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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню монотелітства у Візантії 

VII ст. Монотелітство – христологічна доктрина, за якою Ісус Христос має одну 

спільну волю своєї людської і божественної природи. Монотелітство 

розвинулося з христологічного вчення, відомого як моноенергізм, яке 

проголошувало, що Христос – із двох природ, але його діяння звершуються 

однією бого-людською енергією, тобто дією. Доктрина ця спричинила 

виникнення унікального релігійно-політичного руху у Візантії VII ст. Вченням, 

протилежним до монотелітства і моноенергізму, є диотелітство (дві волі) і 

диенергізм (дві дії). 

Вивчення монотелітства в його багатогранності є актуальним у 

сучасному як світовому, так і українському історико-релігійному контексті. 

Відносини між державою і Церквою у сучасному світі значно змінилися в 

порівнянні з візантійським світом VII ст. Проте залишилися незмінними 

сформовані закономірності, що викристалізувалися саме у монотелітській 

полеміці та стали непорушними положеннями. Вони окреслюють незмінні межі 

взаємодії в орбіті Церква–політика–християнська ідентичність також і в 

сучасних відносинах між державою і Церквою, особливо тоді, коли в певних 

владних структурах виникає бажання вплинути на позицію Церкви в окремих 

актуальних і водночас засадничих питаннях. Вивчення монотелітської полеміки 

VII ст. показує глибинні наслідки, що випливають із дотримання згаданих меж 

або з нехтування ними як для Церкви, так і для держави й суспільства. 

В українському контексті розуміння згаданих закономірностей має ще 

виразнішу актуальність у світлі того факту, що Україна як спадкоємниця 

Київської Русі, успадкувала візантійське християнство з його доктриною, 

обрядовістю, канонічним правом і, великою мірою, політичною ідеологією та 

ментальністю. Впродовж століть у традиційному українському християнстві 

взаємодія в орбіті Церква–політика–християнська ідентичність залишалася 

живою й формувала ідентичність. Церква відігравала і продовжує відігравати 

важливу роль у формуванні ментальності суспільства. Тим вона привертає 

увагу політиків і їхнє бажання використовувати її в своїх цілях. У ключі 

розуміння взаємодії в орбіті Церква–політика–християнська ідентичність 

можна обґрунтовано пояснити суспільно-політичні перетворення в сучасній 

Україні, де важливим чинником є не лише політика, а й Церква, яка часто стає 

предметом маніпуляцій з метою сформувати відчуття ідентичності людей у 

потрібному політикам руслі. 

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

Дисертаційне дослідження здійснене у межах комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського 

національного університету імені Івана Франка за науковими темами: 

“Середньовічна Європа, Візантія, Русь: політичні, економічні та культурні 



2 

 

зв’язки (IX–XIV ст.)” (реєстраційний номер 0115U003720) та “Дискусійні 

проблеми військової і політичної історії Центрально-Східної Європи” 

(реєстраційний номер 0118U000605). 

Мета дослідження – всебічне, цілісне та синтетичне вивчення 

монотелітства у Візантії VII ст. та монофізитської і диотелітської реакцій на 

нього. Реалізація мети передбачає дослідити: 

– джерела та критичну літературу, які стосуються аналізованої 

проблематики; 

– початки монотелітства в політико-богословському аспекті та 

методологію його вивчення; 

– складові аспекти монотелітської полеміки; 

– значення і місце богослов’я у полеміці; 

– політико-ідеологічну основу монотелітської полеміки; 

– християнську ідеологію влади у Візантійській імперії VII ст. та її 

сприйняття у суспільній свідомості; 

– наслідки монотелітської полеміки. 

Відповідно до визначених дослідницьких завдань окреслено структуру 

дослідження. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку 

умовних скорочень, списку джерел і літератури. 

Об’єкт дослідження – релігія та політика у Візантії VII ст. у контексті 

христологічних дискусій. 

Предмет дослідження – полеміка про енергії та волі у Христі в 

доктринальному, політичному та соціогуманітарному аспекті. 

Теоретико-методологічні основи дослідження. Основою дослідження є 

системний підхід до вивчення політичних, релігійних і соціогуманітарних 

явищ, пов’язаних з монотелітською полемікою. Комплексний підхід до 

вивчення тематики зумовив проведення ґрунтовного джерелознавчого аналізу 

матеріалів. Застосовано такі методи: евристичний, герменевтичний, метод 

контекстуального аналізу, класифікації, систематизації, історико-порівняльний, 

співставлення та узагальнення. Всебічне вивчення монотелітства у Візантії 

VII ст. вимагало дотримання методологічних принципів хронологічної 

послідовності, термінологічної чіткості, об’єктивності, історизму, доказовості, 

логічності, послідовності та системності. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з 610-х рр.  

(від початку правління імператора Іраклія та патріаршества Сергія І 

Константинопольського) до 680-х рр. (VI-го Вселенського собору і його 

впливу). 

Територіальні межі дослідження визначають головно кордони 

Візантійської імперії, сформовані до початків арабського завоювання в 630-х 

рр., внаслідок чого патріархати Олександрії, Антіохії та Єрусалиму поступово 

опинилися поза юрисдикцією Візантійського імператора. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає у проведенні низки 

принципово нових для української науки пошуків: 

вперше: 

– здійснено наукову спробу широкого дослідження монотелітства в 

українському історичному та богословському дискурсах; 

– доведено, що монотелітство потрібно розглядати у взаємопов’язаних 

трьох складових аспектах – доктринальному, політичному та 

соціогуманітарному; 

– показано, що богословська доктрина, хоч охоплювала найбільшу 

частину полеміки, не становила її найглибиннішої сутності; 

– з’ясовано, що первинна сутність полеміки мала політико-ідеологічну 

основу; 

– доведено, що найвизначальнішим чинником монотелітської полеміки 

був її соціогуманітарний елемент, віддзеркалений в християнській ідентичності. 

Уточнено такі тези: 

– чітко аргументована ідея має потужний історіотворчий потенціал; 

– групова або індивідуальна ідентичність є важливим фактором, яким 

не можна нехтувати у релігійних і політичних діях; 

– відсутність предметного діалогу у полеміці приводить до глибокої 

кризи й антагонізму. 

Набули подальшого розвитку: 

– систематизація джерел та наукової літератури з проблеми 

дослідження; 

– теорія формування і поглиблення еклезіальної ідентичності серед 

християн Візантійської імперії V-VII ст.; 

– твердження про базування ідентичності на колегіальності, яка 

будувалася на ідеї пентархії. 

Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає у тому, що 

висновки і теоретичні твердження, які обґрунтовані в дисертаційному 

дослідженні, сприяють глибшому розумінню трансформацій державно-

церковних відносин та ідентичності в Україні. Це дозволяє створити ефективні 

теоретичні моделі державно-церковної та суспільно-церковної співпраці. 

Практичне значення отриманих результатів в тому, що вони можуть 

бути використані в курсах з історії Візантії, історії середніх віків, історії 

християнської думки, історії християнської політичної теорії, історії 

соціогуманітарної думки, історії візантійської літератури, патрології, 

систематичного богослов’я. Праця орієнтована на пожвавлення досліджень у 

згаданих царинах та поглиблене вивчення цих проблем сучасним поколінням 

фахівців. 

Особистий внесок здобувача. Монографія є науковим дослідженням, яке 

представляє ідеї та напрацювання, сформульовані здобувачем самостійно. 

Використані у монографії ідеї, гіпотези та положення інших авторів мають 

відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей здобувача. 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри історії середніх 

віків та візантиністики історичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, а також були викладені в доповідях на 

міжнародних конференціях, зокрема: Міжнародній візантиністичній 

конференції «Патріархати Сходу в античності» (Люблінський католицький 

університет імені Івана Павла ІІ, Люблін, 18 листопада 2011 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Між religio licita та religio regalis. Церква і богослов’я в 

часи змін» (Люблінський католицький університет імені Івана Павла ІІ, Люблін, 

21–23 жовтня, 2013 р.); Міжнародній візантиністичній конференції «Епохальні 

зміни і Ренесанс в історії Візантії» (Люблінський католицький університет 

імені Івана Павла ІІ, Люблін, 14–15 листопада 2013 р.); Міжнародній 

богословській конференції «Богопізнання: Схід і Захід. Догматичний і 

духовний виміри» (Український католицький університет, Львів, 9–10 жовтня 

2014 р.); Науково-практичній конференції «Прослава та почитання святих в 

УГКЦ» (Український католицький університет, Львів, 24 вересня 2015 р.); 

Міжнародній візантиністичній конференції «Геополітичні доктрини та ідеології 

влади у Візантійській імперії та їхній вплив на Балканах» (Люблінський 

католицький університет імені Івана Павла ІІ, Люблін, 26–27 листопада 

2015 р.); Міжнародній патристичній конференції «Отці Церкви в полеміці з 

єресями», (Люблінський католицький університет імені Івана Павла ІІ, Люблін, 

17–19 травня 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Образ і подоба 

Божа» (Український католицький університет, Львів, 10 травня 2018 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Суспільні зміни в процесі формування 

людини» (Університет Адама Міцкевича, Познань, 7 листопада 2018 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Пневматологія Отців Церкви» 

(Люблінський католицький університет імені Івана Павла ІІ, Люблін, 17 травня 

2019 р.); Загальнопольській візантиністичній конференції «Візантійські 

доктрини у сфері філософії влади, політичного богослов’я та ідеології війни» 

(Люблінський католицький університет імені Івана Павла ІІ, Люблін,  

21–22 листопада 2019 р.). 

Публікації. Основні положення роботи подаються в 27 наукових 

публікаціях, серед яких: 1 – індивідуальна монографія, 13 статей у наукових 

виданнях України, 13 статей у зарубіжних наукових виданнях. 

Структура й обсяг дисертації, послідовність викладу матеріалу 

обумовлені логікою дослідження проблеми, яку, своєю чергою, визначають 

мета і завдання дисертаційної роботи. Дослідження складається зі вступу, 

шести розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

монографії – 334 сторінки (основний зміст монографії викладено на 

299 сторінках). Список використаних джерел налічує 376 найменувань, з них – 

358 іноземними мовами. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано мету та 

основні завдання дисертаційної роботи, окреслено науково-методологічну 

основу дослідження, розкрито його наукову новизну, теоретичне й практичне 

значення , надано відомості про структуру монографії. 

У першому розділі «Історіографія та джерела» висвітлено стан наукової 

розробки теми, подано характеристику основних джерел та історіографії. 

Пропонована монографія ґрунтується головно на іншомовних джерельних 

матеріалах. Мала кількість посилань на україномовні публікації зумовлена тим, 

що в Україні вивченням цього питання або дотичних до нього досі ніхто 

ґрунтовно не займався. У політичних реаліях Радянського Союзу об’єктивно 

вивчати історію Церкви було практично неможливо. У незалежній Україні 

також не існувало сприятливих обставин для таких студій, з огляду на 

відсутність необхідної джерельної бази та критичної літератури. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія» представлено поле вивчення 

дослідницької проблеми. Монотелітство та реакція на нього не викликали 

належних зацікавлень в наукових дослідженнях аж до XX ст. У доробку 

вивчення цієї проблематики варто насамперед виділити видану в 1917 р. 

монографію Сергія Епіфановича (1886–1918). Він проаналізував христологічне 

вчення Максима Ісповідника, чим причинився до розкриття богословського 

ядра монотелітської полеміки. Варто також звернути увагу на монографію 

такого дослідника, як John Chapman (1865–1933), який на основі джерел 

намагався відтворити у хронологічному ключі доктринальний розвиток 

монотелітської полеміки. 

Велику цінність для пізнання політичного аспекту монотелітської 

полеміки становлять класичні опрацювання таких відомих істориків, як Георгій 

Острогорський, Федір Успенський, Олександр Васильєв, John F. Haldon, Walter 

E. Kaegi та Giles Morgan.  

Також потрібно звернути увагу на розвідки авторів, які у своїх 

дослідженнях переконливо довели багатогранність монотелітської полеміки. 

Йдеться про праці таких науковців: Кирило Говорун, Jack Tannous, Marek 

Jankowiak, Richard Price, Basile Markesinis, Philip Booth та Averil Cameron. 

Надзвичайно важливими у контексті нашого дослідження є праці, в яких 

загально висвітлюється політична ідеологія у Візантії. Йдеться про розвідки 

таких дослідників: Agostino Pertusi, Donald M. Nicol, Anthony Kaldellis, 

Waldemar Ceran, Gilbert Dagron, Francis Dvornik, Hugo Rahner. Елементи 

релігійної політичної ідеології давньої Римської імперії, які великою мірою 

перейняла Візантія, вивчав Олег Петречко. В згаданих авторів розвиток 

релігійно-державних відносин став об’єктом глибокого наукового аналізу. 

Поза увагою не можна залишити науковців, чиї дослідження стали 

підставою для детальнішого пізнання візантійської ідеології влади саме у 

VII ст. та її відображення в суспільній свідомості. Wout Jac van Bekkum звернув 
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увагу на месіанські очікування євреїв за панування імператора Іраклія. Jan 

J. Van Ginkel зосередився на представленні портрету Іраклія у свідомості 

тогочасних людей. Daniel J. Nodes розкрив риторичний та культурологічний 

аспекти творчості Георгія Пісидійського (VI–VII ст.), головного пропагандиста 

імперської ідеології влади. Ідеологію ж влади цього письменника 

проаналізувала Mary Whitby. David M. Olster, визначаючи дату написання 

«Гексамерону» Георгія Пісидійського, пролив також світло на політико-

ідеологічні ідеї VII ст. Окремі аспекти християнської ідеології влади у творах 

Максима Ісповідника у контексті арабського завоювання проаналізував Daniel 

Sahas. Irfan Shahîd розглянув подібності між візантійською та давньоіранською 

ідеологіями влади, а також дослідив використання християнського елемента в 

обґрунтуванні імперської ідеології влади у VII ст. Jan W. Drijvers розглянув 

символізм Хресного Дерева у будуванні ідеології влади у VII ст. John W. Watt 

зосередився над вивченням портрету імператора Іраклія у сирійській історичній 

літературі. 

Увагу дослідників зосереджено й на темі будування ідеологічних 

паралелей між імператором Іраклієм та великими постатями з минулого у 

візантійській панегіричній літературі VII ст.  Claudia Rapp провела паралелі між 

імператором Іраклієм та старозавітнім Мойсеєм. Gerrit J. Reinink зосередився на 

паралелях між Іраклієм та імператором Олександром Великим, а Suzanne 

A. Spain пролила світло на паралелі між Іраклієм та старозавітнім царем 

Давидом. Mary Whitby, розглядаючи політико-ідеологічні мотиви Георгія 

Пісидійського, віднайшла також паралелі між імператором Іраклієм та 

Константином Великим. Сприйняття візантійської ідеології у Київській Русі 

вивчав Олександр Головко. 

Аналізуючи монотелітську полеміку VII ст., потрібно взяти до уваги 

окремих науковців, що аналізували дискусію довкола першості Римського 

архиєрея. Їхні праці поглиблюють розуміння ідеології влади у вселенському 

християнстві в VII ст. Klaus Schatz представив формування поглядів про примат 

Римського папи від початків Церкви до сучасності. Особливо цінними для нас 

були його погляди на авторитет Римського єпископа у VII ст.  Pietro Conte 

зосередився на темі першості Римського архиєрея у VII ст. Jaroslav Pelikan 

проаналізував доктринальний авторитет Римського престолу у свідомості 

східних християн VII ст. на основі творів Максима Ісповідника. Цінними в 

цьому контексті для нас виявилися також розвідки про авторитет і значення 

Латеранського синоду (649), які підготувала Catherine Cubitt. 

Варто згадати й авторів, які зробили внесок у вивчення біографічних 

відомостей про поборників диотелітства, чим причинилися до поглиблення 

розуміння соціокультурних і політичних тенденцій в VII ст. Праці дослідниці 

Pauline Allen висвітлюють життя і активність Максима Ісповідника, а Bronwen 

Neil зосередилася над життям як Максима Ісповідника, так і папи Мартина І. 

Jan Śrutwa детально проаналізував останні роки життя папи Мартина від 

ув’язнення аж до смерті. Ґрунтовні джерелознавчі дослідження життя Максима 



7 

 

Ісповідника провів Marek Jankowiak. Зацікавлення викликає також стаття, яку 

написав Rudolf Riedinger про роль Максима Ісповідника на Латеранському 

синоді 649 р. 

Розвиток церковної історії та богослов’я у другій половині XX ст. 

спричинився до появи низки монографій з історії християнської думки, які 

опиралися на репрезентативну джерельну базу. Вони розкривають також 

контекст виникнення й окремі аспекти монотелітської суперечки. Осмислення 

цього явища знайшло своє втілення в працях таких дослідників: Christoph von 

Shönborn, Lars Thunberg, Adam Cooper, Philipp G. Renczes, François-Marie Léthel, 

Joseph P. Farrell, Mark E. Butler, Andrew Louth, Bram Roosen, Demetrios 

Bathrellos, Кирило Говорун, Francis Xavier Murphy, Polycarp Sherwood, Jaroslav 

Pelikan. 

Окрім згаданих авторів монографій осмислення монотелітства знайшло 

своє втілення в статтях таких науковців: George C. Berthold, Paul M. Blowers, 

Johannes Börjesson, Кирило Говорун, Thomas Cattoi, Yusabel de Andia, Marcel 

Doucet, Nicholas Madden, John D. Madden, Ian A. McFarland, Jaroslav Pelikan, 

Matthew C. Steenberg, François-Marie Léthel, A. Louth та Christian Lange. Вони 

заторкували окремі аспекти доктринального ядра монотелітської полеміки. 

Недоліком усіх цих досліджень вважаємо відсутність цілісного й 

усебічного вивчення монотелітства та реакції на нього, яке охоплювало б не 

лише релігійне та політичне ядро цього явища, а й соціокультурний аспект. 

Тому ми дійшли висновку, що з метою глибшого вивчення монотелітської 

полеміки необхідно пізнати християнську ідентичність у Візантійській імперії. 

Це уможливило глибше зрозуміти мотиви монотелітства та опору йому. У 

вивченні цього питання виявилися вартісними праці окремих дослідників. 

Яскраві картини щоденного життя Візантії та її окраїн цього періоду, 

християнської культури та ментальність розкрили дослідження Сергія 

Сорочана. Richard Price зосередився над аналізом розвитку християнської 

візантійської ідентичності після Халкедонського собору (451). Sviatoslav 

Dmitriev висвітлив пізнання візантійської ідентичності у VI ст. На основі 

монографії, яку написали Leslie Brubaker та John Haldon вдалося частково 

окреслити вплив монотелітської полеміки на кристалізацію візантійської 

ідентичності у добу іконоборства. 

Варто також звернути увагу на внесок науковців, які досліджували 

єгипетську християнську ідентичність: Vince L. Bantu, Christopher Haas та 

Jacques van der Vliet, Charles W. Griggs. Поза нашою увагою не залишилися й 

праці дослідників, що вивчали християнську ідентичність пізньоантичної та 

ранньосередньовічної Палестини: Ernst Honigmann, Lorenzo Perrone, Bernard 

Flusin та Jan-Eric Steppa. Палестинське монашество IV–VII ст. детально 

аналізував у своїй монографії Joseph Patrich. Не менш цінною стала монографія 

авторства Богдана Боднарюка про чернецтво III–XI ст. На основі згаданих 

монографій про монашество вдалося глибше пізнати вплив чернецтва на 

формування відмінних християнських ідентичностей. Заслуговують на увагу 
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також науковці, які аналізували ідентичність вірмен: Theo Maarten van Lint, 

Christina Maranci, Karekin Sarkissian, Tara L. Andrews. Корисними у нашому 

дослідженні були також праці авторів, що вивчали формування сирійської 

ідентичності: Volker L. Menze, Fergus Millar, David G. K. Taylor, Bas ter Haar 

Romeny, Naures Atto, Jan J. van Ginkel, Mat Immerzeel та Bas Snelders, Dorothea 

Weltecke, Gerrit J. Reinink. 

Не можна залишити поза увагою дослідження, в яких розглянуто зв’язок 

між етнічними аспіраціями та христологічними полеміками в період до 

Халкедонського собору (451) в пізньоантичних християн. Ці питання ґрунтовно 

вивчали Ernest L. Woodward та Arnold H. M. Jones. Вартісним є дослідження 

Edward R. Hardy, в якому розглянуто залежність між християнством та 

етнічними аспіраціями на прикладі Олександрійського патріархату. 

Історіографічний огляд літератури у дослідженні монотелітської полеміки 

VII ст. переконує в тому, що вивчення цієї теми полягає в поєднанні різних 

аспектів аналізованого явища та застосуванні міждисциплінарного підходу. 

Недостатньо опрацьовувати монотелітську полеміку лише на основі 

богословських та історичних джерел. Потрібно також звернути увагу на 

політико-ідеологічну й соціогуманітарну складову проблематики, що повинно 

забезпечити всеохопне її вивчення. 

Аналіз наведених вище бібліографічних позицій уможливлює визначити 

стан дослідження та злокалізувати можливий внесок нашого дослідження. Хоча 

монотелітство та реакція на нього стали предметом зацікавлення багатьох 

дослідників, однак, на жаль, пізнання багатогранності монотелітської полеміки, 

яка охоплює не лише політичний і богословський аспекти, а й політико-

ідеологічний та соціогуманітарний, надалі перебуває на маргінесі історичних 

студій. Мета нашого дослідження – заповнити цю нішу. 

У підрозділі 1.2 «Джерела» розглянуто джерела до вивчення 

монотелітства. Вони охоплюють передусім велику кількість різних письмових 

пам’яток: історичних хронік, актів соборів і синодів, імператорських 

документів, богословських трактатів та проповідей, листів імператорів, 

патріархів, єпископів та монахів. Ці пам’ятки опубліковані мовою оригіналу, 

тобто переважно давньогрецькою та латинською. Вони становлять історичні 

джерела, завдяки яким вдалося реконструювати абсолютну більшість 

інформації про монотелітську полеміку. 

Найціннішими для пізнання початків запровадження моноенергізму та 

подальшого його перебігу є історичні хроніки, в яких занотовано важливі 

відомості, що висвітлюють моноенергістську кампанію імператора Іраклія та 

історичний контекст її витоків. У цьому аспекті на увагу заслуговує «Пасхальна 

хроніка» або «Східна хроніка» – анонімний твір, написаний у Константинополі 

в ранньому VII ст., у якому розповідається про події історії світу від його 

сотворення до моменту написання «Хроніки», тобто до 630 р. У «Хроніці» 

показано політичну ситуацію імперії раннього VII ст., війни з ворогами імперії, 

роль імператора Іраклія у цих перипетіях та загальні настрої візантійського 
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суспільства. Про перемовини імператора Іраклія з вірменськими монофізитами 

дізнаємося з «Вірменської історії» Себеоса (поч. VII ст.–після 661), написаної, 

ймовірно, у VII ст., у якій описано події від середини V ст. до арабського 

завоювання в 661 р. Насправді, Себеосові помилково приписано авторство цієї 

«Історії», адже її фактичним автором є Хосров, ймовірно єпископ. 

Окремі відомості про перебіг монотелітської кампанії спорадично 

трапляються в напрацюваннях інших істориків-хронографів, які описували 

минуле Церкви та світу. Ці відомості черпаємо з «Короткої історії» 

Константинопольського патріарха Никифора (758–828), написаної ймовірно у 

775–787 рр. У ній описано події 602–713 рр. або 602–769 рр., у залежності від 

списку джерела. Її вважають об’єктивнішою, ніж «Хроніку» Теофана 

Ісповідника (758–817), написану близько 815 р., яка охоплює період  

284–813 рр. і розкриває обставини монотелітського руху. 

Досліджуючи моноенергістську кампанію імператора Іраклія, необхідно 

було ознайомитися з іншими пізньоантичними і ранньосередньовічними 

хроніками. Цінними для нас є відомості про спроби цього імператора досягти 

порозуміння з несторіанськими християнами, які занотовані у «Хроніці Сеерт». 

Твір написано арабською мовою, ймовірно у ранньому X ст., й належить 

анонімному несторіанському автору. У ньому представлено історію 

несторіанської Церкви, описано життя видатних католикосів, єпископів та 

ігуменів на фоні подій світської історії. Текст, що зберігся, охоплює періоди 

251–423 рр. і 483–650 рр. 

Цінним джерелом до пізнання історії християнства в Єгипті, а зокрема в 

контексті запровадження моноенергізму, є «Хроніка» коптського єпископа 

міста Нікіу, що діяв у другій половині VII ст., Йоана Нікіуського. Вона охоплює 

період від Адама до завершення арабського завоювання Єгипту. А ще «Історія 

Олександрійських патріархів», в якій також ідеться про моноенергістську 

кампанію у Єгипті. Цю «Історію» укладено під кінець XI ст. Вона описує життя 

шістнадцятьох Олександрійських патріархів від середини VI до раннього 

VIII ст. із досить широким обговоренням світської історії. 

Вельми інформативною у пізнанні початків моноенергістської кампанії 

імператора Іраклія є «Хроніка» Михаїла Сирійця (1126–1199). Михаїл був 

патріархом Сирійської православної Церкви (1166–1199). Сьогодні він відомий 

як автор найбільшої середньовічної хроніки, яку уклав сирійською мовою. Вона 

охоплює період від сотворення світу до 1196 р.  

Окремі відомості про перебіг моноенергістської кампанії та протистояння 

спорадично трапляються і в «Хроніці» єпископа Григорія Бар-Ебрея (1226–

1286). Він був главою Сирійської православної Церкви. Відомий також як 

ерудит, адже писав твори, дотичні до філософії, поезії, історії та богослов’я. 

Більшість його праць написані сирійською мовою. «Хроніка» складається з 

трьох частин. У першій частині автор представив політичну історію світу, у 

другій – історію Церкви від Аарона до апостольських часів, а у третій – історію 

Сирійської Церкви, несторіанської та яковітської, від апостола Томи до 1286 р.  
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«Хроніка до року 1234» – всесвітня історія, яку написав анонімний автор 

західно-сирійського походження у XIII ст. Охоплює період від сотворення світу 

до 1234 р. Хроніка збереглася лише у фрагментах. Їх можна поділити на дві 

частини, в яких представлено, відповідно, церковну та світську історію. 

Містить багато інформації з всесвітньої історії, запозиченої від Михаїла 

Сирійця. Розкриває певні деталі монотелітської полеміки. Вище наведені 

хроніки допомагають зрозуміти тенденції монотелітської кампанії як у 

політичному, так і соціокультурному аспекті. 

Основою дослідження монотелітства стали насамперед акти 

Латеранського синоду 649 р. та Константинопольського собору 680–681 рр. У 

них міститься широкий спектр джерельних матеріалів, а саме офіційних 

документів, рішень попередніх синодів, листів, зафіксованих промов, цитат як 

монотелітських, так і диотелітських богословів. Колекція текстів відображає 

еволюцію та розвиток монотелітства, розкриває його сутність та мотиви. 

У дослідженні історії монотелітства в богословському аспекті джерелами 

є також трактати та листи, які розкривають богословську сутність полеміки. До 

найголовніших богословських джерел треба віднести так званий «Пакт» 

порозуміння, відомий як «Дев’ять глав», укладений в Олександрії між 

патріархом Киром Олександрійським та монофізитами у 633 р. До джерельної 

збірки, яка охоплює вельми інформативні відомості про розвиток 

монотелітства, належить також епістолярна документація. Важливим джерелом 

у цьому аспекті є «Синодальне послання» патріарха Софронія Єрусалимського 

(бл. 560–638), «Лист» Константинопольського патріарха Сергія (610–638) до 

папи Гонорія (625–638) та «Лист» Гонорія до Сергія. На основі згаданих листів 

можна окреслити сутність та мотиви полеміки. Велику цінність у вивченні 

богословського ядра монотелітської полеміки становлять твори Максима 

Ісповідника (580–662). 

На превеликий жаль, до нашого часу збереглося вкрай мало оригінальних 

творів монотелітських богословів, на основі яких можна було б виразніше 

дослідити їхні переконання, тому великою цінністю для вивчення  

богослов’я монотелітів є запис дискусії Максима Ісповідника з колишнім 

Константинопольським патріархом Пиром (638–641, 654), що відбулася у 

Карфагені у 645 р. З цієї дискусії черпаємо багато відомостей про розвиток 

поглядів монотелітів. 

Досліджуючи політичний аспект перебігу монотелітської кампанії, 

необхідно було ознайомитися з документальною спадщиною імператорів. 

Об’єктом нашої особливої уваги стали такі документи, як «Ектесіс» (Виклад 

віри) імператора Іраклія І (610–641), його новели, «Типос» (Взірець віри) 

імператора Константа ΙΙ (641–668), а також едикти та листи імператора 

Константина IV (668–685). 

Надзвичайно важливим джерелом до пізнання соціокультурного аспекту 

монотелітського протистояння є дві версії «Життя» Максима Ісповідника – 

грецька та сирійська. Грецьке «Життя» подає коротку розповідь про раннє 



11 

 

життя Максима і про події, що стосуються судового процесу над ним та 

заслання. Сирійське «Життя» містить детальну інформацію про події 630-х та 

640-х рр. Грецьке «Життя» у X або XI ст. написав студитський монах Михаїл 

Ексабуліт. Сирійське «Життя» написав сучасник Максима, єпископ Георгій 

Решаїнський, прихильник монотелітства. 

Для встановлення відомостей про суд над Максимом Ісповідником дуже 

важливою є «Розповідь про судовий процес». У ній міститься опис перебігу 

судової справи Максима Ісповідника та його учня Анастасія, що мала місце у 

Константинополі 655 р. «Розповідь» написана не пізніше 8 вересня 656 р. Цей 

документ уможливлює глибше пізнання релігійних, політичних та ідеологічних 

переконань сторін протистояння. 

Надзвичайно суттєве значення для вивчення монотелітської кризи має 

діалог Максима Ісповідника з єпископом Теодосієм, який відбувся у Візії у 

серпні 656 р., написаний наприкінці 656 або на початку 657 р. Він доповнює 

розуміння релігійних та політико-ідеологічних настроїв у тогочасному 

візантійському християнстві. Важливим джерелом для пізнання розвитку 

монотелітства наприкінці 650-х рр. є «Лист до Анастасія», що написав Максим 

658 р., коли він та Анастасій перебували у відокремленні на засланні в 

Перберіс. Максим звітує про розмову з офіційними посланцями, які прибули до 

нього. З цього листа дізнаємося про еволюцію поглядів монотелітів. 

Для вивчення політичного та соціокультурного ядра монотелітського 

руху надзвичайно значущим джерелом є листи папи Мартина І (649–655), а 

також написані невідомим автором «Життя» папи Мартина І та «Спомини» в 

тлумаченні Анастасія Бібліотекара про суд над ним, його заслання і смерть. 

Важливим джерельним матеріалом є також «Спомини», які написав очевидець з 

оточення Максима, ймовірно Теодор Спудей, наприкінці 668 або на початку 

669 р. «Спомини» – це біографічний твір, у якому йдеться про страждання на 

заслання папи Мартина, Максима Ісповідника, двох його учнів Анастасіїв та 

їхніх прихильників – братів Теодора та Евпрепія. Наведені документи 

уможливлюють пізнати не лише деталі суду та заслання диотелітів, а й 

політико-ідеологічні переконання у візантійському християнстві. 

Про позицію Римського престолу у монотелітській суперечці дізнаємося з 

«Книги Римських понтифіків» (Liber pontificalis). Ця книга – латиномовна 

збірка біографій Римських пап від апостола Петра до архиєреїв IX ст., 

традиційно приписувана Анастасієві, бібліотекарові Римського престолу. 

Насправді її написали й уклали багато невідомих авторів та упорядників. 

Започатковано книгу в III ст., а продовжено у VI–IX ст. Текст цієї праці 

перейшов через декілька редакцій. Книга допомагає не лише окреслити 

ставлення Римських єпископів до монотелітства, а й простежити сприйняття 

монотелітсва римськими вірянами. 

Представлені джерельні матеріали становлять достатньо репрезентативну 

базу для вивчення монотелітської полеміки VII ст. Хронологічно та 
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територіально вони охоплюють визначені для вивчення період і територію, а 

тематично – заторкують усі виокремлені аспекти полеміки. 

У другому розділі «Політико-богословське підґрунтя монотелітської 

суперечки та методологічне обґрунтування її вивчення» розглянуто 

богословський, політичний і соціогуманітарний контекст запровадження 

моноенергізму й окреслено методологію вивчення цієї проблеми. У підрозділі 

2.1 «Нарис процесу формування нехалкедонської ідентичності» показано, 

що християнство Візантійської імперії було поділено головно на халкедонську і 

монофізитську гілки. Монофізитське християнство територіально займало 

більшу площу, ніж візантійське та латинське сукупно. Одночасно з розвитком 

місцевих монофізитських Церков розпочався процес формування локальної 

релігійної ідентичності. Вже з другої половини V ст. халкедонці та монофізити 

почали функціонувати як окремі релігійні течії, перебуваючи в протистоянні 

одна до одної, з власним відчуттям ідентичності. Вона ґрунтувалася головно на 

сповідуванні віри. Християнство стало чинником, який формував відчуття 

ідентичності мешканців імперії. Це спонукало візантійські політичні та 

церковні еліти до пошуків компромісу, який забезпечив би спільну 

християнську самоідентифікацію. 

У підрозділі 2.2 «Моноенергізм як доктрина спільна для 

нехалкедонської та халкедонської ідентичності» пояснено, що імператор 

Іраклій вирішив зосередитися на об’єднанні християнських течій. У співпраці з 

патріархом Константинопольським Сергієм імператор у пізніх 610-х і ранніх 

620-х рр. як компроміс для поєднання просував доктрину моноенергізму. 

Доктрина ця, як видавалося, була прийнятною для нехалкедонців і халкедонців, 

адже підкреслювала водночас єдність особи та відмінність природ Христа. 

Патріарх Сергій активно підтримував моноенергізм головно через 

написання листів. Імператор Іраклій провів перемовини з монофізитами у Сирії, 

Месопотамії, Вірменії, а також із несторіанами Персії. За розпорядженням 

імператора прохалкедонський патріарх Кир намагався укласти союз із 

монофізитами в Єгипті. У 633 р. в Олександрії прийнято «Пакт», відомий як 

«Дев’ять глав», що мав стати основою союзу на підставі компромісної 

доктрини про одну бого-людську енергію, що виходила з воплоченого Бога-

Слова, а також підтверджено вчення про дві природи Ісуса Христа. 

Олександрійський пакт про примирення офіційно ввів в богословську 

термінологію Візантійської Церкви нову фразу бого-людська енергія у Христі. 

Хоча джерела засвідчують певний успіх моноенергістської кампанії, та 

переслідування і недостойні методи переконування, до яких вдавалися владні 

структури, свідчать про значну протидію до укладеного союзу. 

Моноенергістську угоду монофізити сприймали як чужу для своєї 

християнської ідентичності, адже вони будували своє самоусвідомлення не 

лише на вірності христології однієї природи, а й також на відкиненні 

Халкедонського собору. Цей другий елемент дуже часто переважав. Це 

спонукало монофізитів кристалізувати своє відчуття ідентичності.  
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У підрозділі 2.3 «Особливість монотелітської полеміки та методологія 

її вивчення» пояснено, що особливістю монотелітської полеміки є її 

багатогранність. У ній тісно переплелися релігійний, політичний та 

соціогуманітарний аспекти. З багатогранністю предмета пов’язана особливість 

джерельної бази, вивчення якої вимагає застосування специфічної методології. 

Дослідження здійснене як на основі загально-наукових методів аналізу та 

синтезу, так і спеціально-історичних методів. Комплексний підхід до вивчення 

тематики зумовив проведення ґрунтовного джерелознавчого аналізу матеріалів. 

Застосовано такі методи: евристичний, герменевтичний, метод 

контекстуального аналізу, класифікації, систематизації, історико-порівняльний, 

співставлення та узагальнення. Всебічне вивчення монотелітства у Візантії 

VII ст. вимагало дотримання методологічних принципів хронологічної 

послідовності, об’єктивності та історизму, доказовості, логічності, чіткості, 

послідовності та системності. Особливу увагу необхідно було звернути на 

термінологічний принцип. У дослідженні ми намагалися оперувати 

термінологією, яка об’єктивно відповідала поглядам тієї чи іншої сторони 

полеміки. 

Третій розділ «Офіційне запровадження моноенергізму: між 

доктриною, ідентичністю та політикою» присвячений кристалізації головних 

аспектів цього руху. У 630-х рр. араби розпочали завойовувати території 

Візантійської імперії. Відповідно, вимога релігійної єдності між візантійськими 

провінціями, неоднорідними у християнській вірі, стала нагальною. Це 

спонукало імператора Іраклія та патріарха Сергія активніше запроваджувати 

доктрину моноенергізму як основу для церковної єдності. 

У підрозділі 3.1 «Моноенергістська кампанія як виклик для 

ідентичності халкедонських християн» з’ясовано, що неочікувано 

запровадження моноенергізму стало викликом, який кристалізував відчуття 

ідентичності також серед халкедонських християн. Моноенергізм почали 

сприймати як загрозу для халкедонського православ’я. Найрішучішу реакцію 

на моноенергізм проявив єрусалимський монах Софроній, вихований у традиції 

палестинського чернецтва. Софронія обрано патріархом Єрусалимським 

наприкінці 633 або на початку 634 р. Він опублікував «Синодальне послання», 

де виклав свою теорію Христового діяння, яку будував, дотримуючись строгої 

вірності халкедонським формулам, але тлумачив їх у руслі христології Кирила 

Олександрійського (378–444). З одного боку, патріарх проповідував дуалізм 

природ та їх дій на зразок папи Лева Великого (бл. 400–461), а з іншого боку, 

застосовував Кирилове поняття єдиності суб’єкта у Христовому діянні. 

Наприкінці 633 або на початку 634 р. патріарх Сергій написав листа до 

папи Гонорія I, в якому пояснив ситуацію, що склалася довкола доктрини. 

Сергій повідомив, що задля уникнення полеміки та виникнення нової єресі, 

заборонив дискусію про слова. Для Сергія твердження про дві енергії в одній 

особі Христа веде до висновку, що існують дві волі у взаємному протистоянні. 

Він виразно пов’язав енергію з волею. Така богословська тактика поклала 
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основу монотелітства: якщо дві енергії передбачають, що дві волі суперечать 

одна одній, то має бути лише одна енергія та одна воля у Христі. Звідси й 

постало протистояння, яке в історії отримало назву монотелітської суперечки 

або полеміки. 

Сергієве наполягання на припиненні дискусії може свідчити про те, що 

він усвідомлював недостатність своїх аргументів та адекватність аргументів 

противників. Тому він волів закрити полеміку, аніж її поглиблювати. Насправді 

Софроній та Сергій висловлювали ту саму віру в одне діяння Христа: людська 

дія Христа, яку окреслив Софроній як людську енергію, Сергій вважав 

природніми людськими пориваннями. Обидва патріархи стверджували, що 

людські вчинки Христа контролювалися його божеством. 

Протистояння не здавалося чисто христологічною полемікою, ані 

звичайною полемікою про слова, а непрямим зіткненням християнських 

ідентичностей, що виникли з розбіжностей в усвідомленні доктринального 

авторитету. Запровадження моноенергізму з боку Константинопольської 

Церкви засвідчувало, що ця Церква була готова у питаннях доктрини 

орієнтуватися на політику імперії. З іншого боку, запровадження 

моноенергізму стало викликом для ідентичності частини прохалкедонських 

християн, особливо впливових представників палестинського чернецтва, які 

орієнтувалися на чіткість доктрини Халкедонського собору. 

У підрозділі 3.2 «Папа Гонорій і пошуки компромісу» прояснено 

позицію папи Римського Гонорія в питанні моноенергістської полеміки. Папа 

чітко визнав одну волю Ісуса Христа, аргументуючи цей висновок тим, що у 

Христі божество прийняло людську природу без гріха, тому у ньому не могло 

бути іншої волі, відмінної від волі божої та суперечливої їй. Отже, лист папи 

Гонорія офіційно започаткував доктрину монотелітства, тобто сповідування 

однієї волі у Христі. 

У підрозділі 3.3 «Максим Ісповідник та його входження в полеміку» 

розглянуто доктринальну позицію видатного богослова Максима Ісповідника. 

Він розглядав Олександрійський союз як нововведення у вірі, тому виразив 

початковий критичний підхід до цього союзу. У підрозділі 3.4 «Рішуча реакція 

Максима на полеміку між патріархами Сергієм та Софронієм» з’ясовано, 

що Ісповідник вперше чітко ствердив існування людської енергії у Христі. 

Природна енергія як поривання – складова сила людської природи. Отже, 

Максим став на бік патріарха Софронія і розвивав доктрину диенергізму. 

У підрозділі 3.5 «Ектесіс як реакція на доктринальний прорив 

диенергістів» показано, що після обміну ідеями між трьома патріархами – 

Сергієм, Софронієм та Гонорієм – та після їхніх декларацій не продовжувати 

полеміки, протистояння не припинилося. Патріарх Софроній запропонував 

скликати синод. Його скликано на Кіпрі у першій половині 636 р. Після синоду 

імператор Іраклій видав едикт «Ектесіс», у якому відкинув доктрину Софронія 

й Максима. В «Ектесісі» офіційно заборонено застосовувати фрази одна або дві 
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енергії у Христі і стверджено про одну волю у Христі. Це було прямим 

втручанням імператора в доктрину Церкви. 

У підрозділі 3.6 «Опісля Ектесіса» стверджено, що насправді «Ектесіс» 

був інструментом підтримки моноенергізму через накладення заборони на 

дискусію, а не документом, який проголошував нову доктрину. Поява 

«Ектесіса» показала, що імператор, за схваленням моноенергістів, обрав 

тактику, за якою противників ставлять перед фактом обов’язкових 

доктринальних рішень офіційної влади. Диенергісти ж опиралися на 

мислителів, вірних буквальній христології Халкедонського собору. Обидві 

сторони діяли відповідно до свого усвідомлення доктринального авторитету. 

Просування моноенергістської кампанії стало сумішшю політичної стратегії, 

доктринальної точності та християнської ідентичності. Ключовим предметом 

обговорення в контексті полеміки стало богослов’я. 

У четвертому розділі «Доктринальна еволюція полеміки» детально 

представлено доктринальний розвиток полеміки, адже саме необхідність 

прийняття доктрини визначала дії обох сторін і розкривала справжні мотиви 

полеміки. У підрозділі 4.1 «Монотелітство офіційної Церкви» аналізується 

офіційна позиція Константинопольської Церкви, яка все ще сприймала 

«Ектесіс» не як новизну у вірі, а як намагання підтримати моноенергізм. 

Полеміка набирала значущості, з огляду на масштаб, адже поступово гравцем у 

ній ставали Римські архиєреї. 

У підрозділі 4.2 «Рання стадія напруги між Римом та 

Константинополем» проаналізовано початкове зіткнення між Церквами Риму і 

Константинополя. Рим рішуче виступає проти монотелітства. Папа Йоан IV 

вперше виклав вчення про дві волі у листі до імператора Константина ІІІ, сина 

Іраклія, написаному 641 р. Також папа Теодор (642–649) рішуче діяв проти 

монотелітства. 

У підрозділі 4.3 «Максим Ісповідник як доктринальний союзник 

Риму» висвітлено позицію Максима Ісповідника. В 640-х рр. він виступив як 

найвизначніший захисник доктрини про дві волі у Христі. Він вважав, що 

людська воля Христа є природною, як воля усіх людей, але його воля 

сформована божественно. Христос має дві природні волі, але не має людської 

гномічної волі, що здатна обирати між добром і злом. Ісповідник відкрито 

позиціонував свою христологію як таку, що суперечить імператорській позиції 

в цій сфері. 

У підрозділі 4.4 «Від суперечки до протистояння» показано, що після 

того, як сформувалися диотелітські погляди та наповнилися обґрунтованими 

аргументами, полеміка переросла у стадію гострого інтелектуального 

протистояння близько 645 р. Диотеліти проявили себе як богослови з великим 

арсеналом патристичних та філософських аргументів. Натомість монотеліти, не 

будучи спроможними обґрунтувати вчення про одну волю, починають 

лавірувати, приймаючи й доктрину про дві волі. 
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У підрозділі 4.5 «Пошуки компромісу» з’ясовано, що монотеліти 

продовжували наголошувати на єдності одного діяльного Христа та намагалися 

погодити дві природні енергії Христа з єдиною енергією особи Христа, 

визнаючи не одну, а одну і дві енергії. Доктринальну непослідовність і 

двозначність Церкви Константинополя можна розцінювати як тактику, якою 

монотеліти планували досягти компромісу з Римом. 

У підрозділі 4.6 «Кульмінація доктринального протистояння» 

представлено зіткнення двох обговорюваних христологічних доктрин. Коли 

монотеліти виявляли непослідовність і небажання вникати в доктринальні 

деталі навіть на стадії загострення, диотеліти продовжували захищати свою 

позицію. Вони наводили чіткі аргументи на підставі симетрії двох природ у 

Христі, а також на основі тріадологічної доктрини, за якою воля та енергія 

належать природі Трійці, а не іпостасям. 

Наприкінці 640-х рр. території Візантійської імперії, задля яких 

монотелітство й просували, було втрачено. Впродовж 633–645 рр. араби 

завоювали Персію, Палестину, Сирію, Месопотамію та Єгипет. Отже, потреба 

запровадження моноенергізму та монотелітства втратила актуальність на 

завойованих арабами територіях. До того ж, через активність диотелітів 

політика просування монотелетизму призвела до розколу в халкедонському 

крилі Церкви. Тому монотелітську полеміку, яка досягла неймовірно активної 

стадії, треба було вгамувати.  

Патріарх Павло переконав імператора Константа ІІ видати едикт «Типос» 

у 648 р. Він мав бути компромісом в тупиковій ситуації. В документі виражено 

плюралізм поглядів щодо питання волі у Христі, а також заборону дискутувати 

на тему однієї або двох енергій і воль у Христі. «Типос» можна розцінювати як 

доктринальну капітуляцію монотелітів. Цим документом фактично 

опосередковано визнано, що аргументи монотелітів були слабкі та що 

подальша дискусія віщує їхню поразку. Єдиний спосіб уникнути доктринальної 

капітуляції полягав у забороні накладеній на дискусію про енергії та волі. 

«Типос» не розв’язав протистояння, а залишив ситуацію невизначеною. Це 

показує, що імператор ще живив надію повернути втрачені землі та заручитись 

підтримкою монофізитів. 

Криза протистояння досягла кульмінації на Латеранському синоді, 

скликаному папою Мартином I у 649 р. Синод підтримав рішучу позицію 

Максима Ісповідника. Приготування до синоду та його рішення показали, що 

диотелітська коаліція діяла послідовно й рішуче в доктринальній площині, де 

позиції монотелітів були слабкими. Це спровокувало імператора до 

застосування сили: через декілька років після синоду головних поборників 

диотелітсва – папу Мартина та Максима Ісповідника – було ув’язнено. 

У підрозділі 4.7 «Замороження протистояння» з’ясовано, що Церква 

Константинополя наполегливо шукала порозуміння з Римом, але не бажала 

відмовлятися від твердження про одну волю. Відомо зокрема про компромісну 

формулу патріарха Петра, виражену в «Листі» до папи Віталіана наприкінці 657 
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або на початку 658 р. Петро визнав як одну, так і дві волі й енергії в Христі та 

відлучив всіх, хто стверджував інакше. Одна енергія відповідала іпостасі 

Христа й названа іпостасною енергією у Христі. Цю енергію вважали сумішшю 

двох енергій, адже на ту пору монотеліти вже визнавали як божественну, так і 

людську енергію Христа. Фактично монотеліти визнали слушність вчення про 

дві енергії і волі. Проте з твердження про одну і дві енергії та волі випливає 

певна непослідовність, що переконливо довів Максим Ісповідник. 

На ту пору діяла лише одна маленька, але впливова група, що 

продовжувала рішуче захищати диотелітство. Головними поборниками цієї 

доктрини залишалися Максим Ісповідник на засланні (655–662) та його учні. 

Бажання монотелітів будь-якою ціною зберегти фразу одна воля чи енергія 

підтверджує не богословськість монотелітської кампанії, а її церковно-

політичні тенденції. 

У підрозділі 4.8 «Перемога диотелітства» пояснюється, що релігійна 

ситуація у Візантії вимагала скликати собор. У 680 р. імператор Константин IV 

розпочав підготовку собору в Константинополі, який відбувся у 680–681 рр. 

Собор став доктринальною перемогою Західної Церкви і її союзників на Сході. 

Він ствердив, що у Христі співіснують дві природні волі і дві природні енергії. 

У підрозділі 4.9 «Останні виступи монотелітства» проаналізовано 

монотелітські погляди, що прозвучали на Константинопольському соборі  

680–681 рр. і після собору з метою доведення, що монотелітство як доктрина не 

мало яскравих богословів і поступово згасало. Погляди єпископа Макарія 

Антіохійського та монаха Стефана відзначалися непослідовністю. Після собору 

в Константинополі монотелітство ще жевріло у Візантії впродовж століття, але 

не прижилося. Воно збереглося лише серед ліванських сирійців, яких 

називають маронітами. 

У п’ятому розділі «Тактика та політика монотелітської суперечки» 

розглянуто зв’язок між тактикою та політикою, характерними для кожної зі 

сторін полеміки, що розкриває справжні мотиви і суть протистояння. Оскільки 

полеміка зародилася й розвивалася в богословській площині, то передусім 

потрібно звернути увагу на хід богословської аргументації, а потім – на способи 

поширення богословських аргументів. 

Підрозділ 5.1 «Монотелітська тактика» має на меті розглянути спосіб 

монотелітської аргументації. Доведено, що монотеліти по-своєму пояснювали 

біблійні тексти і не ґрунтовно вивчали Писання. Вони пристосовували 

тлумачення патристичних текстів до доктринальних поглядів офіційної Церкви. 

До того ж, вони вдавалися до фальсифікування текстів. Цей спосіб аргументації 

не міг бути ефективним, адже містив у собі непослідовність. Монотеліти не 

змогли довести свою сумісність з церковним Переданням на основі 

богословських аргументів. 

У підрозділі 5.2 «Диотелітська тактика» стверджено, що, на відміну від 

монотелітів, диотеліти наполягали, що Біблія та твори Отців повинні бути 

ретельно розглянуті. Недолік диотелітської аргументації полягає в тому, що 
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жоден з біблійних фрагментів не міг достатньою мірою забезпечити всіма 

аргументами. Тому їхня біблійна аргументація потребувала додаткового 

обґрунтування і пояснення. До уваги брали не лише вчення Отців та соборів, а 

й також філософську спадщину. Тактика диотелітів була рішучішою, 

розвиненішою та значно дієвішою, ніж монотелітів. 

У підрозділі 5.3 «Викриття маніпуляції монотелітів» показано, що 

диотеліти не зупинялися на доведенні своєї правоти, але аргументували, що 

саме вони, а не монотеліти, проповідують істину. Вони старанно вивчали твори 

монотелітів та порівнювали їхню христологію з доктриною Отців. Рішуче 

стверджено, що доктрина монотелітів суперечить Отцям і соборам. У підрозділі 

5.4 «Доведення непослідовності монотелітства» обґрунтовано, що з погляду 

диотелітів монотеліти винайшли нову доктрину, яка була непослідовною і 

єретичною. 

У підрозділі 5.5 «Від тактики до напруги між політикою та 

доктринальною точністю» доведено твердження, що різна міра бажання 

досліджувати проблемне питання свідчить про те, що обидві сторони полеміки 

переслідували різні цілі. Монотелітське небажання вникати в дискусію 

випливало з застосування принципу ікономії, відповідно до якого, досягнення 

порозуміння з монофізитами на основі вчення про одну волю та енергію було 

важливішим, ніж термінологічна точність у христології. Тому монотеліти 

вирішили пожертвувати доктринальною точністю задля ментальної єдності 

імперії. У переслідуванні своєї мети вони проявили вірність офіційній Церкві, 

яка співпрацювала з імператором у монотелітській кампанії. Усі головні 

проекти монотелітів – Олександрійський «Пакт» об’єднання, перемовини 

Сергія з Софронієм, собор на Кіпрі, видання «Ектесіса» та «Типоса» – 

відображають принцип ікономії. У монотелітській полеміці ікономія стала 

політикою. 

Диотеліти протиставили принципові ікономії принцип термінологічної 

точності – акрівії. Вони наголошували на необхідності чіткості у фразах, адже її 

відсутність може призвести до непослідовності та викривлення християнської 

доктрини. Латеранський синод засвідчив, що Софроній Єрусалимський не 

прийняв принципу ікономії. Він відкинув ідею про сумісність ікономії та 

акрівії. Цю позицію продовжував та розвивав Максим Ісповідник. Він 

наголошував, що доктринальна точність і правильна віра споріднені. Чистота 

віри Вселенської Церкви – це найвища цінність, тому Максим займався 

ретельним вивченням термінів. Вважав, що не може належати до Церкви той, 

хто не приймає чистої віри. 

Отже, тактика монотелітів та диотелітів відрізнялася у цілях: монотеліти 

намагалися вгамувати полеміку задля об’єднання та миру; диотеліти ж 

прагнули ретельно розглянути предмет полеміки задля досягнення істини та 

чистоти віри. Досягти порозуміння не вдавалося, тому існувала потреба в 

застосуванні додаткових дій. 
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У підрозділі 5.6 «Від доктринальної точності до поширення 

авторитету Римського престолу» стверджено, що запорукою диотелітської 

точності був Римський престол. Після Латеранського синоду диотеліти активно 

поширювали вчення синоду як на Сході, так і на Заході. Укладення актів 

синоду грецькою та латинською мовами засвідчило, що папа Мартин мав намір 

видати тексти, доступні для широкого розповсюдження. Мартин відправив 

копії синодальних актів по усіх округах Сходу й Заходу. Своїм зверненням до 

греко- та латиномовного християнського світу папа засвідчив, що вважає, що 

його доктринальна влада розповсюджується як на західних, так і на східних 

християн. Поширення доктринального авторитету Римського престолу 

відбувалося через залучення впливових осіб.  

Синодальні акти в оригінальній грецькій версії використовували як 

потужну зброю проти монотелетизму – вчення, яке захищав і просував 

імператор. До того ж, ця зброя була ефективна, адже Максима Ісповідника, 

який активно розповсюджував синодальні акти, звинуватили в тому, що він був 

лідером підривних дій на Сході й на Заході. Отже, саме розповсюдження актів 

Латеранського синоду трактували як політичну діяльність, що насаджувала 

авторитет Римського престолу на противагу авторитетові імператора. 

У підрозділі 5.7 «Особистий авторитет Максима Ісповідника як 

важливий інструмент поширення римської доктрини» обґрунтовується 

твердження про те, що ефективне розповсюдження доктрини про дві волі та 

авторитет Римського престолу на Сході великою мірою реалізовано завдяки 

особистому авторитетові Максима Ісповідника. 

Особистий авторитет людей, вихідців з пустелі, яких вважали святими, 

був феноменом східного християнства пізньої античності та раннього 

середньовіччя. Святі мужі і жони стали авторитетними людьми в суспільстві. 

Більшість із них вели чернече життя або належали до ієрархії Церкви. Святий 

опосередковано брав також участь у політичних справах, надаючи консультації, 

і завдяки цьому міг мати значний політичний вплив.  

До таких людей належав Максим Ісповідник. Його вважали видатним 

вчителем духовності та богослов’я, а завдяки цьому він мав змогу заводити 

знайомство з елітою. Твори, що написав Максим, показують широке коло 

духовних осіб, з якими він був знайомий. Авторитет Максима визнали навіть 

його противники. Максим Ісповідник мав близькі контакти також з офіційними 

особами, особливо з чиновниками найвищого рангу північно-африканської 

політичної еліти, очевидно, з огляду на факт, що Максим довгий час провів в 

Африці. Вагомий авторитет Максима визнавав також імператор Констант ІІ. 

Авторитет диотелітів став викликом для монотелітів. Щоб стати 

рівноцінними диотелітам за впливовістю, вони вдалися до ще більшої співпраці 

з імператором. Монотеліти прийняли імперський погляд у сфері доктрини як 

орієнтир. Вони вважали, що диотеліти повинні пристати на позицію 

Константинопольської Церкви та імператора. Це призвело до посилення 

напруги між принципами ікономії та доктринальної точності. 
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У підрозділі 5.8 «Від напруги між принципами до зіткнення позицій» 

обґрунтовано, що імператор, просуваючи монотелетизм, не хотів толерувати 

рішучу позицію Римських архиєреїв. Скликання Латеранського синоду, 

засудження монотелітських патріархів Константинополя, винесення осуду 

едиктам «Ектесіс» та «Типос», опублікування та розповсюдження двомовних 

синодальних актів – це дії, які в столиці вважали вельми провокативними 

політичними актами. Імператор Констант ІІ, за мовчазним схваленням 

монотелітів, відреагував потужним політичним тиском. У 649 р. імператор 

відправив до Риму Олімпія, екзарха Равенни, щоб арештувати бунтівного папу 

Мартина та привести його до Константинополя. Однак Олімпій проголосив 

себе та свого змовника Георгія співімператорами. Папа Мартин не мав впливу 

на цю інтригу, що стала на заваді арешту папи. Ця ситуація дала згодом 

імператору привід до обвинувачення Мартина в державній зраді, нібито він 

також брав участь в узурпації влади. Імператор не міг поквитатися з папою 

відразу через на бунт Олімпія, який тривав до 652 р. 

У червні 653 р. екзарх Теодор Калліопа арештував Мартина I. Мартин 

прибув до Константинополя 17 вересня 653 р. У столиці його допитували на 

підставі обвинувачень у змові з Олімпієм, екзархом Равенни, в тому, що папа не 

стримав екзарха від його замислів проти імператора Константа, та в тому, що 

зайняв Святий престол без згоди імператора. Григорій Решаїнський детально 

описав арешт папи Мартина. Як головне обвинувачення проти папи він висунув 

той факт, що Мартин став Римським архиєреєм без імператорського 

підтвердження, а також те, що піддав анатемі патріархів Константинополя 

через монотелітство. 

Папу Мартина засудили до смертної кари, але її замінено на заслання в 

Херсонес, де він помер у 655 р. Своїм мучеництвом Мартин довів, що 

доктринальна точність, окреслена Римською Церквою, є непорушна. Смерть 

папи Мартина стала кульмінацією напруги між імперським принципом ікономії 

та еклезіальним принципом доктринальної точності. 

У підрозділі 5.9 «Поразка імперської релігійної політики» доведено, 

що релігійна політика імператора не змогла переконати диотелітів прийняти 

«Типос». Максима Ісповідника з Анастасієм Апокрисіарієм та іншим 

Анастасієм арештували приблизно на пору арешту папи Мартина, також у Римі. 

Їх перевезли до Константинополя на судовий процес. Максим не погодився на 

компроміс. Внаслідок непоступливості монаха кинули до в’язниці. Церковні 

достойники переконали імператора покарати Максима засланням до Візії у 

Тракії та відокремити його від учнів без будь-яких ресурсів для життя. У 662 р. 

Максим та його учні отримали додатковий вирок: їм відтято язики і праву руку. 

Максима Ісповідника після скалічення замкнули у фортеці Шемарум (Шемаріс, 

сучасна Грузія), де він і помер 13 серпня 662 р. Безперспективність церковної 

політики імператора диотеліти засвідчили ціною власного життя. 

Шостий розділ «Від зіткнення ідеологій влади до протистояння 

ідентичностей» має на меті представити ідеологію влади у християнстві VII ст. 



21 

 

Адже вивчення тактики ведення полеміки показало, що у монотелітській 

конфронтації насправді відбулося зіткнення не христологічних поглядів, а 

відмінних ідеологій верховної влади у Церкві. Принцип ікономії, якого 

дотримувалися монотеліти, став вираженням лояльності до імператора. 

Принцип чистоти віри, який сповідували диотеліти, виражав вірність 

Римському престолові. Тому доктринальні протиріччя призвели до оживлення 

дискусії на тему доктринального авторитету в Церкві, а саме, йшлося про 

повноваження імператора в Церкві. 

Соціополітичні ідеї у VII ст. можна вивчити лише на основі історико-

богословських джерел. Їхній аналіз показує, що в християнстві VII ст. 

домінували засадничо дві політичні ідеології, що стосувалися влади імператора 

в Церкві, які, за своїми доктринальними орієнтаціями, відповідно, можна 

назвати імперською ідеологією, що відповідала офіційній ікономії імператора, 

та ідеологією еклезіальною, що відповідала еклезіальному принципові чистоти 

віри. Хоча кожна з них шанувала авторитет імператора, однак вони різнилися в 

аспекті повноважень, які покладали на імператора. 

У підрозділі 6.1 «Імперська ідеологія влади» показано загальну 

ідеологію влади у Візантії VII ст., яку головно вивчаємо на основі творів 

Георгія Пісидійського (бл. 600–631/634). Його поеми відображають важливий 

етап у розвитку імперської ідеології, який є частиною значно ширших 

соціогуманітарних трансформацій. Адже в VII ст. суспільство Ромейської 

держави зазнало глибоких змін. 

Георгій Пісидійський часто покликався на образ імператора як на людину 

Промислу та на Божого посланця, подібного до Мойсея, якого Господь оберігав 

по-особливому. Імператора часто уподібнювали до позитивних міфічних та 

біблійних постатей – Орфей, Мойсей, Ілля та інші. 

У візантійській ідеології VII ст. досягнення імператора Іраклія ставили на 

один рівень з досягненнями імператора Константина Великого. Паралель між 

Іраклієм та Константином проводили з огляду на прагнення імператорів до 

досягнення єдності між християнами. Вихваляли зусилля Іраклія, що мали 

привести до укладення релігійного союзу, який об’єднав би новий Ізраїль у 

його вірі в Бога. Особливо наголошували на намаганнях Іраклія утвердити 

православну віру та на його протидії монофізиству. Проте Іраклій, як і 

Константин, не спромігся покласти край схизмі в Церкві. 

Георгій Пісидійський особливо увиразнював паралелі між фактом 

відвоювання Хресного Дерева Іраклієм від персів та його віднайденням за 

імператора Константина в IV ст. Захоплення персами в 614 р. Єрусалиму, 

символічного центру християнства, було величезним пригніченням для 

християнського світу, а ще важчого удару завдало викрадення Хресного 

Дерева. Проте Іраклій відвоював Єрусалим. Самі реліквії Хреста імператор 

повернув до Єрусалиму в березні 630 р. Він був першим візантійським 

імператором, хто, повертаючи Хресне Дерево, відвідав Єрусалим. Імперська 

пропаганда розвивала і просувала ідеї Георгія про імператора-рятівника 
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Хресного Дерева. Особливо зазначали, що Іраклій, як і Константин Великий, 

знову установив єдність імперії, відвойовуючи території, загарбані персами, та 

зробив Хрест символом цієї перемоги. 

Важливе ідеологічне значення мала також паралель, проведена між 

імператором Іраклієм та старозавітнім царем Давидом. Хресне Дерево 

порівнювали з Ковчегом Завіту, але значення Хреста більше, ніж Ковчега. Цар 

Давид установив Ковчег в Єрусалимі, що відкрило нову епоху в юдейській 

історії, а імператор Іраклій повернув Хресне Дерево, що стало знаменням нової 

ери у візантійській історії. 

Імперську ідеологію влади, натхненну історичними та біблійними 

мотивами, відображено в новому офіційному титулуванні. Ймовірно, близько 

629 р. імператор прийняв титул василевс з описовою фразою вірний у Христі. 

Повна формула титулування містила чотири ідеологічні складові елементи – 

християнський, римський, еллінський та військовий. Увиразнення 

християнського ідеологічного елементу в титулуванні імператора мало на меті 

привести до визнання імператора як авторитета у вселенському християнстві. 

Василевса сприймали як намісника Христа на землі. 

У підрозділі 6.2 «Імперська ідеологія влади та повноваження 

імператора в Церкві» стверджено, що ідеологія, за якою влада імператора 

поширюється на публічні сфери життя мешканців імперії, забезпечувала 

відповідний ґрунт для трактування держави і Церкви як єдиного організму, 

підпорядкованого імператорові. Офіційну ідеологію влади підтримували 

прихильники монотелітства. Аби оправдати своє схвалення втручання 

імператора в сферу церковної доктрини, монотеліти проповідували ідею 

священного авторитету особи імператора як людини, обраної Богом. Тому він 

може втручатися в справи Церкви, навіть у царині доктрини, з метою 

розв’язання політичних проблем. Наголошено, що кожний собор єпископів, 

зібраний без згоди імператора, не мав канонічної сили. Вважали, що влада 

імператора в християнстві є абсолютною. Відповідно, бути християнином 

передбачало безумовну вірність імператорові. 

У підрозділі 6.3 «Еклезіальна ідеологія влади» розглянуто 

альтернативну до імперської ідеологію влади. Еклезіальна ідеологія 

стверджувала, що верховною владою в Церкві є колегія єпископів і 

наголошувала на незалежності ієрархів від імператора. Цю ідеологію головно 

представляв Софроній Єрусалимський, Максим Ісповідник та римське церковне 

середовище. Софроній Єрусалимський розглядав нещастя імперії як наслідки 

спільного гріха, адже вся християнська спільнота відповідальна за моральні та 

політичні падіння. Роль імператора у цьому процесі мінімальна, тому Софроній 

звів майже нанівець політичний аспект факту повернення Хреста: на 

досягненнях імператора Іраклія не наголошено. Знищення Єрусалиму Софроній 

трактував не як маніфестацію тріумфу персів, а як упадок християн. 

Найбільшим гріхом, який став причиною нещасть, що нищать християнську 

імперію, прихильники еклезіальної ідеології вважали моноенергістську 



23 

 

доктрину. Мусульманські завоювання лише підсилили підозри Софронія та 

його прихильників щодо нечестивості вчення про одну енергію. 

Максим Ісповідник до самого інституту влади ставився прихильно. 

Вважав, що влада необхідна для людей. Правитель займає друге місце після 

Бога на землі. Однак правителі зобов’язані підкорятися божественному закону. 

Максим стверджував, що земне правління існує для того, щоб протидіяти 

безладові, який увійшов в історію людства внаслідок гріхопадіння, та 

підтримувати правління Бога. Цар підкоряється правилу, а не правило цареві. 

Отож, правителі легітимні лише тоді, коли діють як хоронителі божественних 

розпоряджень. Максим і римське церковне середовище наголошували, що 

імператор – у Церкві, а не над Церквою. Формулювати доктрину Церкви – 

завдання єпископів, а не імператорів. 

У підрозділі 6.4 «Еклезіальне розуміння ролі імператора в Церкві» 

показано, що еклезіальна ідеологія не сприймала імперську ідеологію щодо 

верховної ролі імператора в Церкві. Основою для еклезіальної ідеології влади 

не була безпека держави, а чистота віри. Без неї не можна бути християнином. 

Тому виключено підпорядкування Церкви та віри імператорові та політичній 

ікономії. Віру Церкви окреслюють на легітимному соборі єпископів. В колегії 

єпископів особливий авторитет визнано за Римським архиєреєм.  

У підрозділі 6.5 «Сприйняття імперської ідеології» представлено, що 

ідея особливого статусу імператора в Церкві мала велику силу у Візантії VII ст. 

Для більшості східних християн було нелегко прийняти, що імператор не був 

священиком. Ідею церковної влади імператора особливо підтримували ієрархи 

Візантійської Церкви. У підрозділі 6.6 «Сприйняття еклезіальної ідеології» 

стверджено, що реальність життя та загальна політична культура, просякнуті 

духом офіційної візантійської ідеології влади, вимагали визнавати привілеї 

імператора в Церкві. Тому еклезіальна політична теорія на практиці була 

суттєво пом’якшена. Проте це не означало відмови від тенденції до рішучої 

протидії імперській позиції щодо монотелітства. Вже сам Латеранський синод 

потрібно розглядати як переломний момент у відносинах між Візантійським 

імператором та Римським архиєреєм. Папа Мартин очолював опозиційний до 

імператорської доктрини синод та позиціонував себе як верховну владу в 

Церкві. 

У підрозділі 6.7 «Від відмінності ідеологій до відмінності 

ідентичностей» наголошено, що ідеологія влади в західному та східному 

християнстві VII ст. формувала своєрідну християнську ідентичність. Головні 

елементи чисто візантійської ідентичності були окреслені вже до VI ст. В епоху 

імператора Юстиніана І існувало чітке переконання, що бути візантійцем 

означало бути одночасно греком у культурному сенсі та римлянином у сенсі 

політичному. Іншим суттєвим елементом візантійської ідентичності була 

християнськість. Християнство формувало життя візантійського суспільства 

значно більшою мірою, ніж у будь-якій іншій християнській країні. Проте 
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християнство мало бути православним, тобто дотримуватися віри, яку 

прийняла офіційно визнана Церква. 

Різне розуміння доктринального авторитету у християнстві 

відображалося у різних відповідях на питання – що означає бути 

християнином? Диотеліти показали інший сенс буття християнином – бути 

християнином означало дотримуватися істинної віри, яку окреслили єпископи 

на чолі з Римським архиєреєм, а не підкорятися рішенням імператора у царині 

релігії. Отже, монотелітська полеміка, в якій відбулося зіткнення ідеологій 

влади, трансформувалася в зіткнення християнських ідентичностей. 

У підрозділі 6.7 «Перемога еклезіальної ідентичності» стверджено, що 

оскільки східні провінції, де переважало монофізитство, уже безповоротно 

втрачено внаслідок арабських завоювань VII ст., усі надії на об’єднання з 

монофізитами пропали. Вже не існувало причин продовжувати релігійну 

політику монотелетизму, яка розділила цю частину імперії, яка все ще 

перебувала в політичному управлінні Константинополя. 

Рим та Захід продовжували зберігати своє політичне та стратегічне 

значення для імперії. Імператор Константин IV намагався припинити схизму 

між Західною та Східною Церквами. У порозумінні з Римським престолом 

вирішено скликати Вселенський собор до Константинополя (680–681). Це був 

надзвичайно важливий момент у формуванні нових відносин між 

християнським Заходом та Сходом. Імператор не заперечував ідеї верховенства 

Римської Церкви і вже не вважав себе абсолютним авторитетом у питаннях 

віри. Остаточно розв’язання протистояння привело безсумнівно до посилення 

впливу Риму. 

Визнання авторитету Римського архиєрея, алюзії на доктрину Халкедону 

та прийняття христологічної позиції Римської Церкви, позначили кристалізацію 

нової християнської ідентичності у Візантії. Ідентичність ця полягала в чистоті 

віри та визнанні верховного доктринального авторитету Риму. Еклезіальна 

церковна ідентичність здобула перевагу. 

У підрозділі 6.8 «Еклезіальна ідентичність та пентархія» представлено, 

що упродовж століття після VI Вселенського собору (680–681) еклезіальну 

ідентичність було поширено й утверджено на основі церковної колегіальності, 

що будувалася на авторитеті пентархії – п’ятьох стародавніх патріархатів – 

Риму, Константинополя, Олександрії, Антіохії та Єрусалиму.  

Кристалізація еклезіальної християнської ідентичності після собору в 

Константинополі (680–681) певною мірою змінила хід історії. Римський 

престол поступово здобував незалежність від Візантійського імператора. 

Приклад папи Мартина особливо надихнув папу Григорія ІІ (715–731). В листах 

до імператора Лева III (717–741), іконоборця, він відважно писав, що віру 

Церкви визначають не імператори, а єпископи. Єпископ управляє Церквою, але 

не втручається в політику, так само імператор не повинен втручатися у справи 

Церкви. Римська Церква все більше здобувала перевагу та ставала орієнтиром у 

християнстві.  
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Еклезіальна ідентичність переважала серед християн візантійського 

простору VIII ст. Це привело до того, що навіть імператори намагалися 

вирішити необхідну їм церковну справу, скликавши собор єпископів. Проте в 

ментальності християн VIII ст. панувало усвідомлення того, що доктрину 

окреслює не рішення довільно скликаного синоду єпископів, хоч і вельми 

численного, а рішення, схвалене пентархією, тобто владою п’ятьох патріархів, 

що відображали колегіальність усієї Церкви. Церква не ототожнювалася з 

Візантійською імперією та Константинополем. Вселенськість Церкви була 

виражена в пентархії. На переломі VIII i IX ст. зрілу ідею пентархії знаходимо в 

Константинопольського патріарха Никифора (806–815). У той же час ідею 

пентархії з наголосом на особливе значення Римського престолу розвивав 

Теодор Студит (759–826). Пентархійна свідомість не лише врятувала Церкву 

від втручання імператорів у добу іконоборства, а й стала вирішальним 

чинником формування негативної позиції візантійських християн до Ліонської 

(1274) та Флорентійської уній (1438–1439). 

 

ВИСНОВКИ 

 

Пропоноване дослідження розкриває складність, багатогранність і 

багатовимірність монотелітства та реакції на нього у Візантії VII ст. У ньому 

тісно переплелися релігійний (доктринальний), політичний та 

соціогуманітарний аспекти історії Візантійської імперії VII ст. І саме з 

перспективи цих аспектів монотелетизм став предметом дослідження. 

З метою консолідації різних частин імперії візантійський імператор 

Іраклій І був змушений, як і його попередники, шукати компромісу з 

нехалкедонськими християнами, щоб здобути прихильність населення тих 

провінцій, де переважало монофізитство. В надії привернути монофізитів до 

єдності він запропонував прийняти христологічну доктрину моноенергізму і 

почав послідовно її впроваджувати. Однак вона викликала переважно 

негативну реакцію монофізитських християн, у якій викристалізувалося 

відчуття їхньої християнської ідентичності. Запровадження моноенергізму 

викликало також опір серед прохалкедонських християн. На цій основі й 

виникло протистояння, яке в історії отримало назву моноенергістської або 

монотелітської контроверсії. У цій суперечці змішалися пошуки політичної 

стратегії, доктринальної точності та християнської ідентичності. Христологія 

стала головним політичним і соціогуманітарним чинником. 

Богословська доктрина, хоч і була сутнісним елементом монотелітської 

полеміки, не становила її головної суті. Вона була своєрідним покриттям 

релігійно-політичних мотивів. У доктринальному протистоянні диотеліти 

здобули беззаперечну перемогу, адже розглядали полеміку як богословську і 

лише в цьому руслі будували свою тактику дій. Неспроможність монотелітів 

послідовно обґрунтувати своє христологічне вчення й алогічний спосіб їх 

аргументації ключового твердження про одну волю й енергію в Христі свідчить 
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про те, що суть полеміки з їхнього погляду лише частково стосувалася 

богослов’я. Бажання за будь-яких умов зберегти фразу одна воля чи одна 

енергія свідчить радше не про їхні політичні мотиви в монотелітській кампанії. 

Полеміка, яка розпочалася з дискусії навколо фраз, на певному етапі 

переросла в протистояння ідей про доктринальний авторитет у християнстві. 

Відмінність ідей випливала з вірності відмінним принципам – ікономії та 

акрівії. Перший допускав поблажливість у формулюванні доктрини задля 

політичної доцільності і можливість доктринального авторитету імператора. 

Другий передбачав буквальне дотримання вірності науці Церкви, окресленій 

канонічною колегією єпископів. Монотеліти виступали політичним фронтом у 

коаліції з імператорською владою, вдаючись навіть до насилля. Диотеліти 

будували свої дії на авторитеті Отців та соборів, намагаючись зберегти чистоту 

віри, навіть якщо проти неї виступав імператор. Папа Мартин І, Максим 

Ісповідник та його учні власним мучеництвом засвідчили вірність доктрині 

Церкви та недопустимість маніпулювання нею. 

У протистоянні ідей про доктринальний авторитет насправді зіткнулися 

різні ідеології влади у християнстві, на основі яких сформувалися відмінні 

християнські ідентичності. Об’єктивними чинниками полеміки були доктрина 

та політика. Її суб’єктивним чинником – християнська індивідуальна та 

суспільна свідомість, яка у протистоянні викристалізувала нову парадигму 

відносин між державою й Церквою. Суб’єктивний чинник став вирішальним. 

Фактично монотелітська полеміка переросла із дискусії про слова у конфлікт 

ідеологій і врешті привела до зіткнення ідентичностей. У цьому протистоянні 

перевагу здобула еклезіальна ідентичність, що ґрунтувала християнськість на 

принципі чистоти віри та визнанні авторитету Римського престолу в Церкві, а 

християнська ідентичність, що ґрунтувалася на принципі ікономії та визнанні 

священного авторитету імператора, поступово згасала. 

Упродовж століття після VI Вселенського собору (680–681) принцип 

чистоти віри було поширено й утверджено на основі церковної колегіальності, 

що будувалася на авторитеті п’ятьох стародавніх патріархатів – Риму, 

Константинополя, Олександрії, Антіохії та Єрусалиму. Відтоді еклезіальна 

ідентичність ґрунтувалася на ідеї пентархії, вірі у доктринальні та законодавчі 

рішення п’ятьох патріархів, прийняті внаслідок живого і рівноправного 

обговорення. Ментальність, що спиралася на віру в живий дух пентархії, 

утвердилась у Візантійській імперії на довгі століття. Пентархія врятувала 

Церкву від втручання імператорів у добу іконоборства. Натомість сім століть 

опісля відсутність духа пентархії серед єпископів Ліонського (1274) та Фераро-

Флорентійського соборів (1438–1445) унеможливила порозуміння між 

Церквами Сходу і Заходу. Адже візантійці відкидали все, що не було наслідком 

колегіального обговорення в Церкві. 

Тому можна сказати, що саме монотелітська полеміка стала переломним 

моментом в історії християнства та Візантійської імперії. В горнилі цієї 

полеміки із еклезіальної ідентичності, скріпленої свідченням папи Мартина I, 
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Максима Ісповідника та його учнів, сформувалася пентархійна свідомість 

східного християнства, що великою мірою визначала подальший хід світової 

історії. 

Аналіз монотелітської полеміки може бути вельми корисним для сучасної 

людини. Він може навчити мистецтва визначати стратегію і вміння будувати 

тактику, а також допоможе зрозуміти взаємозв’язок між релігією, політикою та 

релігійним самоусвідомленням, а передусім – навчити політичної мудрості. У 

ширшому розумінні ця мудрість навчає, що завжди потрібно зважати на 

вагомий соціогуманітарний чинник – індивідуальну й суспільну ідентичність. У 

вужчому ж розумінні – у сфері відносин між державою і Церквою – ця 

політична мудрість навчає, що завжди треба зважати на релігійну ідентичність 

християн. Монотелітська полеміка показала, що саме релігійна ідентичність 

оберігає непорушність меж Церкви, якої не можуть ігнорувати ні політики, ні 

церковні ієрархи. 

Втручання політиків у справи Церкви та потурання цьому окремим 

ієрархами призводить до ослаблення держави й авторитету Церкви, а врешті 

обертається ганьбою для правителів та вищого духовенства. Коли ж окремі 

ієрархи та вірні наслідують голос власного самоусвідомлення і чинять опір 

такому втручанню, то можуть стати жертвами переслідувань, однак в дальшій 

перспективі їхня жертва приносить їм славу, а Церкві – зміцнення авторитету й 

незалежності. 
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АНОТАЦІЯ 

Кащук О. Я. Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, 

політика та ідеологія влади. – Кваліфікаційна наукова праця у вигляді 

опублікованої монографії. 

Дисертація (у вигляді опублікованої монографії) на здобуття наукового 

ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. 

– Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2019. 

Монотелітство – доктрина, за якою Ісус Христос має одну спільну волю 

своєї людської і божественної природи. Доктрина ця спричинила виникнення 

унікального руху у Візантії VII ст., який став політично-релігійним феноменом. 

Монотелітство розвинулося з моноенергізму, за яким Христос виявляв як 

людські, так і божественні вчинки за посередництвом однієї бого-людської 

енергії. Імператор Іраклій з метою консолідації християн запроваджував 

моноенергізм, за допомогою якого планував переконати монофізитів, що 

халкедонські християни сповідують єдність особи Христа. Це спричинило 

полеміку у середовищі прохалкедонських християн, яка стала зіткненням ідей 

про доктринальний авторитет у християнстві. Відмінність ідей випливала з 

вірності відмінним принципам – ікономії та акрівії. Перший допускав 

поблажливість у формулюванні доктрини задля політичної доцільності, тому 

приймав доктринальний авторитет імператора. Другий передбачав буквальне 
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дотримання вірності науці Церкви, окресленій колегією єпископів. У 

протистоянні ідей про доктринальний авторитет насправді зіткнулися різні 

ідеології влади у християнстві, на основі яких сформувалися відмінні 

християнські ідентичності. У цьому протистоянні перевагу здобула еклезіальна 

ідентичність, що ґрунтувала християнськість на принципі чистоти віри. Він 

будувався на визнанні авторитету п’ятьох давніх патріархатів. 

Ключові слова: монотелітство, монотелетизм, моноенергізм, христологія, 

Церква, імперія, політика, влада, ідеологія, ідентичність, пентархія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Кащук А. Я. Монофелитство в Византии VII века: доктрина, 

политика и идеология власти. – Квалификационный научный труд в форме 

монографии. 

Диссертация (в форме монографии) на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история. – 

Львовский национальный университет имени Ивана Франка, Львов, 2019. 

Монофелитство – доктрина, согласно которой согласно которой 

человеческая и божественная природы Иисуса Христа имеют одну общую 

волю. Данная доктрина повлекла за собой возникновения уникального 

движения в Византии VII века, которое стало политико-религиозным 

феноменом. Монофелитство развилось из христологического учения, 

известного как моноэнергизм, которое гласило, что Христос совершал как 

человеческие, так и божественные поступки посредством одной бого-

человеческой энергии. Император Ираклий, с целью консолидации христиан 

империи, продвигал моноэнергизм, с помощью которого планировал убедить 

монофизитов, что христиане, признающие Халкидонский собор, исповедуют 

единство личности Христа. Это привело к полемике между халкидонскими 

христианами, которая в действительности стала столкновением идей о 

доктринальном авторитете в христианстве. Различие идей вытекало из верности 

разным принципам – икономии и акривии. Первый допускал 

снисходительность в формулировке доктрины ради политической 

целесообразности, поэтому принимал доктринальный авторитет императора. 

Второй предусматривал буквальное соблюдение верности науке Церкви, 

очерченной канонической коллегией епископов. В противостоянии идей о 

доктринальном авторитете на самом деле столкнулись разные идеологии власти 

в христианстве, на основе которых сформировались разные христианские 

идентичности. В этом противостоянии преимущество получила экклезиальная 

идентичность, основывающая христианскость на принципе чистоты веры. 

Данный принцип строился на признании авторитета пяти древних 

патриархатов. 

Ключевые слова: монофелитство, монофелетизм, моноэнергизм, 

христология, Церковь, империя, политика, власть, идеология, идентичность, 

пентархия. 
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ABSTRACT 

Oleksandr Kashchuk. Monothelitism in Byzantium of the Seventh 

Century: Doctrine, Politics and Ideology of Power – Monograph. 

The monograph for obtaining the academic Degree of Doctor of Historical 

Sciences with a major 07.00.02 − World History. – Ivan Franko National University 

of Lviv. – Lviv, 2019. 

Monothelitism is a doctrine according to which Jesus Christ has one will 

common for his human and divine natures. Monothelitism evolved from a former 

Christological doctrine known as Monenergism which declared that Christ performed 

both human and divine deeds through one divine-human operation.  

The Christianity of the Byzantine Empire was divided mainly into 

Chalcedonian and Monophysite branches. The discord among bishops and religious 

leaders eventually entered the social and political spheres of the Byzantine Empire. 

This prompted Emperor Heraclius (610–641) and Patriarch Sergius (610–638) to 

search for the Christological solution which would provide the common sense of 

identity. The acceptance of a common Christological doctrine – Monenergism – was 

planned as an expected result of the compromise. However, majority of 

Monophysites perceived the Monenergism as a threat for their faith and, accordingly, 

for their religious identity. 

Unexpectedly for the Emperor and the Patriarch, the most explicable reaction 

to Monenergism came from the Chalcedonian circle, represented by the monk 

Sophronius (c. 560–638), who expressed his protest before Patriarch Sergius. In 

response, Sergius banned the discussions concerning one or two operations, in order 

to avoid contention. Patriarch Sergius claimed that talking of two operations in Christ 

leads to the conclusion that there are two wills in mutual conflict. 

Immediately after 633, the tension between Sergius’ ambiguity and 

Sophronius’ exactness in terminology brought about a big crisis. The discussion over 

operations in Christ became the problem of the universal Church. Pope Honorius 

(625–638) wrote a letter, in which he formulated a confession of one will in Christ 

that became the core of the doctrine of Monothelitism.  

Sophronius’ opposition to Monenergism was strongly supported by his 

disciple, Maximus the Confessor (c. 580–662). He made a clear statement on human 

operation in Christ as a natural operation of his humanity. At that time the adherents 

of one operation found support of their idea in the person of Emperor Heraclius who 

promulgated an edict Ekthesis, in which he repeated the ideas of Patriarch Sergius. 

By the end of the 640s, the territories of the Empire, for the sake of which 

Monothelitism was advanced, were lost to Christianity. Patriarch Paul (642–653) 

convinced Emperor Constans II (641–668) to issue the edict Typos (648) that forbade 

any discussion on either one or two activities or wills in Christ. However, the Roman 

Church and its allies kept demonstrating the doctrinal precision in accordance with 

Pope Leo’s Christology and the Chalcedonian Definition of Faith. The adherents of 

Monothelitism continued to emphasize the unity of one operating Christ but in the 

mode of one and two operations. 
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Monothelites tried to present the confrontation as the controversy over phrases, 

which hurts the oikonomia (arrangement), that is, the unity of the Church for the sake 

of the Empire. The Dyothelites cherished the principle of akribeia: in order that faith 

was rightly believed, there should be a precision in its expression.  

Because of the fact that the principle of oikonomia involved imperial politics, 

the polemic was rooted also in the political ideology in regard to the role of the 

Emperor in the Church. The Monothelites claimed that the doctrine promoted by the 

Emperor is true. The Dyothelites claimed that the doctrine is orthodox, if it is 

confirmed by the Roman See, not by the Emperor. Accordingly, the dispute over 

phrases led to the vivid discussion over the doctrinal primacy in the Christianity.  

The crisis led to important question of Christian identity. For the adherents of 

the official ideology of power, being a true Christian implied unconditional fidelity to 

the Emperor. For the Dyothelites, being a Christian implied maintaining in the true 

faith defined by the collegium of bishops united with the Roman pontiff.  

The Monothelite controversy was not only theological debate on the political 

background but also, and predominantly, the collision of Christian identities. The 

ecclesial Christian identity prevailed during and after the third Council in 

Constantinople. This identity rested on the purity of the faith and the 

acknowledgement of the supreme doctrinal authority of the five Patriarchs 

(Pentarchy).  

The crystallization of a new sense of Christian identity to some extent changed 

the trend of history. The idea of Pentarchy was the decisive factor that made the 

attempts of the Union between Rome and Eastern Church at the Council of Lyon 

(1274) and that of Ferrara-Florence (1438-1439) unsuccessful. 

Keywords: Monothelitism, Monenergism, Christology, Church, Empire, 

Politics, Power, Ideology, Identity, Pentarchy. 


