначення 

чеснотливого і зразкового життя. Але в житті релігійних громад, якщо тільки 

вони уникають догматизму і примусу, може зберегтися дещо таке (зокрема, 

інтуїтивне розуміння оманливості життя, що не дає спасіння і щастя), що 

втрачено в інших областях [164, с. 57, 66]. 

Таке сучасне розуміння релігії як чогось, що може бути корисним для 

об’єднання людей довкола спільних цілей, і як такої, що не є істинною в 

догматичному плані, все більше утверджується в нас час. Як казав Міґель де 

Унамуно вустами одного з героїв свого оповідання про священика, що втратив 

віру, але не виказував цю втрату парафіянам задля їхнього ж блага: “Він 

занадто розумний, щоби вірити в усе те, чого мусить навчати [153, с. 523]”. 

Звідси випливає висновок про те, як важливо звернутися до бачення 

проблеми віри і її взаємозв’язку з розумом епохою ранньої Церкви, де ці 

питання постали вперше і вимагали детальної та глибокої відповіді. Як 

твердив папа Бенедикт ХVІ, “отці багато чому ще можуть навчити наших 
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сучасників і нинішніх християн”, маючи на увазі в першу чергу проблематику 

взаємовідношення віри і розуму [10, c. 2].  

Проблема співвідношення віри і розуму в баченні Отців Церкви набуває 

актуальності також у зв’язку з дискусіями між католиками і протестантами 

стосовно т. зв. еллінізації первинного християнського вчення, 

офілософствування християнської керигми, первинного послання Христа, і 

звідси закликом, з боку протестантизму, повернутися до первинного 

християнства.  

Дана проблема має й особистісно-практичну актуальність в розрізі 

питання співвідношення християнства з іншими релігіями: особливе значення 

цієї теми пов’язане з поверненням суспільного інтересу в ХХ ст., як ми вже 

сказали, до релігійності в пост-секуляризованому варіанті. Для християнства, і 

кожного свідомого християнина зокрема, виникає потреба відповісти такому 

негативному для них виклику1, в тому числі, посилаючись на раціональні 

аргументи, з повною свідомістю ролі і меж застосування в цьому питанні 

розуму.  

І нарешті, існує й теоретична актуальність опрацювання окресленої 

теми. Вітчизняних та російських досліджень історичного місця східної 

патристики у філософії і богослов’ї є обмаль, не говорячи вже про спеціальні 

дослідження проблеми співвідношення віри і розуму в працях східних Отців, 

яких просто, за деякими поодинокими винятками, немає. В той же час на 

Заході написано дуже багато на цю тему. Тож природно виникає потреба в 

окресленні загальної картини місця східних Отців у постановці та вирішенні 

проблеми, яку ще називають, за відомим висловом західного християнського 

апологета Тертуліана, проблемою “Афіни і Єрусалим”.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано на кафедрі філософії Національного університету 

                                           

1 Мова йде про спроби секулярної релігійності нівелювати специфіку кожної релігії, аби зібравши з 

кожної з них найкраще, створити свій релігійний ерзац.  
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“Львівська політехніка” у рамках комплексної теми наукових досліджень 

“Зміни становища людини у сучасних цивілізаційних процесах: філософсько-

методологічні дослідження” (державний реєстраційний номер: 012 U 000797). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у висвітленні особливостей постановки та вирішення проблеми 

співвідношення віри та розуму в східній патристиці. 

Мета дослідження конкретизована у таких завданнях:  

– на підставі вивчення дослідницької літератури уточнити ступінь 

наукової розробленості проблеми співвідношення віри та розуму в східній 

патристиці; 

– дослідити богословські системи основних представників східної 

патристики, виокремивши головні теми їхніх праць та беручи до уваги 

багатогранність і фрагментарність їх творчості; 

– проаналізувати історико-богословський та історико-філософський фон 

епохи східної патристики; 

– тематизувати богословські системи Отців східної Церкви крізь призму 

основної теми дисертації: проблеми співвідношення віри та розуму; 

– з’ясувати початок та основні напрямки еволюції концептуалізації 

проблеми співвідношення віри і розуму в працях головних представників 

східної богословської традиції патристичного періоду; 

– показати зв’язок святоотцівських концепцій співвідношення віри та 

розуму з поглядами на віру та розум в древньо-грецькій філософії; 

 – дослідити практичне втілення концепцій співвідношення віри та 

розуму в богословських системах східних Отців Церкви;  

– з’ясувати специфіку бачення проблеми “Афіни і Єрусалим” східною 

патристикою в порівнянні з західною християнською патристикою та 

схоластикою. 

Об’єктом дослідження є концептуалізація проблеми співвідношення 

віри та розуму в історико-філософському контексті.  
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Предметом дослідження є постановка та вирішення проблеми 

співвідношення віри та розуму в східній патристиці. 

Методи дослідження. Специфіка теоретико-методологічного підходу 

дослідження вимагає застосування таких методів як метод історизму (для 

точного, а не з точки зору сучасників, відтворення ідей Отців Церкви), 

структурно-логічного аналізу (який передбачає виділення елементів 

концепцій Отців Церкви та прослідковування їх функціонування), аналізу (що 

дозволяє виділити головні ідеї у вченні Отців східної Церкви) та синтезу (для 

узагальнення підходів до концептуалізації проблеми співвідношення віри та 

розуму в східній патристиці), герменевтики (який поглиблює 

концертуалізацію смислових аспектів вчення Отців Церкви), деконструкції 

(сутність застосування якого в даному випадку полягає в руйнування 

стереотипів розуміння тієї чи іншої ідеї в історії східної патристики) та 

компаративного аналізу (завдяки якому ми досягнули більшої виразності в 

розумінні бачення кожним Отцем названої проблеми). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що в даному 

дисертаційному дослідженні на основі узагальнення дослідницьких підходів в 

західній (католицькій та протестантській) та східній (православній) традиціях 

у систематичному вигляді представлено цілісну картину еволюції процесу 

концептуалізації проблеми співвідношення віри та розуму в східній 

патристиці. 

Наукова новизна отриманих результатів конкретизується у таких  

основних положеннях: 

– вперше з’ясовано, що основними тенденціями в еволюції 

постановки та вирішення проблеми співвідношення віри та розуму в працях 

головних представників східної патристики постають перехід від 

неконцептуального (без чіткої системи поглядів) співвідношення віри та 

розуму до раціоналістичного і  від раціоналістичного  – до містичного; 
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– аргументовано важливість відмінності між теоретичною та 

практичною сторонами в постановці та вирішенні проблеми співвідношення 

віри і розуму в східній патристиці: часом, як от у випадку Григорія Богослова, 

саме практичне втілення вирішення проблеми співвідношення віри та розуму 

було виразнішим і справило більший вплив на розвиток богослов’я східної 

Церкви. І навпаки, як от у випадку з Климентом Олександрійським, бувало, 

що саме теоретична складова проблеми була розроблена найґрунтовніше, в 

той час, як на практиці теорія співвідношення віри та розуму не дозволяла 

розвинути ортодоксальне богослов’я; 

– запропоновано критичний аналіз відмінностей східного від 

західного християнського богослов’я в контексті проблеми співвідношення 

віри та розуму: християнський Захід, на відміну від Сходу, залишався на 

позиціях бачення цієї проблеми Климентом Олександрійським, де віра була 

нижчим ступенем знання, в той час, як східна патристика в особах Григорія 

Нисського, псевдо-Діонісія Ареопагіта, Максима Сповідника та Григорія 

Палами пішла шляхом ототожнення віри з найвищим рівнем богопізнання.       

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

положення дисертації можуть бути використані для ведення в наш час 

активного діалогу між філософією та релігією, між релігією та наукою, а 

також для оцінки місця сучасного християнства у духовній культурі сучасного 

європейського суспільства, для осмислення особливостей еволюції 

постановки та вирішення проблеми “Афіни і Єрусалим” в східній патристиці. 

Теоретичні положення, фактичний матеріал і результати цього історико-

філософського і структурно-логічного дослідження мають значення як внесок 

у вивчення історії філософських і богословських понять, відкривають новий 

теоретичний горизонт для аналізу співвідношення між східним та західним 

християнськими типами богослов’я, а також між наукою та релігією. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження апробовані автором на наукових семінарах кафедри філософії 
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НУ “Львівська політехніка” і конференціях (Міжнародна наукова конференція 

“XXV Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської 

філософської школи Казимира Твардовського” (м. Львів, 11-12 лютого 2013р., 

тези опубліковано), Всеукраїнська конференція “Діалектика духовних 

процесів” (м. Дрогобич, 2009, 2011 і 2012р., тези опубліковано), Міжнародна 

наукова конференція “XXVI Читання, присвячені пам’яті засновника 

Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира Твардовського” (м. 

Львів, 10-11 лютого 2014 р., тези опубліковано), ІІІ 

Міжнародна наукова конференція молодих науковців «Світогллядно-ціннісні 

виміри гуманітарного знання та освіти (м. Чернівці, 28-29 жовтня 2010 р., тези 

опубліковано).   

Положення роботи можуть слугувати матеріалом для навчальних курсів 

та спецкурсів, зокрема, таких як “Проблема співвідношення віри та розуму в 

історії філософії” та “Ставлення ранньої християнської Церкви до античної 

філософії”. 

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертаційної 

роботи знайшли своє відображення у шістьох наукових статтях. 

Структура та обсяг дисертації. Мета дослідження, його головні 

завдання та методологічні засади визначили структуру дисертації. Дисертація 

містить вступ, п’ять розділів, висновки та список використаних джерел. Обсяг 

основного тексту дисертації – 162 сторінки. Список використаних джерел 

налічує 250 позицій, серед яких 71 – іноземними мовами. 

 

http://www.upc.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=916%3A-q-11-r&catid=5%3A2011-02-09-21-01-23&Itemid=2&lang=uk
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Розділ 1. Джерельна база та методологія дослідження 

1.1. Огляд першоджерел та дослідницької літератури  

Патристика – це, з одного боку, певний період в історії християнської 

думки, а з іншого, як зазначає архімандрит Кіпріан (Керн) [91, с. 3], наука про 

цей період. Як період, а саме в такому розумінні поняття патристики 

знаходиться в формулюванні теми нашого дисертаційного дослідження, 

східна патристика, як каже Іоанн Мейендорф, є періодом, коли творили Отці 

Церкви, тобто великі богослови [117, с. 5]. Для римо-католицької науки, яка 

завжди чіткіша у своїх формулюваннях, пише Отто Барденхевер [182, р. 3], 

поняття “святий Отець” має задовольняти такі вимоги: 

  – ортодоксальність вчення; 

  – святість життя; 

  – визнання Церквою; 

  – давність. 

Але, як правило, в коло досліджуваних християнських письменників 

входять все ж таки не одні тільки “Отці”, але й інші автори християнської 

писемності (так, ми особливу увагу приділимо Татіану, Клименту 

Олександрійському, Орігену та псевдо-Діонісію Ареопагіту, які не 

вважаються Отцями Церкви, але значно долучилися до постановки та 

вирішення проблеми співвідношення віри та розуму в християнському 

світобаченні) [233, p. 1]. Так, на відміну від Отців, богословські письменники 

давнини, навіть і без ознак ортодоксальності і святості, називались 

“церковними письменниками”. Під поняття ж “Церковного вчителя” 

підходять християнські автори, які не мали за собою давнини, але володіли 

“видатною вченістю” (ерудицією) і проголошені такими Церквою. 

Російський вчений, відомий історик Церкви Микола Глубоковський 

каже, що “поняття давності містить в собі ідею спадкоємної передачі 

культурного Церковного надбання для зберігання, розвитку, і збагачення в 
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послідовному прогресі християнського життя... В патристичній традиційності 

є щось кардинальне, пише він, що є безумовним і примусовим, і лише мірою 

відповідності йому визначається гідність індивідуальної участі в загальному 

розвитку богослов’я. Основою цієї традиційності служить Передання, що йде 

від Христа і Апостолів, – Передання є священним і тому не допускає ні зміну, 

ні покращення, а тільки згідне з ним тлумачення Писання і плідне 

застосування його до інтелектуально-життєвих потреб сучасності [31, c. 38]”. 

 Православна думка, твердить Мейендорф, не встановлює чітких меж 

часу патристики [117, с. 7]. Архиєпископ Філарет каже: “Як Церква Христова 

буде існувати до кінця світу, так до кінця світу будуть з'являтися для потреб 

Церкви обрані знаряддя Духа Божого... Таким чином у всіх століттях можуть 

бути люди з якостями, необхідними для Отців Церкви [155, с. 9]. Це означає, 

каже архімандрит Кіпріан (Керн) [91, с. 3], що вивчати думку Отців треба не 

обмежуючи її тільки періодом класичних богословських суперечок або 

вселенських соборів, а проникаючи і в пізніші століття візантійської 

писемності, що дала Церкві таких великих вчителів як преподобний Сімеон 

Новий Богослов чи святий Григорій Палама (тобто XI і XIV століття). Як 

пише Георгій Флоровський, кінець патристики бачили по-різному: зазвичай 

закінчували на Сході Дамаскіном, а на Заході – Ісідором Сивільським. Не 

рідко кажуть, продовжує вчений, що час патристики закінчився задовго до 

Іоанна Дамаскіна. Чи не був вже, запитують, Леонтій Візантійський першим 

схоластом? Часто також обмежували вік патристики сьомим Вселенським 

Собором, але це, каже Флоровський, хибна протестантська ідея [193, р. 111-

112]. 

При уточненні обсягу поняття східної патристики також треба мати на 

увазі і ту різницю, яку роблять між патрологією і патристикою в розумінні 

науки. На перший погляд це один і той же предмет, але в науковому 

слововживанні прийнято уникати змішування цих понять. Під словом 

“патристика” прийнято звичайно розуміти систематичний виклад 
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догматичних та інших богословських поглядів певного Отця Церкви. Тому 

патристика може бути певною мірою зрозумілою як історичний виклад таких 

систем, тобто як історія догми. Наголос таким чином ставиться здебільшого 

на змісті творів та їх систематизації. 

 Патрологія, на противагу цьому, займається головним чином: 

- особистістю самого письменника і, якщо потрібно, його життєписом; 

- каталогізацією його творів; 

- встановленням їх справжності; 

- з'ясуванням можливих впливів або запозичень від інших 

письменників. 

Тому патрологія, як пише архімандрит Керн [91, с. 4], є наукою 

здебільшого історико-критичною. Вираження особистості автора і вплив його 

середовища та епохи мають у патрології особливо важливе значення. Наше ж 

дослідження стосуватиметься рівною мірою двох цих наук як патристики, так 

і патрології.  

Вище було зазначено, що встановлення межі історії християнської 

богословської думки патристичного періоду є дещо штучним. Певною мірою з 

такою ж штучністю, каже Керн [91, с. 4], доводиться ділити цю історію на 

періоди. Поділ цей має чисто педагогічні цілі і тому умовний. Він необхідний 

для більш успішного проходження і засвоєння предмета, але не повинен бути 

зрозумілий безумовно. Так, православний архиєпископ Філарет й за ним 

також слідує Керн [155, с. 17], ділив історію християнської писемності на 

п'ять періодів: 

  – до 312 р.; 

  – від 312 р. до 620 р., що охоплює період розквіту богословської освіти 

в епоху вселенських соборів; 

  – від 620 р. до 850 р., тобто епоху боротьби з іконоборцями і 

мусульманами; 

 – що обмежується 1453 р., тобто взяттям Царгорода і кінцем Візантії;  
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 – період, що охоплює час після падіння Візантії. 

Католицькі дослідники патристики (Тіксерн, Барденхевер та ін.) 

здебільшого ділять історію християнської думки на три періоди: 

  – до 313 р.; 

  – до смерті папи Льва Великого, тобто до 461 р.; 

  – період занепаду патристичної думки, тобто до 636 р. на Заході і до 

750 р. на Сході. 

Перейдемо тепер до історії досліджень життя та літературної спадщини 

Отців та церковних письменників східної патристики. Зазвичай в науці 

вказують на блаженного Ієроніма, представника західної патристики як на 

першого патролога. У своєму творі “Про чудових мужів” він пропонує огляд 

життя та перелік 135-ти християнських письменників. Роботу блаженного 

Ієроніма продовжували Массійлійський пресвітер Геннадій в V ст. і Ісидор 

Севільський у VII ст. Особливе значення для східного богослов'я мав 

знаменитий твір патріарха Константинопольського Фотія “Бібліотека”. У 

цьому пам'ятнику зібрані імена, а почасти і короткі уривки з 280-ти 

язичницьких і християнських творів. Треба відзначити також роботу 

бенедиктинських ченців конгрегації святого Мавра (мавристів), що збирали і 

видавали святоотцівські тексти. Слід згадати про праці Белларміна, Дю Пена 

(“Про церковних псьменників”). У XVIII столітті ж виходить “Історія 

священних і церковних письменників Ремі Селльє”. Серед протестантів 

видаються Вільям Кав (“Історія церковних письменників”), “Коментар про 

письменників церкви Казимира Удіна в 3-х томах”, і 12-томна “Грецька 

Бібліотека” Фабриція [91, с. 5].  

Потрібно тепер перейти до розгляду джерел, якими ми безпосередньо 

користувалися в цьому дослідженні. Це, з одного боку, коментуюча література 

(загальні патрологічні дослідження, дослідження окремих представників 

східної патристики та твори філософів православного спрямування), а з іншої, 

першоджерела (праці самих церковних письменників).  



 16 

На Заході у XX ст. виділяються наступні праці (ми 

використовуватимемо їх у своїх дослідженнях): патрології Отто 

Барденхевера (“Патрологія” та “Історія християнської літератури”), Джозефа 

Тіксерона (“Вступ до патрології”), Йоганна Квастена (“Патрологія”), а також 

дослідження Адольфа фон Гарнака (“Історія догматів”) та Етьєна Жильсона 

(“Середньовічна філософія”). Праця Барденхевера довгий час вважалася 

найфундаментальнішим дослідженням історії патристики. На сьогоднішній 

день, проте, такою вже вважається “Патрологія” Квастена. “Історія догматів” 

Гарнака важлива для нас перш за все як протестантське бачення проблеми 

еллінізації раннього християнства. Дослідженню Жильсона притаманний, як 

видно з його назви, інтерес головно до філософської сторони історії 

патристичних доктрин. 

Щодо вітчизняної та російської патристики та патрології, то майже до 

середини XIX ст. у програмах духовних шкіл Росії (до складу якої входила на 

той час і більша частина України) ці дисципліни не викладалася як окремий 

предмет, вони поглиналася історією Церкви і частково догматики і 

Священного Писання. Лише при перегляді навчальних програм і планів в 1839 

р. у духовних семінаріях була введена нова дисципліна під назвою “Історико-

богословське вчення про Отців Церкви”. Святий Синод запросив всі три 

Духовні Академії (Київську, Московську та Санкт-Петербурзьку, Казанською 

ще тоді не було) внести свої зауваги до програми викладання.  

Поряд із зазначеними монографіями, курсами і конспектами особливою 

популярністю користується і понині, правда вже досить застаріла, але все ж 

дуже для того часу ґрунтовна праця архиєпископа Філарета Гумілевського 

“Історичне вчення про Отців Церкви” (друге видання 1882 р.), також праця 

про специфіку містики східних Отців Петра Мініна “Головні напрямки 

древньо-християнської містики”, а також чи не перша ґрунтовна спроба 

порівняння східно-христянського богослов’я з західно-християнським 
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Олександра Брилліантова “Вплив східного богослов’я на західне у працях 

Іоанна Скота Еріугени”.  

Але особливою славою російської духовної школи треба визнати 

розпочату за почином митрополита Філарета Московського справу перекладу 

святоотцівської спадщини на російську мову, перекладу, яким ми здебільшого 

тут користувалися. У Московській Духовній Академії з 40-х років минулого 

сторіччя почав видаватися ряд патристичних творінь під загальним 

заголовком “Творіння святих отців”. Одним з головних керівників і 

фактичним редактором цих перекладів був професор Петро Деліцин. 

Спочатку видавали твори Отців без особливої системи, а потім вже повними 

зібраннями творінь найголовніших Отців. Московська Академія обмежилася 

виданням головним чином східних Отців і письменників, що до часу краху 

російської школи дійшли в більш-менш повному і систематичному порядку до 

творінь Кирила Олександрійського, Максима Сповідника, Германа 

Константинопольського і Никифора Константинопольського. 

На долю Санкт-Петербурзької Академії випало видати з Отців всі 

творіння святого Іоанна Златоуста, що саме по собі являє собою цілу 

бібліотеку з 22-ох книг. Київська Академія зайнялася перекладом і виданням 

західних письменників, і до часу революції з великих письменників Заходу 

були майже цілком переведені святий Кіпріан, Тертуліан, блаженний Ієронім і 

блаженний Августин. При Казанській Академії був видавничий орган із 

спеціальним патрологічним відділом, який видавав без особливої системи 

окремі твори Отців і дослідження з патристики [91, с. 6-10].  

У вигнанні російська і українська богословська школа не припинила 

свого існування, а навпаки, почала абсолютно новий етап свого плідного 

розвитку. Багато вчених увійшли в іноземні університети, зокрема в 

православні богословські факультети балканських країн. Вигнанці з СРСР 

заснували і свою школу богослов’я в Парижі. Першим викладачем патрології 

в ній був уродженець Одеси, професор Георгій Флоровський, плодом лекцій 
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якого залишилися два томи з патристики: “Східні Отці IV ст.” і “Візантійські 

отці V-VIII ст.” Книга ця, якою ми так само активно користувався, не будучи 

спеціальним підручником патрології, охоплює найбільш важливий в сенсі 

розвитку богословської думки період патріотичної писемності, її золотий вік і 

початок візантійського богослов'я. Звичайно, важливою книгою також є 

“Введення в святоотцівське богослов’я” учня паризької православної 

богословської школи, пресвітера православної Церкви в Америці Іоанна 

Мейендорфа. Треба згадати також і книгу Лева Карсавіна “Святі отці і вчителі 

Церкви”, що є, на жаль, занадто коротким, конспективним викладом 

патрологічного матеріалу, а також дві праці архімандрита Кіпріана (Керна) 

“Золоте століття святоотцівської писемності” та “Патрологія: Ч. 1”. Також 

дуже важлива для нас і відома в усьому світі праця Володимира Лоського 

“Містичне богослов’я східної Церкви”, яка присвячена розкриттю 

специфічності православного богослов’я в порівнянні з католицьким. 

Радянська ж наука з відомих причин увагу до патристики не приділяла, тут 

можна згадати лише праці Василя Соколова “Середньовічна філософія”, 

Геннадія Майорова “Формування середньовічної філософії (латинська 

патристика)” та Валентина Бичкова “Візантійська естетика”. Після розпаду 

Радянського Союзу слід відзначити появу праць російського дослідника 

Вадима Лур’є “Історія візантійської філософії. Формативний період” та 

українського вченого Юрія Чорноморця “Візантійський неоплатонізм від 

Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія”. 

Крім навчальних посібників з патрології та патристики і наукових 

монографій про Отців Церкви та їх творіння, для вивчення цієї науки 

особливу важливість має видання першоджерел, тобто самих творінь Отців. 

Справжньою подією в історії дослідження патристики стала поява 

знаменитого видання абата Жака Міня. У результаті його виняткового 

бібліографічного подвигу вчений світ отримав монументальну колекцію 

святоотцівської спадщини, яку ми також не могли оминути в нашому 
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дослідженні. Перша серія видання, грецька, охоплює 161 том творінь східних 

письменників до 1439 р. Ця серія, окрім колонки грецького тексту, має 

паралельну колонку латинського перекладу [91, с. 11].  

Потрібно також проаналізувати дослідження тих праць церковних 

письменників, на яких ми в цій праці звернемо свою увагу, а саме, на тих 

видатних представників східної патристики, що найбільше доклалися до 

вирішення проблеми співвідношення віри і розуму, хоча коротко 

охарактеризуємо позиції Іринея Ліонського, Іанна Златоустого, Макарія 

Єгипетського та ін.  

Розпочнемо з перших християнських апологетів: Юстина Мученика і 

Татіана. Вітчизняними вченими проблема співвідношення віри і розуму в 

працях Юстина Мученика (філософа) та Татіана науковцями спеціально не 

досліджувалась, проте, є дві статті на дотичні теми У. Головач та В. 

Жуковського. Існує декілька праць також дотичних до окресленої теми і в 

російській науці: М. Приходько, А. Гагінського, Р. Омельчук, І. Кокіна. Але 

найбільше до розробки нашої теми статтями та монографіями головно В. 

Хелемана, Дж. Пірвса, Е. Ґудінафа, Л. Барнарда, Е. Озборна та Дж. Алерта 

долучилася західна наука.  

Над творчою спадщиною Климента Олександрійського і, зокрема, над 

баченням філософом проблеми віри та розуму працювали на заході такі 

видатні спеціалісти як Ш. Фреппель, К. Мондесерт, Г. Барді, Е. Озборн, С. 

Лілла, Р. Толлінгтон та ін. Також слід виділити важливі для даної теми праці 

вітчизняних та російських дослідників цього періоду східної патристики: І. 

Сагарди, А. Сидорова Г. Майорова, В. Соколова, В. Саврея та особливо статті 

українських та російських авторів з даною тематикою: К. Попова, І. Зайцевої, 

П. Онуфрійчука, Є. Афонасіна та О. Циба. Детальніше потрібно сказати про 

праці К. Попова, О. Циба та Е. Озборна, які відзначаються особливою увагою 

до даної тематики і достатньою самостійністю в її аналізі.  
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Стаття Констянтина Попова “Віра і її відношення до християнського 

знання за вченням Климента Олександрійського”, на нашу думку, найбільш 

цілісно з посеред іншої літератури здійснює аналіз проблеми співвідношення 

віри і розуму у творах Климента, щоправда, їй бракує уваги до містичних 

елементів в понятті гнозису і до поняття екстазу в працях філософа, окрім 

того, вона не містить в собі детального аналізу впливів грецької філософії на 

проблематизацію співвідношення віри та розуму та введення в огляд інших, 

не найважливіших, але дотичних до теми понять у концепції Климента. 

Основною заслугою статті Олексія Циба “Климент Олександрійський: 

інтуїтивні і раціональні основи істинного гнозису” є детальний розгляд 

термінології, що стосується проблематики співвідношення віри та розуму у 

творах Климента, у тому числі, тих понять, які складають периферію в 

постановці та вирішенні проблеми, що суттєво полегшує орієнтацію в доволі 

складній концепції богопізнання Климента. 

Праця Еріка Озборна “Філософія Климента Олександрійського” 

виділяється перш за все повнотою відображення впливів концепцій грецької 

філософії на Климентове бачення проблеми “Афіни і Єрусалим”. 

Проблему співвідношення віри та розуму в працях Орігена 

досліджували на Заході головно Дж. Тріг та В. Фейрвезер. З російських 

дослідників слід виділити М. Лебедєва, В. Дмитрієвського та В. Саврея (двом 

останнім належать розлогі праці, що аналізують вклад у християнське 

богослов’я усієї олександрійської школи). 

Потрібно зазначити, що в дослідницькій літературі, що аналізує праці 

Орігена, містяться прямо протилежні твердження стосовно того, як бачення 

Орігеном проблеми співвідношення віри та знання вплинуло на його 

неортодоксальність. Так, Г. Майоров вважає, що Оріген не зумів дотриматися 

принципу співвідношення віри та знання, виробленого його вчителем 

Климентом Олександрійським. А В. Дмитрієвський твердить, що сам принцип 

співвідношення віри та розуму Климента був причиною відходу Орігена, що 
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дотримувався його, від ортодоксії. Вирішенням цієї проблеми ми займемося у 

розділі, що стосуватиметься олександрійської школи.  

Слід вділити таких вчених як М. Анастос, С. Ґільдебранд В. Неганов, А. 

Карабиков, Д. Бірюков та Д. Лєскін, які найбільше доклалися до дослідження 

проблеми “Афіни і Єрусалим” у працях Василя Великого.  

Цікаво, що ми знаходимо кардинально протилежні погляди на проблему 

запозичення Василем досягнень грецької філософії. Такий розподіл у думках 

спостерігається між багатьма вченими і найчастіше залежить від конфесійної 

приналежності окремого дослідника – католицькі і православні науковці 

здебільшого звертають увагу перш за все на бібліоцентричність творчості 

каппадокійця і неохочість використання Василем філософії у своїй творчості, 

протестанти та релігійні скептики твердять, що каппадокійський Отець дуже 

активно використовує грецьку філософію. 

Над творчою спадщиною святого Григорія Богослова і, зокрема, над 

баченням ним проблеми віри і розуму працювали на Заході такі дослідники як 

Я. Пелікан, К. Білей, Й. Танака, Б. Далей, Ж. Плажне та ін. Також слід 

виділити важливі для даної теми праці українських та російських дослідників: 

М. Виноградова, Г. Флоровського, ігумена Іларіона (Алєєва) та П. Бутакова.  

Є достатня кількість загальних досліджень творчості Григорія 

Богослова, які глибоко і вірно, на нашу думку, освітлюють концепцію “віри і 

розуму” у працях каппадокійця, наприклад Крістофера Білея чи Йокіро 

Танаки. Проте є дослідження, які, очевидно, в силу недостатнього 

заглиблення в тему і тому, що праці каппадокійця носять, як і практично все 

християнське богослов’я того часу, несистематичний характер, а головно 

постають як відповідь на виклики дня [184, р. 3], не зовсім адекватно 

розглядають проблему богопізнання в працях Отця. Окрім того, слід 

зазначити деяку невідповідність певних місць перекладів праць Григорія тим 

нюансам концепції богопізнання каппадокійця, про які йтиметься в далі (про 

усі ці негативні сторони ми детальніше говоритимемо пізніше).  
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Серед дослідників проблеми співвідношення віри та розуму в працях 

Григорія Нисського слід виділити М. Ларда, М. Канв’ю, В. Фолькера та В. 

Нєсмєлова. Особливо варто виділити М. Ларда, праця якого “Григорій 

Нисський і осягнення вірою: єднання, знання та божественна присутність” є 

чи не єдиною монографією, що зосереджується саме на проблемі 

співвідношення віри та розуму в працях одного з Отців східної Церкви.  

Проблему “Афіни і Єрусалим” у працях псевдо-Діонісія Ареопагіта 

досліджували такі вчені як А. Лаут, К. Ролт, Р. Шафер, Дж. Ріст на Заході, 

українці Ю. Чорноморець, А. Гончарук та росіянин Д. Бірюков. Вчені 

спрямовують свою критику на дві протилежні тенденції в працях невідомого 

автора: з одного боку, офілософствування християнської доктрин, а з іншого, 

містифікації її. Так, дослідник Чорноморець вважає, що вчення Ареопагітик є 

в багато чому філософсько-платонічним. З іншого боку, такі вчені як Лаут 

застерігають від магічного клерикалізму в працях Ареопагіта. Згодом ми 

детальніше розглянемо цю проблему.  

Такі дослідники як А. Лаут, Я. Пелікан, А. Ніколз, Г. Бальтазар, Р. 

Толефсен, Л. фон Танберг, Дж. Лолар на Заході та українець С. Єпіфанович і 

росіянин В. Петров досліджували проблему співвідношення віри та знання в 

працях Максима Сповідника. Цікаво, що, хоча Максим постає в історії 

богослов’я та дослідженнях вчених як втілення ортодоксії в християнстві, 

знаходимо стосовно і нього поодинокі протилежні думки, що твердять про 

занадто велику залежність Максима від грецької філософії.  

Такі вчені як А. Похілко, К. Цірпаніс, А. Лаут (якому, як ми бачили, 

належать також монографії, що досліджують богословський спадок інших 

Отців східної Церкви), а також М. Хіммеріх досліджували проблему “Афіни і 

Єрусалим” в працях Іоанна Дамаскіна.  

Над проблемою співвідношення віри та розуму в працях Григорія 

Палами працювали: І. Мейендорф (особливо детально про це йдеться в його 

монографії “Життя та праці святителя Григорія Палами”), В. Лоський 



 23 

(найбільше в праці “Паламістський синтез”), Г. Флоровський (найбільше в 

неперекладеній ще на російську мову праці “Св. Григорій Палама і традиція 

Отців”), Р. Романідес (в праці “Зауваження щодо паламістських суперечок та 

пов’язані з цим теми”), Я. Пелікан (головно у своєму вступі до англомовного 

перекладу праць Палами) і ін. 

 

1.2. Особливості теоретично-методологічного інструментарію 

дослідження 

Оскільки специфічна сутність нашого дослідження є історико-

філософський аналіз, то доцільним для застосування тут є класичний метод 

історизму, який в даному випадку полягає в точному, а не з точки зору 

сучасників, відтворенні ідей Отців Церкви. Як каже Георг Гегель в “Лекціях з 

історії філософії”: не потрібно “шукати в древніх філософських вченнях 

більше того, що ми маємо право там знаходити; ми не повинні тому вимагати 

від них визначень, відповідних більш глибокій свідомості [30, с. 102]”. Також 

ми використовували біографічний метод, для виявлення залежності вчень 

Отців Церкви від особливостей їх життя та історичної епохи, в якій вони 

творили. Так, зокрема, ми прослідкували вплив суперечок християнства з 

гностицизмом, а також христологічних суперечок на бачення проблеми 

співвідношення віри та розуму в олександрійських богословів і 

каппадокійських Отців відповідно.  

Метод структурно-логічного аналізу передбачає виділення елементів 

концепцій Отців Церкви та прослідковування їх функціонування. Метод 

аналізу дозволив виділити головні ідеї у вченні Отців східної Церкви. А з 

допомогою методу синтезу ми узагальнили підходи до концептуалізації 

проблеми “Афіни і Єрусалим” в східній патристиці і виділили декілька 

основних течій таких концептуалізацій.  
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Метод герменевтики, зокрема,  контекстуальний аналіз, поглиблює 

концертуалізацію смислових аспектів вчення Отців Церкви. Так, важливо 

відзначити застереження, що робить стосовно дослідження праць Отців 

Церкви знаний дослідник патристики Г. Флоровський. Він наголошує на тому, 

що не потрібно висмикувати окремі фрази з текстів Отців, а йти за їх духом 

[193, р. 110]. І справді, часто в аналізі праць християнських богословів цього 

періоду ми зустрічаємося з фактом того, що Отці висловлюють прямо 

протилежні твердження. В такому випадку необхідний якомога детальніший 

аналіз контексту цих висловів, а також навіть зважання на загальну кількість 

того чи іншого висловлювання. Це найбільше стосується проблеми освоєння 

християнським богослов’ям здобутків грецької філософії.  

Також важливим є термінологічним аналіз. Подекуди термінологія та 

ідеї грецької мудрості, без якої не могла обійтися християнська думка, ставали 

на заваді до розкриття специфіки Христової звістки та тих ідей, що висловлені 

у старому Завіті. Тому, попри активне використання цих термінів та ідей, все 

ж, особливо в останніх періодах східної патристики, ми спостерігаємо, як ми 

це згодом побачимо в цій праці, певні тенденції до заміщення їх біблійними 

термінами та ідеями.   

Так, для прикладу, у святоотцівській літературі, як правильно зазначає 

російський дослідник Олег Климков, поняття розуму зустрічається загалом 

частіше ніж поняття серця, що є наслідком впливу грецької філософії [97, с. 

61], все ж ці поняття в працях усіх Отців є взаємозамінними, а вже Григорій 

Палама в деяких місцях, аби підкреслити певні особливості християнського 

богопізнання на противагу поняттю розуму користається ближчим до тексту 

святого Письма поняттям серця.  

Інший метод, метод деконструкції, сутність якого полягає в руйнування 

стереотипів розуміння певного явища, забезпечує розуміння глибинних рівнів 

теорій представників східної патристики, зокрема, ті аспекти їх вчень, які ще 

самими Отцями були недостатньо усвідомленими. Так, для прикладу, в 
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дослідженні концепції співвідношення віри та розуму в працях Климента 

Олександрійського ми намагались довести, що формула “віра, що шукає 

знання”, попри те, що саме вона самим Отцем найбільше артикулюється, не до 

кінця пояснює концепцію олександрійця. 

Застосовуючи компаративний аналіз ми досягнули більшої виразності в 

розумінні бачення кожним Отцем проблеми “Афіни і Єрусалим”, а також 

бачення специфіки концептуалізації цієї проблеми в східній патристиці в 

порівнянні з західним християнським богослов’ям.       

Специфіка дисертаційної теми вимагає також застосування принципів 

позаконфесійності та плюралізму, аби забезпечити дослідження об’єктивністю 

та неупередженістю. Так, як згодом побачимо, ідейна спадщина Отців Церкви 

в багато чому вченими сприймалася крізь призму їх конфесійної 

приналежності. Починаючи з протестантського дослідника християнського 

богослов’я Адольфа Гарнака, протестантські вчені намагалися подати східну 

патристику в світлі її еллінізації і втрати нею християнської оригінальності. 

Таке ставлення протестантів до богослов’я ранньої Церкви, безумовно, 

пов’язано з однією з найголовніших засад протестантизму – бажанням 

повернути християнство до своєї першооснови – святого Письма, 

відмежувавши його від передання, у тому числі, і святоотцівської традиції. З 

іншого боку, католицькі та православні дослідники докладали усіх зусиль до 

спростування таких поглядів протестантів. Ми уникаємо тут лити воду на 

млин чийогось з цих бачень, а намагаємось об’єктивно поглянути на цю 

проблему.  

Проте, так само ми можемо спостерігати, як ми це побачимо, і прямо 

протилежні закиди богослов’ю східної Церкви переважно католицькими 

дослідниками – в містифікації святими Отцями богопізнання. Тож з одного 

боку, Отцям дорікали в еллінізації і раціоналізації звістки Христа, а з іншої, 

навпаки в містифікації та ірраціоналізації. Не можна з цього приводу не 

згадати слова відомого християнського апологета ХХ ст. Гілберта Честертона, 
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що їх він пише в своїй “Ортодоксії”: “На християнство нападали з усіх боків і 

з найбільш несумісних причин. Не встигав один раціоналіст довести, що воно 

занадто східне, як інший не менш переконливо доводив, що воно занадто 

західне. Не встигав я обуритися його кричущою незграбністю, як мені 

доводилося дивуватися з його брудної, ситої округлості… Наприклад, мене 

дуже схвилювало викриття нелюдської печалі християнства; я ж вважав тоді 

(як, втім, і тепер), що щирий песимізм – страшний гріх… Але – дивна річ! – 

Переконливо довівши мені у 1-му розділі, що християнство похмуріше 

похмурого, мені доводили в 2-гому розділі, що воно надто благодушне. 

Спершу мені казали, що воно сльозами і страхами заважає нам шукати щастя і 

свободу, а потім – що воно глушить нас втішним обманом і тримає все життя 

у рожевій дитячій кімнаті [188, р. 153]”. Так і тут, при розгляді проблеми 

впливів інших культур на християнства, два прямо протилежні звинувачення 

Отців Церкви у відході їх богослов’я від християнської автентики, разом з 

Честертоном хочеться сказати: “Якщо християнство спотворює світ, то в яку 

ж сторону? Як примудряється воно стати відразу і рожевими, і чорними 

окулярами? [188, р. 153]”.   

Все ж ми також вважаємо за потрібне, і таким, що не виходить за рамки 

принципу позаконфесійності та плюралізму, тих Отців, що їх Церква визнала 

святими чи блаженним, так назвати,  таким чином відзначаючи їх належність 

до церковної ортодоксії, що прямо стосується до проблематики нашої теми.        

Важливо зазначити, що патристика носила дуже відносну системність 

[184, р. 3], що становить суттєве методологічне ускладнення для нашого 

дослідження. Праці Отців Церкви, для яких притаманна вищість особистого 

досвіду і внутрішнього життя над теоретизуванням, переважно задумані з 

полемічними цілями, дуже часто перенасичені поетизованими оспівуваннями 

божественної величі і все таки мало заклопотані чистотою термінологічного 

апарату та зведення усіх філософсько-богословських ідей до стрункої 

системи.  
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Для прикладу, у працях Отців східної Церкви, як зауважує дослідниця 

Анна Вільямс, практично повністю відсутні важливе для нашої теми 

визначення співвідношення термінів “ум” (νοῦς) та “розум” (λόγος) [247, р. 5]. 

Звідси, в цьому дослідженні ми загалом вживатимемо термін “розум”, але де 

це буде необхідно, прослідковуватимемо специфіку використання Отцями 

двох термінів. 

Також важко визначити вплив одного Отця на іншого, наступництво від 

одного богослова до іншого в часи ранньої Церкви є для науки великою 

проблемою. Як зауважує дослідник естетики в працях представників 

патристики Віктор Бичков, якщо письменників язичницької культури 

християнські апологети (а згодом і наступні Отці Церкви) сприймали як 

конкретних і приводили, як правило, їх судження (як ті, що критикувалися, 

так і ті, що використовувалися для підтримки християнських ідей) з 

вказуванням їх авторства, то своїх християнських попередників вони, як 

правило, навіть не згадують, переписуючи з них цілі розділи. Витоки цієї, по 

суті справи, анонімної і в основі колективної творчості знаходяться на 

Ближньому Сході. Ранні християнські богослови, продовживши цю традицію, 

глибоко усвідомили її як принципову письменницьку позицію. Для них 

істинним творцем і єдиним особистісним автором, слушно зауважує 

російський вчений, виступав Бог, себе ж, як і своїх попередників, вони 

вважали лише тими, хто пояснює, коментаторами божественного Одкровення 

[14, с. 50-51].     

Потрібно відзначити, що постановці проблеми “Афіни і Єрусалим” в 

термінах віри та розуму може бути протиставлена, як це робиться деякими 

вченими, альтернативна постановка в термінах віри та знання. Дійсно, навіть в 

східній патристиці ми можемо зустрітися з такою альтернативною 

постановкою головно, як згодом ми в цьому переконаємось, у працях 

Климента Олександрійського. Все ж взагалі стосовно Отців східної Церкви 
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адекватніше говорити саме в рамках протистояння понять віри та розуму, 

адже здебільшого саме так проговорюється ними ця проблема.  

Важливо також сказати, що дослідження дисертаційної теми ми 

вважаємо за доцільне проводити з урахуванням як теоретичної її компоненти 

(вчень Отців Церкви про проблему співвідношення віри та розуму), так і 

практичної її складової (втілення Отцями вирішення цієї проблеми у своєму 

богослов’ї). Часом, як от у випадку Григорія Богослова, саме практичне 

втілення вирішення проблеми співвідношення віри та розуму було 

виразнішим і справило більший вплив на розвиток богослов’я східної Церкви. 

І навпаки, як от у випадку з Климентом Олександрійським, бувало, що саме 

теоретична складова проблеми була розроблена найґрунтовніше, в той час, як 

на практиці теорія співвідношення віри та розуму не дозволяла розвинути 

ортодоксальне богослов’я.    

Іншою методичною складністю у дослідженні праць Отців східної 

Церкви є деяка непевність у з’ясуванні витоків тої чи іншої ідеї та поняття, що 

їх ми знаходимо в сввятоотцівській літературі. По-перше, певні ідейні мотиви 

у Біблії та в грецькій філософії та культурі надто схожі і тому, як це згодом 

буде видно, частенько дослідники схильні бачити грецькі впливи в працях 

Отців там, де це можуть бути просто біблійні ремінісценції. По-друге ж, 

дослідження тієї чи іншої ідеї чи поняття врешті-решт веде дослідника в 

глибини історії, які вже не піддаються аналізу. Так, для прикладу, у XX ст. 

відбулася цікава дискусія довкола походження дуже важливого для нас 

біблійного поняття віри (πίστις). Деніс Ліндсей, монографія якого цілковито 

зосереджена на понятті віри в творах Йосифа Флавія та Новому Завіті, 

говорить про два погляди на цю проблему. Перший погляд представлений 

Дітерем Люхрманом, який вважає, що новозавітне поняття віри є автентично 

іудейським, оскільки в грецькій культурі це поняття отримало релігійні 

конотації доволі пізно. Другого погляду дотримувався знаний єврейський 

філософ Мартін Бубер, який вважав, що християнське поняття віри 
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витворювалося під впливом грецької культури [207, р. 1-7]. В тому ж таки ХХ 

ст. Рудольф Бультман, досліджуючи послання апостола Павла, послідовно 

прагнув вписати їх в елліністичний контекст. На його думку, Павло 

розпрощався зі своїм іудейським минулим і активно використовував 

інтелектуальний апарат елліністичної культури. Дослідження Бультмана 

породили полеміку, чи був Павло у своєму світогляді більше євреєм чи 

елліном. Аргументовану критику, зазначає Павло Ревко-Лінардато, такого 

підходу дав Мартін Хенгело, який вказав на необхідність в даному питанні 

брати до уваги зв’язок між іудаїзмом і світом еллінізму. Він виходив з того, 

що дихотомія еллінізму та іудаїзму була неприродною для періоду, в якому 

жив Павло. Ще до початку першого століття єврейський світ був глибоко 

еллінізованим, тому не слід виходити з протиставлення еллінізму та іудаїзму, 

який був глибоко адаптованим до грецької культури [137, с. 34-35]. 

 

 

1.3. Висновки до розділу 

В цьому розділі ми з’ясували, що патристика є певним періодом в історії 

християнської думки, коли творили Отці Церкви, тобто великі богослови, 

поняття яких має задовольняти такі вимоги Церкви як ортодоксальність 

вчення, святість життя, визнання Церквою. Ми зазначили, що в цій праці 

проаналізуємо найвидатніших представників східної патристики (Отців 

Церкви та просто церковних письменників) в порядку хронології їхніх 

богословських праць. 

Специфіка предметного спрямування дослідження зумовила виведення 

на перший план у його методологічній складовій таких методів. Ми 

використовували метод історизму, який в даному випадку полягає в точному, 

а не з точки зору сучасників, відтворенні ідей Отців Церкви. Також ми 

використовували біографічний метод, для виявлення залежності вчень Отців 

Церкви від особливостей їх життя та історичної епохи, в якій вони творили. 
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Метод герменевтики поглиблює розуміння аспектів вчення Отців Церкви. 

Інший метод, метод деконструкції руйнує стереотипи розуміння певного 

явища, забезпечує розуміння глибинних рівнів теорій представників східної 

патристики, зокрема, ті аспекти їх вчень, які ще самими Отцями були 

недостатньо усвідомленими. Застосовуючи компаративний аналіз ми 

досягнули більшої виразності в розумінні бачення кожним Отцем проблеми 

“Афіни і Єрусалим”, а також бачення специфіки концептуалізації цієї 

проблеми в східній патристиці в порівнянні з західним християнським 

богослов’ям. Специфіка дисертаційної теми також вимагає застосування 

принципів позаконфесійності та плюралізму, аби забезпечити дослідження 

об’єктивністю та неупередженістю. 
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Розділ 2. Неконцептуальне бачення проблеми 

співвідношення віри і розуму донікейської патристики: 

апологети Юстин Мученик (філософ) і Татіан 

2.1. Юстин Мученик (філософ): все, що коли-небудь було 

сказано істинного, – християнське 

Перш за все потрібно сказати про витоки проблеми співвідношення віри 

та розуму в східній патристиці. Зрозуміло, що так чи інакше все християнське 

богослов’я ґрунтується на текстах святого Письма. Все богослов’я за своєю 

сутністю, за визначенням Фоми Аквінського, яке є слушним і для Отців 

східної Церкви, є проясненням, відстоюванням та переказуванням істини, 

об’явленої в Письмі, за допомоги відповідального і належного використання 

розуму, яким наділений богослов. Хоча, пише Аквінат, в ході 

інтерпретаційної та пояснювальної роботи над Письмом можна вдаватися до 

небіблійних термінів і понять, їх треба підбирати так, щоб вони вповні 

відображали смисл Письма [111, с. 149]. Це великою мірою стосується і 

постановки та розв’язання проблеми співвідношення віри та розуму. Отці 

східної Церкви постійно звертаються до тексту Біблії, обґрунтовуючи цим 

своє бачення цієї проблеми.  

Таким чином варто згадати головні мотиви святого Письма, на які 

звертали свою увагу Отці, задумуючись над проблемою співвідношення віри 

та розуму. Так, у книзі Буття, у 3-й главі, мова йде про відомі події 

гріхопадіння перших людей через куштування забороненого плоду від “древа 

пізнання”, а також про наслідки гріхопадіння. Саме ці події ляжуть в основу 

майбутньої християнської антропології, а біблійний образ дерева пізнання був 

глибоко по-філософськи пережитий християнством. У ньому побачили символ 

суєтності й гріховності безконтрольної допитливості людини. Куштування 
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“плодів пізнання”, не апробованих релігією, буде оцінюватися Отцями як 

справа дуже ризикована, а головне – безнадійна. 

У книзі Виходу є два важливі місця для нашої теми (Вих. 3: 14 і 33: 20), 

де йдеться відповідно про те, що Бог є “Сущим”, і про неможливість бачити 

образ Бога. Тема непізнаваності Бога більш повно розвивається в 4-му розділі 

Второзаконня (Втор. 11-19). Тут образ Бога огортається тим “мороком” (11), з 

яким ототожнить згодом, як ми побачимо, “божественне світло” псевдо-

Діонісій.  

У книга Йова дуже ясно звучить тема трансцендентності і 

непізнаваності Бога: “Чи можеш ти дослідженням знайти Бога? Чи можеш 

абсолютно осягнути Вседержителя? Він вищий від неба, – що можеш 

зробити? Глибший від пекла, – що можеш дізнатися?” (Йов 11: 7-8), а також 

тема божественної “премудрості” (Йов. 6; 28: 12; 36: 17). 

У Псалмах християнські екзегети знаходили не тільки явні вказівки на 

прийдешнє пришестя Спасителя (Христа), але і на тотожність Христа і Слова, 

що творить світ (Псал. 117: 4), яке вони намагалися ототожнити з 

Логосом еллінської філософії. 

Книга Приповідок і книга Еклезіаста, приписувані Соломону, мають 

своїм завданням наставляння в мудрості і вже тому найближче стоять до 

філософії, хоча і за формою, і за змістом це книги не філософські, а релігійні. 

Так, в книзі Приповідок є такі вірші: “Коли мудрість увійде в твоє серце, і 

буде приємне знання для твоєї душі, розважність тоді тебе пильнуватиме, 

розум охоронятиме тебе… (Прип. 2: 10-11)”. Але трохи раніше сказано: 

“Початок мудрості – страх Господній… (Прип. 1: 7)” або ж: “Бо Господь дає 

мудрість; з уст Його – знання й розум… (Прип. 2: 6)”. Звідси зрозуміло, що ні 

про яке вільне і раціональне (тобто філософське) дослідженні мова тут не йде; 

мова йде про покірність Богу і засвоєння Його Одкровення. У Еклезіаста 

поряд з твердженням, що мудрість “робить мудрого сильнішим за десятьох 

володарів (Екл. 7: 19)”, є слова про те, що “від великої мудрості багато печалі, 
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і хто примножує пізнання, примножує скорботу (Екл. 1: 1)” і що “доля 

мудрого та ж, що і дурного, – смерть і прах (Екл. 2: 16)”. Наприкінці ж книги 

песимістичний та скептичний настрій Еклезіаста змінюється все ж на такі 

твердження: “бійся Бога і заповіді Його, бо в цьому все для людини (Екл. 12, 

13)”. І все ж не випадково Притчі і Еклезіаст викликали особливий інтерес в 

християнських богословів. Саме в цих книгах мудрість і розум стають вперше 

спеціальним предметом продумування. Саме тут, каже Геннадій Майоров 

[110, с. 43], вперше, нехай, навіть у поетичній формі, ставляться питання про 

можливості та межі людського пізнання, про гідність розуму і умоглядної 

діяльності.  

У Новому Завіті найважливішим для нас є місце Іванового Євангелія, де 

йдеться про Логос-Слово: “На початку було Слово, і Слово було у Бога, і 

Слово було Бог (Іван. 1: 1)”. Це міркування четвертого Євангелія не було 

чимось новим і екстравагантним: воно цілком узгоджувалось з старозавітним 

сакраментальним ставленням до слова і з майже таким же ставленням до 

нього греків і римлян, але детальніше про це ми говоритимемо далі. 

Все ж основним взірцем для наслідуванням, при практично повній 

відсутності, судячи з Євангеліє, інтересу самого Христа до проблеми “Афіни і 

Єрусалим”, стали послання засновника християнського богослов’я а. Павла. 

Саме у його особі в Афінах, на Ареопазі відбулася перша зустріч 

християнства та еллінізму. Переважно вважають, що негативний досвід 

спілкування на Ареопазі, коли апостол спочатку спробував звернутися до 

греків засобами природного розуму, а згодом розповів їм про Христа, 

втіленого Бога, змусив у наступних посланнях Павла відмовитися від такої 

стратегії (“бути для язичників ніби язичником, щоб і язичників придбати для 

Євангелія” (1 Кор. 9: 19-22), наголошуючи на непотрібності філософії 

(“Дивіться, браття, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за 

переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом” (Кол. 2: 8) та 

позірності мудрості цього світу (“Бо мудрість світу цього є безумство перед 
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Богом, як написано: Він ловить премудрих у хитрощах їхніх (1 Кор. 3: 19)”. 

Все ж, як ми побачимо, Отці Церкви не звертали уваги на цю зміну стратегії, 

розробляли і природне богослов’я для утвердження християнської доктрини.       

Таким чином, сам зміст Біблії давав, каже Майоров, чимало приводів 

для філософствування. Однак філософія, яка швидко стала необхідною для 

ранньої Церкви, слушно зауважує російський дослідник, – це мислення в 

поняттях, а не в образах, і притому мислення систематичне і доказове. Нічого 

подібного в Біблії не містилося. Тому, щоб на основі Біблії була 

сконструйована філософія, її священні Писання потребували методичного 

тлумачення в перекладі з мови образів на мову понять з подальшою 

організацією адекватних понять в якусь систему [110, с. 45]. 

Період, що безпосередньо йшов після проповіді апостолів і передував 

періоду патристки і що звично зветься першохристиянством або періодом 

мужів апостольських, був переповненим живим есхатологічним відчуттям та 

живими спогадами про Христа, тож перехідний характер подій і 

безпосередній відгомін присутності Ісуса не змушував мислиннєво 

затримуватись на усьому земному, а отже, проблематика віри і знання не 

піднімалася. 

У ІІ-ІІІ ст. пафос першохристиянського очікування близької парусії 

(другого приходу Христа) поступово став слабнути. Саме в цих століттях 

зароджується рання християнська апологетика, специфічний вид літератури, 

ціллю якої було продемонструвати язичницькому суспільству 

правонаступність християнства з культурної точки зору. Починаючи з 

апологетів, християнство торкається історії світу, людської діяльності, 

державних та суспільних інтересів. Саме в цих століттях християнська релігія, 

як тільки у її ряди вступають навернені представники грецького світу, входить 

в контакт з філософією. Донікейська, патристика (в часових рамках до 

легітимізації християнства 313 р.) стала часом, коли були сформовані взірці 

ранніх апологій, що і по сьогодні залишаються актуальними, оскільки вони 
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вперше торкалися цілої низки питань, важливих з позиції як християнського 

світобачення, так і з позиції використання тих чи інших засобів історичного 

сперечання між різними світоглядами та культурами. 

Правда, апологетам ІІ ст. належить вирішення проблеми “Афіни і 

Єрусалим” лише в загальних рисах та без чітко зафіксованої термінології. 

Головним лейтмотивом їх бачення проблеми, яку латинський апологет 

Тертуліан охарактеризував як “Афіни і Єрусалим”, є неможливість досягнення 

християнських істин раціональними засобами, а тому необхідність для 

богопізнання віри в Одкровення2. “Потрібно, – пише один з апологетів 

Афінагор, – взнавати про Бога у Бога [6, глава 7]”, “неможливо самими 

силами розуму, без Божого Одкровення, – на думку Юстина Мученика, – 

пізнати Бога [86, глава 2]”. 

Юстин Мученик та Філософ  (100 — 165)  є, за загальною думкою [232, 

lecture 2], найвидатнішим апологетом християнства ІІ ст. Юстин в своїх 

працях, а до нас їх автентичних дійшло три: (дві “Апології” та “Діалог з 

Трифоном іудеєм” (150 – 160 рр. ), вгледів ті проблеми, які рано чи пізно 

повинні були стати ключовими для розвитку християнської доктрини.  

“Філософом” його назвав згаданий вже нами апологет ІІІ ст. Тертуліан 

[151, с. 34], оскільки Юстин був до прийняття християнства філософом і став 

першим мислителем, який гостро поставив питання про співвідношення 

християнського віросповідання та філософії, в тому числі – і в ракурсі 

співвідношення віри та розуму. Філософія для нього була не просто 

теоретизуванням над світобудовою, а тим, що веде до Бога і з’єднує з Ним. 

Він вдається в пошуки істинної філософії, спочатку наблизившись до 

стоїцизму. Проте стоїки, каже він, не знали Бога і вважали, що знати Його 

немає необхідності. Він йде до перипатетиків, але там наштовхується на 

вимогу оплати навчання, що різко суперечить його баченню філософії. 

                                           

2 Вперше на основі святого Писання і Передання окреслює апостольське правило віри, яке резюмує 

все Одкровення, Іриней Ліонський [141, книга 1, глава 10]. 
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Піфагорійці, до яких він йде далі, вимагають спочатку вивчитися музиці, 

астрономії та геометрії, що також, на думку Філософа, тільки б відсторонило 

його від богопізнання. Нарешті, він заспокоюється в школі платоніків.3 Від 

них він дізнається те, що хотів знати. “Осягнення безтілесних предметів 

захопило мене найвищою мірою… швидко я сповнився надією, що ось-ось 

побачу Бога” [131, глава 2]. Проте, якраз у цей час Юстин зустрічається з 

невідомим нам християнським старцем, зустріч і бесіда з яким описана в 

“Діалозі з Трифоном іудеєм”; в цій розмові ми знаходимо ключові для нашої 

теми місця.  

Діалог їх точиться довкола шляхів богопізнання і старець, за свідченням 

Юстина, вміло, в стилі платонічних діалогів, проводить демаркаційну лінію 

між платонізмом і християнством у цьому питанні. Спочатку старець 

протиставляє “діяльного мудреця” софістові, маючи на увазі під останнім 

лише любителя мудрувати [131, глава 3].4 Далі старець питає Юстина, чи 

можлива для людини зустріч із Богом, і якщо так, то якими засобами для 

цього володіє людина. Юстин, сповідуючи позиції платонізму, наголошує на 

підвладності всього розуму (νους) (Dalogus cum Triphone. PG. 6. Cоl. 484), 

проте потім, керований запитаннями старця, приходить до висновку про те, 

що знання про Бога отримуються не самим розумом, а видінням, отриманим 

від Бога розумом.  

Врешті старець розкриває глибинну відмінність християнського 

богопізнання від платонівського: “Якщо душа безсмертна і живе вічно, то це 

                                           

3 З цього усього добре видно відмінність всієї тогочасної грецької філософії, окрім платонізму, від 

християнського вчення: її неможливість і незацікавленість задовольнити природне прагнення людини 

осягнення абсолюту на відміну від такої можливості, що давало християнство. Все ж загалом про філософію 

цього періоду пише Джордж Прівс, посилаючись на знаного історика античної філософії Едуарда Целлера: 

готовність філософії до християнства була повною, була усвідомлена необхідність пізнання Бога і 

неможливість зробити це розумом а, істини, які вже були відкритими, потребували повнішого і 

правильнішого відкриття через Одкровення Боже [232, lecture 2].   

4 На безплідності самого теоретизуванні дуже часто наголошували Отці Церкви пізніших поколінь 

[177, с. 123, 220]. 
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не тому, що вона є життям, як вчить Платон, а тому, що вона отримує його, як 

навчають християни; душа живе, тому що цього бажає Бог… [86, глави 2-6]”, 

а, значить, і неможливо самими силами розуму, без Божого Одкровення 

пізнати Бога [143, глава 2]. A проникнувши у запропоновані старцем священні 

писання християн, Юстин зрозумів, що саме “ця філософія є єдина, тверда і 

корисна” [131, глава 8], продовжуючи носити свою філософську мантію. 

Так відбулася зміна наголосів в уявленнях Юстина про богопізнання: з 

автономного розуму на Одкровення. Звісно, Юстин, як пише М. Сагарда, 

напевне, був переконаний старцем не чисто теоретичними аргументами, хоча, 

як ми бачили, він відчув внутрішню суперечність та безпорадність певних 

ідей платонізму, а був підготовлений до сприйняття нового світобачення 

попередніми внутрішніми пошуками [140, глава 1].  

Отже, Юстин хоч і рішуче відкинув грецьку філософію, проте залишив 

за новим християнським вченням саму назву “філософія” і, більше того, 

визнавав, що і грецькі любомудри перебували на шляху до істини, оскільки, 

по-перше, твердить богослов, Мойсей жив давніше за усіх філософів, тож 

вони запозичили свої ідеї у нього: “все, що було коли-небудь сказано 

істинного, – наше” [85, глава 13]. А по-друге, так як Христос – це, за святим 

Писанням, Логос, а Логос відіграє головну роль у творінні світу [84, глави 59, 

64], і сім’я Його [177, глава 44] розсіяні всюди, то, природно, що і до Христа 

люди мали частку Його мудрості, проте повнота істини все ж належить 

людині після приходу в тілі Христа, якому повірили не тільки філософи і 

вчені, а й ремісники, і зовсім неосвічені [85, глава 10]. У цих міркуваннях 

Юстин використовує аргумент, який ще до нього використовували іудейські 

апологети5 Євполен, Артапан, Арістобул та Філон Александрійський6 [152, с. 

130]) на користь переваги іудейської релігії над грецькою філософією як за 

                                           

5 Про вплив на християнську апологетику іудейської дивіться [140, глава 2]. 

6 Хоча є підстави продовжити цей ланцюжок тих, хто до Юстина використовував такий аргумент, аж 

до Платона [130, с. 20].  
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часом, так і за змістом. Тож древні, зокрема, Сократ, частково пізнали Христа, 

попри те, що їм в цьому часто ставали на перешкоді демони (це саме вони 

навчили людей вбити Сократа [84, глава 5]).  

До останнього часу в західній науці йдуть дискусії стосовно джерел 

використання ідеї Логосу Юстином. Треба сказати, що якоїсь домінуючої 

позиції щодо цієї проблеми не існує. Так, Леслі Барнард дає підсумок цим 

довготривалим дебатам: за філонівське походження виступає Ерввін Ґудінаф, 

за стоїчне – Ґустав Барді, за середньо-платонічне – К. Андерсен [183, p. 88]. 

Кожна версія має право на існування, вважаємо ми. Проте, попри певну 

схожість поняття Логосу в Юстинових попередниках, вони суттєво 

відрізняється від Логосу, власне, у Юстиновій концепції: в жодного з 

попередних філософів Логос, наголошує на головній відмінності Л. Барнард, 

не втілюється [183, p. 87]. Окрім того, прямих цитат Філона, стоїків чи 

платоніків з цього приводу в Юстина не зустрічається. Існує й версія 

апостольського (Іван. 1: 1-5), чи біблійного походження цього поняття [90, 

глава 9; 11, глава 2], проте основне заперечення цієї версії полягає у 

відсутності прямих цитат з четвертого Євангеліє. Додамо, що дослідники не 

звертають уваги на паралелі деяких моментів концепції Логосу Юстина (“не 

висновувавши звідси, що зовсім невинні всі люди, що до Нього народилися… 

Ті, хто жили згідно слова, суть християни, хоч би і вважалися безбожниками 

[84, гл. 46]”) з концепцією відповідальності перед Богом і язичників, що 

померли до Христа в а. Павла (Рим. 1: 16-18). На нашу думку, цей паралелізм 

може бути ще одним аргументом на користь біблійних витоків Юстинової 

концеції.  

Таким чином використання Юстином Філософом ідеї існування 

світового Логосу та окремих “логосів-насіння” для осмислення світобудови та 

історії, як пише архімандрит Кіпріан (Керн), стало підставою для докорів на 

адресу Юстина в надзвичайній прихильності до філософії на шкоду 

християнству [90, глава 9]. Ерік Озборн пише, що якщо вважати Логос 
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Юстина природнім розумом, а так роблять деякі дослідники, то Юстинова 

позиція може вважатися інтелектуалізмом [224, p. 39]. Дійсно, в текстах 

Філософа часто зустрічаємо позитивне значення ролі розуму в богопізнанні 

тих, хто наближався до істини до Христа: “Але коли Сократ вирішив виказати 

це, керуючись істинним розумом (λόγψ) і дослідженням; і відвести людей від 

демонів… [Apologia I Pro Christianis. PG. T. 6. Col. 336]”, “… ті, котрі не 

розмірковували розумом про їх дії, будучи охопленими страхом, і не знаючи, 

що це були злі демони, називали їх богами… [84, глава 5]” і т. д. Проте в 

Юстина існують і протилежні за змістом місця, наприклад: “… повірили не 

тільки філософи і вчені, але і ремісники і зовсім неосвічені, не дивлячись ні на 

славу, ні на страх, ні на смерть, тому що до усього цього призводить сила 

невимовного Отця, а не засоби людського розуму (ανθρωπείου λόγου)… 

[Apologia II Pro Christianis. PG. T. 6. Col. 461]”. Тож, як ми вважаємо, попри те, 

що Юстин не надто точний в своїй термінології [232, lecture 3] і розрізняючи 

розум істинний та людський, він не уточнює, що саме має на увазі під цими 

поняттями, все ж є підстави вважати, хоч в апологета поки ще дуже 

недеталізована концепція богопізнання (тому ми назвали цей розділ 

“Неконцептуальним баченням співвідношення віри і розуму…”), що Юстин 

ототожнює істинний розум з пізнанням через Одкровення, а людський – з 

пізнанням розумом, що покладається сам на себе і має лише відносну 

достовірність; не зраджуючи концепції богопізнання, прийнятій ним від 

невідомого християнського старця.   

За загальнопоширеною думкою серед дослідників, навіть після 

навернення у християнство, Юстинове богослов’я не полишає зв’язків з 

грецькою філософією, в основному, з платонізмом. Так, наприклад, Пірвс 

пише, що Юстин вслід за Платоном стверджує, що Бог створив світ з 

безформної матерії, хоча це не узгоджується з абсолютною всевладністю 

християнського Бога [232, lecture 2]. Л. Барнард говорить про перегукування 

вчення про непізнаність, невимовність та трансцендентність Бога у Юстина з 
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таким ж вченням у середньому платонізмі [183, p. 16]. Е. Озборн твердить 

навіть, що назви Бога, що Юстин використовує в свої творах (“батько” і 

“творець усіх речей”) є поняттями не біблійними, хоча Юстин і з’єднує їх з 

біблійними цитатами. Ці-бо терміни походять з “Держави” (батько) і з “Тімея” 

(творець). Після Платона ці терміни через Посейдонія, каже Озборн, а в 

середньому платонізмі через Філона, Нуменія і герметичні писання 

переходять у християнство. У Старому і Новому Завітах ж батьківство Бога 

проявляється здебільшого як персональна опіка, а не творча активність [224, 

p. 20].  

На ґрунті закидів Юстину щодо офілософствування богослов’я 

протестантські автори звинувачували Філософа у відході від лінії 

першохристиянства [232, lecture 2], особливу роль в ХХ ст. в цьому відіграв А. 

Гарнак: “…намагаючись представити християнство як найвищу та 

безсумнівну філософію і довести його значення також і поза релігійними 

умовами, вони (апологети – примітка автора дисертації) розвинули 

морально-розсудковий образ мислення, який язичники-християни з самого 

початку нав’язали Євангелію як християнський. Цим вони перетворили 

християнство в дещо раціональне… [28, часть 2]”. Католицькі та православні 

дослідники ж говорили про творче перетворення понять та ідей еллінської 

мудрості на ґрунті християнства [73, введение; 9, глава 9; 11, глава 2]. І 

справді, в основному, все те, що Юстин запозичує в еллінів не розходиться з 

ідеями Священного Писання, а такі місця, як, наприклад, існування матерії, 

яку Бог оформлює і тому не є абсолютним творцем, можна, зрештою, 

пояснити проблемами росту християнського богослов’я7. Досить виважену 

позицію з цього приводу висловлює Прівс: “Я не заперечую, що Юстин вірив 

у особистісність Бога…, але думаю, Юстин не усвідомлював до кінця 

                                           

7 Подібні відхилення від ортодоксії притаманні майже всій християнській літературі донікейського 

періоду. 
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божественної особистості… він не звільнився від висловів та ідей, що йшли з 

нею в розріз [232, lecture 2]”.  

Сильніший ж, на наш погляд, є закид того ж Прівса щодо раціональності 

богослов’я Юстина в тому розумінні, що для Філософа причина приходу 

Христа пов'язана з потребою навчання людства, а не з його смертю, що 

звільняє нас від смерті та гріха. Більше того, вважає Прівс, у тих випадках, 

коли Мученик говорить, що через його страждання ми отримуємо зцілення, то 

контекст, у якому він це говорить, дає зрозуміти, що зцілення це розуміється 

як виправлення наших помилок через наближення до істини [232, lecture 2].  

М. Сагарда ж і цей аргумент справедливо заперечує: “Якщо 

Християнство апологетів зведено до філософської сутності його – що певною 

мірою зауважено правильно – то причину цього треба шукати не у 

викривленні їх віри, не в раціоналізмі їх богослов’я… Характер творів і форма 

викладення визначається його ціллю – вона повинна бути і масштабом, за 

яким потрібно судити про нього” [140, глава 2]. Тобто, очевидно, має на увазі 

вчений, для Юстина філософія слугувала не засобом вираження всієї повноти 

християнства, а головно засобом полеміки для навернення освічених 

язичників.  

Так загалом виглядає ситуація еллінізації християнства на прикладі 

нашого апологета. Багато в ній суперечливих моментів, і кожна сторона, 

(протестанти і католики з православними) на наш погляд, в чомусь має рацію. 

Проте справа виглядає схожою з попередньою проблемою Логосу в Юстина. 

Оскільки, як ми бачили, якихось абсолютно переконливих аргументів на 

користь суттєвих змін християнської доктрини в богословських поглядах 

Юстина немає (оскільки, як ми це показали, запозичення Юстина ідей та 

термінології з грецької філософії можна назвати асиміляцією на грунті 

християнського вчення), а заперечення православних і католицьких 

дослідників, на наш погляд, має достатнє обґрунтування, ми визнаємо 

позицію останніх не менш переконливою. Окрім того, суголосно з нами пише 
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в одному з найостанніших дослідженнях Юстинової філософії і богослов’я 

Крейг Алерт. Він стверджує, що, попри наявність великої кількості 

дослідників, що вважають відношення Юстинового богослов’я до грецької 

філософії як повну асиміляцію, так і повним відкиненням, все ж останні 

розвідки мають тенденцію до розуміння ставлення Юстина до філософії як 

критичної асиміляції [179, р. 7]. 

Підсумовуючи аналіз місця Юстина Філософа (Мученика) в історії 

проблеми співвідношення віри та розуму, відзначимо, що, по-перше, Юстин 

рочинає усвідомлення даної проблеми в християнській думці, але цей аналіз 

доволі ще поверховий і не набуває концептуальних форм (в працях Юстина 

немає чітких прояснень понять віри та розуму, немає у них й розгляду всіх 

можливих варіантів конфлікту цих понять в богопізнанні). По-друге, апологет 

не абсолютно відкидає філософію, а, навпаки, вперше християнство називає 

філософією, таким чином визнаючи між ними певну спільність. По-третє, 

завдяки аргументу хронологічної вторинності греків в порівняння з іудеями та 

поняттю Логосу визначає точне співвідношення між грецькою філософією та 

культурою і християнством як відношення між частковою та повною істиною. 

Саме істинний розум, що пізнає через Одкровення Логосу, а не людський, 

замкнутий на собі, розум, має можливість наблизитися до істини. По-четверте, 

активно використовує поняття та ідеї еллінської філософії в своїй філософії та 

богослов’ї, за що заслуговує неоднозначну оцінку з боку дослідників. 

Протестантські автори часто саме Юстина вважають родоначальником 

еллінізації християнства. Ми ж спробували довести, що так як теорія 

богопізнання у святого Юстина може бути однозначно охарактеризована як 

така, що цілковито ґрунтується на біблійних началах, а богослов’я його і, 

зокрема, вчення про Логос, не можуть вважатися однозначно 

інтелектуалістськими, хоча вони і дійсно мають відтінки грецької філософії, 

то серйозних підстав звинувачувати Філософа у “зраді” християнства немає. 
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2.2. Татіан: християнство, замкнене в собі 

Перейдемо до наступного апологета ІІ ст. – Татіана (112 – 185), 

творчість якого хронологічно йде після Юстина. Можна погодитися з Е. 

Жильсоном, що пише, що у дивному чергуванні фактів деколи виявляється 

цікава впорядкованість, – поряд з Юстином стоїть Татіан, – прототип і 

родоначальник мислителів, чиє християнство, замкнене в самому собі, 

викликає швидше бажання відвернутися від нього, аніж хоч трохи глибше 

освоїти [73, часть 2].   

Головну його працю “Промову до греків” історики датують періодом 

між 166 і 171 рр. Уродженець Ассирії, Татіан був учнем Юстина, як і Юстин, 

він до приходу в християнство наполегливо шукав істини у різних 

філософських школах Еллади. Але на відміну від доволі таки прихильного 

ставлення Юстина до грецької мудрості, Татіана вирізняє радикальне 

неприйняття всього грецького. Багато хто з дослідників пише про 

психологічні особливості апологета: запальність і похмурість, що були 

причиною такої неприхильності до філософії [140, глава 1].  

Проти філософії греків Татіан, зрештою, використовує ті ж аргументи, 

що й Юстин. Греки запозичили усі ідеї з біблійних джерел [150, глава 31, 32], 

але Татіан детальніше досліджує цю проблему, роблячи хронологічне 

уточнення: “Мойсей жив за 400 років до Троянської війни і тому він старший 

за найдавніших язичницьких письменників” [150, глава 39]. Також, як пише Е. 

Жильсон [73, часть 2], Татіан вперше використовує аргумент протиріччя між 

грецькими філософами [150, глава 3]. 

Татіан приходить до християнства, якимось чином натрапивши на святі 

Письмена християн, і так аргументує свій вибір християнства: “повірив цим 

книгам через простоту їх мови, нештучність письменників, зрозумілість 

пояснення усього творіння, передбачення майбутнього, перевагу моральних 

приписів, і на кінець, через вчення про єдиного Властителя над усім” [150, 

глави 29-30]. 
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Але при усьому цьому, важливо зазначити, Татіан не приймає саме 

грецьку філософію, а не філософію загалом, бо філософією Татіан називає і, 

власне, християнство, [150, глава 35, 42], яке є єдино розумне [150, глава 4-

21], а грецькі філософи, за словами Татіана, є “зовсім і не філософи” [150, 

глава 2-3]. 

Взагалі у своїй критиці грецької міфології та філософських концепцій 

апологети часто користувались аргументами природного розуму. Цілком 

раціональні засоби використовувались і при поясненні таких твердження 

християнства як існування єдиного Бога [3, глава 1], можливість воскресіння 

людини [154, книга 1, глава 13] та ін. 

Спільною позицією також відзначається ставлення апологетів до 

грецької філософії в порівнянні з християнством. Саме християнство і було 

для них найвищою філософією [150, глави 35, 42], до якої, правда, залучалися 

поняття та ідеї греків, проте перетворені на власний християнський лад, 

оскільки, попри, часткову істинність грецької мудрості, повнота істини все ж 

належала людині після приходу Христа, якому повірили не тільки філософи і 

вчені, а й ремісники, і зовсім неосвічені люди. Еллінські філософи, однак, 

слугували для християнства також зразками критики язичницької релігії і 

міфів; та й ряд положень грецьких філософів, як писав Афінагор [6, 19], – був 

схожим на Одкровення Христа. Тому перші християнські богослови так по 

різному ставились до самої по собі еллінської мудрості – від прихильності 

Юстина Мученика і Афінагора до поміркованості Іринея Ліонського та 

ворожості Татіана й Феофіла Антіохійського. 

Більше того, Татіан для творення християнської філософії, відкидаючи 

грецьку мудрість, за загальною думкою дослідників [200, р. 104], часто 

користається останньою, особливо стоїчною думкою (погляди на мораль), 

рідше платонізмом (ототожнення Бога з буттям), а також деяким ідеями 

гностицизму (присутність іскорки божественної могутності в душі людини).  
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Загалом, вважають дослідники, богословська доктрина Татіана, не 

відрізняється від доктрини Юстина, проте формулювання його більш чіткі, 

деколи більш грубі [73, глава 2]. Власне, це причина того, що критична 

літератури стосовно цього апологета суттєво вужча за ту, що стосується 

Юстина. Бог у Татіана єдиний, невидимий людському оку, Він – чистий дух, 

не отримав початку у часі, начало усього існуючого, причина матерії (тут, як 

бачимо, він вже ближчий до ортодоксії, аніж Юстин), душа сама по собі не 

безсмертна [179, глава 13]. Бог творить світ за посередництвом Логоса [179, 

глава 5], (щоправда, на відміну від Юстина, Логос не відіграє тої ж ролі 

стосовно язичників до втілення Христа, принаймні, Татіан про це ніде не 

говорить).  

Цікаво детальніше розглянути використання поняття Логоса сучасною 

християнською Церквою. Так, в західному богослов'ї П'єр Тейяр де Шарден, 

слідуючи святоотцівській традиції, критично розглядаючи всі релігії і духовні 

рухи з усіма їх особливостями, визнає щодо них, як і стосовно всіх людських 

досягнень “закон інтеграції природного в надприродне”. Він хоче, каже про 

Шардена Андре де Любак, щоб християнство, істинна релігія і Одкровення, 

розпростерлися б свої руки, щоб обійняти всю цілісність нової пульсації 

релігійної енергії, що піднімається знизу, щоб бути перетвореною [109, с. 

124]. Про це ж говорить і інший католицький богослов ХХ ст. Ганс Урс фон 

Бальтазар: “Це небувале, непохитне, виняткове зосередження всіх шляхів до 

Бога в єдиному Посередникові... [109, с. 119]”. У підсумку Другий 

Ватиканський Собор слідом за Отцями Церкви і богословами Середньовіччя і 

всупереч менш толерантному до нехристиянських релігій періоду, який йшов 

за ними, по-своєму виражає древню концепцію Логосу, визнаючи, що люди, 

які щиро шукають Бога, можуть бути врятовані, навіть якщо вони не 

володіють певними знаннями про Христа [109, с. 119; 136, с. 306]. 

На Сході, де у християнства немає однозначної позиції щодо даної 

проблеми, звучать прямо протилежні думки: можна згадати о. Олександра 
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Меня з його християнським універсалізмом на кшталт вищенаведених 

католицьких поглядів, а можна і, наприклад, виступи деяких ієрархів 

православної Церкви, які вельми різко висловлюються у бік інших релігій 

[122]. 

Отже, повертаючись до Татіана, як бачимо, його позиція стосовно 

проблеми співвідношення віри і розуму відрізняється від Юстина лише 

протилежним ставленням до грецької філософії. Якщо Юстин останній 

віддавав належне, то Татіан однозначно її засуджував. У всіх ж інших пунктах 

Татіан як учень Юстина слідує за своїм вчителем. Він так само як і Юстин 

говорить про християнство як про філософію, так само робить спробу 

побудувати цю філософію, активно використовуючи засоби грецької 

мудрості.  

 

2.3. Висновки до розділу 

 Спрямування на діалог з зовнішньою культурою, що в християнстві є 

вперше притаманне для епохи апологетики, зумовило звернення нашої уваги 

на апологетів. В перших апологетів, як ми бачили, детальніше ніж в їх 

попередників, мужів апостольських, ап. Павла та біблійних авторів, 

розроблене бачення проблеми співвідношення віри та розуму. Проте це 

бачення ще не заслуговує на назву концепції, оскільки в його працях ще не 

окреслені поняття розуму та віри і не розглянуто всіх можливих варіантів 

проблеми “Афіни і Єрусалим”. 

Як бачимо, Юстин говорить про два розуми, один з яких, є підстави 

вважати, спрямований на пізнання Бога через пряме Одкровення від Бога, а 

інший – на пізнання Бога через творіння. Пізнання Бога через творіння, за 

Юстином та іншими апологетами, було доступним і нехристиянам, тому, 

зокрема, і грецькі філософи були близькими до пізнання істини. 

На противагу Юстину, інший апологет, Татіан формує менш поширену 

в історії християнства традицію (найвідомішим представником якої був 
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західний апологет Тертуліан), яка не бажає бачити жодних досягнень грецької 

філософії.  
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Розділ 3. Раціоналістична концепція співвідношення 

віри і розуму східної донікейської патристики: Климент 

Олександрійський і Оріген 

 

3.1. Климент Олександрійський: сходження від віри до гнозису 

Для східного християнства ІІІ ст. центром богословської та 

філософської думки стало єгипетське місто Олександрія. Першим 

олександрійським богословом і апологетом, твори якого до нас дійшли, був 

Климент Олександрійський (150 – 250) ; вважають, що Климент є 

родоначальником науковості в християнському богослов’ї, філософськи 

найосвіченішим і найбільш прихильним до мудрості еллінів поміж церковних 

письменників, що йому передували [140, глава 3]. Його перу належать три 

основні твори, що дійшли до нас: “Слово умовляння до еллінів”, ”Педагог” і 

”Стромати”.  

Несистематичний стиль, характерний для творів християнського 

філософа, вищість для нього особистого досвіду і внутрішнього життя над 

теоретизуванням [7], свідома відмова олександрійця від подачі прямого і 

легкодоступного знання у своїх творах [94, глава 6, книга 2], певні неточності 

у формулюванні понять та ідей [171], наявність очевидних суперечностей в 

його концепції богопізнання суттєво утруднюють реконструкцію вирішення 

ним даної проблеми. Проте все це не заважає вважати олександрійця творцем 

першої концепції постановки та вирішення проблеми співвідношення віри і 

розуму для Церкви [140, глава 3]. “Завдання, – пише з деяким перебільшенням 

про місце олександрійця в історії проблеми К. Попов, – було вирішено 

Климентом настільки ґрунтовно, що після цього питання про сумісність віри і 

християнської науки не могло бути предметом суперечки по суті [131, с. 

584].” 
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Постановка проблеми співвідношення віри та розуму для Климента, як 

зауважує К. Попов, має своє підґрунтя, з одного боку, у природженій потребі 

людського духу в розсудковому засвоєнні тих положень, що складають зміст 

віри, а з іншого, у винятковій ролі віри в християнському богопізнанні, ролі, 

що в певному розумінні виключає її розсудкову доказовість [94, книга 7, глава 

16]. Ті сучасники Климента, що отримали еллінську освіту, особливо 

відчували потребу в такому доведенні християнських істин. Окрім того, 

єретичні гностичні секти, зіткнувшись у ІІ ст. з християнством і намагаючись 

з ним змагатися, визнавали віру тільки належністю духовно нижчих людей, за 

природою не здатних до найвищого осягнення істини [73, часть 2]. Боротьба з 

цієї єрессю вимагала від Церкви прояснення ролі віри для досягнення знання. 

З іншого боку, існувала потреба і в захисті необхідності використання 

розумної аргументації для демонстрації християнської віри, оскільки деякі 

ортодоксальні християни, маючи перед собою приклад єретичного гнозису, з 

підозрою дивилися на можливість участі мирської мудрості у вирішенні 

питань віри [131, с. 583].  

Тож головним пафосом творчості Климента була спроба обґрунтування 

принципової необхідності як віри, так і знання в християнському 

богопізнанні. Ці два поняття філософ розумів як такі, що не можуть існувати 

одне без одного не тільки у богопізнанні, але взагалі у всякому справжньому 

пізнанні [95, книга 5, глава 1]. При чому, віра в Климента завжди 

ототожнювалася з актом розуму (“віра є деяким прагненням, і прагненням 

розумним (διανοητική) [Stromatum. Lib. II. PG. 8. Col. 40]”, “віра є твердим 

прийняттям розумом знання [206, p. 119]”, тому в творчості християнського 

філософа мова йде саме про проблему співвідношення віри і знання, а не віри 

і розуму, як у переважній більшості християнських богословів.  

Необхідність віри для будь-якого пізнання, стверджує Климент, полягає 

у слабкості пізнавальних сил людини. Шляхом споглядання зовнішньої 

природи і людського духу ми можемо сходити своєю думкою від чуттєвого 
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світу до умоглядного, можемо доходити до деяких уявлень про творця усього 

Всесвіту, але це надто тьмяні уявлення про Бога. Окрім того, знання не може 

бути раціонально доведеним, оскільки перші його принципи не піддаються 

ніякому поясненню, тільки завдяки вірі можна прийти до осягнення початку 

всіх речей [93 книга 2, глава 5]. Також, на думку християнського мислителя, 

існують речі, що всіма абсолютно вільно визнаються істинними без 

досліджень [93, книга 1, глава 13]. 

З іншого боку, Климент обґрунтовує можливість віри в богопізнанні 

властивостями душі людини. Відчуття істини, прагнення до неї знаходяться в 

нашій душі. Погоджуючись з її прагненнями, ми схоплюємо істину, 

передбачаємо її без доказів, а це, за Климентом, і є вірою. Істина, пише 

християнський філософ, що сповіщається проповідником, діє на внутрішнє 

відчуття божественного, як магніт, що притягує залізо, і внутрішнє відчуття 

спалахує, мов суха солома [93, книга 2, глава 6]. Тож олександрієць 

протиставляє своє розуміння віри, яка є певною властивістю людської душі, 

єретично-гностичному розумінню віри як зовнішнього підкорення авторитету. 

Таким чином для Климента кожне пізнання в силу слабкості наших 

гносеологічних здатностей починається з віри, що є апріорним передзнанням 

істини, душевною здатністю сприйняти божественну істину, своєрідним 

знанням без довгих розмірковувань [94, книга 7, глава 10].  

Дослідники творчої спадщини олександрійця вважають, що всі ці 

характеристики віри по-суті відповідають поняттю інтуїтивного пізнання [206, 

171, p. 119], в християнському дусі переосмисленого Климентом на основі 

досягнень грецької філософії8. Так, недостатність чуттєвого пізнання для 

                                           

8 На наш погляд, потрібно уточнити, в якому розумінні тут йдеться про інтуїтивне пізнання. Часто 

під інтуїцією розуміють здатність прямого охоплення істини, коли розсудкове, логічне міркування для 

здійснення такого охоплення протікає не усвідомлено [78]. Віра чи ж релігійна інтуїція в Климента 

передбачає існування передзнання Бога в душі людини, але потребує не попередніх неусвідомлених 

міркувань для його розкриття, а морального очищення душі [94, книга 7, глава 3]. 
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пізнання істини є лейтмотивом платонівської філософії, неможливість пізнати 

перші принципи звичними засобами найочевидніше зустрічаються в 

Аристотеля [223, с. 237]. Твердження, що існують речі, які осягаються як 

істинні без потреби в доведенні, належить Епікуру [93, книга 2, глава 16] і 

тому ж таки Аристотелю [223, p. 132]. В той час, як у творах Аристотеля 

поняття інтуїції відіграє важливу роль у його гносеології та метафізиці, в 

Епікура і деяких інших досократиків [123, с. 25] інтуїтивне пізнання 

називається вірою і виконує ту ж функцію, що й у Климента, але виключно у 

сфері нерелігійного пізнання, в Платона ж феномен віри має як спільні (для 

обидвох інтуїтивне пізнання є найвищим), так і відмінні моменти (в Платона 

термін “віра” позначає найнижчу сходинку пізнання) з поняттям віри у 

олександрійського філософа. У своїй даності, ясності і безпосередності віра у 

Платона перегукується зі значенням цього терміну у Климента [130, с. 292-

294], але з віри для Климента можливий, як ми побачимо далі, розвиток 

гнозису, в той час як найвище, істинне знання для Платона не може бути 

збудованим на вірі як нижчій сходинці пізнання. 

З іншого боку, осмислюючи феномен віри, Климент не відходить і від 

біблійної традиції, посилаючись на вчення про віру ап. Павла: віра, говорить 

Климент, є вільним сприйняттям, що випереджає наукове дослідження, 

благочестивою згодою, втіленням очікуваного і впевненістю у невидимому 

(Євр. 6: 1) [93, книга 2, глава 2]. Як зазначає Е. Озборн, вчення Климента про 

віру було більш ніж просто захистом і виправданням християнських ідей, у 

ньому отримав ясність і звучання один з мало розроблених до нього пунктів 

античної філософії – поняття недискурсивного пізнання [223, р. 143]. Так 

завдяки олександрійському філософу вперше християнська філософія 

отримала розроблену філософську концепцію одного з ключових понять 

богопізнання. 

Важливо, що для Климента завдяки самій тільки вірі можливе спасіння. 

Віра не допускає розвитку в розумінні додавання до неї чогось чужорідного, 



 52 

оскільки вона не передбачає доказовості, бо саме поняття вірити означає 

погодження з чимось, що не вимагає доведення [93, книга 2, глава 6]. Але віра 

може саморозвиватися, з неї починається, каже Климент, покаяння, а зрештою 

вона переходить в любов [93, книга 2, глава 6], в цілому ж розвиток віри 

олександрієць називає гнозисом. 

Людина просто віруюча, за Климентом, є дитиною, що не в стані дати 

звіт у своїх діях [93, книга 1, глава 11]. Засвоєння ж змісту віри, що може бути 

досягнутим довгим навчанням і вже не може бути спростоване раціональними 

аргументами, є, за Климентом, християнським знанням, гнозисом, оскільки 

віра, каже Климент, може бути логічно розкрита і обґрунтована [94, книга 7, 

глава 10], вона сприймає істину, а гнозис досліджує і осягає [94, книга 7, глави 

17 і 77]. “Знання істини поступово розвивається з того, в що ми вже повірили, 

– пише Климент, – до того, в що нам ще треба буде повірити. Так віра 

виявляється основою знання [94, книга 7, глава 98]”. Тож між вірою, 

стверджує Климент, та знанням існує відмінність не за сутністю, а за ступенем 

– віра потенційно включає в себе гнозис [94, книга 6, глави 17 і 152], процес 

здобуття гнозису полягає у розсудковому і умоглядному розвитку істин віри  

Сходження від віри до гнозису для Климента необхідно починається з 

першої сходинки – науки, при чому, це поняття має у філософа значення 

всього комплексу теоретичного знання. Звичайно, і неосвіченим людям, 

зауважує олександрієць, доступне божественне знання і праведне життя, але 

попередня освіта дозволяє легше і швидше досягати досконалості в чесноті 

[93, книга 1, глава 9]. Климент закликає займатися науками (“technai”) і 

філософією, яку він також часто до них відносить, а деколи виокремлює як 

допоміжний засіб для осягнення християнської істини. Для нього вони 

потрібні для вивчення святого Письма через здобуття природного знання. Без 

філософії ж дуже важко осягнути справжню істину людям грецької культури, 

вважає Климент [93, книга 1, глава 11], також філософія, яку часто Климент 

називає діалектикою, є необхідною зброєю у сперечанні з софістами [94, 
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книга 6, глава 81]. Проте, підкреслює Климент, вчення Христове саме по собі 

досконале і через філософію не робиться сильнішим [93, книга 1, глава 20]. 

Грецька мудрість доходила до пізнання деяких променів істини, розбуджувала 

релігійно-моральні прагнення (Рим. 2: 14, 15), чинячи добрий вплив на своїх 

кращих представників. Істинна ж філософія, пише Климент, не є витвором 

людського розуму, а “віковічним закликом до безконечної любові до 

мудрості”. Цей заклик виходить від Логосу і, природним чином, приводить до 

Нього. Прийнявши від Логосу елементи істини, грецькі мудреці їх розвинули, 

але не повністю, а лише людським розумінням, і тому впали в оману [94, 

книга 6, глава 5]. Найчастіше поняття науки у Климента ототожнюється з, так 

би мовити, периферійним у концепції богопізнання поняттям фронезису, 

мирським знанням, що протиставляється поняттю софії, яке відноситься до 

божественного знання [171], хоча деколи поняття фронезису може 

відноситися і до божественного знання [123, с. 24]. Загалом ж Климент 

повторює вже розроблену іудейськими і християнськими апологетами 

аргументацію стосовно місця філософії у релігійному пізнанні, але вписує це 

місце в набагато більш розроблену загальну концепцію співвідношення віри і 

знання і вперше в історії християнської думки чітко наголошує на 

необхідності заняттями наукою як однією із сходинок на шляху до осягнення 

християнської істини. 

Після прийняття ж перших істин вірою і здобуття наукових знань 

відбувається зростання в гнозисі par excellence, у власному значенні цього 

слова. Цей етап у вихованні справжнього християнина складається з 

морального вдосконалення, очищення від пристрастей, мистецтва 

правильного тлумачення святого Письма і, як результат усього попереднього, 

споглядання світу ідей і самого Бога через його справи. Климент розуміє під 

спогляданням вищий тип пізнання, духовне бачення істини [131, с. 603]. 

Органом споглядання в концепції Климента є розум, що спрямовує 

специфічне бачення в глибину самого себе [171]. Це спрямування споглядання 
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в глибину розуму, вважає О. Циб, кладе початок християнської містики 

індивідуального спілкування з Богом, що особливо проявилася у пізніх 

середньовічних містиків [171]. Проте, це таке споглядання, вважає, 

Володимир Лоський, де інтелектуальний гносис, споглядання божественної 

сутності заперечує особисту зустріч з Христом, внутрішнє спілкування з 

Живим Богом, про які ми говоритимемо в наступних розділах [105, с. 35]. Як 

каже Петро Мінін, Климент постійно коливається у тому, чому віддати 

перевагу в богопізнанні: любові чи гнозису, і врешті-решт робить вибір на 

користь першого [119, глава II].   

Важливе значення в процесі здобуття гнозиcу має в творчості Климента 

поняття передання: Христос навчав пророків “гностичному гнозису”, який 

потім відкрив апостолам [94, книга 6, глава 61]. Взагалі будь-яке знання, 

вважає християнський богослов, може здобуватися лише в переданні від 

вчителя до учня [94, книга 6, глава 56].  

Поняття гнозису в Климента, з одного боку, також залежне від ідей 

грецької філософії, головно від платонізму [171], воно включає в себе поняття 

відчуття для судження про матеріальні речі, поняття розсудку для судження 

про висловлені ідеї та думки і поняття розуму для судження про речі, що 

осягаються тільки спогляданням [93, книга 2, глава 11]. Саме остання форма 

гнозису – розум, що споглядає сутності – є, як і у Платона, єдиною істинною 

формою знання. Щоправда, поняття діалектики у Платона як діяльності 

розуму відрізняється від поняття діалектики в Климента, у якого воно, як ми 

зазначили вже вище, має лише допоміжний характер [171].  

З іншого боку, вчення олександрійця про християнське знання має і 

новозавітні коріння в посланнях ап. Павла. “Ніякої, – цитує Климент перше 

послання до коринтян ап. Павла (1 Кор. 14: 6), – користі не принесу вам, якщо 

не буду сповіщати вам ні в Одкровенні, ні в гнозисі, ні в пророцтві, ні у вченні 

[93, книга 7, глава 10, 94, книга 2, глава 11]”. К. Попов справедливо пише, що 

ідею розвитку віри Климент також черпає зі слів ап. Павла: “у ньому 
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відкривається правда Божа від віри у віру (Рим. 1, 17)” чи “Я вас годував 

молоком, а не твердою їжею (1 Кор. 3, 2)”. Олександрієць, пише К. Попов, 

гадає, що апостол говорить про подвійну віру, одна з яких проста, а інша 

потребує вдосконалення з допомогою науки, споглядання і виконання 

заповідей Божих і така віра є, власне гнозисом (Євр. 5, 13–14; 1 Фессал. II, 1) 

[131, с. 599].  

Слідом за Е. Озборном [223, р.127], ще раз наголосимо на новизні 

вкладу Климента у з’ясуванні питання співвідношення віри і знання: хоч він 

здебільшого і користується поняттями та ідеями Біблії та грецької філософії, 

проте на основі їх витворює цілісну концепцію співвідношення віри і знання, 

яку не знали ще ні грецькі філософи, ні християнські письменники до нього. І 

віра, і знання в цій концепції є розумним осягненням християнської істини, 

але віра є розумовим актом, певною релігійною інтуїцією істини 

(висловлюючись на манір новоєвропейської філософії, оскільки такого слова в 

працях Климентах нема), а знання – розумовим процесом розвитку інтуїтивно 

осягнених істин віри.  

Цю концепцію ми назвали раціоналістичною в силу того, що віра 

виступає в християнського апологета в якості акта розуму. Слід також 

зазначити певну спорідненість поняття віри у Климента та сучасного бачення 

місця віри в процесі наукового пізнання, представленого в працях 

представників постпозитізму (Майкл Полані, Томас Кун). Для прикладу, 

зокрема, сам Полані проводить аналогію між поняттям особистісного знання 

як чогось ще непевного, що потребує розвитку в дискурсивне знання, з 

релігійною вірою [100, с. 12].  

Все ж в олександрійця є певні відхилення від такого бачення. Так, 

Климент обґрунтовує свою концепцію співвідношення віри і знання фактом 

існуванні двох типів християн: гностиків (справжніх, на відміну від єретичних 

гностиків) і простих, для яких сама віра є достатньою для спасіння. Так, він 

стверджує, що самій вірі властива повнота [93, книга 1, глава 6] і що прості 
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християни, яким достатня лише віра, також спасуться [93, книга 1, глави 18, 

37, 41-52]. Сам Климент, очевидно, відчував, що такий поділ віруючих 

подібний на аналогічний поділ гностиків, з яким він невтомно боровся у своїх 

творах і тому робив наголос на тому, що поділ цей має значення не для 

спасіння. Тим не менше, часто Климент ніби забуває про це і пише вже в дуже 

подібному до гностиків стилі9: проста віра тільки зовнішньо сприймає Христа 

зі страху і авторитету [93, книга 2, глава 12 і книга 7, глава 12], віра проста 

робить людину вірним рабом, а віра розумна – другом Божим [94, книга 7, 

глава 62]. Як пише К. Попов [131, с. 609], думка про можливість досягнути 

праведність однією простою вірою не розвивається Климентом з достатньою 

повнотою, хоч і не бракує окремих думок, в яких стверджується протилежне 

[94, книга 7, глава 16].  

Іншим проблематичним місцем в працях олександрійця, як відзначають 

деякі дослідники, є все ж таки перевищення повноважень філософії 

Климентом в інтерпретації святого Письма, оскільки, у нього відбувається 

певне змішання понять езотеричного і церковного передання, і критерієм 

екзегетики стає власне філософія, а не церковна традиція [71, с. 34]. Тому у 

XVIII ст. папа Климент VIII викреслив Климента Олександрійського зі списку 

святих [139, с. 41], і східне християнство також ніколи не вважало Климента 

святим [88, лекция 6]. Проте, помилки раціоналізму Климента, вважає 

Дмитрієвський [71, с. 155], Церква виправила в особі святого Афанасія 

Олександрійського, а повністю переробили олександрійську спадщину в 

строго православному ключі великі кападокійці. К. Попов, визначаючи місце 

Климента в постановці та вирішенні проблеми співвідношення віри та розуму, 

стверджує, що концепція олександрійця може вважатися, принаймні, в 

загальних рисах, відображенням древньо-церковного вчення про 

співвідношення віри та знання в релігійно-моральному житті, і слугувати 

                                           

9 Про вплив на Климента гностичної традиції [117, с. 85]. 
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основою для подальшого розвитку християнської науки, а там, де є деякі 

неточні вислови і судження, нам можна скористатися досягненнями інших 

вчителів Церкви [131, с. 610].  

Отже, Климент Олександрійський є однією з ключових постатей в 

історії постановки та вирішення проблеми “Афіни і Єрусалим”. Лейтмотивом 

усієї його творчості була спроба захистити єдність віри і знання в 

християнському богопізнанні. Поняття віри в Климента носить чіткий 

характер релігійної інтуїції, передзнання Бога, що існує в душі людини. Віру 

Климент вважає розумовим актом. Розумовий ж процес, розмірковування над 

істинами віри, вдосконалення у вірі олександрієць називає знанням, 

християнським гнозисом. При чому, наголошує Климент, існують два види 

християн: ті, яким достатньо простої віри і ті, які лише нею не 

задовольняються і розвивають віру у гнозис. Як ті, так і інші, зауважує 

олександрієць, однаково спасуться. Таку концепцію співвідношення віри та 

розуму ми назвали раціоналістичною. 

 

3.2. Оріген: перша систематизація богослов’я і філософська 

алегоризація Біблії 

Проблема співвідношення віри і знання в працях Орігена (182 – 254) є 

особливо цікавою для нас з погляду на особливе місце олександрійського 

богослова в історії християнської думки. Орігена справедливо називають 

батьком систематичного християнського богослов’я і екзегетики [117, с. 89; 

110, с. 91] головно через його працю “Про початки”. Він був учнем Климента 

Олександрійського і вдосконалив та систематизував результати богословських 

пошуків Климента. Але, попри великий авторитет та надзвичайний вплив на 

наступні покоління християнських богословів, в системі Орігена християнські 

автори знаходили несумісні з ортодоксією погляди, звинувачуючи 

християнського вченого у надзвичайній прихильності до грецької філософії. 
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Тому постать олександрійського богослова завжди носила неоднозначний 

характер в історії християнства.  

В дослідницькій літературі містяться прямо протилежні твердження 

стосовно того, як бачення Орігеном проблеми співвідношення віри та знання 

вплинуло на його неортодоксальність. Так, як ми вже сказали, Г. Майоров 

вважає, що Оріген не зумів дотриматися принципу співвідношення віри та 

знання, виробленого його вчителем Климентом Олександрійським10 [110, с. 

101]. А В. Дмитрієвський твердить, що сам принцип співвідношення віри та 

розуму Климента був причиною відходу Орігена від ортодоксії [71, с. 34].    

Окрім того, існує ще одна суперечність. З одного боку, Оріген у своїх 

працях постійно наголошує на потребі в обережному ставленні до грецької 

філософії для християнського богопізнання, тому дослідники творчої 

спадщини олександрійця вважають, що він був навіть менш прихильним до 

еллінської мудрості ніж Климент Олександрійський [194, р. 85]. Усі 

язичницькі мудреці, пише Оріген, знають істину разом з хибними думками 

[124, с. 43]. Причиною їхньої омани є не повна недоступність для них істини, 

а її роздробленість між окремими філософськими позиціями. Філософи і 

поети, на думку Орігена, присвоюючи собі абсолютне знання істини, подібні 

на сліпих вождів сліпих [222, p. 183]. Окрім того, пише християнський 

богослов, інтуїтивне знання Бога язичників ніколи не піднімалося до ідеї 

Христа як єдиносущного Сина Божого [139, с. 477] і ніхто з платоніків не 

прийшов до думки про можливість втілення Бога, тим більше – заради жертви 

задля людей. І, зрештою, якщо би самі філософи були здатні до найвищої 

мудрості, каже Оріген, Господь би не вибрав Своїми учнями рибалок [125, с. 

483-484]. З іншого боку, як ми вже сказали, саме в надзвичайній прихильності 

                                           

10Нагадаємо, що концепцію співвідношення віри та знання у Климента можна охарактеризувати, як 

принцип розвитку знання з акту віри, при чому, як знання, так і віра для Климента є проявами розумності; 

знання є розумовим процесом, а віра – розумовим актом. Віра ґрунтується на передзнанні Бога, що є в душі 

людини, а знання є розкриттям цього душевного передзнання через науку, правильну екзегетику святого 

Письма, моральне вдосконалення і споглядання Бога [89]. 
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до філософії греків християнські письменники бачили причину 

неортодоксальності праць Орігена [129, с. 49].  

Звертаючись до текстів олександрійця, не можна не погодитись з тим, 

що Оріген у питанні співвідношення віри і знання є вірним послідовником 

свого вчителя Климента Олександрійського. Всюди, де засновник 

християнського богослов’я у своїх творах вдається до філософських 

міркувань, він застережливо наголошує, що “аби на здавалося, що ми 

розмірковуємо на основі одного лиш розуму (ratione)… потрібно подивитися, 

чи не можна знайти підтвердження наших тверджень в святому Писанні [Περί 

Αρχών. PG. T. 11. Col. 160]”. Тому предмет філософії для засновника 

християнського богослов’я, як вважає Е. Дежардінс, є лише підготовкою для 

богослов’я [139, с. 477], оскільки, пише Оріген, “бачення усіх створених речей 

обмежене, і тільки пізнання святої Трійці необмежене, тому що воно є самою 

мудрістю [139, с. 477]”. Як і Климент, Оріген стверджує, що усі дії людей, і 

навіть роздуми філософів, засновані на вірі. Так, наприклад, учню суттєво 

необхідна віра, аби приступити до вивчення будь-якого предмету під 

керуванням вчителя [125, с. 420]11. 

Але така віра потребує розвитку в знання через оволодіння наукою, хоча 

і самої її достатньо для спасіння, розвиває думку свого вчителя Оріген. 

“Божественна мудрість, – вважає християнський мислитель, – відмінна від 

віри, є перше з того, що називають харизмами Бога; після неї йде друга, яку ті, 

хто оволодів наукою про ці речі, називають знанням (γνῶσις); а третя, – 

оскільки необхідно, аби спаслись і найпростіші люди, якщо вони благочестиві 

в міру їх можливостей, – це віра. Тому Павло, – пише Оріген, – сказав: 

“Одному дається Духом слово мудрості, іншому слово знання, тим ж Духом; 

іншому віра, тим ж Духом” (1 Кор. 12: 8-9) [73, с. 42]”. Слід зауважити, що 

така концепція співвідношення віри та розуму. паралельно розвивалась 

                                           

11 Знаходимо такий ж аргумент і в Августина, найвидатнішого представникак західної патристики 

[110, с. 224] 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fe-homoreligiosus.blogspot.com%2F2013%2F01%2Ffragments-remained-from-origens-de.html&ei=s2WUU7neJqbL0AWI-4D4DA&usg=AFQjCNEXyoOFCzYCXQ7FLj69mUrjQcD5vw&sig2=GbyyUfmyCYyzLQ04n_OslA&bvm=bv.68445247,d.d2k
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fe-homoreligiosus.blogspot.com%2F2013%2F01%2Ffragments-remained-from-origens-de.html&ei=s2WUU7neJqbL0AWI-4D4DA&usg=AFQjCNEXyoOFCzYCXQ7FLj69mUrjQcD5vw&sig2=GbyyUfmyCYyzLQ04n_OslA&bvm=bv.68445247,d.d2k
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латинською патристикою, а згодом і схоласткою. Так, для прикладу, 

блаженний Августин в одному із своїх листів пише: “Нехай буде далеким від 

вас і те, що ми для цього повинні були би вірити, що не потрібно приймати 

розуму чи шукати розуміння; адже ми не могли би навіть вірити, якщо б не 

володіли розумною душею… Тому розумно сказав пророк: “Якщо не 

повірите, не зрозумієте”. Він виділив тут дві речі (віру і розум) і велів, аби ми 

спочатку повірили, щоб зрозуміти те, у що ми вже віримо. І тому видається 

розумним, що віра випереджує розум [27, с. 60]”.  

Проте, слушно зауважує польський вчений Станіслав Вшолек [27, с. 54], 

геній Августина збив з пантелику багатьох коментаторів, які приділяли надто 

багато уваги вирішенню питання первинності віри чи розуму. Вчений вважає, 

що в даному випадку говорити про первинність в принципі є помилково. Бо і 

сам Августин, після приведених нами вище його слів, пише: “Отже, якщо 

розумно, аби віра випереджала розум в певних великих речах, яких ми ще не 

можемо зрозуміти, то, без сумніву, саме це, хоча б найменша раціональна 

вимога, що закликає нас це зробити – саме вона випереджає віру [Epistola 120, 

3]”. Здається, що Климент з Орігеном не звернули увагу на цей далеко не 

очевидний факт, а саме, що вимога необхідності віри як початку богопізнання  

є сама раціональною, і вчення першого про необхідність віри в процесі 

богопізнання також може слугувати такою раціональною вимогою, хоча, 

звісно, ідея Климента, що віра є актом розуму, певним чином про це говорить.  

Тож насправді, як бачимо, такі фрази як “віра, що шукає розуміння” 

(fides quaerens intellectum) та “розум, що шукає віру” (intellectus quaerens 

fidem) можуть лише на перший погляд мати абсолютний пояснювальний 

потенціал для християнського богопізнання в даному випадку.  

Але повернімось до Орігена. Вірно слідуючи за своїм вчителем 

Климентом, він також пише у своїх творах про потребу заняттями філософією 

і науками в якості пропедевтики для отримання вищої мудрості [139, с. 476]. 

Вища ж мудрість для олександрійця, твердить Віктор Бичков, не раціональне 
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(формалізоване, вербалізоване) знання, а її більш високі форми, тому Орігена 

справедливо вважають одним із засновників гнозису монахів, тобто 

індивідуального гнозису та інтелектуальної містики [194, с. 182; 211, р. 74].  

Може видатися, пише В. Саврей, що Оріген відноситься до простих (так 

вважає і Адольф Гарнак [28, часть 1]) віруючих з більшою повагою, ніж 

Климент, як це було видно з одніє з попередніх цитат з праці олександрійця: 

твердо наполягаючи на необхідності вірити в простоті сердечній для тих, хто 

не має можливості залишити усі турботи і зайнятися дослідженням вчення 

[125, с. 419]. Проте, продовжує В. Саврей, насправді проста віра допускається 

Орігеном лише як виключення, а не як правило [139, с. 485], повторюючи, на 

думку російського вченого, помилку Климента, яка полягає у приниженні 

простих неосвічених віруючих. Окрім того, як і його вчитель, Оріген був 

впевнений в езотеричності християнського передання: біблійні пророки і 

євангелісти, вважає олександрієць, володіли знаннями про речі більш високі, 

ніж ті, про які вони розповіли в своїх книгах, бо отримали ці знання, таємничо 

просвітившись з милістю Божою [15, с. 173]. 

Отже, є усі підстави стверджувати, що Оріген не відступає від концепції 

співвідношення віри та знання, розробленої Климентом Олександрійським, 

рішуче наголошуючи на потребі віри і розвитку її у богословське знання, 

перевірене текстами святого Писання. 

З особливою виразністю в Орігена, що, проте, відображає позицію 

загалом всього раннього християнства, виступає виняткове значення поняття 

розуму в богопізнанні і навіть онтології. З одного боку, пише Оріген, хоч 

людський розум вважається набагато вищим, ніж тілесна природа, проте поки 

він знаходиться в плоті і крові, залишається “нерухливим і тупим”. Все ж Бога 

неможливо осягнути і споглядати силою людського розуму, хоч би він був 

найчистішим і найсвітлішим, окрім як через пізнання Його творіння [124, с. 

50].  
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З іншого боку, сам Бог є розумом і водночас джерелом, від якого 

отримує початок усяка розумна природа чи розум [124, с. 45]. Людський 

розум до певної міри схожий на Бога, він слугує Його розумовим образом 

(menti ad Deum, cujuset ipsa raens iniellcclualis imago) [Origenis Пeрі архωn. PG. 

11. Col. 128], і саме тому може знати дещо про природу Божества, особливо 

якщо він чистий і відсторонений від тілесної матерії [124, с. 53]. І гріх є нічим 

іншим, вважає християнський мислитель, як порушенням границь і законів 

розуму [124, с. 79]. Також Оріген говорить про бачення “очами серця” як 

пізнання чого-небудь розумовою силою думки [124, с. 54]. 

 Свою головну працю з систематичного богослов’я “Про начала” Оріген 

розпочинає із зауваження, що в апостольське правило християнської віри не 

входять відповіді на усі питання для того, аби ми могли потрудитися і 

показати таким чином плоди свого розуму [124, с. 43].  

Коротко можна так охарактеризувати в основних положеннях правило 

віри, про яке говорить Оріген: єдиний Бог, який все сотворив, Бог усіх 

єврейських праведників, послав Господа нашого Ісуса Христа, як перед тим 

обіцяв через своїх пророків, для заклику спочатку єврейського народу, а потім 

і язичників після зради Ізраїлю. Христос є народженим від Отця перед всяким 

творінням, він прийняв людське тіло, хоча був Богом; постраждав і після 

смерті воскрес. Святий Дух ж у відношенні до честі і достоїнства причетний 

Отцю і Сину [124, с. 44].  

І цього апостольського правила олександрієць дійсно всюди 

дотримується. Але там, де в християнстві ще не виробилась церковна позиція, 

де, за словами Орігена, ми маємо шукати відповіді на питання власним 

розумом, християнський богослов відходить від ортодоксії, накликаючи на 

себе анафему Церкви. При чому, і у цьому випадку він дотримується 

принципу співвідношення віри та знання, виробленого Климентом 

Олександрійським. Але принцип цей мав, як бачимо, суттєвий недолік, який 

проявився у творчості Орігена з набагато більшою виразністю ніж у його 
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вчителя. Цей недолік полягав у можливості надто вільно тлумачити текст 

святого Письма. Вже в працях Климента ми зустрічаємо таку довільність в 

трактуванні Святого Духу, Логоса та ін. Як пише В. Дмитрієвський, у вченні 

Климента відбувається певне змішання понять езотеричного і церковного 

передання, і критерієм екзегетики стає власне філософія, а не церковна 

традиція [71, с. 34]. Але оскільки Оріген був перш за все систематиком 

християнського богослов’я і в його працях богословські проблеми 

християнства набули більшої стрункості і виразності, ніж в працях Климента 

[139, с. 483], на нашу думку, цей недолік у концепції співвідношення віри і 

знання був причиною більш однозначного відходу Орігена від 

ортодоксальності. Як вважає Дмитрієвський, Оріген, несвідомо засвоївши 

багато вчень філософів і думаючи, що тлумачить Біблію, ні на йоту не 

відступаючи від тексту, тим самим обстоював платонічні ідеї (Платон, як 

зазначає Тадрос Малати, є для Орігена найвищою точкою розвитку грецької 

думки і він постійно надихається ідеями Платона, принаймні, у формі 

середнього платонізму [214, р. 129]). Попри те, в працях Орігена помітний 

також деякий вплив гностицизму – окремі риси стилю, любов до таємного 

гнозису [110, с. 92] і біблійно-філософська еклектичність. Бажаючи 

запропонувати своїм учням повне і всестороннє знання, пише В. Саврей, 

Оріген не міг обмежитися притчею і продовжував добудовувати свої 

філософські концепції вже у формі алегорії. Алегорія, продовжує російський 

вчений, знищувала педагогічну логіку притчі, перетворюючи богословське 

споглядання в метафізику. А найгірше те, що Біблія при цьому 

міфологізувалася і читач втрачав відчуття загостреності біблійних подій [139, 

с. 537]. З іншого боку, розвиток герменевтичного методу олександрійського 

богослова визначався цілями боротьби проти крайнього спіритуалізму 

гностиків і матеріалізму епікурейців, таким чином Оріген перевів філософську 

полеміку проти язичництва на поле біблійного тексту, але при цьому він 
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забував, що багато з цих питань були зовсім не властиві світогляду, що 

відображало святе Писання [139, с. 478].  

Таким чином інтерпретуючи Священне Писання, Оріген, впадаючи в 

єресь, не допускав, що наші душі в майбутньому матимуть тіла, або, 

принаймні, що ці тіла не будуть особливими тілами, не тотожними з 

теперішніми [129, с. 35]. Так само християнський мислитель знаходив у Біблії 

підтвердження своєї схильності надмірно підкорити Слово (Христа) Отцю (т. 

зв. субординаціонізм): “Син, Який є образом невидимого Отця, в порівнянні з 

Отцем не є істиною, але нам, що не можуть сприймати істину всемогутнього 

Бога, Він видається образом істини, тому що висота і велич Вишнього 

пізнається в Сині деяким чином обмеженими [124, с. 60]”, “Бог Отець є світло, 

якого не можна осягнути. Христос, в порівнянні з Отцем, є слабке сіяння, яке 

нам, по нашій слабості, здається великим [124, с. 80]”, хоча деколи й 

утверджував абсолютну їх співвічність [73, с. 43]. Безумовно, Оріген був 

прихильником ідеї апокатастазису [139, с. 455), з меншою однозначністю 

олександрієць говорив про передіснування душі і переселення душ: 

“Внаслідок великої лінивості і безпечності кожен настільки падає і пустіє, що, 

віддаючись порокам, може з’єднатися з грубим тілом нерозумної худоби” 

[124, с. 85], “з ангела може зробитися диявол, і, навпаки, диявол може 

перетворитися в ангела” [124, с. 87]. Важливо, що головний твір Орігена, з 

якого ми можемо судити про його позицію в цих питаннях, повністю дійшов 

до нас тільки в перекладі, що намагався пом’якшувати різкі розходження 

Орігена з церковною ортодоксією, тому деякі дослідники говорять про те, що 

Оріген всі свої умовиводи, що не були ще належно оцінені Церквою, вважав 

гіпотетичними [124, с. 86] чи, що провина в єресі належала не Орігену, а його 

послідовниками. А. Гарнак, на нашу думку, хибно, взагалі вважає, що в 

самого Орігена знання і віра не зливалися одне з одним, що він умів надавати 

своєму богослов’ю біблійний відтінок постійним приєднанням священних 

текстів і вимагав для усього доказів зі святого Писання, але не так було в його 
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епігонів, вони старалися знову поставити знання і віру в одну площину, 

приєднуючи до символу віри філософські елементи [28, часть 2]. На наш 

погляд, хоча в основах своєї думки Оріген залишався християнином, як 

твердить і В. Дмитрієвський, в її розвитку він був філософом і навіть 

язичником [71, с. 129]. Загалом ж система Орігена, як зауважує В. Саврей, 

носила характер платонізму у викладенні богослов’я, аристотелізму в понятті 

Бога як думки, що сама себе мислить, тобто була філософсько-еклектичною 

[139, с. 482].  

Таким чином, можна зробити певні уточнення до висновків 

вищенаведених нами дослідників богослов’я Орігена про відношення 

останнього до концепції співвідношення віри та знання, виробленої його 

вчителем Климентом Олександрійським, і загалом до причин відходу Орігена 

від ортодоксії. Християнський богослов, з одного боку, дотримуючись, на 

нашу думку, концепції Климента Олександрійського, в межах вже 

виробленого на той час Церквою правила віри, залишався в рамках 

ортодоксального християнства, але коли мова заходила про твердження, які на 

той час ще не мали однозначного церковного вирішення, не зраджуючи 

принципу свого вчителя, фактично розвивав у своїй богословській системі ідеї 

грецької філософії “Ми житимемо без тіла, – пише він, –  коли підкорившись 

Христу, будемо підкорені Богу… [124, 119]” чи  “Початок народжується з 

кінця, і кінець з початку, і все так змінюється, що хто тепер людина, той в 

іншому світі може стати демоном… [124, 87]”. А в тих випадках, коли таке 

слідування розходилось з текстом святого Письма застосовував для його 

прочитання метод алегорії. Головною причиною усіх бід Орігена, як 

достатньо різко зауважує Олексій Пєтухов, була його непомірна 

інтелектуальна гординя, що не бажала прислухатися до слушних зауважень на 

свою адресу і, що проявлялася в неправильному ставленні до святого 

Писання, Церковного передання і грецької філософії [129, с. 43]. В той час, як 

Церковне передання, слушно пише І. Мейендорф, завжди бачило гарант 
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єдності і центрального авторитету Церкви в єпископах, Оріген відводив 

головне місце в церковній структурі так званим “вчителям Церкви”. Таким 

вчителем християнський богослов вважав в перш чергу себе [117, с. 106]. А. 

Гарнак зауважує, що у стосунку до Церкви Оріген відрізняв істинну Церкву і 

видиму, прихильником якої він не міг бути в силу свого релігійного ідеалізму 

[28, частина 2]. Як пише В. Соловйов, і з ним можна цілком погодитись, 

Оріген був внутрішньо нездатним зрозуміти особливу, специфічну сутність 

Одкровення, при найрішучішому бажанні його прийняти, оскільки для 

мислячого елліна, яким і був християнський мислитель, протилежність 

матеріального і духовного, чуттєвого і умоглядного буття залишалась для 

нього без справжнього примирення, ідея духовної чуттєвості, обожненої 

тілесності чи богоматерії, що визначала собою власне християнську мудрість, 

була “безумством для еллінів”, оскільки віра і мислення у нього були зв’язані 

значною мірою лише зовнішнім способом, не проникаючи одне в одного [145, 

с. 144]. 

Тому Церкві епохи, що йшла за Орігеном, говорить Гарнак, перш за все 

потрібно було витворити концепцію ортодоксального методу тлумачення 

текстів Біблії, аби уникнути подальших спроб надмірної алегоризації святого 

Писання, маніпулюючи таким чином принципом співвідношення віри і 

знання, оскільки в Церкві не існувало надійного методу інтерпретації святого 

Письма [28, частина 2] і до кінця не був розроблений критерій буквального, 

морального і алегоричного тлумачення Біблії [139, с. 546]. Варто зазначити, 

що, як ми побачимо далі, такого методу Церква не розробила, хоча інтуїтивно 

інтерпретація святого Письма могла здійснюватись і ортодоксально.  

В працях олександрійців, Орігена і його вчителя Климента, 

християнська філософсько-богословська думка досягнула свого найвищого 

розвитку в донікейський період. Після них аж до святого Афанасія і 

каппадокійців на грецькому Сході не з’являлось жодного християнського 

мислителя, достойного бути належним до історії філософії [110, с. 101]. 
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Кападокійці, про яких ми писатимемо далі, прямо залежать від Орігена, 

справедливо пише Г. Майоров, головно від розробленого ним методу 

символічної екзегетики, який вони суттєво вдосконалили [110, с. 102]. Саме 

вони: святий Афанасій і великі каппадокійці, слушно зауважує В. Саврей, 

зуміли, виправивши помилки раціоналізму, переробити Орігенове та 

Климентове вчення [139, с. 23]. 

 

3.3. Висновки до розділу 

Тож в олександрійській школі християнського богослов’я ми вперше 

зустрічаємося з концептуалізацією проблеми співвідношення віри та розуму. 

Її автор – Климент Олександрійський. Віра для нього є початком 

богопізнання, вона є своєрідною релігійною інтуїцією, передзнанням Бога, що 

існує в душі людини. Вона, за Климентом, є розумовим актом. Розумовий ж 

процес, розмірковування над істинами віри, вдосконалення у вірі 

олександрієць називає знанням, християнським гнозисом. Таку концепцію 

співвідношення віри та розуму ми назвали раціоналістичною в силу того, що 

поняття віри в Климента ототожнюється з актом розуму.  

Концепції співвідношення віри та розуму Климента дотримується і його 

учень Оріген. Проте, загалом дотримуючись апостольського правила віри, 

там, де в християнстві ще не виробилась Церковна позиція, де, за словами 

Орігена, ми маємо шукати відповіді на питання власним розумом, 

християнський богослов відходить від ортодоксії, накликаючи на себе 

анафему Церкви й саме тому існувала потреба ревізії теорії богопізнання 

іншими поколіннями християнських богословів. 
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Розділ 4. Зародження містичної концепції 

співвідношення віри і розуму: великі каппадокійці 

4.1. Василь Великий: зміна концепції Климента 

Олександрійського 

Місце святого Василя (330 – 379) в історії християнського богослов’я 

пов’язане з т. зв. післянікейськими догматичними суперечками. Нагадаємо, 

що у IV-му ст. після набуття християнством офіційного статусу в Римській 

імперії, головною єретичною небезпекою для Церкви став пресвітер Арій, 

який вважав, що Ісус Христос був створений і неєдиносутнім Отцю. Боротьба 

Церкви з аріанством була по-суті переборенням орігенізму [159, с. 7], 

засновник якого, як ми це показали, на протязі усього свого життя залишався 

втіленням конфлікту між грецьким розумом і християнською вірою [117, с. 

147], так і не зумівши залишитись в межах ортодоксії.  

Аріанство поставило перед богословською свідомістю, як пише 

Флоровський, філософське завдання [159, с. 11]. Вже святий Кирило 

Олександрійський відповідав Арію, застосовуючи філософські аргументи. У 

філософських термінах спростовує аріанство і Нікейський собор. 

Протиставляючи аріанському баченню народження Сина з “хотіння чи з волі” 

Отця рішуче з “сутності” Отця, нікейські Отці прагнули виразити іманентний 

і онтологічний характер Божественного народження. Проте недосконалість 

нікейської формули полягала у відсутності загального терміну для назви трьох 

осіб в єдності Божества. Довкола нікейского віровизначення одразу ж після 

Собору загорілась напружена філософсько-богословська суперечка. 

Слід було розкрити нікейську віру в її основі і наслідках, пише 

Флоровський, – в цьому полягало богословське діяння святого Афанасія, що 

звільнив вчення про вічне народження Сина від моментів субордиціанізму 

[159, с. 46]. Незавершену святим Афанасієм працю виповнили великі 
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каппадокійські Отці, випрацювавши надійний філософський і богословський 

ґрунт (на відміну від переважної більшості знаменитих християнських 

богословів, святий Афанасій не вивчав філософію [117, с. 117]) для вчення 

про єдиного за сутністю і троїчного за іпостассю Бога [90, глава 3], розкривши 

відмінність понять сутності та іпостастасі Божества і точно визначивши 

іпостасні ознаки і властивості Божества, і таким чином, пише Мейендорф, 

примирити абстрактність грецької думки з іудейською ідеєю особистісного 

божества, врятувавши тим Церкву від єресі [117, с. 149]. В утвердженні і 

розкритті нового словокористання і відмінності термінів сутності та іпостасі 

полягало історико-догматичне діяння великих каппадокійців [164, с. 7-23]. 

У християнській традиції вчення про богопізнання і співвідношення 

віри та розуму каппадокієць здійснює поступову трансформацію концепції 

співвідношення віри та знання, що розвивали до нього Климент 

Олександрійський та Оріген. Нагадаємо, що олександрійці дотримувалися 

бачення віри як первинної інтуїції Божественної істини, яку згодом розум 

повинен розвинути у гнозис (християнське знання).  

Для нього, й тут він не пориває з олександрійською традицією, 

богопізнання починається з природного споглядання творінь Божих. Святий 

Василь так оспівує споглядання справ Божих і через них певним чином і 

самого Бога, яке здійснює, за богословом, розум людини: “Якщо хочеш 

говорити чи слухати про Бога, відрікшись від свого тіла, відречись від 

тілесних відчуттів… Пройшовши все це розумом (Πάντα δια6άς τψ λόγω), 

обійшовши небо, ставши вище за нього, однією думкою (διανοία) оглянь 

тамтешню красу… [Homilia de fide. PG. T. 31. Col. 465]”. “Через видиме і 

чуттєве веде розум (νοούμενα) до пізнання (αίσθήσει) невидимого [Homilia 1 in 

Heaxameron. PG. T. 29. Col. 13]”. “Наближусь до споглядання (θεωρία) Тебе, 

тоді через осяяння відання (γνώσιν) сприйму таємнозриму діяльність 

[Commentarius in Isaiam prophetam. T. 30. Col. 385]”. Як каже каппадокієць, 

Бог дарував “людині розум (λόγον) за Своїм образом, аби вона черпала звідси 



 70 

сили вивчати мистецтва й навик любомудрствувати про найвищі предмети, 

яких вона не торкається чуттєво [Homilia dicta tempore et siccitatis. PG. T. 31. 

Col. 317 ]”. “В нас вкладений, – каже він, – природний розум (φυσικδς λόγος), 

який вчить присвоювати собі добре і відсторонювати зле [Homilia 7 in 

Heaxameron. PG. T. 29. Col. 157]”. Бог, Творець усіх речей, дарує нам творчу 

здатність, розумність і розуміння істини в усякій речі, аби ми могли сходити 

від видимих речей до пізнання невидимого. Ця ідея, зауважує архімандрит 

Керн, є основою символічного реалізму святих отців, який особливо яскраво 

виявиться у святого Максима Сповідника. По всьому всесвіті, розвиває ідеї 

своїх попередників в християнському богослов’ї святий Василь, розкидані 

логоси, вони закладені в кожній його частині, є основою складників частин 

всесвіту і через їх осмислення роблять все цілим. Кожна істота виконує в 

творінні деякий свій логос, а вроджений логос (розум) людини достатній для 

збереження людини від зла [90, глава 3].  

Але, з іншого боку, Василь говорить про недостатність такого 

природного пізнання і, що “простота віри (πίστεως) нехай буде міцнішою, ніж 

докази розуму (λογικών) [Homilia 1 in Haexemeron. PG. T. 29. Col. 25]”. Вже на 

етапі природного споглядання Василь вважає природний розум недостатньо 

компетентним. Так, задумуючись над таємницями світобудови, він каже, що 

“ускладненням для розуму (λόγος) є земля, що підвішена на собі… [Homilia 1 

in Haexemeron. PG. T. 29. Col. 25]”. “Бо якщо будемо все вимірювати своїм 

розумінням (μέλλοιμεν), і вважати, що те, що не осягається розумом 

(λογισμοίς) зовсім не існує, – продовжує богослов, – то пропаде нагорода віри 

(πίστεως) [Libri adversus Eunomium. PG. T. 28. Сol. 628]”. “Істинне благо, – 

каже він, – осягається розумом через віру (λογισμφ ληπτόν έστι διά πίστεως) 

[Homilia in psalmum 1. PG. T. 29. Col. 224]”. 

Отже, бачимо, що хоча розум (переважно Василь, як ми бачили, 

використовує тут слово “λόγος”) є необхідним, але ще недостатнім для 

повноцінного богопізнання, бо досконалішим засобом богопізнання для 
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Василя є віра. Яка конкретна сфера повноважень цієї душевної здатності 

людини? Ми знаходимо лише певні натяки на те, що компетенцією віри може 

слугувати пізнання сутності Бога12, при чому віра у сутність Божу має 

зводитись не до дослідження того, що таке Бог, а до сповідання, що Бог є 

(тобто, не до з’ясування природи цієї сутності, а впевненості в її існуванні та, 

очевидно, у тих її характеристиках, які дані християнам у Одкровенні): “Тому, 

– пише Василь, – залишивши дослідження про сутність як справу недоступну, 

потрібно підкоритися простому сповіщенню Апостола, який говорить: 

“Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, 

що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду” (Євр. 11:6.) [23, кн. 1]. “Бо 

до спасіння нас приводить, – каже каппадокієць, – не дослідження, що таке 

Бог, а сповідання, що Бог є [23, кн. 2]”. Ось, для прикладу, як говорить святий 

Отець про можливість лише вірою сприйняти народження Христа “не говори 

мені: що це за народження? Яке воно? Як могло бути? Не відкинемо твердості 

віри в Отця і Сина тільки тому, що образ народження зовсім не піддається 

висловленню і мисленню. Бо якщо будемо все вимірювати своїм розумінням, і 

вважати, що те, що не осягається розумом, зовсім не існує, то загине нагорода 

віри, загине нагорода наших очікувань. За що ж стати нам ще достойними 

блаженств, які отримуються нами за умови віри в невидиме, якщо віримо 

тільки тому, що очевидне для розуму [23, кн. 2]”.  

Так само, дійшовши до думки про Бога, наголошує Василь, розум вже 

не здатний виконувати своїх функцій: “Не таке і це Начало. Бо ні з чим не 

зв’язане, нічому не підкоряється… якщо станеш намагатися уявленнями 

розуму перейти за це начало, то побачиш, що воно саме йде попереду тебе… 

[18]”. Традиційно вже для святоотцівської традиції святий Василь твердить, 

що неможливо пізнати сутність і створених речей, а що говорити тоді про 

сутність Бога? “Нехай, – каже він, – дадуть нам відповідь, чи слово відкрило її 

                                           

12 Слід зазначити, що християнський мислитель вперше чітко запроваджує в християнське богослов’я 

проблему сутності і енергій Божества, про яку йтиметься далі. 
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(сутність землі – прим. автора дисертації), чи відчуття? Якщо скажуть: 

відчуття; то яким з відчуттів може бути осягнена ця сутність? Зором? Але він 

отримує враження з кольорів. Доторком? Але воно відрізняє вологу і 

м’якість… отже, нам залишається сказати, що сутність землі відкрита словом. 

Яким же словом? Де воно в Писанні?.. Він [Бог – прим. автора дисертації] 

вважав достатнім сказати, Хто сотворив і прикрасив землю; а яка її сутність, 

про це відмовився входити в дослідження як про справу даремну і непотрібну 

для слухачів [23, кн. 1]. Таким чином, майже у всіх своїх творах святий 

Василь розвиває апофатичне богослов’я ранньої Церкви: “Описувати словом 

Божественне – це зухвалість; тому що думка зовсім не досягає достоїнства 

предмету… то як ж не бути мовчанню (стосовно Бога – прим. автора 

дисертації)… [17]”.  

Таким чином, ми бачимо у працях Василя відхід від попередньої 

олександрійської традиції співвідношення віри та розуму. На відміну від 

Климента та Орігена, Василь говорить про віру як продовження богопізнання 

там, де розум вже не здатний пізнавати, себто, перевертає концепцію 

олександрійців з ніг на голову. Згодом ми побачимо, що це бачення Василя, 

що, проте, не є настільки розроблене, як у Климента, в наступних поколіннях 

східно-християнського богослов’я буде продовжувати розвиватися. Серед 

дослідницької літератури з творчої спадщини Василя нам не вдалося знайти 

зауваження цієї зміни в працях Отця, зміна ця, проте, помічена дослідниками 

вже в працях наступних каппадокійських Отців – у Григорія Богослова та 

Григорія Нисського. Все ж, як бачимо, саме у Василя Великого ми вперше 

бачимо трансформацію олександрійської концепції.  

Розглянемо тепер ставлення каппадокійського Отця Церкви до грецької 

філософії, зокрема, в полеміці Василя з послідовниками аріанства. Найбільш 

оригінальним і гострим з послідовників Арія після Нікейського собору був 

Евномій [180, pp. 69-70], йому належить дві праці з назвами “Апологія”, де він 

з новою аргументацією розкриває аріанське богослов’я. У відповідь на першу 
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працю Василь пише працю “Проти Евномія”, в якій і виконує головне 

завдання християнського богослов’я того часу. Боротьба ця на сторінках праці 

святого “Проти Евномія” ведеться, з одного боку, з проголошенням 

непотрібності філософії для правильного віровчення, а з іншого боку, з 

залученнями самим святим Отцем філософських засобів аргументації [228, pp. 

334-335]. 

На думку каппадокійця, не потрібно філософської аргументації для 

доведення нествореності Христа: “Чи дійсно потрібні аристотелівські чи 

хрізіпівські умовиводи для нашого вчення, що ненароджений (Христос – 

прим. автора дисертації) не народився ні сам від себе, ні від іншого, що він 

не старіший і не молодший сам від себе?” [23, кн. 1]. Василь звинувачує 

Еномія у слідуванні за Аристотелем і “мудрістю князів віку цього” [23, кн. 1]. 

“Чи вигідно комусь називати це позбавленням, чи таким, що забороняє, чи 

заперечує, чи чим-небудь подібним, сперечатися не будемо, – пише святий 

про логічні побудови свого опонента, не бажаючи навіть входити у 

філософські суперечки [23, кн. 1]”. 

Проте є місця, в яких християнський богослов сам звинувачує в 

нелогічності ходів думки свого опонента: “неділимість і простоту, властивості 

за поняттями тотожні…, Евномій відрізняє між собою…[23, кн. 1]”. Та й сам 

Отець в суперечці звертається до логіки та аналогії [120, c. 47]: “якщо Бог 

нескладний, то і Син не може мати подібності з Ним. Бо скажи, чи не твердиш 

ти також, що і Син не має в Собі ні вигляду, ні об’єму, ні кількості, і що Він 

зовсім вільний від складності? Але думаю, що ти… не посмієш сказати про 

Сина що-небудь інше, ніж те, що говориш про Отця… Чому ж не 

благочестиво Того, хто не має вигляду, порівнювати з Тим, хто не має 

вигляду.. [23, кн. 1]”.  

Крім того, святий Василь у боротьбі зі своїм опонентом сам не обмежує 

себе філософськими термінами та ідеями, при тому не визнаючи запозичення 

їх з грецької філософії [205, c. 551-552; 120, с. 50]. Про вплив грецької 
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філософії на думку святого Василя в науці сказано достатньо багато, й 

переважна більшість вчених вважають, що християнський богослов активно 

використовував ідеї і термінологію головно Платона, Аристотеля і Плотіна 

[90, глава 3]. 

Що це? Суперечність і “подвійна бухгалтерія” в позиції каппадокійця чи 

такий підхід християнського мислителя до поєднання в богослов’ї віри і 

розуму насправді має якесь розумне пояснення. На жаль, Отець не звертав 

своєї уваги на цю колізію і не мав таких систематичних поглядів на проблему 

співвідношення віри і розуму, можливо, як зауважує Сергій Авєрінцев, через 

обмаль вільного часу, оскільки здебільшого займався організаційною 

діяльністю в Церкві, і не мав спеціального теоретичного інтересу [2, с. 66], і 

тому існує велика кількість варіантів вирішення цієї проблеми. Як зауважує 

Стефен Гільдебранд, наприклад, такий вчений як Вільям Тек звертає увагу 

перш за все на бібліоцентричність праць каппадокійця і неохочість 

використання Василем філософії у своїй творчості, а дослідник Еммануель де 

Медієта, навпаки, стверджує, що, на противагу ж власним словам, 

каппадокійський Отець використовує грецьку філософію на повну силу [198, 

р. 9]; такий розподіл у думках спостерігається між багатьма іншими вченими і 

найчастіше залежить від конфесійної приналежності окремого дослідника – 

католицькі і православні науковці здебільшого є на стороні Тека, протестанти 

та релігійні скептики підтримують де Медієту.  

Все ж для каппадокійця останньою інстанцією в богословській 

суперечці завжди є текст святого Письма і Передання: “Але якщо Син не 

рівняється з Отцем і не спілкується з тим, Хто народив Його; то сказали 

неправду Апостоли, сказали неправду Євангеліє і Сама Істина, Господь наш 

Ісус Христос [23, кн. 1]” і: “чи не повинні ми поважати велику кількість 

християн, і що тепер живуть, і всіх, хто з того часу, коли проповідано 

Євангеліє [23, кн. 1]”. 
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Важливим також є вклад християнського богослова в історію 

християнського богослов’я, пов'язаний з новим підходом до інтерпретації 

святого Письма і залученням до цього святого Передання. З одного боку, 

Василь слідує за традиціями символічного трактування святого Письма, що 

розвивали Климент Олександрійський і Оріген. Головна ціль священної 

герменевтики, говорить каппадокієць, полягає в осягненні глибинних смислів 

Писання, прихованих за символічними покровами мови [22]. Проте в пізніших 

працях він критичніше ставиться до символічного тлумачення священних 

текстів. Так, книга Буття приймається християнським богословом в його 

буквальному значенні. До алегоричного способу тлумачення, до якого деколи 

він дозволяє собі звертатися, каппадокієць в коментарі до неї ставиться 

обережно [90, глава 3]. 

Окрім того, вперше в історії християнства, як зазначає А. Лейн, 

каппадокієць у доктринальних суперечках звертається до літургійної традиції 

[205, р. 43]. Найбільше звернення до літургійної традиції Василем 

відбувається у доктринальному визначенні святого Духа як окремої іпостасі 

Трійці. Фактично, завдяки саме святому Василю літургія відіграла вирішальну 

роль в утвердженні формули “в ім’я Отця і Сина, і святого Духу” (Мат. 28:19)  

[228, р. 360]. 

Отже, попри розходження теорії і практики використання логічної і 

філософської аргументації в богослов’ї, пов’язаного, на наш погляд, з 

відсутністю в святого Василя зацікавлення створити цілісну і струнку теорію 

богопізнання і не відмежуванням ним потреби використання філософської 

аргументації для захисту біблійних інтуїцій від асиміляції чужорідних 

християнству грецьких ідей в церковне богослов’я і не визнання власних 

запозичень з античної мудрості, каппадокієць робить значний внесок в 

очищення християнського вчення від впливу еллінської філософії на 

християнське богослов’я. І, що головне, Василь робить перший внесок до 

вироблення нової в порівнянні з Климентом та Орігеном традиції в баченні 
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співвідношення віри та розуму в святоотцівському богослов’ї східного 

християнства. 

 

4.2. Григорій Богослов: віра як довершення нашого розуму 

Святий Григорій Назіанзин (330 – 390) є одним з найбільших 

християнських богословів ІV ст. Великої вченості та інтелектуального таланту 

праці святого Григорія, товариша двох інших великих каппадокійців: святого 

Василя Великого і святого Григорія Нисського (які мали на християнському 

Сході, як зауважує Ярослав Пелікан, таку ж вагу, як блаженний Августин на 

Заході [225, p. 6], стали класичною моделлю візантійської гомілетики (жанру 

церковної проповіді), стилю у прозі і, що найголовніше, твори Григорія 

зробили найбільший внесок у визначення догмату святої Трійці в богослов’ї 

Церкви, тому на Халкедонському соборі (451 р.) його названо Богословом. 

Так тільки ще називали в християнській традиції апостола Іоанна і 

візантійського монаха Симіона Нового Богослова, якого порівнювали із 

Григорієм. Згодом каппадокієць був визнаним також одним з трьох 

найбільших вчителів Східної традиції, разом з його товаришем Василем 

Великим та святим Іоанном Златоустом [184, р. хіі]. Григорій з Василем 

навчались в Афінах, здобуваючи дуже ґрунтовну на той час освіту, а згодом, 

вивчаючи праці Орігена, якого вважали своїм вчителем, склали на основі його 

вибраних праць виписки, відомі під назвою “Філокалії” [90, глава 4]. Разом зі 

святим Василем Великим і святим Григорієм Нисським, святий Григорій 

Богослов, відстоюючи ортодоксальне бачення тринітарної проблематики, 

боровся з єретичним вченням Арія, яке в ІV ст. розвивав його послідовник 

Евномій [117, c. 157].  

При тому, що, як ми побачимо згодом, в працях Назіанзина 

спостерігається певний вплив олександрійської традиції, перейнятої ним, 

швидше за все, від Орігена, все ж проблема співвідношення віри та розуму, 

поставлена вперше ґрунтовно в християнській літературі учителем Орігена, 
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Климентом Олександрійським, отримує в його працях інші наголоси13. 

Зумовлено це тим, що, хоча в Орігена і з’являється перша богословська 

система в історії християнської писемності, перед олександрійцями стояли 

перш за все апологетичні завдання, вони жили і творили ще тоді, коли 

християнство залишалося неофіційною релігією в Римській імперії і на часі 

стояла теоретична розробка підстав її захисту перед язичницькою критикою. 

Відтак, олександрійці, а головно Климент, підхід якого до вирішення 

проблеми співвідношення віри і розуму переймає Оріген, вирішували цю 

проблему так, аби бути переконливими перш за все для нехристиян. Тому 

олександрійці достатньо повно розкрили специфіку поняття віри як 

специфічного християнського феномену: її гносеологічний потенціал, зв'язок з 

грецькою філософією, її місце в душі людини і можливість розвитку у знання. 

Каппадокійців ж, що жили в час, коли навпаки виникла потреба у захисті 

ортодоксального християнства від самих же християн, що неправильно 

розуміли суть релігії Христа (себто, єретиків), цікавила в першу чергу інша 

сторона проблеми, що була пов’язана з богословським вирішенням гранично 

актуальної для даного часу тринітарної суперечки в Церкві. Тому, попри 

часткову подібність позицій олександрійців і каппадокійця стосовно 

вирішення проблеми співвідношення віри та розуму, як ми це побачимо в 

статті, в них ми знаходимо лише натяки на специфічну термінологію своїх 

попередників з Олександрії.  

В силу того, що наступництво від одного богослова до іншого в часи 

ранньої Церкви є для науки великою проблемою, не може бути й абсолютної 

певності, чи були знайомі каппадокійці зі спадщиною Климента. Є лише 

докази існування зв’язку каппадокійських богословів з наступником 

                                           

13 На нашу думку, і згодом ми спробуємо це довести, російський дослідник творчої спадщини 

Григорія Богослова, Микола Виноградов, при загалом вдалому висвітленні окремих сторін концепції 

богопізнання в Григорія, помилково вважає, що каппадокійський Отець слідує олександрійській традиції 

вирішення проблеми співвідношення віри і розуму [25, с. 173].  
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Климента, Орігеном [184, р. 293], в працях якого ми хоч і знаходимо 

Климентові погляди на проблему “Афіни і Єрусалим”, але в суттєво 

зверненому варіанті. Тому питання, наскільки каппадокійці і, зокрема, 

Григорій Назіанзин є наступниками олександрійської школи у розв’язанні 

проблеми співвідношення віри і знання є проблематичним.  

Отже, такі проблеми як сутність поняття віри, знання, розуму не мають 

у працях святого такого систематичного вирішення в порівняння з його 

олександрійським попередником, так само знаходимо у спадщині 

каппадокійця лише далекі відголоски Климентової концепції віри як акту 

розуму (πίστις) προαίρεσίς έστιν, ορεκτική τίνος ούσα, ή δρεξις νύν διανοητική 

[Stromatum. PG. T. 8. Col. 940]”), а знання як розумового процесу, що розвиває 

істини віри у розгорнуту богословську концепцію. Головним ж пафосом у 

розгляді проблеми “Афіни і Єрусалим” для Григорія було недопущення у 

сферу троїчного богослов’я логіки людського розуму, а це тоді було модою 

серед простого люду: “божественні предмети перетворюються в забаву так, як 

скачки на конях [40]”; і здійснено у працях головного противника ортодоксії 

того часу – Евномія, богослов’я якого було спробою раціоналізувати 

християнську релігію на підставі твердження про абсолютність пізнання 

людиною Бога [149, с. 365] і звідси, завдяки простим логічним міркуванням, а 

також деяким місцям зі святого Письма довести створеність Ісуса Христа, 

таким чином, фактично, зводячи нанівець сутність християнства. 

Каппадокійці заперечували такі високі можливості людського розуму. 

Зокрема, Григорій Богослов доводив, що у сфері пізнання Бога Самого по собі 

людину повинна вести віра, а не розум. Тому на відміну від олександрійців, 

які ставили і вирішували проблему “Афіни і Єрусалим” у термінах 

протистояння віри і знання, у Григорія, як і у Василя Великого, знаходимо 

протиставляння вірі розуму.  

Так, за Григорієм, для розуму в межах природного богослов’я, що 

користується звичними для грецької філософії аргументами, є очевидним саме 
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існування Бога: “Бог є творчою і змістовною першопричиною усього; цьому 

нас вчить і зір, і природний закон [45]”. 

Тому часто, де можливе чисто логічне міркування, головно в сфері 

природного богослов’я чи у спростуванні умовиводів єретичної думки 

Григорій користується чистим мисленням і надбанням грецької філософії14 

(наприклад, коли в його працях мова йде стосовно визначення природи імені 

[38], чи стосовно логічної необхідності існування одного, а не багатьох богів 

[46] і, більше того, посилається на її авторитет [45].  

Тож ми зустрічаємо й надзвичайний пієтет перед наукою, що 

притаманний святому Григорію так само, як і олександрійській традиції. Ще 

будучи юнаком Григорій загоряється полум’яною любов’ю до наук: ”І я 

намагався покласти хибні науки на службу справжнім… Проте ніколи мені не 

приходило на думку надати перевагу чому-небудь перед нашими заняттями 

[51]”.  

Термін “філософія” вживається назіанзинцем головно на позначення 

християнської теології [51, р. 72]. “Немає нічого більш непоборного, ніж 

філософія, – засвідчує свою любов до любомудрості Григорій, – нічого більш 

невловимого. Все може ослабнути, тільки не філософ… Непоборні тільки двоє 

– Бог і ангел; а третій – філософ, нематеріальний в матеріальному [43]”. 

Язичницька ж філософія, каже каппадокієць, лиш грає з тінями істини, в той 

час, як християнська філософія, може, не така витончена, але спрямовує до 

Бога [42], “християнське вчення твориться за способом рибаків, а не по-

аристотельськи, духовно, а не хитросплетіннями [41]”. 

Та попри самоочевидність існування Бога для святого Григорія, для 

нього неможливо одними силами людського розуму пізнання того, хто є Бог, 

                                           

14 Браян Далей відзначає використання святим Григорієм аргументації у з’ясуванні відношення 

трансцендентного Бога до світу, розробленою Аристотелем; доведенням існування Бога з наявності порядку у 

світі, розробленим стоїками. Та й загалом не можна не визнати, що, як це характерно для усієї патристичної 

думки, багато місць в працях каппадокійця просякнуті духом платонізму [190, рр. 34, 36] та неоплатонізму 

[79, с. 184]. 
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сутності Бога. Оскільки на питання, чи існує Бог десь чи ніде; питання, де був 

Він перед тим, як створив світ, не може бути відповіді, яка б задовольнила 

людський розум [45]. Окрім того, “не тільки світу Божого, – твердить Отець, – 

який вище усякого розуму і розуміння (Флп. 4: 7)… але навряд чи можливе 

для нас і точне пізнання створеного [45]”. 

 Коли йдеться про сутність Бога, то Григорій вимагає від віруючого 

зусиль не розуму, а віри, й поняття це в нього вже не ототожнюється з актом, 

як у Климента Олександрійського15: “Але якщо ти пройшов розумом 

(λογισμψ) повітря і все, що в повітрі, то торкнись вже зі мною неба і 

небесного? Але тут нехай водить нас більше віра (πίστις), ніж розум (λόγος) 

[Oratio XXVIII. PG. T. 36. Col. 68]”. “Як погляне на Тебе розум (λόγος)? Бо Ти 

не осягаєшся ніяким розумом [Hymnm ad Deum. PG. Т. 37. Col. 507]”. “Одне 

повинно підлягати вірі (πίστει), а інше розуму (λογισμοϊς) [Oratio 22 – De Pace 

2. PG. T. 35. Col. 1146]”. 

 Григорій Богослов дуже рідко, як ми наголошували, у своїх працях 

звертає увагу на з’ясування поняття віри. Віра, пише каппадокійський 

богослов, і тут ще є певна схожість на Климентове поняття віри як акту, є 

недопитливою згодою [35]. В англомовній дослідницькі літературі 

найвідомішим висловом стосовно поняття віри в святого Григорія (згодом ми 

ще повернемося до нього) є: “Віра є довершенням нашого розуму” (Ή γάρ 

πίστις, τοΰ καθ’ ημάς λόγου πλήροσις [Oratio XXXIX. PG. T. 36. Col. 104])16. На 

                                           

15 В християнській традиції це альтернативне Климентові розуміння віри (хоча і олександрієць 

говорить про нього [Error! Reference source not found., книга 5, глава 1], але не в такому розробленому 

варіанті, в якому є його центральна концепція віри) чіткіше проявляється в працях деяких Отців Церкви через 

розрізнення двох видів віри – віри як акту та віри як процесу. Кирило Єрусалимський пише: “Є два види віри: 

один – віра догматична, згода душі на що-небудь… Інший ж вид віри є даром благодаті. Ця віра… споглядає 

Бога [142]”, подібне говорить і Ісаак Сирін [83]. 

16 Цей один з небагатьох висловів святого Григорія, де поняття віри безпосередньо співвідноситься з 

поняттям розуму, перекладається на латинську і російську мову як: віра є довершенням нашого вчення (лат. – 

Fides quippe, doctrinae nostrae complemciitum est), (рос. - Ибо восполнение нашего учения есть вера). З усіх 

відомих нам перекладів Ярослав Пелікан [225, р. 27] і Фредерік Норріс (на жаль, доступу до цього перекладу 
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противагу розумуванню також слугує для Григорія те, через що, очевидно, 

здійснюється християнська віра – сповідування божественних Писань [50].  

Все, ж попри високий статус науки в працях каппадокійця, святий 

Григорій в порівнянні з Климентом [131, с. 609] більш однозначно ставиться 

до віри простих, неосвічених християн. “Якщо ж ти ще немовля, якщо донизу 

тягнешся розумом і не маєш сили піднятися до вищих знань, – пише святий 

вслід за ап. Павлом (1 Кор. 3: 2) – то будь коринтянином, харчуйся молоком 

[49]”. “Достатньо вчення простої віри, яку без мудрствувань спасає Бог. А 

якщо би віра доступна була одним мудрим, то надзвичайно бідним був би наш 

Бог [51]”.  

Набагато більше, ніж поняття віри задіяне Григорієм Богословом для 

характеристики процесу богопізнання поняття, що відіграє роль інструмента 

віри в богопізнанні [25, с. 182], – поняття розуму. “Віра і страх Божий, 

вихопивши розум з тіла, зробили їх непохитними стовпами (Πίστις γάρ 

έστήλωσε καί φόβος Θεού, Τόν νούν πρόωρον άρπάσας τών σωμάτων) [De Virtute. 

PG. T. 37. Col 728]. “Інші ж чистими очима розуму (νόου) побачать Бога 

[Carmina de se ipso. PG. T. 37. Col. 973]”. На відміну від олександрійців, святий 

Григорій не вважає, що нами може бути пізнані тільки енергії Бога, а не Бог 

Сам по собі. Ні, для Григорія через ікономію Божу (Божого замислу і справ 

щодо людини) частково Бог пізнається у своїй сутності [184, р. 296], а повне 

пізнання Бога, вважає святий Григорій, ми можемо здобути лише після смерті 

[39]. Так, приміром, він говорить: “Не можу ні думкою осягнути, ні вимовити 

                                                                                                                                          

в нас немає, ми судимо лише за назвою книги, яка, без сумніву, стосується аналізованого нами вислову) [221] 

перекладають слово “‘λόγου” як “reasoning” (мислення, розум), в іншому англійському перекладі [237, р. 603] 

– також близько за значенням до “reasoning” – як “argument” (доказ, аргумент). Обидва альтернативні 

переклади з формальної точи зору адекватні і рівносильні, проте з огляду на те, що в попередніх реченнях 

слово “λόγος” вживається святим Григорієм саме в значенні розуму (в російському перекладі невдало, на наш 

погляд, вжито замість “розум” “слово”, оскільки неясно про що взагалі йдеться: “когда, оставив веру, 

предпочитаем ей силу слова…”, в латинському спочатку перекладається також невдало, як “oratio” (слово), а 

пізніше, як “disserendi” (аргумент), в англійському знову таки – “argument”), ми перекладаємо цей вислів саме 

так.  
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Бога, настільки, наскільки бажаю. Осяяло, правда, очі розуму мого мале якесь 

осяяння принебесної, рівно світлої Трійці; але більша частина (для мого 

жалю) вислизнула від мене… [37]”.  

Григорій найчіткіше серед усіх Отців східної Церкви відрізняє ум від 

розуму: “Ум (νούς) – це внутрішнє і необмежене бачення17; а справа ума – 

мислення (νοησις) і відбиття в собі мислимого. Розум (λόγος) – пошук 

відбитків ума; [Definitiones minus exactae. PG. T. 34. Col. 947]”. Як зауважує 

протоієрей Вадим Леонов, у святоотцівській традиції такий поділ духовно-

споглядальної і інтелектуально-розсудкової здатності людини був широко 

розповсюджений. Переважно в святих Отців слово “розсудок” (διάνοια) 

означає здатність міркувати, робити аналіз подій, особистого досвіду, тобто, 

пристосовуватись до оточуючого світу. Слово ж “ум” (νούς) вказує на 

споглядальну здатність людини, він призначений для споглядання і пізнання 

Бога і надчуттєвого світу, тобто, для вищого духовного діяння людини. А 

слово “розум” (λόγος) може асоціюватися і з одним, і з іншим словом [101, с. 

2-7]. Додамо, що для праць Григорія Богослова найхарактерніша асоціація 

розуму саме з розсудком. І хоча, як вважає Анна Елверсон [192, р. 23], 

насправді Григорій, як здебільшого усі Отці Церкви [247, р. 114], не завжди 

чітко дотримується такої термінології, часто взаємозамінюючи ці поняття, 

проте все ж не можна не визнати, що таке розрізнення в Григорія певним 

чином прослідковується [247, р. 117]18. Тож саме в компетенцію ума входить 

                                           

17 Часто Григорій Богослов, як Климент Олександрійський [Error! Reference source not found., книга 

4, глава 25] та Оріген [124, с. 45], Розумом називає навіть Бога.  

18 На жаль, російський переклад творів святого Григорія, яким ми користувались поряд з оригіналом і 

перекладом на латинську мову, в тих місцях, де особливо важливе таке розрізнення, не виявляє його. Так, у 

наведених нами вище двох місцях, де йдеться про неможливість богопізнання розумом: “Але якщо ти 

пройшов розумом (λογισμψ) повітря і все, що в повітрі, то торкнись вже зі мною неба і небесного? Але тут 

нехай водить нас більше віра (πίστις), ніж розум (λόγος) [Oratio XXVIII. PG. T. 36. Col. 68]” і “Як погляне на 

Тебе розум (λόγος)? Бо Ти не осягаєшся ніяким розумом [Hymnm ad Deum. PG. Т. 37. Col. 507]” російський 

перекладач перекладає слово “λόγος”, як “ум” [36, 45], не роблячи відмінностей від слова “νούς”, яким святий 
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богопізнання. При чому, людський ум повинен, за каппадокійцем, для 

пізнання Бога прагнути до ума Божественного: “… переселенням ума до 

великого Ума (τού νοδς προς νούν μέγαν) [De Virtute. PG. T. 37. Col 728]” і таке 

прагнення у Григорія пов’язане з вже не використанням власних 

інтелектуальних засобів людського розуму, але із сприйняттям умом через 

віру Божественного Ума [238, p. 27]. Тому наближення людського ума до 

Божественного Ума вимагає, за святим Григорієм, як активних дій з боку 

людини, її очищення: “Любомудрствувати про Бога можна не усім; тому що 

здатні на те люди, випробувавши себе, котрі провели життя в спогляданні, 

перш за все очистили, принаймні, очищають, і душу, і тіло [44]”, так і 

пасивного сприйняття Божественної дії: “Нині перебуває з нами Дух, що 

дарує нам найясніше пізнання про Нього [45]”. 

Такий акцент на понятті ума як засобі пізнання Бога не є чимось новим 

для християнського богослов’я. В тому ж розумінні його як засобу пізнання 

Бога він широко використовується й Орігеном [124, с. 53]19. Для 

олександрійців і святого Григорія спільним є баченням обмеженості 

природного, дискурсивного розуму, якому відводиться головна роль в 

природному богослов’ї і службова роль в теоретичній полеміці з єрессю (що 

характерно в цілому, як ми зазначали, східній патристиці); і, відтак, висока 

оцінка ролі науки в богослов’ї. Подальше ж пізнання Бога, за ними, 

здійснюється в площині Одкровення: прийняття святого Духу і сповідання 

святого Письма та Передання. Відмінністю ж між вирішенням проблеми 

“Афіни і Єрусалим” в олександрійців та у Григорія є те, що поняття віри в 

олександрійській традиції ототожнюється з актом розуму, що приймає 

божественність Христа, а процес розкриття цього акту в богословську 

                                                                                                                                          

Григорій виражає інструмент богопізнання. Така перекладацька неточність суттєво ускладнює орієнтацію 

дослідника окресленої проблеми в творчості Григорія Богослова.  

19 Молодший представник патристики, один з перших християнських апологетів Юстин Філософ і 

Мученик, вклад якого в постановку та вирішення проблеми “Афіни і Єрусалим” також не можна переоцінити, 

був навпаки схильним негативно ставитися до цього поняття як богопізнавального інструменту [131, глава 4]. 
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концепцію належить до компетенції знання (“християнського гнозису”), тому 

віра для олександрійців є нижчою від знання [105]; а у святого Григорія 

поняття віри не протиставляється поняттю процесу і знання, – “віра є 

довершенням нашого розуму”, – вона присутня на кожному кроці 

богопізнання20. Таким чином, поняття віри в каппадокійця розуміється не в 

такому вузькому значенні як у Климента. Як зазначає Ярослав Пелікан, маючи 

на увазі, очевидно, широту концепції віри у каппадокіського Отця, теза 

святого Григорія: “Віра є довершенням нашого розуму”, яку він вважає 

лейтмотивом усієї концепції богопізнання Григорія, об’єднує в собі 

характерні для західної філософії і теології тези: “віра, що шукає розуміння” і 

“розуміння, що шукає віри” [225, р. 27].  

Через таку доволі непросту, насичену лінгвістичними нюансами і 

несистематично викладену концепцію богопізнання у каппадокійця часто у 

дослідників творчості Отця можна зустріти неадекватний погляд на 

вирішення окресленої проблеми каппадокійцем. Так, наприклад, Ричард 

Хенсон звинувачує Григорія у невмінні розрізняти природне богослов’я від 

Одкровення [195, р. 708], вказуючи на місце, де в святого справді йдеться про 

природне богослов’я, однак, очевидно, не бачачи великої кількості інших 

місць, де мова йде про осягнення Бога через Одкровення. Російський 

дослідник Павло Бутаков ж намагається довести, що, при високій оцінці 

філософії каппадокійцем, заборона святим Григорієм користуватися розумом 

у богослов’ї слугувала лише риторичним прийомом у полеміці проти Евномія 

[13, с. 167, 170). Як видно зі статті росіянина, автор не зауважує того, що 

загалом Отець обмежує можливість богопізнання розумом тільки в сфері 

пізнання сутності Бога, а не Бога в його творінні.  

Окремої уваги також заслуговує підхід Григорія до екзегези, тої частини 

християнського богослов’я, де концепція співвідношення віри та розуму 

                                           

20 Таке ж бачення потреби віри на усіх етапах богопізнання знаходимо і в західного апологета 

Тертуліана [160, с. 64-65]. 
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втілюється у практику. Каппадокієць, як і його попередники олександрійці, 

найнадійнішим джерелом божественних істин, як вже було сказано, вважає 

святе Письмо і Передання21. “Чи не краще ж мені коротко 

полюбомудрствувати про це з Писання, так як це і переконливіше, і вірніше 

ніж довгі розмірковування [45]”. Та попри наслідування Григорієм традиції 

духовної екзегетики Орігена [184, p. 180] і критику буквального прочитання 

Біблії (“людьми, які займались Божественним Писанням не злегка і не 

поверхово, а крізь букву проникали у внутрішнє, удостоїлись бачити 

сокровенну красу і осяялись Світлом бачення [47]”), з усієї творчої спадщини 

Григорія видно, що останній все ж тримався, як твердить Чарльз Каненгейзер, 

посередині між олександрійським алегоризмом та антіохійським буквалізмом 

[201, р. 749]. Таким чином, Назіанзин, на практиці реалізовуючи християнську 

концепцію співвідношення віри і розуму, не впадав у ті догматичні помилки, 

які допускав Оріген, надмірно алегоризуючи текст святого Писання22. 

Григорій Богослов, за висловом Фоми Аквінського, був єдиним східним 

богословом, у працях якого не було жодної єресі [117, с. 176].  

Отже, на відміну від Климента Олександрійського, який найґрунтовніше 

серед християнської письменників ранньої Церкви вирішував проблему 

співвідношення віри та розуму, святий Григорій Богослов, концепція 

вирішення проблеми “віри і розуму” якого має спільні місця з концепцією 

“віри і знання” Климента (однаково обидва віддають перевагу пізнанню 

Одкровення, що протистоїть пізнанню розумом, до компетенції якого входить 

лише природна теологія та логічна аргументація у суперечці з єрессю), 

ставить і вирішує окреслену проблему не так обширно та в іншому 

                                           

21 Так, у визнанні святого Духа Богом святий Григорій, слідуючи за своїм товаришем Василем 

Великим, також ґрунтує своє вчення спочатку на хресній формі, що збережена в Переданні, а вже згодом на 

тексті святого Письма [47]. 

22 Жан Планже справедливо вказує на те, що святий Григорій більше практично, аніж теоретично 

доклався до вирішення проблеми “Афіни і Єрусалим” [229, р. 261]. 
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термінологічному полі, де поняття віри має ширше, ніж у Климента, смислове 

наповнення. 

Окрім того, у святого Григорія, на відміну від олександрійця, чіткіше 

проговорена можливість спасіння однією вірою і відсутність необхідності 

заняттями науковим богослов’ям, при загальній високій його оцінці. Також 

каппадокійці і, зокрема, святий Григорій Богослов найбільше спричинилися 

до ортодоксального вирішення проблеми троїчності Бога, на практиці 

втілюючи християнську концепцію співвідношення віри і розуму, зберігаючи 

баланс між буквою і духом святого Писання, там, де це не зуміли зробити 

Климент Олександрійський і Оріген. Як вважає Дмитрієвський [71, с. 155], ці 

помилки раціоналізму Климента Церква повністю виправила в строго 

православному ключі саме в особах великих каппадокійців. 

 

4. 3. Григорій Нисський: віра як вінець богопізнання 

Звернімося до третього великого каппадокійського Отця – Григорія 

Нисського (335 – 394). Григорія справедливо називають найбільш освіченим 

християнським богословом свого часу. Якщо Василь Великий був більше 

практиком, а Григорій Назіазин – красномовцем, то брат Василя, Григорій 

Нисський – філософом [121, с. 4]. У східному християнському богослов’ї за 

обсягом охоплення проблематики Григорія можна порівняти хіба що з 

Орігеном [121, с. 16]. Так як і олександрієць, каппадокієць, правда, меншою 

мірою, мав не безхмарні стосунки з ортодоксією. Томас Торренс твердить, що 

Григорій Нисський відійшов від Нікейської ортодоксії під впливом грецької 

філософії, Роберт Дженсон вважає, що Нисський еллінізує Євангеліє [213, р. 

49]. Віктор Нєсмєлов пише ж, що Григорій робив філософію християнською, а 

християнське богослов’я філософським, не переінакшуючи при цьому 

догмати [121, с. 7]. Дійсно, Оріген сильно вплинув на Григорія, через що дещо 

постраждав авторитет останнього після засудження Орігена, проте Сьомий 

Вселенський Собор все таки знову відновив його [117, с. 181].  
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Перейдемо до теорії богопізнання святого Отця. В одній з своїх праць 

Григорій говорить про пророка Іллю та предтечу Христа Івана в якості 

прикладу для тих, хто шукає пізнання Бога. “Вони, – каже богослов цілковито 

в дусі своїх попередників Отців Східної Церкви, – відділилися від мирських 

турбот; життя в пустелі звільняє їх від звикання до ілюзій, які приходять через 

органи чуття і які змушують їх заплутатися і впасти в оману в оцінці того, що 

є добром. Будь-хто, – пише далі Отець, – хто бажає бути з'єднаним з Богом, не 

повинен дозволяти розуму мати справу з мирськими речами [204, р. 37]”. А 

для цього потрібно вийти за рамки як області почуттів, так і споглядання 

умоосяжних речей. І цей процес здійснює розум (διάνοια), що грає 

визначальну роль як на рівні почуттів, так і на рівні умоосяжності і в 

просуванні поза умоосяжні речі [204, р. 49]. Григорій каже, що розум 

подібний на двері, через які наречений входить, аби перебувати з нареченою23 

[204, p. 60]. Вийшовши за межі умоосяжних речей, ум проникає, як каже 

Нисський, у присутність Божу [204, р. 49] та життя божества [121, с. 149].  

Григорій не використовує якогось одного терміну для позначення 

розуму, але найчастіше вживає для цього слова “διάνοια” і “νόος” [204, р. 35]. 

Цим він, як твердить Мартін Лард, сильно відрізняється від Платона, який у 

своїй відомій алегорії печери використовує такі епістемологічні терміни як ум 

(νόος), розум (διάνοια) і віра (пίστις). Платон твердить, що розум (διάνοια) 

поступається уму (νόος) і обмежується дискурсивністю, тоді як ум означає 

недискурсивне, інтуїтивне розумінням перших принципів. Для Григорія ж між 

умом та розумом, продовжує Лард, не існує особливої відмінності [204, р. 57]. 

Так, наприклад, у своєму творі “Про невинність” ми бачимо, що саме διάνοια 

бореться з пристрастю. Але трохи далі в цьому ж творі ця ж функція 

приписується νόος [204, р. 58]. Ця взаємозамінність термінології 

продовжується і у пізніших працях Григорія. У “Житті Мойсея” він 

                                           

23 Ця метафора нареченої та нареченого, яку Григорій бере зі Старого Завіту, відображає відносини 

між людиною та Богом.  

http://biblehub.com/greek/1271.htm
http://biblehub.com/greek/1271.htm
http://biblehub.com/greek/1271.htm
http://biblehub.com/greek/1271.htm
http://biblehub.com/greek/1271.htm
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стверджує, що підійти до божественного знання і увійти у пітьму, де є Бог, 

може διάνοια. Але можливість досягнення цього ж піднесеного стану душі 

також приписується νόος, що входить у невидиме і непізнаване; і там бачить 

Бога [204, р. 58]. Як зазначає Вальтер Фолкер, це стосується і Філона, і 

Климента Олександрійського, для яких νόος і διάνοια є так само практично 

синонінами [244, S. 366]. 

У ”Житті Мойсея” Григорій говорить про здатність розуму (διάνοια) 

діяти хаотично. Втім на допомогу йому приходить хрещення та Писання [204, 

р. 40]. Тому “турбота, – пише Григорій, – справжнього життя полягає в тому, 

щоб висота душі не знизилася від напору задоволень і щоб розум наш, замість 

того, щоб піднятися до неба і споглядати там, не занепав, занурившись у 

пристрасті плоті і крові. Бо як може душа, прикута до низьких плотських 

задоволень і спрямувавши всі бажання до людських пристрастей, вільним 

оком дивитися на споріднене собі і розумне (νοητον) світло? Коли через якусь 

дурну та неосвічену схильність схиляється до предметів матеріальних, – пише 

Отець [59, с. 317]”. Отже, моральна чистота для Григорія Нисського і, як ми 

бачили, для загалом усіх представників східної патристики, є необхідним 

елементом богопізнання. Як каже Григорій, “душа не інакше може з'єднатися 

з нетлінним Богом, як зробившись і сама, наскільки можливо, через чисту 

цнотливість, щоб подібним сприйняти подібне, ніби дзеркалом – чистоту 

Божу, ставши такою, щоб через участь в першообразній красі і через 

відображення її, і самій отримати її вигляд [59, с. 340]”.  

У той час, як латонічна традиція, як правило, підпорядковувала чесноти 

знанню, етику – епістемології, вважаючи, що існує тісний зв'язок між ними, в 

Григорія ми не бачимо такого підпорядкування. Попри те, що Богослов також 

підтримує тісні відносини між ними, вони не постають у нього як 

субординативні, але мають рівні права. Правда, у праці “Про невинність”, 

очевидно, одній з перших його праць, таке підпорядкування є, але в більш 

пізніх робіт, як твердить Лард, він говорить про інше: доброчесність, вважає 

http://biblehub.com/greek/1271.htm
http://biblehub.com/greek/1271.htm
http://biblehub.com/greek/1271.htm
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Отець, є не тільки умовою можливості пізнання, але і знання також служить в 

якості кроку до більшої доброчесності [204, р. 203].  

Міркуючи над природним богопізнанням, Григорій твердить, що 

непотрібна якась особлива допомога Бога через Писання чи хрещення для 

впевненості в тому, що Бог існує. “Бо немає такого сліпця по розуму 

(Διάνοιαν), – каже Отець, – який би сам не розумів, що головна, перша і єдина 

краса, і благо, і чистота є Богом усього, і ніхто не сліпий розумом настільки, 

щоб не зрозуміти цього самому [De virginitate. PG. Т. 46. Col. 369]”. В. 

Нєсмєлов вважає, що тут Григорій Нисський, як і усі Отці IV ст., відходить від 

олександрійської традиції. Так, на думку Климента Олександрійського, 

твердить Нєсмєлов, доказ існування Бога з зовнішнього світу є неможливим, 

оскільки для цього потрібно щось, що б існувало до Бога [121, с. 118], хоча, 

потрібно додати, все ж для Климента існування Бога можна вивести з 

гармонії, що панує у світі [210, р. 93]. 

Втім, на відміну від очевидності існування Бога, для Нисського, що 

відстоює східно-християнську традицію апофатичності в богопізнанні, 

сутність Його є непізнаваною. Традиція ця починається вже від Іринея 

Ліонського, який відрізняв енергію Бога від Його сутності. Василь Великий ж, 

як ми бачили, проговорив цю відмінність найчіткіше, по-кантіанськи 

запропонувавши, як пише Нєсмєлов, поняття сутності Божої розуміти як свого 

роду річ в собі [121, с. 133]. Отець говорить, що ми можемо знати щось про 

божество тільки через Божі справи, але божественна природа не може бути 

зрозумілою. Такий хід думок Григорій, твердить Лард, явно перебирає у ап. 

Павла (Рим. 1: 20). 

Окрім того, навіть знання божественних енергій, тобто Божих справ, а 

не сутності, є для людини, твердить Нисський, невичерпними [204, р. 135]. 

Все богослов'я і духовність Григорія спираються на переконання в 

нескінченності Бога. Бог, за святим Отцем, в певний спосіб може бути 

пізнаний людиною, але ніколи до кінця. Людина, каже Отець, обмежене 
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творіння, не може проникнути в Божу сутність, хоча і може проникати в Його 

нескінченність. Людина має можливість звільнитися з-під влади гріха і 

ставати все ближчою до Бога. На цьому шляху вона може просуватися без 

кінця, оскільки неможливо досягти досконалість [250, s. 157]. “Так і нині 

душа, – пише богослов, – що вступила в єднання з Богом, не має ситості в 

насолоді. Чим рясніше наповнюється втішним, тим сильніше діють в ній 

бажання [15 c. 27]”. 

Проте в повній апофатичності сутності Бога Григорій не є таким 

впевненим: здебільшого він говорить так тільки в полеміці з Евномієм, з яким 

святий Отець продовжував дискусію, розпочату ще його братом Василем 

Великим, проте в інших місцях, і навіть в окремих місцях в суперечці з 

Евномієм, Григорій не такий категоричний у цьому [121, с. 153].  

“Сутність Божа, – пише Григорій, – перевищує всяке розуміння, поняття 

ж, яке про Нього складається у нас, є лише подібністю шуканого, бо показує 

не самий образ, “його ж ніхто не бачив, і не може бачити” (1 Тим. 6, 16), але, 

як в дзеркалі і в загадкових рисах, відтінюється деяке уявлення шуканого, що 

складається в душах з якихось здогадів... Тому Писання говорить, що душа, 

керована такими поняттями до безперестанної думки про незбагненне, 

повинна однією вірою направляти себе в обитель сутності, що перевершує 

всякий розум [53, с. 76]”. Тож саме віра, за Григорієм, говорить Лард, осягає 

Бога, на що не здатний розум [204, p. 17]. Вальтер Фолкер твердить, що таким 

чином Григорій надає вірі високий гносеологічний статус, помістивши її вище 

рівня дискурсивного розуму. Німецький вчений також твердить, що віра має 

різні рівні сенсу, починаючи зі згоди з вченням Христа, а згодом росте і 

розвивається як засіб єднання з Богом. Дійсно, віра, за Нисським, має 

першорядне значення як у сфері знання, так і в царстві чеснот. У цьому 

Григорій є більш-менш в гармонії з олександрійською традицією. Проте, 

визнає Фолкер, коли Григорій приписує вірі можливості, які перевищують 

розум, він розлучається із нею [244, S. 141]. Верна Харрісон зауважує, що віра 
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у Григорія знаходиться не на початку шляху до Бога, а на різних етапах 

зростання знань [196, р. 64]. І такий відхід від раціоналістичної концепції віри, 

як ми її назвали на попередніх сторінках, ми можемо з повним правом 

вважити відходом до містичної концепції. Тоді як віра в теорії богопізнання 

Климента Олександрійського, віра як початок богопізнання має значення 

подібне до наукової інтуїції, яку згодом науковцю потрібно розвинути 

дискурсивно, віра в баченні Нисського, що має місце на кожному етапі 

богопізнання, як це ми вже бачили у розділах про Василя Великого та 

Григорія Богослова, і вперше у працях Нисського, чітко виступає як 

заключний етап богопізнання, де саме завдяки тільки ній здійснюється 

містичне єднання людини з Богом. В такому випадку концепцію Климента 

співвідношення віри та розуму, що можна cum grano salis назвати відомим 

латинським висловом “Fides quaerens intellectum” (віра, що шукає розуміння), 

бачення Григорія, що за ступенем розробленості, можна назвати концепцією, 

поєднує дві тези: “віра, що шукає розуміння” та “розум, що шукає віру”; й, 

попри перебування віри в теорії Нисського на усіх щаблях сходження людини 

до Бога, найвиразніше протиставлення розуму вірі бачимо саме на останньому 

щаблі, де розум вже втрачає будь-яку компетентність.  

Евномій ж вважав, що божественне Одкровення є істинним, коли воно 

постає істинним перед людським розумом [121, с. 11]. Але Григорій на 

прикладі книги “Пісні пісень” твердить, що шлях до Бога починається як 

пошук знань, знань про сутність Бога, і це прагнення людини до знань 

відображає любов до Бога, хоча Він і уникає людської думки, бо в кінці цього 

сходження ми знаходимо не знання, а віру [204, р. 89]. “Душа, – твердить 

святий Отець, – прийшовши, як думала, на саму вершину того, що чекала і 

помисливши собі, що є вже у найтіснішому єднанні з Коханим, вчинене 

єднання з благом іменує “ложем”… Але… розуміє, що від досягнення 

досконалості вона настільки ж далека, як ніби і не приступала ще до 

початку… Тоді, залишивши все… говорить: залишивши все творіння, і 
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пройшовши все умоосяжне в творінні, минувши всякий доступний шлях, 

вірою “осягну” Улюбленого, і вже не випущу з обіймів віри Віднайденого, 

тримаючись його, поки не буде всередині вмістилища мого. А вмістилище, без 

сумніву, є серце, яке тоді робиться містким для Божественного вселення… 

[54, с. 156]”.  

Григорій пише, що Евномій цілком впевнений, що може осягнути того, 

кого, на думку Григорія, ніхто не бачив. Святий Отець нарікає, що Евномій не 

бачить, що віра є вищою, від будь-якого логічного міркування [204, р. 78]. Він 

думає, твердить Григорій, що Бог може бути зрозумілим через логічне 

міркування. Ні, каже, каппадокієць, це прерогатива віри, віри, а не розуміння 

[204, р. 78].  

Хоча Григорій не завжди дуже ясно висловлюється з цього питання. В 

деяких місцях своїх праць він пише, що розум (διάνοια), так, як і віра (пίστις), 

може, справедливо вважає Лард, виступати посередником в живій присутності 

Бога. У Слові 11-тому на “Пісню Пісень” саме розум стоїть біля дверей, яких 

торкається Слово (Христос) і через які Слово входить і живе. Але в Слові 4-

тому, вже віра, як наконечник стріли, осягає живу присутність Бога. Таким 

чином, вважає Лард, віра і розум можуть час від часу мати одне й те ж 

значення (це тою самою мірою ми можемо сказати і про будь-якого Отця 

східної Церкви), але коли Григорій хоче бути конкретнішим і підкреслити 

досвід єднання з Богом, він вживає поняття віри. У цьому і полягає різниця: як 

розум, так віра можуть ввести в Святая Святих, пітьму, де перебуває Бог, але в 

цьому недискурсивному святилищі розум вже не може виконувати свої 

функції. Віра ж, навпаки, може осягнути Бога, правда не когнітивним 

розумінням, а через єднання поза образами та поняттями [204, р. 209]. У “Про 

невинність”, очевидно, одній з напершій його праць, Григорій каже, що Давид 

споглядав умоглядні речі “одним тільки розумом”. Григорій використовує тут 

слово “διάνοια”. Але вже у ”Проти Евномія” він говорить про це ж, але в 

термінах віри, а не розуму. Що стосується того, чи розум діє в даному випадку 

http://biblehub.com/greek/1271.htm
http://biblehub.com/greek/1271.htm


 93 

дискурсивно, то цей уривок не дає, вважає Лярд, однозначного розуміння. 

Апофатичний елемент, продовжує вчений, не є дискурсивним, але, з іншого 

боку, розум функціонує на дискурсивному рівні, коли йдеться про іменування 

різних небесних сфер і дослідження усього ангельського порядку [204, р. 44]. 

Хоча Бернар Потьє вважає, що рух до віри є рухом розуму, він далі показує, 

що, незважаючи на те, що віра і розум є гносеологічними категоріями, між 

ними є помітний розрив. Якщо у ранніх творах Григорія, говорить Потьє, 

можна знайти більшу єдність між цими засобами богопізнання, то після 

суперечки з Евномієм мисленню більш радикально відмовлено в доступі до 

зустрічі з Богом [231, р. 207-214].  

Важливо зазначити, що схема богопізнання Нисського є в головних 

рисах фактично тотожною схемі неоплатоніків [204, р. 5]. Так, за Плотіном 

також, знаючий розум людини споглядає умоглядні речі розумінням і 

засобами мови. Але люблячий розум знаходиться на більш високому рівні, він 

не характеризується вже диискурсивністю, а виходить за її межі, поєднуючись 

з Богом [204, р. 120]. Плотін говорить, що, перш ніж торкнутися Добра, яке 

знаходиться за межами будь-якого знання, потрібно спочатку досягти деякого 

знання про нього. Проте, піднявшись до вершин, розум (νόος) повинен все ж 

відмовитися від цього знання [204, р. 121]. 

Порфірій також пише про віру як засіб єднання з Богом. “Чотири 

“елементи”, чотири стихії, – пише знаний дослідник античної філософії 

Олексій Лосєв про поняття віри в неоплатоніків, – найбільше допомагають 

людині в ставленні до божества: віра, істина, любов і надія. Треба вірити, що 

єдиний порятунок – у зверненні до бога. Повіривши, треба щосили прагнути 

дізнатися істину про Бога. Взнавши Бога, людина починає любити його. А 

того, хто любить Бога, добрі надії живлять в душі все життя; цими добрими 

надіями добрі люди перевершують злих [103, с. 142]”. Все ж джерела у них, 

вважає Лард, різні: у Григорія – це Біблія, а в Прокла – Халдейські оракули, 

головна ж відмінність між двома концепціями віри полягає у діалогічному 
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характері християнської віри [204, р. 128]: в той час, як Бог неоплатоніків є 

пасивним в процесі богопізнання, Бог християн бере активну участь в цьому 

процесі.  

Тож Григорій Нисський, як справедливо вважає Лард, приписує 

поняттю віри якості, які неоплатонізм наділяв ум (νόος) [204, р. 3], а згодом у 

Прокла з’являється тотожне каппадакійцю поняття віри. Все ж Нисський ідею 

об’єднавчої властивості віри бере, вважає вчений, зі Старого Завіту [204, р. 3]. 

Так само й для Філона віра була “царицею чеснот” і він приписував їй 

здатність єднатися з Богом: “Благочестя, – пише іудейський апологет, – 

безумовно, і віра, бо ці чесноти налаштовують і об'єднують наміри серця з 

нетлінним Буттям: як от Авраам, коли він вважав, як кажуть, наблизиться до 

Бога (Бут. 18: 23 ) [204, р. 3]”. Не можна не провести й паралелі з ап. Павлом, 

для якого віра теж є посередником єднання з Богом [204, р. 99]. 

В той час, як це осягнення за допомогою віри є поза рівнем 

дискурсивного мислення, воно згодом, за Нисським, може бути вираженим у 

формі певним чином вміщення в собі Бога. Класичне місце в цьому 

відношенні є образ нареченою в шостій проповіді на “Пісню Пісень”, яка, 

знайшовши Коханого за допомогою віри, стає місцем життя для Бога. Для 

Канву, це осягнення вірою має наслідком перебування Слова в душі. Але 

твердження того, що віра є за межами думки не повинно означати, що вона не 

має нічого спільного з дискурсивним мисленням, віра, твердить Марієт 

Канвю, намагається перевести себе в поняття, хоча нескінченність 

божественної сутності є несумісною з кінцевою дискурсивною думкою [186, 

p. 63]. Лард так характеризує поняття віри в працях Отця: віра, каже він, сама 

по собі забезпечує єднання протилежностей – знання і незнання [204, р. 90]. У 

своєму недавньому дослідженні ранньої історії негативної теології Дейдра 

Карабін каже, що для Григорія Нисського отримане в темряві знання є 

знанням того, що про Бога не може бути ніякого знання [187, p. 254]. 
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Святий Отець, так само як вся східно-християнська традиція, 

починаючи від Климента Олександрійського, говорить про єднання з Богом в 

термінах містичного екстазу. “Невимовну і незбагненну красу в блаженній 

нестямі бачив, звичайно, настільки, наскільки можливо бачити людині, коли 

вона зречеться від поривів плоті і одним розумом увійде в споглядання 

безтілесного і умоглядного [59, с. 333]”. 

Коли ми говорили, що Григорій у деяких місцях все ж залишає місце 

для пізнання сутності Бога, то робить він це лише завдяки своєму розумінню 

віри. Так, віра, твердить Лард, може забезпечити контакт з Божою сутністю, і 

Нисський каже про це, звертаючись до авторитету ап. Павла: в “Посланні до 

Євреїв” апостол говорить про бачення того, що не можна побачити (Євр. 11: 

27) [204, р. 76] і прямо твердить, що “лише вірою можна осягнути Божу 

сутність [121, с. 155]”. Потьє підсумовує вчення Григорія таким чином: 

“Загальне вчення Григорія полягає в тому, що знання, яке не осягає того, хто 

Бог є, приводить нас до Його енергій, а віра, торкається Бога, такого яким Він 

є [231, р. 209]”. 

Клавдія Деcальво слушно зауважує, що Григорій, так вивищуючи віру, 

робить драматичне коригування традиційного платонівського вчення про рівні 

знання. Григорій усуває віру зі сфери гадки і розміщує її у верхній частині 

ноетичної сфери, над знанням. І цю відмінність, каже дослідниця, Григорій 

пояснює онтологічною відірваністю безконечного Бога Христа від кінцевої 

людини [191, р. 215-235 і 55, с. 219]. Можна погодитися з Фолькером, що коли 

Григорій говорить про віру в такій піднесеній манері, він відходить від 

олександрійської традиції, яка врешті-решт витісняла віру знаннями [244, S. 

143]. 

Григорій перераховує дві найпопулярніші позиції, які були прийняті 

серед медичних і філософських письменників його часу стосовно того, яким 

органом здійснюється богопізнання: деякі з цих письменників, за його 

словами, визначили місцезнаходження цього органу в серці, а інші розмістили 
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його в мозку. Перша позиція була підтримувана стоїками та аристотеліками, 

друга ж – платоніками. Григорій намагається, справедливо вважає Сюзан 

Вессель, поєднувати обидві позиції [245, р. 32]. Ось, для прикладу, характерне 

місце з його праці “Про невинність”: “Залишитися в невіданні тієї 

божественної і нетлінної насолоди, якої за природою властиво досягти лише 

чистому серцю за сприяння Божественного начала в нас – розуму [59, с. 318]”. 

Лев Карсавін слушно зауважує також ще інший бік в проблемі 

співвідношення віри та розуму в працях каппадокійця. “Якщо, – пише він про 

Нисського, – безплідним та небезпечним є знання заради знання, не достатньо 

і одного дотримання заповідей. Християнин зобов'язаний досліджувати віру: 

інакше він виявляє “недолік благочестя” і грішить. Тільки дослідження це не 

повинно вироджуватися в порожню, зовнішню діалектику, в “аристотелеве 

зломистецтво”, але виходити з безсумнівного змісту віри. Істинність же його 

обґрунтована святим Письмом, а істинність розуміння і тлумачення Писання 

лежить в тому, що дійшло до нас через християнську традицію [131, с. 119]”.  

Потрібно також охарактеризувати ставлення святого Отця до грецької 

філософії. Як каже Нєсмєлов, Григорій серед каппадокійців з особливим 

натхненням вивчав філософію, але тільки для того, аби згодом засудити її 

[121, с. 6]. “Якщо ж бездітна і безплідна царська дочка (під ім'ям якої, думаю, 

ми розуміємо власне зовнішню філософію), – пише Отець, – привласнюючи 

собі новонародженого, готується назватися його матір'ю: то оце слово 

дозволяє доти не припиняти стосунки з цією несправжньою матір'ю, поки 

новонароджений бачить в собі недосконалість років. А хто приходить вже у 

старші роки, як довідуємося на прикладі Мойсея, той стане вважати для себе 

соромом іменуватися сином бездітної за сутністю [57, с. 261]”. Хоча, як і інші 

каппадокійці, в полеміці з Евномієм на предмет іпостасей Бога, Нисський, де 

це можна, користується чистою логікою [56 с. 186]. 

Нарешті слід сказати про екзегетику святого Григорія. Як і його 

попередники, східні Отці Церкви, Нисський загалом бачив необхідним 
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поєднувати символічний та буквальний смисл Писання. Григорій говорить, 

що “роблячи явним таємну в висловах мудрість здоровими поняттями… не 

робимо нічого неправильного, намагаючись в Божественному і 

богодухновенному Писанні всіляко вловити корисне для нас [60, с. 1-3]”. Й 

так Григорій пояснює, де потрібно користатися символічним, а де – 

буквальним розумінням. “Так що, якщо корисним є скільки-небудь буквальне 

читання, то воно повинне розумітися в тому сенсі, в якому сказане, і ми маємо 

вже готовим те, що потрібно: якщо ж щось сказане приховано і загадково, і 

ймовірно не служитиме на користь за найближчим цим розумінням, то такі 

вислови, будемо розуміти в іншому значенні, розуміючи сказане, або як 

притчу, або як темне слово, або як вислови мудрих, або як одну із загадок. Бо 

великий Апостол каже, що “Закон духовним є (Рим. 7, 14)”, “буква вбиває , а 

дух оживляє” (2 Кор. 3, 6) [60, с. 1-3]”.  

Отже, у підсумку треба сказати, що концепція проблеми співвідношення 

віри та розуму Григорія Нисського має чіткі риси новаторства в традиції 

східної патристики. Якщо для Климента Олександрійського та Орігена віра 

головно мала місце лише на початку богопізнання, а далі в цей процес 

вступало знання; й таку концепцію ми назвали раціоналістичною; то вже у 

перших каппадокійців (Василя Великого та Григорія Богослова) віра та розум 

співпрацюють на усіх рівнях богопізнання, а в працях Нисського, окрім 

продовження традиції каппадокійців, вперше поняття віри чітко асоціюється 

із засобом єдності з Богом, що є останнім щаблем богопізнання, і де вже немає 

місця розуму.   

 

4.4. Висновки до розділу 

Видатна роль каппадокійських Отців в розробці східно-християнського 

богослов’я викликала потребу в дослідженні їх поглядів на співвідношення 

віри та розуму. 
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На відміну від Климента Олександрійського, який найґрунтовніше серед 

християнськох письменників ранньої Церкви вирішував проблему 

співвідношення віри та знання, каппадокійці ставлять і вирішують окреслену 

проблему не так обширно та в іншому термінологічному полі, де поняття віри 

має ширше, ніж у Климента, смислове наповнення. 

Каппадокійські Отці найбільше спричинилися до ортодоксального 

вирішення проблеми троїчності Бога, на практиці втілюючи християнську 

концепцію співвідношення віри і розуму, зберігаючи баланс між буквою і 

духом святого Писання, там, де це не зуміли зробити Климент 

Олександрійський і Оріген. 

Найбільш ж новаторською концепцією проблеми співвідношення віри 

та розуму стала концепція Григорія Нисського. Для Климента 

Олександрійського та Орігена віра головно мала місце лише на початку 

богопізнання, а далі мало місце знання (таку концепцію ми назвали 

раціоналістичною); то вже у перших каппадокійців (Василя Великого та 

Григорія Богослова) віра та розум співпрацюють на усіх рівнях богопізнання, 

а в працях Нисського, окрім продовження традиції каппадокійців, вперше 

поняття віри чітко асоціюється із засобом єдності з Богом, що є останнім 

щаблем богопізнання, і де вже не має місця розуму. Таке бачення проблеми 

“Афіни і Єрусалим” ми назвали містичною концепцію співвідношення віри та 

розуму.  
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Розділ 5. Утвердження містичної концепції 

співвідношення віри і розуму: псевдо-Діонісій Ареопагіт, 

Максим Сповідник, Іоанн Дамаскін та Григорій Палама 

 

5.1. Псевдо-Діонісій: радикальний апофатизм та досвід зустрічі з 

Богом 

Поглянувши на візантійське богослов’я у більш загальній перспективі, 

ми побачимо, що з часу великих каппадокійців воно стало наближатися до 

більш простого типу і ставало чужим не тільки до орігеністично-

ідеалістичних крайнощів, але і взагалі до філософсько-відсторонених 

тонкощів. На той час були лише Ареопагітки (так називається корпус праць 

автора, що хотів назвати себе Діонісієм Ареопагітом), про які ми зараз 

говоритимемо, які чи не єдині задовольняли потребу Візантії у філософії і 

систематизації церковного культу [72, с. 20-22]. 

Перейдемо тепер до аналізу Ареопагітиків, творів невідомого автора, що 

стали відомим на початку VІ ст. і значно вплинули на християнську традицію 

до наших днів [209, p. 18]. Перша згадка про Ареопагітики з’явилася в 533 р. у 

Константинополі. Спочатку вони використовувались для захисту єресі 

монофізитства. У VІІ ст. до них зібрав коментарі (схолії) Максим Сповідник, 

але автором більшості з них, очевидно, був Іоанн Скіфольський [158, с. 121]. 

Згодом разом з великою популярністю на християнському Сході, на Заході 

вони також викликали серйозне зацікавлення: їх перекладав Іоанн Скот 

Еріугена і рясно цитував Фома Аквінський [234, с. 14].  

Проте з часом, особливо з епохи Відродження, вчені почали 

зауважувати анахронізми в Ареопагітиках. Так, майже у кожному параграфі 

творів зустрічаються ідеї і навіть цілі цитати з неоплатонічної традиції у 

проклівському варіанті [234, р. 13], а також каппадокійська термінологія [11, 
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с. 10]. Врешті у ХХ ст. науковці остаточно розвіяли усі сумніви, філологічно 

довівши залежність Ареопагітиків від Прокла [236, p. 17]. До цих пір є 

актуальним цілий ряд припущень щодо справжнього авторства Ареопагітиків 

[236, p. 13]. 

Світогляд псевдо-Діонісія, попри загалом християнський характер 

(найбільше вплинули на автора Ареопагітиків, як вважають дослідники його 

праць, олександрійці [209, р. 14], каппадокійські Отці, Кирило Єрусалимський 

і Макарій Єгипетський [209, р. 114-116]), зазнав, як ми вже сказали, сильного 

впливу неоплатоніків [209, р. 21]. Не дивлячись на очевидну нечіткість 

христологічних погядів в корпусі праць невідомого автора24, автор 

Ареопагітиків, і у цьому його найбільша заслуга, зумів виразити, як каже 

Флоровський, справжній християнський підхід до богопізнання, будучи у 

вченні про богопізнання послідовником каппадокійців, особливо Григорія 

Нисського [158, с. 126] і переформувавши зсередини неоплатонічну 

термінологію богопізнання [117, с. 301]25. Невипадково псевдонім у автора 

Ареопагітиків пов'язаний саме з Ареопагітом [209, 6 р. 11], місцем, де ап. 

Павло проповідував християнство грекам. Іоанн Мейендорф пише, що псевдо-

Діонісій зумів успішніше, ніж Оріген (якого справедливо вважають першим, 

хто це зробив) поєднати християнське та грецьке світобачення [117, с. 301]. 

Важливо зауважити, що, як зазначає Кларенс Ролт, платонізм з ІІІ до V-VI ст. 

для грецького Сходу був звичним засобом вираження будь-якої гуманітарної 

думки. Не існувало, фактично, жодного автора прози, який би в цей час не 

відчув впливу Платона [236, p. 4]. 

                                           

24 Хоча, для прикладу, Дмитро Бірюков вважає, що христологія Діонісія лежить в руслі 

православного християнства, а можливість монофізитської інтерпретації праць богослова пов’язана з 

нечіткістю його думок щодо христології [11, с. 20]. 

25 Варто зазначити, що видатні його попередники, каппадокійці не зазнали ще такого сильно впливу 

неоплатонізму, а були здебільшого платоніками [174, с. 193]. 
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Твори псевдо-Діонісія, про це ми вже сказали, отримали широке 

поширення в наступних поколіннях християнського богослов’я. У східному 

християнстві це стосується головно богослов’я Максима Сповідника. Згодом 

вплив цей відчувається і в творах Іоанна Дамаскіна [209, р. 114-116]. Загалом 

ж, Ареопагітиками закладається лінія духовних практик паламізму, ісіхазму і 

німецького містицизму [33, с. 42] (Мейстера Екхарта та Миколи Кузанця) 

[236, p. 16]. 

В теорії богопізнання автор Ареопагітиків, як ми вже відзначали, 

продовжує традицію східної патристики, визнаючи необхідність використання 

розуму в осягненні Бога. Розум, за псевдо-Діонісієм, є сутністю людини і 

ангелів [174, с. 95]. Богослов твердить про важливість обмеження чуттєвості в 

пізнанні Бога. “Дивись, щоб чужі не побачили – прив’язані до чуттєвості, які 

думають, що власним розумом можуть пізнати Бога [68, с. 348]”. Наш розум 

(νούν), в іншому місці зазначає християнський богослов, осягає істину, а 

відчуття заважають йому [De divines nomnibus. PG. T. 3. Col. 866].  

Але, звичайно, для псевдо-Діонісія, як і для всієї патристичної традиції, 

діяльність розуму самого по собі недостатня, оскільки в якійсь фазі 

богопізнання він перестає бути компетентним. “Неможливо, – пише 

християнський богослов, – для нашого розуму спрямуватися до небесної 

ієрархії без “матеріального керівництва” (символів чи образів – прим. автора 

дисертації) [67, c. 37]”. Звідси, в Ареопагітиках ми зустрічаємо вчення про 

символи та образи. Писання, за псевдо-Діонісієм, функціонує як теургічний 

символ, оскільки зводить чуттєве споглядання до умоспоспоглядання. “Через 

символи, – пише невідомий автор Ареопагітського корпусу, – здійснюється 

умоглядне споглядання [66, с. 131]”. “Для небесних істот – “надсвітово”, – 

вважає християнський богослов, – для нас ж у символах [67, с. 37]”. Духовна 

екзегеза звертається до символів у Писанні, що відображає іншу реальність. 

Ці символи мають божественну теургічну силу, оскільки вони наближають 

нас до вищої сили, до якої самі ми не можемо наблизитися [202, р. 86]. 
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Одкровення дає нам символи, які ми повинні у молитовному дусі зрозуміти і в 

цьому нам допомагають ангели [209, р. 41]. Символи ці є тільки стимулами 

для нас і можуть бути як позитивними, так і негативними [209, с. 45]. Писання 

вихваляє Бога як Слово, Розум, Сутність, життя – це піднесені над 

матеріальним образи, але вони недосконалі, тому в самому Писанні є 

негативні визначення [67, с. 43]. “Але, – пише богослов, – є божественніше 

пізнання Бога (Θεού γνώσις) – шлях незнання (άγνωσίας), єднання, що 

переважає ум (υπέρ νούν) [De divines nomnibus. PG. T. 3. Col. 872]”, оскільки 

насправді не існує повної адекватності імен Бога, і тут бачення псевдо-

Діонісія співпадає з каппадокіцями [209, с. 78-79]. “Для чого питаєш про 

Ймення Моє? (Буття 32: 29), – цитує святе Письмо візантійський богослов [67, 

с. 36]”. Так пише автор Ареопагітиків про Бога: “вищий від усякого уряду, і 

влади, і сили, і панування, і всякого ймення (Еф. 1:21) [67, с. 36]”. 

Але для псевдо-Діонісія існує два види богослов’я (такий поділ, як 

зауважує Ендрю Лаут, схожий на поділ Василя Великого на догму і керигму, 

де керигма, на думку святого Василя, базується на письмовій традиції, а догма 

– на традиції апостолів [209, р. 26]): 1) нібито, як зазначає Лаут, раціональне, 

про яке ми вже писали; і 2) ірраціональне, богослов’я традиції. Такий поділ, 

веде далі дослідник, також схожий на платонівське розрізнення логосу і міфу, 

аристотелівське відрізнення поняття страждання, що відповідає переживанню 

Елевсінських містерій, які не піддаються вивченню; від розумового осягнення 

речей; чи такий ж поділ у працях Прокла [209, р. 25].  

На думку Лаута, у творах візантійського богослова можна лише на 

перший погляд робити поділ на розсудкову негативну теологію та 

ірраціональну містику, проте насправді у псевдо-Діонісія, справедливо 

твердить Лаут, ми ніколи не зможемо знайти строгий поділ на раціональний 

та ірраціональний шлях богопізнання [209, р. 107]. Ми загалом згідні з цією 

думкою авторитетного вченого, проте вважаємо, що слід уточнити, що все ж 

перший шлях набагато більшою мірою просякнутий раціональністю у 
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порівнянні з другим шляхом, оскільки він включає в себе і споглядання 

природи; та й екзегеза Біблії, яка також відноситься до першого шляху, попри 

потребу віри, вимагає і чисто розумових дій.  

Загалом в Ареопагітиках ми наштовхуємось на два види апофатики (цей 

термін, правда, потрібно сказати, утверджуються з часу вже Максима 

Сповідника, про якого ми говоритимемо згодом [209, р. 79]). Відносну 

апофатику, оскільки, хоча діяльність Бога і пізнавана, проте не до кінця, тому 

що є безконечною. В цій відносній апофатиці автор Ареопагітиків, пише 

Мейендорф, виходить за рамки неоплатонізму, вплив якого він так сильно 

відчув, – оскільки Бог для нього непізнаваний в принципі, а не через людську 

гріховність, як у неоплатоніків [117, с. 301]. Існує, проте, у вченні 

християнського богослова й абсолютна апофатика, оскільки непізнаваною 

взагалі є сутність Бога [174, с. 114]. “Сутність Бога, – пише пседо-Діонісій, 

цілком, за деякими винятками, в дусі східних Отців Церкви, – ніхто не пізнав, 

а тільки образи Його [67, с. 59]”. Такий радикальний апофатизм, справедливо 

вважає Чорноморець, серед мислителів цієї епохи ми знаходимо тільки у 

неоплатоніка Дамаскія, хоча впливу самого Дамаскія Діонісій не відчув [202, 

р. 124 і 174, с. 141].  

Тут ми маємо нагоду порівняти погляди на проблему “Афіни і 

Єрусалим” Отців східної патристики і західно-християнського богослов’я. І 

зробити це порівняння можна чи не найвиразніше через аналіз їхнього 

розуміння апофатики. Якщо, як це найвиразніше бачимо в псевдо-Діонісія, але 

загалом і в усій східній патристиці, Бог мислиться кимось абсолютно 

позасвітним, таким, якого неможливо помислити, то для західного типу 

богослов’я такий підхід до розуміння Бога непритаманний. Російський вчений 

Олександр Брилліантов влучно зауважує, що Бог для Августина постає духом, 

в той час, як для псевдо-Діонісія Він є поза цією характеристикою [16, с. 236] 

Більше того, там, де би на Сході, пише Іоанн Мейендорф, в роздумах над 

Трійцею зупинялися, Августин аналізує божественну троїчність [116, с. 422] І 
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такий раціоналізм Августин, а згодом і майже все провідне західне богослов’я, 

здійснює завдяки ототожненню характеристик Бога з характеристиками 

людської психіки [16, с. 131] Якщо, як ми бачили, для псевдо-Діонісія, 

твердить Брилліантов, вихідним пунктом всього богослов’я був Бог, як він 

описується в святому Письмі, то для Августина таким пунктом є людина, 

через описання якої він доходить до розуміння Бога [16, с. 178].   

Тож, як зауважує Ролт, першою стадією пізнання Бога, за Діонісієм, є 

антропоморфізація Бога (так зване катафатичне богослов’я чи осмислення 

Бога в позитивних термінах), далі спіритуалізація цього образу Бога через 

поступове відкинення усіх матеріальних ознак (це так звана апофатична стадія 

богопізнання або, латиною, via negativa). Усі освічені християни вступають на 

цей шлях, проте не усі, за псевдо-Діонісієм, проходять його до кінця. Через 

негативну теологію, твердять Кілтенік і Ділон, душа поступово позбувається 

дискурсивного розуму, наближаючись до містичного споглядання. 

Інтуїтивний розум, твердить Ролт, не задовольняється досягненнями 

дискурсивного розуму і тому може проникнути за межі апофатики через 

екстаз, вихід з самого себе [234, р. 26-27]. Це найвище споглядання рідко 

коли, каже візантійський богослов, досягається людиною, проте досить легко 

першою ієрархією ангелів [202, р. 86].  

Таким чином нам потрібно перейти до розгляду другого виду 

богослов’я, богослов’я таємничого чи ірраціональної містики в працях 

візантійця. Нагадаємо: “Богослов’я, – каже псевдо-Діонісій, – є двояким: 

невисловимі таїнства і явлена та досяжна філософія [70, с. 448]”, чи: 

“Богослов’я, – пише в іншому місці невідомий автор Ареопагітиків, – є двох 

видів: людське і надсвітове, таємниче [70, с. 451]”.  

Пройшовши апофатичне пізнання, твердить псевдо-Діонісій, Бог може 

бути доступним людині поза пізнанням в досвіді чи переживанні (συμπάθεια; 

γνώσιν τών υπέρ φύσιν) [De divines nomnibus. PG. T. 3. Col. 673]. І така 

акцентуалізація на поляризації понять пізнання і досвіду (поняття досвіду в 
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такому значенні вперше з’являється в східній патристиці саме в 

Ареопагітиках, хоча, правда, використовує псевдо-Діонісій його дуже рідко, 

що дало змогу по-різному трактувати його наступними генераціями 

християнських богословів, про що ми ще неодмінно згадаємо в цій праці) 

відкриває нову сторінку історії теорії богопізнання в східній патристиці. 

Нагадаємо, що поляризацію між вірою та розумом на останньому щаблі 

богопізнання ми знаходимо в працях Григорія Нисського, а псевдо-Діонісій 

для цього використовує поняття досвіду як чогось ірраціонального і такого, 

що протиставляється знанню. Згодом саме це поняття, як ми побачимо, 

відіграє значну роль у паламістських суперечках, а ще пізніше саме воно стане 

одним з головних характерних елементів для самоідентифікації православного 

християнства та для постановки та вирішення проблеми співвідношення віри 

та розуму вже в XIX-XX ст. Загалом саме у містичному характері богослов’я, 

вважає Ендрю Лаут, проявився найбільший вплив псевдо-Діонісія на Заході: 

як от у розмежуванні знання і любові в працях Бернара Клервоського, на 

відміну від більш характерної для християнського Заходу позиції Августина) 

[209, р. 123]. Так само і містична традиція Гуго-Сен-Вікторського і усіх 

вікторіанців тісно пов’язана саме з ідеями псевдо-Діонісія, вважає Георгій 

Флоровський [117, с. 123]. 

Тож християнський богослов говорить, що “божественне потрібно 

пізнавати не власними силами, а через несамовитість і звернення до Бога [66, 

с. 250]”. Для псевдо-Діонісія екстаз тісним чином пов'язаний з любов’ю, як ми 

це також бачимо у творах Орігена чи Григорія Нисського [117, с. 303]. Ерос 

чи екстаз, твердить автор Ареопагітик, відривають душу від власного розуму і 

вона виходить з себе так, як Бог виходить з себе задля любові до людей [202, 

р. 124]. Псевдо-Діонісій так описує цей екстатичний стан: “повністю 

вийшовши з себе… Ми настільки були зосереджені чуттями і розумом на 

самих собі, що ні розуміння смислу божественного не могли вмістити, ні 

сказаного про богопізнання… [66, p. 165]”. 
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Як влучно пише російський релігійний філософ Семен Франк про 

містичну складову у богослов’ї і про видатних її представників, філософське 

осягнення Бога втратило би усякий смисл, якщо би воно просто співпало з 

“догматичним богослов’ям” як раціонально-систематичним поясненням 

певного філософського кола ідей. Незалежному мислителю не залишається 

тут іншої можливості, як виходити зі свого безпосереднього релігійного 

досвіду. Звичайно ж, з цим пов’язана небезпека прийняти за мірило істини 

всю обмеженість і всю суб’єктивно-індивідуальну своєрідність цього 

досвіду… Аби по можливості уникнути цієї небезпеки потрібно, зберігаючи 

незалежність цього досвіду, навчаючись у майстрів в цій області – у святих і 

містиків, розвивати в собі деякого роду релігійне чуття чи релігійний смак 

[162, с. 299]. 

Підґрунтя для містичної частини богопізнання візантійський богослов 

знаходить у Писанні. Сам Христос, твердить автор Ареопагітського корпусу, 

надавав богодійні таїнства з допомогою образу трапези [70, с. 449]. Звісно ж, 

як ми вже сказали, традиція екстатичного єднання з Богом існувала і у 

неоплатонізмі. Але в Ареопагітиках у теорії екстазу існує суттєва відмінність 

від неоплатоніків. На відміну від бачення єднання через ерос і екстаз з Богом 

у Плотіна [Enn.VI. 13 (712 AB)], для псевдо-Діонісія Бог навзаєм проявляє 

любов до людини. Про це ми вже писали у розділі про Григорія Нисського, 

коли йшлося про те, що містика в Григорія відрізняється від містики 

неоплатоніків тим, що, на відміну, від останніх, Бог у теорії богопізнання 

Нисського бере активну участь у цьому процесі.  

На нашу думку, з причини перебування, як бачимо, під сильним 

впливом неоплатонічної теорії пізнання істини, псевдо-Діонісій відходить від 

особливого зацікавлення феноменом віри, яке ми бачимо у його попередників 

в традиції східної патристики. Існує всього лиш два місця в Ареопагітиках, де 

ми знаходимо це слово. Одного разу автор Ареопагітиків пише, 

перефразовуючи пророка Ісаю: “Люди, які таке побачать, розсміються, бо 
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вони не вірують, тому і не зрозуміють (Іс. 7: 9) [68, с. 387]”, з чого ще 

неможливо зрозуміти його бачення співвідношення віри і розуму. Іншим 

разом візантійський богослов, пишучи про екстатичне пізнання Бога, говорить 

про віру чітко в неоплатонічному стилі: “поєднавшись з істиною… Завдяки 

сущій вірі вийшов з омани в істину… [66, c. 258-259]”. Як бачимо, тут віра не 

є просто необґрунтованою впевненістю у перших засновках (аксіомах чи 

догмах) богослов’я, і є непотрібною на наступних кроках розгортання 

богословської думки, як ми це бачимо у Климента Олександрійського. У 

псевдо-Діонісія навпаки в цьому одному місці, з якого ми можемо хоч трохи 

судити про його розуміння віри, віра асоціюється з останнім етапом 

богопізнання, з екстазом і досвідним єднанням з Богом. Як ми зазначали у 

попередньому розділі, такий підхід до розуміння віри закладається ще 

Василем Великим на противагу баченню цієї проблеми в богословських 

працях олександрійців.  

Щоправда, існують різні думки щодо того, що саме мав на увазі 

християнський богослов, говорячи про екстаз. Так, Лаут вважає, що екстаз у 

розумінні псевдо-Діонісія не обов’язково відповідає якомусь неординарному 

досвіду, а є просто зосередженням на чомусь одному, концентрацією [209, р. 

79]. Також, вважає той самий вчений, цей досвід у автора Ареопагітиків є 

радше не особистим і екстатичним [209, р. 27], а літургічним досвідом [209, р. 

25-26]. Нам видається, що таке відмежування поглядів псевдо-Діонісія від 

індивідуального містицизму є невиправданим. Як зазначає Мейендорф, у 

працях автора Ареопагіта знаходимо два способи спілкування з Богом: 1) на 

рівні особистості, безпосереднє, містичне спілкування; 2) і в категоріях 

західної еклезіології, що призвела до схоластики і крайніх форм клерикалізму 

[117, с. 309]. Згодом ми ще детальніше розглянемо різного роду критику 

поглядів псевдо-Діонісія.  

Втім, звичайно, літургія відіграє значну роль в теорії богопізнання 

Ареопагітиків, не можна не погодитися з уже вкотре згадуваним нами Лаутом, 
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який пише, що серцем усього богослов’я псевдо-Діонісія є саме літургія [209, 

р. 29]. Потрібно сказати, що літургія у текстах візантійського богослова, на 

відміну від мови неоплатонізму, називається хієрургією [209, р. 74], а теургія 

для псевдо-Діонісія, на відміну від неоплатонізму, – це дія, що сходить від 

Бога, в той час, як теологія є словом від Бога чи святим Писанням [202, р. 15]. 

Слово ж “філософія”, зауважимо ми, продовжуючи розгляд термінології 

богопізнання в Ареопагітиках, зустрічається у творах псевдо-Діонісія всього 

п’ять разів, пишуть Кілтенік і Ділон, і завжди у позитивному значенні, як 

мудрість, що дана Богом, але якою не скористалися греки [202, р. 86]. Сам 

богослов не каже, що це вони вкрали у християн філософію, як це говорили 

деякі з його попередників, але що вони неправомірно нею користаються [69, с. 

413]. Додамо, що все ж один раз автор Ареопагітиків пише: “наша філософія 

[66, с. 144]”, очевидно, маючи на увазі християнське світобачення. 

Отже, фактично в Ареопагітиках ми вперше в історії східної патристики 

спостерігаємо, як категорії християнських таїнств чітко співставляються з 

категоріями богопізнання. Так, літургія в баченні візантійського богослова є 

спогляданням Бога [68, с. 351]. На літургії залишаються лише достойні 

споглядати священне і причащатися [66, с. 233], на літургії Господь розгортає 

свій одяг і показує себе [66, с. 234]. Євхаристія взагалі, за псевдо-Ареопагітом, 

виступає єднанням з Богом [209, р. 58].  

Така чітка структурованість та ієрархізація усіх етапів богопізнання у 

працях візантійського богослова спровокувала різке засудження останнього. 

Прерогатива єднання з Богом, за псевдо-Діонісієм, належить серафимам [209, 

р. 104], а в людській ієрархії – єпископам [209, р. 105]. Нижчі порядки 

небесних істот навчаються теургічного знання від вищих [67, с. 73]. Пізнання 

Бога, за богословом, здійснюється тільки через ангелів [174, с. 97]. Лише 

єпископи, на його думку, пізнають істину з дійсності, а не з Писання [174, с. 
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105]26. Попри те, що автор Ареопагітиків говорить, що ціль ієрархії є 

уподібнення Богу [67, с. 43], у нього, пише Мейендорф, під впливом 

неоплатонічної ідеї езотеричної посвяти та придворного церемоніалу 

ієрархізм захищає людину від надмірної благодаті [117, с. 309]. Лаут 

зауважує, що навіть Христос, будучи людиною, мав у теорії візантійця доступ 

до Бога тільки через ангелів [209, р. 41]. На нашу думку, дійсно існує 

небезпека такого розуміння шляху богопізнання, проте можлива інша 

інтерпретація Ареопагітиків, коли усі сходинки ієрархії не є задані раз і 

назавжди, а є залежними від волі того, хто пізнає Бога, іншими словами 

сходинки ієрархії можна трактувати як просто стан особистості [117, с. 307]. 

Ось як геніальний Данте оспівує небесні ієрархії, їх прагнення любові 

до Бога та споглядання Його як ціль їхнього існування, в Ареопагітиках; 

згадує поет і самого псевдо-Діонісія:  

І та, що бачила мій незборимий 

Порив, сказала: “В першім колі цім 

Витають херувими й серафими. 

  

Захоплювані наміром одним 

Вподібнитись до цятки, їх водійки, 

Ведуть всі стежку колом осяйним. 

  

Любові йдуть ще, крім цієї двійки, 

Святі Престоли Божого лиця, – 

Які до першої належать трійки. 

  

То знай: вся радість кожного кільця 

У баченні, що в істину ввіходить, 

                                           

26 Ідея того, що вищі за ієрархією можуть краще споглядати Бога має свої корені у Плотіна, Ямвліха 

та Прокла [202, р. 35]. 
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Утишуючи розум до кінця. 

  

Як можна бачити, це думку родить, 

Що лиш у баченні – блаженства суть, 

Воно ж любов пізніше вже приводить. 

  

… 

  

В цій ієрархії є три богині: 

Це – Панств, це – Сил могутня благодать, 

І третій рід – Властей у благостині. 

  

Передостанні кола два мигтять, 

З Архангелами там Начала мають, 

В останньому ж лиш Ангелам літать. 

  

Всі ті роди угору зір спрямляють 

І, долу проливаючи свій вплив, 

Всі, Богом підняті, всіх піднімають. 

  

І Діонісія так запалив 

Цих родів вигляд, що він лад багатий, 

Як я роблю, назвав і поділив [65]. 

 

Окрім цього, вчені спрямовують свою критику також на дві протилежні 

речі: з одного боку, офілософствування християнської доктрин, а з іншого, 

містифікації її. Український дослідник Ю. Чорноморець вважає, що вчення 

Ареопагітиків про євхаристію, як і вчення про хрещення, є філософсько-

платонічним. Псевдо-Діонісій тлумачить євхаристичне причастя як символ 
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повернення людського розуму до Єдиного, і таке повернення вимагає 

інтеграції людської особистості навколо власної розумної єдності. [174, c. 

101]. Таїнство хрещення було для автора Ареопагітиків, пише Чорноморець, 

лише приводом, щоб викласти власне філософське вчення про початок 

духовного життя. Богослов фактично здійснює радикальну філософську 

редукцію хрещення, яке стає для нього вже не таїнством, а лише символом 

для духовного народження, про яке вчила сократівсько-платонічна традиція. 

Врешті, продовжує український вчений, псевдо-Діонісій замість містичної 

сакраментології при тлумаченні таїнств створює філософську етику [174, c. 

100], більше того, візантійським богословом реконструюються навіть самі 

догмати [174, с. 143]. Релігійний ідеал псевдо-Діонісієм, пише Чорноморець, 

замінено на філософський. Ідеї автора Ареопагіта не можуть бути, зазначає 

український дослідник, ідеями християнського і загального гуманітарного 

світогляду, а лише інтелектуальної еліти.  

З іншого боку, вже запитує Лаут, чи не є богопізнавальна теорія псевдо-

Ареопагіта магічним клерикалізмом? [209, с. 45]. Бо саме завдяки Діонісію, 

пише Олександр Шмеман, Церква стала тяжіти до містики, але жити завжди 

потрібно, вважає православний богослов, у секулярному світі, оскільки він є 

єдино реальний [175, с. 619-620]. 

Гадаємо, що до певної міри мають рацію обидві точки зору. Ми вже 

писали про контраргументацію, яку можна надати тим дослідникам, які 

твердять про еллінізаію християнства першими богословами, тож не будемо 

повторювати її, оскільки свою силу вона зберігає і для випадку псевдо-

Діонісія. Що ж до закиду стосовно містичності вчення християнського 

богослова, то такі закиди лунають головно з вуст католицьких дослідників 

[211, р. 22], для східних ж богословів містика східного богослов’я є однією з її 

характерних ознак і рисою, яку часто використовували для самоідентифікації 

православного християнства. Втім, згодом ми ще торкнемось цієї теми більш 

детально.  



 112 

Отже, підсумовуючи дослідження праць псевдо-Діонісія, слід сказати, 

що християнський богослов у постановці та вирішенні проблеми “Афіни і 

Єрусалим” йде у тому ж руслі, що і його попередник Григорій Нисський, 

визнаючи віру засобом єднання з Богом і вперше протиставляє поняттю 

розуму поняття досвіду, поняття, якому судилось відіграти значну роль в 

історії східно-християнського богослов’я. Першою стадією пізнання Бога, за 

Діонісієм, є антропоморфізація Бога (так зване катафатичне богослов’я чи 

осмислення Бога в позитивних термінах), далі – спіритуалізація цього образу 

Бога через поступове відкинення усіх матеріальних ознак (це так звана 

апофатична стадія богопізнання або, латиною, via negativa), а пройшовши 

апофатичне пізнання, твердить псевдо-Діонісій, Бог може бути доступним 

людині поза пізнанням у містичному досвіді чи переживанні. 

 

5.2. Максим Сповідник: утвердження містичної концепції 

співвідношення віри та розуму 

У VII ст. візантійське богослов’я в наслідок культурно-історичних 

причин переживає занепад: ми спостерігаємо там просте переповідання 

концепцій попередників та роздроблення богословських інтересів. І тільки 

Максим Сповідник (580 – 662) був тим, хто був цьому винятком [72, с. 34]. 

Центрове значення Максима в історії візантійського боослов’я VII ст., як 

зазначає Сергій Єпіфанович, полягає в тому, що він об’єднав погляди багатьох 

попередніх і сучасних йому східно-християнських богословів [72, с. 35]. 

Максим також вніс ясність та чіткість у все східно-християнське богослов’я 

[72, c. 128-129] і йому належало закінчити христологічні суперечки, що 

розгорталися тоді у східній патристиці [72, с. 112]. 

Ім’я “Сповідник” Максим заслужив, пише Ярослав Пелікан, за твердість 

у сповідуванні віри Церкви в неподільну сутність і різні природи осіб у Бозі 

[226, р. 5]. У творах Максима навряд чи можна знайти систему, проте є 

внутрішня стрункість [72, с. 38]. Нічого особливого нового, як слушно вважає 
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Айден Ніколз, в богословському методі Максима немає, проте є чітке 

прояснення методологічної схеми християнського богослов’я [220, р. 28]. 

Все вчення Максима має філософський характер і ми знаходимо у ньому 

термінологію платонізму, аристотелізму та неоплатонізму, але, очевидно він 

запозичав їх не напряму, а через своїх попередників на поприщі патристики 

[72, с. 131]. Християнський богослов, як твердить Сергій Єпіфанович, є також 

одним з тих, хто найбільше спричинився до розвитку зв’язків між 

християнським Сходом і Заходом [240, 8 р. 11], значно вплинувши як на 

східне, так і на західне християнське богослов’я, головно на Іоанна Скота 

Еурігену [72, с. 135].  

Монофізистська єресь, яка поширювалася в час Сповідника змусила 

його, як твердить Ніколз, вдосконалювати богословський метод для захисту 

від орігенізму монахів, які були до цієї єресі близькі. Цей метод тепер став 

більш науковим, оскільки злободенні проблеми змушували Максима 

Сповідника звертатися до текстів Писання, Соборів та Отців Церкви, завдяки 

яких його ідеї отримували підтримку. Все ж Максим не забував, і це було 

притаманно усій східно-християнській традиції богослов’я, що головним 

завданням для християнина було, як каже Ніколз, входження у життя Бога, а 

захист ортодоксії лише стояв цьому на захисті [220, р. 25]. 

За візантійським богословом, як відзначає Ніколз, існує три сходинки 

богопізнання: 1) дисципліна пристрастей; 2) споглядання логосів; 3) 

богослов’я або богословська містагогія чи екстаз. Схожі погляди ми 

знаходимо також і в інших Отців східної Церкви, наприклад, у Григорія 

Нисського: очищення, споглядання і єднання; чи у Євагрія Понтійського (про 

якого ми згадаємо ще пізніше): метафізика, мораль, божественне пізнання 

[220, р. 29].  
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Всі ці етапи, на нашу думку, безумовно, є взаємопов’язаними27. Так, 

Максим, як ми писали вище, звертаючись до традиції, твердить, що Григорій 

Богослов, говорячи про філософію, яка є спогляданням розсудком, має на 

увазі і практику, яка завжди пов'язана з раціональністю (λόγῳ), бо саме розум 

керує тілом і забезпечує доброчесність [114, с. 89]. Все ж споглядання, як ми 

це бачили в більшості з усіх попередніх представників традиції східної 

патристики, є важливішим для Максима, аніж практика, оскільки остання 

стоїть у першого на службі у споглядання [208, р. 262]. Загалом з цього 

приводу потрібно відзначити дві течії в східному християнстві:  

1) олександрійська традиція, у якій акцент робився на спогляданні та 

містиці; звідси, вважає Єпіфанович, можливі єретичні відхилення, як от у 

Орігена (хоча каппадокійці, які продовжували цю традицію, зуміли 

втриматися у межах ортодоксії);  

2) антіохійська традиція, у якій спостерігається тенденція до 

раціоналізаторства, моралізаторства і відсутності містичних мотивів; звідси, 

багато-хто з цієї традиції через це був також визнаним єретиком (наприклад, 

Арій чи Несторій), але були такі, хто залишився авторитетом для східної 

традиції (Єфрем Сірін, Іоанн Златоуст) [72, с. 9-10].  

Варто додати також, що східна традиція християнського богослов’я, 

попри повагу до Отців другої течії, здебільшого ототожнювала себе саме з 

містично-споглядальним відтінком богослов’я першої течії. В. Лоський 

справедливо робить інший поділ східно-християнських Отців за критерієм 

специфіки їхньої містики. Так, як ми вже сказали, Климент Олександрійський, 

а разом з ним і Оріген, і тут з Лоським цілком згідний Ендрю Лаут [211, р. 71], 

відносяться російським богословом до течії, яка схильна до 

                                           

27 Хоча тут існує серйозне протиріччя між дослідниками богословської спадщини Максима. Так, на 

думку Ганса фон Бальтазара [181, р. 61], споглядання, за Максимом Сповідником, є необхідним етапом на 

шляху богопізнання, в той час, як такі вчені, як Ларс Тамберг та С. Епіфанович дотримуються протилежної 

думки [208, р. 16].  

http://biblehub.com/greek/logo__3056.htm
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інтелектуалістської містики, яку згодом виправила течія, що обмежила 

прерогативу розуму в містичному єднанні з Богом, і до якої належали 

каппадокійці, псевдо-Діонісій, Максим Сповідник та Григорій Палама [105, c. 

55]. 

Отже, діяльність морального очищення, пише Максим, є підготовкою до 

природного споглядання, але ці два шляхи (латиною vita practica і vita 

contemplation) є тісно пов’язаними. Хоча, твердить Єпіфанович, в порівнянні з 

таким впливовим богословом східного християнства IV ст. як Євагрій, для 

Максима практичне життя має суттєвіше значення. Важливо зазначити, що 

Євагрій був послідовником Орігена і заснував інтелектуально-містичну 

традицію, яка, будучи засудженою, все ж продовжувала існувати, згодом її 

розвивали, зокрема, ісіхасти, Марк Подвижник та Ніл Синайський [72, с. 19-

20]. 

Потрібно зазначити, що у середині VI ст. деякі візантійські чернечі кола 

звинувачувались в орігеністичному інтелектуалізмі, що не вимагав виконання 

певних обов’язків практичного життя. Монахи в свою чергу посилалися на 

споглядальну містику Григорія Богослова [208, p. 257-258]. Гоніння на 

орігеністів у свою чергу сприяло повороту візантійської містики в сторону 

практичного моралізму, головним представником якого був видатний 

богослов IV ст. Макарій Єгипетський. Згодом ця тенденція стала 

загострюватися і в послідовників Макарія: окрім блаженного Діадоха, вже 

ніхто особливо не приділяв уваги до споглядальності (і Зосіма, і Варфаломей, 

і Дорофей займалися здебільшого практикою). Практика стала дуже 

популярною також в особі творчості Іоанна Ліствичника [72, с. 20]. Максим ж 

примирює дві позиції [208, p. 257-258], вказуючи, про що ми вже писали, що 

насправді в Григорія Богослова споглядальна містика пов’язана з практичним 

життям.  

Єпіфанович також робить справедливий поділ і в середині самої містики 

східного християнства: морально-практична містика у Макарія Єгипетського і 
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споглядальна містика у Климента Олександрійського, Григорія Нисського та 

Євагрія, містика яких має більш інтелектуальне забарвлення [72, с. 15]. Цим 

двом течіям притаманна одна і та ж структура богопізнання: очищення, 

споглядання та єднання, проте акценти в кожній з них розставлені по-різному 

Хоча серед останньої групи особливо крайню позицію займає саме Євагрій, в 

якого ми знаходимо особливо загострене відчуження морального очищення 

від споглядання Бога [72, с. 17]. Згодом ми ще детальніше зупинимось на цих 

поділах, коли говоритимемо про зустріч православного та католицького 

богослов’я наприкінці історії східної патристики.  

За Максимом ж, людина є за своєю суттю учнем і головним її завданням 

є споглядання [208, р. 300]. Людське знання в баченні богослова, твердить 

Ніколз, полягає не у відкиненні чуттєвості, а в сходженні завдяки ній до, як 

каже Сповідник, найвищої Монади, чи Бога [220, р. 35]28. “Святі стали вище 

матерії, – пише Максим Сповідник, – і… удостоїлись з’єднатися з Богом [114, 

с. 172]”. Світ взагалі, за Максимом, є сотворений Богом, аби ми, пізнаючи 

його, спрямовувалися до любові до Бога [208, p. 247]. Образами обмеження 

чуттєвості в богопізнанні для візантійського богослова були Лазар з Ісусової 

притчі в Євангеліє; Мойсей, що вивищується над усім світом на Синаї, аби 

отримати закон Божий; та Авраам, що виходить з Уру [208, р. 263-265]. Окрім 

творінь чи логосів (такий шлях богослов’я, зрозуміло, має платонічне 

походження [220, p. 24-25]), до об’єктів споглядання Максим також відносить 

Біблію, Літургію та Собори [220, p. 29]. Цілковито в дусі східної патристики 

[137,  с. 39] Максим твердить, що творіння, через яке Бог пізнається людиною 

певною мірою найповніше, є сама людина: “Згідно з богоносним вчителем, 

пізнаємо настільки, наскільки самі пізнані [133, с. 255]”.  

Ідея сім’яного Логоса, характерного, як ми бачили, для усієї східної 

патристики, відноситься Максимом однаково як до діяльності патріархів, так 

                                           

28 Споглядання логосів, вважає Ніколз, нагадує погляди Канта [220, р. 34]. Очевидно в тому, що, як і 

Кант, Максим бачить у явищах світу прояви чогось іншого, що, пізнати таким ж чином вже неможливо. 
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й до вчень грецьких філософів, проте останні впали, на відміну від перших, за 

візантійцем, в оману чуттєвості [72, с. 121]. Для Юстина Мученика та 

Климента Олександрійського це означало, що таким чином можна 

використовувати еклектичну грецьку філософію, для Максима ж це 

неможливо, оскільки в його час існувала вже своя християнська філософія. 

Хоча, звичайно, як ми вже вказали, праці Максима не позбавлені впливів 

грецької філософії, але, це вже ті впливи, які отримали належну переробку 

попереднім християнським богослов’ям. Зокрема, тому й Максим загалом 

негативно ставився до еллінської мудрості [72, с. 121]. Християнська ж 

філософія або богослов’я, що є для Максима синонімами, для нього є любов’ю 

до Бога, і досліджує природу та Писання [208, p. 18]. Частенько 

християнський богослов звертає увагу на, як він думає, помилки грецьких 

філософів. Для прикладу, він зауважує, що вони хибно думають, ніби Бог 

опікується не усіма людьми [114, с. 168]. Також Максим вважає неістинним те 

споглядання, до якого, як він каже, вдаються немудрі, які йменуються у 

еллінів мудрецями [113, с. 175], хоча, правда, не вказує причину цієї 

неістинності. 

Отже, споглядання природи, як вважає Джошуа Лолар, є дискурсивною 

частиною богопізнання у вченні Сповідника [208, р. 2]. Єпіфанович також 

пише, що споглядання, за Максимом, має філософський характер [72, с. 38]. 

Як і в аналізі попередніх великих богословів східної традиції, ми мусимо 

визнати лише часткову істинність цих тверджень. Дійсно, на наш погляд, на 

цьому першому етапі богопізнання ми знаходимо важливе значення 

застосування природних якостей людського розуму для дослідження творіння 

з метою усвідомлення того, хто є їхнім творцем і яка воля цього творця, 

оскільки таким чином людина певною мірою сходить до Бога. Але залучення 

вже на цьому етапі богопізнання дослідження Біблії та літургійних дійств 

додає цьому етапу причетність до Одкровення, а значить, і певний момент 

ірраціональності.  



 118 

Слід окремо відзначити також використання раціональності в полеміці у 

працях Максима. Отці і, зокрема, Максим Сповідник, пише Ніколз, про що ми 

вже неодноразово згадували, не відкидали раціональних аргументів, що могли 

б змусити навернутися язичників [220, p. 25]. Окрім того, також пише Ніколз, 

раціональність потрібна Максиму для поєднання різних частин того, що 

сказано в святому Письмі Отцями та на Соборах [220, р. 27]. Часто-густо 

Максим також не обмежується лише посиланнями на традицію, а лише 

логічними розмірковуваннями й без свідчень Біблії чи Отців доводить, 

наприклад, безтілесність душі [Epist VI. PG. T. 91. Col. 425]. 

Варто також сказати про термінологічні нюанси в теорії богопізнання 

візантійця. За споглядання, пише Максим, відповідає ум (νοῦς), а за моральне 

життя – розсудок (λόγῳ) [14 с. 91-92; 101]. Ум також, за християнським 

богословом, асоціюється з мудрістю, віданням, а розсудок – з розсудковістю, 

діяльністю, чеснотою і вірою [113, с. 162]. Максим так пише про ці засоби 

пізнання: “Хто відчуттям та розсудком (λόγῳ) вивчив, наскільки можна, велич 

видимої краси і природи, не допускаючи відчуттям діяти самими по собі, без 

керуючого ними розсудку, ні самому розсудку бути відокремленим від 

простоти ума (νοῦς) [114, с. 192-193]”. Така класифікація є цілком в дусі як 

платонізму, так і неоплатонічної традиції, ближчої до візантійського 

богослова. Так, наприклад, за Проклом, як і за Плотіном, існує три рівні 

пізнання реальності: умоглядне схоплення реальності в єдності; розсудкове, 

поетапне пізнання; і третій проміжний рівень [126, с. 77-78]. В середині цієї 

розсудкової сфери Максим також робить поділ: “Є два, – пише він, – знання. 

Одне – наукове, яке осягає логос сущого; воно є марним, оскільки не прагне 

до здійснення заповідей. Інше знання – діяльне і дієве, яке справді дбає про 

осягнення сущих [112, с. 218-219]”. 

Як і Платон, Максим акцентує увагу на виході поза тіло в розум і на 

метафорі світла в процесі богопізнання [185, р. 151]. Але сам людський розум, 

http://biblehub.com/greek/logo__3056.htm
http://biblehub.com/greek/logo__3056.htm
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за думкою візантійця, є слабким, оскільки людна згрішила перед Богом29, 

проте з Христовою допомогою вона отримує додаткові сили для богопізнання 

[Cap. Cher. PG. T. 90 Col. 1144]. Розум (νοούμενα), пише візантійський 

богослов, сам не може осягнути вищу реальність, тому потрібна віра 

(πιστεύεται) [Cap. Theol. PG. T. 90. Col. 1086]. Це глибше пізнання Бога є 

вищим за розум і здобувається однією лише бездоказовою вірою тих, хто по 

справжньому схиляється перед Христом, і є, як бачимо, у дусі Григорія 

Нисського та псевдо-Діонісія [114, с. 32]. Так, за Максимом, християнин 

філософствує трояко: в заповідях (очищенням), в догмах (віданням) і вірою 

(спогляданням Трійці) [Mystagogia. PG. T. 91. Col. 673]. Це споглядання 

Трійці чи, як ще говорить Максим, знання Бога, про яке він пише, що воно є 

невпинним рухом мудрості, спогляданням Того, Хто є вищим всякого знання 

[113, с. 163], знаходиться понад усякими образами, як пише Ніколз, і є 

входженням в його життя, виходом поза природу людини, обожненням її [220, 

p. 29]. Таке знання Бога, що є вищим за усіляке розуміння та поза усякими 

образами, подекуди називається Максимом досвідом чи єднанням з Богом 

[Questioners ad Thalassium. PG. T. 90. Col. 620]. Ось як візантієць описує це 

поняття: “Коли мислення полишає позаду себе всі думки про мислиме… після 

того понад розум, слово і відання, немислимим і невідомим чином 

невисловимо простим доторком [єднається] з Богом [114, с. 197]”. Це поняття 

досвіду Максим, і з цим згідний Єпіфанович, очевидно, запозичує у псевдо-

Діонісія Ареопагіта [72, с. 135].  

Єпіфанович також вважає ключовим це поняття для вирішення 

проблеми співвідношення віри та розуму Максимом. Він справедливо 

твердить, що у візантійського богослова віра поглинає філософію, а не 

навпаки, оскільки богослов покладається на містичний досвід, що є вищим за 

природне, філософське пізнання і найвищим проявом якого є досвід святих.  

                                           

29 До слова, гріхопадіння Адама, на думку Максима, сталося через надання переваги чуттєвому 

пізнанню над умоглядним [208, р. 311]. 
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Повернемось тепер знов до поняття віри в працях візантійського 

богослова. Віра для Максима є рецепцією одного індивіда доктрини, 

вираженої у вченні Отців Церкви, віра також породжує страх божий [208, р. 

232], вона є першою основою всякого благочестя, що упевнює того, хто нею 

володіє, і в бутті Бога і в бутті божественних речей [115, с. 146-147]. 

Досконале діяння, каже богослов, творить віра і чистий страх Божий; 

обожнення ж – досконала любов та розум [114, с. 218]. Тож, як бачимо, для 

Максима віра є основою християнського життя, оскільки усі ці пасажі, 

очевидно, стосуються віри у розумінні Климента Олександрійського, в якого 

віра має місце лише на початку богопізнання. Й більше того, навіть існування 

Бога, яке для каппадокійців було очевидним для природного розуму, для 

Максима осягається лише вірою. “З усіх умоглядних [істот], – каже святий 

Отець, – тільки буття Його (Бога – прим. автора дисертації) одного 

приймається на віру [112, с. 216]” і “Виходячи тільки з надчуттєвих символів, 

ми віруємо в існування перевищуючої розум і смисл істини [114, с. 115]”.  

Все ж, як ми бачили вище, Сповідник говорить і про інше розуміння 

віри. Вірою, каже візантійський богослов, розум володіє з самого початку 

завдяки розсудливості як можливістю, але потім вона стає здійсненою… [113, 

с. 163-164]. Бо саме через віру, каже богослов, розум приходить до Блага, де 

він, припиняючи діяльність, знаходить своє звершення, оскільки його сила, 

властивість і дія обмежуються (цим Благом – прим. автора дисертації). 

Остання межа віри, таким чином, є Благо, в області якого розум, припиняючи 

свій рух, знаходить спокій. Бо Бог, каже Максим, є Благо, і Йому притаманно 

обмежувати всяку силу всякого розуму… [113, с. 163-164]. Душа через розум 

здобуває мудрість, через мудрість – споглядання, через споглядання – відання, 

через відання – незабутнє відання, яке веде душу до істини як межі і цілі благ, 

що перевищують розум. Відповідно ж розуму, вона має розсудливість, що 

призводить до діяльності, за допомогою якої знаходиться чеснота, що веде до 

віри, а відповідно з вірою душа досягає Блага як блаженної мети всіх 
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розумних дій [113, с. 166]. В іншому місці Максим говорить, що єднання з 

Богом здійснюється за посередництвом віри і повинно здійснюватися у Церкві 

[113, с. 158], яка для нього становить сукупність Отців і Соборів [220, р. 44]. 

Зрештою візантієць звертається до святого Письма і резонно стверджує, 

наголошуючи на центральності поняття віри у ньому: “Пророки сприймали 

пророцтва через благодать, інакше в чому ж тоді сенс віри? [Questioners ad 

Thalassium. PG. T. 90 Col. 604-605]”. Згадавши про Біблію, важливо зазначити, 

що, хоча екзегеза Максима Сповідника має витоки в олександрійській 

традиції, на відміну від Орігена, Максим взагалі не звертає увагу на 

буквальний смисл Письма, для нього весь смисл повинен бути виведеним з 

вищого духовного смислу [185, р. 185]. Духовне прочитання Біблії Отець 

пояснює тим, що Бог бажає пристосуватися до людського розуміння, так як 

Христос пристосовується до людського розуміння через втілення, а ап. Павло 

пише, що буква вбиває дух Писання [Questioners ad Thalassium. PG. T. 90. Col. 

465-468]. 

Отже, віра, на думку Максима, справедливо зауважує Ларс Танберг, 

потрібна на початку, в середині і в кінці шляху богопізнання, оскільки людина 

повинна завжди починати з віри, не маючи прямого знання про Бога [240, р. 

105]. Таке розуміння віри, як ми вже писали, відсилає нас до неоплатонічної 

традиції, хоча, звісно, його можна зустріти і у Священному Писанні. Ще раз, 

вже детальніше, розглянемо неоплатонічні джерела такого розуміння віри у 

Максима. В неоплатонізмі Ямвліха та Прокла існувала сприйнята від 

Халдейських оракулів тріада “віра, істина, любов”. Віра, за Проклом, дає 

теургічну силу, яка краща за всяке людське благочестя і науку; і незреченно 

єднає богів, демонів і блаженні душі з Благом [Pl. Th. I, 25, 1108-1111]. При 

цьому, Прокл спеціально відділяє віру, яка йде попереду знання, від тої, що 

йде за нею, від віри божественної, яку він закликає не вважати тотожною 

омані, що відноситься до чуттєвості. Такою була, як пише В. Петров, 

візантійська традиція, до якої торкнувся і Максим Сповідник [126, с. 64-65].  
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Ми також бачимо в працях візантійця, як і у псевдо-Діонісія Ареопагіта, 

спробу чітко пов’язати літургійний ритуал з богопізнанням, хоча в першого це 

пов’язання видається, на відміну від Ареопагітиків, символічним. Закриття 

(царських – прим. автора дисертації) воріт, вхід до Святая Святих, 

проголошення символу віри, твердить Максим Сповідник, символізує 

минущість чуттєвих речей і виявлення умоосяжного. Вони також 

символізують успіх віруючих і перехід їх від простої віри до навчання і 

посвяти в догмати і побожність. Для людей ж умоглядного складу, говорить 

Максим, вони означають перехід від природного споглядання до простого 

сприйняття умоглядного, відповідно до якого божественне і невимовне Слово 

вже не шукається ними за допомогою почуття або через що-небудь явлене 

[113, с. 175]. Бачимо тут поділ віруючих на два типи, що тією чи іншою мірою 

притаманно майже усій традиції східної патристики. Завдяки цьому поділу 

християнський богослов намагається поєднати можливість простої віри для 

спасіння і духовного зростання у вірі.  

На завершення розгляду богопізнавальної концепції святого Отця 

зазначимо, що Максим постає в історії богослов’я та дослідженнях вчених як 

втілення ортодоксії в християнському богослов’ї. Хоча знаходимо і поодинокі 

протилежні думки стосовно залежності Максима від грецької філософії. Так, 

на думку Френсиса Мерфі, на відміну від Орігена, якому вдалося вдало 

використати грецьку філософію для розвитку християнської доктрини, 

Максим це зробити не зміг (варто ще раз наголосити, що все ж більшість 

дослідників патристики, як і ми, схиляються до протилежної думки), оскільки 

під впливом аристотелізму, що став дуже популярним у час Максима, в його 

системі немає місця для історії та свободи волі [218, р. 145]. Прямо 

протилежне, проте, вважає відомий богослов ХХ ст. Ганс фон Бальтазар [181, 

р. 263]. Врешті, підсумовує Мерфі, Максим Сповідник не був засудженим так, 

як Оріген, лише тому, що опирався на каппадокійців [218, р. 146]. Таку думку 

не підтримує Єпіфанович, вважаючи, що свобода волі в поглядах Максима 



 123 

мала місце [72, с. 133]. Усі ці моменти богослов’я ми, певна річ, не маємо 

змоги тут досліджувати, а маємо на меті лише вказати на суперечки вчених 

стосовно проблеми засвоєння християнським богослов’ям ідей та термінології 

грецької філософії навіть у випадку взірцевої ортодоксії в лиці Максима 

Сповідника. 

Отже, слід сказати, що Максим продовжує традицію, розпочату 

Григорієм Нисським. За візантійським богословом, існує три сходинки 

богопізнання (і такий поділ ми знаходимо в багатьох Отцях Церкви): 1) 

дисципліна пристрастей; 2) споглядання логосів; 3) богослов’я або 

богословська містагогія чи екстаз. Максим ставить віру на вершину 

богопізнання, ототожнюючи з нею поняття досвіду. Хоча є місця, де богослов 

говорить про віру в сенсі первинної інтуїції і початку богопізнання. Цю 

традицію ми назвали містичною традицією співвідношення віри та розуму.  

 

Розділ 5. 3. Іоанн Дамаскін: повернення до перших 

каппадокійців 

Час перейти тепер ще до однієї видатної постаті візантійського 

богослов’я – Іоанна Дамаскіна (676 – 749). Праці святого вплинули як на 

східне, так і західне богослов’я. Його літературна діяльність стала своєрідним 

підсумком догматичної спадщини східної патристики. Головний твір Отця 

“Точне вкладення православної віри” став всеохопним викладом вчення 

грецьких Отців Церкви [243, р. 543]. У ньому, як пише Моріс Хіммеріх, Іоанн 

зазвичай висуваючи якусь богословську тезу, протиставляє їй контртезу 

якогось з Отців, а тоді, користуючись логікою та посилаючись на святе 

Писання, пояснює це протиріччя [199, р. 19]. Саме цей твір богослова став 

прототипом для написання так званих Сум (всеохопних богословських творів 

на середньовічному Заході) [210, р. 3]. Літургійна ж поезія Отця внесла 

оригінальний вклад в об’єднання літургії та богослов’я у східному 

християнстві [230, р. 12]. 
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Навряд чи ми можемо назвати ідеї, висловлені в працях Іоанна 

Дамаскіна, особливо оригінальними, й сам Іоанн себе позиціонував як лише 

наслідувача Церковної традиції, традиції, що складається для Іоанна з писаних 

і неписаних джерел віри [230, р. 10] (найбільше ж він довіряє Григорію 

Назіанзину, Максиму Сповіднику, псевдо-Діонісію та святому Афанасію [230, 

р. 44]). “Надіюсь.., – пише святий, – скажу слова, які будуть плодом не мого 

розуму, але плодом Духу… Мого тут немає нічого, все я взяв у вчителів [81, р. 

46]”. 

У філософському відношенні Дамаскін був еклектиком на кшталт 

Климента Олександрійського: він однаково використовував, як вчення 

Платона і Аристотеля, що пройшло, як пише Констянтін Цірпаніс, рецепцію 

псевдо-Діонісія та Максима Сповідника [243, р. 541], так і стоїків та 

неоплатоніків, загалом позитивно ставлячись до різних філософських течій 

[199, р. 45]. Так, для прикладу, розділ “Діалектика” (частини праці “Точне 

вкладення православної віри”) базується на Аристотелівській логіці і 

коментарях до неї Порфірія [230, р. 8]. Втім, звісно, богослов розбірливо 

ставився до грецької філософії. Так, він з запалом заперечує платонічні ідеї 

нествореності і вічності душі, перевтілення душ, повинності жінки бути 

загальною власністю [199, р. 46-47]. 

Богопізнання для святого Отця є головною ціллю життя (в руслі Отців 

Церкви він пише що немає нічого кращого ніж пізнання [81, с. 49]). Але, за 

Іоанном, людина не може знати Бога, бо, як пише ап. Іоанн в Євангеліє, Бога 

ніхто ніде не бачив (Іван. 1, 18). “Отже, – зауважує Дамаскін, – Божество є 

незбагненним. Бо ніхто не знає Сина, тільки Отець (Мф. 11 , 27). Ніхто – не 

тільки з людей, але навіть і з надсвітових сил, і самих, кажу, Херувимів і 

Серафимів – ніколи не пізнав Бога [80, с. 33]”. Проте, не знаючи Його, як каже 

Ендрю Лаут, знаємо про Нього [210, р. 91-92]. “Бог, – пише далі святий Отець, 

– не залишив нас у повному невіданні. Бо знання того, що Бог існує, Ним 

природним чином посіяно у всіх нас. Саме творіння, і його безперервне 
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тривання, і управління ним сповіщають про велич Божественної Природи 

(Прим. 13, 5). І відповідно тій мірі, в якій ми можемо осягати, Він відкрив 

знання про Себе: перш за все через закон і пророків, а потім і через 

Єдинородного Сина Свого, Господа і Бога, і Спасителя нашого Ісуса Христа 

[80, c. 33]”. Саме тут, пише Лаут, за Дамаскіном, пролягає лінія, що розділяє 

богослов’я (знання Бога, або про Бога самого по собі) та ікономією (знання 

про Божі справи). Хоча, за візантійцем, навіть у сфері ікономії є речі, твердить 

Лаут, які не можуть бути зрозумілими для людини, як от, наприклад, 

таємниця втілення Христа [210, р. 91-92]. Отже, продовжує вчений, Бог для 

християнського богослова не є повністю непізнаваний, він відкривається через 

творіння, закон, пророків та через єдиного Сина, що є загалом традиційно, як 

ми бачили, для усієї східної патристики [210, р. 90-91].  

Дамаскін так обґрунтовує це розмежування богослов’я та ікономії, або 

того, про що можна знати від того, про що знати неможливо: “Тому, – пише 

Отець, – як знаючий все і такий, що дбає про користь для кожного, Він 

відкрив те, що дізнатися нам було корисно; а що перевищувало наші сили і 

розуміння, про те промовчав. Та вдовольнимось цим… не переступаючи 

Божественного Передання! [80, с. 33]”, або: “Потрібно ясно знати про те, що 

може бути виражено мовою і що не може, і про те, що можна дізнатися і чого 

не можна [80, c. 33]”.  

Так, в дусі каппадокійців, Отець твердить про очевидність існування 

Бога: “У тому, що Бог є, немає сумніву ні у тих, хто прийняли святі Писання, 

тобто Старий і Новий Завіт, ні у більшої частини еллінів. Бо знання того, що 

Бог існує, посіяно в нас природним чином [80, c. 34]”. І знаємо про існування 

Бога, говорить Отець, бо “саме збереження творіння, і охорона, і управління 

вчать нас, що є Бог… [80, c. 34-35”]. Отже, для Іоанна доказ існування Бога 

перш за все заснований на святому Письмі, але також підтверджується 

грецькими філософами, які доводили Його існування через творіння. 

Безумовно, тут Отці користувалися платонічною традицією доказу існування 
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Бога (яку згодом використовував і Аристотель [Metaph. 4. 8]) від необхідності 

існування незмінної причини всього сущого. Цей аргумент, ми знаходимо в 

традиції східної патристики, твердить Лаут, принаймні від Афанасія і яскраво 

виражено у Григорія Нисського та Максима Сповідника, хоч, як ми бачили у 

попередньому підрозділі, для Максима цей аргумент, очевидно, не був 

самодостатнім (й тут він становив виняток у всій традиції східно-

християнського богослов’я), оскільки навіть впевненість в існуванні Бога для 

нього потребувала віри. Інша традиція доказу існування Бога, якою 

користувались Отці, була стоїчною, доказ стоїків зводився до існування 

гармонії в усьому світі; і цей доказ ми знаходимо вже у Климента 

Олександрійського та Афанасія [210, р. 93].  

Є також й інші характеристики Бога, про які ми можемо твердити з 

цілковитою певністю, вважає Іоанн. Ось як він виводить ці характеристики. 

“Все суще є або створеним, – говорить він, – або нествореним. Отже, якщо 

створене, то, звичайно, і мінливе, бо чиє буття почалося з перетворення, то 

безумовно буде підлягати перетворенню, або гинучи, або з власної волі 

змінюючись… Будучи створеним, – веде далі візантієць, – воно обов'язково 

створено ким-небудь. Але Творець повинен бути нествореним, адже якщо і 

Він створений, то обов'язково створений ким-небудь. Отже, будучи 

нествореним, Творець, звичайно, і незмінний… [80, c. 34-35]”. Таким чином, 

як бачимо, самою тільки логікою Отець доходить до деяких очевидних 

висновків про Бога. Важливо зазначити, що логіка тут застосовується не для 

з’ясування сутності Бога, як це певною мірою відбувається у західно-

християнському богослов’ї, про що ми говорили в одному з попередніх 

підрозділах, а лише для прояснення відношення Бога до світу. 

Про інші ж речі, що стосуються Бога, пише Іоанн, ми можемо говорити 

тільки через певні символи: “Тому багато чого темно мислимого про Бога не 

може бути відповідним чином виражено, але про предмети, що перевищують 

нас, ми буваємо вимушені говорити, вдаючись до людського характеру мови, 
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як, наприклад, говоримо про Бога, (користуючись словами: – прим. автора 

дисертації) сон і гнів, недбальство, і руки, і ноги, і таке інше [80, c. 33]”. Так, 

знаний сучасний богослов Христос Яннарас твердить, що апофатика спонукає 

християнського богослова для інтерпретації догми більше вдаватися до мови 

поезії ніж до логіки та схематичних концепцій [248, p. 17]. У випадку з 

Іоанном Дамаскіном, вважає Лаут, йдеться про використання двох цих мов 

[210, р. 223]. 

Проте всі ці характеристики, зазначає Іоанн, зовсім не стосуються 

сутності Бога. “Отже, потрібно визнати, що Божество – безтілесне. Але і це не 

показує сутності Його, як і ненародженість, і Безначальність, і незмінність, і 

нетлінність, і те, що говориться про Бога або стосовно Бога, – бо це позначає 

не те, що Він є, але те, чим Він не є… [80, c. 35]”.  

Якими ж силами людини здійснюється пізнання Бога, за Дамаскіном? 

“Наша душа, – говорить він, – має двоякі сили: одні пізнавальні, а інші 

життєві. І пізнавальні суть ум (саме розумністю святий Отець називає сутність 

людини [81, с. 53]), розсудок, думка, уява, відчуття; життєві ж, тобто поєднані 

з бажанням, – воля і вільний вибір [81, с. 77]”. Розумна сила, за візантійцем, 

також має дві частини: “У розумній істоті, – твердить він, – одна частина 

споглядальна, а інша діяльна: споглядальна – та, яка розглядає, що є суще; 

діяльна ж – та, що обговорює і визначає правильний сенс того, що належить 

робити. І споглядальну частину, – продовжує Отець, – називають умом (νοῦς), 

діяльну ж – розсудком (λόγος); і споглядальну – мудрістю, а діяльну – 

розумінням [80, с. 83]”.  

В дусі платонізму і усієї східно-християнської традиції Іоанн твердить 

про сходження розумом через відкидання чуттєвості до причин буття. “Нам ж 

потрібно відділити розум від пам’яті, від чуттєвості, аби на легких крилах 

полетів він до розумного сонця [82, с. 410]”. “Через відчуття сходити до того, 

– пише Отець, – хто є винуватцем всього, Творцем і будівничим. Бо від краси 
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творінь своїх пізнається їх Творець (Прим 13: 5), невидиме Його від творіння 

світу через розгляд творінь можна побачити (Рим. 1: 20) [81, с. 51]”.  

Все ж самого розуму недостатньо для повноцінного богопізнання. Бо 

якщо хто-небудь стане розглядати, каже Дамаскін, яким чином Бог і заради 

чого привів все з небуття в буття, і захоче осягнути це за допомогою 

природних міркувань, то він не досягне успіху. Бо це знання, – каже Отець, – 

душевне і бісівське. Якщо ж той, хто керуючись вірою, візьме до уваги, що 

Божество – благе, і всемогутнє, і справжнє, і мудре, і праведне, то він знайде 

все гладким і рівним, і шлях – прямим. Бо поза вірою, твердить Дамаскін, 

врятуватися неможливо (Євр. 11:6); тому що все, і людське, і духовне, 

ґрунтується на вірі. Бо без віри і селянин не проводить борозни на землі; і 

купець на малому дереві не ввіряв своєї душі скаженій безодні моря; не 

відбуваються ні шлюби, ні що-небудь ще житейське. Вірою, за ним, ми 

розуміємо, що все приведено з небуття в буття могутністю Божою; вірою 

досягаємо успіху у всьому, і божественному, і людському [80, c. 132].  

Загалом же для Іоанна віра, як ми бачили це вже в інших Отцях, є 

двоякою:  

1) Віра є сприйняттям послань апостолів і вчення Церкви, така віра є 

під нашим контролем і підтверджується хрещенням [230, р. 194]; ця ж віра є 

від слухання (Рим. 10: 17), бо від слухання божественного Писання, за 

візантійцем, ми віримо у Бога. Про таку віру святий Отець говорить, цілком у 

дусі Климента Олександрійського, що вона є згодою, що не цікавиться [230, c. 

132]. 

2) Віра пов’язана з духовним прогресом. Така віра є запевненням у 

речах, на які надіються, доказом речей невидимих (Євр. 11:1). Таким чином, 

як каже Дамаскін, перша сторона віри належить до на нашої волі, а друга є 

даром Духу [80, с. 132]. 

Отже, бачимо, що, за Отцем, розум через моральне очищення (завдяки 

його розсудковій частині) та споглядання творіння і умоглядного сходження 
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до їхньої причини (завдяки умній його частині) здійснює необхідне 

наближення до пізнання Бога. Хоча, деколи, як бачимо, візантієць навіть різко 

негативно говорить про таке пізнання, але, очевидно, він має на увазі 

недопустимість обмеження богопізнання тільк цим пізнанням. У всякому разі, 

таке природне богопізнання для Дамаскіна є недостатнім, оскільки Бог таки 

недоступний розуму, а тому постає необхідність віри. 

Ось як Іоанн говорить про непізнаваність святої Трійці. “Одиниця є і 

Трійцею… і вірою пізнається і поклоняється – вірою, а не пошуками і 

дослідженнями. Бо чим більше досліджується, тим більше не пізнається, і чим 

більше викликає зацікавлення, тим більше приховується. Отже, вірні хай 

поклоняться Богу простим розумом. Віруй, що Бог є у трьох іпостасях. Не 

говори, як Трійця існує Трійцею! Бо Бога неможливо дослідити [81, с. 155]”. 

Як і інші Отці, Дамаскін зрештою звертає увагу на неможливість до кінця 

пізнати природу навіть самої людини. “Якщо ж цікавишся щодо Бога, – каже 

він, – то перш за все скажи мені про самого себе і про те, що стосується тебе 

самого. Як існує твоя душа? Як рухається твій розум? Як породжуєш ти 

слово? Як існуєш ти смертним і в той же час безсмертним? Якщо ти не знаєш 

того, що всередині тебе знаходиться, то чи можна посміти досліджувати те, 

що вище за небеса? [81, с. 155]”.  

Таким чином ми бачимо концепцію, дуже схожу на концепції Василя 

Великого та Григорія Богослова. Віра в цих концепціях потрібна на кожному 

кроці богопізнання, проте не йдеться про особливий містичний статус віри, 

завдяки якій могла б здійснюватись єдність з Богом, та й узагалі, бачимо, що 

містичний елемент богопізнання в Дамаскіна практично відсутній. Це 

своєрідний відхід від розвитку містичного розуміння віри, що притаманний 

Григорію Нисському, псевдо-Діонісію Ареопагіту та Максиму Сповіднику; і 

повернення на більш ранні позиції перших каппадокійців. 

Розглянемо тепер позицію Дамаскіна стосовно ставлення до грецької 

філософії. Загалом вона не різниться від загальної для східної патристики 
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позиції. Отець говорить про чотири головні християнські єресі: варварство, 

скіфізм, еллінізм та іудаїзм. Саме від них, на думку Отця, походять всі інші 

перекривлення християнства. Іоанн зачисляє до еллінських єресей: 

піфагоризм, стоїцизм, платонізм та епікурейство. Від них, твердить Дамаскін, 

віддалився образ благочестя і природній закон життя [81, с. 123]. Також Отець 

нагадує про давню християнську думку (яка вже, втім, не виражалася після 

каппадокійців) про те, що грецька мудрість активно користувалася 

здобутками іудейської традиції [80, с. 56].  

Так само Дамаскін не обмежує себе в детальних звинувачень окремих 

постатей грецької філософії. Так, Піфагор, пише візантієць, вважав себе 

богом; платоніки гадали, що душа є нествореною і постійно перевтілюється, а 

жінки є загальною власністю; стоїки вважали, що все у світі є тілом, а 

епікурейці – що ціль блаженства є задоволення і Бог не керує світом [81, с. 

124]. Так само відверто він засуджує орігенізм та його послідовника: Аеція 

(якого ми вже згадували як головного опонента великих каппадокійських 

Отців) та його послідовників. Орігеніки, твердить християнський богослов, 

заперечують воскресіння мертвих, а Христос і святий Дух є для них творінням 

[81, с. 124]. Аетяни (послідовники Аеція), пише святий, пояснюють божество 

з допомогою аристотелівських і геометричних силогізмів і таким чином 

доводять, що Христос не міг походити від Бога [81, с. 134].  

І все ж все це не стримує візантійця від використання здобутків грецької 

мудрості. Так, він говорить про її корисність у полемічних цілях. “Будемо 

користуватися грецькою мудрістю, – каже святий Отець, – бо всякий 

художник, користується інструментом, а цариця – служанкою. Хоча істина не 

потребує доказів, ми скористаємося цим для спростування нечестивих 

противників і лжеіменного знання [81, c. 50]”. Як влучно зазначає Вадим 

Лур’є, філософія використовується Отцями так, як сучасна фізика 

користується математикою [108, с. 12]. Та й частенько візантієць розгляд якої-

небудь теми починає саме з раціональної аргументації, а лише згодом 
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переходить до розгляду святого Письма. “Спочатку буду говорити те, що є 

найкращого в еллінській мудрості, – каже Іоанн, – бо це даровано їм від Бога. 

А якщо щось є противне істині, то це справи диявола і мертвого розуму [81, с. 

46]”. І загалом свій magnum opus “Точне викладення православної віри” 

Дамаскін розпочинає з логічної частини філософії [81, с. 53]. Так загалом 

Іоанн пише про філософію: “Філософія є мистецтвом над мистецтвами, 

наукою над науками, є пізнанням божественних і людських речей, бачених і 

небачених, є любов’ю до істинної мудрості, якою є Бог; є уподібненням до 

Бога [81, с. 119] і мисленням про смерть [81, с. 51-52]”. Хоча, звичайно ж, сам 

термін в Дамаскіна, попри паралельне збереження його в розумінні 

незалежного від Одкровення осмислення світу, трансформується в поняття 

християнського богослов’я. Так, теоретичною філософією Іоанн називає 

богослов’я, а практичною – етику [81, с. 52]. Втім, звісно ж, як твердить 

Ендрю Лаут, метою пошуків християн, за Дамаскіном, не є діалектика (так він 

називає теоретичну філософію), а уважне прочитання Писання, діалектика є 

лиш улюбленою слугою прочитання Біблії [210, р. 45]. Коментатори 

“Діалектики” відзначають, що зміст її не відображається в наступних розділах 

і навіть не формує богословський метод Дамаскіна. На думку Ендрю Лаута, 

справжня ціль написання “Діалектики” – навчити чистого і чіткого мислення, 

потрібного для правильного прочитання “Точного вкладення православної 

віри” [210, р. 46], втім, сам автор твору пише, що ціллю діалектики є 

вироблення термінології для полеміки та догматики [81, с. 48]. 

Слід також відмітити, що Дамаскін, як от псевдо-Діонісій християнську 

літургію, у богопізнавальний процес залучає споглядання ікон, тема якого на 

той час мала неабиякий резонанс після епохи іконоборства. “Ікона ж, – каже 

святий Отець, – є дзеркалом для грубого нашого тіла, бо розумом при усім 

старанні не можемо відсторонитися від умов тілесних [82, с. 391], оскільки, – 

пише далі Іоанн, – як завдяки чуттєвим словам ми чуємо тілесними вухами … 

так через тілесне споглядання сходимо до духовного споглядання [82, с. 391]”. 
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Тут, до слова, в обґрунтуванні іконошанування, також, на думку Іоанна, 

повинна відігравати важливу роль саме віра: “Достоїнство християн, – пише 

візантієць, – у вірі, тому не треба нічого видумувати, а йти за Отцями в 

іконошануванні [82, с. 410]”. 

Показовою також є підхід до екзегетики святого Отця. Іоанн 

інтерпретує тексти Біблії у трьох смислах. Перший смисл – простий чи 

буквальний; другий – типологічний, такий, що розглядає Старий Завіт з 

огляду на Одкровення в Новому Завіті; і нарешті, третій смисл – духовний чи 

алегоричний. Проте, як пише Хіммеріх, Дамаскін не уточнює, коли саме 

потрібно шукати у святому Письмі те чи інше розуміння [199, р. 41]. Тож ми 

бачимо, що Іоанн не намагається проблематизувати тлумачення святого 

Писання, так само користуючись на свій власний розсуд, без чітких критеріїв, 

і символічною інтерпретацією Біблії. Тим не менше, йому вдалось не вийти за 

рамки ортодоксії, як це було у випадку олександрійців.  

Врешті, для Іоанна, як і для усієї традиції, важливим критерієм істини 

постає Церква. Хоча, як зауважує Хіммеріх, Дамаскін загалом нібито мало 

говорить про Церкву, як справедливо вважає вчений, він має її на увазі, коли 

говорить про Отців [199, p. 49-51].  

Отже, позиція Іоанна Дамаскіна в питанні співвідношення віри та 

розуму практично не відрізняється від позиції двох перших каппадокійських 

Отців: Василя Великого та Григорія Богослова. Показовим є той момент, що 

Іоанн не розвиває містичне розуміння віри, розпочате Григорієм Нисським, а 

залишається на позиціях двох інших каппадокійців; й загалом містичний 

елемент в його теорії богопізнаня практично відсутній. Як і усі Отці, Іоанн 

розбірливо ставився до грецької філософії і використовував її здебільшого 

лише як засіб для побудови християнського богослов’я.   

 

 



 133 

5. 4. Григорій Палама: зустріч богослов’я східної патристики з 

візантійським гуманізмом та латинською схоластикою 

Останнім, на кого ми звернемо свою увагу в цій праці, буде Григорій 

Палама (1296 – 1359). Як правильно зауважує В. Лоський, неможливо 

зрозуміти характер східної духовності у відірваності від тої богословської 

основи, яка носила своє кінцеве вираження у великого архієпископа 

Фессалонійського – у Григорія Палами [107, с. 57]. 

Догматичні суперечки на той час були у Візантії вже завершені, проте за 

життя Григорія розпочались дебати православ’я з візантійським гуманізмом. 

Саме полемізуючи з відродженням світської філософії, святий Отець розпочав 

писати свої богословські трактати. В особі Варлаама Калабрійського, 

головного свого суперника в полеміці, він боровся з тим різновидом 

гуманізму, який прагнув ввести в область богослов'я нові критерії істинності 

богопізнання. Такий гуманізм був ще дуже далекий від проголошення повної 

свободи людського розуму, але одним з головних предметів суперечки між 

візантійськими гуманістами та монахами, яких представляв Палама, було 

питання важливості грецької філософії для християнського богослов’я. 

Варлаам був пов'язаний з гуманізмом та західною традицією і тому з 

ентузіазмом сприймав Аристотеля та неоплатонізм у чистому вигляді. Палама 

ж вважав, що їх треба, так би мовити, охрестити [227, р. 10]. Саме ті 

принципи, вважає І. Мейендорф, що сповіщали вже про прихід Нового Часу, 

були предметом суперечки між Варлаамом і святим Григорієм. Гуманісти 

проголошували відносну незалежність людського розуму, його свободу від 

Бога, якого вони вважали непроникною і недоступною Сутністю. А єднання 

Бога з людиною, раз і назавжди здійснене в особі Христа, дієва і реальна 

божественна діяльність у середовищі відродженого хрещенням людства не 

грали в їхньому мисленні визначальної ролі. Що стосується монахів, то вони 

відстоювали розуміння християнства, успадковане від Отців Церкви, яке не 

відділяло людську діяльність від діяльності Бога [118, с. 26]. 
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Як твердить Мейендорф, противники Палами, були прихильниками не 

томізму, як це часто вважалося, а закостенілого богослов’я, – східної 

схоластики, – де не було місця для жодної творчості, а просто цитувалися 

Отці [118, с. 10]. Реверенд Романідес ж вважає твердження Мейендорфа 

неправильним [235, р. 186-189]. Як би там не було, але західне богослов’я 

мало в дечому спільні моменти зі східним гуманізмом. Дещо пізніше ми 

зробимо спробу невеликого порівняння поглядів православного та 

католицького богослов’я на проблему співвідношення віри та розуму. 

Потрібно наперед сказати, що у цих дебатах позиція Палами перемогла. 

Безпосереднім наслідком цієї перемоги було обмеження лінії раціонального 

гуманізму у Візантії. Паламістські суперечки, каже Олександр Васільєв, 

надали остаточну перевагу строгому православ’ю взагалі і чернечому ідеалу 

зокрема [24, с. 97], хоча паламізм і не повністю витіснив гуманізм з історії 

Візантії [118, с. 26]. Собор в Константинополі засудив у 1341 р. Варлаама і 

визнав перемогу Палами [96, с. 30-31]. 

В суперечці зі своїми противниками Палама слідував за грецькими 

Отцями Церкви і лише увиразнив їх вчення, зокрема і головно теорію 

богопізнання. Вчені вважають, що значний вплив на Григорія справив Максим 

Сповідник [97, с. 32], разом з ним візантієць найчастіше в свої працях також 

згадує псевдо-Діонісія Ареопагіта [227, р. 11]. Великими авторитетами також 

для Григорія були Василь Великий і Григорій Нисський [88, с. 102]. Треба 

сказати, що, хоча Палама і вважав, як ми вже відзначили, псевдо-Діонісія 

одним з великих Отців, але, як слушно каже Пелікан, відкидав його теорію 

ієрархізму як пережиток Старого Завіту [227, р. 20]. Значний вплив на 

візантійця також мала й певною мірою грецька філософія, зокрема, Платон та 

Аристотель [26, с. 149]. 

Вже звично для нас, розгляд теорії богопізнання християнського 

богослова слід розпочати з притаманної для переважної більшості Отців 

Церкви початкової фази богопізнання – природного пізнання Бога. Для 
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першої, ще безгрішної, людини, за Григорієм, дзеркалом для пізнання 

надприродної реальності був зовнішній світ, а в її серці були природний закон 

та совість, що дозволяли її пізнавати добро. Таким чином, вже в раю, з 

моменту свого створення, людина могла і внутрішньо, і зовнішньо осягати 

Бога [118, с. 167]. Ця концепція світу як дзеркала, що відображає Бога 

заснована на вченні про божественні логоси (λόγοι), що присутні у творінні і 

послідовно приймалася усіма Отцями, починаючи, як пам’ятаємо, зі святого 

Юстина Мученика. Святий Григорій також говорить про логоси, 

підкреслюючи, що для християн вони є енергіями Бога і що вони не володіють 

існуванням самі по собі [118, с. 167].  

Це богопізнання, за Паламою, здійснює розум, який, позбавившись від 

чуттєвості, споглядає творіння, доходячи до думки про його творця. “Розум, 

очищуючись від тілесності, йде до Бога, каже Григорій [32 с. 350], коли ж 

розум (Νούς) (Homilia III. PG. 151. Col. 40), – продовжує Отець, – 

розслаблюється, душа розосереджується на чуттєві об’єкти і важливі об’єкти 

втрачає [62]”. Таке природне богопізнання Григорій деколи називає ще 

мирською філософію: “… мирської філософії (το περί λόγους φιλοσοφίας 

εργον), завдяки якій ми досліджуємо закони природи і руху, аналогії, 

розташування і кількості… укладеної в істотах [118, с. 168]”. Тут важливо 

зазначити, що деякі дослідники вважають, що поділ на природне та 

надприродне богослов’я притаманний тільки західній теології  [203]. Ми, як 

бачимо, з цим не згідні, хоча загалом і дійсно на Заході цей поділ виявлений 

більш чіткіше, проте, чіткість в формулюваннях взагалі більш характерна для 

католицької думки.     

Але пізнання Бога через творіння, каже Максим, є неповним і 

обмеженим. ”Я стверджую, – каже візантійський богослов, – що з дарів Божих 

деякі суть природні: такі даруються всім без відмінності, до закону, під 

законом і після закону; інші ж суть надприродні, духовні та особливо 

таємничі; їх я вважаю такими, що переважають перших, подібно до того як ті, 
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хто був визнаний гідним мудрості Духа, перевершують плем'я еллінів [118, с. 

168]”. 

Відмінне ж від будь-якого знання і всякого природного єднання з Богом 

поняття є, на думку святого Григорія Палами, поняттям віри. Саме вірою, 

твердить святий, апостоли побачили божественність Христа на горі Фавор. 

“Наша свята віра, – пише він, – ... є баченням нашого серця, що перевершує 

всяке відчуття і всяке розуміння, бо вона виходить за рамки всіх умоглядних 

здібностей нашої душі [118, c. 234-235]”. Християнське пізнання Бога, отже, 

за Паламою, істотно відрізняється від природного пізнання “через творіння”. 

Григорій також, коли хоче наголосити на цій відмінності, протиставляє 

“баченню” (θεοπτία) і “спогляданню” (θεωρία) “богослов'я” (θεολογία): 

“Богослов'я настільки ж далеко від бачення Бога у світлі, – каже він, – 

настільки ж відмінне від тілесного спілкування з Богом, наскільки знання 

різниться від володіння; говорити що-небудь про Бога не означає Бога 

зустріти (συντυγχάνειν), – маючи на увазі під зустріччю найвище пізнання Бога 

[118, с. 231-232]”. Як слушно зауважує Григорій Хоружий, уявлення про 

розум як про орган споглядання є нічим іншим як визначальною ознакою 

грецької свідомості, слід еллінського витоку європейської думки. Однак 

містичний діалогізм богоспілкування згодом стає провідним, рушійним 

початком і головним витоком традиції, яка є вже не еллінською, а 

автентичною східно-християнською [166, с. 35-36]. 

Так Григорій говорить про це найвище осягнення Бога. “Яку б назву не 

давали йому – єднання, бачення, відчуття, відання, розуміння, осяяння, – воно 

не може застосовуватися у власному розумінні [118, c. 234-235]”. Тому святий 

Отець, вважає Мейендорф, насмілюється беззастережно застосовувати до 

нього тільки біблійний термін “віра”. Але окрім цих понять він вдається також 

до понять, поширеним до нього Біблією і східними Отцями Церкви – “бачення 

серця”, “бачення Божественного ока”, “око душі” або “божественне відчуття”. 

Для Григорія, продовжує дослідник, все це лише різні способи позначити 
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одну і ту ж надприродну здатність пізнавати Бога [118, c. 234-235]. Тож 

бачимо чітке розуміння віри Григорієм Паламою в сенсі містичного єднання з 

Богом цілком в дусі Григорія Нисського, псевдо-Діонісія та Максима 

Сповідника.  

Відповідаючи Варлааму, що заперечував позитивний містичний досвід 

монахів, аргументуючи це тим, що це суперечить чистому розуму і 

“пристрасна частина душі” (що відповідає за цей досвід) повинна “померти”, 

святий Григорій пише: “Але ми, о філософе, навчені, що не це є 

безпристрасністю, не умертвіння пристрасної [частини душі], але від гіршого 

до кращого прикладання її... Для нас безпристрасний – це той, хто лукаві 

схильності полишив, а добрими збагатився… [118, c. 233], дуже виразно тут 

наголошуючи на відмінності ставлення до чуттєвості в християнстві від інших 

світобачень. 

Ось як Григорій говорить про цей досвід, про який вперше, нагадаємо, в 

східно-християнському богослов’ї заговорив псевдо-Діонісій. “Таке єднання, 

– пише він, – вище від усякого знання, хоча метафорично його і називають 

знанням”; “метафорично” або “омонімічно” деякі святі Отці докладали до 

нього термін “розуміння”. Ще меншою мірою може йти мова про “відчуття”. 

Тільки досвід відкриває його справжню природу [118, c. 231-2]. При чому, 

Григорій, говорячи про цей містичний досвід, здебільшого посилається на 

Отців, які для візантійця, як він твердить, є джерелом істини [61, с. 59]. “Одні, 

– пише святий Отець, – є посвяченими у таїнства, бо мають власний досвід, 

інші ж – бо поважають, вірять та люблять тих людей [36]”. Про себе ж 

Григорій говорить, що мав всього лиш малий досвід [64]. 

Але навіть коли, як каже Палама, очищений спілкується з Богом, Бог 

залишається трансцендентним у своїй природі. Бог, пише він, є вище за розум, 

але пізнається певним чином в своїх енергіях [63, с. 7]. Палама, каже Пелікан, 

слідує за Григорієм Нисським, говорячи про невичерпність спілкування з 

Богом [227, р. 14]. 
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 Григорій, також потрібно сказати, часто взаємозамінює поняття серця 

та розуму як органу богопізнання. Термін “серце”, що використовується в 

Біблії для позначення центру всього психофізичного життя людини, пише 

Мейендорф, перетворюється у таких авторів як Оріген і святий Григорій 

Нисський, на синонім “розуму” (νους) платонізму, тоді як преподобний 

Макарій Єгипетський та його школа, прагнучи передати всю повноту 

біблійної концепції і одночасно враховуючи широку поширеність термінології 

Євагрія у чернечому середовищі, навпаки, поміщають розум (νους) у серце, 

що дозволяє їм термінологічно узгодити обидві системи слововживання [72, с. 

18]. 

Насправді, вважає дослідник, справа тут не тільки в словах, а у двох 

антропологіях, Платона і Біблії, між якими, щоб закласти основи внутрішньо 

узгодженої духовного життя, необхідно було зробити вибір. Чи є людина 

лише тілом та розумом, що прагнуть до звільнення, або ж вона є 

психофізичним цілим, якому втілений Бог приніс порятунок? Чи впливає 

благодать тільки на розум, очищений від будь-якої “пристрасті”, але 

позбавлений при цьому жодного зв'язку з матерією, чи вся людина силою 

купелі хрещення, в яку вона занурюється, отримує початок тілесного 

воскресіння? Вибір Григорія, каже Мейендорф, на стороні другої 

альтернативи. Й дійсно, хоча часто поняття розуму та серця 

взаємозамінюються в Григорія, все ж, очевидно, коли він хоче увиразнити 

містичний характер богопізнання, то вживає саме слово “серце”: “Розум, – 

пише він, – відповідає за споглядання, серце ж – за переживання [75, с. 581]”.  

Як ми сказали, дві сторони в дебатах різнилися у поглядах на світську 

філософію: для Варлаама вона була способом розмірковування про 

богословські проблеми; для Палами ж лише засобом оформлення та 

інтеграцій усіх істин Одкровення [189, р. 212]. Подібно до свого західного 

сучасника Вільяма Оккама, Варлаам скептично ставився до можливостей 

розуму в області пізнання Бога, але цей номіналізм приводив його до ще 
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більшого звеличення авторитету Письма і Отців – джерела незбагненного 

Одкровення. Він вважав, що богодухновенне Писання не може плідно 

впливати на мислення, так як воно не має змоги отримати достовірних 

висновків з Одкровення [118, с. 164]. Але окрім Біблії та Отців Церкви 

авторитетами для Варлаама були Аристотель і Платон, причому в області 

природничих наук авторитет древніх вважався таким же незаперечним, як 

авторитет Писання і Отців Церкви в галузі богослов'я [118, с. 164]. Цікаво, що 

в рамках традиції Варлаама на іконах навіть зображувалися Сократ та Платон 

[137, с. 117] Тому діяльність людського розуму, за Варлаамом, повинна 

розвиватися поза галуззю богослов'я, а його найближчі інтереси належать до 

світських наук. Таким чином, приймаючи і авторитет Писання, і авторитет 

філософів, – кожен у належної йому області, – Варлаам ставився до них по-

різному: Писання було для нього лише джерелом цитат і посилань, а не 

засобом живого спілкування розуму з Богом. В результаті між діяльністю 

розуму і духовним життям, між філософією і богослов'ям виникала прірва, яку 

гуманісти долати, пише Мейендорф, не збиралися [118, с. 164]. 

Різнилися їх погляди і на апофатику. Варлаам знав про апофатику 

грецьких Отців, але він вживав її тільки для висвітлення обмеження 

людського розуму, бо знання про Бога може бути тільки символічним і 

відносним. Палама ж говорив, що Бог не тільки поза знанням, але і поза 

незнанням, а, отже, може бути осягненим іншим способом, в містичному 

екстазі [227, р. 11]. Однак у Варлаама був у запасі аргумент, який міг знайти 

широкий відгук у візантійського читача, прихильного букві святоотцівській 

традиції. “Якщо хочеш дізнатися, – пише він святому Григорію, – чи 

зрозуміли греки, що Надсуще – перевершує розум, знання і будь-яке зусилля, 

почитай творіння піфагорійців, Платона, Плотіна та інших; там ти знайдеш ті 

самі висловлювання, якими великий Діонісій користується в останній частині 

свого Містичного богослов'я... [118, с. 166]”. Тож, як бачимо, Псевдо-Діонісій 

і меншою мірою інші представники східної патристики, які надихались ідеями 
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неоплатонізму, стали фоном спору між Варлаамом і святим Григорієм 

Паламою. Обидва постійно посилалися на “великого Діонісія”, тлумачачи 

його кожен по-своєму. За Варлаамом, Діонісій краще за інших Отців Церкви 

використовував неоплатонізм і своїм апофатичним богослов'ям дав міцну 

основу номіналістичному богослов'ю (богослов’ю, яке уникає містичної 

компоненти): хіба Бог не перевершує нескінченно всі привласнені Йому 

імена? Святий Григорій ж, навпаки, спирався на ті місця, де Ареопагіт 

говорить про єднання з Богом, знаходячи в них начала містичного пізнання, 

тоді як Варлаам позбавляв їх реалістичного значення. Григорію Паламі 

доводилося, отже, виправляти псевдо-Діонісія в тих проблемах, на яких до 

нього часом спотикалися християнські мислителі Сходу. Візантієць зробив 

після Максима Сповідника ще один крок до додання Ареопагітикам 

християнського сенсу, звільняючи його від двозначних концепцій, що стали в 

XIV ст. тим більш небезпечними, що вони служили доказами на користь 

номіналізму гуманістів [118, с. 166]. Важливо зазначити, що Палама не 

дотримується повної апофатики в пізнанні святої Трійці, але, очевидно, це 

пов’язано з потребою сперечання з католицьким богослов’ям на предмет 

філіокве [174, c. 363].  

З апофатикою у святого Григорія пов’язане також вчення про так звану 

умну молитву. Палама, як пише Олег Клімков, був першим, хто теоретично 

обґрунтував умну або Ісусову молитву, яка, про те, існувала в християнстві 

здавен [97, с. 11]. Цю специфічну молитву, яка була пов’язана з відкиненням 

усяких образів і певними фізичними вправами; і прихильники, якої називалися 

ісіхастами, активно залучав у християнське богослов’я в дусі неоплатонізму 

Євагрій Понтійський [118, c. 193-194], згодом ж Церква, як пише Пелікан, це 

поняття трансформувала в Ісусову молитву [227, р. 2]. Варлаам критикуючи 

ісіхастів, називав їх пупо-душниками (оскільки вони нібито вважали, що душа 

знаходиться в пупі) [96, с. 30-31]. Паламу ж фактично, як зауважує Клімков, 

не цікавила технічна сторона умної молитви, головне для нього, як і для всієї 
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православної містики, було сходження розуму до Бога і спілкування з Ним 

[96, с. 35]. Мейендорф так само стверджує, що для ісіхастів тілесні прийоми 

були другорядними, поки вони не стали модними після паламістських дебатів 

[118, с. 13].  

Тож, як справедливо твердить Мейендорф, розбіжність між учасниками 

спору належить до області гносеології: чи можливо для людини безпосереднє 

сприйняття Бога? Чи існує достовірне і безпосереднє пізнання, відмінне від 

чуттєвого? Варлаам твердив, що можливість споглядання Бога існує тільки 

через споглядання творіння. Палама ж доводив, що якщо богопізнання є 

простою секулярною освіченістю, то чого тоді стосуються слова Матвія з його 

Євангеліє (Мат. 11:25): “Ти заховав ці речі від мудрих і розсудливих і відкрив 

для дітей” чи ап. Павла (Рим. 1; 1 Коримф 1-2) про те, що мудрість віку цього 

зганьбили [227, р. 11]. Палама та його послідовники XIV ст. у суперечці зі 

схоластиками та раціоналізмом наголошували на тому, пише митрополит 

Поль Язіґі, що засобом осягнення Бога є не розум і філософія, а очищення 

серця і аскетичне життя [249, р. 7]. Отець спростовував тих, хто, як і Варлаам, 

зводили християнство до філософської системи. Палама ж, твердить Язіґі, 

говорив про “справжню філософію”, яка для нього є спогляданням Бога [249, 

р. 8-9].  

При всій різкості полеміки проти античної філософії, святий Григорій 

Палама не міг, проте, абсолютно обійти той факт, що Отці Церкви певною 

мірою користувалися творами філософів для вираження істинної віри. Крім 

того, хіба антична філософія не була важливим джерелом, яким християни 

скористалися, щоб досягти певного “природного” пізнання творіння – 

пізнання, яке, за словами апостола Павла (Рим. 1, 19-20), здатне привести до 

розуміння Божества? Візантієць не забув відповісти на ці питання, широко 

користуючись в космологічному і антропологічному нарисі, що міститься в 

його працях, поширеними в його час античними концепціями, і визначаючи 

спосіб, якого необхідно дотримуватися при використанні писань грецьких 
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філософів. Йдеться про метафору отруйних змій, з яких лікарі витягують 

корисні ліки. “Плоть змій, – пише він, – корисна нам, якщо їх вбивають, якщо 

їх анатомують, якщо їх особливо готують і якщо користуються ними з 

розумінням як ліками проти укусів самих змій [118, c. 184-5]”. Сенс цього 

оригінального уподібнення, пише Мейендорф, в тому, що звертатися до 

грецької філософії дозволено лише за умови, що нею вміють користуватися і 

володіють достатнім розумінням, що дарується святим Духом і життям у 

Христі [118, c. 184-5]. 

Отже, підсумовуючи наш аналіз вкладу Григорія Палами у вирішення 

проблеми співвідношення віри та розуму, потрібно сказати, що він розвиває 

містичну концепцію віри, розпочату Григорієм Нисським і акцентує увагу на 

понятті досвіду для увиразнення безпосередності та містичності 

християнського богопізнання. Безумовно, дебати Григорія з Варлаамом 

підкреслили специфічність концепції християнського пізнання та постановки 

та вирішення проблеми співвідношення віри та розуму в східній патристиці. 

Як видно з цих дебатів, західна та східна християнська думка пішли 

дещо іншими шляхами. Звичайно, паламістські суперечки стосувалися 

смислових розходжень не тільки між православ’ям та католицизмом, але і 

візантійською схоластикою та гуманізмом. Тим не менше, стає одразу 

зрозумілим, що головна відмінність між християнським Сходом та Заходом 

була та ж сама, що і між православ’ям та візантійською схоластикою й 

гуманізмом. І ця відмінність полягає в особливому акценті на досвіді в 

процесі богопізнання в богослов’ї східної патристики.  

У той час, як на Сході богословська думка, як ми це показали в цій 

праці, поступово розвивалася до усвідомлення того, що найвищим пізнанням 

Бога може бути лише позадискурсивне осягнення Його в так званому 

містичному досвіді, у невисловимому екстатичному єднанні з Ним і 

богоспілкуванні, у вірі, а звідси, і вимога для богопізнання практичної моралі 

як однієї з сходинок до цього єднання. На Заході, хоч і було розуміння того, 
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що пізнати Бога повністю дискурсивно і навіть інтуїтивно неможливо, проте, 

як ми бачили, до ідеї містичного осягнення Бога західне богослов’я не дійшло. 

Звичайно, на Заході були містичні течії, але вони були відірвані від 

схоластичної теології і набагато менш впливовими в порівнянні з нею. Що ж 

до практичної моралі в системах західного богослов’я, то воно було 

відірваним, на відміну від східно-християнського богослов’я, від теорії 

богопізнання елементом. 

Г. Хоружий слушно зауважує, що головною ознакою східної патристики 

стало поняття досвіду, яке убезпечило її від еллінізації [169, с. 17-34]. Західна 

теологія, в силу відсутності в її побудовах містичної складової богопізнання, 

як правильно зауважує один з найкращих, на наш погляд, дослідник 

відмінностей між розвитком східної та західної християнських теологій, О. 

Брилліантов, виробило бачення, що віра потрібна лише тимчасово і є нижчим 

ступенем знання [16, с. 131], на кшталт концепції Климента 

Олександрійського. Тож, як бачимо, на рівні концептуалізацій проблеми 

“Афіни і Єрусалим” християнський Захід, на відміну від Сходу, залишався на 

позиціях бачення цієї проблеми Климентом Олександрійським, де віра була 

нижчим ступенем знання, в той час, як східна патристика в особах Григорія 

Нисського, псевдо-Діонісія Ареопагіта, Максима Сповідника та Григорія 

Палами пішла шляхом ототожнення віри з найвищим рівнем богопізнання.      

 

5. 5. Східно-патристичні теорії співвідношення віри та розуму в 

історії української культури та їх місце в самоідентифікації 

традиційного православного богослов’я  

Не можна не відзначити вплив і загалом східної патристики, і, зокрема, 

теорій богопізнання Отців східної Церкви на культуру спочатку Київської 

Русі, а згодом України внаслідок прийняття від Візантії християнства князем 

Володимиром. Так, перш за все цей вплив простежується вже в такій типовій 

рисі української ментальності як недостатній розвиток абстрактно 
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спекулятивного, замкненого на собі філософського умозріння. Через це в 

історії української культури логіко-технічна філософська освіченість, вишу-

каний “гносеологізм”, категоріальна системотворчість, як твердить дослідник 

історії української філософії Вілен Горський, не пускають глибокого коріння. 

Тут виробляється своєрідний тип філософування, що вирізняється не об'єктом 

(ним завжди є всезагальне), а суб'єктом пізнання. “Любо-мудр”-філософ, пише 

дослідник, виступає у цьому сенсі як цілісний суб'єкт. Він мислить себе як 

факт всередині буття. Не обмежуючись осмисленням всезагального як 

об'єктивно-безособової дійсності, він переживає його як власну долю. До 

філософських висновків він приходить через пошук особистого сенсу життя. 

Саме тому в українській культурі складається філософія, домінуючу 

тенденцію якої утворює екзистенціально-антропологічна редукція 

філософського знання. Від давнини ця філософія розвивалась навколо 

обговорення проблем людини та людської історії. Про це пише і український 

дослідник Віктор Петрушенко: “… спирання всього філософствування на 

засаду “мисле-дії” постало найбільш характерним для візантійської традиції, 

звідки воно прийшло на Київську Русь… [128, с. 302]” “…основне завдання 

мислення полягало не в тому, щоб винайдене думкою переводити у життєві 

дії… [128, с. 303]”. “Такий тип філософствування, – продовжує дослідник, – 

поєднаний із давньоруським ідеалом святості, представлений, наприклад, у 

“Повісті врем’яних літ” в описуванні загибелі братів Бориса і Гліба, де 

спеціально наголошується на тому, як життя переходить у моральний 

принцип, а моральні заповіді та настанови, припинивши бути лише предметом 

абстрактних розмірковувань, стають водночас і засадою життєвих дій, і 

свідченням сили правильно вибудованої думки [128, с. 303]”. 

Відповідно до цього у києво-руській культурі виробляється розуміння 

філософії і філософа. Філософом вважався той, хто, спираючись на книжні 

знання, не просто здобув істину про сенс людського існування, а разом з цим 
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перетворив одержану істину на керівництво у власному житті. Філософія 

мислилась не тільки як теоретизування, а й як практична мораль [34, с. 30]. 

Як зауважує Петрушенко, саме через задіяння практичної моралі 

проявляється суттєва відмінність між баченнями богопізнання, що домінують 

у східному та західному християнському богослов’ї періоду патристики та 

схоластики. Український вчений робить аналіз цієї відмінності на прикладі 

порівняння концепції богопізнання Григорія Богослова і Ансельма 

Кентерберійського: “він (Ансельм – прим. автора дисертації) висловлює 

позицію щодо шляхів богопізнання, шо не може не вразити тих, хто більше 

причетний до православ’я… Зокрема, він стверджує, що у більшості із того, “у 

що ми про Бога та його творіння віруємо”, будь-яка людина може 

переконатися  “за допомогою самого лиш розсудку… [127, с. 5]”. 

Такому розумінню філософії відповідають й ті визначення її, що 

функціонують у культурі Київської Русі. Серед найпоширеніших – перше в 

слов'янській літературі визначення філософії, що його містило популярне на 

Русі “Пространне житіє Костянтина-Кирила Філософа”, складене болгарським 

мислителем Климентом Охридським. Згідно з ним, філософія визначалась як 

“Знання божих та людських речей, що навчає, як людина може наблизитись 

до Бога, як ділами своїми уподібнитись за образом і подобою творцеві 

своєму”. Наведене визначення виявляє генетичну близькість до ще одного 

тлумачення філософії, про яке ми говоритимемо пізніше, і яке належить 

Іоанну Дамаскіну і в складі слов'янського перекладу його “Діалектики” поши-

рене у нашій давній культурі. 

Визначення філософії в “Пространному житії Костянтина-Кирила 

Філософа” за всієї властивої йому відповідності витриманому в дусі 

християнізованого неоплатонізму визначенню Дамаскіна різниться 

специфічним акцентом на “діяльнісній” характеристиці філософії. Адже 

згідно з ним філософія насамперед навчає людину, як вона може наблизитись 

до Бога “ділами своїми” [34, c. 31].  



 146 

Можна привести і більш специфічні для нашої теми запозичення 

української релігійної думки в східної патристики (приведемо всього лиш 

декілька прикладів). Вже від XVI ст., пише Дмитро Чижевський, маємо 

каталог однієї монастирської бібліотеки (Супрасльського манастиря). Книжки 

ці походженням старші XVI ст. і, головним чином, мають походити з 

українських земель. В цьому каталозі знайдемо досить широкий відділ творів 

Отців Церкви. Там зустрічаємо Іоанна Златоуста, Григорія Богослова, Василя 

Великого, Діонісія Ареопагіта (твори, що йому приписувалися), Кирила 

Єрусалимського, Єфрема Сірина, Іоанна Дамаскіна і т. д. На перше місце 

треба тут, твердить український вчений, поставити “Ареопагітики”, в яких 

маємо блискучий спекулятивний синтез християнства і платонізму [173, с. 26]. 

Взагалі, першими творами, яким можемо надати філософського 

значення в Київській Русі, пише Чижевський, є переклади творів Отців 

Церкви. Їх ми зустріваємо у старій Русі досить багато. Репрезентовані імена 

майже усіх значніших східніх Отців Церкви і декого із західніх. В збірниках 

(Збірники Святославові 1073, 1076 pp., “Пчоли”, “Діоптра”) зустрічаємо 

уривки та цитати з християнських та старогрецьких філософів. Але це завжди 

окремі уривки, здебільшого морального змісту, що більше говорили до 

моральної, аніж до теоретично-філософічної свідомості читача [173, с. 25-26].  

Згодом маємо спробу вже першого систематичного твору. Так, автор 

єдиного твору, що до нас дійшов “Послання пресвітеру Фомі” Климент 

Смолятич, митрополит Київський та всієї Руси в XII ст., поясніє в своєму 

творі, що є два способи пізнання трансцендентного – “благодатний”, 

властивий лише святим і апостолам, яким Христос безпосередньо відкрив 

таємниці небесного царства, і “приточний”, доступний всім смертним, які ре-

алізують його в акті “розумного” тлумачення “знамень” і “чудотворень”.  

Акцентуючи увагу на ролі розуму, давньоруські мислителі не 

заперечують й значення відчуттів і волі в пізнавальній діяльності людини, 

спрямованої на спілкування з божественною істиною. У зв'язку з цим особли-
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ва увага приділяється органу, завдяки якому стає можливим залучення 

людини до Божої істини. Таким органом вважалось серце [34, с. 34-35].  

Вшановуючи князя Володимира, Іларіон, митрополит Київський ХІ ст. в 

“Слові про Закон та Благодать” підкреслює, що в серці князя “воссиял разум”. 

Але серце, згідно з Іларіоном, виявляється пов'язаним не лише з розумом, а й з 

волею, бажанням. Введення християнства мислиться Іларіоном як акт, 

здійснений князем не лише завдяки тому, що “воссиял разум в серце его”, 

а й в результаті того, що Володимир “возжелал сердцем и возгорел духом”, 

щоб йому та його землі стати християнською. У “Повчанні” Володимира 

Мономаха та численних інших пам'ятках києво-руської писемності читається 

заклик вірувати “всем сердцем и всею душою”. Таким чином, серце є органом 

віри і виступає центром, завдяки якому здійснюється прилучення до 

трансцендентного, сакрального, позаземного.  

Акцентація ролі серця істотна з огляду на подальшу традицію розвитку 

української філософської думки, однією з властивих рис якої було 

зосередження уваги на розробці філософії серця (Григорій Сковорода і ін.). З 

цим пов'язаний і започаткований з XI ст. культ мовчання, яскраво 

репрезентований в агіографічній спадщині Нестора, в творчості Феодосія 

Печерського, а згодом розвинений в традиції ісіхазму [34, с. 35].  

Цілком, як згодом побачимо, в дусі теорій богопізнання східної 

патристики український письменник, полеміст з католицьким богослов’ям, 

Іван Вишенський твердить, що пізнавальна діяльність людини має 

спрямовуватись не на часову, минущу природу, а до осягнення вічного, Бога, 

що містить вічну істину, вічну мудрість. На шляху до осягнення непорушної, 

самототожної, абсолютної істини людина має здолати “лож”, “прелесть”, які є 

неістинним, поверховим знанням, що відображає хвильове, минуще. Шлях до 

істини є шлях боротьби, яку людина найчастіше веде з мінливим, примарним 

знанням. Оскільки “таїнство” істини осягається духовною сутністю людини у 

безпосередньому психічному переживанні, в стані містичного екстазу, 



 148 

остільки істина не може бути здобута засобами логічного мислення, шляхом 

раціонального доведення. У цьому разі, на думку Вишенського, розумове 

знання, знання “зовнішнє”, натхненне Божою мудрістю, дає змогу 

облагородити земне, “мирське” життя і певним чином наблизитись до Божої 

істини. Але загалом “зовнішнє” знання, “философии надворное” Аристотеля і 

Платона, схоластична логіка, освіта, наука є за своєю сутністю “лож”, 

являючи “плотское и внешнее мудрование”, що не може розкрити “правди 

таїнство” [34, c. 61-62].  

Як ми вже сказали, філософія серця, яка єднає віру і розум, беручи 

початок у філософії Отців Церкви, істотною мірою відбилася в історії 

української думки і чи не найбільш повно репрезентована у вченні Сковороди. 

На думку українського Сократа, серце є осереддям людського у людині, воно 

є органом самопізнання і тією силою, що проводить людину шляхом 

самовдосконалення [34, с. 89]. Окрім того, дуже яскраві мотиви думки східної 

патристики і головно псевдо-Діонісія ми знаходимо у вченні Сковороди про 

світ символів, або Біблію. Світ символів, відповідно до вчення мандрівного 

філософа, виступає як самостійна реальність, що забезпечує людині 

можливість осягнення Бога. Через цей світ Бог являється людині. Особливу 

роль у цьому сенсі Сковорода відводить Біблії, спираючись при цьому на 

вельми тривалу традицію символічного тлумачення її, започаткованого ще в 

олександрійській школі. Розвиваючи далі цю традицію і спираючись на 

сформульоване ним вчення про дві натури, пише Горський, Сковорода 

обстоює погляд на Біблію як особливий світ символів, для осягнення якого 

треба вміти побачити за словесним знаком, який має тілесну, матеріальну 

природу, втаємничений духовний, невидимий зміст [34, c. 93]. “А Біблія, – 

пише український філософ, – є символічним світом тому, що в ній зібрані 

небесних, земних і пекельних творінь фігури, аби вони були монументами, що 

ведуть думку нашу до поняття вічної натури, що прихована в тлінній так, як 

малюнок у своїх фарбах… [144, с. 138]”.  
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Потрібно також сказати, що в першому і довгий час єдиному вищому 

учбовому закладі східного слов’янства, в Києво-Могилянській академії, де 

навчався Сковорода, її професори прагнули спиратися вже на доктрини як 

візантійської патристики та західної схоластики, так і італійського гуманізму, 

вчення епохи Відродження, на філософію і науку Нового часу [138, с. 213].  

Надзвичайно важливим для розуміння теми нашого дослідження є місце 

проблеми “Афіни і Єрусалим” в процесі самоідентифікації традиційного 

православного богослов’я. Так, на початку ХХ ст. в Росії, розгорілися дуже 

показові для нашої теми суперечки, розпочаті ще в XIX в. слов'янофілами і 

західниками. З 1910 по 1915 рр. на території Росії виходив російський варіант 

міжнародного філософського журналу “Логос”, завданням якого було 

ознайомлення читача з західною філософією. З одного боку, цю прозахідну 

затію критикував Володимир Ерн, а з іншого, – захищали Семен Франк і 

Андрій Бєлий. 

Ерн закликав відмовитися від студій західної філософії, яка за своєю 

суттю, на його думку, була сукупністю раціоналістичних і мертвих схем, а не 

органічною, “логосною”, (такою для нього була філософська традиція 

античності, що досягла своєї вершини у східній патристиці) [178, с. 77, 78]. 

Франк і Бєлий, як могли, захищалися власними аргументами (Захід дав світові 

вічні цінності [161, с. 135], російська філософська думка розвивалася під 

впливом західної, а ідеологія слов'янофільства – під впливом Гегеля [9], 

система Гегеля якраз розвиває поняття логосу античної філософії, долаючи 

обмеженість розумової форм мислення [9, с. 133]), але врешті-решт 

посилалися на т. зв. універсалізм Володимира Соловйова, який, 

висловлюючись термінологією діалектики Гегеля, “зняв” предмет спору між 

слов'янофілами і західникам XIX ст. і був достатнім авторитетом для 

вирішення спору; втім Ерн вважав, що Соловйов був, власне, на його стороні. 

Звернемося до витоків проблеми: першими з слов'янофілів, що 

критикували раціоналізм Заходу, були Олексій Хом’яков та Іван Кірієвський. 
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“Рим розірвав всякий зв'язок, – писав Хом’яков, – між пізнанням і внутрішнім 

вдосконаленням духу [165, с. 55]”. На думку Кірієвського: “прагнучи до 

умоглядної істини, східні мислителі насамперед переживають про 

правильність внутрішнього стану мислячого духу, західні – більш про 

зовнішній зв'язок понять [92, с. 274]”. 

Пізніше Соловйов, будучи спочатку сам близький до слов'янофільства 

[76, c. 456], під впливом Федора Тютчева відійшов від однобічності критики 

слов'янофілів, звинувачуючи Хом’якова у неадекватності критики 

раціональності католицизму останнім [147, с. 443]. Хоча, як думає Василь 

Зеньковський, при всій своїй мінливості відносно історіософії і розуміння 

Церкви, Соловйов був вірний тій своїй інтуїції, яка склалася у нього вже під 

впливом Шеллінга, що пізнання істини є пізнанням інтуїтивним [163, с. 471]. 

Така специфічна позиція Соловйова не була проаналізованою 

учасниками спору. Франк в зазначеній статті взагалі відмовився від 

гносеологічного аналізу проблеми співвідношення ratio і logos, оскільки, 

заявив він, цю проблему сам його опонент, тобто, Ерн, який її і підняв, у своїй 

статті анітрохи не експлікує [163, с. 131]. 

Таким чином, очевидно, що в такій ситуації перегородою до вирішення 

проблеми стояли непорозуміння історико-філософського і термінологічного 

характеру. Наприклад, Франк вказував на те, що поняття логосу філософією 

античності мислилося як логіко-метафізичний принцип, а в античному 

християнстві – як принцип особистісний, і тому древня філософія ближча до 

нової філософії, ніж до християнства [163, c. 136]. З цього приводу, звичайно, 

можна поставити запитання Франку, як же тоді можна християнському 

мислителю, яким Франк себе називав, захищати сучасну йому філософію, 

якщо вона настільки далека від християнства? Ясно одне, що для Франка і 
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Соловйова30 східна патристика, витік російського філософствування, не була 

найбільш авторитетним способом мислення.  

Але чи була вона такою і для Ерна? Адже російський філософ був на 

боці, типової на той час в Росії, релігійної філософії, яка намагалася, як от 

Соловйов, звільнити розум від християнського Одкровення, стверджуючи, що 

розум сам може прийти до істини Одкровення. Ось як про це пише Соловйов: 

“Повертаючись до істини триєдності, потрібно сказати, що вона не тільки 

цілком зрозуміла з логічної сторони, але і заснована на загальній логічній 

формі, що визначає всяке дійсне буття, і якщо ця форма в застосуванні до 

божества здається більш важкою для розуміння, ніж для застосування до 

інших предметів, то це залежить не від того, що божественне життя менш, ніж 

усе інше, підлягалає у своїй формальній, об'єктивній стороні логічним 

визначенням (для такого припущення немає жодної підстави), а тільки від 

того, що сама область божественного буття не складає звичного предмету 

нашого мислення [148, с. 125].  

Безумовно, має рацію Франк, який вказує на відмінності логосу 

античної філософії та східної патристики. Та й взагалі, із зверненням до 

специфіки слововживання поняття логосу в східній патристики заклики Ерна 

до логоцизму східної традиції, а пізніше слідом за ним і загальна 

характеристика Олексієм Лосєвим всієї російської філософії як філософії 

Логосу, філософії, яка розвивалася на основі греко-православних уявлень 

[104, с. 215], виглядає не настільки однозначно. Бо поняття логосу в 

святоотцівській традиції Сходу, як ми це показали, поступово, із зростанням 

впливу платонізму і зменшенням впливу стоїцизму [137, с. 39], все більш 

чітко трансформується в ясно виражене поняття як раз того, проти чого Ерн і 

виступав, в поняття природного розуму (φυσικός λόγος) [Basilius Magnus. 

                                           

30 Соловйов одного разу у “Критиці відсторонених начал” прямо висловився про те, що він думає про 

антчне християнство: нібито, святоотцівська думка не володіла повнотою істини, оскільки розум в її 

побудовах не мав повної свободи [146, с. 349-350]. 
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Homilia 7 in Heaxameron. PG. T. 29. Col. 157]. Те ж поняття, яке мав на увазі 

Ерн, у східній патристики прийнято називати в більшості випадків умом 

(νούς). Але, звичайно, навіть і воно саме по собі без віри в Одкровення могло 

служити для святих Отців і негативним цілям. 

Таким чином, ми бачимо, якими складними шляхами йшло осмислення 

того, що можна назвати однією з найголовніших, а слідом за Густавом 

Шпетом, найоригінальнішою темою всієї російської філософії [176, с. 37], 

осмислення слов'янофільської проблеми, проблеми логосності (не зовсім 

вдале для цього слово, як ми вже зазначили), російської думки, через яку 

здійснювалися спроби самоідентифікації російської релігійної філософії. 

Отже, цей шлях, якщо можна так коротко і неповно його викласти, включає в 

себе перший слов'янофілів: Хом’якова і Кірієвського з їх ототожненням 

східної православної думки з турботою насамперед про правильність 

внутрішнього стану мислячого духу на відміну від західного превалювання 

зовнішню зв'язку понять в богословських побудовах. Хоча вже Хом’яков 

критикував Кірієвського за ідеалістичне сприйняття в цьому контексті 

реалізації візантійського способу мислення в культурі та філософії Русі (тут 

Кірієвский, за Хом’яковим, видавав бажане за дійсне) [146, с. 419]. Далі, як ми 

вже згадували, слідує універсалістська позиція Соловйова, яка стала для 

багатьох задовільною відповіддю на поставлене слов'янофілами питання; і 

відновлення інтересу до проблеми в особі Ерна у формі так званої боротьби за 

Логос, а також відповідь йому Франка в дусі Соловйова. Потрібно серед 

іншого також згадати про о. Павла Флоренського з його, як висловився 

Зеньковський, інтересом до воскресіння головного слов'янофільського 

питання в дусі Кірієвскоого [76, с. 823]. 

При всьому цьому, на жаль, філософія Соловйова та Флоренського була 

не чиста від домішки раціоналізму у своїх побудовах. І все ж російська думка 

розвивалася, як зазначив Сергій Хоружий, від осмислення релігійного досвіду 

взагалі до осмислення конкретно православ'я [168, с. 71–71]. Цей поворот до 
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православної думки потрібно приписати представнику російської еміграції – 

Георгію Флоровському. Головним мотивом для шукання шляхів до 

автентичного східного християнського богослов'я послужила для 

Флоровського центральна ідея всього богослов'я ще одного російського 

емігранта – о. Сергія Булгакова – ідея Софії, яка, на думку, Флоровського, 

була невиправданою з погляду на історичне християнське богослов’я [219, р. 

24], яку він запозичує у Соловйова через Флоренського. Вихід з цієї ситуації 

Флоровський бачив у поверненні до Отців Церкви. Звичайно, як і католицизм, 

православ'я весь час, так чи інакше, хотіло співвідноситися зі святоотцівською 

спадщиною: після найсильніших впливів з боку католицизму і 

протестантизму, які почалися в епоху правління Петра I, в яку, за висловом 

Флоровського, яке він запозичує у Освальда Шпенглера, в російському 

богослов'ї відбулася “псевдоморфоза” [219, p. 139]; в другій половині ХІХ-го 

століття проявляється особлива зацікавленість східними Отцями Церкви. Але 

тільки в столітті ХХ-му з'являється так званий неопатристичний синтез – 

основа для формування всіх сучасних православних богословських систем 

[170, с. 3], які в основу своїх побудов ставлять саме звернення до Отців 

Церкви.  

Флоровський, як і Соловйов, від радикалізму слов'янофілів, наміченого 

ним ще в збірці “Росія і латинство” [170, с. 169], переходить до вимоги більш 

ретельного аналізу відмінностей двох гілок християнської богослов'я в 

“Шляхах російського богослов'я” [157, с. 514]. Володимир Лоський, інший 

представник неопатристичного синтезу, вже не такий, якщо так можна 

виразиться, толерантний до Заходу. Він критикує західне богослов'я за 

відділення в ньому містики від схоластики [106, с. 26] і ослаблення 

апофатичного моменту в пізнанні Бога [106, с. 58, 107]. Ту ж критику, що 

відноситься до західного апофатизму можна знайти і в роботах представника 

молодшого покоління неопатристичного синтезу – о. Іоанна Мейендорфа [117, 

с. 252]. Так само і згадуваний нами раніше В. Зеньковський, вже не 
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представник неопатристичного синтезу, а Паризької школи, довгі роки 

очолюваної о. Булгаковим (у роботах якого теж відчувається схиляння перед 

авторитетом Отців), критикує західне богослов'я за раціоналізм, який можна 

знайти вже у перших латинських авторів і який пізніше, коли Фома 

Аквінський відділив сферу розуму (ratio) від сфери Одкровення, став 

чинником розвитку автономних наук і секуляризації на Заході [77, Глава 1, 3]. 

У наші дні і в Україні (і не тільки, напевно, у зв'язку зі зміною 

державного курсу на євроінтеграцію), зростає інтерес до проблеми 

взаємовідношення західного і східного типів християнського мислення. Варто 

відзначити дуже показову дискусію, яка відбулася  на початку 2013-го року 

між двома київськими філософами: Андрієм Баумейстером та Юрієм 

Чорноморцем [27]. Баумейстер, який зі студентської лави захоплювався 

Платоном, неоплатонізмом, Гегелем, о. Флоренським і Лосєвим, з часом 

зацікавився думкою Фоми Аквінського [8, с. 15], про життя і праці якого і 

написав у 2012 р. монографію. На згаданій нами дискусії Баумейстер захищав 

Фому і томізм від уже означеної нами критики з боку східного богослов'я. 

Його опонент у розумінні істинного богослов'я, Чорноморець у 2011 р. 

написав гучну у вузьких колах української та російської патристики, а також 

згадувану в дуже авторитетному міжнародному журналі “Studia Patristica”, 

монографію “Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія 

Схоларія” і виступав як раз в ролі критика Аквіната і його послідовників. 

Його критика вичерпувалася вже наведеною нами класичною аргументацією, 

Баумейстер теж використовував класичні контраргументи. Все ж більш 

докладно київський філософ захищає католицьку думку від можливих 

нападок з боку православ'я у своїй монографії. По-перше, Баумейстер 

наводить відомі випадки з життя Фоми: явлення йому Діви Марії, апостола 

Петра і Павла, постійні молитви перед своїм студіями, цнотливість, яку Фома 

беріг до кінця життя [8, с. 26], його слова після однієї з святих Мес, що все, 

що він писав, здається йому соломою в порівнянні з тим, що йому тепер було 
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відкрито [8, с. 38]. По-друге, Баумейстер захищає Фому від, мабуть, головного 

докору в його бік, а саме, від того, що Фома остаточно розділив сферу 

природного і благодатного пізнання, тим самим відкривши двері для 

секуляризації мислення. Баумейстер, як і ще один неотоміст Етьєн Жильсон 

[74, глава 2], наводить слова засновника томізму, які переконують нас у тому, 

що Фома вірив у те, що навіть природне пізнання є істотно залежним від 

Божої благодаті [8, с. 108]. Крім цього, дискусія наприкінці мала предметом 

спору поняття досвіду, яке стоїть, на думку Чорноморця, в центрі всього 

богослов'я Східної Церкви. Його опонент відповідав на цей закид Фомі тим, 

що останній не конструював свої ідеї, але брав їх саме з власного досвіду. У 

цьому зв'язку можна також привести думки Анни Вільямс, автора спеціальної 

статті на нашу тему, що в основі різниці між західним і східним 

християнським богослов'ям лежить зовсім не нюанси використання ними 

логосу, тобто, логіки, а відмінність богословських типів двох гілок [246, р. 

680]). Християнський Схід, продовжує Вільямс, аналізуючи статті 

православного теолога Христоса Яннараса і статтю католика Ілтіда Третована, 

які порівнюють дві Церкви, звинувачував Захід у раціональності, 

антиномічності, а Захід навпаки звинувачував Схід у ірраціоналізмі [246, р. 

681]. Вільямс робить спробу примирити дві позиції, в тому числі, 

використовуючи ті аргументи, які наведені нами вище, закінчуючи свою 

статтю в стилі Соловйова характеристикою східної християнської 

богословської традиції як несистематичної (unregular), а західної – як 

систематичної (regular) [246, р. 698–699]. Можна згадати також і Джона 

Мілбанка, одного з засновника дуже популярної зараз міжконфесійної течії 

богослов'я, з подібним же визначенням відмінності православного і 

католицького богослов'я (православне богослов'я він називає романтичним, а 

католицьке – класичним [217]). До речі, Мілбанк свого часу теж спробував 

проінтерпретувати думку Фоми Аквіната в тому ж дусі, що й Жильсон і 

Баумейстер, на що отримав настільки ж негативну, наскільки і розпливчасту 
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відповідь від сучасних неотомістів [216, р. 59]. Такий же поміркований погляд 

на відмінності використання логіки в богослов'ї православ'я і католицизму ми 

зустрічаємо в течії католицького богослов'я, яке особливо цікавилося східною 

патристикою (Андре де Любак, Жан Данілео, Ханс Урс фон Бальтазар та ін.) 

[134]. 

Тож стає видно, наскільки дискусійною є ця важлива тема. Зазвичай, на 

аргументи католиків з приводу надмірності звинувачень в їх сторону 

православна думка не схильна відповідати контраргументами. Так і згадана 

дискусія, як і безліч опублікованих робот на цю тему, без особливої плідності 

звелася практично тільки до означення контурів позицій кожної з двох сторін, 

не виявляючи при цьому зусиль знайти спільного знаменника в дискусії. 

Тобто, на сьогоднішній день фактично відсутній конфесійно-

незаангажованого порівняльного аналізу нюансів теорії богопізнання двох 

гілок християнства, з ретельною звіркою текстів та підключенням історично-

соціальної компаративістики, починаючи патристикою і закінчуючи 

середньовіччям, і залишається тільки висловити сподівання на його появу. 

Наша праця далека від вирішення цієї проблеми, але дослідження, зроблене 

тут, може слугувати одним з кроків для глибшого розуміння її. 

 

5. 6. Висновки до розділу 

Останній період східної патристики підвів підсумки всьому богослов’ю 

східного християнства. Як псевдо-Діонісій, так і Максим Сповідник та 

Григорій Палама у вирішенні проблеми співвідношення віри та розуму 

продовжують розробляти ту ж богословську теорію, що і їх попередник 

Григорій Нисський, визнаючи віру засобом єднання з Богом. Окрім того, 

псевдо-Діонісій вперше протиставляє поняттю розуму поняття досвіду, 

поняття, якому судилось відіграти значну роль в історії східно-

християнського богослов’я. Цю традицію, що притаманна Григорію 
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Нисському, псевдо-Діонісію, Максиму Сповіднику та Григорію Паламі, ми 

назвали містичною традицією співвідношення віри та розуму.  

Позиція ж Іоанна Дамаскіна в питанні співвідношення віри та розуму 

практично не відрізняється від позиції двох перших каппадокійських Отців: 

Василя Великого та Григорія Богослова. Важливо, що Іоанн не розвиває 

містичне розуміння віри, розпочате Григорієм Нисським, а залишається на 

позиціях двох інших каппадокійців; й загалом містичний елемент в його теорії 

богопізнаня ми не знаходимо.  

Григорій Палама у вирішення проблеми співвідношення віри та розуму 

розвиваючи містичну концепцію віри, розпочату Григорієм Нисським і 

акцентуючи увагу на понятті досвіду для увиразнення безпосередності та 

містичності християнського богопізнання, в дебатах з Варлаамом підкреслив 

специфічність концепції християнського пізнання та постановки і вирішення 

проблеми співвідношення віри та розуму в східній патристиці. 

Також ми розглянули патристичні мотиви, що відобразилися в теоріях 

богопізнання в історії української думки, виділивши при цьому, такі найбільш 

яскраві постаті як Климент Смолятич, митрополит Іларіон, Іван Вишенський 

та Григорій Сковорода. І нарешті з’ясували, як проблема співвідношення віри 

та розуму в баченні Отців східної Церкви у протиставлені до західного 

богослов’я впливала на самоідентифікацію традиційної православної думки.  

 

 

 

 

 

 



 158 

Висновки 

Отже, в цьому дослідженні проблеми співвідношення віри і розуму в 

східній патристиці: 

1) показано, що для розуміння витоків постановки та вирішення 

проблеми співвідношення віри та розуму сам зміст Біблії давав святим Отцям 

чимало приводів для створення філософської доктрини. Однак філософія – це 

мислення в поняттях, а не в образах, і притому мислення систематичне і 

доказове. Нічого подібного в Біблії не містилося. Тому на основі Біблії 

Отцями була сконструйована філософія і концептуалізовано бачення 

проблеми.  

2) розглянуто патристичні мотиви, що відобразилися в теоріях 

богопізнання в історії української думки, виділивши при цьому, такі найбільш 

яскраві постаті як Климент Смолятич, митрополит Іларіон, Іван Вишенський 

та Григорій Сковорода. І з’ясували, як проблема співвідношення віри та 

розуму в баченні Отців східної Церкви у протиставлені до західного 

богослов’я впливала на самоідентифікацію традиційної православної думки.  

3) доведено, що в перших апологетів детальніше ніж в їх 

попередників, мужів апостольських розроблене бачення проблеми 

співвідношення віри та розуму. Проте це бачення ще не заслуговує на назву 

концепції. Так, зокрема, Юстин говорить про два розуми, один з яких, є 

підстави вважати, спрямований на пізнання Бога через пряме Одкровення від 

Бога, а інший – на пізнання Бога через творіння. Пізнання Бога через творіння, 

за Юстином та іншими апологетами, було доступним і нехристиянам, тому, 

зокрема, і грецькі філософи були близькими до пізнання істини. На противагу 

Юстину, інший апологет, Татіан формує менш поширену в історії 

християнства традицію (найвідомішим представником якої був західний 

апологет Тертуліан), яка не бажає бачити жодних досягнень грецької 

філософії. Попри різне ставлення до грецької мудрості, дослідники 

зазначають, що усі апологети християнство називають “нашою”  філософією, 
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таким чином визнаючи між ними певну спільність і так чи інакше залежали 

від грецької мудрості у своєму богослов’ї. До цих пір точаться суперечки про 

те, чи під цим впливом апологетами було збережено оригінальність Христової 

звістки, чи не перетворили перші християнські богослови цю звістку у 

філософське світобачення. Ми вважаємо, провівши аналіз позицій дослідників 

цієї теми, що так однозначно про це говорити не можна.  

4) показано, що в олександрійській школі християнського богослов’я 

ми вперше зустрічаємося з концептуалізацією проблеми співвідношення віри 

та розуму. Її розробляє Климент Олександрійський. Для нього віра є початком 

богопізнання, вона є своєрідною релігійною інтуїцією, передзнанням Бога, що 

існує в душі людини. Вона, за Климентом, є розумовим актом. Розумовий ж 

процес, розмірковування над істинами віри, вдосконалення у вірі 

олександрієць називає знанням, християнським гнозисом. При чому, 

наголошує Климент, існують два види християн: ті, яким достатньо простої 

віри і ті, які лише нею не задовольняються і розвивають віру у гнозис. Як ті, 

так і інші, зауважує олександрієць, однаково спасуться. Таку концепцію 

співвідношення віри та розуму ми назвали раціоналістичною в силу того, що 

поняття віри ототожнюється в працях Климента з актом розуму.   

5) з’ясувано, що концепції співвідношення віри та розуму Климента 

дотримується і його учень Оріген. Проте, загалом дотримуючись 

апостольського правила віри, там, де в християнстві ще не виробилась 

церковна позиція, де, за словами Орігена, ми маємо шукати відповіді на 

питання власним розумом, християнський богослов відходить від ортодоксії, 

накликаючи на себе анафему Церкви. 

6) з’ясовано, що на відміну від Климента Олександрійського, який 

найґрунтовніше серед християнської письменників ранньої Церкви вирішував 

проблему співвідношення віри та розуму, каппадокійські Отці Церкви 

ставлять і вирішують окреслену проблему не так обширно та в іншому 

термінологічному полі, де поняття віри має ширше, ніж у Климента, смислове 
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наповнення. Доведено, що, попри розходження теорії і практики 

використання логічної і філософської аргументації в богослов’ї каппадокійців, 

вони роблять значний внесок в очищення християнського вчення від впливу 

еллінської філософії на християнське богослов’я. Каппадокійці найбільше 

спричинилися до ортодоксального вирішення проблеми троїчності Бога, на 

практиці втілюючи християнську концепцію співвідношення віри і розуму, 

зберігаючи баланс між буквою і духом святого Писання, там де це не зуміли 

зробити Климент Олександрійський і Оріген. 

7) з’ясовано, що серед каппадокійців найбільш новаторською стала 

концепція проблеми співвідношення віри та розуму Григорія Нисського. 

Якщо для Климента Олександрійського та Орігена віра головно мала місце 

лише на початку богопізнання, а далі в цей процес вступало знання; й таку 

концепцію ми назвали раціоналістичною; то вже у перших каппадокійців 

(Василя Великого та Григорія Богослова) віра та розум співпрацюють на усіх 

рівнях богопізнання, а в працях Нисського ми бачимо продовження традиції 

каппадокійців, проте, вперше віра у нього чітко асоціюється з засобом єдності 

з Богом, що є останнім щаблем богопізнання і де вже не має місця розуму. 

Таке бачення проблеми “Афіни і Єрусалим” ми назвали містичною концепцію 

співвідношення віри та розуму.  

8) доведено, що як псевдо-Діонісій, так і Максим Сповідник та 

Григорій Палама у вирішенні проблеми співвідношення віри та розуму йдуть 

у тому ж руслі, що і їх попередник Григорій Нисський, визнаючи віру засобом 

єднання з Богом. Окрім того, псевдо-Діонісій вперше протиставляє поняттю 

розуму поняття досвіду, поняття, якому судилось відіграти значну роль в 

історії східно-християнського богослов’я. Першою стадією пізнання Бога, за 

Діонісієм, є антропоморфізація Бога (так зване катафатичне богослов’я чи 

осмислення Бога в позитивних термінах), далі спіритуалізація цього образу 

Бога через поступове відкинення усіх матеріальних ознак (це так звана 

апофатична стадія богопізнання або, латиною, via negativa), а пройшовши 
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апофатичне пізнання, твердить псевдо-Діонісій, Бог може бути доступним 

людині поза пізнанням в досвіді чи переживанні. 

9) з’ясовано, що позиція Іоанна Дамаскіна в питанні співвідношення 

віри та розуму практично не відрізняється від позиції двох перших 

каппадокійських Отців: Василя Великого та Григорія Богослова. Показовим є 

той момент, що Іоанн не розвиває містичне розуміння віри, розпочате 

Григорієм Нисським, а залишається на позиціях двох інших каппадокійців; й 

загалом містичний елемент в його теорії богопізнаня практично відсутній.  

10) наголошено, що Григорій Палама у вирішення проблеми 

співвідношення віри та розуму, як ми сказали, розвиваючи містичну 

концепцію віри, розпочату Григорієм Нисським і акцентуючи увагу на понятті 

досвіду для увиразнення безпосередності та містичності християнського 

богопізнання, в дебатах з Варлаамом підкреслив специфічність концепції 

християнського пізнання та постановки і вирішення проблеми співвідношення 

віри та розуму в східній патристиці. 

11) показано, що, як видно з цих дебатів, західна та східна 

християнська думка пішли дещо іншими шляхами. Звичайно, паламістські 

суперечки стосувалися смислових розходжень не тільки між православ’ям та 

католицизмом, але і візантійською схоластикою та гуманізмом. Тим не менше, 

стає одразу зрозумілим, що головна відмінність між християнським Сходом та 

Заходом була та ж сама, що і між православ’ям та візантійською схоластикою 

й гуманізмом. І ця відмінність полягає в особливому акценті на досвіді в 

процесі богопізнання в богослов’ї східної патристики. У той час, як на Сході 

богословська думка поступово розвивалася до усвідомлення того, що 

найвищим пізнанням Бога може бути лише позадискурсивне Його осягнення в 

так званому містичному досвіді, у невисловимому екстатичному єднанні з 

Ним і богоспілкуванні, у вірі, на Заході, хоч і було розуміння того, що пізнати 

Бога повністю дискурсивно і навіть інтуїтивно неможливо, проте до ідеї 

містичного осягнення Бога богослови не дійшли. Звичайно, на Заході були 
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містичні течії богослов’я, але вони були відірвані від схоластичної теології і 

набагато менш впливовими в порівнянні з нею. Саме в такому розумінні 

досвіду, на нашу думку, як містичного єднання з Богом і богоспілкування у 

вірі слід говорити про головну відмінність в теорії богопізнання між 

православним та католицьким богословя’м. Тож головною ознакою східної 

патристики стало поняття досвіду, яке убезпечило її від еллінізації. Західна 

теологія, в силу відсутності в її побудовах містичної складової богопізнання, 

виробило бачення, що віра потрібна лише тимчасово і є нижчим ступенем 

знання, на кшталт концепції Климента Олександрійського.       
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