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•
ТРОПАРІ ТА КОНДАКИ
НЕДІЛІ СВЯТИХ ОТЦІВ VII ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ:
Тропар отців, глас 8: Препрославлений Ти, Христе Боже наш, світила на землі – отців
наших – заснував, і ними в істинній вірі всіх нас настановив; Многомилостивий, слава
Тобі.
Кондак, глас 6: Син, що з Отця засяяв незбагненно, від Діви народився у двох природах,
Його ж бачачи, не відмовляймося від зображення Його вигляду, але, зображаючи його
побожно, шануймо вірно; заради цього Церква, тримаючи істинну віру, цілує ікону
втілення Христового.
Сідальний отців, глас 4: Світильниками пресвітлими істини Христової стали ви світу на
землі, воістину блаженні отці боговіщані, висушивши єресей хульних язикоблудство і
погасивши вогневидий смуток злославних; тому як святителі Христові моліться, щоб
спастися нам.
Ікос: Всещедрий Бог, бажаючи, щоб ми завжди мали в пам’яті образ Його втілення,
передав людям образ – для зображення Свого вигляду на іконі фарбами, щоб Його бачили
очима і вірили у те, що чуємо зі слів, пізнаючи через уявлення діяння й ім’я, і зображення
мучеників святих мужів, і Христа вінценосця, Який подає вінці святим, страдникам і
мученикам. Через них Церква ясніше зберігає істинну віру, цілуючи ікону втілення
Христового.
За матеріалами видання:
[Святкова Мінея. – у 2 ч.: Ч. 1. – К.: Видавничий відділ УПЦ КП, 2002. – С. 252 – 266.]

•

ОГЛЯД СОБОРНИХ ДОКУМЕНТІВ:

ДОГМАТ 367-ТИ СВЯТИХ ОТЦІВ СЬОМОГО ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ 787 РОКУ В
КОНСТАНТИНОПОЛІ ПРО ІКОНОШАНУВАННЯ
Не вводячи нічого нового, ми недоторканними зберігаємо всі церковні передання,
утверджені письмово чи не письмово, звідки й зображення іконописні, як ті, що не
суперечать проповіді Євангельській, є корисними і служать нам утвердженням в
істинному, а не в уявному втіленні Бога Слова. І те, що одними розкривається, іншими
без сумніву сприймається. І ми, ніби маючи перед собою цю путь царську (Царя
Небесного), наслідуючи божественне вчення святих отців і передання Кафоличної Церкви
(бо знаємо, що Вона є повнотою Духа Святого, який живе в Ній), визначаємо, щоб святі
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та чесні ікони пропонувалися для поклоніння так само, як зображення чесного
животворящого Хреста, чи будуть вони написані фарбами, чи виготовлені з мозаїки, чи
будь-якої іншої речовини, і чи будуть знаходитися у святих церквах божих на освячених
посудинах та одязі, на стінах і дошках, у будинках чи біля доріг, а також чи будуть це
ікони Господа Ісуса Христа, чи Владичиці Богородиці, чи чесних ангелів і всіх святих і
праведних мужів. Бо часто так буває, що через зображене на іконах, до яких
звертаються очима, возносяться до первообразу і вшановують його цілуванням і
шанобливим уклоном; але не є це істинним богопоклонінням, яке, за нашою вірою,
належить віддавати Єдиному по природі божеству, тобто поклонятися за тим
образом, як ми поклоняємося святому й животворящому Хресту й святому Євангелію,
та іншим святиням, фіміамом віддаємо шану й поставленням свічок, за благочестивим
звичаєм, який і був у давніх. Тому що шанування, яке образу ми віддаємо, до первообразу
переходить, і хто іконі поклоняється, поклоняється істоті, яка зображена на ній. Таким
чином утвердиться вчення святих отців наших, котре виражають передання
Кафоличної Церкви, Яка від краю й до краю землі проповідує Євангеліє.

ПРАВИЛА 367-МИ СВЯТИХ ОТЦІВ ПРИЙНЯТІ НА СЬОМОМУ ВСЕЛЕНСЬКОМУ
СОБОРІ В 787-МУ РОЦІ У КОНСТАНТИНОПОЛІ
Правило 1
Тим, що прийняли священицьке достоїнство, свідченнями та керівництвом служать
накреслені правила і постанови, котрі охоче приймаючи, оспівуємо із Богоглаголивим
Давидом, до Господа Бога говорячи: «Дорогами свідчень Твоїх я втішався, як найбільшим
багатством» (Пс. 118, 14). Також: «заповідав єси правду, свідчення Твої повіки, врозуми
мене, і живий буду» (Див.. Пс. 118, 138, 144). І якщо пророчий голос наказує нам повіки
зберігати свідчення Божі, і жити у них, то явним є, що перебувають вони незламно і
непохитно. Тому що і боговидець Мойсей так сказав: «не додавай до того і не віднімай
від того» (Втор. 12, 32). І божественний апостол Петро, хвалячись ними, виголошує: «У
що бажають проникнути ангели» (1 Петр. 1, 12). Так само і Павло сповіщає: «Та коли б
навіть ми або ангел з неба став благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай
буде анафема» (Гал. 1, 8). Оскільки це правильно, і засвідчено нам, то, радіючи з цього,
подібно як знайшов би хтось велику користь, божественні правила із насолодою
приймаємо, і цілковите й непорушне зберігаємо постановлення цих правил, викладених від
всехвальних апостолів, святих труб Духа, і від шести святих Вселенських Соборів, і тих,
що помісно збиралися для видання таких заповідей, і від святих отців наших. Бо всі вони
від одного і того ж Духа бувши просвічені, корисне узаконили. І кого вони піддають
анафемі, тих і ми анафематствуємо, а кого виключенню, тих і ми виключаємо, і кого
відлученню, тих і ми відлучаємо; кого ж піддають єпітимії, тих і ми також піддаємо. Бо
вознесений до третього неба, божественний Апостол Павло, який чув невимовні слова,
ясно виголошує: «Майте вдачу не сріблолюбну, задовільняючись тим що є» (Євр. 13, 5).
(IV Вс. 1; Трул. 2; Карф. 1; Двокр. 10).
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Правило 2
Оскільки ми у псалмоспівах обіцяємо Богу: «Заповіти Твої – утіха моя; не забуду я слова
Твого» (Пс. 118, 16), то і всім християнам зберігати це є спасительно, особливо ж тим,
що приймають священиче достоїнство. Того заради визначаємо: всякому, хто має
зведений бути на єпископський ступінь, обов’язково знати Псалтир, нехай так і весь клір
напоумляє навчатися з нього. Також ретельно випробовувати його митрополиту, чи має
старанність із міркуванням, а не мимохідь, читати Священні правила, і Святе Євангеліє,
і книгу Божественного апостола, і все Божественне Писання, і чинити за заповідями
Божими, і вчити доручений йому народ. Бо сутність ієрархії нашої складають Богом
передані словеса, тобто, істинне відання Божественних Писань, як сказав великий
Діонисій. Якщо ж хитається, і не старається так робити і навчати, нехай не
рукопокладається. Бо пророче сказав Бог: «Оскільки ти відкинув відання, то і Я відкину
тебе від священнодійства переді Мною» (Ос. 4, 6).
(Ап. 58, 80; I Вс. 2; Трул. 19; Лаод. 12; Сард. 10; Карф. 18).
Правило 3
Всяке обрання єпископа, чи пресвітера, чи диякона, зроблене світськими начальниками,
нехай не буде дійсне за правилом (Ап. 30), яке говорить: якщо якийсь єпископ, світських
начальників залучивши, через них отримає в Церкві владу єпископську, то повинен бути
позбавлений сану і відлучений і він, і всі його спільники. А той, хто має возведений бути на
єпископа, повинен обраним бути від єпископів, як і святими отцями у Нікеї визначено у
правилі, котре говорить: єпископа поставляти найбільш правильно всім тієї області
єпископам. Якщо ж це незручно, або через якусь скруту, або через далеку дорогу, то
щонайменше три разом нехай зберуться, а відсутні нехай візьмуть участь в обранні і
виявлять свою згоду через листи, і тоді звершувати рукоположення. Затверджувати
такі дії в кожній області належить її митрополиту.
(Ап. 30; I Вс. 4; Антиох. 19, 23; Лаод. 12, 13; Сард. 6; І Конст. 1; Карф. 13, 49, 50).
Правило 4
Проповідник істини, божественний апостол великий Павло, як якесь правило покладаючи
ефеським пресвітерам, а так само і всьому священичому стану, зі сміливістю сказав: «Ні
срібла, ні золота, ні одягу я не від кого не побажав.., У всьому показав я вам, що, так
працючи, треба підтримувати слабких і пам’ятати слово Господа Ісуса, бо Він сам
сказав: «Блаженніше давати, ніж приймати» (Діян. 20, 33. 35). Заради цього і ми, від
нього навчаючись, визначаємо: нехай зовсім не задумує єпископ, із низької корисливости,
виставляючи підставою вигадані гріхи, вимагати золота, або срібла, чи іншого чогось від
підпорядкованих йому єпископів, чи кліриків, або ченців. Бо Апостол говорить:
«неправедники Царства Божого не успадкують» (1 Кор. 6, 9). І ще: «Не діти повинні
збирати майно для батьків, а батьки для дітей» (2 Кор. 12, 14). Заради цього, якщо буде
виявлено, що хто-небудь заради вимагання золота, або чогось іншого, або через якусь
свою пристрасть, заборонить служіння і відлучить кого-небудь зі своїх кліриків, або
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закриє чесний храм, щоб не було у ньому Божої служби, такий, і на бездушні предмети
спрямовуючи своє буйство, істинно є нечутливим, і повинен підлягти тому ж, чому
іншого піддавав: «І повернеться злоба його на голову його» (Пс. 7, 17) того, хто
переступив заповідь Божу та апостольські постанови. Бо заповідає і Петро верховний
апостол: «пасіть Боже стадо, яке у вас, доглядаючи його не примусово, а охоче і
Боговгодно не для ганебної користи, а щиро; і не пануючи над спадщиною Божою, а
подаючи приклад стадові; і коли з’явиться Пастиреначальник, ви одержите нев’янучий
вінець слави» (1 Петр. 5, 2-4).
(Ап. 29; IV Вс. 2; Трул. 22, 23; VII Вс. 5, 15, 19; Лаод. 12; Сард. 2; Вас. Вел. 90; Генадія
Післ.; Тарасія Післ.).
Правило 5
Гріхом до смерти є, коли деякі, згрішаючи, невиправленими перебувають. Гіршим же від
цього є те, коли жорстокосердо повстають на благочестя й істину, віддаючи перевагу
мамоні перед Богом і не дотримуючись Його постанов та правил. У таких нема Господа
Бога, якщо не смиряться і не протрезвяться від свого гріхопадіння. Слід їм ретельніше
приступати до Бога, й зі скрушеним серцем просити відпущення гріха цього і прощення, а
не пихато хвалитися неправедною пожертвою. Тому що: «Близько Господь до
скорботних серцем» (Пс. 33, 19). Заради цього, якщо хтось хвалиться, що за пожертву
золота поставлений на церковний ступінь, і на цей злий звичай, що відчужує від Бога й
усякого священства, покладають надію, і від того безсоромним лицем та відкритими
вустами, докірливими словами нечестять обраних від Святого Духа за доброчинне
життя та без давання золота поставлених: то тих, що так чинять, по-перше, опускати
на останній ступінь їхнього чину; якщо ж у цьому заскнілими будуть, виправляти
єпитимією. Якщо ж виявиться, що хтось учинив це при рукопокладенні, то нехай буде
зроблено за правилом апостольським, котре говорить: «якщо хтось, єпископ, чи
пресвітер, чи диякон, за гроші це достоїнство отримає: нехай буде позбавлений сану і він,
і той, хто поставив його, і від спілкування церковного повністю нехай відлучаться, як
Симон Волхв мною, Петром». Так само і за другим правилом преподобних отців наших у
Халкидоні, яке говорить: «Якщо якийсь єпископ за гроші здійснить рукопокладення, і
благодать, що не продається перетворить на купівлю, і за гроші поставить єпископа, чи
хорєпископа, чи пресвітера, або диякона, або кого-небудь іншого із зарахованих до кліру,
або поставить за гроші на економа, чи екдика, чи парамонарія, або взагалі на якусь
церковну посаду, заради свого огидного прибутку, такий, що зважився на це, бувши
викритим, нехай підлягає позбавленню власного ступеня, і поставлений ним зовсім нехай
не користується купленим рукоположенням, чи поставленням, але нехай буде чужим
достоїнству або посаді які одержав за гроші. Якщо ж виявиться хтось і посередником у
такому огидному і беззаконному хабарництва, то і цей, якщо належить до кліру, нехай
буде скинутий зі свого ступеня. Якщо ж є мирянином або ченцем, нехай буде відлучений
від спілкування церковного.»
(Ап. 29; IV Вс. 2; Трул. 22, 23; VII Вс. 4, 15, 19; Лаод. 12; Сард. 2; Вас. Вел. 90; Генадія.
Післ.; Тарасія. Післ.)
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Правило 6
Оскільки є правило, яке говорить: двічі на рік у кожній області належить бути
канонічним дослідженням, через зібрання єпископів, а преподобні отці шостого
Вселенського Собору, беручи до уваги певні обставини, котрі утруднюють зібрання у
певному місці, і складнощі мандрівки, визначили, без усякого відхилення та вибачення,
один раз на рік бути Собору, і погрішності виправляти, то і ми це правило відновлюємо, і
якщо знайдеться якийсь начальник, що забороняє це, нехай він буде відлучений. Якщо ж
хтось із митрополитів уневажить виконати це, не через необхідність чи насильство, або
з якоїсь іншої поважної причини, такий нехай підлягає єпітимії за правилами. Коли ж
буде Собор про предмети канонічні та євангельські, тоді, зібравшись, єпископи повинні
старанно опікуватися і дбати про збереження божественних і животворчих заповідей
Божих. Бо: «хто додержує їх, тому нагорода велика» (Пс. 18, 12); адже: «Заповідь є
світильник, і наставляння – світло, і розсудливі повчання – шлях до життя» (Притч. 6,
23); та: «Заповідь Господня світла – просвітлює очі» (Пс. 18, 9). Нехай не буде дозволено
митрополиту з того, що приносить із собою єпископ, вимагати щось із худоби, чи іншу
якусь річ. Якщо ж викритий буде у такому вчинку; то нехай поверне учетверо.
(Ап. 37; І Вс. 5; IV Вс. 19; Трул. 8; Антиох. 20; Карф. 95).
Правило 7
Божественний апостол Павло сказав: «Гріхи деяких людей явні і прямо ведуть до осуду, а
деяких відкриваються згодом» (1 Тим. 5, 24). Бо за попередніми гріхами й інші гріхи
йтимуть слідом. За нечестивою єрессю наклепників на християнство, пішли й інші
нечестя. Бо як відняли у Церкви шанування чесних ікон, то занехаяли й деякі інші
благочестиві звичаї, котрі належить відновити і дотримуватися їх за писаним і
неписаним законоположенням. Тому-то, якщо якісь чесні храми освячені без святих
мощей мученицьких, визначаємо: нехай буде здійснене в них покладення мощей зі
звичайною молитвою. Якщо ж віднині з’явиться якийсь єпископ, що освячує храм без
святих мощей, то нехай буде виключений як такий, що зневажив церковні передання.
(Ап. 31; IV Вс. 4; Трул. 31; Антиох. 5; Карф. 83).
Правило 8
Оскільки деякі із єврейського віросповідання, блукаючи, замислили зганьбити Христа Бога
нашого, оманливо роблячись християнами, таємно ж відкидаючи Його, і приховано
суботствуючи, й інші юдейські звичаї виконуючи, тому визначаємо: таких ні до
спілкування, ні до молитви, ні до Церкви не приймати; але явно бути їм, за їхнім
віросповіданням, євреями, і дітей їхніх не хрестити, і раба їм не купувати, чи не
здобувати. Якщо ж хтось із них щиро до віри навернеться, і сповідує її від усього серця,
урочисто відкидаючи єврейські їхні звичаї та справи, щоб через те й інших викрити та
виправити, цього приймати та хрестити дітей його, й утверджувати їх у відкиданні
єврейських вигадок. Якщо ж не такі будуть, зовсім не приймати їх.
(Ап. 7, 64, 70, 71; Трул. 11, 84; Антиох. 1; Лаод. 29, 37, 38).
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Правило 9
Усі дитячі байки, і шалені знущання, і брехливі писання, вигадувані проти чесних ікон, слід
віддавати до архиєпископії Константинопольської, щоб покладені були з іншими
єретичними книгами. Якщо ж знайдеться хтось, хто такі приховує, то єпископ, чи
пресвітер, чи диякон, нехай буде позбавлений свого чину, а мирянин або чернець нехай
буде відлучений від спілкування церковного.
(Ап. 60, Трул. 63; Лаод. 59).
Правило 10
Оскільки декотрі із кліриків, ухиляючись від сили постанови, що існує у правилах,
залишивши свою парафію, перебігають до інших парафій, а особливо у цьому
богоспасенному і царюючому місті, й у мирських начальників оселяються, відправляючи
богослужіння у їхніх молитовницях, то цих, без волі свого й Константинопольського
єпископа, не дозволяється приймати у якому б то не було будинку, чи церкві. Якщо ж
хтось учинить це, і в тому непохитним буде, нехай буде виключений. А тим, котрі зі
згоди вищеназваних священноначальників чинять це, не слід приймати на себе мирських і
житейських опікувань, оскільки божественними правилами це творити заборонено.
Якщо ж знайдеться хтось, що обіймає мирську посаду у названих вельмож, або нехай
залишить її, або нехай буде виключений. Краще нехай іде навчати отроків та домочадців,
читаючи їм Божественне Писання, бо для цього і священство отримав.
(Ап. 6, 15, 20, 58, 81, 83; I Вс. 2, 15, 16; IV Вс. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20, 23; Трул. 17, 18, 19, 20, 31,
59, 64; Антиох. 3, 13, 16, 21; Лаод. 19; Сард. 1, 2, 3, 12, 15, 16; Карф. 16, 48, 54, 65, 71, 80,
90, 121, 123; Двокр. 11).
Правило 11
Будучи зобов’язаними зберігати всі божественні правила, ми повинні також охороняти
всебічно незмінним і те, яке наказує бути економу в кожній церкві. І якщо кожен
митрополит у своїй церкві поставляє економа, це є добре, якщо ж не поставить,
належить Константинопольському єпископу, власною владою призначити економа до
тієї церкви. Те саме слід робити і митрополитам, якщо підпорядковані їм єпископи не
захочуть поставити економів у церквах своїх. Того самого дотримуватися і по
монастирях.
(Ап. 38, 41; IV Вс. 25, 26; Трул. 35; VII Вс. 12; Анкир. 15; Гангр. 7, 8; Антиох. 24, 25; Карф.
26, 33; Двокр. 7; Феофіла Ол-го. 10; Кирила Ол-го. 2).
Правило 12
Якщо виявиться, що хтось – єпископ, чи ігумен, якісь угіддя, що належать єпископії, чи
монастирю, продасть до рук влади, або віддасть якійсь іншій особі, то таке віддавання
нехай буде недійсним, за правилом святих апостолів, де сказано: єпископ нехай має
10

піклування про всі церковні речі, і ними нехай розпоряджається як Божий наглядач, але не
дозволяється йому привласнювати що-небудь із них, або дарувати родичам своїм те, що
належить Богу; якщо ж вони бідні, то нехай подає їм як бідним, але під цим приводом,
нехай не продає церковної власности. Якщо висувають привід, що земля завдає збитків, і
ніякої користи не приносить, то і в цьому випадку не віддавати поля місцевим
начальникам, але клірикам або землеробам. Якщо ж лукаве задумають, і володар
перекупить землю у клірика чи землероба, то і в цьому випадку, продаж нехай буде
недійсним, і продане нехай буде повернено єпископії чи монастирю; а єпископ, чи ігумен,
що чинить так, нехай буде вигнаний: єпископ з єпископії, ігумен з монастиря, як
марнотратці того, чого не зібрали.
(Ап. 38, 39, 40, 41, 73; IV Вс. 24, 25; Трул. 49; VII Вс. 11, 13; Анкир. 15; Антиох. 24, 25;
Карф. 26, 33; Кирила Ол-го. 2; Феофіла Ол-го. 10).
Правило 13
Через наші гріхи стаються в церквах біди, і деякі єпархіальні храми і монастирі
розграбовуються якимись людьми, і перетворюються на звичайні житла. Якщо ж ті, що
заволоділи ними, захочуть віддати їх, то нехай будуть відновлені, як і було до того, бо то
добро і благо є; якщо ж не так (зроблять), тоді тих, хто у священичому чині, наказуємо
позбавляти священства, а ченців або мирян відлучати, як засуджених від Отця, і Сина, і
Святого Духа, і нехай вкинуться туда, «де черв їхній не вмирає і вогонь не вгасає» (Мк. 9,
44). Бо вони голосу Господньому противляться, Який творить: «не робіть дому Отця
Мого домом торгівлі» (Ін. 2, 16)
(IV Вс. 4, 24; Трул. 49; Двокр. 1; Кирила Ол-го 2).
Правило 14
Всім відомо, що порядок нерозлучний зі священством, і ретельно оберігати усе, що має
відношення до священичого служіння, є справою вгодною Богові. Та оскільки бачимо, що
деякі, без рукопокладання, у дитинстві прийнявши причетницький постриг, але ще не
отримавши єпископського рукоположення, у церковних зібраннях на амвоні читають, і
роблять це не у відповідності до правил то наказуємо, аби віднині такого не було. Цього
ж самого дотримуватися і стосовно монахів. Рукоположення ж читця робити
дозволяється кожному ігумену у своєму, і тільки у своєму монастирі, якщо сам ігумен
отримав рукопокладення під єпископа на ігуменське керівництво, без сумніву уже будучи
пресвітером. Подібно до цього і хорєпископи, за древнім звичаєм, з дозволу єпископа,
повинні поставляти читців.
(Трул.. 14, 15, 21 ,33; Лаод. 15).
Правило 15
Віднині клірик нехай не призначається до двох церков, бо це властиво торгівлі і низькій
своєкорисливості, і є чужим церковним звичаям. Бо ми чули від самого голосу
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Господнього: «Ніхто не може двом господарям служити: бо або одного полюбить, а
другого буде ненавидіти; або одного триматиметься, а другим знехтує» (Мф. 6, 24).
Того заради, за словом апостольським, «кожний залишайся в тому званні, в якому був
покликаний» (1 Кор. 7, 20), і має перебувати при одній церкві. Адже те, що для низької
користи в церковних справах буває, те становиться чужим для Бога. Для (забезпечення)
ж потреб цього життя є різні заняття: і ними, якщо забажає хтось, нехай здобуває
необхідне для тіла. Бо апостол сказав: «потребам моїм і тих, що були зі мною,
послужили ці руки мої» (Діян. 20, 34). І цього дотримуватися у цьому богоспасенному
місті; а в інших містах, через недостачу людей, зробити виняток.
(Ап. 14, 15; I Вс. 15, 16; IV Вс. 5, 10, 20, 23; Трул. 17, 18, 31; VII Вс. 10; Антиох. 3; Сард.
15, 16; Карф. 54, 90).
Правило 16
Всяка розкіш та прикрашання тіла чужі священичому чину і стану. Заради цього
єпископи, чи клірики, що прикрашають себе світлими та розкішними одежами, нехай
виправляються. Якщо ж у тому перебуватимуть, накладати на них єпитимію; так само
чиніть і з тими, які використовують запашні масла. Оскільки ж: «Пильнуйте, щоб хто
не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди» (Євр.
12, 15), єресь хулителів християн, зробилася нечистою плямою для кафоличної Церкви, і
ті, що прийняли її, не тільки іконописними зображеннями погребували, але і всяке
благоговіння відкинули, ненавидячи людей, які чесно та благоговійно живуть, і сповнилося
на них написане: «грішникові ж страх Господній ненависний» (Сир. 1, 25); то якщо
знайдуться такі, що насміхаються з тих, які носять простий одяг, нехай виправляються
єпитимією. З давніх часів, усякий священний чоловік задовольнявся нерозкішним і
скромним одягом, бо все, що не для потреби, але для прикраси приймається, підлягає
звинуваченню у марноті, як каже Василій Великий. Але і різнобарвний із шовкових тканин
одяг не носили, і на краї одягу не накладалися обрамлення іншого кольору, бо чули від
богогласного язика, що у м’який одяг одягаються ті, що у палацах царських живуть
(Див.: Мф. 11, 8).
(Трул. 27; Гангр. 12, 21).
Правило 17
Деякі з ченців, бажаючи керувати, а від послуху ухиляючись, залишивши свої монастирі,
починають створювати молитовні доми, не маючи потрібного для їх облаштування.
Якщо ще хтось насмілиться творити це, то нехай йому буде заборонено від місцевого
єпископа. Якщо ж має потрібне для завершення, то нехай задумане ним буде доведене до
кінця. Цього ж треба дотримуватися і для мирян і для кліриків.
(IV Вс. 4, 8; Трул. 41, 42, 46; Двокр. 1).
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Правило 18
Не давайте спокуси для зовнішніх, – говорить Божественний Апостол (Див.: 1 Кор. 10,
32). Але перебування жінок у єпископіях, чи у монастирях, є причиною всякої спокуси.
Заради цього, якщо виявлено буде, що хтось має рабиню або вільну в єпископії, чи в
монастирі, доручаючи їй яке-небудь служіння, накладати на такого єпитимію, хто ж
заскніває в цьому, нехай буде виключений. Якщо і трапиться жінкам перебувати у
позаміських будинках, і захоче єпископ або ігумен у дорозі зупинитися там, то у
присутності єпископа чи ігумена ніякого служіння жінка нехай не виконує там у той час,
але нехай перебуває окремо у іншому місці, аж доки єпископ чи ігумен не продовжать
свою дорогу, щоб не було нарікань.
(Ап. 5, 26; I Вс. 3; Трул. 5, 12, 13, 47, 48; VII Вс. 20, 22; Анкир. 19; Карф. 3, 4, 25, 38, 70;
Вас. Вел. 88).
Правило 19
Мерзота сріблолюбства настільки заволоділа керівниками церков, що деякі з названих
благоговійних чоловіків та жінок, забувши Господні заповіді, заблукали, і тих, що у
священий чин, і в чернече життя вступають, приймають за золото. І буває, як каже
Великий Василій, недійсне усе, що має нечистий початок, оскільки Богу і мамоні служити
не подобає. Заради цього, якщо виявлений буде хто-небудь, що творить це, то єпископ, чи
ігумен, чи хто-небудь із священичого чину, або нехай припинить, або нехай буде
виключений, за другим правилом Халкидонського святого Собору; а ігуменя нехай
виженеться з монастиря, і нехай передасться до іншого монастиря на послух; так само
як і ігумен, що не має пресвітерського рукопокладання. А про те, що дають батьки
дітям, на зразок посагу, і про речі, що приносяться з власности, із оголошенням від того,
хто приносить, що присвячуються Богу, ми визначили, нехай залишаться за обітницею їх,
чи перебуватиме той, хто приніс їх, у монастирі, чи покине, якщо у цьому не буде провини
настоятеля..
(Ап. 29; IV Вс. 2; Трул. 22, 23; VII Вс. 4, 5, 15; Лаод. 12; Сард. 2; Вас. Вел. 90; Генадія.
Післ.; Тарасія. Післ.).
Правило 20
Визначаємо відтепер не бути подвійним монастирям, тому що це буває спокусою та
спотиканням для багатьох. Якщо ж захочуть деякі з родичами (своїми) відректися від
світу, і чернечим життям жити, то чоловікам іти до чоловічих монастирів, а жінкам
вступати до жіночих монастирів; бо цим благодогоджається Богу. А ті, що є донині
подвійні монастирі, нехай будуть керовані за правилом святого отця нашого Василія, й за
заповіддю його, яка законопоклала так: нехай не живуть у одному монастирі ченці та
черниці, тому що спільне життя може стати причиною перелюбу. Нехай не
насмілюються чернець з черницею, або черниця з ченцем розмовляти наодинці. Нехай не
ночує чернець у жіночому монастирі, і нехай не їсть черниця наодинці з ченцем. І коли
речі, необхідні для життя, з боку чоловічого приносяться до черниць, то їх нехай за
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воротами приймає ігуменя жіночого монастиря з якоюсь старою черницею. Якщо ж
станеться, що чернець забажає побачити якусь родичку, то у присутності ігумені із нею
нехай розмовляє, не багатослівно, а коротко, і швидко від неї нехай іде.
(Трул. 47; VII Вс. 18, 22).
Правило 21
Не повинні чернець або черниця залишати свій монастир, і до іншого переходити. Якщо
ж станеться це, то необхідно виявити до нього гостинність, а приймати його без волі
ігумена його не слід.
(IV Вс. 4; VII Вс. 19; Карф. 80; Двокр. 2, 3, 4).
Правило 22
Все приносити Богу, і не бути рабом своїх бажань, є велика справа. «Отже, чи ви їсте,
чи п’єте, чи щось інше робите, все робіть на славу Божу» (1 Кор. 10, 31), – каже
божествений апостол. І Господь наш Ісус Христос, у Своєму Євангелії, наказав відсікати
початки гріхів. Бо не тільки перелюб від Нього карається, але і сам порух думки до
замаху на перелюб осуджується, за словом Його: «всякий, хто погляне на жінку,
жадаючи її, вже чинить перелюб з нею в серці своєму» (Мф. 5, 28). Навчаючись цього, ми
повинні очищати помисли. Бо «усе мені дозволено, та не все на користь,» як навчає
апостольське слово (1 Кор. 10, 23). Усякій людині необхідно їсти, щоби жити, і тим, що
живуть у шлюбі і з дітьми, й у мирському стані, не забороняється чоловікам і жінкам
їсти разом; тільки тим, хто дає їжу, нехай приносять подяку; але їсти не з якимись
непристойними вигадками, чи із сатанинськими піснями, і з співачками та блудницькими
вигуками, на які падає пророцький докір, що говорить так: «І цитра і гуслі, тимпан і
сопілка і вино на бенкетах їх; а на справи Господа вони не дивляться і про діяння рук Його
не думають» (Іс. 5, 12). І якщо десь такі християни будуть, нехай виправляються; якщо
ж такі не виправляться, стосовно них нехай буде дотримане канонічно постановлене
тими, що були раніше за нас. А чиє життя є тихе й одноманітне, як тих, що дали
обітницю Господу Богу взяти на себе тягар чернецтва: ті нехай «Сидять усамітнено і
мовчать,» (Див.: Плач. 3, 28). Але і тим, які священиче життя обрали, не зовсім
дозволяється їсти наодинці із жінками, а хіба що разом із деякими богобоязкими та
благоговійними чоловіками і жінками, щоб і таке спілкування трапези вело до духовного
вдосконалення. Того самого треба дотримуватися і щодо родичів. Якщо ж трапиться
ченцеві, чи чоловікові священничого чину, у дорозі не мати необхідного, і через потребу
захоче він перепочити у готелі, або у чиємусь домі, дозволяється такому це робити,
оскільки потреба вимагає.
(Ап. 42, 43, 54; I Вс. 3; Трул. 5, 9, 47, 48, 62; VII Вс. 18, 20; Анкир. 19; Лаод. 24; Карф. 40,
60; Вас. Вел. 88).
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ПОСЛАННЯ ТАРАСІЯ, СВЯТІЙШОГО ПАТРІАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЯ,
НОВОГО РИМА, ДО АДРІАНА ПАПИ СТАРОДАВНЬОГО РИМА
Святійшому і блаженнійшому братові і співслужителю, панові Адріану, папі
стародавнього Рима, Тарасій милістю Божою єпископ Константинополя, нового Рима, у
Господі радуватися.
Багато разів і різноманітно, від євангелістів, від апостолів і отців, повчаємося
мати при поставленні на священство характер несріблолюбний, і не брати срібла чи
золота при поставленні усякого священного мужа, як покажемо у доданих до цього
виписках з божественних висловів Писання і вчень отців. Бо ті, хто покладає руки, є
служителями Духа, а не продавцями Духа. Тих, що прийняли задарма благодать Духа,
задарма давати її тим, що приймають від них, зобов’язали ті, хто прийняв цю свободу
від слова Господнього. Якщо ж хтось буде викритий, що купив за золото, то такі
оголошуються виверженими зі священного чину. Оскільки, хоча він і отримав священство
за іменням, однак слово не узгоджується зі справою. Бо, як навчаємося із Євангелія: «Не
можете служити Богові й мамоні» (Мф. 6, 24). І оскільки ми чуємо Бога, Який говорить
через пророка: «Говоріть до серця Єрусалима» (Іс. 40, 2), і більше погрожує та говорить:
«Якщо ж страж бачив меч, який іде, і не засурмив у трубу, і народ не був застережений,
– то, коли прийде меч і візьме у когось із них життя, цей схоплений буде за гріх свій, але
кров його стягну від руки стража» (Єз. 33, 6), то ми, жахаючись осудження за мовчання,
сповіщаємо усім предстоятелям наших Церков, щоб сміливо, словами божественно
апостола, змогли ми сказати: «чистий я від крови» (Діян. 20, 26) порушників цього
правила, а особливо тих, які рукопоклали чи тих, кого рукопоклали за винагороду.
Божественний апостол Петро, якого і престіл успадкувала братська ваша святиня,
відкинув таких, як Симона волхва. Тому ми не вагаємося сповіщати істину, охороняючи й
утримуючи передане нам у правилах святих апостолів і славних отців наших, і, якщо
хтось порушив щось із цього, від таких відвертаємося. Ваше братське священноліпне
архиєрейство, посідаючи законно з волі Божої священноначальницьку посаду, здобуло
гучну славу. Бо великий і перший Архиєрей Христос Бог наш, через пророка сказав: «Я
прославлю тих, що прославляють Мене» (1 Цар. 2, 30). Знаєш, муже бажань духовних, що
нечестива єресь Македонія та його послідовників духоборів, менше нестерпна. Бо ці
пустословлять, нібито Святий Дух є творіння і раб Бога і Отця, а ті, як здається,
роблять Його своїм рабом. Оскільки усякий господар усе, що має, якщо захоче продає – чи
раба, чи щось інше зі свого майна; так само і той, хто купує, бажаючи бути господарем
купленого, ціною срібла купує те. Таким чином, ті, хто чинить беззаконну цю справу,
принижують Духа Святого, грішачи нарівні з тими, які богохульно говорили, що нібито
Христос виганяв демонів силою Вельзевула, або, сказати ще справедливіше,
уподібнюються Іуді зраднику, котрий продав Христа боговбивцям юдеям за ціну срібла.
Оскільки ж Дух Святий є єдиносущним Христу Богу нашому, то для всякого є очевидним,
що вони піддадуться тій самій долі, як це доведено. І якщо не продається (бо явно, що
зовсім ні), то безсумнівно, що немає на них благодаті Святого Духа, тобто, святині
священства вони не прийняли і не мають (Див.: 1 Кор. 9). Бо нехай згадають апостола
Петра, який тому, хто насмілився на таку купівлю, каже так: «Нема для тебе в цьому ні
частки, ні уділу» (Діян. 8, 21). Бо, якщо продається достоїнство священства, то,
звичайно, зайві для них благочестний спосіб життя і перебування їх у чистоті та
цнотливості. Зайвий для них і Павло, божественний апостол, який навчає, що «єпископ
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повинен бути непорочним, однієї жінки чоловіком, тверезим, цнотливим, благоговійним,
чесним, гостинним, здатним навчати» «який дотримується правдивого слова, згідно з
вченням, щоб він мав силу й наставляти в здоровому вченні, і викривати противників» (1
Тим. 3, 2. Тит. 1, 9). Все це стає зайвим, якщо продається і купується священство.
Нижче наведені святообрані місця показують, що той зовсім чужий священству, хто
коли-небудь дає або приймає винагороду, у який би то не було час, чи перед
рукопокладанням, чи після рукопокладання. Бо стягувати, завжди є стягувати. А також
забороняють і усі церковні поставлення за гроші.
Правило 29 святих апостолів. Якщо хтось – єпископ, чи пресвітер, чи диякон, за
гроші це достоїнство отримає: нехай буде вивержений і він, і той, хто поставив його, і
від спілкування церковного повністю нехай відсічеться, як Симон Волхв мною Петром.
З Діянь Святих Апостолів. Симон же, побачивши, що через покладання рук
апостольських подається Дух Святий, приніс їм гроші, кажучи: «Дайте і мені таку
владу, щоб той, на кого я покладу руки, одержував Духа Святого». Але Петро сказав
йому: «Нехай срібло твоє буде з тобою на погибель, бо ти помислив дістати дар Божий
на гроші. Нема для тебе у цьому ні частки, ні уділу; бо серце твоє неправдиве перед
Богом. Отже, покайся у цьому гріху твоєму і благай Бога, щоб відпустив тобі помисел
серця твого; бо бачу тебе повного жовчі гіркої і в путах неправди» (Діян. 8, 18-23).
З третьої книги Царств. І після цієї події Ієровоам не зійшов зі своєї поганої дороги,
але продовжував ставити з народу священиків висот; хто хотів, того він посвячував, і
той ставав священиком висот. Це вело дім Ієровоамів до гріха і до загибелі і до знищення
його з лиця землі. (3 Цар. 13, 33-34).
З четвертої книги Царств. І повернувся до чоловіка Божого він і всі, хто
супроводжував його, і став перед ним, і сказав: ось, я пізнав, що на всій землі немає Бога,
як тільки у Ізраїля; отже, прийми дар від раба твого. І сказав він: живий Господь, перед
лицем Якого стою! Не прийму. І той примушував його взяти, але він не погодився. І сказав
Неєман: якщо уже не так, то нехай рабові твоєму дадуть землі, скільки понесуть два
мули, тому що не буде надалі раб твій приносити всепалення і жертви іншим богам, крім
Господа; тільки ось у чому нехай простить Господь раба твого: коли піде господар мій у
дім Риммона для поклоніння там і обіпреться на руку мою, і поклонюся я в домі Риммона,
нехай простить Господь раба твого у випадку цьому. І сказав йому: йди з миром. І він
від’їхав від нього на невеликий простір землі.
І сказав Гиєзій, слуга Єлисея, чоловіка Божого: ось, господар мій відмовився взяти з
руки Неємана, цього сиріянина, те, що він приносив. Живий Господь! Побіжу я за ним, і
візьму в нього що-небудь. І погнався Гієзій за Неєманом. І побачив Неєман того, хто біг за
ним, і зійшов з колісниці назустріч йому, і сказав: чи з миром? Він відповів: з миром;
господар мій послав мене сказати: «ось, тепер прийшли до мене з гори Єфремової два
молодих чоловіка із синів пророчих; дай їм талант срібла і дві зміни одягу». І сказав
Неєман: візьми, мабуть, два таланти. І просив його. І зав’язав він два таланти срібла у
два мішки і дві зміни одягу і віддав двом слугам своїм, і понесли перед ним. Коли він
прийшов до пагорба, то взяв з рук їхніх і сховав удома. І відпустив людей, і вони пішли.
Коли він прийшов і з’явився до господаря свого, Єлисей сказав йому: звідки, Гиєзію? І
сказав він: нікуди не ходив раб твій. І сказав він йому: хіба серце моє не супроводжувало
тебе, коли обернувся назустріч тобі чоловік той з колісниці своєї? Чи час брати срібло і
брати одяг, або оливкові дерева і виноградники, і дрібну і велику худобу, і рабів або
рабинь? Нехай же проказа Неємана пристане до тебе і до потомства твого повік. І
вийшов він від нього білий від прокази, як сніг. (4 Цар. 5, 15-27).
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З тлумачення святого Василія на Ісаю. Закон дав Бог для допомоги, нехай скажуть:
немає слова як це, за котре не можна дати дарів. Цей Закон не подібний до слова
черевомовця. Оскільки не винайдений, як цей, для зваблення, але є учитель істини:
притому такі провіщають за срібло. І це достойне сміху, тому що зваблювані платять
їм і срібло у винагороду за оману Слово ж Закону не таке, щоб за нього давати дари, бо
ніхто не продає благодаті. «Задарма, – говорить, – одержали, задарма давайте»
(Мф. 10, 8). Бачиш, як обурився Петро на Симона, який приніс срібло за благодать Духа.
«Нехай срібло твоє, – говорить він, – буде з тобою на погибель, бо ти помислив дістати
дар Божий за гроші» (Діян. 8, 20). Отже, слово євангельське не є подібним до продаваних
слів черевомовців. Бо яку хто дасть достойну винагороду за нього? Слухай Давида,
котрий дивується і говорить: «Що віддам Господу за все, що Він воздав мені?» (Пс. 115,
3) Тому неможливо дати за це дари достойні подаваної їм благодаті. Один дар
достойний: збереження дарованого. Той, хто дав тобі скарб, не вимагає не ціни за дане,
але достойного збереження даного.
Із його ж послання до підлеглих йому єпископів. Прав. 90. Думають, нібито не
грішать, коли беруть не при рукопокладанні, а після; взяти ж, коли б то не було, є взяти.
Отже молю, покиньте цей прибуток, або правильніше сказати, цей вхід до геєни і не
робіть себе недостойними звершувати священні таїнства, осквернюючи руки свої таким
хабарництвом.
З житія святого Іоана Золотоустого. Приступив до усіх єпископів винуватець
тривалого нашого обговорення, Євсевій, звинувачувач шести інших єпископів, просячи про
прийняття його до спілкування. Декотрі 8 єпископів заперечили, що не слід приймати
його, як наклепника. На це він, благаючи казав: оскільки справа протягом двох років у
більшій частині розслідувалася, і дана відстрочка для свідків, то прошу вашу
боголюбність, нехай буде дозволено мені представити свідків нині, цієї ж миті. Бо хоча і
помер єпископ Антонін, який узяв золото і рукопоклав, але залишаються у живих ті, хто
давав, і рукопокладені. Присутні на Соборі визнали за справедливе приступити до
розгляду справи. І починається розгляд справи читанням запису про те, що було зроблено
раніше. Увійшли свідки, увійшли і шестеро тих, що дали, і рукопокладених. Вони спочатку
не зізнавалися, але оскільки свідки і з мирян і з пресвітерів, на яких вони, мабуть,
покладалися, твердо стояли на своїх свідченнях, то вони спочатку відрікалися, а коли
свідки викривали, наводячи їм на пам’ять місця і час, і описуючи види тих речей та їх
кількість, тоді совість їхня збурилася, і вони добровільно, без великого примусу зізналися
так: зізнаємося, що дали, але ми думали, що таким є порядок, щоби бути нам звільненими
від громадської служби. І тепер просимо: якщо не благочесно перебувати нам на
церковному служінні, то в усякому разі нехай отримаємо золото, котре ми дали, бо ми
дали деякі речі наших дружин. На це Іоан дав обіцянку Собору: я звільню їх від світського
суду, упросивши царя, а ви накажіть їм узяти те, що вони дали, від спадкоємців
Антоніна. Собор наказав: золото узяти їм від спадкоємців Антоніна, причащатися їм
усередині вівтаря, але бути поза священством, щоб, якщо вибачимо це, не ввійшов звичай
юдейський, чи єгипетський, продавати та купувати священство. Бо розповідають, як
шкідник і лжеіменний патріарх юдейський кожного року або через рік змінює
архисинагогів, для збирання срібла, подібно і його наслідувач патріарх єгипетських юдеїв,
щоби сповнилося пророче слово: «священики його навчають за плату, і пророки його
передвіщають за гроші» (Мих. 3, 11).
З правил святих 630 отців, що зібралися у Халкидоні. Якщо якийсь єпископ за гроші
здійснить рукопокладення, і непродавану благодать пустить на продажу, і за гроші
поставить єпископа, чи хорєпископа, чи пресвітера, чи диякона, або когось іншого із
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зарахованих до кліру, або поставить за гроші на економа, чи екдика, чи парамонарія, або
взагалі на якусь церковну посаду, заради свого огидного прибутку: такий, бувши
викритим що на це спокусився, нехай буде підданий позбавленню власного ступеня, і
поставлений ним зовсім нехай не користується купленим рукопокладенням, чи
поставленням, але нехай буде чужим достоїнству або посаді які одержав за гроші. Якщо
ж виявиться хтось посередником такого огидного і беззаконного хабарництва, то і цей,
якщо належить до кліру, нехай буде позбавлений свого ступеня. Якщо ж є мирянином або
ченцем, нехай буде підданий анафемі. (прав. 2).
З окружного послання Геннадія, святійшого архиєпископа Константинопольського,
Собору, що був із ним. Отже нехай буде і є відкинутим і чужим усякому священичому
достоїнству та служінню, і підданий прокляттю анафеми, як той, хто сподівається
здобути її за гроші, так і той, хто обіцяє подати її за гроші, чи то буде клірик, чи
мирянин, і чи буде він викритий, чи не буде викритий у цій справі. Бо неможливо, прийти
коли-небудь у єднання нез’єднуваному і мамоні узгодитися з Богом, чи тим, що служать
їй, служити Богу. Незаперечним є і цей Господній вислів: «Не можете служити Богові й
мамоні» (Мф. 6, 24).
З правил Святого Шостого собора. Призначені в сан єпископа чи будь-який інший
ступінь кліру за гроші, а не через випробування та обрання за (достойний) спосіб життя,
наказуємо виключати, так само і тих, ким вони поставлені, (прав. 22).
Почуймо це всі, і нехай засвоять собі не тільки архиєреї, але й усі зараховані до
кліру, та й загалом усі, хто живе у вселенній. «Тому ми повинні бути особливо уважні до
того, що чули, щоб не відпасти» (Євр. 2, 1). Бо «знаючи, що не тлінним сріблом або
золотом визволені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків, а дорогоцінною
Кров’ю Христа, як непорочного і чистого Агнця» (1 Петр. 1, 18-19). Так само навчай і
нас, муж найсвященнійший, слідувати заповідям Писання, і Євангелія, і апостолів, та
священних правил та отців. Тому що ми преклоняємося словами уст ваших. Зійди на
висоту, піднеси голос твій у кріпості, йди і в ширину, проповідуй із сміливістю, нехай
винищаться повністю та зруйнуються рукопокладання за винагородження, та усе те, що
через сріблолюбство і неправду та огидно корисливу купівлю, сприяє цьому. Тому що коли
воно та усе, що подібне до цього, буде вилучено із середовища обраного народа, що дістав
назву від імені Христа, однак задарма викуплення отримав: тоді всі, хто був
послідовником цього огидного порока, викоріняться, і священники як фінік процвітуть,
вдихаючи спасаємим Христові приємні пахощі, та співаючи переможну Церкви пісню:
«Скасував Господь вирок над тобою» (Софон. 3, 15): а також пожинаючи солодкі плоди,
та примножуючи їх до шанованої старості, тобто, показуючи спадкоємцям на те
блаженне та безсмертне життя.

За матеріалами видання:
[Книга правил святих апостолів, Вселенських і Помісних Соборів і святих Отців. –
К.: Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського
Патріархату, 2008. – 368 с.]
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ІЗ ТВОРІВ СВЯТИХ ОТЦІВ ПРО ІКОНОШАНУВАННЯ
ПРЕПОДОБНИЙ ІОАН ДАМАСКИН
ТОЧНИЙ ВИКЛАД ПРАВОСЛАВНОЇ ВІРИ

Іконошанування
Належить пам’ятати, що богословська суперечка щодо проблеми іконошанування не
була винятково обрядовою суперечкою. Це була повноцінна догматична суперечка, і в ній
розкрилися справжні богословські глибини. Суперечку розпочала світська влада. Проте
іконоборчі симпатії виявилися доволі сильними і в середовищі кліру, і навіть серед
єпископів. Єпископи-іконоборці не тільки прислужувалися імператорам, але часто вони
діяли за власними переконаннями. Тому і виникла нагальна потреба у богословському
обґрунтуванні іконошанування. Сперечалися, передусім, про образ Христа, про Його
зображуваність. З самого початку захисники святих ікон приводили це питання до його
христологічних передумов.
Шанування ікон встановилося в Церкві не відразу. Принаймні у перші століття
існування християнства воно не займало помітного місця у християнському благочесті.
Навіть у письменників ІV ст. ми знаходимо лише рідкісні й випадкові згадки про священні
зображення, та й то були біблійні епізоди або ж зображення подвигів мучеників. У
найдавніших відомих нам розписах немає “ікон” у власному розумінні цього слова.
Почасти то були символічні знаки (якір, голуб, “риба”) і алегорії – найчастіше запозичені
з євангельських притч. А іноді це були старозавітні прообрази, “типи”, також мали місце
зображення апокаліптичних видінь з книги святого апостола Іоанна Богослова. Ці
зображення мали передусім декоративний, а іноді й дидактичний зміст. “Бо що слово
розповіді пропонує для слуху, те мовчазний живопис показує через наслідування,” –
говорив святий Василій Великий (його слова майже буквально повторюють згодом
преподобний Іоанн Дамаскин і папа Григорій: quod legentibus scriptura, noc idiotis praestat
pictura cernentibus. Дуже характерною є відома порада преподобного Ніла Синайського:
“А святий храм нехай рука вправного живописця наповнить історіями Старого і Нового
Завіту, щоб і ті, хто не знають грамоти і не можуть читати Божественних Писань,
приводили собі на пам’ять мужні подвиги тих, що щиро послужили Богу” (Листи, 6:58).
Однак сутності іконопису ці дидактичні пояснення, звичайно, не вичерпують. Але древні
розписи були, справді, своєрідною “лицевою Біблією” (Віblіа рісtа) в обраних уривках і
епізодах. Ікони, у вузькому значенні слова, пов’язані не стільки з храмовим розписом,
скільки із зображеннями на священних предметах. Найважливішим було шанування
Нерукотворного Образу.
Простежити ранню історію іконописання у всіх подробицях ми не можемо за браком
історичних даних. До кінця VІ ст. ікони вже були у всезагальному користуванні. Однак ми
знаємо про різкі заперечення проти ікон. Насамперед потрібно пригадати відгук Євсевія
Кесарійського20. Євсевій вважав неможливим і неприйнятним образотворче зображення
Христа. Згодом це пояснювали його “аріанством”. Правильніше сказати, свій
“іконоборчий” висновок Євсевій зробив, і цілком послідовно, з оригеністичних
передумов. Навряд чи один Євсевій робив подібного роду “іконоборчі” висновки з
оригенівської богословської системи. Можна стверджувати (зі значною мірою
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впевненості), що й інші “оригеністи” міркували так само. З іншого боку, до подібних
висновків приходили й ідейні противники оригенізму, наприклад, Єпифаній. У нього це
був “рецидив” юдаїзму21. Згодом саме євреї найбільш рішуче виступали проти шанування
ікон. З VІ та VІІ століть ми знаємо низку апологій на захист святих ікон, спрямованих
саме проти євреїв. Особливо характерним є свідчення Леонтія, єпископа Неаполя на Кіпрі,
відомого агіографа. Його доводи згодом доповнює і повторює святий Іоанн Дамаскин22.
Ікони поставляються в храмах ради краси і для нагадування, і для шанування (πρός
άνάμνησιν καί τιμήν). Ρам Леонтій роз’яснює, що шанування стосується самих зображених
на іконах: “Накреслюю і пишу Христа і страждання Христові в церквах і домах, і на
майданах, і на іконах, і на полотні, і в коморах, і на одязі, і в усякому місці, щоб ясно
бачачи їх, пам’ятати, а не забувати. […] І як ті, поклоняючись книзі Закону, поклонялися
не єству шкіри і чорнила, але Словесам Божим, що знаходяться в ній, так і я поклоняюсь
образу Христа. Не єству дерева і фарб, – так нехай не буде. Але поклоняючись
неодухотвореному образу Христа, через нього я думаю обійняти Самого Христа і
поклоняюся Йому.[…] Ми, християни, тілесно цілуючи ікону Христа або апостола, або
мученика, душевно цілуємо Самого Христа або Його мученика”. Це вже не тільки
дидактичне виправдання ікон. Леонтій наголошує на ієратичному реалізмі зображень; і на
тому “спогаді,” про який він каже, не є тільки психологічним рухом душі. У “переддень”
іконоборчого руху Трульський Собор23 встановив основні засади іконописання у своєму
відомому 82-му правилі. Тут характерним є різке протиставлення Старого і Нового Завіту.
“Вшановуючи древні образи і тіні (“типи” і “образи”) як знамення (“символи”) і
накреслення істини, ми, вірні Церкви, вище шануємо благодать і істину як виконання
Закону. Тому щоб і мистецтвом живописання (саме) досконале було представлене очам
усіх, постановляємо відтепер зображати на іконах Христа Бога нашого. Агнця, що бере
гріхи світу, в людському образі (κατά άνθρωπίνον χαρατήρα) χерез це зображення вбачати
висоту смиренності Бога-Слова та пам’ятати Його життя в плоті, страждання, спасительну
смерть і те, що саме звідси сталося викуплення всього світу”. Наголос тут саме на
євангельському реалізмі: “в пам’ять Його плотського життя” – πρός μνήμην τής ένσάρκου
πολιτείας. рульский Собор закріплює вже встановлений в іконописі священно історичний реалізм і скасовує архаїчний символізм старозавітних “символів” і “типів”.
“Провіщення” збулися і виповнилися, з’явилася “благодать і істина”. І саме ікона повинна
не стільки пророкувати, скільки “нагадувати”. Тут вже задана тема пізнішій богословській
аргументації на користь захисту святих ікон.
Ініціатива заборони святих ікон на початку VІІІ ст. виходила від візантійського
імператора. Зараз нам важко точно визначити його мотиви. У будь-якому разі, в діях
іконоборців ми також знаходимо певний зв’язок із програмою церковної та церковногромадської реформації. Ця перебудова суспільних інституцій розпочинається й
оформляється не відразу. До подібних висновків можна було приходити з різних
передумов, до одних і тих же практичних заходів можна було вдаватися з різною
аргументацією. Однак основна тенденція та ідея іконоборчого руху цілком зрозуміла. Це –
помилковий пафос невимовного, пафос розриву між “духовним” і “чуттєвим”. Можна
стверджувати, що це був помилковий релігійний символізм, що виник зі “спокуси” самого
історичного реалізму священної ікони. Зрештою, й сама нечуттєвість цього “священного
реалізму історії” також зіграла свою роль. Це відразу виявили захисники іконошанування.
До прикладу, вже Патріарх Герман вбачав у іконоборстві своєрідний докетизм24.
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Можливість священного іконописання преподобний Іоанн Дамаскин обґрунтовує із
загального уявлення про співвідношення між духовним і речовим, невидимим і видимим,
як (це співвідношення) розкривається для нас у світлі втілення. Іконоборство і для святого
Іоанна Дамаскина є “видом” докетизму, є відсутністю усвідомлення Боголюдської тайни.
Бог, за найчистішою духовністю Свого єства, є невидимим, безмежним, і тому Він
неописуваний і незображуваний, не має дійсного образу в матеріальному світі. Належить
пам’ятати, що περιγραφή ξзначає відразу і “опис”, і “обмеження,” – звідси згадка про
“безмежність”. Однак символічно навіть невидиме може бути описаним у слові. Образ
взагалі є “виявлення і показ прихованого”. І в цьому розумінні можливе видиме
зображення невидимого, “так що тілесний образ показує якесь безтілесне і уявне
споглядання”. Преподобний Іоанн Дамаскин розрізняє кілька видів образу. Перший образ
сотворив Сам Бог. По-перше, Він породив Єдинородного, “Свій живий і природний
Образ. Безвідмінне накреслення Своєї вічності”. По-друге, Він сотворив людину за
образом і подобою. Одне пов’язане з іншим. І Бог був у Старому Завіті “як людина”25. “Не
єство Боже бачили тоді, але прообраз і зображення Того, Кому належало з’явитися
(“типос” і “ікону”). Бо Син і Невидиме Слово Боже мав намір стати істинною людиною,
щоб бути з’єднаним з нашою природою і бути видимим на землі”. Другий вид образу –
Предвічна Рада Божа про світ, тобто сукупність образів та прикладів (“парадигм”) того,
що сотворене і буде сотворене. Людина – третій вид образу, “по наслідуванню”. Потім
Іоанн Дамаскин говорить про пророчі образи, про тварні аналогії (“заради слабкості
нашого розуміння”), про пам’ятні знаки і образи пам’яті. “І закон, і все, що за законом,
було начебто тіньовим передбаченням прийдешнього образу, тобто нашого служіння, а
наше служіння – образ прийдешніх благ. Сама дійсність, Горній Єрусалим, – щось
нематеріальне та нерукотворне. […] І заради нього було все: і те, що згідно із законом, і
те, що за нашим служінням”. Так питання про можливість іконописання святий Іоанн
Дамаскин зводить до основної проблеми явлення Христа та Одкровення.
Відношення між видимим і невидимим істотно змінюється з пришестям Христа. “В
давнину Бог як Той, що є безтілесний і не має вигляду, ніколи не зображувався, – говорить
преподобний Іоанн Дамаскин і продовжує, – тепер же, коли Бог явився у плоті і жив серед
людей, зображаємо видимого Бога”. Бог явився і став видимим, а тому може бути
зображуваний, – вже не тільки символічно або показово, але в прямому розумінні
описового відтворення. “І ми бачили славу Його, славу як Єдинородного від Отця” (Рим.
1: 14). Старозавітну заборону робити “усяку подобу”, на яку насамперед і посилалися
іконоборці, преподобний Іоанн Дамаскин розумів як тимчасову категорію і силу,
своєрідний виховний захід для припинення схильності юдеїв до ідолопоклонства. Але
тепер виховання скінчилося, і в царстві благодаті не весь Закон зберігає силу. “Образу не
бачили” – “Твердо тримайте у ваших душах, що ви не бачили ніякого образу в той день,
коли говорив Господь до вас на горі Хориві з середини вогню” (Втор. 4:12-15), – святий
Іоанн Дамаскин наводить цей текст і запитує: “Що тут таємниче показується? Очевидно,
що коли побачиш, як Безтілесний ради тебе став людиною, тоді зробиш зображення Його
людської подоби”. Невидимий Бог, справді, неописуваний і незображуваний. Але через
втілення Він став видимим і описуваним – “прийняв і єство, і об’єм, і вигляд, і колір
плоті”. “Коли Невидимий став видимим у плоті, тоді зобразиш подобу Побаченого”. І
святий Іоанн Дамаскин підсумовує: “І ми бажаємо споглядати Його риси”.
При цьому, в силу іпостасної єдності і “плоть стала Словом”, так що “тілом Бога є
Бог”. “Як з’єднане з вогнем стає вогнем не по природі, але через з’єднання, через горіння і
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спілкування, так і плоть втіленого Сина Божого”. Тому опис Христа під Його видимим і
людським чином є справжнім зображенням Самого Бога. Бог зображуваний у власному
значенні тільки через втілення, але образ втіленого – образ Бога, а не тільки зображення
тіла. Преподобний Іоанн Дамаскин не розвиває цієї думки докладно, але вона прямо
випливає з його загальних христологічних передумов: сприйняття людського єства в
іпостась Слова – обоження, і, як наслідок, все людське у Христі вже – живий образ Божий.
Проти іконоборців потрібно було захищати не тільки іконописання, але ще більш
шанування ікон і поклоніння їм (προσκύνησις). Якщо навіть “опис” або “зображення” Бога
є можливим, чи дозволено воно, чи корисне? Святий Іоанн Дамаскин відповідає прямо,
посилаючись знову на тайну втілення. Втілення Слова освячує, “обожує” плоть, і тим
самим робить її “достопоклоняємою” (достойною поклоніння) – звичайно, не як речовині,
але внаслідок її поєднання з Богом. Не речовині поклоняємося, але Творцеві єства, що
став речовим, ради мене зволив перебувати у єстві і через це єство звершив моє спасіння, і
не перестану шанувати це єство, через яке звершене моє спасіння”. Це стосується і тіла
Христа (“поклоняємося багряниці тіла”), і всієї “решти єства, через яке звершене моє
спасіння”, адже й воно сповнене Божественної сили і благодаті. Хрест, гріб, Голгофа,
книга Євангелій, яка є теж якась ікона, тобто зображення або опис втіленого Слова.
Речовина (матерія) взагалі не є чимось недостойним або ганебним, але є творінням
Божим. А з того часу, як в ньому вмістилося невмістиме Слово, єство стало добрим і
достопоклоняємим. Тому речові образи не тільки можливі, а й необхідні і мають пряме та
позитивне релігійне значення. Бо “прославилося наше єство і перетворилось у нетління”.
Цим виправдовується іконописання і шанування ікон взагалі – ікони святих, як тріумф і
знак перемоги (“напис на згадку про перемогу”). “Тому і смерть святих святкується, і
храми їм споруджуються, та ікони пишуться”… У Старому Заповіті людська природа ще
була під осудженням, і смерть вважалася покаранням, і тіло померлих вважалося
нечистим. Але тепер все оновилося: “Ми істотно освятилися з того часу, як Бог Слово став
плоттю і незлитно з’єднався з нашою природою”. Людина стала усиновленою Богу і
отримала дар нетління. “Тому смерть святих не оплакуємо, але святкуємо”. І, власне, святі
не мертві: “Після того, як Той, Хто є Найбільше Життя і Винуватець життя, був
зарахований до мертвих, ми вже не називаємо мертвими спочилих в надії на воскресіння і
з вірою в Нього”. Вони живі і з відвагою стоять перед лицем Божим.
Святий Іоанн Дамаскин не вичерпує у своїх словах цілковито питання про писання і
шанування ікон. Зрештою, не все в нього є цілком ясним і зрозумілим. Але пізніші
письменники йшли саме за тими богословськими рішеннями, якими користувався він.
Проте основні засади вчення про ікони були виражені саме преподобним Іоанном
Дамаскиним: ікони можливі тільки за силою втілення, й іконописання нерозривно пов’язане
з тим оновленням і обоженням людського єства, яке було звершене у Христі; звідси і такий
тісний зв’язок іконошанування та шанування святих, особливо в їхніх священних і
нетлінних мощах. Інакше кажучи, вчення про ікони має христологічну основу і зміст. Так
було до святого Іоанна Дамаскина, так вважав він, так розмірковували і його наступники.
Протоієрей Микола ЩЕРБАНЬ,
кандидат богословських наук, доцент,
завідувач Богословського відділення Київської православної
богословської академії Української Православної Церкви
Київського Патріархату при філософсько-теологічному факультеті
Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
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Глава 13
Про місце Боже і про те, що одне тільки Божество не може бути описане
Тілесне місце – межа утримуючого, в якому міститься те, що утримується;
наприклад, повітря обіймає, а тіло обіймається. Але не все повітря, яке обіймає, – місце
для тіла, яке обіймається, а тільки межа повітря, що обіймає тіло, яке утримується. Взагалі
ж (належить знати), що те, що обіймає, не міститься в тому, що обіймає.
Але є і духовне (νοητος μисленне) місце, де уявляється і знаходиться духовна і
безтілесна природа, де саме вона присутня і діє, але міститься не тілесно, а духовно, бо
вона не має певного вигляду, щоб могла міститися тілесно.
Тому Бог, будучи нематеріальним і невимовним, не знаходиться в місці: Він місце
Сам для Себе як Той, що все наповнює, вище за все сущий і Сам все вміщує. Однак
кажуть, що і Він перебуває у місці, і де Його дія буває явною, те і називається місцем
Божим. Бо Він Сам, не змішуючись ні з чим, проникає у все і всьому дає брати участь у
Своїх діях за достойністю та сприйняттям кожного: кажу ж я про чистоту фізичну та
моральну. Бо нематеріальне чистіше від матеріального, і добродійне – порочного. Тому
місцем Божим називається те, що найбільш бере участь в Його дії і благодаті. Тому небо –
Його престол, бо на небі ангели творять Його волю і завжди Його славлять, – що і
становить Його спокій, а земля – “підніжжя ніг” (Іс. 66: 1) Його, тому що на ній Він був у
тілі і “з людьми пожив” (Вар. 3: 38). Ногою ж Божою названа свята Його плоть. Місцем
Божим називається і церква, тому що ми відокремлюємо її як певне священне місце на
славослів’я Богу; тут возсилаємо до Нього і наші молитви. Так само й інші місця, де
тільки очевидна нам Його дія або в плоті, чи без тіла, називаються місцями Божими68.
Належить знати, що Божество неподільне, оскільки Воно є все і всюди, і не частина
в частині, що розділюється тілесним чином, але все у всьому і все вище за все.
Глава 1
Про вік
Сущий раніше віків, Сам сотворив віки. Про нього божественний Давид говорить:
“Від віку й до віку Ти єси” (Пс. 89: 3). І божественний апостол: Ним і віки сотворив
(Євр. 1: 2).
Однак належить знати, що слово вік – багатозначне: воно означає дуже багато. Тому
що віком називається і життя кожної людини, віком називається і тисячолітній час. Також
віком іменується і все теперішнє життя, віком також іменується і майбутнє, нескінченне
після воскресіння (життя) (Мф. 12: 32; Лк. 20: 35-36). Віком, крім того, називається не час
і не якась частина часу, що вимірюється рухом і пливом сонця, тобто складена із днів і
ночей, але те, що продовжується на рівні з вічним, немов би деякий тимчасовий рух і
протяжність, яка тягнеться поруч і разом з тим, що є вічне. Бо що час для тимчасового, те
вік – для вічного.
Нараховується сім віків цього світу, тобто від сотворення неба і землі до загального
кінця і воскресіння людей. Тому що є особистий кінець – смерть кожного; але є загальний
і цілковитий кінець, коли буде загальне воскресіння людей. А восьмий вік – майбутній.
Раніше сотворення світу, коли не було ще сонця, яке відділяє день від ночі, не було
віку, який вимірюється; але був начебто деякий тимчасовий рух і протяжність, яка
тягнулася поруч і разом з тим, що є вічне. В цьому значенні вік один; в такому ж
розумінні і Бог називається вічним і навіть предвічним, бо і сам вік Він сотворив, тому що
тільки єдиний Бог як безначальний Сам є Творець всього, як віків, так і всього сущого.
23

Говорячи ж про Бога, я, звичайно, розумію тут Отця і Єдинородного Його Сина, Господа
нашого Ісуса Христа, і Всесвятого Його Духа, – Єдиного Бога нашого75.
Говорять же про віки віків, тому що і сім віків теперішнього світу місять у собі
багато віків, тобто багато людських життів, і про той єдиний вік, який, як сказано вище,
вміщує в собі всі віки. Також віком віку називається вік теперішній і майбутній. А вічне
життя і вічна мука означають нескінченність майбутнього віку. Бо після воскресіння час
вже не буде вимірюватися днями і ночами, або краще – тоді буде один невечірній день,
оскільки Сонце Правди буде яскраво світити праведним, а для грішних настане глибока й
нескінченна ніч. Тому яким чином буде вираховуватися тисячолітній час оригенівського
відновлення? Отже, Бог – єдиний Творець всіх віків, Який усе без винятку сотворив, і
сущий раніше віків.
Глава 5
Про видиме творіння
Сам Бог наш. Який прославляється в Тройці і Єдиниці, “сотворив небо і землю, море
і все, що в них” (Пс. 145: 6), привівши все із неіснуючого в буття; одних – із неіснуючої
раніше речовини, це – небо, землю, повітря, вогонь, воду; а інших – із цих, уже
сотворених Ним речовин, це – тварини, рослини, насіння. Тому що це, за повелінням
Творця, сотворене із землі, води, повітря і вогню.
Глава 12
Про людину
Так сотворив Бог духовну сутність, тобто ангелів і всі небесні чини, бо ангели, без
жодного сумніву, мають духовну і безтілесну природу. Втім, я говорю про безтілесну
природу ангелів у порівнянні з грубою речовинністю матерії, бо, по суті, тільки Божество
нематеріальне і безтілесне. Крім того, Бог сотворив і чуттєву сутність, тобто небо, землю і
те, що знаходиться між ними. І першу сутність Бог сотворив подібною до Себе, бо подібна
до Бога розумна природа осягається тільки розумом. Другу ж сутність Бог сотворив в усіх
відношеннях дуже далекою від Себе, оскільки вона цілком доступна відчуттю. Але
належало, щоб відбулося також і змішання обох сутностей, яке свідчило б про вищу
мудрість і щедрість щодо обох природ і, як говорить богопромовляючий Григорій, було б
деяким зв’язком між видимою і невидимою природою, я говорю “належало”, розуміючи
тут волю Творця, бо вона – найдосконаліший устав і закон. І ніхто не скаже Творцю:
навіщо Ти сотворив мене так? Хіба не має влади гончар над глиною, щоб із тієї самої
суміші зробити один сосуд для почесного, а інший – для непочесного вжитку? (Рим. 9:
21), щоб показати свою мудрість106.
Таким чином, Бог з видимої і невидимої природи Своїми руками творить людину за
Своїм образом і подобою. Із землі Він утворив тіло людини, душу ж розумну і мислячу
дав їй Своїм вдиханням. Це ми і називаємо образом Божим, бо вираз “за образом” указує
на здатність розуму і свободи; тоді як вираз “за подобою” – означає уподібнення Богу в
чесноті (добродійності), наскільки воно можливе для людини. Душа була сотворена разом
з тілом, а не так, як пустомовствував Ориген, ніби спочатку була сотворена душа, а потім
тіло.
Отже, Бог сотворив людину непорочною, правою, люблячою добро, свобідною від
печалі і турбот, прикрашеною всякою чеснотою, багатою всіма благами, ніби деякий
другий світ – малий у великому, – як нового ангела, що поклоняється Богу, – сотворив її
змішаною з двох природ, споглядачем видимого творіння, проникаючою в тайни
мисленного творіння, царюючою над тим, що на землі, і підпорядкованою вищій владі,
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земною і небесною, тимчасовою і безсмертною, видимою і умоосяжною, як середину між
величчю і нікчемністю. Створив людину в один і той же час духом і плоттю: духом по
благодаті, плоттю – для запобігання гордості; духом – для того, щоб вона залишалася
незмінною і прославляла Благодійника, плоттю – для того, щоб страждала і, страждаючи,
пам’ятала про те, хто вона, і, впадаючи в гордість, напоумлювалася. Сотворив її живою
істотою, яка направляється тут, тобто в теперішньому житті, і яка переселяється в інше
місце, тобто у вік майбутній. Сотворив її – що складає межу тайні – через властиве їй
тяжіння до Бога, яка перетворюється на Бога через причастя до божественного осяяння,
але не переходить у божественну сутність107.
Він сотворив її за природою безгрішною і за волею свобідною. Я говорю
“безгрішною” не тому, що вона не була сприйнятливою до гріха – бо тільки Божество не
доступне гріху, – але тому, що можливість гріха полягала не в її природі, а, швидше, в її
свобідній волі. Це означає, що, за сприяння божественної благодаті, вона мала можливість
перебувати і зростати в добрі, а також, через свою свободу, при попущенні Божому,
залишити добро і опинитися в злі, бо те, що робиться з примусу, не є чеснота108.
Душа – сутність жива, проста і безтілесна; невидима, за своєю природою, тілесними
очима; безсмертна, обдарована умом і розумом, яка не має певної фігури; вона діє за
допомогою органічного тіла і дає йому життя, зростання, відчуття і силу народження.
Розум належить душі не як що-небудь інше, відмінне від неї, але як чистіша частина її
самої. Що око в тілі, те і розум у душі. Душа, далі, – істота свобідна, яка володіє здатністю
хотіння і діяння; вона доступна зміні і саме зміні з боку волі, як це властиво тварній істоті.
Все це душа отримала природно по благодаті Того, Хто Сотворив, за якою (благодаттю –
Ред.) отримала і буття, і певну природу109.
Глава 18
Про відчуття
Відчуття – сила нерозумної душі, що сприймає речові предмети або розпізнає їх.
Органи чуття – знаряддя або члени, за допомогою яких ми відчуваємо. Чуттєвими
предметами називаються предмети, що підлягають сприйняттю через відчуття, а чуттєвою
істотою називається тварина, що володіє відчуттям. Відчуттів – п’ять так само як і п’ять
органів чуття.
Перше відчуття – зір. Органами і знаряддями зору служать нерви, що виходять з
мозку, і очі. Зором насамперед сприймаються кольори; але разом з кольором зір розпізнає
і тіло, забарвлене певним чином, його величину, фігуру, займане ним місце, взаємну
відстань і число тіл, а також рух, спокій, шорсткість, гладкість, рівність нерівність,
гостроту, тупість і, нарешті, склад тіла, визначаючи, чи водянисте воно, чи землисте,
тобто вологе або сухе116.
Друге відчуття – слух, за допомогою якого сприймаються звуки і шуми. Слух
розпізнає, як вони високі низькі, плавні, нерівні, сильні. Органом слуху служать ніжні
нерви головного мозку і вуха з властивим їм пристроєм. Тільки у людини і мавпи вуха –
нерухомі.
Третє відчуття – нюх. Воно відбувається за допомогою ніздрів, що направляють
запахи до головного мозку, і закінчується у країв передніх шлуночків головного мозку.
Нюхом відчуваються і сприймаються випаровування. Найголовніші види запахів – пахощі
і сморід, а також запах середній між тим і іншим, тобто ні благовонний, ні смердючий.
Пахощі бувають, коли вологі частини тіла цілком дозріли; середній запах, коли вони
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дозріли наполовину; якщо ж менше, ніж наполовину або зовсім не дозріли, то має місце
сморід117.
Четверте відчуття – смак, яким відчуваються і сприймаються смаки. Органами смаку
служать язик, особливо кінець язика, і верхня частина рота, названа піднебінням. У цих
органах знаходяться нерви, що йдуть від головного мозку, і нерви, що широко
розгалужуються, які і передають душі дане сприйняття або відчуття. Смакові якості
споживаних речовин такі: солодкість, гіркота, кислота, гострота, терпкість, солоність,
маслянистість, в’язкість.
П’яте відчуття – дотик, яке спільне всім тваринам. Воно діє за допомогою нервів, що
виходять з головного мозку і розходяться по всьому тілу, тому відчуття дотику належить
всьому тілу, не виключаючи й інших органів чуття.
Дотиком сприймаються тепле і холодне, м’яке і тверде, в’язке і шорстке, важке і
легке. Все це пізнається одним дотиком. Дотиком разом із зором пізнається пухнасте і
гладке, сухе і сире, товсте і тонке, верх і низ, а також місце і розмір, – якщо він такий, що
може бути охоплений одним дотиком – потім щільне і рідке, або ніздрювате, а також і
кругле, й інші фігури, коли вони невеликих розмірів. Дотиком також, за допомогою
пам’яті і розуму, ми сприймаємо тіло, що наближається, і число предметів до двох і трьох,
якщо тільки ці предмети невеликих розмірів і їх легко охопити. Втім, більше число
предметів сприймається зором, ніж дотиком.
Варто зауважити, що всі органи чуття, за винятком органу дотику, влаштовані
Творцем парними, щоб при пошкодженні одного потреба обслуговувалася іншим. Так,
Він сотворив двоє очей, двоє вух, двоє носових отворів і двоє язиків, причому останні у
одних тварин розділені, як у змій, у інших сполучені, як у людини. А відчуття дотику Він
надав всьому тілу, окрім кісток, жил, кігтів, рогів, волосся, зв’язок і деяких інших
подібних частин тіла.
Варто взяти до відома також і те, що зір бачить по прямих лініях, а нюх і слух діють
не тільки по прямій лінії, але всюди. Нарешті, дотик і смак пізнають предмети і не по
прямій лінії, і не всюди, але тільки у тому випадку, коли наближаються до самих
предметів, як відчувають118.
Глава 22
Про страждання і дії
Слово “страждання” має різні значення. Є страждання тілесне, це хвороби і рани; є, з
іншого боку, страждання душевне, це похіть і гнів. Говорячи загалом, страждання живої
сутності – це такий стан, за яким іде задоволення і незадоволення. За стражданням іде
незадоволення; але незадоволення не є саме страждання, бо коли стражданню піддаються
предмети, позбавлені відчуття, вони болі не відчувають. Таким чином, не страждання
хворобливе, але відчуття страждального стану. А щоб таке відчуття мало місце,
страждання повинно заслужити уваги, тобто бути значним по силі.
Душевні страждання, або пристрасті, визначаються таким чином: пристрасть – рух
вольової здатності, що відчувається душею і ґрунтується на уявленні доброго або злого;
інакше: пристрасть – нерозумний рух душі, що викликається уявленням про добро і зло.
Уявлення доброго викликає бажання, а уявлення поганого – роздратування. Родове, або
загальне, визначення страждання таке: страждання – рух в одному предметі, викликаний
іншим предметом. На противагу цій дії є діяльний рух. Діяльним називають те, що
рухається власними силами. Так, гнів є дія відповідної йому здатності душі, але він буває
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стражданням обох частин душі, а також всього тіла, коли гнів насильний захоплює їх до
дії; тому що тут рух в одному спричиняється іншим, що і називається стражданням.
І в іншому відношенні дія називається стражданням: саме дія є рух, згідний з
природою, страждання ж – дія, протилежна природі. У цьому значенні дія називається
стражданням, коли предмет рухається невідповідно з природою, – байдуже, чи виходить
рух від нього самого – чи від іншого предмету. Тому рух серця при правильному
кровообігу як природний є дія. Коли ж серце дає перебої, то будь-який рух як
нерівномірний і протилежний природі є стражданням, а не дією. Не всякий рух
страждаючої частини душі називається пристрастю; цю назву отримують лише більш
сильні рухи і ті, що робляться для душі помітними. Малі ж рухи, що залишаються
непомітними для душі, не є пристрастями; бо стражданню повинно мати достойну уваги
величину. Тому до визначення пристрасті додається: рух, що відчувається, оскільки малі
рухи, що не піддаються відчуттю, не спричиняють страждання122.
Варто мати на увазі, що наша душа має двоякого роду сили – пізнавальні і життєві.
Пізнавальні сили є розум, роздуми, думка, уява, чуттєве сприйняття; життєві, або
вольові, – бажання і свобідний вибір. А щоб сказане стало ясніше, ми детально
розглянемо ці здатності. Спочатку скажемо про здатності пізнавальні. Про уяву і чуттєве
сприйняття було вище вже достатньо сказано. Як ми знаємо, внаслідок чуттєвого
сприйняття в душі залишається враження, зване уявленням; з уявлення утворюється
думка; потім роздум, обміркувавши цю думку, визнає й або істинною, або помилковою,
тому він і називається роздумом, – від роздумувати. Нарешті, те, що обдумане і визнане за
істину, називається розумом123.
Якщо ж говорити про розум інакше і докладніше, то варто мати на увазі, що перший
рух розуму називається мисленням. Мислення про який-небудь визначений предмет
називається думкою. Думка, що залишається в душі тривалий час і відображає в ній
відомий мислительний предмет, називається обдумуванням. Коли ж обговорення,
зосередившись на одному і тому ж предметі, випробує саме себе і розгляне згідність душі
з мислимим предметом, то воно отримує назву розуміння. Розширене розуміння складає
міркування, зване внутрішнім словом. Останнє ж визначають так: це – цілковитий рух
душі, що відбувається в її розумній частині без якого-небудь вираження в мові. Від
внутрішнього слова походить, як звичайно говорять, слово зовнішнє, висловлене за
допомогою мови. Сказавши тепер про пізнавальні сили, скажемо про сили життєві, або
вольові.
Варто взяти до уваги, що у душі є природжена здатність бажати того, що згідне з її
природою, і зберігати все те, що цій природі істотно належить; ця здатність називається
волею. Насправді, всяка самостійна істота, прагнучи до властивостей своєї природи і
повного буття, бажає існувати, жити і рухатися згідно з розумом і почуттям. Тому таку
природну волю визначають таким чином; воля – розумний і одночасно життєвий потяг,
що залежить винятково від природних умов. Таким чином, воля – проста, неподільна сила,
єдине, собі тотожне, природне прагнення до всього того, що складає природу бажаючого.
Цей потяг є одночасно і життєвим, і розумним, бо потяг тварин як нерозумний не
називається волею. Бажання є визначеним проявом природної волі, інакше кажучи:
природний і розумний потяг до якого-небудь предмету; бо в людській душі закладена
здатність розуміння потягів. Таким чином, коли такий розумний потяг природно
спрямований до якого-небудь предмету, то він отримує назву бажання, бо бажання –
розумний потяг і прагнення до якого-небудь предмету124.
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Словом, бажання позначається як прагнення до того, що в нашій владі, так і
прагнення до того, що не в нашій владі, тобто як прагнення до можливого, так і прагнення
до неможливого. Так, часто ми хочемо чинити перелюб, зберігати цнотливість, спати і т.д.
Все це – в нашій владі і можливе. Але ми хочемо також царювати, що вже не в нашій
владі. Можливо, ми хочемо і ніколи не вмирати, але це належить до області неможливого.
Бажання має на увазі мету, а не те, що веде до мети. Метою служить предмет
бажання, як, наприклад, царювати, бути здоровим. До мети ж ведуть придумані нами
засоби, наприклад, спосіб, як досягти здоров’я або стати царем. За бажанням іде шукання і
дослідження. Потім, якщо предмет бажання у нашій владі, має місце обговорення або
обдумування. Обговорення є бажання, з’єднане з дослідженням тих дій, які перебувають у
нашій владі; бо обмірковування стосується того, чи варто братися за яку-небудь справу,
чи не варто. Після цього вирішується, що краще; це називається рішенням. Потім ми щодо
того, що вирішили, певним чином налаштовуємося, у нас з’являється любов до нього; це
називається схильністю. А якщо ми зважилися на що-небудь, але не налаштувалися до
нього певним чином або у нас не з’явилася любов до нього, то тоді вже не говорять про
схильність. Згодом, після того, як у нас з’явився певний настрій, іде свобідне обрання або
вибір, бо свобідне обрання полягає в тому, що з двох свобідних для нас дій береться і
вибирається одна, яка переважає перед іншою. Зробивши вибір, ми потім прагнемо до дії;
це називається прагненням. Далі, досягнувши предмету наших бажань, ми ним
користуємося; це називається користуванням. Нарешті, за користуванням іде припинення
потягу125.
У нерозумних тварин як швидко виникає який-небудь потяг, негайно ж за ним іде
прагнення до дії; бо потяг нерозумних істот нерозумний, і вони ведуться природним
потягом. Тому потяг нерозумних істот не називається ні волею, ні бажанням, оскільки
воля є розумний і свобідний природний потяг, у людях як істотах розумних природний
потяг не стільки керує, скільки керується; бо він діє свобідно і спільно з розумом, оскільки
в людині сили пізнавальні і сили життєві пов’язані між собою. Тому людина свобідно
захоплюється бажанням, свобідно досліджує і розглядає, свобідно обдумує, свобідно
вирішує, свобідно певним чином налаштовується, свобідно робить вибір, свобідно прагне,
свобідно здійснює все, що згідне з природою. Варто мати на увазі, що Богові ми
приписуємо бажання, але не приписуємо Йому у власному розумінні вибору, бо Бог не
обдумує Своїх дій, оскільки обдумування є наслідком невідання: ніхто не обдумує того,
що він знає. Якщо ж обдумування є наслідком невідання, то, безсумнівно, те ж саме
можна сказати і про вибір. А оскільки Бог безпосередньо знає все, то Він не обдумує
Своїх дій126.
Так само і щодо душі Господа Ісуса Христа ми не говоримо про обдумування і вибір;
бо їй не було властиве невідання. Якщо Йому і належала природа, яка не відала
майбутнього, проте, іпостасно з’єднавшись з Богом Словом, вона володіла знанням всього
не по благодаті, але, як було сказано, через іпостасне єднання; бо один і той же був і
Богом, і людиною. Внаслідок цього у Нього не було певних схильностей волі. Правда,
Йому належала проста природна воля, яку ми однаково вбачаємо у всіх іпостасях
людського роду. Але Його свята душа не мала схильності або предмета бажання,
противного предмета Його Божественної волі або відмінного від предмета Його
Божественної волі. Схильності в окремих іпостасях різні, за винятком іпостасей святого,
простого, нескладного і нероздільного Божества. Тут іпостасі нероздільні і нерозлучні, а
тому нероздільний і предмет волі; тут – одна природа, а тому і одна природна воля; тут
28

іпостасі нерозлучні, а тому і єдиний предмет волі, і єдиний рух трьох Іпостасей. Щодо
людей, то у них одна природна воля, бо одна природа; але оскільки їхні іпостасі розділені
і розлучені одна від одної місцем, часом, ставленням до предметів і дуже багатьма іншими
обставинами, то тому їхня воля і схильності різні. У Господа нашого Ісуса Христа
природи різні, а тому різні і природні волі, або сили бажання, що належать, з одного боку
Його Божеству, а з іншого – Його людству. Але, з іншого боку в Ньому одна іпостась,
один керманич, а тому і один предмет волі, або одна схильність волі, бо Його людська
воля, зрозуміло, слідувала Його Божественній волі і хотіла того, чого вимагала від неї
Божественна воля127.
Варто відзначити, що воля, бажання, предмет бажання, – здатний бажати і
бажаючий, – розрізняються між собою. Воля – проста здатність бажати. Бажання – воля
спрямована до певного предмету. Предмет бажання – річ, на яку спрямовується воля або
те, чого ми хочемо. Допустимо, наприклад, що у нас з’являється потяг до їжі. Простий
розумний потяг є воля; потяг до їжі є бажання; а сама їжа – предмет бажання; здатним
хотіти називається той, хто має силу бажання; бажаючим називається той, хто сам
користується волею.
Варто мати на увазі, що слово “воля” іноді означає здатність бажання – тоді вона
називається природною волею, а іноді означає предмет бажання – тоді вона називається
волею розумною.
Глава 23
Про діяльність
Варто мати на увазі, що всі розглянуті вище сили, як пізнавальні, так і життєві, як
природні, так і штучні, – називаються діяльністю. Діяльністю називається сила і рух, що
належить кожній окремій істоті. Або, за іншим визначенням, природна діяльність – це
рух, пов’язаний з природою всякої окремої істоти. Звідси ясно, що речам, які мають одну і
ту ж сутність, належить одна і та ж діяльність; навпаки, речі, природи яких різні, мають і
різні діяльності; бо сутність не може не володіти природною діяльністю.
Діяльність, далі, визначається як природна сила, що виражає кожну сутність.
Визначається діяльність також таким чином: діяльність – це природна і перша завжди
діюча сила розумної душі, тобто її завжди діючий розум, який випливає з неї природно і
безперестанно.
Існує, нарешті, таке визначення діяльності: діяльність це належні кожній субстанції
природні сила і рух, без яких можливе одне небуття.
Діяльностями називаються, по-перше, дії, наприклад, говорити, гуляти, їсти, пити і
т.д. По-друге, діяльністю часто називаються і природні страждаючі стани, наприклад,
голод, спрага і т.д. Нарешті, діяльністю називається також і здобуток сили128.
У двоякому значенні вживаються також слова “у можливості” і “в дійсності”. Так,
про грудне немовля ми говоримо, що воно – грамотне в можливості, бо воно має здатність
стати грамотним через навчання. Також і про грамотність ми говоримо, що воно грамотне
в можливості і дійсності. Воно – грамотне в дійсності, оскільки має знання грамотності.
Але воно – грамотне і в можливості, оскільки може навчати грамотності, в дійсності ж не
навчає її. І знову ми називаємо його в дійсності грамотним, якщо воно діє, тобто навчає.
Варто звернути увагу на те, що другий випадок, таким чином, є загальним, як для
можливості, так і для дійсності, а саме: по-перше, тут має місце дійсність і, по-друге,
можливість.
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Саме себе визначає, інакше кажучи, розумне і свобідне життя, складова перевага
людського роду, є перша, єдина й істинна дійсність нашої природи. І я не знаю, як
називають Господа втіленим Богом ті, які заперечують в Ньому цю діяльність. Діяльність
є діяльний рух природи; діяльним же називається те, що рухається саме собою.
Глава 1
Про Божественне домобудівництво і піклування про нас і про наше спасіння
Отже, цим нападом винуватця зла – диявола – людина була спокушена, не зберегла
заповіді Творця, була позбавлена благодаті, втратила дерзновення до Бога, піддалася
суворості тяжкого життя, – бо це означає листя смоківниці (Бут. 3: 7), – одягалася у
смертність, тобто у смертну і грубу плоть, – бо це означає одягатися в “шкіряний одяг”
(Бут. 3: 21), праведним судом Божим була вигнана з раю, осуджена на смерть і стала
підвладною тлінню. Але (і в такому стані) не зневажив людиною Милосердний, Який
дарував їй буття і блаженний стан, але спочатку напоумлював її багатьма способами і
закликав до навернення – стогнанням і трясінням (Бут. 4: 14), водним потопом і
винищенням майже всього людського роду (Бут. 6: 13), змішанням і розділенням мов
(Бут. 11: 7-8) керівництвом ангелів (Бут. 18: 2 та ін.), спаленням міст (Бут. 19: 24 та ін.),
преображувальними богоявленнями, війнами, перемогами, поразками, знаменнями і
чудесами, явленням різних сил, законом і пророками. Всім цим малося на увазі досягти
знищення гріха, що розлився різноманітними потоками, поневоливши людину,
наповнивши життя всякого виду пороком, а також – і повернення людини доблаженного
стану. Але оскільки через гріх увійшла до світу і смерть, що пожирає, подібно до дикого і
неприборкуваного звіра, життя людини, Викупителю, Який мав прийти, належало бути
безгрішним і не підвладним смерті, яка виникає через гріх, оскільки, притому, необхідно
було підкріпити і відновити людську природу, самим ділом настановити її і навчити
шляху доброчесності, що відводить від тління і веде до життя вічного, що, врешті-решт,
відкривається людині велике море (Божого) чоловіколюбства. Сам Творець і Господь
вступає в боротьбу за своє творіння і насправді стає Учителем. І оскільки ворог уловив
людину обіцянкою їй божественного достоїнства, то і сам він уловлюється тим, що
Божество (у Викупителі) є під покровом плоті. І в цьому відкриваються разом і благість, і
премудрість, і правда, і всемогутність Божа. Благість, тому що Бог не зневажив немочами
Свого творіння, але зглянувся над ним – впалим – і простягнув до нього руку (допомоги).
Правда – тому що, коли людина була переможена, Бог не когось іншого робить
переможцем мучителя і не силою викрадає людину у смерті, того, кого колись смерть
поневолила собі гріхом, Благий і Праведний знову поставив переможцем і – що здавалося
неможливим – подібним спас подібне. Премудрість – тому що Бог знайшов
благоприйнятний вихід з безвихідного становища. Бо благоволінням Бога й Отця
єдинородний Син, Слово Боже і Бог, “Який у лоні Бога й Отця” (Ін. 1:18), єдиносущний
Отцю і Святому Духові, предвічний, безначальний, Той, Хто був на початку, був у Бога й
Отця і (Сам) був Богом, будучи “образом Божим” (Флп. 2: 6), прихиляє небеса і сходить,
тобто непринижувану Свою висоту неприниженно принижує, сходить до Своїх рабів
невимовним і незбагненним сходженням, – бо це і означає сходження. Як досконалий Бог,
Він стає досконалою людиною, – і звершується зі всього нового найновіше і єдино нове
під сонцем (Екл. 1: 10), – в чому відкривається безмежна могутність Божа. Що може бути
більшим за це – Бог став людиною? “І Слово стало плоттю” (Ін. 1: 14) непреложно – від
Духа Святого і Святої Марії, Приснодіви і Богородиці. Зачавшись в непорочній утробі
Діви не від бажання або похоті, або єднання з чоловіком, або від похітливого зародження,
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але від Святого Духа і, подібно до першого походження Адама – Бог Слово, єдиний
чоловіколюбний, є посередником між Богом і людьми, стає послушним Духу, виліковує
наш непослух прийнятим того, що подібне до нас і від нас, і стає для нас прикладом
послуху, без якого неможливо отримати спасіння140.
Глава 15
Про шанування святих та їхніх мощей
Належить шанувати святих як друзів Христових, як дітей і спадкоємців Божих, як
говорить євангелист Іоан Богослов: «А тим, які прийняли Його, що вірують в ім’я Його,
дав силу дітьми Божими бути» (Ін. 1: 12). Тому вони вже не раби, але сини. «А якщо сини,
то і спадкоємці: спадкоємці Божі, співспадкоємці Христу» (Рим. 8: 17). І Господь у святих
Євангеліях говорить апостолам: «Ви друзі Мої. Не називаю вас більше рабами, бо раб не
знає, що робить господар його» (Ін. 15:14 – 15). Якщо Творець всіх і Господь називається
Царем царюючих. Господом володарюючих і Богом богів (Одкр. 19: 16; Пс. 49: 1), то, без
сумніву, і святі є богами, володарями і царями. Їхній Бог є і називається Богом, Господом і
Царем. «Я є, – говорить Він Мойсею, – Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова» (Вих. 3, 6). І
самого Мойсея Бог поставив богом над фараоном. Я називаю їх богами, царями і
володарями не за єством, але тому, що вони царювали і володарювали над пристрастями і
зберегли непошкодженим образ Божий, за яким і були сотворені (бо царем називається і
образ царя), а також і тому, що вони за власним волевиявленням з’єдналися з Богом,
прийняли Його в оселю (свого) серця і, причастившись Його, стали за благодаттю тим,
чим Сам Він є за єством. Тому як не шанувати тих, які отримали найменування слуг,
друзів і синів Божих? Бо честь, що віддається усердним зі співробітників, вказує на
прихильність до спільного Владики217.
Святі стали скарбницями і чистими оселями Бога: «Оселюся в них і ходитиму в них,
і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом» (2 Кор. 6: 16). «А душі праведних у руці
Божій, і мука не торкнеться їх» (Прем. 3: 1), – говорить божественне Писання. Бо смерть
святих, швидше, є сон, ніж смерть. «Вони потрудилися у вік і живі будуть до кінця» (Пс.
48: 9 – 11). «Чесна перед Господом смерть преподобних Його» (Пс. 115: 6). Справді, що
може бути чесніше, як бути в руці Божій? Бо Бог є життя і світло, і ті, що знаходяться в
руці Божій, перебувають у житті і світлі.
Що через розум Бог перебував і в тілах святих, (про це) говорить апостол: «Хіба не
знаєте, що тіла ваші – храм Святого Духа» (1 Кор. 6:19). «Господь є Дух» (2 Кор. 3: 17). «І
якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог» (1 Кор. 3: 17). Тому як же не шанувати
одухотворені оселі Божі? Святі – живі і з відвагою предстоять перед Богом.
Владика Христос дарував нам мощі святих як спасительні джерела, які виточують
різноманітні благодіяння і виливають миро благовонне. І нехай ніхто не сумнівається (у
цьому)! Бо якщо з волі Божої витекла в пустелі вода з міцної і твердої скелі, а для
спраглого Самсона – зі щелепи ослячої, то невже неймовірно, що з мученицьких мощей
витікає благовонне миро? Жодним чином, принаймні, для тих, які знають могутність Божу
і те, якій честі удостоює Він святих.
Згідно із законом, всякий, хто доторкнувся до мертвого, вважався нечистим; але
святі не є мертві. Бо після того, як Той, Хто є саме життя і Причина (Винуватець. – Ред.)
життя, був причислений до мертвих, ми вже не називаємо мертвими спочилих з надією на
воскресіння і з вірою в Нього. Та і як може чудодіяти мертве тіло? Яким чином через них
виганяються демони, відходять хвороби, одужують немічні, прозрівають сліпі,
очищаються прокажені, припиняються спокуси і скорботи, «всяке добре даяння… від
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Отця світла» (Як. 1: 17) через них сходить на тих, які просять з безсумнівною вірою? Як
багато потрібно було б тобі потрудитися, щоб знайти заступника, який представив би тебе
смертному цареві і замовив би перед ним слово за тебе? Тому невже не належить
шанувати заступників всього роду людського, які приносять Богу свої молитви за нас?
Звичайно, потрібно шанувати, будуючи Богу храми в їхнє ім’я, приносячи дари, шануючи
дні їхньої пам’яті і веселячись (тоді) духовно, щоб радість ця відповідала тим, які
збирають (нас), і щоб, прагнучи шанувати (їх), ми замість того не прогнівили їх. Бо те,
чим (люди) догоджають Богу, приємне також і Його угодникам, а що ображає Бога, те
ображає і Його соратників. Будемо ми, віруючі, воздавати шанування святим псалмами,
гімнами і піснями духовними, зі смиренним серцем і милосердям до нужденних, що понад
усе благоугодне і Богу. Будемо воздвигати їм пам’ятники і видимі зображення, і через
наслідування їхнім чеснотам самі станемо одухотвореними їх пам’ятниками і
зображеннями. Будемо шанувати Богородицю як у власному значенні і воістину Матір
Божу; пророка Іоана як Предтечу і Хрестителя, апостола і мученика, бо, так сказав
Господь; «Не було серед народжених жінками більшого за Іоана Хрестителя» (Мф. 11;
11), і він був першим проповідником Царства Божого. Будемо (шанувати) апостолів як
братів Господа, очевидців і служителів Його страждань, «бо кого Він передбачив, тим і
наперед визначив бути подібним до образу Сина Свого» (Рим. 8: 29; 1 Кор. 12: 28),
«одних, апостолами, інших пророками, інших вчителями» (Еф. 4: 11). (Будемо шанувати)
мучеників Господніх, вибраних зі всякого чину, як воїнів Христових, що випили чашу
Його і що хрестилися хрещенням животворчої Його смерті, як учасників страждання Його
і слави, начальник яких архідиякон Христовий, апостол і першомученик Стефан. (Будемо
шанувати) святих отців наших, богоносних подвижників, що перетерпіли найбільш
тривале і найбільш важке мучеництво совісті, «які помирали від меча, тинялися в овечих і
козячих шкурах, терплячи нестатки, скорботи, озлоблення; ті, яких увесь світ не був
достойний, блукати по пустелях і горах, по печерах і ущелинах землі» (Євр. 11: 37-38).
(Будемо шанувати) пророків, що жили до благодаті, патріархів, праведників, що
провіщали пришестя Господнє.
Дивлячись на образ життя всіх (святих), наслідуймо (їхню) віру, любов, надію,
ревність, життя, твердість у стражданнях, терпіння навіть до крові, щоб і ми разом з ними
отримали вінці слави.
Глава 16
Про ікони
Оскільки деякі засуджують нас за те, що поклоняємося і віддаємо шанування
зображенню Спасителя і Владичиці нашої, а також і інших святих і угодників Христових,
то нехай почують вони, що Бог на початку сотворив людину «за образом Своїм» (Бут. 1:
26). Звідси, хіба не ради того ми, які сотворені за образом Божим, кланяємось один
одному? Бо, як говорить богонатхненний і багатообізнаний у божественних речах
Василій, шана, яку віддаємо образу, переходить на першообраз. Першообраз є той, хто
зображується, з чого робиться знімок. Ради чого Мойсеїв народ звідусюди поклонявся
скинії, яка мала і вигляд небесного, навіть більше всього творіння? Справді, Бог говорить
Мойсею: «Дивись і сотвори все за образом, показаним тобі на горі» (Вих. 33:10). А також
херувими, осіняючи очистилище, хіба не були ділом людських рук? А відомий храм у
Єрусалимі? Хіба ж не рукотворний він і хіба не збудований людським мистецтвом?218.
Божественне Писання осуджує тих, хто поклоняється ідолам і приносить жертви
демонам. Приносили жертви елліни, приносили і юдеї, але елліни – демонам, а юдеї –
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Богу. І жертвоприношення еллінів було осуджене і відкинуте; жертва ж праведних
благоугодна Богу. Бо і Ной приніс жертву, і «відчув Господь приємні пахощі» (Бут. 8: 21),
схвалюючи пахощі доброго налаштування і любові до Нього. Язичницькі ж ідоли як ті, що
зображали демонів, були відкинуті і заборонені.
Крім того, хто може сотворити подобу невидимого, безтілесного, неописанного і
безвидного Бога? Звідси виходить, що давати форму Божеству – діло крайнього безумства
і нечестя. Тому в Старому Завіті ікони не вживались. Але оскільки Бог зі Свого милосердя
для нашого спасіння воістину став людиною, жив на землі, спілкувався з людьми, творив
чудеса, постраждав, був розіп’ятий, воскрес, вознісся; і все це було насправді, бачене
людьми і описане для нагадування нам і для повчання тих, що ще не жили тоді, щоб ми,
не бачивши, але почувши й увірувавши, досягнули блаженства з Господом. Але оскільки
не всі знають грамоту і можуть читати, то отці вирішили, щоб все це, подібно до того, як
деякі (славні) подвиги, намалювалися на іконах для короткого нагадування. Без сумніву,
часто, не маючи думок про страждання Господа, при вигляді зображення розп’яття
Христа, ми згадуємо спасительні страждання і, впавши, поклоняємось не речі (предмету,
матеріалу), але зображеному (на ньому), подібно до того, як не матеріалу євангелія і не
матеріалу хреста ми поклоняємось, але тому, що ними зображується. Бо чим відрізняється
хрест, який не має зображення Господа, від хреста, що має (його)? Те саме належить
сказати і про Богоматір. Тому що шана, яку віддаємо їй, возноситься до Того, Хто
воплотився від Неї. Подібним чином подвиги святих мужів спонукають нас до мужності,
до змагання, до наслідування їхніх чеснот і до прославлення Бога. Бо, як ми вже сказали,
шана, яку віддаємо усердним співпрацівникам, підтверджує любов до спільного Владики,
і шана, яку віддаємо образу, переходить до першообразу. І це є неписане передання, як і
передання про поклоніння на схід, про поклоніння хресту і про багато що інше, подібне до
цього219.
Розповідають історію, що цар едеського міста Авгар послав живописця написати
подібне зображення Господа. Коли живописець не міг цього зробити через сяючий блиск
його лиця, то Сам Господь, приклавши шматок матерії до Свого божественного і
животворчого лиця, відобразив на шматку матерії Свій образ і при таких обставинах
послав це Авгарю за його бажанням.
А те, що апостоли передали дуже багато-чого не написаного, про це свідчить Павло,
апостол народів: «Отже, браття, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчилися чи то
словом, чи то посланням нашим» (2 Сол. 2: 15). І до Коринфян він пише: «Хвалю вас,
браття, що все моє пам’ятаєте і дотримуєте передання так, як я передав вам» (1 Кор. 11: 2).

За матеріалами видання:
[Іоан Дамаскин, преподобний. Точний виклад православної віри / пер. на укр. Мову
аспірантів Київської православної богословської академії; під ред. Святійшого Патріарха
Київського і всієї Руси-України Філарета. – К.: Видавничий відділ УПЦ Київського
Патріархату, 2010. – С. 254 – 260.]

33

ПРЕПОДОБНИЙ ІОАН ДАМАСКІН
СВІДЧЕННЯ ДРЕВНИХ І СЛАВНИХ СВЯТИХ ОТЦІВ ПРО ІКОНИ
I. Святого Діонісія Ареопагіта, з послання до Тита
...Отже, належить і нам, замість народної про них [священних символах] думки,
благопристойно проникнути всередину [в саму сутність] священних знаків і не
принижувати їх − що ведуть свій початок від божественних форм і є їхнім
відображеннями, також і видимими зображеннями таємних і надприродних видінь ...
Тлумачення: Зауваж, як він говорив, що не потрібно принижувати зображень того,
що достойне поваги.
II. Його ж, з книги про божественні імена
...Навчені і ми цього: поміж тим, згідно з нашою здатністю розуміти
[божественні] вислови та ієрархічні передання, Людинолюбство за допомогою священних
покровів (захист), за допомогою того, що сприймаємо почуттям осягається тільки
розумом і за допомогою того, що існує, приховує те, що перевершує [всяку ] сутність, і
те, що позбавлене вигляду і образу, одягає виглядом і образами, і ту простоту, яка надприродна і не має форми, як наповнює різноманітністю різних знаків, так і зображує ...
Тлумачення: Якщо Людинолюбству1 властиво відповідним з нами способом
наділяти виглядом і образами позбавлене образу і вигляду, і просте, і таке, що не має
форми, то чому не зображати нам, відповідним для нас способом, те, що стало [для нас]
видимим за посередництвом форм і фігур, − як для нагадування, так і для появи порухів
до змагання?
III. Святого Діонісія, єпископа Афінського, з послання до Апостола і богослова
Іоанна
...Доступні для зору речі є воістину видимі зображення того, що невидиме...
IV. Його ж, з книги про церковну ієрархію
...Але, звичайно, вищі за нас сутності і чини, священні спогади про які я вже зробив,
безтілесні, і ієрархія, яка має в ставленні до них місце як духовна, так і мирська. Ієрархія
ж, яка має місце по відношенню до нас, − ми бачимо, − рясніє, пропорційно з нашою
власною здатністю розуміння, різноманітністю чуттєвих знаків, якими ми ієрархічно
возводимось до єдинообразного єднання з Богом у відповідній для нас мірі і до Бога, і
божественної чесноти. Перші [тобто вищі за нас чини і сутності], як уми, наскільки їм
дозволено, розуміють, ми ж за посередництвом чуттєвих зображень, наскільки
можливо, возводимось до божественних споглядань2...
Тлумачення: Тому якщо, відповідно з нашою здатністю розуміння, ми возводимось
до божественного і споглядаємо за допомогою чуттєвих зображень і божественний
промисел людинолюбно одягає образами і формами те, що позбавлене форм і образів, щоб
ми велися [ними], ніби рукою, то чому не належить зображати, відповідне з нашою
власною здатністю розуміння, Того, Хто заради нас людинолюбно з'явився за зовнішнім
виглядом, і образом, і природою як людина?
До нас дійшла здавна передана розповідь про те, що Авгар − маю на увазі Едеського
царя, − загорівшись до божественної любові, тим, що він чув про Господа, відправив
послів, які просили [Господа] відвідати його. Якщо ж Він відмовився б зробити це, то
Авгар наказав, щоб живописець змалював Його зображення. Дізнавшись це, Той, Хто все
знає і все може, взяв шматок полотна і, нахиливши [до нього] Своє обличчя, в цей час
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зобразив Свій власний образ, що зберігається і донині3− одна з найстаріших ікон. Однак
серед збережених ікон доіконоборчого періоду її немає.
V. Святого Василія, з того слова на [день] блаженного мученика Варлаама4, початок
якого: Раніше, звичайно, смерть святих; і десь в кінці того ж самого слова:
...Повстаньте тепер у мене, славні живописці величних подвижницьких діянь, і
умалене зображення вождя зробіть великим за допомогою вашого мистецтва.
Переможця, дуже неясно намальованого мною, висвітліть фарбами вашої мудрості.
Нехай відступлю − переможений вами у справі малювання подвигів мученика! Нехай
зрадію, поступаючись сьогодні такій перемозі, яку здобули вашою силою! Нехай побачу
ретельно пишучу вами боротьбу руки з вогнем! Нехай побачу борця, ясніше
намальованого на вашій картині! Нехай заплачуть демони [вже] і тепер, уражені
зображеними вами подвигами мученика! Нехай буде знову їм показана палаюча і
перемагаюча рука! Нехай буде написаний на дошці і Подвигоположник у змаганнях−
Христос, Якому слава на віки віків. Амінь.
VI. Його ж, і слова на [день] святих сорока мучеників
...Бо і про хоробрі військові дії часто оповідають як прозаїки, так і живописці:
одні − прикрашаючи словом, інші ж −пишучи на дошках; і ті і інші пробудили багатьох до
мужнього образу дій. Бо що слово показує за посередництвом слуху, це живопис, який
мовчить, показує через споглядання...
VII. Його ж, з [написаних] до Амфілохія тридцять глав про Святого Духа; відповідь
18-та
...Тому що царем називається і зображення царя, [хоча це] і не два царя. Бо і влада
не розсікається, і слава не розділяється. Бо як правлячі нами начальство і влада− одна,
так і славослів'я, що йде з нашого боку − одне, а не багато, тому що честь, що
віддається зображенню, переходить на першообраз. І так, чим тут для наслідування є
зображення, цим там за своєю природою є Син, і як в тому, що зроблено художньо,
міститься подоба у [самій] формі, так і в божественній і нескладній природі єднання
полягає в спільності Божества ...
Тлумачення: Якщо зображення царя є цар, то і зображення Христа − Христос, так
само і зображення святого − святий. І влада не розтинається і слава не поділяється, але
слава, яка створюється відповідно до зображення, стає належати тому, хто зображується.
Демони тремтять від святих і біжать від їхньої тіні; зображення ж і є тінь, і я роблю його
як вигонителя демонів. Якщо ж ти говориш, що з'єднуватися з Богом належить тільки
подумки, то усунь все тілесне: лампади, запашний фіміам, саму молитву, промовлену
вголос, самі божественні таїнства, які звершуються за посередництвом матерії: хліб, вино,
оливу для помазання, хресне знамення. Бо все це − речовина, [як і] хрест, губка, що мала
місце при розп'ятті на хресті, також тростина і спис, який проколов живоносне ребро. Або
відкинь шанування всього цього, що неможливо, або не відкидай зовсім і честі, яка
належить зображенням. Божественна благодать поєднується з речовиною, що створює
предмети, оскільки вони носять імена тих, хто [на них] зображується. Подібно до того як
дає сам по собі равлик багряницю, який є чимось незначним, також і шовк, і
приготовлений з тієї та іншої одяг; а якщо у неї одягнеться цар, то і честь, належить тому
хто був одягнений, наділяються і шати; так і предмети, що складаються самі по собі з
речовини не достойні поклоніння, а якщо зображений [на них] сповнений благодаті, то, в
міру віри, і вони стають учасниками благодаті [тобто виливають її]. Апостоли бачили
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Господа тілесними очима, ще інші − Апостолів, також і інші − мучеників. Дуже сильно
бажаю і я бачити цих як душею, так і тілом і мати ліки, які захищають від зла, так як я
створений з двоякої природою; і, бачачи те, що доступне зору, поклоняюся не як Богу, але
як достойному поваги образу того, що є дорогоцінне. Ти, звичайно, можливо, і величний,
не матеріальний і − вищий за тіло, і, як безтілесний, зневажаєш все видиме; але я, оскільки
є людиною і наділений тілом, сильно бажаю і тілесно бути в поєднанні з тим, що святе, і
бачити це. О величний, прояви милість до моєї приземленої думки, щоб тобі [самому]
зберегти свою висоту! Господь хвалить мою любов до Нього, прославляє також і Своїх
друзів. Бо Господь радіє, коли прославляється відданий Йому раб, [як] говорив Василій
Великий, прославляючи сорок мучеників. Але поглянь, що він так само говорить, хвалячи
славного Гордія.
VIII. Св. Василія, з слова на [день] мученика Гордія
...При одному тільки спогаді про ті визначні діяння, які звершені праведними, народи
радіють духовною радістю і, слухаючи, пробуждаються до змагання і наслідування до
тих чеснот. Бо історія тих мужів, які жили благочестиво, надає ніби якесь світло, яке
спасає на життєвому шляху. І знову: І так, щоразу як ми оповідаємо про життя тих, які
світили благочестям, спочатку прославляємо Господа через Його рабів, а [потім]
хвалимо праведних, бо свідчимо про те, що ми знаємо, [врешті] ж, пробуджуємо радість
серед народів тим, що вони слухають про прекрасні предмети...
Тлумачення: Дивись, як спогад про святих показує славу Божу, оспівуючи похвальну
пісню святим і подає радість і спасіння народам. Отже, чому ти відмежовуєш його? А про
те, що споглядання можливе через посередництво слова і зображень, говорить той же
самий божественний Василій.
IX. Того ж святого, на [день] мученика Гордія
...Бо як за вогнем саме за собою появляється світло і за миром − пахощі, так і за
добрими ділами за необхідністю є користь. Однак чимала справа і це: ретельно віднайти
істину того, що тоді було [досконале]. Бо до нас дійшло певне слабке нагадування, яке
зберігає доблесні діяння цього чоловіка під час боротьби, і здається, що наше становище
схоже на те, що трапляється з художниками; бо як ті, після того як спишуть з
зображень зображення5 найчастіше, як і природно, залишають позаду першообраз, так і
нам, віддаленим від самого споглядання діянь, загрожує не незначна небезпека
применшити істину...
X. Під кінець того ж самого слова:
...Бо, як завжди бачачи сонце, ми завжди дивуємося, так і спогад про того чоловіка
у нас завжди свіжий...
Тлумачення: Зрозуміло, що [свіжий він у нас тому, що] ми постійно споглядаємо
[того чоловіка] як за посередництвом мови, так і зображень.
XI. І в слові на [день] вельми шанованих сорока мучеників він говорить це:
…Як Той, хто любить мучеників, може пересититися спогадом про них? Тому що
честь, яка віддається тим рабам, які є надзвичайними, доводить любов до Господа всіх. І
знову: Щиро догоджай тому, хто спробував мучеництво, щоб і ти своєю волею став
мучеником і став достойним тих же самих похвал, яких і вони, хоча б тебе не
переслідували, не спалювали, не бичували...
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Тлумачення: Отже, чому ти стримуєш мене від шанування святих і не бажаєш мені
спасіння? А що, на його думку, образ, написаний фарбами, згідний з написаним словом,
послухай, що він говорить після невеликого проміжку.
XII. Св. Василія:
...Отже, сюди! Своїм спогадом вивівши їх на середину, ніби на картині показавши
всім подвиги цих чоловіків, принесемо присутнім загальну від них користь...
Тлумачення: Бачиш, що справа зображення і слова − одне [і теж]? Бо, каже він, як би
на картині, покажемо словом]
Безпосередньо наступна частина слова знову [містить ось що]:
... Бо і про мужні військові дії часто оповідають як прозаїки, так і живописці: одні
− прикрашаючи словом, інші ж −пишучи на дошках; і ті і інші пробудили багатьох до
мужнього образу дій. Бо що пропонує для слуху слово розповіді, це мовчазний живопис
показує через наслідування [очима] ...
Тлумачення: Найяскравішим доказом того, що зображення для неграмотних служать
книгами і безмовними вісниками честі яка належить святим, які не видають звуку голосом
повчаючи тих, що споглядають і освячуючи зір. Для мене недостатньо книг, я не маю
дозвілля для читання, я входжу до загальної лікарні душ − Церкви, будучи охоплений до
задушшя, ніби колючими рослинами. Колір живопису тягне мене до споглядання, як луг,
милуючи зір, непомітно вливає в душу славу Божу. Я споглядаю терпіння мученика,
відплату вінців і, немов би вогнем, загоряюсь бажанням змагатися з ним, падаючи,
поклоняюся через мученика Богу і отримую спасіння. Хіба ти не чув, що той же самий
богоносний Отець6 в передмові на початок псалмів каже: Святий Дух, знаючи, що керує
людським родом у справі чеснот −важливо і що він не дбає, приєднавши до псалмоспівів
мелодію? Що ти говориш? Я не буду малювати як словом, так і фарбами мучеництва
мучеників? І не буду обіймати очима те, чому дивуються і Ангели, і все створіння, і що, як
сказав сам світильник Церкви, становить предмет мук для диявола і страшне для
демонів? Подібне ж він говорить під кінець слова, прославляючи сорок мучеників: О
святий сонм! О святе зібрання! О незламний зімкнутий стрій! О загальні сторожі роду
людського, славні співучасники турбот, помічники у молитвах, могутні старці, зірки
всесвіту, квіти Церков, квіти, − кажу, − як духовні, так і чуттєві! Чи не земля заховала
вас, але небо прийняло до себе. Ворота раю вам відкриті. Достойне видовище для
воїнства Ангелів, достойне для патріархів, пророків, праведників!
Тлумачення: Як мені не бажати побачити те, що бажають побачити Ангели? Подібно
до цих слів каже і його брат і однодумний з ним Григорій, єпископ Нісський.
XIII. Святого Григорія, єпископа Нісського, з доповнення [до Шестоднева
св. Василія], тобто [з книги] про створення людини. Глава 4-та
...Як люди, що виконують зображення володарів, згідно з людським звичаєм, і
пишуть риси їхнього зовнішнього вигляду, і одягають у багряницю, щоб разом з тим
показати їхнє царське достоїнство, і як [твір такого роду] називається і зображенням, і
царем, так і людська природа, тому що вона була уготована для керування над іншими
предметами, створена на зразок певного одухотвореного образу, який має зв'язок зі своїм
Першообразом і в достоїнстві і у імені...
XIV. Його ж, з глави 5-ї тієї ж самої книги
...Божественна краса проявляється не в будь-якому зовнішньому вигляді і не в
привабливості зовнішнього образу, який зумовлений будь-якою витонченістю фарб, але
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вбачається в невимовному блаженстві яке згідне з чеснотою. Однак людські форми
живописці майже переносять на картини за допомогою деяких фарб, накладаючи на
копію відповідні і належні фарби, щоб краса першообразу була точно перенесена на
подобу...
Тлумачення: Зауваж, що божественна краса не блищить якимось зовнішнім
виглядом, який зумовлений будь-якою витонченістю фарб, і тому не зображається.
Людський же образ за допомогою фарб переноситься на картини. Якщо Син Божий
з'явився у вигляді людини, “але принизив Себе Самого, прийнявши образ раба, зробившись
подібним до людей; і з вигляду став як чоловік” (Флп.2: 7), то чому Його не зображати? І
якщо, зазвичай, зображення царя називається царем і честь яка надається зображенню
переходить на Першообраз, як каже божественний Василій, то чому зображення не буде
предметом шанування і поклоніння? Не як Бог, але як образ Бога − що втілився.
XV. Леонтія, єпископа міста Неаполя на острові Кіпрі, з слова проти юдеїв про
поклоніння хресту Христову і зображення святих, і собі − взаємно; також і про останки
святих
...Якщо ти, юдей, знову докоряєш мені, кажучи, що я поклоняюся древу хреста як
Богу, то чому ти не звинувачуєш Якова, який схилився на верх свого жезла? Але цілком
зрозуміло, що він схилився, шануючи не дерево, але через дерево вклонився Йосифу, як і ми
через хрест прославляємо Христа, а не дерево ...
Тлумачення: Отже, якщо ми поклоняємося знаку хреста, роблячи зображення хреста
з якої б то не було речовини, то чому нам не поклонятися зображенню Розп'ятого?
XVI. І знову з книги того ж Леонтія
...Так як і Авраам поклонився нечестивим людям, які продали йому гріб, і зігнув
коліна на землю, але вклонився їм не як богам; і знову, Яків благословив нечестивого і
ідолопоклонника− фараона, але благословив його не як Бога; і знову, упавши, поклонився
Ісаву, але вклонився не як Богу; і знову, як вам поклонятися заповідає Бог? І землі, і
горам? Бо каже: “Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо
воно святе” (Пс.98: 5), тобто землі. Бо “небо – говорить Він, − престіл Мій, а земля –
підніжжя ніг Моїх” (Іс.66: 1). А чому ж Мойсей поклонився Іофору, який був
ідолопоклонник, і Даниїл − Навуходоносору? Чому звинувачуєш мене за те, що я шаную
тих, хто вшанував Бога і поклонився Йому? Скажи мені, чи личить, поклонятися святим і
не побивати камінням, як [це робиш] ти? Чи не личить поклонятися, а не розпилювати їх і
не кидати своїх доброчинців у рів, наповнений брудом? Якщо ти полюбив Бога, то у
всякому випадку мав би шанувати і Його рабів. І якщо кістки праведників − нечисті, то
чому з всілякими почестями з Єгипту були перенесені кістки Якова та Йосифа? Яким
чином мертва людина, доторкнувшись до кісток Єлисея, відразу воскресла? Якщо ж Бог
творить чудеса за допомогою кісток, то цілком очевидно, що Він може − і через
зображення, і каміння, і багато іншого, як і трапилося з Єлисеєм, який дав своєму слузі
свій власний жезл і сказав, щоб він пішов і за посередництвом жезла воскресив сина
сунаметянки. І Мойсей за допомогою жезла покарав фараона, і розділив море, і усолодив
воду, і розірвав скелю, і вивів воду. І Соломон говорить: благословенне древо, через нього
буває спасіння. Єлисей, кинувши в Йордан шматок дерева, вивів наверх [води] залізо.
Також [читаємо і про] дерево життя і рослини Савека, тобто рослини милості. І Мойсей
підніс на дерево змія і дав життя народу. За допомогою розцвівшого в скинії дерева [жезла
Аарона] він утвердив [за Аароном] священство. Але, можливо, ти, юдей, скажеш мені, що
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Бог наказав Мойсеєві, щоб все те, що знаходиться в скинії свідчення, було [там]. І я тобі
кажу, що Соломон зробив в храмі багато різноманітних предметів, різні прикраси і статуї,
зробити які йому Бог не велів, та й скинія свідчення цими предметами не володіла, не мав
їх і храм, який Бог показав Єзекіїлю; і Соломон, також, не був звинувачений. Бо
влаштував такі зображення на славу Божу, абсолютно як і ми. І ти мав багато різних
зображень і знаків для нагадування про Бога, перш ніж втратив їх внаслідок свого
нерозуму; тобто Мойсеїв жезл, написані Богом скрижалі, неопалиму купину, суху скалу −
яка виливає воду, ковчег Завіту, який вміщав у собі манну, вівтар − вмістилище
божественного вогню, дощечку з [вирізаним на ній] ім'ям Божим, показаний Богом ефод, в
який були вставлені два камені онікса з вирізаними на них іменами дванадцяти колін
Ізраїля, по шість на кожне плече (Вих.28: 17-21), осяяну Богом скинію. Якщо ж і ти, з
свого боку, прославляв все це вночі і вдень, кажучи: слава Тобі, Який один тільки Бог
Вседержитель, Який за посередництвом всього цього творив чудеса в Ізраїлі; якщо ж і ти,
припадаючи, поклонявся Богу за посередництвом всіх тих законних постанов, які ти
колись мав, то бачиш, що через зображення воздається поклоніння Богові...
XVII. І після невеликого проміжку [той же Леонтій каже]:
...Бо якщо той, хто по справжньому любить товариша або царя і особливо свого
благодійника, коли б і побачив його сина, або жезл, або трон, або вінець, або будинок, або
раба, то обіймає і цілує і [таким чином] віддає честь благодійнику царю, то набагато
більше [таким же чином належить шанувати] Бога. О, якби, знову кажу, і ти зробив
зображення Мойсея і пророків і щодня поклонявся їх Господу Богу! Отже, коли побачиш,
що сини християн поклоняються хресту, то знай, що вони воздають поклоніння
розп'ятому Христу, а не дереву. Бо якби вони шанували природу дерева, то, у різних
випадках, повинні були б всіляко поклонятися і лісам, і деревам, як колись поклонявся саме
і ти, їм Ізраїле, “кажучи до дерева ... і каменю: ти − мій ...Бог і ти народив мене”(Єр.2:
27). Ми ж так хресту не говоримо, не говоримо так і зображенням святих. Бо вони не наші
боги, а книги, відкриті для того, щоб ми згадували про Бога і віддавали Йому честь, книги,
які знаходяться у церквах у всіх на очах і служать предметами поклоніння. Бо той, хто
шанує мученика шанує Бога, про Якого мученик засвідчив [своєю кров'ю]. Той, хто
поклоняється Апостолу Христову поклоняється тому, Хто послав його. І той, хто припадає
до зображення Матері Христової, очевидно, віддає честь Її Сину. Бо немає ніякого Бога,
крім одного, Який у Тройці пізнається і шанується ...
Тлумачення: Це або вірний тлумач слів блаженного Єпіфанія, який прикрасив острів
Кіпр [також і] своїми промовами, або ті, які висловлюють почуття свого серця? Послухай
також і єпископа Гавальского Северіана, що він говорить.
XVIII. Святого Григорія Нісського, з Слова, сказаного в Константинополі, про
божество Сина і Св. Духа і щодо Авраама; з Слова 44-го, початок якого:
Якесь частково відчувають, [ті, що перебувають] перед прекрасно квітучими
луками, ті, хто любить їх споглядати... І після короткого проміжку: ... Після цього
батько спершу обома руками схоплює [зв'язаного] узами сина. Я часто бачив на картині
зображення цього сумного дійства і не проходив повз цього видовища без сліз, оскільки
мистецтво ясно виводить перед очі цю історію. Ісаак лежить біля самого жертівника з
зігнутим коліном і з повернутими [тобто зв'язаними] назад руками. А той [тобто
батько], ззаду наступивши на згин ноги біля коліна і потягнувши до себе лівою рукою
волосся сина, нагинається до обличчя, яке жалібно дивиться на нього і, озброєний ножем
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у правій руці, збирається до заколення. І вістря ножа вже торкається тіла, і тоді йому
чується голос від Бога, який відхиляє це дійство7 ...
XIX. Св.Іоана Золотоустого, з тлумачення на Послання до євреїв
...колись існувало якесь зображення, що з'явилося пізніше: Мелхиседек [тобто
прообразував] Христа, подібно до того якби хто-небудь назвав тінню картини, написаної
фарбами, яке їй передувало іїї неясне відтворення живописцем. Бо тому закон
називається тінню, благодать же −істиною, а ділами − те, що має бути; так що закон і
Мелхиседек є тінь, що передувала до зображеної фарбами картині; благодать же,
істина − картина, написана фарбами; а діла− те, що має бути в майбутньому віці; так
що Старий Завіт є образ образу, і Новий − образ діл...
XX. З життєпису Іоанна Золотоустого, [де] буквально написано так:
... Блаженний Іоанн дуже полюбив послання мудрого Павла. І після невеликого
проміжку: Мав він і зображення того ж самого Апостола на іконі [в тому місці], де він
на короткий час відпочивав через слабкість тіла. Бо він за своєю природою змушений був
багато не спати. І коли він читав його послання, то, не зводячи очей, дивився на
зображення, і з такою увагою дивився на нього, так ніби Апостол був живий, −
прославляючи його і уявляючи собі, звертав до нього всі свої роздуми, і через споглядання [
зображення] розмовляв з ним. І після другого проміжку: ...Коли Прокл перестав говорити,
то, пильно подивившись на зображення цього Апостола і побачивши фігури подібно до
тієї, яку він бачив раніше, сказав, нахилом свого тіла віддавши вітання Іоанну і своїм
пальцем показуючи на зображення: Прости мені, отче! той, кого я бачив як говорив з
тобою, подібний до цього, і навіть, як я думаю, це він сам і є.
XXI. Зі слова Золотоуста про те, що Один − Законодавець Старого і Нового Завіту; і
про одяг священика
...Я полюбив також і той живопис,− сповнену благочестя,− коли робляться фігури з
розплавленого воску. Бо я побачив на іконі Ангела, який проганяв натовпи варварів. Я
побачив підкорені племена варварів і Давида, який казав істинно: Господи, у місті твоєму
образ їх приниж...
XXII. Його ж, з тлумачення притчі про насіння
...Всякий раз, коли ти зневажаєш царський одяг, чи не ображаєш і того, хто
одягнений в нього? Хіба не знаєш, що всякий раз, коли ображаєш зображення царя, то
наносиш свою образу достоїнств першообразу? Хіба не знаєш, що всякий раз, як хто
скине зображення з дерев'яною і [чи] мідної статуї, то його судять як того, хто
наважився не проти бездушної речовини, але як той, хто поступив гордовито проти
царя? Взагалі речовина, яка носить образ царя, якщо їй чинять образу зводить до царя ...
XXIII. Того ж Іоанна Золотоустого, з слова на [день] Антіохійського єпископа і
мученика Мелетія і про ревність присутніх, початок якого:
Обводячи очима всі частини цього священного стада... І після короткого проміжку
[в ньому говориться]: ... І [саме] діло, яке звершувалось, було настановою в благочесті; бо
ті, що постійно вимушені пам'ятати про те ім'я і тримати того святого в своїй душі,
його ім'я мали засіб, який виганяє всяку нерозумну пристрасть і помисел. І цей [звичай]
так посилився, що на всіх місцях: і на вулиці, і на площі, і на полях з усіх боків [все]
звучало цим ім'ям. Ви сильно відчули таку велику любовне до одного тільки імені, а й до
самого зображення тіла. Тому, те що зробили по відношенню до імені, це зробили і по
відношенню до його зображення. Бо багато хто написали те зображення і в заглибленнях
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перснів, які призначаються для каменю, і на кубках, і на чашах, і на стінах будинків, і
всюди, так що не тільки можна чути про це святе ім'я, але і скрізь бачити зображення
його тіла і мати певне двояке утішення тоді коли буде відсутній.
XXIV. Його ж, про зраду Юди і на [день] Пасхи, також про запропоноване вчення
про таїнства і незлопам'ятство
...Бо подібно до того, як живописці на самій дошці і проводять колом лінії, і
наводять тінь, і додають [сюди] правдиві фарби, так зробив і Христос...
XXV. Святого Амвросія, єпископа Медіоланського, з послання до всієї Італії
...На третю ж ніч, коли моє тіло було вже виснажене через піст, до мене, що не
спав, але перебував у стані піднесення [розуму], з'явилося деяке обличчя, яке було схоже
на Апостола − блаженного Павла, яке [саме] з ясністю виражає його образ живописною
іконою ...
XXVI. Максима, філософа і сповідника, з тих діянь, які мали місце між ним самим і
єпископом Федосієм
...І потім всі з радістю і сльозами покаялися і вознесли молитви, і кожен з них
цілував святі Євангелія, і чесний хрест, і зображення Бога і Спаса нашого − Ісуса Христа,
і Владичиці нашої, яка народила Його, пресвятої Богородиці, причому поклали [на них ] і
свої власні руки для підтвердження того, що було сказано...
XXVII. Святійшого і Блаженнійшого архієпископа Феопольского [тобто
Антіохійського] і патріарха Анастасія, про суботу; і до Симеона, єпископа Востри
...Бо, подібно до того як, за відсутності царя, замість нього віддається поклоніння
його зображенню, а тоді, коли він вже присутній, залишивши першообраз, хоча і
даремно, поклоняються образу, але, проте, не потрібно було б його принижувати
[тільки]тому, що йому перестають поклонятися, внаслідок присутності того, заради
кого йому [в зазначеному випадку] поклоняються... І після невеликого проміжку: Бо, як
той, хто ображає зображення царя понесе кару, так ніби він дійсно виявив зневагу до
[самого] царя, хоча зображення є ніщо інше, як дерево і змішані і поєднані з воском
фарби, точно так само і той, хто зневажає образ будь-якої такої [речі] переносить
свою образу на те саме, образом чого воно є ...
XXVIII. У житії святої Євпраксії
...тій, яка була начальницею над стадом, їй було показано зображення Господа...
XXIX. У житії святої Марії Єгипетської
...вона помолилася перед іконою Владичиці та випросила собі її поручительства і що
таким чином вона отримала доступ до храму...
XXX. З [книги] святого Отця нашого Софронія, архієпископа Єрусалимського, [яка
називається] Луг
…Авва Феодор Еліот казав, що на оливковій горі перебував ув'язненим якийсь
славний подвижник. З ним вів війну демон розпусти. Отже, в один день, коли той сильно
налягав на нього, старець почав сумувати і сказав демону: Доки ти не відступиш від
мене? Відійди нарешті від мене! Ти постарів разом зі мною. Демон з'являється видимим
йому для очей чином, кажучи: Поклянись мені, що ти нікому не скажеш того, що я маю
намір тобі говорити, і надалі не буду воювати з тобою. І старець поклявся йому: Клянуся
тим, Хто живе в вишніх, нікому не скажу того, що ти скажеш мені. Тоді демон каже
йому: не поклонися цій іконі, і надалі не буду воювати з тобою. Ікона ж ця мала
зображення Владичиці нашої Святої Марії-Богородиці, яка несе на собі Господа нашого
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Ісуса Христа. Ув'язнений каже демону: Дозволь, я обдумаю це. Отже, він на другий день
сповіщає Авву Феодора Еліота, який жив тоді в монастирі Фарон, і [коли] цей прийшов,
він розповідає все, що з ним сталося. Цей же старець говорить ув'язненому: Авва, ти
дійсно виявився жертвою знущання, оскільки дав клятву демону. Однак ти добре зробив,
розповівши [про це мені]. Краще ж тобі не залишати в цьому місті [жодного]
непотрібного будинку, в який би ти не ввійшов, ніж щоб ти відмовився від поклоніння
Господу і Богу нашому Ісусу Христу разом з Його власною Матір'ю. І так зміцнити його і
вселив у нього дуже багатьма речами силу, він повернувся у своє власне місце. Демон
дійсно знову з'явився ув'язненому і каже йому: Що це, о дурний старче? Чи не поклявся ти
мені, що нікому не скажеш? І чому все розповів тому, хто приходив до тебе? Кажу тобі,
о негідний старче: ти маєш бути засудженим в день суду як клятвопорушник. Ув'язнений
відповідав йому, кажучи: Чим я поклявся − поклявся; і чим неправдиво поклявся, знаю;
тебе ж таки не слухаю ...
Тлумачення: Бачиш, що він сказав про поклоніння зображенню як про поклоніння
зображуваному? І яке велике зло − не поклонятися зображенню? І як демон вважав за
краще його [непоклоніння] блуду? І так, коли з самого древнього часу християнам було
даровано багато священиків і царів, які славилися і мудрістю, і богошануванням, і словом,
і життям, і були [скликані] вельми багато соборів святих і богонатхненних Отців, то чому
ніхто не зробив вирішив зробити це? Нестерпимо − вчитися новій вірі! “Від Сіону вийде
закон,−говорив пророчо Святий Дух,− і cлово Господнє з Єрусалима” (Іс.2: 3). Не
стерпимо того, щоб в інший час ми думали інакше, і щоб змінювалися під впливом
обставин, і щоб віра ставала для зовнішніх [нехристиян] предметом сміху і жартів! Не
стерпимо підпорядкування царському наказу, який намагається знищити звичай, який
бере початок від Отців! Бо не властиво благочестивим царям знищувати церковні
постанови. Це − не світські справи. Бо справи, які звершуються за допомогою насильства,
а не переконання, є розбійницькі. Свідком служить собор, скликаний вдруге в Ефесі, до
цих пір зберіг отриманим назву розбійницького, оскільки він зазнав насильства від
царської руки, коли був убитий блаженний Флавіан. Це [тобто будь-які постанови про
подібні предмети] − справа соборів, а не царів9. Як сказав Господь: “Бо де двоє або троє
зібрані в ім'я моє, там Я серед них” (Мф.18: 20). Христос дав владу зв'язувати і
розв'язувати не царя, але Апостолам, і їх наступникам, і пастирям, і вчителям. “Якби
навіть ... Ангел...,− говорить Апостол Павло, − благовістив вам не те, що ми вам
благовістили” (Гал.1: 8). Шкодуємо, оскільки чекаємо їхнього навернення, промовчимо
про те, що йде далі. Якщо ж − чого нехай не дасть Господь! − побачимо безповоротне
розбещення, тоді приєднаємо і те, що залишається [тобто слова: нехай буде анафема!].
Але ми бажаємо, щоб цього не сталося.
Якщо хто-небудь, увійшовши в дім, в якому художник намалював фарбами історію
Мойсея і Фараона, потім, можливо, запитає про тих, що пройшли по морю, як по суші: хто
ціє ? То що ти відповіси на запитання? Чи не сини Ізраїля? Хто − той, хто жезлом б'є по
морю? Чи не Мойсей? Таким чином, якщо хто-небудь зобразить розп'ятого Христа і
запитають про те: хто це? − то він скаже: Христос Бог, що втілився заради нас. Так,
Господи, поклоняємося всьому, що Твоє, і полум'яною, любов'ю обіймаємо Твоє
Божество, могутність, благість, милосердя до нас, поблажливість, втілення; і подібно до
того як боїмося торкнутися розпеченого заліза, не через природу заліза, але через те, що з
ним у з'єднання вступив вогонь, так поклоняюся і Твоїй плоті, не заради природи плоті,
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але заради іпостасного єднання яке вступило з ним і Божеством. Поклоняємося Твоїм
стражданням. Хто бачив смерть, якій би поклонялися? Хто бачив страждання, які були б
шановані? Однак ми дійсно поклоняємося плотській смерті Бога мого і спасительним
стражданням. Поклоняємося Твоєму зображенню. Всьому, що Твоє, поклоняємося:
слугам, друзям і, особливо перед цими, Матері-Богородиці.
Закликаємо ж і народ Божий, народ святий, міцно триматися церковних передань. Бо
забране і в не великій мірі те, що передано [древністю], ніби каміння з будови, дуже скоро
ми руйнуємо і всю будівлю. Нехай буде, щоб ми перебували міцними, стійкими,
непохитними, утвердженими на міцній скелі, яка є Христос! Йому належить слава, і честь,
і поклоніння, разом з Отцем і Духом, тепер і завжди, в нескінченні віки віків. Амінь.
XXXI. Северіана [єпископа] Гавальского, з слова, сказаного на свято оновлення
чесного і животворчого хреста
... Отже, яким чином принесло спасіння пригніченому нещастям народу зображення
того, хто відданий прокляттю? Справді, хіба не надійніше було б сказати: якщо хто з
вас буде укушений, нехай подивиться на небо, вгору до Бога, і буде врятований, або − на
скинію Божу? Але, не звернувши уваги на це, він влаштував тільки зображення хреста.
Отже, чому робив це Мойсей, який сказав народу: не сотвори собі різьбленого та
виліпленого зображення і ніякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі внизу? Але
навіщо я [говорю] про це до невдячного народу? Скажи, про найвірніший слуга Божий, ти
робиш те, що забороняєш? Що знищуєш, то влаштовуєш? Хто говорить: не сотвори
різьбленого зображення, який знищив злитого з металу тельця, ти робиш з міді змія? І
робиш це не таємно, але відкрито, і [так, що] всім можна дізнатися? Але те, каже він, я
встановив законом для того, щоб викорінити речі нечестя і відхилити народ від всякого
відступництва і ідолопоклонства. Зараз же ллю з металу змія з користю [для інших] −
для зображення істини. І, подібно до того як я влаштував скинію і все що в ній
знаходиться і херувимів − подобу невидимого − розпростер над святим, як образ і тінь
майбутнього; так і змія я спорудив народу для його спасіння, щоб за посередництвом
досвідченості в такого роду [знаках] наперед привчити його до зображення знака хреста
і [до прийняття] того, хто висить на ньому Спасителя і Визволителя. І що слово це
−вельми правдиве, улюблений, послухай Господа, Який підтверджує це слово і каже: “І як
Мойсей підніс змія в пустелі, так належить піднестися і Сину Людському” (Ін.3: 14)...
Тлумачення: Зрозумій, що він приписав законом не робити будь-якої подібності
заради відхилення, говорив він, народу від ідолослужіння − народу, який легко
захоплювався і схилявся до цього; і що вознесений змій був образом страждання Господа.
А що [шанування] ікон не новий винахід, але древній і був відомий святим і
доброчесним Отцям і [для них] − звичайний, в житії блаженного Василія, складеному його
ж учнем Еладієм і його наступником на єпископській кафедрі, написано, що святий
Василій стояв перед іконою Владичиці нашої − іконою, на якій був написаний і образ
славного мученика Меркурія. А стояв він перед нею, просячи про смерть безбожно і
відступившого від віри тирана − Юліана10.З боку цієї ікони він був удостоєний такого
одкровення: саме він бачив, що цей мученик на короткий час зник з поля зору, а трохи
згодом − тримав закривавлений спис.
XXXII. Святого Мефодія, єпископа Патарського, про воскресіння; Слово 2
...Отже, наприклад, зображення царів, які тут є, хоча вони зроблені і не з дуже
дорогоцінної речовини: як золота, так і срібла, проте отримають честь з боку всіх. Бо,
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шануючи зображення, зроблені з набагато більш дорогоцінної речовини, люди не
зневажають абсолютно тих, які зроблені з матеріалу набагато менш цінного, але всяке
шанують порівну, хоча б вони були з гіпсу або міді. І той, хто промовив хулу щодо когонебудь [з них], не прощається, так якщо б він промовив хулу щодо глини, і не судиться
так, як якщо б він висловив презирство до золота, але судиться як такий, який нечестиво
повівся у ставленні до самого царя і володаря. Зображення, які роблять з золота,
являють собою початки і влади ангелів Божих, ми [зазвичай] влаштовуємо на честь і
славу Його...
XXXIII. З Боголюбивої історії Феодорита, єпископа Кіпрського, щодо життя святого
Симеона-стовпника
...Тому що про Італію зайве і говорить. Бо оповідають, що увеличному Римі цей
чоловік став до такої міри славним, що на всіх присінках майстерень [римляни] на честь
нього поставили невеликі зображення, отримуючи черезце собі самим певну охорону і
безпеку...
XXXIV. Святого Василя, з тлумачення на Ісаю
...Після того як він [диявол] побачив людину, [створеного] за образом і подобою
Божою, то, не маючи можливості повстати проти Бога, він вилив свою злість на Божий
образ, так якщо б будь-яка людина, гніваючись, кидала каміння в зображення [царя], бо
не може в [самого] царя, завдаючи ударів дереву, яке має зображення...
Тлумачення: Так і всякий, хто шанує ікону, очевидно, шанує Першообраз.
XXXV. Його ж, з того ж самого тлумачення
...Бо, як той, що нахабно повівся з царським зображенням звинувачується, як ніби
він завдав образи самому царю; [точно] так само, очевидно, винен у гріху і той, хто
ображає людину, яка створена за образом [Божим].
XXXVI. Святого Афанасія, зі ста глав, написаних до префекта Антіоха у [формі]
запитань і відповідей. Глава 38-ма
...Відповідь. Ми, віруючі, поклоняємося ікон не як богам, як [це роблять] елліни,
−цього не буде! − але показуючи тільки властивість і прагнення нашої любові до
зображення особи на іконі. Тому часто, після того як буває знищено зображення,
спалюємо зрештою і ікону, як дерево, яке після цього безкорисне. Отже, подібно до того
як Яків, маючи намір помирати, схилився на верх жезла Йосифа, вшановуючи не жезл, але
того, хто його тримав; так і ми, віруючі, не іншим яким-небудь чином цілуємо ікони, як
часто цілуємо і наших дітей, і батьків, але для того, щоб показати сильну любов нашої
душі. Бо [шануємо ікони] абсолютно так, як і юдей поклонявся скрижалям закону і двом
херувимам− золотим і різьбленим, вшановуючи не природу каменю і золота, але Господа,
Який звелів [зробити] це...
XXXVII. Святого Золотоуста, на третій псалом, щодо Давида і Авесалома
...Царі споруджують на честь полководців, як здобули перемогу переможні статуї;
і для переможних візників і борців начальники [також] споруджують деякі колони і за
допомогою напису, як вінка, роблять речовину вісником перемоги; інші, з свого боку,
записують похвали переможцям у книгах і листах, бажаючи показати свою здібність у
справі похвали більш могутніше, ніж [хоробрість] тих, кого вони хвалять. І історики, і
живописці, і скульптори, і народи, і правителі, і міста, і країни дивуються переможцям.
Але ніхто не написав зображень тих, хто тікає [з поля битви] і відмовився від бою...
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XXXVIII. Святого Кирила Олександрійського, з привітального слова до царя
Феодосія
...Ікони ж − подібні до першообразів; бо вони повинні бути такими, а не іншими...
XXXIX. Його ж, з Скарбів
... Бо ікони завжди зберігають схожість з першообразами ...
XL. Його ж, з книги, в якій говориться, що в усьому написаному Мойсеєм дається
вказівка на таїнство Христа. Про Авраама і Мелхиседека, глава 6-та
...Мені необхідно намалювати для себе зображення, подібні до першообразів...
XLI. Святого Григорія Назіанзина, з другого слова про Сина
...Бо природа зображення полягає в тому, щоб воно було подобою першообразу,
якому воно вважається що належить...
XLII. Золотоустого, з третьої бесіди на Послання до колосян
...Образ невидимої речі − і самий такий же невидимий, так як [ніби] він не був би і
образом. Бо образ, наскільки він є образ, навіть і на нашу думку, повинен бути у всьому
схожим, як би відбитком подібності...
XLIII. Його ж, з тлумачення на Послання до євреїв; глава 17-та
...Подібно до того як на зображеннях зображення людини містить в собі фігуру
[останньої], а не силу. Таким чином, істина [тобто першообраз] і фігура мають зв'язок
один з одним; бо фігура − подібна...
XLIV. Євсевія Памфіла, з п'ятої книги Євангельських доказів, про слова: явився Бог
Авраамубіля дуба Мамврійського
…Тому місце це ще і до цього часу шанується сусідніми народами, як би
божественне, з метою шанування тих, які з'явилися там Авраамові; і цей теревинф
можна бачити, що зберігається аж досі; і прийняті гостинно Авраамом
[зображуються] на картині возлежащими: два − [по одному] з кожної з двох сторін, а в
середині − більш могутній, що перевищує по сану. Показаний нам по середині є Господь,
Сам наш Спаситель, Якого навіть ті, що не знають Його шанують, Сам Той, Хто з того
часу сіяв між людьми насіння благочестя, прийнявши на Себе і людську подобу, і форму,
відкрив Себе, який Він є, благочестивому праотцю Аврааму і також передав йому знання
про Свого Отця ...
XLV. З літопису Іоанна Антіохійського, який названий також і Малалою, про
кровоточиву жінку і той пам'ятник, який вона спорудила на честь Христа Спасителя.
...Після того часу став відомий між людьми і Іоанн Хреститель; і володар цього
краю Ірод, який убив його в царській резиденції Трахонітідської країни, у місті Севастії, у
восьмий день перед червневими календами, в консульство Флакка і Руфіна. Тому цар Ірод,
син Филипа, повернувся з Юдеї сумний; і прийшла до нього одна багата жінка, що жила в
тому ж самому місті − Панеаді, на ім'я Верніка, яка бажала, тому що вона була зцілена
Ісусом, спорудити Йому пам'ятник; і, не наважуючись зробити це без царського дозволу,
подала царю Іродові прохання, благаючи [про те, щоб він дозволив їй] поставити у своєму
місті золотий пам'ятник на честь Христа Спасителя. Це прохання було таке:
“Володарю Іроде, керманичу краю, законодавцю як юдеїв, так і еллінів, царю Трахонітіди,
моління і покірне прохання з боку Верніки, шановної жительки міста Панеади.
Справедливість і людинолюбство та інші чесноти оточують твою верховну владу на
зразок вінця. Тому і я, знаючи це, пишу тобі з чудовими сподіваннями, що отримаю все ”.
Яке підґрунтя даної передмови, розкриє тобі подальша частина цієї [прохальною] мови.
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“З дитячого віку одержима хворобами кровотечі з каналів, марнуючи на лікарів своє
надбання і багатство, я не знайшла зцілення; викликало здивування про Христа, почувши
про зцілення, що Він воскрешає мертвих, знову закликаючи до життя, і з смертних людей
проганяє демонів, і Своїм словом лікує всіх тих, хто був зморений хворобою, і я поспішила
до Нього, як до Бога. І звернувши увагу на натовп, що Його оточував, злякавшись того,
щоб Він, [з презирством] відвернувшись від нечистоти, які зумовлена хворобою, не
розгнівався на мене і щоб не накликати на мене сильніший удар хвороби, я сама по собі
прийшла до висновку, що якщо я отримаю можливість доторкнутися краю одежі Його,
то − зцілюся. І доторкнувшись до Нього, я, після того як зупинилося моє джерело крові,
відразу стала здоровою. Він же, як наперед знаючи наміри мого серця, дуже сильно
вигукнув: “Хто доторкнувся до Мене? .. Я відчув силу, що вийшла з Мене” (Лк.8: 45-46).
Отже, я, збліднувши і стогнучи, вважаючи, що повертаю на себе хвороба −ще більш
безжальну, впавши перед ним, наповнила землю сльозами і розповіла про свою
сміливість. Він же, як благий, змилосердився наді мною, підтвердив моє зцілення,
сказавши: “Дерзай, дочко! віра твоя спасла тебе ”(Лк.8: 48). Так і ти, володарю, виконай
моління жінки, яка просить, і яке має ціну”. Цар Ірод, довідавшись про це з прохання,
здивувався чуду і, злякавшись таємниці зцілення, сказав: Ожінко! Зцілення, яке сталося з
тобою, достойне дуже великого пам'ятника. Тому, відійшовши, збудуй на честь Нього,
який бажаєш, пам'ятник, прославляючи Цілителя. І сама Верніка, яка раніше до цього була
кровоточива, відразу в середині власного її міста − Панеади спорудила на честь Бога і
Господа мідний пам'ятник з розтопленої міді, з домішками золота і срібла; цей пам'ятник,
незадовго перед цим перенесений з того місця, де стояв, [тобто] в середині міста, в святе
місце, у молитовний будинок, донині стоїть твердо у місті Панеад. Записане спогад про це
саме знайдено в місті Панеаді, у якогось Васса, який став християнином з юдеїв; тут було
[описано] життя всіх тих, хто царював в юдейської країні ...
XLVI. З сьомої книги Церковної історії Євсевія Памфіла, про кровоточиву
панеадську жінку
...Після того як ми згадали про це місто, я не вважаю пристойним залишити без
уваги розповідь, яка достойна передачі для пам'яті нащадків. Бо кровоточива жінка, яка,
як ми дізналися з святих Євангелій, знайшла собі у нашого Спасителя визволення від
хвороби, пішла говорили, і потім; показували в місті і її будинок; достойні ж здивування
трофеї в знак благодіяння, наданого їй для Спасителем, залишаються в цілості [і нині]:
саме перед воротами її будинку на високому камені стоїть мідне зображення жінки з
зігнутим коліном і простягнутими вперед руками, схоже на благаючу. Навпроти нього −
інше − з тієї ж самої речовини: фігура чоловіка, що стоїть прямо, благопристойно
одягнена в плащ і простягає свою руку туди [тобто до жінки]. Біля ніг фігури на цьому
пам'ятнику проростав якийсь чужоземний рід трави, так що, піднімаючись до краю
мідного плаща, ставав ліками від усіх хвороб. Ця ж статуя, говорили, мала образ Ісуса.
Вона твердо встояла навіть до нашого часу, так що ті, які приходили (будучи
іноземцями) і жили в місті, могли розглянути очима. І немає нічого дивного в тому, що
древні люди з язичників, облагодіяні нашим Спасителем, зробили таке, коли ми бачили, що
роблять фарбами зображення як самих Апостолів − Петра і Павла, так і Самого
Спасителя, бо древні, як і природно, без всякого недоумства, в силу існуючої у них
язичницької звички, мали звичай віддавати таким образам шану [своїм спасителям].
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XLVII. Його ж, з дев'ятої книги тієї ж самої Історії, про царя Костянтина
Коли він дуже добре відчув отриману від Бога допомогу11, то відразу звелів, щоб до
руки його власного зображення був прикладений переможний знак спасительних
страждань [Христа]. Так само, нарешті, наказав [і те], щоб його [статую], що тримає
в правій руці спасительний знак хреста, поставивши на тому місці в Римі, яке було
найбільше відвідуване народом, помістили на ній саме цей напис словами на мові римлян :
"За допомогою цього спасительного знаку, істинного доказу мужності, я зробив вільним
ваше місто, врятоване від ярма тирана; крім того, звільнивши і сенат, і римський народ,
я повернув їх до первинного блиску і сяйва" .
XLVIII. З першої книги Церковної історії Сократа; глави 18-ї; про того ж самого царя…
...Після ж цього цар Костянтин, ставши дуже турбуватися про справи, що
стосувалися християнства, відкинув язичницькі релігійні обряди і поклав кінець поєдинкам
гладіаторів. Свої ж зображення поклав на зберігання у капищах...
XLIX. Стефана Вострійского, проти юдеїв; глава 4-та
...Для спогадів про святих ми зробили їхні зображення, як, наприклад, Авраама, і
Ісаака, і Якова, і Мойсея, і Іллі, і Захарії, і інших пророків і святих мучеників, які були
вбиті заради Бога, − щоб кожен, хто бачить їхнє зображення, згадував про них і
прославляв Того, Хто прославив їх...
L. Його ж:
...Що ж до ікон ми спокійні, тому що будь-яка справа, що здійснюється в ім'я Боже,
прекрасна і свята. А що стосується до ідолів і кумирів, то геть [від них]! Бо і вони самі −
непотрібні і жахливі, і ті, хто їх робить; тому що є одне зображення святого пророка і
інше − статуя і дерев'яний бовван Кроноса і Афродіти, [і сонця і місяця]. А оскільки
людина походить за образом Божим, то вона служить предметом поклоніння; змій же,
так як він − образ диявола, є нечисть і мерзота. Якщо ж ти відкидаєш від себе те, що
зроблено руками, то скажи, юдей, що на землі є нерукотворним [з числа предметів], яким
віддається поклоніння? Чи не був творінням рук кивот Божий? Вівтар, і чистилище, і
Херувими, і золота стамна, що мала манну, і трапеза, і внутрішні скинія, і все, що Бог
назвав “Святеє Святих”? Хіба не були рукотворними Херувими, образи ангелів? Що ти
говориш? Якщо ти називаєш їх ідолами, то яку дасиш назву Мойсею, який їм поклонився і
також Ізраїлю? Поклоніння − ознака шанування, яким чином і ми, грішні, поклоняємося
Богу, [коли] прославляємо Його божественним служінням і достойним шануванням і
тремтимо, як перед Творцем і Володарем нашим; Ангелам ж і рабам Божим
[поклоняємося] з метою шанування Бога, як творінням Божим і підпорядкованих Богу.
Оскільки ікона є ім'я і подобу того, хто на ній намальований, то тому за допомогою як
письмових знаків, так і зображень ми завжди і згадуємо про страждання Господа і
святих пророків, які записані в Законі і у Євангеліях...
LI. Святого Григорія Назіанзина, з Слова, промовленого проти злочинця Юліана12
...Зображення, досі виставлені в публічних місцях, носять знаки його рани від удару,
нанесеного з причині цього [злодіяння]...
LII. Золотоустого, з тлумачення [книги] праведного Іова
“У всьому цьому не згрішив Іов, і не сказав на Бога нічого безумного” (Іов.1: 22).
Подібно до того як на іконах, щоразу як пишемо фарбами чиюсь історію, надписуєм: такийто присвятив; так і тут, намалювавши образ його душі, той, хто написав цю книгу, роблячи
приписку знизу, ніби на обідку [картини], каже: “У всьому цьому не згрішив Іов...”
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LIII. З “Життя” святого Костянтина; з книги 4-ї
... А оскільки сильно його дух був укріплений силою богонатхненної віри, будь-хто міг
би зрозуміти і з наступного, беручи до уваги те, що він сам велів малювати свій образ на
золотих монетах так, що він, здавалося, дивився вгору, будучи звернений до Бога, на
зразок того, хто молиться. Таким чином, його зображення поширювалось по усій
римській землі; у деяких же містах, у самих царських палацах, на зображеннях, які
перебували на верху одвірків, він був зображений стоячи прямо, дивлячись вгору на небо, з
простягнутими руками, з виглядом, що молиться. Таким, отже, чином, він сам
зображував себе на картинах, що молиться...
LIV. З третьої книги того ж [твори]
...Таким, отже, чином помирала мати царя, достойна великої честі як заради
боголюблячих їй діянь, так і через прорісшого з неї надприродної і дивної рослини, яку
справедливо шанував, крім усього [іншого], і за благочестя у відношенні до тієї, що
народила його: він до такої міри вчинив її богобоязливою, поміж тим, що вона раніше не
була [такою], що, здавалося, вона була їм вчинена ученицею всіх Спасителя з самого
початку. І до такої міри він вшанував її царською гідністю, що у всіх народів і у самих
військових полків вона була проголошена царицею Августою, також і її образ відтискали
на золотих монетах...
LV. З четвертої книги того ж твору, глави 69-ї
...Ті, які жили в царському місті разом з самим сенатом і римським народом, лише
тільки дізналися про смерть царя, то, їх обтяжені жахливою і нещасною звісткою,
підняли нестримний плач. Лазні закривалися, також і ринки, і заборонялися всенародні
видовища і все, що робити було за звичай у людей, що веселяться через безділля життя.
Ті ж, які раніше проводили час у насолодах, [тепер] прямували з потупленим зором і всі
разом прославляли того блаженного, улюбленого Богом, воістину достойного царської
влади. І про це провіщали не самими тільки криками, але, приступаючи до справ,
вшановували його і мертвого, абсолютно так, як якщо б він був живий, присвячуючи йому
зображення: вони зобразили на намальованою фарбами картині вид неба, а поверх
небесного зводу за допомогою живопису показали його, що відпочиває в ефірному місці
перебування...
LVI. З глави 73-ї того ж [твору]
...Отже, подібним до цього чином той преблаженний через спадкоємство синів
ставав замість одного численним, так що, завдяки спорудженню зображень, серед усіх
народів він шанувався разом зі своїми дітьми...
LVII. Феодорита, єпископа Кіпрського, і Поліхронія, з тлумачення на книгу Єзекіїля
...І як римляни, малюючи зображення царів, оточують [їх при цьому] охоронцями і
зображують також і поневолені племена, подібним чином [бачимо] і тут [тобто в
тлумаченому місці книги пророка], оскільки цар у видінні зображує бога, як би сидячого
на престолі, [причому видіння] вказує образ всіх речей, які є на землі, і про те, що
потрібне для прикрашання того Образу, воно розповідає так, що вчить про панування
Боже над усіма речами...
LVIII. Його ж [тобто Поліхронія]
“...І ти, сину людський, візьми собі цеглу і поклади її перед собою, і накресли на ній
місто Єрусалим; 2 і влаштуй облогу проти нього,  і зроби укріплення проти нього, і
насип вал навколо нього, і розташуй стан навпроти нього, і розстав навколо проти нього
стінопробивні машини...” (Єз.4: 1-2)
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Тлумачення: Якщо ти боїшся говорити проти народу і передбачати про знищення
міста, і руйнування храму, і тих нещастях, які мають через це відбутися, то оголоси це
іншим способом, щоб тобі і тих напоумити, і показати своє людинолюбство. І взявши,
каже [Господь], цеглину, намалюй на ній місто. Нехай буде надписано і ім'я міста, так щоб
було відомо, що це − Єрусалим. Зобразити ж місто, оточи зображений на картині вид
валом, де знаходиться безліч війська. Війська ж нехай виступають згідно з військовим
порядком. Бо словом полки означається це, тобто стоячі в стрункому порядку військові
легіони, які не тільки забезпечені зброєю, а й несуть з собою облогові знаряддя, якими
повалять ці стіни. Бо це означає [вираз]: розстав стінопробивні машини. Гідним вельми
великого подиву чином він показує, що безліч [війська] тільки стоїть біля міста; показує
для того, щоб, страхом перед бідами привести (народ) у здригання, відхилити його від
протизаконного способу життя.
LIX. З свідчення святого Євстафія13, який також [називається і] Плакидою
...Коли одного дня він, як зазвичай, з військом і з усією свитою відправився в гори на
полювання, то перед ним появилось стадо оленів, які паслося. І розділивши, як звичайно,
своє військо на партії, він став їх переслідувати. Коли ж все військо було зайняте ловом
оленів, то найбільший з усього стада і найкрасивіший, відокремившись від стада, кинувся
через ліс по більш густим лісовим місцях і непрохідним просторам. Плакида, побачивши
його і загорівшись бажанням його схопити, покинувши всіх, з небагатьма воїнами почав
його переслідувати. А коли співтовариші, знесилились, тільки він один не втомлювався від
переслідування. І після того як, в силу промислу Божого, і його кінь не знесилився, і сам він
не відступив у страху перед незручністю місця,− він, переслідуючи довгий час, виявився на
далекій відстані від свого війська. Олень же втік, а той, зайнявши вершину скелі, коли
разом з ним не було нікого, зупинився, дивлячись кругом по всіх сторонах і розмірковуючи
про те, яким би чином йому оволодіти оленем. Але всемудрий і милосердний Бог, який
придумав всілякі шляхи для спасіння людей, з Свого боку уловив його на полюванні; не як
Корнилія через посередництво Петра, але, як Павла-переслідувача, за допомогою Свого
явлення. Бо, коли Плакида стояв довгий час і, з одного боку, пильно дивився на оленя, а з
іншого − дивувався його величиною і дивувався щоб його схопити, Господь показав щось
дивовижне такого роду, що не було неправдоподібним і не перевершувало висоти Його
могутності; але, подібно до того як у час Валаама, вклавши дар слова в ослицю, викрив
його намір14, так і тут показав цього [щось подібне ж]: образ святого хреста на рогах
оленя, який сіяв сильніше сонячного блиску, а серед рогів − образ богоносного Тіла, яке Він
зволив прийняти заради нашого спасіння. І, вклавши в оленя людський голос, став кликати
до себе Плакиду, кажучи: о Плакидо, навіщо переслідуєш Мене? Ось Я заради тебе
постав тут і з'явився тобі у цій тварині. Я є Ісус Христос, Якого ти шануєш, не знаючи
Його. Бо діла благодійності твоєї, які ти звершуєш по відношенню до нужденних, стоять
переді Мною, і Я прийшов, щоб через посередництво цього оленя відкрити Себе тобі, і, з
Свого боку, вловити тебе, і затримати сітями Мого людинолюбства. Бо несправедливо,
щоб людина, яку Я люблю за його добрі справи, служив демонам нечистим і ідолам –
мертвим і німим. Бо заради цього Я прийшов на землю у цьому вигляді, в якому ти тепер
бачиш, бажаючи спасти рід людський...
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LX. Святого Леонтія, [єпископа] міста Неаполя на острові Кіпр, з 5-ї книги проти
юдеїв
...Ми хочемо врешті, хочемо з готовністю, влаштувати захист і написання
достойних шанування зображень, для того щоб були загороджені уста безбожних, які
говорять неправедне. Бо це передання − згідно з законом, і воно не наше. Справді,
послухай Самого Бога, що говорив Мойсеєві, щоб він влаштував зображення двох
Херувимів − різьблених і вилитих з металу, які осіняли чистилище (вівтар). І знову: Бог
показав Єзекіїлю храм, який мав, каже [Писання], різьблені обличчя левів, і [зображення]
пальм, і людей, і Херувимів, від самої підлоги навіть до стелі храму. Це слово воістину
страшне! Бог, що заповів Ізраїлю, щоб він не будував а ні кумира, ні образу, ні подоби
того, що є на небі і що на землі, Сам велить Мойсею влаштувати храм, повний образів і
різьблених зображень левів, і пальм, і людей! І Соломон, взявши подобу із закону,
влаштував храм, повний мідних різних творінь, [що зображали] волів, і пальми, і людей, і,
поміж тим, не був засуджений Богом. Тому, якщо ти бажаєш засуджувати мене через
ікони, то перше осуди Бога, що звелів робити це, так щоб у нас залишився спогад про
Нього...
LXI. Його ж, з 5-ї книги
...Знову висміюють нас через чесний хрест і як влаштування зображень, які своїм
першообразом мають Бога, так і поклоніння їм, називаючи нас ідолослужителями і
шанувальниками дерев'яних богів, [висміюють] люди, які зовсім не вірують в Бога. Якщо
ж я, як ти кажеш, безбожник, шаную дерев'яного Бога, то, звичайно, також почитаю і
багатьох. А якщо я шаную багатьох богів, то, звичайно, потрібно було б мені, даючи
клятву, говорити: клянусь богами, подібно до того як і ти, бачачи одне тельця, говорив
це боги твої, Ізраїль (Ісх.32: 4); але ти не сподобився коли-небудь почути це з вуст
християн; а перелюбна і невірна синагога завжди має звичку описувати ціломудрену
Христову Церкву як блудницю...
LXII. його ж
...Бо зображення святих, і ікони, і образи і з нашого боку використовують для
поклонінням не як богам. Бо якби ми поклонялися дереву ікони як Богу, то, звичайно,
повинні були б поклонятися і іншим шматках дерев і не спалювали б ікони у вогні, як
часто [поміж тим, буває], після того як буде стерте [з неї] зображення. І, в свою чергу,
до тих пір поки шматки дерев, що становлять хрест, зв'язані один з одним, я поклоняюся
цьому образу заради розп'ятого на ньому Христа, а після того, як вони бувають
відокремлені один від одного, кидаю їх і спалюю. І подібно до того, як отримавши наказ
царя, скріплений печаткою, і поцілувавши цю печатку, віддав шану не глині, не аркушу
папірусного паперу або свинцю, але віддав повагу і поклоніння царю, так і ми, сини
християн, поклоняючись зображенню хреста, поклоняємося не природі дерева, але,
дивлячись на [свого роду] печать і перстень з печаткою і образ Самого Христа, [тобто
хрест], через нього вітаємо і поклоняємося Тому, Хто був на ньому розп'ятий ...
LXIII. його ж
...І з цієї причини зображую і малюю Христа і страсті Христові, у церквах, і
будинках, і на площах, і на іконах, і на плащаницях, і у внутрішніх кімнатах, і на одязі, і у
всякому місці, для того щоб, постійно дивлячись на це, я пригадував собі і не забував,
подібно до того як ти завжди забував Господа Бога твого. І як ти, поклоняючись книзі
Закону, поклоняєшся не природі шкіри і чорнила, але Божим словам, які знаходяться в ній,
так і я поклоняюся зображенню Христа, не природі дерева і фарб, − нехай не буде
цього! − але, поклоняючись бездушному образу Христа, через нього, мені здається,
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пам'ятаю про Самого Христа і поклоняюся Йому. І як Яків, взяв від братів Йосифа, після
того як вони його продали, закривавлений − квітчастий одяг, зі сльозами всіляко цілував
цю одежу і поклав її перед своїми очима, ридаючи не за одягом, але вважаючи, що через
неї цілує Йосифа і міцно тримає його в обіймах; так і ми, сини християн, цілуючи устами
зображення Христа, або Апостола, або мученика, душею, як думаємо, вітаємо Самого
Того Христа або Його мученика ... Адже, як я багато разів сказав, у всякому вітанні і у
всякому поклонінні [зазвичай] досліджується мета [того і іншого]. А якщо ти
звинувачуєш мене, кажучи, що я поклоняюся дереву Христа, то чому не звинувачуєш
Якова, який схилився на верх жезла Йосифа? (Бут.47: 31) Але цілком зрозуміло, що він
вклонився не дерево вшановуючи, але через дерево вклонився Йосифу, як і ми через хрест −
Христу. Адже і Авраам поклонився нечестивим мужам, які продали йому могилу, і схилив
коліно на землю, але вклонився їм не як богам. І знову, Яків благословив Фараона, який був
нечестивим і ідолослужитилем, [поклонився він] і Ісаву сім разів, але не як Богу. Дивись,
як багато привітань і як багато поклонінь я показав тобі, намальованих як на картинах,
так і природних, які не накликали на себе осудження! А після того як ти побачиш, що я
поклоняюся зображенню Христа, або Його Пречистої Матері, або святого, то відразу
починаєш обурюватися і злословити, і поспішно тікаєш, немаючи совісті і називаєш мене
ідолослужитилем; тремтиш і червонієш від сорому, бачачи, що я щодня руйную у всьому
всесвіті капища ідолів і споруджую храми на честь мучеників. Якби я поклонявся ідолам,
то чому [в такому випадку] шаную мучеників, які знищили ідолів? А якщо я, як ти кажеш,
шаную дерева, то чому [в такому випадку] шаную святих, які спалили дерев'яні статуї
демонів? Якщо ж шаную і каміння, то як [же в такому випадку] прославляю апостолів,
розбивши кам'яних ідолів? Якщо я шаную зображення неправдивих богів, то як [же в
такому випадку] прославляю, і хвалю, і звершую свята на честь тих юнаків, які здійснили
подвиг у Вавилоні і не поклоняться золотому ідольському зображенню? Але воістину
велике озлоблення беззаконних, велике осліплення! О юдей, велика твоя безсоромність і
нечестя! По справедливості істина терпить від тебе образу! “Встань, Боже, захисти
діло Твоє” (Пс.73: 22) Промов вирок і розсуди нас з народом неправедним, але нечестивим
і чужим і таким, що постійно дратує Тебе...
LXIV. його ж
...Отже, якби я, як багато разів мною сказано, поклонявся дереву та каменю як
Богу, то [в такому випадку] і я сказав би дереву та каменю: “Ти породив мене” (Єр.2:
27). А якщо я поклоняюся зображенням святих, краще ж − святим, і також поклоняюся і
вшановую подвиги святих мучеників, то як ти, о нерозумний, називаєш це ідолами? Адже
ідоли є подоби неправдивих[богів], перелюбників і вбивць, і тих, хто приносить в жертву
дітей, і тих, які є люди легкодухі, − а не пророків і не Апостолів. І для того, щоб мені
частково представити короткий і найвірніший приклад щодо християнських і еллінських
подоб, − послухай! Халдеї мали у Вавилоні всілякі музичні інструменти, за допомогою
яких вони шанували зображення демонів. І сини Ізраїля також мали інструменти,
принесені з Єрусалиму, які вони повісили на вербах15 інструменти на вербах”. Вже для
перекладачів Тори на грецьку (переклад сімдесяти тлумачів) музичні терміни над
псалмами були незрозумілі...
Тлумачення: І те і інше були інструменти, і арфи, і гуслі, і флейти, які сини Ізраїля
повісили на вербах. Але одні зроблені для слави Божої, а інші, подібні [тим], для
шанування демонів. Таким, взагалі чином розмірковуй і про ікони і про еллінські і
християнські зображення, [тобто] що ті влаштовані для слави диявола і нагадуванням про
нього, а ці − для слави Христа, і апостолів, і мучеників, і святих Його.
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LXV. його ж
...Отже, всякий раз коли побачиш, що християнин поклоняється хресту, зрозумій,
що він поклоняється заради розп'ятого [на ньому] Христа, а не природи дерева, так як
[інакше] ми поклонялися б усім польовим деревах, і зовсім так, як Ізраїль поклонявся лісам
і деревам, кажучи: “ти − мій... Бог, і ти породив мене” (Єр.2: 27). Ми ж [чинимо]не так,
але в церквах і будинках маємо пам'ятники і картини страждань Господніх і тих, що
подвизалися заради Нього, роблячи все заради Самого нашого Господа. І знову: скажи, о
юдею! яке писання звеліло Мойсеєві поклонитися його тестю Іофору, який був
ідолослужитель? І Якову − [щоб він поклонився] Фараону? І Аврааму − [щоб він
поклонився] синам Емора? Хіба ті люди були праведні і пророки? І [яке писання звеліло]
Даниїлу [поклонитися] Навуходоносору, який був нечестивим? І якщо ті робили це заради
земного і швидкоплинного життя, то чому ти звинувачуєш мене за те, що я поклоняюся
святим пам'ятникам святих, вираженим через живопис та оповіді, також і страждання і
подвиги, через які щодня отримую благодіяння і очікую вічного і постійного життя?
LXVI. З Церковної історії Феодорита; з 4-го тому
...Близько ж до часу цього консульства в 25-й день місяця грудня сталося диво −
дивне, і безмірне, таке, що приводить в здивування вуха всіх людей. Бо чоловік, що звався
Олімпій, як зазвичай підстрибом ходив біля іноходця, що належав Євфимію, керівнику
єресі Арія,− коли він був в лазні Єленіанського палацу, в теплій банній кімнаті, і побачив
деяких з тих, що милися, які звеличували догмат про Єдиносущного, то сказав саме
такими словами: справді, що [таке] є Тройця? На який стіні вона написана? І, взявши
свої дітородні частини, сказав: ось і я маю трійцю; так що ті, хто там опинилися [були
присутні], обурені, мали намір убити його, але були стримані певним пресвітером
Магном, який [перебував] в обгородженій стіною місці [церкви] Святих Апостолів,
людиною достойною подиву і таким, що шанує Бога, який сказав їм, що [це] зовсім не
може залишитися прихованим від ока всевидющої Правди, який ретельно записує [все]. А
коли вони, з поваги до цього чоловіка, перестали хвилюватися, то Олімпій пішов [з цієї
кімнати в іншу] і, як зазвичай, вимившись в теплих ваннах, відправився до басейну з
холодною водою, який одержував води з джерела, що виходило в середині священного
вівтаря святого храму першомученика Стефана, −будинку, який в давні часи був
побудований Авреліаном, що прославився достоїнствами, властивими правителям. Тому,
я думаю, ця вода і удостоюється божественної уваги. Спустившись в басейн, він дуже
швидко вийшов наверх, взиваючи: змилуйтесь наді мною, змилуйтесь! − і дряпаючи своє
тіло, відокремлюючи його від кісток. Всі ж, які були біля нього, схопивши його і
обгорнувши в простирадло, поклали його, що боровся зі смертю, на місце і стали
запитувати: що [це] міг бути за випадок? І Олімпій сказав: я побачив чоловіка,
одягненого в білу сукню, який увійшов до мене у водойму, і облив мене трьома відрами
гарячої води, і говорив мені: не промовляй хули! Ті, хто були разом з ним по своїх
потребах, взявши його на носилки, перенесли в іншу лазню, розташовану біля церкви
аріан. Коли ж вони бажали зняти з нього простирадло, то разом [з тим] розтерзали все
його тіло, і, таким чином померши, він віддав свій дух. Це стало відоме майже по всій
імперії. Деякі ж говорили про потерпілого, що він колись з тієї релігії, яка прославляла
єдиносущну [Тройцю], другим хрещенням перейшов у єресь Арія. А після того як те, що
сталося, дійшло і до царських вух − а [царем] був Анастасій, − то [останній] повелів, щоб
ця чудна подія була зображена фарбами на іконі і щоб [вона] була прикріплена поверх
басейну. Якийсь же Іоанн − диякон і доглядач вищеназваного храму святого Стефана,
першого з мучеників, чоловік, який не менше за когось іншого виявляв ревність на захист
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догмату про єдиносущність [Сина з Отцем], зробив зображення на іконі, але не просте;
бо він написав імена тих, хто там мився і бачив [чудо], також і те, де кожен жив, а
понад те, і імена тих, хто прислуговували при водах. Ця ікона, до сьогодні свідчить [про
те чудо] і нерушимо стоїть при [самому] вході в четвертий портик багато разів
названого молитовного будинку. А так як за тим чудом відбулося [інше] чудо, то
непристойно не звернути на нього увагу, тому що воно було з подібним же змістом. Про
це саме, хоча воно і дуже свіже за часом, я не відмовлюся говорити. Саме ті, хто
належав до партії Арія, побачивши, що тріумф [прихильників догмату про
единосущність Отця з Сином] посилюється, настійно просили того, кому було довірено
піклування про Єленіанський палац, як того, що керував управлінням і лазнею, щоб він,
знявши зображення, сховав його . Він, знайшовши для себе хитро придуманий привід:
вологість, яка появлялася від води, забрав ікону, як би зіпсовану, і, кажуть, сховав її під
приводом виправлення. Цар робив повторні в певний час подорожі в кожну порізно
царську місцевість; прийшовши і туди, він відшукував ікону; і, таким чином, вона знову
була прикріплена на стіні. Відразу ж божественний судний гнів, напавши на Євтихіана −
бо це було ім'я у префекта будівель, − зробив так, що його праве око розтеклося;
привівши ж і інші його члени в досить жалюгідне трясіння, влаштував так, що він
прийшов до святого молитовного дому, де, вірили, що спочивала частина освячених
останків дивних мужів Пантолета і Марина. Місце це називалося “згодою”, внаслідок
того що там за великого царя Феодосії сто п'ятдесят п'ять єпископів, зібравшись,
прийняли вчення про єдиносущну божественну Тройцю за загальне і [всіма] визнане;
проголосили також і те, що Господь прийняв людську плоть від Діви, [і, таким чином],
стали винуватцями цієї назви [місця]. Коли ж він, перебуваючи [тут] близько семи днів,
не приносив собі ніякої користі, але у нього навіть і “удесні близнята” (рос. “удесная
близнята”) виявилися поїденими [хворобою], то посеред однієї з ночей той помічник
диякона, якому дісталося за жеребом перебувати [там] цілу ніч, побачив уві сні, що
з'явився якийсь цар і, показуючи рукою на хворого, говорив: чому ти цього прийняв до
себе? Хто привів його сюди? Це − той, який тісно з'єднався з тим, хто промовляє проти
Мене хулу. Це − той, хто приховав зображення чудової події. Клірик, вставши, розповів
те, що він побачив [уві сні], сказавши, що до числа неможливих справ належить те, щоб
цей чоловік зцілився від своєї недуги. У цю ж ніч Євтихіан, як нібито приведений своїми
болями в сонний стан, побачив якогось юнака-євнуха, одягненого в сяючу одяг, який
говорив йому: що з тобою? Коли ж [цей] сказав: вмираю, з'їдений [хворобою] і не
отримую зцілення, то почув того, хто говорив: ніхто не може тобі допомогти. Бо Цар
вельми гнівається проти тебе. Цей став благати і сказав: до кого мені звернутися з
проханнями або що мені зробити? Той сказав: якщо бажаєш бути звільненим [від
хвороби], то негайно вирушай в лазню Єленіанського палацу і спочинь поблизу
зображення спаленого аріанами. Відразу ж прокинувшись, він почав кликати на ім'я
одного з тих, що прислуговували. Вони ж злякалися, тому що вже протягом трьох
минулих днів він був одержимий німотою. І він почав розповідати їм і вмовив, щоб вони
відвели його відповідно до того, як було наказано [йому уві сні]. Досягнувши ж того місця
і будучи покладеним біля ікони, він спустив подих. Бо з'явився чоловік, кажучи про розлуку
душі від тіла як про одужання [від хвороби], сказав істину ...
LXVII. Святого Анастасія, [з] святої гори Сінай
…На відстані чотирьох миль від Дамаска знаходиться місцевість, яка називається
Карсатас. У цій місцевості є храм Святого Феодора. Сарацини, увійшовши, оселилися в
цьому храмі, наповнивши його всіляким брудом і нечистотою, через змішування з
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жінками, і дітьми, і безсловесними тваринами. Отже, коли в один з днів вони у дуже
великому числі сиділи і розмовляли, один з них кинув стрілою в ікону святого Феодора і
поранив праве плече, [з якого] відразу виступила кров і потекла вниз до нижньої частини
ікони, в той час як всі дивилися на те, знамення що трапилося, і на встромлену в плече
святого стрілу, і на текучу вниз кров. І все-таки ті, які побачили це чудесне знамення, що
відбулося, не схаменулися. Той, хто кинув стрілу не розкаявся. Жоден з них не зніяковів.
Вони не пішли з храму. Не перестали його оскверняти. І, проте ж, понесли найбільше
покарання. Бо так як їх [тобто сарацинів], було двадцять чотири сімейства − які,
оселилися в храмі, то всі вони в продовж небагатьох днів загинули жорстокою смертю,
поміж тим в тій же самій місцевості в ці ж самі дні, за винятком тих, що жили в храмі,
ніхто з цих [тобто невірних, більш] не помер. Справді, ця пронизана стрілою ікона існує
ще й досі, маючи на собі і рану, заподіяну стрілою, і слід крові. Багато ж зі свідків
[цього] і тих, що опинилися [свідками] в той час, коли сталася ця дивна пригоду, живі і
тепер. І я, тому що бачив його ікону [св. Феодора] і обміркував [те, що трапилося],
написав про те, що бачив...
LXVIII. З життєпису святого Симеона-чудотворця; розповідь Аркадія, архієпископа
Кіпрського; чудо сто тридцять друге
...І сталось, що у ті дні, Один чоловік − торговець міста Антіохії, внаслідок впливу
лукавого демона був одержимий жахливою зневірою і довгий час оскільки був
неспокійним, то душив-душив його, перегороджуючи [саме] його дихання. Цей,
прийшовши до святого, і за його молитвам отримавши зцілення, і ставши таким, як ніби
він не зазнав ніякого нещастя, і повернувшись до свого дому, з почуття вдячності
спорудив на честь нього статую в громадському і примітному місці міста, поверх дверей
його купецької лавки. Деякі ж з невірних, побачивши її, з такою пошаною прикрашену
факелами і покривалами, і, сповнившись ревнощів, цілковито збентежили подібних до них
безпутних людей, так що зібрався натовп і бентежно кричав: нехай помре той, хто
зробив це, і статуя нехай буде скинута! І сталось, за Божим домобудівництвом, що
цього чоловіка тоді не виявилося [в наявності] в його будинку; тому що вони ревно
намагалися убити його, причому одні кричали одне, інші − інше. Бо порочність їх перед
Богом була вельми сильна і велика і заздрість безмірна, під впливом якої вони діючи
зібралися в це місце, подумавши, що знайшли слушну нагоду провести заколот проти
святого, збезчестити його за те, що він часто викривав віроломство і оману тих з них,
які в усьому наслідували еллінам. Оскільки, так як вони не могли стримувати настільки
великої своєї люті, то звеліли одному з воїнів піднятися вгору по сходах драбини і скинути
зображення. Він же, піднявшись вгору і тільки простягнувши руки для того, щоб зробити
те, що було наказано, відразу зірвався, впавши зверху вниз на землю, і в натовпі сталося
велике хвилювання. І, збурені, вони наказали іншому піднятися вгору; [але] і той,
простягнувши свої руки для того, щоб скинути ікону, таким же чином зірвався на землю.
І коли це сталося, то всі, схвилювавшись, почали осіняти себе знаком хреста. А ті
невірні, прийшовши в ще більшу шаленство, наказали і третьому піднятися для цієї мети,
і коли і він простягнув свої руки для того, щоб повалити зображення, то і він подібним
же чином з шумом звалився на землю. Тоді великий страх напав на всіх вірних, які стояли
довкола. І, жахаючись внаслідок озлоблення і зухвалості невірних і тих нечестивих мужів,
вони, з молитвою поклоняючись іконі, пішли ...
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LXIX. Святого Іоанна Золотоустого, з промови на слова: Зрозумій, що ти проходиш
посеред сітей
...Тому не будемо сумувати, улюблені, і нехай не падати [духом] з причини
справжнього лиха, але почнім дивуватися мистецтву Божої мудрості! Справді, через що
диявол сподівався знищити наше місто, через це Бог його підняв і відродив. Бо диявол, для
того щоб зруйнувати і саму основу міста, вселив деяким беззаконним людям, і вони
зневажили статую царів...
LXX. його ж
...А після того як це сталося з зухвалістю вчинені діяння і деякі нечисті і беззаконні
люди, знехтувавши закони, скинули статуї, то вони всім погрожували також і
небезпекою, яка перевищує [сили] кожного [з нас] порізно. І так як цар роздратований,
то тепер ми боїмося за саме життя; втрата майна в майбутньому вже не буде
засмучувати, але замість того − інше. Я чую, що всі говорять: нехай цар візьме майно, ми
охоче підемо з площ і з осель нехай тільки хто-небудь дасть обіцянку врятувати нам
[хоча б] наше оголене тіло. Тому, як тоді, перш ніж наблизився до нас страх через
смерть, засмутила і втрата майна; [так тепер], після того як зухвало були здійснені ці
протизаконні діяння, він, увійшовши, видалив печаль, яка сталася від тієї втрати...
LXXI. його ж
...Навіть якщо б хто-небудь і не займався грабунком, але виявився в печері
розбійників, то хіба не знаєш, що він піддається одному і тому ж покаранню, що і вони? І
навіщо я кажу про те, що стосується розбійників? Всі ви, без сумніву, знаєте і
пам'ятаєте, [що] коли деякі мерзенні люди і обманщики скинули у нас статуї, [то не
тільки вони], а й ті, які виявилися взагалі присутніми при цьому, що сталося, були швидко
схоплені і приведені разом з першими на судилище, і зазнали всякого роду покарань...
LXXII. Феодорита, єпископа Кіпрського, з Боголюбивої історії, про македонянина
Асіаніта
...А коли в інший час дуже лукавим демоном місто було приведено у несамовитість,
як нібито [його] справді переслідувала хвороба, то вони [тобто громадяни], під впливом
люті, безумно вчинили щодо царських статуй.
LXXIII. З Церковної історії Феодора − константинопольського читця, про якогось
єретика Паладія
...Єпископ же Антіохії Паладій, діючи на догоду царю, став нехтувати тих, які
слідували за святими оприділеннями, які були в Халкидоні16, і поруйнував ікони святих
Отців...
LXXIV. З життєпису святого Костянтина; з третьої книги, гл.4-та
... Отже, одні справи у нього відбувалися бажаним чином; справи ж що походили
від заздрості злоби, які жахливо тривожили тих, що знаходилися в церквах Олександрії,
як породжували чвари і між фіванцями, і єгиптянами, так і інші чималі лиха, так як “ті”
самі повставали в кожному місті: оскільки єпископи повставали проти єпископів і
народи проти народів і тільки що не відбувалося зіткнень, тільки що вони не вбивали
один одного17; так що можна зрозуміти, що вони робили нечестиві справи і безумно
ображали царські зображення внаслідок несамовитості розуму ...
LXXV. З Церковної історії [Феодора читця] про тих, які мислили однаково з
Діоскором18
...Бо він дійшов до такого ступеня зухвалості, що знищив зі священних диптихів
навіть і імена блаженних пастирів, які колись там були і винищив їхні зображення,
тиранічно їх спаливши...
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LXXVI. З тієї ж самої Історії, про єретика, який прийняв константинопольський
престол після Македонія
...Ця нечестива людина, відправляючись на зібрання і наказуючи уважно оглядати
священні будинки, щоразу як де-небудь знаходив намальованого на іконі Македонія, то, не
знищував її, але звершував і служби Богові...
LXXVII. З тієї ж самої Історії, про Юліана і Тимофія
...Деякі з тих, що раділи через заворушення сповіщають, що цей Юліан проявив
однаковий образ думок з єпископом Тимофієм через вищеназваного Македонія; сповіщають
і привід, через який він виявляв однаковий образ мислення. За допомогою своїх слуг, дуже
скоро поставив перед собою [Македонія], в той час як в єпископському будинку були
присутні і цивільні правителі, вони стали примушувати його піддати анафемі визначення
яке було в Халкидоні на соборі. Старець же, молячись перед намальованими в Константинополі фарбами зображеннями померлих жерців [християнських] − архієпископів Флавіана
і Анатолія19, за допомогою яких Халкидона собор, який відбувся набув чинності, вигукнув:
якщо не бажаєте прийняти постанови згаданого святого собору, то придайте анафемі
зображення єпископів і знищіть їхні священні диптихи...
LXXVIII. Золотоустого, зі слова про святого Флавіана Антіохійського
...І натовп показав себе тим, чим він саме є; бо, ідучи за необачним поривом, як
вождем, він направився проти царських зображень і пам'ятників і, скинувши їх, тягнув на
площу. Бо лють зробила його думки несамовитими і гнів покрив сліпотою розсудливі
роздуми...
LXXIX. З тієї ж промови, де містяться слова патріарха Флавіана до великого царя
Феодосія
...Ми згрішили, о царю! Чи не приховуємо гріха, проти якого говорить навіть і
творіння. Не заперечуємо несамовитість, якою ми запалали проти твоїх зображень,
краще ж [сказати]: проти самих себе; але, як засуджені, чекаємо милості...
LXXX. І знову з того ж слова, з промови святого Флавіана
...Не знищ стільки багато зображень через одне мідне зображення; не знищ стільки
багато божественних образів з причини одного, зробленого з міді, образу, який легко
може бути вилитий з метал ...
LXXXI. Святого Григорія Назіанзина, з віршів
...Або не вчи, або вчи своїм способом життя. Чи не залучайте однією рукою [тобто
словами], другою ж [тобто справами], не відштовхуй від себе. Роблячи те, що
належить, ти найменше будеш мати потребу в промові. Живописець повчає головним
чином за допомогою зображуваних форм...
Тлумачення: Якщо, каже він, ти не будеш повчати своїм способом життя, то не вчи
своїм словом, щоб тих, яких ти залучиш своїм словом, ти не відганяв внаслідок того, що
не ведеш чесного способу життя. Бо, якщо ти робиш те, що належить, то ця належна
діяльність і буде словом вчення, подібно до того як живописець здебільшого повчає за
допомогою зображень.
LXXXII. його ж
...Не буде мною залишений у мовчанні і Полемон. Бо і між тими, про яких дуже
говорять, він дивовижний. Він раніше знаходився не в числі поміркованих і був вельми
мерзенним слугою задоволень. А після того як, сам по собі або за порадою якоїсь мудрої,
звичайно, людини − я не в змозі сказати − кого [саме], − він сповнився любові до
прекрасного, і відразу став настільки вище своїх пристрастей, що я запропоную одне з
його чудес. Якийсь нестримний юнак запросив блудницю; коли ж вона, кажуть, прийшла
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майже до входу в будинок, [де] над ним височів [зображений] на іконі Полемон, то,
побачивши цю ікону − бо вона була шанована, −відразу пішла, переможена побаченим,
засоромившись написаного, так ніби він був живим. ...
LXXXIII. Золотоустого, з [бесіди на] послання до Тимофія; з 8-ї [її] глави
“...Але будь взірцем для вірних” (1Тим.4: 12), у всьому показуючи себе зразком
прекрасних діл, тобто прикладом свого життя показуй сам себе ніби зображенням, яке
публічно виставлене [для його наслідування].
LXXXIV. З вітального Слова святому 6-му собору
...Знову Несторій, і знову Целестин і Кирил. Бо один розділив і роз'єднав Христа,
інші ж, сприяючи Господу, скинули того, хто розділив20. Ось − Ефес; і картини того, що
там було звершено, за допомогою неписаного слова, мовчки говорять про діла...
LXXXV. Древнього Климента21− до Олександра; з 7-ї книги Стромат
...Отже, він хвалить не тільки те, що прекрасне, але і сам усіма силами піклується
про те, щоб бути прекрасним, з хорошого і вірного раба, за сприяння любові, змінюючись
у товариша, з причини досконалості властивостей, які він чесно придбав шляхом
істинного вчення і багаторазового вправляючись. Отже, [він все робив] для того, щоб
досягти вершини знання, проявляючи старання щодо свого способу мислення і дій і будучи
скромним, будучи лагідним за своїм виглядом, маючи все те, що служить перевагами
справжнього гностика, дивлячись на прекрасні образи, [тобто] на багатьох патріархів,
які перед ним досягли успіху в чеснотах, дуже багатьох пророків, думаючи про
непораховане за числом Ангелів, які з нами [обертаються], і про Господа, Який − вище за
все, Який навчив і допоміг [нам] так, що стало можливим отримати життя, властиве
тим вождям...
LXXXVI. Святого Феодора, єпископа Пентаполя
...Знову [був] один чоловік, з знатних осіб тієї країни, на ім'я Діон, який багатьма
приношеннями прикрасив храм святого мученика і його вівтар покрив сріблом. І хтось з
його слуг, вкравши з його [будинку] багато грошей, зник. Діон не побіг ззаду ним з метою
переслідування, але, пішовши до зображення мученика, зліпив з воску модель його ікони і з
вірою в святого мученика прикріпив біля воріт, [які вели] з його будинку. І зараз молодий
слуга, як нібито кимсь переслідуваний, повернувся назад і прийшов до свого господаря,
маючи все з того, що він вкрав. Тому, після того як це стало всім відомо, жителі тієї
країни до сьогодні продовжують звершувати [теж саме проти] [рабів] які таємно
тікають...
LXXXVII. Святого Афанасія Олександрійського, з 3-ї книги проти аріан
...Але Син, будучи у власному розумінні Гілкою сутності Отця, природно, говорить,
що Йому належить те, що належить і Отцю (Ін.16: 15; Ін.17: 10). Тому відповідно [з
істиною] і послідовно до вислову: “Я і Отець одне” −Він приєднав: “розумійте..., як у
Мені Отець і Я в Ньому. У свою чергу, Він сповістив і це: хто бачив Мене, бачив і Отця
”(Ін.10: 30, 38, 14: 9) І в цих трьох висловах полягає один і той же зміст. Бо таким чином
дізнався, що Отець і Син є одне, знає, що Він перебуває в Отці, а Отець − у Сині. Бо
Божество Сина є Божество Отця, і воно знаходиться в Сині. І той, хто зрозумів це знає, що
той хто побачив Сина, побачив Отця. Бо в Сині споглядається Божество Отця. Будь-хто
дуже ясно може зрозуміти це і з прикладу, що стосується зображення царя. Бо на
зображенні царя є його вигляд і форма; і в царя є той вигляд, який знаходиться на
зображенні. Подоба царя на іконі у всьому [з ним] схожі, так що той, хто бачить
зображення, бачить на ньому царя, і, в свою чергу, той, хто бачить царя визнає, що це −
той, хто знаходиться на зображенні. Внаслідок того, що подібність не відрізняється [від
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першообразу], тому, хто бажає побачити царя після [того, як він бачив] зображення, −
йому зображення могло б сказати: я і цар − певим чином одне. Бо я є в ньому і він − у мені
і що ти бачиш у мені, це бачиш в ньому, і що ти побачив у ньому, це бачиш в мені; бо той,
хто поклоняється зображенню, в його особі поклоняється царю. Бо зображення містить
того форму і його вигляд...
LXXXVIII. Його ж, до префекта Антіох
...Що кажуть щодо цього ті, які нехтують [святі ікони] і забороняють поклонятися зображенням святих мужів, які нами написані заради спогадів [про останніх]?..
LXXXIX. Амвросія, єпископа Медіоланського, до царя Граціана, про
домобудівництво Бога Слова щодо прийняття [Ним] людської плоті
...Бог до плоті і Бог у плоті ... Але, кажуть, потрібно побоюватися того, щоб,
наділяючи Христу два керівних початки або двояку мудрість, ми не стали тими, хто
розділяє Христа. Отже, коли поклоняємося і Його Божеству, і плоті, то невже потрібно
боятися того, щоб не розділити Христа? Або коли в Ньому поклоняємося і Образу
Божому, і хресту, то хіба розділяємо Його? Зовсім ні!
XC. Кирила, патріарха Єрусалимського, з дванадцятого Оголошення
...Отже, якщо розшукує причину пришестя Христа, то звернися до першої книги
Писання. Протягом шести днів Бог створив світ, але світ [створений] заради людини.
Бо сонце, що блищить променями, звичайно, дуже світле, але воно, ми говоримо,
створене заради людини. І всі живі істоти походять для служіння нам. Трави і дерева −
для нашої насолоди. Все творіння створене прекрасними, але жодне з них не є образ
Божий, а тільки одна людина. Сонце створене одним тільки повелінням, людина ж −
божественними руками. Бо “Створімо людину за образом Нашим і за подобою” (Бут.1:
26). Шанується дерев'яне зображення земного царя; наскільки ж більше [повинен бути
вшановуваний] обдарований розумом образ Бога?..
XCI. Святого Василя, до святого Флавіана, про самарянку
...Господь наш, навчаючи інакше, [тобто] що поклоніння, [що здійснюється]
внаслідок чужоземного звичаю на [відомому] місці, неправдиве, каже: потрібно
поклонятися “духом і істиною” (Ін.4: 24), очевидно Самого Себе називаючи істиною.
Подібно до того як в Сині, як в Образі Бога Отця, говоримо, поклоняємося Отцю, так − і в
Дусі, який показує Собою Божество Господа...
XCII. Святого Григорія Назіанзина, щодо Хрещення
...Якщо на тебе після хрещення нападе гонитель світла − а він нападе, бо він вчинив
напад і на Слово і на Бога мого, на Світло, яке приховане тим, що бачимо, − то ти маєш
чим перемогти. Не бійся змагання! Постав перед собою Духа! Постав перед собою воду! І
після небагатьох слів: Поклавшись на печать, скажи: я − образ Бога. Мені не відмовлено,
як тобі, з причини зверхності, у вишній слави. Я одягнувся в Христа. Хрещенням я змінив
себе у Христа. Ти мені поклонися!
XCIII. Святого Іоанна Золотоустого, щодо Маккавеїв
...Можна побачити, що зображення царських рис блищать не тільки через золото і
срібло і дуже дорогоцінні речовин, але і на міді можна побачити ту ж саму вирізану
фігуру. І відмінність речовин не ображає гідності образу, і тим, що він зроблений з
речовини більшої ціннішої, не послаблюється цінність іншого, зробленого з гіршої
речовини, але царський вигляд однаково звеличує всі образи, і він [сам], анітрохи не
принижуваний речовиною, робить речовину, яка приймає [його образ], дорожчою...
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XCIV. Його ж, проти безбожного Юліана, з першого слова
...Що ж новий Навуходоносор? Бо цей по відношенню до нас аніскільки не показав
себе більш людинолюбним, ніж той древній, вугілля яке ще нас мучать, хоча полум'я ми
уникнули. Хіба не вказують на катування тіла і дари на честь святих, які знаходяться в
церквах для поклоніння з сторони вірних?
XCV. Його ж, про умивальниці
...Бо, як тоді, коли царські фігури і зображення присилаються і вносяться в місто,
начальники і народи виходять назустріч з благоговінням і страхом, вшановуючи не дошку,
не зроблене з воску зображення, але образ царя, так і творіння ...
XCVI. Северіана, [єпископа] Гавальского, про хрест; з четвертого Слова
...Ударив Мойсей об камінь, і один раз, і двічі (Чис.20: 11). Чому один раз і два рази?
Якщо він бере до уваги могутність Божу, то яка потреба у другому ударі? Якщо ж він
вдаряє безвідносно до могутності Божої, то ні другий, ні десятий, ні сотий удар не буде
в змозі щоб безплідна природа дала природу плідну. Отже, якщо [було] просто діло Боже
і не містило таїнства хреста, то було досить вдарити і один раз, досить було і помаху,
досить було і слова. Але це відбувається для того, щоб наперед зобразити образ хреста.
Ударив Мойсей, каже [Писання], і один раз, і двічі, не одним і тим же чином, але
накреслюючи образ хреста, для того щоб і нежива природа відчула благоговіння до
знамення хреста. Бо якщо, за відсутності царя, зображення займає місце царя, і в його
честь віддають поклоніння керівні особи і відбуваються свята, і начальники виходять
назустріч, і народи поклоняються, дивлячись не на дошку, але на образ царя, споглядаючи
не в його природі, але являючого себе на зображенні, то зображення безсмертного Царя
ще більш може розірвати не тільки скелю, а й небо, і весь всесвіт...
XCVII. З літопису диякона Ісидора
...Феофіл22, який промовив перед царицею Євдокією осуд Іоанну Золотоустому за
те, що він згрішив розділяючи думки єресі Орігена. Августа вороже ставилася до
вищезазначеного Іоанна з приводу винограднику вдовиці; і через цей гріх, Феофіл не міг
померти до тих пір, поки не було принесено зображення Златоуста; і, поклонившись
йому, він віддав свій дух...
XCVIII. Ієроніма, пресвітера Єрусалимського
...Оскільки ваше Писання ніде не велить нам поклонятися хресту, то для чого після
цього поклоняєтеся йому? Скажіть нам, юдеям і Еллінам, і всім, народам які вас запитують:
− О безумні і безсоромні серцем! Можливо, тому Бог і дозволив кожному народу,
хто шанує Його, взагалі поклонятися будь-чому на землі, що є ділом людини, щоб він
[тобто всякий народ] після цього не мав можливості звинувачувати християн за
поклоніння хресту і іконам. Тому, як юдей поклонявся кивоту Завіту, і двом херувимам −
вилитим з металу і золота, і двом скрижалям, які висік з каменю Мойсей, поміж тим як
Бог ніде не дав повеління поклонятися цьому або цілувати, так і ми, християни, цілуємо
хрест не як Бога, але − показуючи щире розташування нашої душі до Розп'ятого.
XCIX. Великого Симеона з гори Фавмаста, про ікони…
...Можливо, хто-небудь з невірних, будучи сварливим, почне сперечатися, кажучи, що
і ми, ті, що поклоняються в церквах іконам, повинні були бути зараховані до віруючих як до
бездушних ідолів. Нехай не буде, того, щоб ми це робили! Бо те, що роблять християни,
[оцінюється] вірою, і Бог наш, Який є істиною, співдіє нашим силам. Адже ми не
залишаємося при [тільки] фарбах, але згадуємо про образ, який став оригіналом [для
ікони], за допомогою картини, яка видима, споглядаючи Того, Хто невидимий,
прославляємо Його, як якщо б Він був присутній [серед нас видимим чином]. Віруємо не як
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такому, який не є Богом, але як Такому, який є воістину Бог; і святим не як таким, що не є
святі, але як таким, які є [такі] і живуть у Бога; також і самим духам, так як вони святі і
силою Божою допомагають достойним людям як потребують їхньої [допомоги]; ...
C. Анастасія, архієпископа Антіохійського, до єпископа Востри Симеону про суботу
...Бо подібно до того, як, за відсутності царя, віддається поклоніння його зображенню,
а коли він присутній, після цього [вже] зайве, залишивши першообраз, поклониться образові.
Однак, не потрібно його принижувати [тільки] тому, що йому перестають поклонятися
через присутність вживу того, заради якого йому [в вищевказаному випадку] поклоняються.
Щось таке, думаю, сталося і з тінню закону, тобто буквою; тому що Апостол називає його
тінню. Бо поки благодать зберігала час істини, святі пророкували образи, споглядаючи
істину ніби в дзеркалі. А після того, як прийшла істина, вони перестали думати, що
прекрасно жити відповідно образам і надалі їх дотримуватися. Бо коли присутні [самі] діла,
то образ діла після цього є зайвим. Однак і при таких обставинах вони не принижували і не
зневажали, але шанували образ і тих, які намагались принижувати, вважали нечестивими і
достойними смерті від жорстоких мук...
CI. Його ж, з 3-го слова
...Як якщо хто-небудь з причини честі, яка личить цареві, поклоняється
зображенню царя, хоча воно −дещо [інше], ніж віск і фарби...
CII. Святого V Вселенського собору, анафематизм 12-й
...Якщо хто-небудь захищає нечестивого Феодора Мопсуетського23, який сказав, що
інший є Бог-Слово і інший − Христос, Який був обтяжений душевними пристрастями і
плотськими бажаннями і мало-помалу віддалявся від гіршого і, завдяки успіху діла, став
настільки кращим, також внаслідок свого способу життя став настільки бездоганним, що,
будучи простою людиною, був хрещений в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, і через хрещення
отримав благодать Святого Духа, і був удостоєний усиновлення і, на зразок царського
зображення, Йому поклонялися, як такому, що представляв Собою Бога-Слово, − нехай буде
анафема!
CIII. Феодора, константинопольського історіографа, з Церковної історії, про
Геннадія, архієпископа Константинопольського
...Сповіщу ж про нього інше, що має привести в жах. У деякого живописця, який
[колись] малював зображення Господа Христа, відсохли обидві руки. І говорили, що він, за
дорученням одного елліна, намалював це зображення, прикрасивши його ім'ям Спасителя,
причому волосся на голові з одного і іншого боку розділялися так, щоб вони не могли
покривати собою очей (бо з таким виглядом сини еллінів малюють Зевса), − для того щоб
ті, що дивилися думали, що вони воздають своє поклоніння [Не Зевсу, а] Спасителю...
CIV. Авви Максима, і єпископа Феодосія, і архонтів, які були надіслані царем
...Святий Максим сказав: а після того, як вирішено, щоб це сталося, то, о, якби
настало виконання того, що вирішено, і, коли наказуєте, я йду за вами. І після цього всі
встали з місця, і зі сльозами, впавши, покаялися, і піднесли молитви, і кожен з них
поцілував святі Євангелія, і чесний хрест, і зображення Спасителя нашого Ісуса Христа і
Святої Богородиці, що народила Його, поклавши [на все це] і свої руки для
підтвердження того, що сказано...
CV. Святого Софронія, з [розповіді про] чудеса святих мучеників – Кіра і Іоанна; про
іподиякона Феодора, який страждав подагрою
...Хочемо ж, нарешті, коротко сказати і про зміцнення тіла. Після закінчення цих
небагатьох днів, [коли] він спав, то знову побачив мучеників які йому з'явилися і наказали
супроводжувати їх. Він же з великою готовністю пішов за ними. Бо знав, що слідування
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за святим не марне. Отже, прийшовши у храм еллінів, який з вигляду страшний і дуже
блискучий, а вершина торкалася самих небес, і зайшовши всередину, ми споглядали
досить велике і дивне зображення, яке посередині мало зображеного фарбами Господа
Христа, з лівого боку − Царицю Богородицю і з правої − Іоанна Хрестителя, який здригнув
утробу (матері) [і тим самим] відкрив її, так як хоча він і говорив, перебуваючи
всередині, але чутним не був. Ми споглядали також деяких з славного сонму апостолів і
пророків і із зібрання мучеників, між якими були Кир та Іоанн – мученики, які, стоячи
перед іконою, благали Господа, схиливши коліна, і б'ючи своїми головами об землю, і
просячи про зцілення юнака. Слова ж прохання були такі: Людинолюбний Господи, хочеш
− дамо зцілення і цьому? Вони ж, багато разів поклонившись на землю і промовивши слова
благання, коли Господь Христос не зауважив [на їх прохання], перестали заступатися,
каже [юнак], прийшли до мене, що стояв не дуже далеко від ікони, з пониклим поглядом і
сумні. І, підійшовши близько, сказали: бачиш, як Господь не бажає дати тобі зцілення?
Але анітрохи не сумуй! Бо і до тебе, як і до всіх, Він неодмінно буде милостивий. І, через
невеликий − півгодинний − проміжок часу, вони, вставши і повернувшись назад, почали
невідступно просити. І знову, каже він, повернулися без успіху, з пониклим поглядом і
сумні, як і раніше, тому що Господь Христос не побажав [виконати їхні прохання]. І,
знову прийшовши, сказали мені про це. У третій же раз прийшовши, говорили: Дерзай! Бо
тепер ми неодмінно отримаємо милість. Але і ти, подібно до того як побачиш нас що
благаємо, прийди разом з нами, і благай Господа. І в третій раз прийшовши до ікони, вони
стали вживати попередні способи і слова. І коли вони протягом довгого часу невідступно
просили і, лежачи ниць, взивали тільки одне: звели, Господи! − тоді Христос, як
співстраждаючий, змилосердився, сказав з ікони: проявіть йому [милість] і ви. І,
вставши з землі, мученики перш за все, звичайно, стали дякувати Христу − Богу нашому,
що почув їх старанну молитву ...
CVI. Святого Анастасія зі святої гори Синай, на “новий” недільний день і про
апостола Фоми
...Ті, хто бачив Христа у плоті, думали про Нього як про пророка. Ми, які не бачили
[Його, однак] тоді, з самого раннього свого дитинства, діти і юнаки, сповідуємо Його як
Бога, як Того, Хто має владу, і Вседержителя, і Творця віків, Сяйво Отця. Бо, як якщо б
ми дивилися на Самого Того Христа − Який говорив, так само з вірою слухаємо Його
Євангелія. І, приймаючи чисту перлину Його тіла, віримо, що носимо Самого Того
Христа. І кожний раз, як тільки побачимо зображеними Його божественні риси, то
думаємо, що Він ніби з неба дивиться на нас, поклоняємося Йому, падаємо перед Ним.
Велика тепер віра у Христа!
CVII. З життєпису Авви Даниїла, про каменотеса Євлогія
...Тоді він з сумом пішов і, впавши перед іконою Богородиці, з плачем говорив:
Господи, звільни мене від обіцянки, яку я дав цій людині!
CVIII. З житія Марії Єгипетської
...Отже, плачучи, бачу над місцем, на якому я стояла, поставлене зображення
святої Богородиці і кажу їй: Діво, Владичице Богородиця, яка народила у плоті БогаСлово, я, звичайно, знаю, знаю, що неналежно і нерозумно мені, настільки нечистій,
настільки цілком зіпсованою морально, споглядати Твою ікону Приснодіви, але
справедливо, щоб Твоя чистота зневажала мене і нехтувала. Однак, оскільки
народжений Тобою Бог тому і став людиною, щоб покликати до покаяння грішників, то
допоможи мені, яка одна тільки не має ніякого захисту. Звели, щоб також і для мене був
відкритий вхід; не позбав мене [права] бачити те древо, на якому був прицвяхований
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плоттю Бог-Слово, народжений Тобою, що дав за мене Свою кров, як викупительний
засіб. Звели, о Владичице, щоб і мені також були відкриті двері до божественного
поклоніння хресту. І Богу, який народився від Тебе я Тебе ж роблю надійною
Поручительницею того, що надалі не буду розбещувати цієї плоті через яке б то не було
ганебне змішання. Але коли побачу хресне древо Сина Твого, то відразу ж стану звіщати
світу і усім, хто знаходиться у світі і відразу ж піду, куди б не наказала Ти Сама, як
Поручительниця, і куди б Ти нас не повела. Сказавши це і в запалі своєї віри почерпнув як
би повну майже впевненість, поклавшись на милосердя Богородиці, я зрушила з того
місця, стоячи на якому творила старанну молитву, і пішла назад і змішалася [в натовп] з
тими, що входили. І вже не було того, хто проганяв би мене і хто відштовхував би від
себе, і ніхто не перешкоджав мені підійти близько до дверей, через які входили у будинок.
Тому мною оволодів трепет і здивування, і я вся хвилювалася і тремтіла. Тому, впавши на
землю і поклонившись тій святій землі, я побігла, вийшовши і намагаючись прибути до
Поручительниці. І я опинилася на тому місці, на якому було написане рукописання, що
стосувалося моєї обіцянки, і схилившись коліно перед Приснодівою і Богородицею,
промовила ці слова; Ти, яка любиш добро, Володичиця, показала Твоє до мене
людинолюбство, ти не відчула відрази до молитви недостойної жінки. Я побачила славу,
яку ми, як ті, що абсолютно віддалися чуттєвості, заслужено не бачимо. Слава Богу,
Який через Тебе приймає покаяння грішних людей; та ін...
CIX. З житія святого Євпраксії
...Диякониса24 каже дівчині: піди, моя господине, до свого дому, бо залишитися тут
не можеш. Бо ніхто не може залишитися тут, якщо він не з'єднається з Христом.
Дівчина каже їй: де є Христос? Диякониса показала їй Господній образ; і, повернувшись,
дівчина каже дияконисі: воістину і я також з'єднуюся з Христом і більш не піду з моєю
господинею. І знову вставши, і взявши свою дочку, Євпраксія наблизила до Господнього
образу, і, простягнувши свої руки до неба, голосно звернулася з плачем: Господи Ісусе
Христе, потурбуйся Ти про дівчину, тому що вона сильно полюбила Тебе і віддалася Тобі...
CX. Святого 6-го собору, який був при Юстиніані, про святий 5-й собор
...На деяких картинах, які показують священні зображення, викарбуваний Агнець, на
якого вказує пальцем Предтеча. Він узятий в образ благодаті, наперед показуючи нам
через закон істинного Агнця, Христа Бога нашого. Тому, цілуючи ті давні образи і тіні,
передані Церкви як передвістя і предопреділення істини, ми, [проте], віддаємо перевагу
благодаті і істині, радо приймаючи цю як виконання закону. Отже, для того щоб і на
картинах нам уявити перед очами усіх те, що досконало, ми постановляємо, щоб Агнець,
який взяв гріхи світу, Христос Бог наш, з цього часу зображався на іконах не у вигляді
стародавнього Агнця, а у людському вигляді; постановляємо також, щоб через
приниження Бога-Слово вбачати Його висоту і щоб бути керованими до спогадів про
Його образ життя у плоті, і Його страждання, і спасительної смерті, а звідси сталося і
спасіння світу…
***
1 Йдеться про людинолюбство Бога Отця, за яким Він посилає у світ Сина.
2 Тут відтворюється загальне для всього середньовіччя уявлення про земну ієрархію
як дзеркальне відображення небесної, де Богу протистоїть диявол. Кожен чин ієрархії
знаходиться в служінні у старшого чину. Священики знаходяться на межі земної і
небесної ієрархії і служать ангелам. Потім починається небесна ієрархія, що складається з
трьох чинів: третій чин − ангели, архангели, початки; другий чин – влади, сили,
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панування; перший чин − серафими, херувими, престоли. Між ними діє той же принцип
ієрархічної підпорядкованості. Таким чином, мета всякої ієрархії незмінно пов'язана з
богонаслідуючим богоуподібненням.
3 Передання, яке вказує на самого Христа як на засновника іконошанування. Відома
іконографія Спаса Нерукотворного.
4 Мученик Варлаам − знаменитий старець з Антіохії. Помер в Кесарії
Каппадокійської близько 306 р.
5 Земний світ є зображення матеріального. В земному світі ми зустрічаємося тільки з
копіями першообразу.
6 Мається на увазі Василій Великий.
7 Сюжет старозавітного приношення Авраама, в подальшому не отримав широкого
розповсюдження.
8 Ефеський собор 449 р. був скликаний за підтримки імператора після помісного
собору 448 р. в Константинополі. На соборі вирішувалося питання про два єства у Христі:
божественне і людське. Головуючим був призначений Діоскор − один з лідерів
монофізитської партії. На соборі винесли виправдання монофізиту Євтихія, а проти
незгодних була застосована сила. Патріарх Константинопольський Флавіан не погодився з
такою постановою, за що був відправлений на заслання, де через рік помер, а за деякими
джерелами, патріарх був побитий і помер від ран у цьому ж році. Цієї останньою точки
зору і дотримується Іоанн Дамаскін.
9 Іоанн Дамаскін говорить про необхідність автономії церкви при вирішенні своїх
проблем. Ідеал розмежування церковної влади і світської на Сході не тільки не здійснився,
але навіть не був систематично викладений, подібно до того як це здійснив Августин на
Заході у творі “Про град Божий”.
10 Юліан, прозваний Відступник, − імператор Східної і Римської імперій з 360 по
363 р. Був зведений на імператорський трон галльськими легіонами. Зробив спробу
язичницького відродження, об'єднавши в одній особі світську і релігійну (язичництво)
владу. Цілковито вірячи у перевагу античної філософії і релігії над християнством,
вважав, що християнство можливо подолати в ході відкритого диспуту з ним. Тиранія, яка
приписана йому християнськими авторами, явно перебільшена.
11 В 312-му Костянтин виступив у похід проти узурпатора Максенція. Вперше в цій
битві на щитах воїнів Костянтина була монограма Христа “ХР”. Битву виграв Костянтин.
Перед перемогою Костянтину уві сні з'явився хрест, ніби написаний на небі, що було
розцінено як знак Божого заступництва.
12 Григорій Назіанзин виступив суворим викривачем Юліана. Див. Перше слово.
13 Євстафій Плакида − великомученик в Римі при імператорі Адріані (близ.118 р).
14 Ослиця пророка Валаама заговорила людським голосом, викриваючи неправедні
наміри пророка щодо Ізраїлю (Числ.22: 28-30).
15Музика мала величезне значення в стародавньому суспільстві, саме в ній
висловлювалося неповторна своєрідність душі народу. Вона супроводжувала побут
людини і всенародні богослужіння. Сам Давид супроводжував свої славослів’я Бога грою
на арфі. У період вавилонського полону музична культура занепадає, тому псалмоспівець
і каже (Пс.136: 2): “повісили:
16 На IV Вселенському соборі в Халкидоні була анафематствувала монофізитська
єресь.
17 Тут розповідається про події, що передували I Вселенського собору в Нікеї 325 р.
Вони були викликані поширенням аріанської єресі по всьому Сходу
63

18 Діоскор − олександрійський єпископ, який вступив на кафедру в 444 р На
Халкідонському соборі став послідовником Євтихія.
19Флавіан і Анатолій − Константинопольські єпископи. Флавіан (446-449) активно
протистояв апокрифам на розбійницькому соборі 449 р і був побитий під час одного з
засідань. Анатолій (449-458) був активним учасником Халкідонського собору 451 р.
20 Несторій стверджував наявність двох іпостасей − людської (тіло) і божественної
(душа) − у Христі. Проти нього на Римському соборі виступили Кирил Олександрійський
і Целестин.
21 Климент Олександрійський − один з перших вчителів церкви в Олександрії. Його
основний твір “Стромати” − приклад того, як богослов'я починає говорити філософською
мовою. Помер, ймовірно, в 217 р.
22 Феофіл, архієпископ Олександрійський, маючи плани на Константинопольську
кафедру і дізнавшись про призначення на неї Іоанна Золотоустого, намагався перед
обличчям константинопольської влади виставити Іоанна Золотоустого в непривабливому
світлі (як єретика-орігеніста).
23 Феодор Мопсуестійський (Мопсуетський) − єпископ Мопсуестійський з 392 р.
Разом із Золотоустом здобував освіту у Діодора і Картер. У тлумаченні строго
дотримувався букви Писання. Неточність богословської мови Феодора в питанні про
співвідношення двох природ у Христі приводила його послідовників до Несторіанських
суджень.
24 В древньої церкви для здійснення обряду хрещення над жінками були введені
посади диякониc.
Переклав з російської на українську мову магістр богослів’я прот. Петро Мартинюк за
матеріалами інтернет ресурсу: [https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/svidetelstvadrevnikh-i-slavnykh-svjatykh-otets-ob-ikonakh/]
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ПРЕПОДОБНИЙ ФЕОДОР СТУДИТ
ПЕРШЕ СПРОСТУВАННЯ ІКОНОБОРЦІВ
Настає час говорити, а не мовчати всякому, хто скільки-небудь виявляється в стані,
так як виникла деяка єресь, повстали на істину і балаканиною вселяє страх душам
незатверджених. Той, хто говорить, може досягти користі в двох відносинах: розкриваючи
і збираючи воєдино достовірні докази щодо запропонованого предмета, він може і
власний розум цілком зміцнити, і іншим надати допомогу, якщо, звичайно, хтось побажає
слухати. Тому і я, хоча недостатній в обох відносинах, однак, підбадьорений молитвами і
заохоченнями батьків, постараюся запропонувати своє посильну міркування. Краще, каже
Григорій Богослов, запропонувати посильне слово, ніж зовсім залишити без уваги. Тепер
буде запропоновано слово щодо протилежності догмату нашого і чужого, щоб
підроблений і оманливий образ нечестя, після проведеного порівняння і деякого вибору,
представлявся зовсім відособлено від чистого і непідробного характеру істини. Хай буде
дозволено віднести ці слова і до мене недостойному, починає свою промову.
1. Православний. Отже, противники, одні у нас, християнство, віра, і служіння, і
поклоніння, т. д. Отцю і Сину і Святому Духу: хоча поклоняємося єдине за своєю
природою Божества, однак по іпостасі властивостям ми розуміємо трьох, як би в
поступовій послідовності.
2. Єретик. Ні, віра не одна у нас, якщо предмет вашого шанування представляється
многопоклоняємим внаслідок спорудження ікон. Адже Божество абсолютно неосяжне і
невимовне, по свідченнях богословів.
Православний. До того, що Божество неосяжне і невимовне, я приєднаю, що Воно і
безмежне і не має зовнішнього образу; і взагалі, тут можна приєднати все те, що, як і
кожному ясно, виходить шляхом заперечення того, що Воно не є. «Дещо спілкування світла
до темряві», доречно тут сказати, чи «дещо ... згоду Христові з Веліаром» (2 Кор. 6, 14-15)?
Що спільного між священними іконами і ідолами демонів? Чи не слід було, замість
виробленого, почитати Причину його і Їй поклонятися, – а не віддавати поклоніння,
наприклад, для Астарти, Хамосу, гидоти сидонської і іншим різноманітним богам греків? Ці
останні, перенісши, через незнання демонського помилки, поклоніння з сотворівшаго Бога
на творіння і звалилися в одну прірву багатобожжя. У нас же один Бог, в Тройці
поклоняємося. До того ж, згідно з вченням богослов'я, не тільки слід уникати вишукувати
спосіб опису або розуміння (Божества), – це винахід еллінської вигадки, – але ми не знаємо
навіть, як Бог існує або що Він є, так як Він знає про Себе тільки Сам. Коли ж Єдиний з
Трійці, по невимовній благості Своєї, прийняв людську природу, зробившись подібним нам,
то відбулося поєднання непоєднуваного, змішання того, що не змішується, – невимовного з
описуваним, необмеженого з обмеженим, безмежного з кінцевим, що не має образу дитини,
що зовнішній образ. Все це надзвичайно. Тому Христос зображується на іконі, і невидимий
стає видимим; отримує природний опис Свого тіла Той, Хто за своїм Божеством перебуває
невимовним, щоб те й інше (єство) проявилося і в дійсності, як воно є.
3. Єретик. Але кажуть, що Божество не залишається невимовним, в той час як
Христос зображується в тілесному вигляді. Так як Божество пов'язане з плоттю в
іпостасній єдності, то в разі потреби, в контурі плоті зображується і необмежене,
невимовне Божество. Бо неможливо одне відокремити від іншого, не вводячи в той же час
неприємного поділу.
Православний. Згідно з твоїм разсудженням, неосяжне не може залишитися таким в
той момент, коли невидиме не може залишитися таким, коли його бачать, – і проте
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Христос був бачимим; і невловиме не може залишитися недосяжним, коли воно
осягається, – і проте Христос був помітний; і проте Христос був розіп'ятий. Таким же
чином представляй, що Христос залишається невимовним і в той час, коли Він
зображається (на іконах). Такі ж так само і властивості Його: одні є властивостями Його
невимовної природи, в яких пізнається Бог; інші ж – властивостями Його описаної
природи, в яких проявляється людина. І ті й інші з цих властивостей не утворили чогось
нового, і не перестали бути тим, чим вони були і не змінилися одні в інші, – це було б
змішанням, якого ми уникаємо; але Він по іпостасі залишається один і той же, маючи в
установлених межах початок тієї та іншої Своєю природи. Тому, або прийми опис, або,
якщо ти не згоден, кидай також видимість, відчутність і сприйняття, і все, що належить до
того ж розряду, а потім ти опинишся не беручи навіть того, що Слово Перейшло плоттю, а
це вже – верх нечестя .
4. Єретик. Надзвичайно безглуздо визнавати, кажуть, що Христос – проста людина;
описаної ж – властивість простої людини. Отже, Христос – не проста людина, чому і
зовсім невимовний.
Православний. Мені здається, ти марнослів, багаторазово посилаючись на приємну
тобі невимовну і спростовуючи розумом недоцільними їм доказами. Однак, станемо
мислити, і ти з цієї точки зору будеш абсолютно спростований. Отже, Христос не
народився тільки простою людиною, і ніхто з благочестивих не може сказати, що Він
сприйняв якогось певного чоловіка, але цілковиту, або всю природу, хоча і споглядати в
окремій людині. Бо, інакше, як Він міг бути і доступний зору? Відповідно ж Своїй
природі, Він буває, бачимо і уявляємо, помітний і описаний; згідно з нею Він споживає
їжу і пиття, мужніє і зростає, працює і відпочиває, спить і не спить, жадає і жадає, виливає
сльози і піт, – взагалі робить і терпить все, що властиво і кожній людині. Отже, Христос
описаний, хоча Він і не проста людина, бо Він не один з багатьох, але Бог втілився, – а
тому нехай не поспішають втручатися дракони єресей в особі стверджуючи, ніби Він
прийшов образом або в уяві, – за якими і ти сам дотримуєшся. І, разом з тим, Христос –
невимовний, хоча Він – і Бог, став людиною, – а тому має відкинути нечестя тих, які
марнослів'я, ніби Він отримав початок від Марії. Бо в тому і виразилося нове таїнство
домобудівництва, що відбулося з'єднання божественної і людської природи в одній Особі
Слова, причому властивості кожної збереглися неушкодженими в нероздільній єдності.
5. Єретик. Кажуть, що в Писанні взагалі заборонено споруджувати зображення. Бо
воно говорить так: “Не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі зверху, і що
на землі знизу, і що в водах нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм” (Вих. 20, 4-5).
Православний. Коли і кому (це було сказано)? До благодаті, – дотримуваним під
законом і зводяться до єдинобожжя, – коли Бог ще не явився у плоті і стародавні
захищали від язичницьких ідолів. Для тих які через праотця Адама зростали в народ
обраний, належало це узаконити, щоб відхилити їх від безодні багатобожжя. (І їм було
повідомлено), що один Бог і батько всіх, як написано, – у Якого немає ніякого ні
позначення, ні подоби, ні образа, ні обмеження, ні взагалі чого б то не було, що підлягає
осягнення для людської думки. Про Нього можна сказати абсолютно точно: «кому
уподібните Господа? і якій подобі уподібните його »(Іс. 40, 18)? Промовчу про те, що не
все те, що заборонено по відношенню до Бога, заборонено і по відношенню до іншого.
Заборонив раніше священному Мойсеєві потім незабаром наказав: «і зробиш, – каже Він,
– два херувима золотих статуй, ... на обох країнах: Так будуть херувими з
розпростягнутими крилами доверху...» (Вих. 25, 18-22). Ти бачиш, що це – слова Писання,
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– хоча ангели не мають грубого, подібного до нашого, тіла, хоча змій, який таємниче був
прийнятий за образ Христа, своїм виглядом тваринного надто відрізнявся (від цього
способу). Якщо в давнину Бог благоволив, щоб Він таємниче був представлений у вигляді
зображення змія, то невже Йому не жадав і непристойно, щоб було воздвігаеми
зображення тілесного вигляду, з тих пір як Він став людиною? І якщо один вид
зображення тваринного зціляв укушених, то чи не тим більше вид священного зображення
Христа може освячувати тих, які дивляться на нього?
6. Єретик. Отже, Бог впадає в протиріччя з Самим Собою?
Православний. Про безумство! Заборона стосується зображення Бога на всяких
предметах за подобою будь-якої тварі, – я маю на увазі (зображення) сонця, місяця і зірок
або чого-небудь іншого, в чому і полягає улаштування ідолів. Схвалення ж ставиться до
того, щоб Ізраїль за допомогою зображень та ідола, наскільки можливо, наводився до
споглядання єдиного Бога і служіння Йому. Хіба і самий план всієї скинії, тінь якої була
показана Богом Мойсею в символічних спогляданнях, що не був ясним приназначений
служінню в дусі?
7. Єретик. Кажуть, що зображати Христа в матеріальних формах значить
принижувати і применшувати (Його). Нехай (образ Христа) перебуває в спогляданні
розуму, нехай, як можна більш, зображується в нас деякий божественний образ, який
вкладає (в нас) Святим Духом через освячення і виправдання.
Православний. Ти любиш вдаватися до того слова або, скоріше, до засліплення,
підступно переходячи від одного до іншого. Що ти намагаєшся уявити, як невластиве
Богу, це насправді пристойно Богу і піднесено по величі таємниці. Хіба слава високих не
може бути принижена, а безчестя принижених хіба не може бути, навпаки, піднесено? Так
і для Христа, що перебуває у властивому йому велич Божества, прикрашеного славою
нематеріальності і невимовно, служить до слави Його найвищу до нас поблажливість і
матеріальна описаної належить Йому тіла. Бо речовиною, потім плоттю соделался Той,
Хто створив все. І Він не відрікається бути і називатися тим, що Він сприйняв; властивість
ж речовини – мати матеріальне. Що стосується того, щоб задовольнятися спогляданням
розуму, так як Його образ в нас вражений Святим Духом, – то це можна було б розуміти
щодо хрещення. І мова йде, звичайно, не про те, щоб вразити в нас образ іпостасі Бога й
Отця, але про те, щоб ми вразили себе зображенням людського виду речовими фарбами.
Якби досить було тільки одне споглядання Його в розумі, тоді в цьому ж сенсі і досить
Йому було прийти до нас; але в такому випадку видимість і обман були б в тому, що Він
зробив, прийшовши не в тілі, а так само і в його невинних, подібних нашим, стражданнях.
Але підемо далі. Плоть у плоті страждала, брала їжу і питво і здійснювала всі, що робить і
кожна людина, крім гріха. І, таким чином, то, що тобі видається безчестям, насправді
служить до честі всечесному і преславному Слову. Перестань виставляти проти нас слова
Писання, відносячи до зображення Христа те, що сказано проти еллінів – щодо ідольських
зображень. Хто має думку не усвідомлює відмінності між ідолом і іконою: одне – тьма,
інше – світло: одне – оману, інше вільно від омани; одне – прояв багатобожжя, інше –
яснійший доказ домобудівництва.
8. Єретик. Чому ж, кажуть, не написано про ікону, як (написано) про хрест. «Слово
бо хресне, – каже, – гине бо юродство є, а рятує нас сила Божа," (1 Кор. 1, 18). Також:
«мені ... нехай не буде хвалитися, тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа» (Гал. 6,
14). І де яке інше в Писанні прославляється. Чи можеш Ти показати, щоб подібне було
будь-ким сказано щодо зображення?
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Православний. Скажи, сміливий, щo (апостол) прославляє і чим хвалиться, – хрестом
або чином хреста? Очевидно, першим. І проте слава подібності невіддільна від прототипу,
як від світла (невіддільна) тінь. І все, що говориться про причини, цілком може бути
сказано і про те, що сталося від цієї причини; але одне говориться у власному розумінні,
тому що (обумовлюється) природою; інше ж в несобственном сенсі, тому що йдеться за
подобою. Точно також, коли на початку була проповідь про Христа, то вона
супроводжувалася і відповідною промовою про зображення, і ми маємо стільки свідчень
щодо зображення Христа, скільки сказано про Самого Христа. Так само і щодо способу
хреста було представлено стільки ж свідоцтв, скільки і по самому хресті. Ніде (не сказано)
щодо способу та ікони, хоча і те і інше за значенням представляють один і той же
нелогічно дослідив (це), так як у всьому, що ми спостерігаємо, причина і що сталося від
причини за значенням однакові. Чи не є всяке зображення друк або відбиток, в самому
собі носить справжній образ того, чиїм ім'ям воно називається? Хрестом ми називаємо і
відбиток хреста і самий хрест, – і проте – не два хреста; і Христом ми називаємо як
зображення Христа, так і Самого Христа, – і проте не два Христа, так як одне від іншого
відрізняється не спільністю імен, але природою. Чому і каже божественний Василь, що
царем називається також і зображення царя, і проте не два царя, бо ні сила не разсекается,
ні слава не поділяється; і природно, що слава зображення переходить до прототипу, як і
навпаки.
9. Єретик. В результаті, як кажуть, виходить, що називаються багато Панами і
Христами, по відмінності зображень; а звідси – багатобожжя; у нас же один Господь і Бог
поклоняємося.
Православний. Що це таке? Хіба Господь (Бог) Батько? Хіба не Господь Бог Син?
Хіба Господь Дух Святий? Хіба не Бог, Бог і Бог? Так звичайно. Але хіба, тому, – три Бога
і Господа? Це – несправедливі. Один Бог і Господь. Також, люб'язний, слід розуміти і
щодо ікон: хоча зображень за кількістю і багато, але один Христос, а не багато; також і
Господь один і той же, а не різні. Зрозумій же, – як там єдину назву Бог і Господь не
перешкоджає природі розділятися на три особи, так і тут покликання одного імені
(зводить) багато образів до єдиного вигляду; з цього видно порожнеча твого нерозумного
заперечення.
10. Єретик. Нехай буде дозволено образно представляти Христа, але – згідно з
відданими від Бога священними словами: «Це робіть, – сказав Він, – на спомин про Мене»
(Лк. 22, 19), так що, очевидно, не дозволено зображувати Його інакше, як за допомогою
спогади. У ньому і те, що зображується, – істинно, і те, що зображує, – священно.
Православний. Для спростування тобі досить уже того, що ти опиняєшся в
протиріччі з самим собою, погоджуючись, що Христос описаний, хоча раніше цього не
допускав. Але так як жодне твоє заперечення не повинно бути залишено без оцінки, то
перейдемо по порядку до спростування. Як ти називаєш те, що з боку ієрея виражається в
священних словах і гімнах? Чином або правдою? Якщо – чином, то це верх не розумно.
Від богохульства ти переходиш до богохульства, подібно до того, як потрапили в якесь
болото, коли переступлять одною ногою, потрапляють в ще більш топке місце. Ти навіть
вважав за краще піддатися осуду в безбожництві, щоб твоє заперечення було придатне.
Якщо ж ти скажеш, що в словах і гімнах представляється істина, то це – так і насправді.
Згідно з божественним свідченням, все сповідують, що віруючі беруть Тіло і Кров
Христову. Як же ти марнослівиш, переводячи таємниці істини в образи? Творіть це на
спомин про Мене, сказано, і абсолютно точно: це таїнство – осередок всього
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домобудівництва: в найважливішій своїй частині воно коротко позначає все. Хоча
Христос сказав: творіть це на спомин про Мене, однак це дозволено не всім, але тільки
тим, які мають владу священнодіяти. Але Він не заборонив нам святкування і інших
таїнств. Ми здійснюємо спогад Різдва Христового та Богоявлення, а так само те тримаємо
гілки під образ Сидящого на осляті, та обіймаємо один одного в знамення воскресіння. Я
вже не кажу про сходження Його в храм і про спокусу спокусника, в спогад якого ми
дотримуємося сорокоденного утримання, що здійснюється за тим же бажанням. Слід
визнати, що Слово повеліло здійснювати все це в Його спогад, через посередництво
найголовнішого таїнства, про деяке промовчавши, як я вже сказав. Хіба щодо зображення
Його тілесного вигляду на дошці слід зрозуміти так само, як і щодо накреслених Богом
Єванглій? Він ніде не наказав накреслити навіть коротке слово; проте Його образ
написаний апостолами (і зберігається) до теперішнього часу; що там зображено за
допомогою паперу і чорнила, то на іконі зображується за допомогою різних фарб або
будь-якого іншого матеріалу. Що являє слово історії, це через наслідування зображує
мовчазний живопис, як каже Василь Великий. Тому ми навчені зображувати не тільки те,
що підлягає відчутті, дотику і кольору, але і все те, що через споглядання розуму
обіймається думкою. З огляду на це від початку прийнято зображувати не тільки ангелів,
але і майбутній суд, стояння по праву і по ліву сторону, вид більш похмурий і більш
радісний. Абсолютно неймовірно одне тільки Божество; Воно незбагненне думкою, і
пояснення Його природи не може бути сприйнято слухом; звідси неможливо і Його
зображення і опис. А так як все інше обмежується, внаслідок осягнення розумом, то разом
з тим і описується (зображується) або через сприйняття слуху чи зору: в обох випадках
значення одне і те ж.
11. Єретик. Отже, що ж робиться видимим? Зображення Христа або Христос?
Звичайно, не те й інше разом, так як тінь і істина – не одне й те саме. І як можна говорити,
що в кожному з цих двох полягає те й інше, або ж одне з двох? Це наявно безглуздо.
Православний. Ніхто не міг би дійти до такого безумства, щоб вважати урочисте по
суті тінь і істину, природу і її прояв, прототип і його подобу, причину і сталося від
причини, – і говорити, що в кожному з них полягає те й інше, або одне з двох. Так само
ніхто не міг би відповідно до цього допускати або стверджувати, що Христос і Його
зображення – одне і те ж; але за своєю природою інше Христос, і інше Його зображення,
хоча по нерозчленованого їх найменуванню вони – одне й те саме. І якщо хто став би
розглядати природну властивість ікони, то він не тільки не міг би сказати, що він бачить
Самого Христа, але навіть не міг би сказати, що він бачить Його зображення. Воно
виявиться, можливо, деревом, або фарбою, або золотом, чи сріблом, або чим-небудь
іншим з інших різних матеріалів, від яких отримує і саме ім'я. Якщо ж (увага звертається)
на (що досягається) за допомогою зображення схожість з прототипом, то (ікона)
називається Христом або зображенням Христа; але Христом (називається) був того ж
найменування, зображенням ж Христа вона іменується по відношенню до Нього, бо
подобу є подібність саме прототипу, так само і ім'я є ім'я того, що ним називається. А ось і
доказ. Чи розумієш, що (говорить) Письмо? Божим чоловіком воно називає камінь, або
труною називає спорудження тому, що в ньому лежить тіло. А не тільки прототип можна
називати по імені зображення? І знову Бог говорить Мойсею: створи мені «два херувима
золотих» (Вих. 25, 18), але не зображення херувимів. Зауваж, що і тут подобою названо
одним ім'ям з справжнім предметом, і перестань замишляти нерозумне, намагаючись
робити висновки про те, чого ти не можеш осягнути за допомогою разсудочних доказів.
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12. Єретик. Яким же способом, ти гадаєш, у зображенні знаходиться Божество
Христа? За природою? і в такому випадку Йому також віддається поклоніння, або ж ні? І
якщо Божество дійсно присутнє в зображенні, то (це означає) описаного Його. Якщо ж не
присутній, то поклоніння були несправедливі, і тому не можна поклонятися тому, що
(тільки) називається, але що (в дійсності) не єство (Божество). Христовій плоті завжди
віддається поклоніння, разом з Божеством, тому що вони з'єднані нероздільно, але це не
зображення і не ікона.
Православний. Ти продовжуєш перебувати в тих же безглуздостях. Якщо зовсім не
одне і те ж – прототип і зображення, так як одне – істина, а інше – тінь, то який сенс в
твоєму висновку? У тілі Господньому і Божество, через природного з'єднання, перебуває
разом з Ним, є поклоніння і однакова слава, хоча плоть і підпадає обмеженню. Та й як
вона могла б не підлягати (цьому обмеженню), коли вона може бути і відчутна, і видима, і
сприйматися почуттями, і ні в якому разі не одержує неналежні їй властивостям
необмеженої природи. Ось чому, як уже сказано, плоть страждала, тоді як безстрашна
сутність не страждала разом з нею. Щодо ікони (цього не можна сказати) жодним чином.
Де не присутня навіть природа зображуваної плоті, а тільки один зовнішній вигляд, там
тим менше можнемо говорити про описане Божество. Де знаходиться місце, в якому б не
було Божества, – в (істотах) розумних і нерозумних, в морського і неживого? Але,
відповідно до сприйняття природами, (воно є всюди) в більшій чи меншій мірі. Так і той,
хто сказав би, що Божество присутнє і в іконі, то не погрішив би проти істини. Воно,
звичайно, присутнє також в зображенні хреста і в інших божественних предметах, але не
за єдністю природи, так як (ці предмети) – не плоть обожнена, але за відносним до Нього
причастям, так як і вони беруть участь в благодаті і честі.
13. Єретик. Ось що кажуть: не корисніше тільки показувати ікони, але їм не
поклонятися? А ще більш корисно одночасно через посередництво чуттю підніматися до
самих предметів і (їх) згадувати, – з тим, щоб уникати низинного зображення матерії.
«Дух [є] Бог: і кланяється Йому, духом і правдою вартий кланятися» (Ів. 4, 24), говорить
священне Писання.
Православний. Якщо ти виразність зору визнаєш одинаковою (з ясністю) слуху, – що
і справедливо, то визнай і рівне їх значення. І священне Євангеліє нехай залишається при
одному слуханні, без поклоніння, хоча і воно служить предметом шанування. Але якщо це
нерозумно, то хіба не виявиться таким же і колишнє? Адже ти визнав їхнє однакове
значення. Або яким чином кожне з двох (може бути визнане) НЕ поклоняємося, але таким,
що суперечить самому собі щодо користі і шкоди? Таким чином, і в іконі, і в Євангелії, і в
хресті і у всякому іншому священному предметі Бог є поклоняємий в дусі та в правді;
матеріальне усувається внаслідок піднесення розуму до Бога. В чому полягає помилка
ідолопоклонників, що через нього підносяться до прототипу, – як і вірують православні.
14. Єретик. Чи слід, поклонятися напису або тільки зображенню, назву якого
написано? І, у всякому разі, – одному з них, а не двом? І чому саме?
Православний. Це питання подібне тому, як якби хто запитав, чи поклонятися
Євангелії або найменуванням, (написаному) на ньому, – образу хреста або тому, що на
ньому написано? Я додав би щодо людей, (слід почитати) відомої людини або – його ім'я,
– наприклад, Павла і Петра, і кожного з окремих предметів одного і того ж роду. Хіба це
не нерозумно, щоб не сказати – смішно? І що з видимого очима позбавлене імені? І яким
чином може бути відокремлене те, що названо (відомим ім'ям), від свого власного
найменування, щоб одному з них ми віддавали поклоніння, а інше позбавляли
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(поклонінню)? Ці речі припускають один одного: ім'я є ім'я того, що їм кажуть, і як би
деякий природний образ предмета, який носить це ім'я: в них єдність і поклоніння
нероздільне.
15. Єретик. Хресту слід поклонятися краще, ніж іконі? В рівній мірі чи меншій?
Православний. Так як в самих предметах є природна послідовність, то ти, мені
здається, марнословиш. Якщо хрест має приймати замість прототипу, то як же йому не
поклонятися? Адже на ньому постраждало невинне Слово, Якого сила така, що навіть
Його тінню , паляться демонськи натовпи і він далеко втікає від тих, які відображені йому.
Якщо ж хрест приймається, як відомий образ, то нерозумно поклонятися. Бо наскільки
різняться причини, настільки переваги те, що сталося від причин, так як і все те, що
береться для якого-небудь вживання, по честі нижче того, заради чого воно взято. Так і
хрест Христовий: перш було колишнім знаряддям прокляття, згодом він був освячений,
зробившись знаряддям божественних страждань.
16. Єретик. Кажуть, що немає жодної різниці між ідолом і іконою: за значенням вони
– одне й те саме, тому що те й інше «вид» (εἶδος) взагалі. Бо видиме не є сама дійсність, а
тільки – подоба, наскільки воно означає подібне. Подібне ж – не що інше, як те, що не є
прототип; і таким саме чином є ідол, таким же – і ікона. Значення обох предметів одне і
теж. Поклонятися ідолу, хоча б, очевидно, поклоніння відносилося до Христа,
представленому в зображенні, – несправедливе. Це абсолютно заборонено словом істини.
Православний. У тій думці, що ідоли не є боги, але їм незаконно приписується
істина, немає нічого незгодного (з правдою), тому що в Святому Письмі однаково
заборонені не тільки зображення ідола, а й стовп, і статуя, і інше (в тому ж роді). «Не
робіть собі кумирів та ідолів, і стовпів не ставте у себе, і каменів з зображеннями не
кладіть у землі вашій, щоб кланятися перед ним, бо я Господь Бог ваш.» (Лев. 26, 1). З
обох сторін загрожує небезпека ідолослужіння. Не слід думати, що, так як в давнину в
ставленні до безмежній природі було заборонено назву способу (ἡ τῆς εἰκόνος φωνή), то і
нам не слід її вживати, – так само як і інше в тому ж роді. Краще будемо користуватися в
ставленні до зображенню Христа в тілесному вигляді словом «образ» (κατ 'εἰκόνα), як і на
початку, в оповіданні про створення світу, коли мова йде про освіту людини, для
позначення вжито саме це слово. «Створимо, – каже, – людину за образом (κατ' εὶκόνα)
Нашим, за подобою» (Бут. 1, 26). І в іншому місці, в запропонованому від Бога питанні:
«чий образ цей» (Матв. 22, 20)? Звідси, як і природно, виникло вживання цього
найменування. У неточному значенні вживаються також вирази – відбиток (χαρακτὴρ) і
подобу (ὁμοίωμα); що ж стосується найменування «ідол», то воно не вживається ніде ні в
якому разі, хоча за значенням ці назви і подібні. Це найменування було у вжитку у древніх
шанувальників тварі, а в даний час вона є придатною тільки тим, що не поклоняються
нероздільній по природі, славі і силі Трійці і не визнають втілення Слова. Боги ж, що не
створили небо і землю, зроблені з дерева, каменю і будь-якого іншого матеріалу, розділені
і ворогуючі між собою не тільки за своєю природою, а й з волі, а перед славою і
поклоніння, – «нехай згинуть», як написано (Єр . 10, 11). У нас же нехай здружуються
ікони Господа і всіх інших святих, хоча б і зроблені з тих же матеріалів.
17. Єретик. Кажуть, що не слід робити зображення і поклонятися їм. Чому ж? Тому,
відповідають, що зображення в матеріальних образах де отримали небесну славу не може
бути честю. Набагато більш достойним і корисніше прославляння словом, ніж на дошках.
Православний. Це вони могли б сказати і про Христа, але викриття неправоти їх
очевидно, – щоб не повторювати вже сказаного. Адже між слухом і зором є згода, але не
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може бути, щоб це були не два різні почуття. Хто звеличує одне, той, у всякому разі,
повинен звеличувати й інше: і в обох відносинах повинен бути прославлений всякий, хто
гідний прославлення, якщо ми не втратили розум.
18. Єретик. Алене всякий, хто зображений на іконі, гідний поклоніння, – але лише
той чи інший; і можливо, що виявляться не прославилися і негідні поклоніння.
Православний. Однак, з іншого боку, є гідні поклоніння і прославлення, бо одні
повинні шануватися заради їх мученицької крові, інші за святе життя.
19. Єретик. Але тоді, каже, поклоніння виявилося б многовідним. Насправді ж
поклоніння одне, а не багато.
Православний. Поклоніння одне тільки у відношенні до Бога, відносно ж до решти
поклоніння різні. Царі і начальники отримують поклоніння від нас, панове – від рабів,
батьки – від дітей, – але не як боги. Поклоніння їм віддається однакове за формою, але
різне за значенням, бо вони – люди, і в залежності від їх честі повага виявляється їм або за
законом, або через страх, або по любові. Звідси, знаючи відмінність поклоніння, яке
дається першообразові за допомогою їх зображень, поклоніння у власному розумінні і
особливо одному тільки Богу; іншим же зображенням – по відповідності з тими особами,
яким вони служать подобою, – іконі Богородиці, як Богородиці, ікон святих, як
зображенню святих. Є священні книги, що лежать на увазі у всіх Божих церквах, доступні
як зору кожної людини, так і слуху, – ті, які читаються; і їм віддається поклоніння, тому
що мають однакову силу, – чи навіть ті, які доступні зору, шануються переважно, по
перевазі почуття зору. Як інакше ми будемо ставитися до пануючого від початку до
теперішнього часу звичаєм, про який можна дізнатися з всякого храму Божого і
священних речей? Невже несправедливі надійшов сонм богоносних батьків? Невже
непорочна Церква допустила ідолопоклонство? І коли вона буде очищена від ідолів і ким?
Ясно, що це – справа антихриста. І як може бути повалене дотримання стародавніх звичаїв
і переказів, віддане з давнього часу? Будемо міцно триматися їх; затверджувані
божественними батьками, хоча це і важко для логічного доказу. Бо кажуть, що «простота
віри повинна бути сильніше логічних доказів», і в іншому місці: «нехай панують давні
звичаї». Назвавши Церкву Божу язичницьким храмом, внаслідок того, що там поставлені
ікони, – ти, зухвалий, хіба не виявився завершенням дії всіх єресей? Стань же далі з
ворожим натовпом, якщо тільки не покаєшся, почувши голос, під погрозою побиття
камінням, що забороняє тобі, як єретичному звірові, торкатися до підвищення церкви.
20. Отже, хто не сповідує, що Господь наш Ісус Христос, що прийшов у тілі, тілом
описаний, по божественій же природі залишається невимовним, той – єретик.
Якщо хто стане стверджувати, що описано і Божество внаслідок того, що описано
плоть Слова, і в той же час не буде в одній іпостасі розрізняти того і іншого по
природному властивості, тоді як насправді одне не знищує іншого в нероздільній єдності,
той – єретик.
Якщо хто опис тілесного вигляду Слова не визнає зображенням Христа, або
Христом, за однаковим найменуванням, але називає ідолом помилки, той – єретик.
Якщо хто поклоніння Христу, що відноситься до зображення Його зовнішнього
вигляду, зухвало називає поклонінням ідолам, а не самому Христу, тоді як, за свідченням
Василя Великого, слава прототипу невіддільна від подібності, той – єретик.
Якщо хто стане говорити, що досить одного лише зображення Христа, причому ні
шанує його, ні безчестя, яке відкидає, відноситься до Його шанування і поклоніння, той –
єретик.
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Якщо хто заборони священного Письма, відносить до ідолів, приводить і застосовує
до священного зображення Христа і, внаслідок цього, називає Церкву Христову
язичницьким храмом, той – єретик.
Якщо хто, покланяється зображенню Христа і каже, що він в ньому поклоняється
Божеству за своєю природою, а не остільки, оскільки воно є тінь з'єднаної з Божеством
плоті, хоча Божество і всюди присутній, той – єретик.
Якщо хто зведення до першообразів через священні зображення вважає нічим, так як
він, нібито і без цих зображень, за допомогою слуху зводиться до споглядання прототипу,
і мовчазне живописне зображення не вважає рівним словесному оповіданню, як визнає
Василь Великий, той – Єретик.
Якщо хто заперечує, що зображення Христа, зокрема те, яке закарбовується на
хресті, має накреслюватися і показуватися у всякому місці на спасіння народу Божого,
той – єретик.
Якщо хто ікон Богородиці і всіх святих не віддає належного поклоніння, іконі
Богородиці, як – Богородиці, зображенню святих, як – святих, по відмінності поклоніння
Матері Божої, але називає рятівне прикрасою Церкви ідольським винаходом, той –
Єретик.
Якщо хто не ставить поряд з іншими єресями ту єресь, яка шаленіє проти священних
зображень, тоді як вона однаково відлучає від Бога, але каже, що спілкування з такими
людьми байдуже, той – Єретик.
Якщо хто, перебільшує честь ікони Христової, каже, що не слід і приступати до неї,
бо вона не приносить користі тому, хто попередньо не очищений від усякого гріха, той –
нерозумний.
1 «Στηλιτεντικὸς λόγος» – одне з що не збереглися творінь св. Феодора Студита проти
іконоборців.
Переклад з російської на українську мову свящ. Назарій Вернюк за матеріалами
видання:
Творіння преподобного отця нашого і сповідника Феодора Студита в російській
перекладі. Том перший. – СПб .: Видання С.-Петербурзької Духовної Академії, 1907. –
С. 119-133.
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ПРЕПОДОБНИЙ ФЕОДОР СТУДИТ
ДРУГЕ СПРОСТУВАННЯ ІКОНОБОРЦІВ
Слово істини, будучи незмінно і непохитно за своєю природою, звичайно не підлягає
ні розподілу в думках, ні змін в часі, бо воно завжди одне і те ж стверджує і шанує, як
вільний від будь-якого зменшення і додавання. Слово брехні, навпаки, будучи мінливе і
піддаючись незліченні різноманітності думок, перемінюючись з одного в інше, – нині
шанує одне, в інший час вихваляє інше, протилежне, ніколи і ні в якому разі не варто на
одному і тому ж, піддаючись коливань зміни і перетворення. Так ж і напад іконоборців:
вони то богохульно називають зображення Господа нашого Ісуса Христа ідолом помилки,
то цього не говорять, а (стверджують), що живопис – прекрасна справа, але має значення
тлумачень і спогадів, а не поклоніння; і тому вони для ікони Христа відводять місце на
підвищеннях, – боячись, як би вона, якщо помістити її в більш низьких місцях і дати
привід до поклоніння, що не спричинила ідолопоклонства. Як не дивуватися їх
кмітливості, що не розуміє, однак, що саме сама боязнь нижче поставити зображення і
йому поклонятися має свою причину в явному визнання ідолів. Для них, відповідно
нібито безпомилковою думку, недостатньо одного видалення повалених на землю
зображень, які, однак, повинні перебувати на висоті, – тому що, як написано в книзі
Царств, не догодили Богові всі інші (царі), крім Давида, Єзекії та Йосипа, які, разом з тим,
що знаходилося на землі, відкинули і піднесене. Таким чином, якби вони обрали те, що, на
їхню думку, цілком те воля Божа, а краще сказати, – якщо б вони (зволіли) цілком
наслідувати такому (своєму) безбожного думку, то під небом не залишилося б (жодного)
священного будівлі, якого вони не позбавили б прикрас, а так само (не залишилося б) в
них священних предметів із зображеннями, яких вони не спалили б. Але про це я сказав
уже досить, наскільки мені дозволяло убозтво моїх обдарувань, причому я дозволив їх
безглузді заперечення і докази протилежного значення. А тепер, з огляду на те, що вони,
змушені нашими доказами, погоджуються, що Господь наш Ісус Христос може бути
зображуємо на іконах, але (стверджують), що образу, присвяченому Йому, не повинно
поклонятися, і цим намагаються збентежити розум простодушних, – нібито службовців
своїм поклонінням тварі крім Творця; то про це у мене з Божою поміччю і буде справжня
слабка мова, – з участю двох осіб: я розумію православного і іконоборця, щоб таким
способом було зрозуміліше і ясніше значення того, що говориться.
1. Православний. Чи визнаєш, що Син і Слово Отця, після того, як зробився плоттю,
по плоті описаний, – за своєю природою Божества залишаючись невимовним?
Єретик. Погоджуюся. Як же (не визнавати), якщо це сповіщають богослови-батьки.
Так, Григорій каже: «описаної по тілу, невимовний по духу». Афанасій говорить: «як Бог,
Він невидимо споглядається розумом, і воістину є; як людина, мабуть осязается, і в
дійсності присутня ».
2. Православний. Чи не визнаєш, разом з тим, що цього опису, або зображенню
Христа, має бути воздаваемо поклоніння?
Єретик. Звичайно, немає, тому що ні у кого з богоносних (батьків) про це не сказано.
Але я тебе взаємно спершу, ти ж мені відповідай: де в Старому і Новому Завіті написано,
що іконі слід поклонятися?
3. Православний. Скрізь, де тільки написано, що слід поклонятися її першообразу.
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Єретик. «Господу Богу твоєму поклонилися і Тому єдиним послужіші» (Матв. 4, 10;
пор. Втор. 6, 13). Ось що написано. Цьому і поклонятися наказано, а зовсім першообразу,
а тим більше – не іконі, – як ти кажеш.
4. Православний. Те, про що ти говориш, вельмишановний, не їсти вчення про Бога
(в Самому Собі), щодо Якого неможливо спостереження подібності і подібності, але –
домобудівництво, в якому можна бачити прототип і подобу, якщо тільки ти визнаєш, що
Слово, прийнявши плоть , зробилося подібним нам.
Єретик. Коли Письмо говорить: «Господу Богу твоєму поклонилися і Тому єдиному
служи», то хіба Слово (Боже) не наказує нам віддавати поклоніння спільно Отцю і Сину?
5. Православний. Очевидно. Але древнім було заповідано поклонятися Сину, як ще
не був одягнений плоттю, бо, за словами (Писання), «Бога ніхто не бачив ніколи» (Ів. 1,
18). Але після того як Він став тілом, Він, необмежений, виявився в межах описаної і став
доступний зору, – невловимий і невидимий, Він за своїм тілесному увазі став таким, що
підлягає дотику і спогляданню. Він разом з Отцем приймає поклоніння, так як він – рівний
з Ним Бог: але, з іншого боку, приймає поклоніння і у власному зображенні, якого він –
прототип, – як вчинив їх усіх в усьому, крім гріха, подібною до нас людиною.
Єретик. Про те, що Христу має віддячувати поклоніння, йдеться самим певним
чином у всьому боговдохновенного Письма. Бо воно говорить: «І нехай Йому вклоняться
всі, ангели Божі» (Євр. 1, 6); але не (сказано) про прототип і зображенні.
6. Православний. Коли написано про Христа: «І нехай Йому вклоняться всі, ангели
Божі», – то що інше можна розуміти, як не те, що тут – мова про прототип? Після того, як
Він став людиною, не перестаючи бути Богом (а кожна людина є прототип свого власного
зображення і не був би людиною, якби не мав подібності в своєму власному
відображенні), то очевидно, що і Христос, уподібнившись нам у всьому, є прототип свого
власного зображення, хоча в певних словах це і не написано. Тому, коли ти запитаєш, де
написано, що слід поклонятися зображенню Христа, то почуєш, що (це написано скрізь),
де тільки написано, що слід поклонятися Христу, так як подоба невіддільна від прототипу.
Єретик. Але якщо не написано, що Христос є прототип свого власного зображення,
то це слово і неприйнятно, як воно не приймається нашими сповіданням віри.
7. Православний. Але ж багато з того, що не написано в тих же самих виразах, має
рівну силу з написаним, як сповіщене святими отцями. І те, що Син єдиносущний Отцю,
не в боговдохновенного Писанні, але пізніше у батьків роз'яснено, так само як і те, що Дух
Святий – Бог, і те, що Матір Господа – Богородиця, і багато іншого, що довго
перераховувати. Те ж, що не повинно сповідувати, відкинуто істинним Богопочитання
нашим. У сповідання ж прийняті (істини віри) тоді, коли того вимагала необхідність – для
повалення в поставлення єресей. Отже, що ж дивного, якщо і не написано, що Христос є
прототип свого власного зображення? Тепер же це повинно бути сказано, на увазі появи
іконоборчої єресі, коли це найпереконливішим чином показала сама істина. Якщо ж Він
не є прототип Свого власного образу, то Він і не був втілений; залишаючись по
безпредельності Божества поза образом. Якщо ж Він втілився і став подібним до нас, то
чому і Йому не приписуєш однакове з усяким (іншим) людиною, відповідно Його
подобою?
Єретик. Так як Христос – Бог і людина, то він не простий , як один з подібних нам
людей; тому, природно, неблагочестиво говорити, що Він є прототип Свого власного
образу.
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8. Православний. Про те, що Христос не називається простою людиною, причому не
заперечується Його опис, – у батьків сказано згідно з нами; але те, що Він – Бог і разом
людина, – це написане властиво жодному з подібних нам людей. Тому ми все називаємося
простими людьми. Будучи ж описуваним, Христос є прототипом Свого власного образу,
подібно до того як якби Він був один з подібних нам людей; і одначе і в цьому відношенні
Він не проста людина.
Єретик. Я, звичайно, визнаю, що Бог описаний, але не визнаю, що Він має значення
прототипу.
9. Православний. Але як же Він міг би бути описуваним, якби не мав значення
прототипу? Адже той самий, про що йдеться, що воно описане, і є прототип, тому що при
виробництві зображення описуваного (предмета) і мається на увазі те саме, що
описується. Сповідуючи, що Христос описаний, ти, хоча і проти своєї волі, погоджуєшся і
з тим, що Він – прототип свого образу, як і кожна людина є прототип власного подібності;
в цьому сенсі і божественний Василь каже: «так буде написаний на зображенні і
розпорядник змагань Христос» 1. Сказавши це, він виразно показав, що Христос –
прототип свого власного зображення, так як кожен, написаний на дошці, представлений
на підставі зовнішнього вигляду прототипу.
Єретик. Що ж спільного має поклоніння первообразу з (поклонінням) подобою?
10. Православний. Загальна – те ж саме, що і до животворящого хреста до його
викарбувані зображення.
Єретик. Звідки це в тебе взято? Я не можу визнати тебе в значенні новоявленого
законодавця.
11. Православний. Це – думка двох батьків. Так, Діонісій Ареопагіт говорить:
«істина – в подобі, прототип – в образі, і одне в іншому, крім відмінності сутності». І
Василій Великий, в свою чергу, говорить: «якщо хто уважно розглядає на площі царське
зображення і назве царем того, хто (зображений) на дошці, то він цим не визнає двох
царів, – зображення і того, Чий це образ; рівним чином, якби він, вказавши на зображення,
написане на дошці, сказав: «це – цар», – то він не позбавив би прототип імені царя;
вірніше, – він цим визнанням підтвердив би повагу до царя. Бо, якщо зображення, за його
словами, є цар, то, звичайно, тим природніше бути царем того, хто послужив причиною
для цього зображення »2. І знову в іншому місці св. Василь каже: «всяким способом
спрацьований зображення, перекладене з прототипу на речовину, отримує його подобу і
відображає його форму, завдяки задумом художника і мистецтва рук. Так живописець, так
різьбяр на камені, так що робить золоту або мідну статую – взяв матеріал, подивився на
прототип, сприйняв зовнішній вигляд розглядающого предмета і напечатав його на
речовині »3.
Єретик. Хоча батьки і любомудрували таким чином, однак, без сумніву, у них не
сказано, що шанування того і іншого – загальне.
12. Православний. Якщо божественний Василь каже, що визнання подібності
підтверджує шанування прототипу, то що інше може тобі здаватися, як не те, що того й
іншого повинно бути відане одне шанування, або поклоніння?
Єретик. Щодо вшанування і я згоден, але не щодо поклоніння, бо від тебе, а не від
батька виходить таке перейменування.
13. Православний. Що ж ти розумієш, коли чуєш слова блаженного Афанасія: «в
зображенні царя спостерігається вид і зовнішня форма, а в самого царя є подібність з тим,
що вбачається в зображенні царя, так що дивиться на зображення бачить в ньому царя; в
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свою чергу, той, хто бачить царя, дізнається, що саме він представлений в зображенні. Так
як подоба не відрізняється від прототипу, то зображення могло б сказати тому, хто
побажав би після зображення бачити царя: «я і цар – одне; я – в ньому, і він – у моєму і те,
що ти бачив у мені, те ж саме бачиш і в ньому; і те, що бачиш у ньому, це ж саме вбачаєш
і в мені. Тому поклоняються зображенню поклоняється в ньому царя, бо зображення –
його образ і вигляд »4. Подібним же чином, – додам від себе, – поклоняємося зображенню
хреста поклоняємося в ньому животворящому хресту. Бо образ хреста)- його вид і обрис.
Єретик. Залиш в цьому випадку говорити про хрест: – непереможний пам'ятник
перемоги проти диявола.
14. Православний. І ти залиш говорити тут про зображення Христа. Бо Він –
Спаситель світу; заради Нього і хрест, що був раніше знаряддям загибелі, – став символом
нетління, після того як Христос на ньому був розіп'ятий.
Єретик. Але неможливо, щоб Його зображення отримувало участь в поклонінні
Христу і щоб воно називалося тим же ім'ям, як і Христос.
15. Православний. Прийми і від мене подібне ж заперечення. Чи не дозволено також
і те, щоб в поклонінні животворящому хреста отримувало участь його зображення і щоб
воно називалося так само, як і животворне древо.
Єретик. Досить говорити безглуздості! Адже є одне і загальне поклоніння того й
іншого; і яким ім'ям називається животворяще дерево, тим же самим, однаково з ним,
називається і його зображення, бо і те і інше – хрест.
16. Православний. Від тебе – моя перемога, так як і я кажу абсолютно однакове.
Точно таким же чином одне і загальне поклоніння Христу і Його зображення, і яким ім'ям
називається Христос, тим же самим – і Його власне зображення. Адже тож вони обоє
Христос, як раніше показало вчення богоносних (батьків). І що йдеться про прототип, те ж
саме може бути сказано і про Його подобу, – але щодо до прототипу це йдеться в сенсі
одноіменного і головному, а в ставленні до подоби – в значенні тільки подібному і не у
власній оселі.
Єретик. В якому сенсі ти це говориш? Я ще не розумію чітко.
17. Православний. Той хрест, на якому був піднесений Христос, називається в
точному сенсі хрестом – і за значенням найменування, і за своєю природою
оживотворення древа. Що ж стосується його зображення, то воно називається хрестом
тільки за значенням найменування, а не по природі оживотворення древа; бо це
зображення складається або з якогось дерева, або з золота, або з срібла, або з каменю, або
з якогось іншого матеріального складу. І воно отримує участь в імені прототипу, а так
само і в його шанування і поклоніння; по природі ж воно абсолютно йому чуже. Тому,
якими іменами називається животворящий хрест, тими ж назвами називається і його
зображення. Якби ми назвали хрест похвалою всесвіту, то абсолютно також і його
зображення повинно бути названо похвалою всесвіту. Якщо ми скажемо, що
животворящий хрест – світло і життя, то так само і його зображення повинно бути названо
світлом і життям. Якщо ми назвемо животворящий хрест полум'ям для демонів, то точно
також полум'ям для демонів повинно бути названо і його зображення. І неможливо
вказати будь-якого такого позначення прототипу, яким би не називалася і подобу. Таке ж
вчення і щодо Христа і Його зображення. Сам Христос називається разом Богом і
людиною, – і за значенням найменування, і по природі Божества і людства. Що ж
стосується Його зображення, то воно називається Христом за образом найменування, а не
по природі Божества і людства. За якістю ж воно є або живописний твір, або різноманітне
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поєднання з мозаїки, або твір скульптурного мистецтва, або ж приготовлено із золота, то
зі срібла, то з іншого будь-якого матеріалу. І щодо імені зображення схоже з прототипом,
так само як і щодо честі та поклоніння, за своєю природою ж абсолютно відокремлено від
нього. Тому, якими іменами названо Ісус Христос, такими ж називається і Його
зображення. Якщо назвемо Христа Господом слави, то і Його зображення так само
називається Господом слави. Якщо назвемо Христа Божою силою і Божою премудрістю,
то і Його зображення точно таким же чином називається Божою силою і Божою
премудрістю. Якщо назвемо Христа Сином Людським, то Сином же Людським абсолютно
однаково називається і Його зображення. Тому, якщо Сам Бог Слово говорить: «Аз есмь
Світло для світу» (Ів. 8, 12), те ж саме могло б сказати за допомогою надписання і Його
зображення. Так само, якщо Христос каже: Мені поклониться кожне коліно, небесних і
земних, і підземних, – то це могло б сказати через надписание і Його зображення. Далі, –
так як Христос каже: «я є ... воскресіння ... і життя» (Ів. 14, 6), – те ж саме могло б сказати
за допомогою надписання і Його зображення. І якими б іменами ні позначався Спаситель
в боговдохновенному Писанні, кожним з них може бути названо і Його зображення.
Єретик. Доказ Божества широко, і ти хочеш сказати не що інше, як – подоба є те ж
саме, що прототип. Однак, де ж сказано, що вклонилися або поклониться зображенню
Христа всяке коліно небесних, земних і підземних?
18. Православний. Тобі слід звернути увагу на те, що говорить славний багатьма
перемогами Афанасій. «У зображенні царя, каже він, спостерігається вид і зовнішня
форма його, і в самого царя є подібність з тим, що вбачається в зображенні царя». І знову:
«зображення могло б сказати: я і цар – одне; я – в ньому, і він – у моєму і те, що ти бачив у
мені, те ж саме бачиш і в ньому; і те, що бачиш у ньому, це ж саме вбачаєш і в мені. Тому
поклоняються зображенню поклоняється в ньому царя, бо зображення – його образ і
вигляд ». І божественний Кирило, в свою чергу, говорить: «якби хто-небудь, разсматрівая
прекрасно намальоване зображення, став дивуватися поставі царя і, маючи можливість
бачити в зображенні те ж саме, що спостерігається в самому царя, – при всьому тому
сильно зичу побачити самого царя; то зображення справедливо могло б сказати йому:
видіння! бачить царя, І знову: я і цар – одне, наскільки це стосується подібності і точного
подібності. І знову (зображення могло б сказати): я – в царя, і цар – в мені, – відповідно
обрису виду, тому що зображення досконало представляє його образ, а цей останній
зберігається в ньому (т. Е. В царя) »5 . Ти міг би зрозуміти, що коли поклоніння віддається
Христу, то і Його зображення віддається поклоніння, як що знаходиться у Христі; і коли
поклоніння віддається Його зображення, то поклоніння віддається і Христу, бо в ньому
(т.е. в зображенні) поклоняємося (є саме Христос). І якщо Христу, безспоряо,
поклоняється всяке коліно небесних, земних і підземних, то ясно, що кожне коліно
небесних, земних і підземних безсумнівно поклоняється і Його зображення, як що
знаходиться у Христі. Таким чином, схожість прототипу і зображення вказується тільки
щодо імені, так само затверджується Божество поклоніння, а не речовині зображення і
природи прототипу, яке і не може отримати участі в поклонінні, хоча зображуваний і в
ньому в речовині є поклоніням.
Для посвідчення в сказаному досить добре було б підтвердити мову і батьківським
свідченням. У святого Софронія в (оповіданні) про чудеса Кіра мученика і Іоанна
розповідали буквально наступне. «Прийшовши в деякий чудовий храм, своїм виглядом
вселяє трепет і надзвичайно величний, а вершина досягає до самих небес, і перебуваючи
всередині його, ми дивилися на найбільшу і дивовижну ікону, що представляє в середині
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Господа Христа, написаного фарбами, з лівого боку – Матір Христа, Владичицю нашу
Богородицю і Приснодіву Марію, з правого боку – Іоанна Хрестителя і Предтечу
Спасителя, який з утроби привітав Його, тому що він, якби і став говорити, то,
перебуваючи в утробі, не був би почутий. На іконі ми побачили і деяких з лика апостолів і
пророків (і) із сонму мучеників. З ними були й самі Кир і Іоан мученики. Вони ставши
перед зображенням, припадали до ніг Господа, схиливши коліна, тримаючи голови на
землі і предстательствуя про одужання юнаки ». І трохи згодом продовжує: «ставши
недалеко від ікони і перебуваючи поблизу один одного, (один з них) сказав: бачиш, що
Господь не хоче тобі дарувати зцілення». І ще далі: «і підійшовши до ікони в третій раз,
вони звернулися з перш згаданими словами; і коли вони протягом довгого часу молилися,
виконуючи наказане їм, та й кричали, – Христос, як милосердний, зглянувшись, схилився
в знак згоди і прорік: дайте йому виконання просимого перед іконою »6. Бачиш, що
мученики припадали до ікони, як до самого Христа; від ікони, як від Самого Христа,
вийшов і голос, який обіцяє (виконання) прохання. Чому поклоняються мученики, того ж
поклонятися, без сумніву, даровано і ангелам.
Єретик. Це – теорія і, хоча розповідали у святого, однак не має підтвердження в
догматичному підставі.
19. Православний. Що це – теорія, я згоден; однак вона не була б записана у святого,
якби не була справедлива. Догматичне підставу представлено у нас колись; тепер же
нами, для прикладу, взята оповідь про бачене подію. Адже приклади і суть і називаються
очевидними свідченнями того, про що йдеться. В даному випадку блаженний Афанасій
об'яснює щось ще більш дивне, даючи зрозуміти, що все, що відноситься до подоби, має
таке спілкування з прототипом, що і страждання зображення Христового є стражданням
Самого Христа. Він так говорить: «Зверніть очі вашого розуму і дивіться на це нове
видовище. Одного разу іудеї, які викликали у на землю ікону Господа нашого Ісуса
Христа, сказали: як батьки наші колись знущалися над Ним, так і ми будемо знущатися
над Ним. І ось, зійшовшись звідусіль, вони почали плювати в обличчя зображення Христа,
і били ікону по обличчю, кажучи: що батьки наші зробили Йому, ми зробимо Його
зображення. І знову говорили: як знущалися вони над Ним, і ми те ж саме зробимо. І ось
вони зробили над іконою Господа незліченні знущання, про яких ми не наважуємося
навіть говорити. Потім вони кажуть: ми чули, що вони прибили руки і ноги Його; це ж і
ми зробимо з Ним. І ось руки і ноги ікони Господа вони прокололи цвяхами. Прийшовши
в стан сказу, вони знову говорять: ми чули, що (наші предки) з губки напоїли Його оцтом і
жовчю; зробимо і ми Йому (те саме). І зробили це, піднісши до вуст зображення Господа
губку, наповнену оцтом. Знову говорять: ми дізналися, що предки наші били Його
тростиною по голові; те ж саме і ми зробимо. І, взявши тростину, били (нею) по голові
Господа. Нарешті, кажуть: ми достовірно знаємо, що (наші предки) прокололи бік списом;
нічого не опустимо, але приєднаємо і це. І, приказавши принести спис, вони доручили
одному зі своїх підняти його і вдарити в ребро зображення Господа. І, коли це відбулося,
негайно з ікони витекла в достатку кров і вода ». Бачиш значення того, про що йдеться? Я
ж не стану ще говорити про зцілення, що відбулися над тими, котрі куштували того, що
линуло з ребра.
Єретик. Чудо було явлено іудеям, так як знамення бувають невірним, а не віруючим.
20. Православний. І я згоден з цим. Однак, хоча тепер і не відбуваються знамення,
проте подобу отримує поклоніння спільне з прототипом; так само як і навпаки, – прототип
отримує поклоніння загальне з подобою, і тому, й іншому буває одне поклоніння,
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відповідно до того, що сказано щодо животворящого хреста і його зображення. Визнання
зображення є визнання животворящого хреста, так само як і заперечення (зображення є
заперечення) животворящого хреста. Таким чином розумій і щодо зображення Христа і
Самого Христа.
Єретик. Це добре сказано і можна вважати цілком природним щодо божественного
хреста і його зображення, а не стосовно до Христа і Його зображення. Це – приклад не
підходить, бо ікону має порівнювати з іконою і рельєфне зображення з рельєфом.
21. Православний. Для підтвердження відповідності досить, шановний, того, що
абсолютно ясно сказано раніше. Але, в свою чергу, вислухай невелике питання. Що вище і
заслуговує більшого шанування – Христос або хрест?
Єретик. Очевидно, що – Христос, так як хрест освячений у Христі.
22. Православний. Зображення Христа більше і почтеннее, ніж зображення хреста?
Єретик. Неможливо і сумніватися в цьому тому, хто хоча б трохи може міркувати,
тому що в іншому випадку подібності не розрізнялися б, відповідно відмінності
прототипів; зображення Христа набагато краще, ніж образ хреста.
23. Православний. Після того як правильно розглянуто менше і поступається щодо
честі, було б нерозумно говорити, що більше і почесних не повинно бути правильно і
добре оцінений. Що, наприклад, ближче до зображення Христа, як не образ хреста, так як
ікона має одне і те ж значення з рельєфним зображенням? Адже ми по неточному
словживання іконою (εἰκών) животворящого хреста називаємо і його рельєфне зображення
(ἐκτύπωμα), а так само рельєфне зображення (ἐκτύπωμα) Христа називаємо Його іконою
(εἰκόνα). Бо ἡ εἰκών по словопоходженю означає τὸ ἐοικός; ἐοικός ж означає подібне;
подібне ж і мислиться, і називається, і вбачається як в іконі, так і в опуклому зображенні.
Єретик. Так, я погоджуюся і з цим. Але все-таки тобі слід порівнювати ікону з
іконою і опукле зображення з рельєфом, хоча ти і кажеш, що перше має однакове
значення з другим.
24. Православний. Це досить ясно показано у богоносних отців, – якби ти звернув
свою увагу. Якщо ж цього з твого боку не було, то тут послухаємо священного Василія,
просвіщає уми (слухачів). «Царем, каже він, називається також зображення царя, і (проте)
не два царя; ні царство Його не буде разкаюватися, ні слава не поділяється. Схожа на те,
як панівна над нами владу і держава одна, так і платить нами славослів'я одне, а не багато
». Отже, честь зображення переходить до прототипу. А що цей приклад підходить до
зображення Христа, – хто буде оскаржувати? Подібним же чином можна сказати, що
Христом називається також зображення Христа, і (проте) не два Христа. І в даному
випадку ні могутність НЕ розсікається, ні слава не поділяється, і однаковим же чином
честь зображення переходить до Першообразу.
Єретик. Богоносного батькові жодним чином не слід відносити приклад царя до
зображення Христа, але до самого Христа, невидимому образу Богові й Отцеві.
25. Православний. Дивно, що тоді як у богоносного батька штучний образ взятий для
вираження, як я вважаю, природного і незмінного тожества Отця і Сина, – це у нас
розуміється у відношенні не до природного, а до штучного зображенню Христа. Там
штучний образ порівнюється з природним, тут штучне (зображення) – з штучним. І яке ж і
яке велике розходження? Але, проте, богоносний батько не знайшов будь-якого іншого,
більш підходящого прикладу, і взяв (приклад) царя. Тим більше нам по відношенню до
штучного зображенню істинного Царя Христа доречно взяти – зображення якогось царя.
Адже воно настільки наближається до зображення Христа, наскільки перевершує всіх
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підданих щодо честі, так як і сам, панівний на землі, носить – по імені – образ гідності
істинного Царя Христа
Єретик. Хоча божественний Василь і каже, що честь образу переходить до
прототипу, але він розуміє не штучний, а природний (образ), – т. Е. (Говорить про спосіб)
Сина у ставленні до Отця, – і, звичайно, з повним правом.
26. Православний. Зупинися, друже! (Святий отець) не сказав: (Христос) називається
Богом і образом невидимого Отця, і (проте) не два бога, – що, звичайно, це правда, але так
як він для подання богословського догмату восползовался прикладом царя, сказавши, що
царем називається і зображення царя, – і (проте) не два царя, – то він вивів висновок
послідовно. Тому, сказавши, що честь зображення переходить до прототипу, він додає:
чтo тут є зображенням по наслідуванню, тo там є Син за природою, так що цар узятий в
якості прототипу по відношенню до свого зображення, а не Отець по відношенню до
Свого Сина, – або навпаки. Те, що тут – за природою Син, там по наслідуванню –
зображення. До цього можна приєднати, що прототип і подобу властиві і подібним нам
(людям); це ж показано і в відношенні до Христа і Його зображення. Ми сповідуємо, що
Він зробився подібним нам людиною, хоча Той же Самий – Бог. Ось чому і про всяке
взагалі царя може бути сказано: честь зображення переходить до прототипу.
Єретик. Але честь не рахується у богоносних отців абсолютно тим же, що
іпоклоніння, бо інше – честь, а інше – поклоніння.
27. Православний. Але як же ти погодишся, що ні влада не розколюється, ні слава не
поділяється – щодо прототипу до подоби, якщо ти не визнаєш, що того й іншого властиво
одне і те ж поклоніння, бо влада і славі те саме що і від них невіддільні честь і поклоніння.
Відмінністю назви вони відрізняються, по достоїнству ж мають рівне значення.
Єретик. Св. Василій сказав, що переходить честь, а не поклоніння. І я почитаю ікону
Христа, поставляючи її на узвишші, але не покланяюсь, як сказано.
28. Православний. Спочатку мені потрібно запитати про одне. Звідки у тебе думка,
що ікону Христа слід почитати, коли вона знаходиться на піднесеному місці? У св. Василя
– не так, але він каже взагалі про шанування, – так що твоя думка відпадає. По-друге, як
може бути шановане то, чого, разом з тим, що не дається поклоніння, – бачимо ми це вгорі
або внизу? По меншій мірі, ми шануємо животворящий хрест і поклоняємося йому і тоді,
коли він є вгорі, і тоді, коли бачимо його внизу. Так і в нашому прикладі, – царя ми
шануємо і вгорі сидящого і внизу видимого; так само і воєначальника, і начальника
області, так само як пана і вчителя. Але думка нашу слід перенести до божественних
словами. Що тобі видається, коли Писання говорить: «гідний єси, Господи і Боже наш
святий, прияти славу і честь і силу» (Одкр. 4, 11)? І знову: «гідний є Агнець заколення
прияти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу і благословення» (Одкр. 5, 12). І
знову: «що сидить на престолі і ягня благословення і честь, і слава і влада на віки віків.»
Амінь (Одкр. 5, 13). І знову: «Благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь і сила і
міць нашому Богу на вічні віки. Амінь »(Одкр. 7, 12). Ось у всіх цих місцях про
поклоніння ніде не згадується; але хіба, внаслідок того, що воно не вказується, – ми
відмовимо в поклонінні Агнцеві заколення, т. е. Бога і Спасителя нашого? Або можливо
ясно, що все те, що відноситься до одного і того ж порядку, є рівнопотужності? Тому,
гідний честі – гідний і поклоніння, гідний фортеці – гідний і сили, гідний благословення –
гідний і слави; і все інше проголошується у взаємній залежності. Отже, якщо ти відмовиш
в поклонінні зображенню прототипу, то, очевидно, відмовиш і в честі, і в фортеці, і в
славі; але, коли є одна властивість, неможливо, щоб спільно не знаходились і інші, рівні за
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значенням. Прийми також і іншу думку. Не шанує Сина, – говорить Писання, – не шанує
Отця, що послав Його» (Ів. 5, 23). Як тобі здається? Невже честь, що віддається Отцю і
Сину, чужа поклоніння? Але це і подумати – нерозумно. Отже, невже ми позбавимо
поклоніння Сина Божого, – з огляду на те, що ні додано: і поклонятися. І знову говорить
Письмо: «шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде, і так довголітній будеш на
землі» (Вих. 20, 12). Отже, невже тут Бог не велить кланятися батькам, а тільки поважати
їх? Таке припущення виконує багато чого нерозумного. І ще великий Апостол (говорить):
«Бога бійтеся, царя поважайте» (1 Петр. 2, 17). Наказує чи Апостол тільки почитати (царя)
або, разом з тим, і віддавати йому поклоніння? Хто з людей разсудливих не зрозуміє
цього? Я ж, коли чую слова священика: яко Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння,
розумію, що честь і поклоніння – однакового порядку і того ж значення. Так само, коли
божественний Василь каже, що вшанування зображення переходить до прототипу, він
разом з тим мовчазно, згідно з блаженним Опанасом, сповістив, що і поклоніння,
зображенню, переходить до прототипу.
Єретик. Нехай буде представлено доказ, складене на підставі різних батьківських
свідоцтв, – тоді воно і може бути більш переконливо для слухачів.
29. Православний. Блаженний Папа Іван, з вуст якого течуть золоті слова, говорить
наступне: «як ви вчинили з його ім'ям, так вчинили і з його зображенням; багато написали
цей святий образ і на каменях перснів, і на келихах, і на чашах, і на стінах житлових
приміщень, і взагалі всюди, – щоб не тільки чути це ім'я, але і всюди бачити тілесний його
образ і мати як би подвійне розраду в розлуці з ним ».
Єретик. Чи можу я запитати, Чий це образ?
30. Православний. Мелетія, предстоятеля Антіохійської церкви.
Єретик. Блаженний Папа Іван назвав зображення святих, а не поклонятися; бо не у
всіх випадках то, що свято, разом і поклоняємося.
31. Православний. Священний апостол, назвавши святими згадані предмети, разом з
тим, стосовно до короткого своєму висловом, назвав їх і поклоняємими. Але про це немає
потреби багато говорити, на увазі зробленого мною ширшого пояснення. Тепер же
відповідай мені на таке питання. Як ти називаєш Тіло і Кров Господа нашого Ісуса
Христа?
Єретик. Звичайно, святими, тому що про них саме виголошує священодійство: Святе
святих.
32. Православний. Але ти, звісно, вважаєш їх також і поклоняюєчими?
Єретик. Хто ж міг би дійти до такого нечестивого думки, щоб не визнати Тіла і
Крові Христових святими і разом поклоняюєщими?
33. Православний. Чи не суперечиш ти самому собі, сказавши раніше, що не у всіх
випадках святе є разом)і поклоняєюмим, між тим як знову стверджуєш те, що раніше
відкинув?
Єретик. Але у мене слово було про таїнства, так як щодо його все згодні, – як раніше
сказано.
34. Православний. Як же ти думаєш про Євангелії, званому святим, – хіба воно
разом і непоклоняєме? Так само, – про зображення животворящого хреста і про всіх
священних предметах храму?
Єретик. Ці предмети суть і святі, і поклоняюще. Але зображення (ікона) святого
багато поступається їм у святості. Тому, хоча зображення і називається святим, але не у
всіх випадках і поклоняємося.
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35. Православний. І я згоден, що до відносин святості зображення святого далеко від
тих священних предметів, які називаються «святая святих». Втім, все разом є і
поклоняєме, хоча одне іншому і поступається, мабуть, в святості і поклонінні; що ж
абсолютно непоклоняєме, то зовсім позбавлене і святості. Ти ж доведи мені, де і коли щонебудь названо було святим, і не було в той же час і поклоняєме.
Єретик. Я представив раніше апостольські слова про святі (предметах), щодо яких
сказано в законі, – до яких і ти обіцяв повернутися.
36. Православний. По-перше, я скажу наступне: все, про що говорить закон, він
говорить знаходяться під законом, і зовсім не слід відносити стародавні постанови до тих,
які знаходяться під благодаттю, так як, в іншому випадку, ми повинні будемо і святкувати
суботи, і приймати обрізання, і слідувати багато чому, для нас несприятливого, що мало
значення лише накреслення тіні. Адже закон має тільки тінь, але не самий образ речей, як
сказано у апостола. По-друге, можна довести, що назване і в законі святим названо разом і
поклоняєме. Якщо херувим названий херувимом слави, слава ж одного порядку з честю, а
честь – з поклонінням; то ясно, що прославлене є свято, святе ж разом – і поклоняєме,
хоча б ти і не хотів цього визнати.
Єретик. Шляхом деякого укладення і натяжки у тебе майстерно показано, що
відповідно до Старого Заповіту святе є разом і поклоняєме; але це не випливає з
безперечних свідчень.
37. Православний. Послухаємо ж найголовніших батьків. Григорій Богослов в
одному зі своїх слів так говорить: «Знаю, що сталося з священиком Ілієм, і трохи після
нього з Озою. Один був покараний за беззаконня синів, коли вони при
жертвоприношеннях наважувалися передчасно вибирати з котлів найкраще, не дивлячись
на те, що батько не тільки не схвалював їх нечестя, але часто і докоряв їх (1 Цар. 2, 13-14).
Інший же був покараний тільки за те, що торкнувся кивота, і хоча врятував кивот, одначе
сам і загинув (2 Цар. 6, 6-7), так як Бог охороняв святість кивота ». І знову в тому ж слові
Григорій продовжує: «Тим більше не можна було вирішуватися часто входити у Святая
Святих, куди можна було входити одному і один разу на рік; тим більше не смів всякий
випрати погляд або стосуватися до завіси, або до очистилище, або до кивоту, або до
херувимам ». І Василь Великий до цього говорить: «здійснилося біля Божого кивота
святого завіту то, про що і не чути було коли-небудь раніше: той самий кивот, до якого не
дозволено було торкатися ні ізраїльтянам, ні самим навіть священикам всім, ні взагалі
кому б то не було, який і не міг перебувати в будь-якому випадковому місці, – в інший час
переносився з місця на місце і містився в храмах ідолів, замість храму святих (1Цар.4,
1Цар.5, 1Цар.6 ).
Єретик. Отже, справедливо, що святе є в той же час і гідне вшанування, але у батьків
не сказано, що воно заслуговує і поклоніння.
38. Православний. Але яким же чином святе і шановане могло б виявитися що не
бере участь в поклонінні? Божественний апостол говорить в Діяннях: «проходячи і
дивлячись на вшанування ваше, на ньому ж бо напасано: невідомому Богу» (Діян. 17, 23).
Ясно, що предмети шанування є разом з тим і предметами поклоніння. І «Севастії»
(σεβαστός) або «Августом», т. Е. Гідним вшанування, називається, в свою чергу, і цар.
«Павлу ж, – каже (Писання), – нарік дотриманням бити йому до разсуждения Августа»
(Діян. 25, 21). І трохи нижче: «аз ж розумом нічого гідно смерті Творця його, і самому ж
йому нарік Севаст, Судиха послати його» (Діян. 25, 25). Чи розумієш, що шановане є
разом і поклоняєме? Жоден розсудлива людина не може сказати, що хоча цар і шанується,
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але йому не слід віддавати поклоніння. І колишня мова про те, що нікому, крім
священика, не дозволено ні дивитися, ні торкатися до згаданих раніше священним
предметів, свідчить про велики їх переваги щодо честі. І якщо ковчег Божий зробив знаки
та чуда на Озою і які взяли його люду филистимлянами, то як же не визнати виконаними
всякій славі, честі і поклоніння як херувимів, так і всі інші предмети, про які по зв'язку
мови говориться у апостола? Таким же чином і батьки шостого святого вселенського
собору в складених ними священних правилах кажуть наступне: «На деяких зображеннях
чесних ікон накреслює перстом Предтечі показуючи агнеця, який прийнятий у образ
благодаті, через закон нам істинного Агнця, Христа Бога нашого. Вшановуючи стародавні
образи, віддані церкві , як знамення і накреслення істини, ми воліємо благодать і істину,
приймаючи її, як виконання закону. Отже, щоб і за допомогою творів живопису перед
очима всіх зображувалося вчинене, ми визначаємо, щоб відтепер образ Агнця, Христа –
Бога нашого, був представлений і на іконах в людському вигляді, замість стародавнього
агнця. Пізнаючи через це висоту смиренності Бога-Слова, ми наводимо та за пам'ять
життя Його у плоті, Його страждання, рятівної смерті – таким чином – спокутування
світу »10. Бачиш, що батьки назвали стародавні образи і тіні поклоняємося, вживши слово
– «шануючи» (κατασπαζόμενοι). Адже «почитати» (ἀσπάζεσθαι) – значить і поклонятися, і
обіймати, цілувати. І Феодор, архієпископ Антіохійський, стверджує те ж саме – «проти
тих, які єретично протиборствують, кажуть, що не слід поклонятися іконам святих, як
зроблені руками, і нерозумно, краще ж сказати – несправедливі називають їх ідолами;
нехай такі знають, що і херувими, і очистилище, і ковчег, і жезл, і трапеза, – які влаштував
божественний Мойсей, були зроблені руками, і тим не менше їм поклонялися. З іншого
боку, божественне Писання засуджує поклонятися божкам ».
Єретик. Чому ж Єзекія розтрощив мідного змія? Бо написано: «і сотвори праве перед
очима Господніми, за всіма що Я сотвори батько його Давид.
39. Православний. Тому, що мідний змій небув ні одним зі священних предметів,
перерахованих у апостола. Григорій Богослов про нього говорить: «мідний змій був
повішений проти укусу зміїв, не як образ Постраждалого за нас, але як образ противного, і
поглядають на нього рятує – не по вірі в те, що він живе, але тому, що позбавлений влади,
– як і гідний був, – сам був убитий і умертвлений з собою сили, які знахо під його владою.
І яка пристойна йому від нас напис на гробі епітафія? «Де ти, смертне, жало? де ти, пекло,
перемога »(1 Кор. 15, 55)? Ти позбавлений влади хрестом, був убитий Життєдавця, та й
умер, мертвий, нерухомий, бездіяльний і, хоча зберігаєш образ змія, проте виставлений на
ганебному стовпі »11. І природно, що мідний змій був знищений, так як ізраїльтяни
робили перед ним кадило. Чиїм первообразу не слід поклонятися, того і подобу має бути
відкинуто. Всі ж святині скинії були приписами служіння в дусі, як показує богоносний
Кирило.
Єретик. Я переконаний, що в наведених місцях, дійсно, полягає сприятливий для
шанування ікон; але так як тільки що наведені тобою батьки відносяться до недавнього
часу, а не з числа древніх отців, то вони неприйнятні в якості свідоцтва.
40. Православний. Якби сказане у них було заперечливе з словами Василя та інших
богоносних отців, то ні я, ні будь-хто з благочестивих не прийняли б цього. Якщо ж це
згідно і майже однаково зі сказаним у древніх отців, то і має бути прийнято, хоча згадані
батьки сказали це за двісті років тому; але якби хто-небудь і в даний час сказав те ж саме,
то і він повинен бути прийнятий в Церкві Божій і – щодо навчання істини – повинен бути
зарахований до самих до святих апостолів, а не тільки до наступних богоносних батьків. З
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огляду на це, прийми і «Діяльні глави» святого і славного багатьма перемогами Максима,
– в яких він говорить: «Повелителі! Так як рішення відбулося, то нехай піде виконання
постанови, і що ви не накажете, я піду за вами. І після цього все з радістю і сльозами
встали і зробили поклоніння (μετάνοιαν), і була молитва. І кожен з них поцілував святе
Євангеліє, чесний хрест, ікону Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, а також ікону Владичиці
нашої, яка народила Його Пресвята Богородиця, – поклавши і свої руки для
підтвердження сказаного ». Я не стану говорити більше, щоб слово не виявилося нудним,
– так як про шанування чесних ікон існує безліч свідчень і древніх і пізніших, якщо ми
тільки побажаємо розкривати їх.
Єретик. І у мене є багато свідчень древніх і пізніших; але вони говорять проти
спорудження ікон і поклоніння їм.
41. Православний. Якби заперечення було проти створення ікони Господа нашого
Ісуса Христа, то такі свідоцтва тобі і слід було б наводити. Але так як ти прийняв
живописне зображення і заперечуєш тільки поклоніння, то навіщо ти знову сумніваєшся,
переходячи від одного до іншого, – що вже є властивістю брехні?
Єретик. Якщо і зізнається, що Господь наш Ісус Христос описаний, то тільки до
страждання, а не після воскресіння.). У свою чергу, Григорій Богослов говорить: «Він
Агнець Божий був досконалим не тільки по Божеству, досконаліше якого немає нічого,
але і по сприйнятої природи, яка помазана Божеством, стала тим же, що і помазав і,
насмілився сказати, – ріним Богу (ὁμόθεον) »12. Якщо ж сприйнята плоть називається рі
вною Богу, то як вона, з'єднавшись з нетлінням Божества, може бути описана?
42. Православний. Але ти, по меншій мірі, прийняв, що Христос до страждання був
описаний і в такому описі Його образу дається і поклоніння.
Єретик. Якби я і прийняв це і не став би заперечувати, то яке в тебе випливає звідси
висновок?
43. Православний. Звичайно, те, що ті свідоцтва, які ти припускав приводити,
очевидно, не приймають описаня Христа ні до страждання, ні після воскресіння; а з
іншого боку, хоча Христос і невимовний, але ікона Його може залишатися на висоті без
поклоніння їй. І навіщо ти приводиш в свій захист такі положення, які на половину
свідчать проти тебе? Пора тобі пошукати свідоцтв, цілком згодних з твоєю думкою. Але ж
і після воскресіння Христос описаний. Послухай, як Він каже своїм учням, коли вони,
після воскресіння, думали, що бачать його, як духа: «бачите руки Мої і ноги Мої.» (Лк. 24,
39). Якщо Христос сказав, що Він, Який жив з ними до страждання, і віддавна постання
вони бачили після воскресіння, – той же самий; то ясно, що як до страждання Він був
описаний, так і після воскресіння підлягав опису, тому що Він не втратив властивостей
людської природи. Бо які ж, шановний, Він показав руки і ноги? Як Він звелів і відчувати
Його, що має плоть і кістки? Яку і їжу Він куштував? Отже, необхідно, щоб Той, Хто все
це має, був описаний, або ж; якщо Він не був описаний, то, значить, Він був духом, як і
припускали тоді апостоли?
Єретик. Хоча і кажуть, що Христос мав і це, але, звичайно, не так, як маємо ми; тому
Він і невимовний.
44. Православний. Якщо Христос мав це не так, як ми, то не можна вірити і тому, що
Він був подібний до нас. Якщо ж друге істинно, то як же не вірити і першому? Або,
можливо, ти визнаєш, що в Христі були ознаки деяких дій, які у Нього і називаються
членами, і не визнаєш істину самих речей, – що прийнято в вченні про Бога в Самому
Собі? Бо божественний Василь каже: «Богу приписуються багато людські образи; і проте
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ми внаслідок цього не робимо висновок, що Бог є людина »13. І через трохи: «Чуючи про
руки Божі, пізнавай творчу силу Його, які почули вухами, розумій Його властивість,
чуючи про очах, розумій проникливість Божу, чуючи про крила, розумій захист Божу і все
інше розумій в такому ж роді». Але якщо ти таким же чином будеш приймати свідоцтво
про членах тіла воскреслого Христа, то необхідно буде тобі визнати, що Господь наш Ісус
Христос не був людиною. Якщо ж і став Він спасінням людиною, – як і було в дійсності, –
то віруй, що і після воскресіння Він мав плоть і кістки в істинному розумінні.
Єретик. Господь після воскресіння явив Себе апостолам, користуючись засобами
поблажливості: хоча Він і мав властивості тіла, але не в грубому вигляді і не в певному
контурі. Тому Він і був бачимо серед них, коли двері були закриті, і знову став для них
невидимим.
45. Православний. Якщо ти допустиш, що Христос після воскресіння став
невимовний, внаслідок того, що знаходився поза кордонів грубої матеріальності, – то
повинен будеш визнати, що Він і не являвся апостолам. Якщо ж був бачимо, то був і
описаний. Все, що підлягає почуттю зору, повинно підпадати і обрису, – особливо ж це
потрібно сказати про те, хто має руки і ноги, плоть і кістки, – підлягає дотику і
знаходиться разом з іншими.
Єретик. Апостоли бачили Господа очима очищеними, якими нам бачити неможливо.
46. Православний. Але що Господь сказав Хомі? «Як побачив Мене, вірував єси:
Блаженні, що не бачили і вірували» (Ів. 20, 29). Отже, як апостоли побачили Христа і
передали, – і до страждання, і після воскресіння, так ми і прийняли, так і зображуємо
Христа. Адже апостоли не сказали нам, що тими очима, якими вони бачили, нам бачити
неможливо. Так само і до страждання, коли апостоли вже почали тонути в човні, раптово
з'явився Господь, ходячи по морю, – як природу людської невластиво було. Нестійка вода,
як каже божественний Діонісій, витримуючи тягар матеріальних і земних ніг, які не
розступались, але надприродною силою підтримувалася так, що не розливалася. Так само,
і до страждання Христос, коли хотів, являв такі справи, які вище природи. Що не
підкорялося Його силі, коли Він бажав? Потім, і після воскресіння, перебуваючи поза
грубої матеріальності, Він, коли бажав, виявляв властивості, як би відповідні грубої плоті:
Він був і бачимо, і відчуваємо, і вів розмови; а все це є властивістю безсумнівно описано.
Єретик. Як же розуміти апостольський вислів, який говорить: «ми віднині не знаємо
нікого за плоттю, а коли знали Христа за плоттю, то тепер уже не знаємо» (2 Кор. 5, 16)?
47. Православний. По-перше, ми від самого апостола навчаємося, що маємо
однакове з Христом тіло і є співучасниками з Ним, і, без сумніву, внаслідок того, що
удостоїлися такої благодаті, ми не перестали підлягати описаню. Якби, на твою думку,
Христос після воскресіння був невимовний, то і ми, як мають однакове з Ним тіло,
повинні бути невимовні. Потім, співтіло
повинно розглядатися по зв'язку з
богоподібгості. І звідси не випливає, що Христос невимовний, подібно до того як не
можна укладати цього про нас з того, що ми співтільні Йому. Далі, послухай Григорія
Богослова, який говорить: "Один Бог, і один Посередник між Богом та людьми, Людина
Христос Ісус» (1 Тим. 2, 5). Бо Він ще й нині клопоче про моє спасіння, як людина, , поки
силою (Свого) вочеловечения НЕ зробить мене Богом, – хоча Він більш вже не пізнається
по плоті, – я маю на увазі плотські немочі і все наше, крім гріха ». Бачиш, що Христос ще
й тепер перебуває з тілом, яке сприйняв? А то, що Він не пізнається по плоті, (св.
Григорій) сказав про плотські немочах і про все, що крім гріха, а не про те, що Він
невимовний, як ти стверджував. Бо він (Григорій Богослов) говорить: «описаний тілом,
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невимовний духом», – стверджуючи це не про обмежене часу, але безумовно – про
вічність. І в іншому місці він говорить так: «В якому сенсі слід розуміти, що Він був і
помітний після воскресіння і колись буде доступний зору тих, які Його вбили? – Божество
само по Собі невидиме. Але Він прийде з плоттю, на мою думку, – Той Самий, що явився
учням на горі, або як показав Себе їм, коли Божество премогло плотське єство, хоча Воно
й було явлено до воскресіння »14.
Єретик. А що буде, якщо я представлю нові свідоцтва святих отців? Як ти їх
дозволиш, якщо вони абсолютно забороняють споруджувати ікону Господа, Богородиці
або кого-небудь зі святих?
48. Православний. Це свідчення не святих, але несправедливо до них зарахованих до
єретиків; в іншому випадку вони були б згодні з правдою і з богоносного батьками.
Єретик. У числі їх знаходиться і Єпіфаній, видатний і знаменитий серед святих.
49. Православний. Ми знаємо святого і найбільшого в чудесах Єпіфанія, в честь
якого після його смерті найближчий учень його Савін спорудив храм, розписаний
зображеннями всієї євангельської історії. Він не зробив би цього, якби не був однодумним
з своїм учителем. А наскільки був непохитний в шанування чесних ікон і Леонтій, тлумач
промов божественного Єпіфанія, предстоятель церкви Неаполя на тому ж самому Кіпрі, –
про це самим ясним чином свідчить одне слово про нього, не повідомить нічого
незгодного і про божественне Єпіфанії. Тому твір проти ікон жодним чином не належить
божественному Епіфанію. Однак, послухай тепер Василя Великого, який говорить: «я
ніколи не погоджуся відступити від істини внаслідок того, що хто-небудь з людей,
отримавши якесь писання, стане хвалитися їм: але і в тому випадку, якщо б воно зійшло з
самих небес, а не слід здоровому слову віри, – і тоді я не міг би визнати його спільником
святих ». І Златоуст також говорить, що божественний Павло не дивився на гідність осіб,
коли мова йшла про істину. А що ми від самих апостолів прийняли зберігається до
теперішнього часу звичай споруджувати зображення Господа нашого Ісуса Христа,
Богородиці або кожного зі святих, – підніми навколо свої очі і подивися на піднебесну, – і
ти побачиш, що ікони зображені в священних будинках і на божественних в них
прикладді, і їм обов'язково дається поклоніння в тих місцях, для яких вони виготовлені.
Якби для підтвердження звичаю споруджувати ікони і поклонятися їм не було
догматичного вчення і свідоцтв богоносних отців, то для посвідчення істини досить було
б пануючого стародавнього перекази. І хто буде в змозі заперечувати проти цього? І тому
ти далеко відпав від Бога і двору Христового, як ті, хто мудрує однаково з Валентиніаном,
які єретично марнослів'я, нібито Бог перебував на землі піданим образом і в уяві.
Переклад з російської на українську мову свящ. Назарій Вернюк за матеріалами
видання:
Творіння преподобного отця нашого і сповідника Феодора Студита в російській
перекладі. Том перший. – СПб .: Видання С.-Петербурзької Духовної Академії, 1907. –
С. 134-157.
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ПРЕПОДОБНИЙ ФЕОДОР СТУДИТ
ДЕЯКІ ЗАПИТАННЯ ІКОНОБОРЦЯМ, ЯКІ СТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ГОСПОДЬ
НАШ ІСУС ХРИСТОС НЕ Є ЗОБРАЖУВАНИМ У ТІЛЕСНОМУ ВИГЛЯДІ
1. Якщо Христос має два єства і перебуває у двох досконалих природах, то скажи,
яка в Ньому природа невимовна – чи та, яка сприйняла (Божественна), чи та, яка
сприйнята (людська)? І якщо – перша, то Він буде доступний описанню (зображуванню)
другою, і навпаки. Якщо ж Він неописанний двома, – то як же це пояснити? Хіба не з обох
утворилася одна складена природа, при одному складному і властивості? Він може бути ні
описуваний, ні не неописуванний, але описуванно-неописанний, як складений з двох і
недосконалий ні в одній з двох. Якщо ж це так, то таким чином Христос виявиться за
своєю сутністю таким, що відрізняється від Отця і від нас? Від нас – через те, що ми
зображувані по складному тілу, а від Отця – тому, що Він внаслідок нескладної природи
ніяк не може бути зображуваний.
2. Оскільки властивість кожної природи невіддільна від неї, а саме в людстві Христа
(полягає) описуванність, то якщо Він не може бути зображуваним згідно з людством,
очевидно, (описуванність) видалена. Якщо ж вона видалена, то куди перейшла? Хіба що в
природу Його Божества? Але якщо це (так), то Тройця отримала поповнення, прийнявши
не належну їй за природою властивість – а це неможливо. Якщо ж вона не сюди перейшла,
то де ж вона може перебувати? Якщо ж вона знищилася, то, як наслідок, разом з нею
знищилася і її природа, до якої ця властивість відноситься, оскільки неможливо
відокремити одне від іншого, – що є незаперечним.
3. Невимовне з описуванним або (є явищем) одного і того ж роду, або ж різного. І
якщо – одного, тоді (довелося б визнавати) і Бога-Слово однією і тією ж сутністю
(природою) з сприйнятою плоттю, так як Він – неописуванний. Бо властивості однакового
розряду і однієї й тієї ж природи повинні існувати незмінно. Якщо ж (невимовне і
описуванне) є, по суті, різного роду, то, у всякому разі, і Слово, будучи різної сутності в
порівнянні з плоттю, саме через неї, очевидно, і може бути зображуваним; тому,
відповідно різнорідним властивостям кожної сутності – Його Божества і – людства, і
внаслідок з'єднання цих властивостей, Він є вимовним і невимовним (описуванним і
неописуванним), тобто видимим і невидимим, відчутним і невідчутним.
4. Якщо властивості матеріальних і складних (предметів) – матеріальні та складні, то
як же Христос може бути неописуванний за тілесним виглядом? Адже неописуванне –
нематеріальне і нескладне, тіло ж – матеріальне і складне. Бо необхідно, щоб властивість
не змінювалась відповідно природі й не сприймала нічого для себе чужого від властивості
протилежної. Але якщо Він неописуванний, то все ж перше порівняно з іншим змінилося
(властивість – відносно природи), а також (необхідно визнати), що матеріальне нетотожне
з нематеріальним і нескладне – з складним. Отже, Христос описуванний по тілу, – інакше
була б зміна в незмінному і складність – в нескладному.
5. Якщо Христос є Богом і людиною, то не по одній і тій самій природі, по якій Він –
Бог, Він є також і людина. Очевидно, що і не за тією ж властивістю, за якою Він –
неописуванний, Він також і описуванний, оскільки одне відрізняється від іншого; і ні дві
природи, ні існуючі разом з ними властивості не можуть прийти в ту спільність, яка
(полягала б) в тотожності й рівності по суті. Якщо ж це (так), то яким чином Христос,
будучи з обох (природ і властивостей) і пізнаваний двома (сторонами), не є (одночасно)
описуваним і невимовним?
6. Отже, Бог явився людям в образі описуванному чи невимовному? І якщо з'явився
в образі невимовному, то, очевидно, і – в невидимому, оскільки те й інше, – я маю на увазі
невимовне і невидиме, – належать до однакового розряду. Як же учні говорили: “бачили
Господа” (Ів. 20, 25)? Отже, (Він з'явився в образі) описуванному, хоча і невидимий по
Божественній природі. Якщо ж (Він з'явився в образі), який може бути нарисований, то
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хто наважиться сказати, що описуванне – неописуванне, якщо перед тим не дійде до
крайнього ступеня безумства?
7. Якщо говорити, що Христос тільки описуванний – значить позбавляти Його
Божества, властивість Якого – неописуванність, то очевидно, що і називати Його тільки
неописуванним (незобразимим) – значить позбавляти Його людства, властивість якого –
зобразимість. І однаково дурницею є безглуздо сказане Павлом Самосатським, що
Христос – проста людина, а не одночасно і Бог, так і нерозумним є сказане Манесом
Перським, що Христос – тільки Бог, а не разом і людина. Отже, дивіться, – по обидва боки
обрив! Якої б з двох нечестивих єресей ви не думали уникнути, по необхідності опинитеся
в співтоваристві з другою, оскільки ви вдаєтесь до обох. Бо якщо ви скажете, що не йдете
за Павлом, то навіщо ви маніхействуєте, не зображаючи Христа, як безтілесне Слово, –
чого уникає Павло? Якщо ж ви скажете, що не маніхействуєте, то навіщо ж ви прямуєте за
Павлом, навчаючи, що Христос є ніби зодягнена тілом людина, – чого уникає Манес?
Таким чином, маніхействуючи, ви погоджуєтесь з Павлом і навпаки.
8. Якщо ви сповідуєте Христа в Божестві і людстві й не вагаєтеся щодо цього, то що
вам перешкоджає сказати, що Він за одним зображуваний, за іншим невимовний, будучи
пізнаваним у властивості кожної з двох природ? Тією ж (природою), якою Він – Бог, Він
не підлягає зобразимості, так само як (не підлягає) зору і сприйняття. А тією (природою),
по якій Він – людина, Він підпадає зобразимості, так само як – зору і якісному
визначенню, – якщо не на словах тільки ви визнаєте Його в Божестві і людстві й насправді
не вважаєте Христа безтілесним і тому – невимовним .
9. Або ви визнаєте просте одним, а складне – іншим, або ж (вважаєте) те й інше
одним і тим же? І якщо (ви визнаєте) перше, то у всякому разі ви, разом з нами, повинні
сказати, що Христос зобразимий і невимовний, як такий, що складається з одного та
іншого. Бо природа кожного з цих двох споглядається в протилежних властивостях, я маю
на увазі (природу) простого і складного. тобто Божества і людства, – подібно до того, як,
наприклад, щодо вогню і води – ні вогонь (не спрямовується) вниз, ні вода (не
піднімається) догори, ні сухість не є вологістю, ні вологість не є сухістю. Тому ні
описуванність не є неописуванністю, – ні неописуванність не є описуванністю. Бо в силу
природної протилежності, одне відділяється від іншого найбільше; тим більше, звичайно,
(це справедливо) стосовно третього співставлення, ніж по відношенню до двох. Якщо ж
(визнати Христа) тільки неописанним (невимовним), то як не передбачати другого? І хоча
ви не говорите (прямо), але припускаєте одну просту (і разом) складну природу Божества і
людства, то ви, разом з Севером, ніби допускаєте один потік вогню-води (ὺδρόπυρον)
(ідропорон). Адже єдністю властивості доводиться разом і поєдинчий зміст природи.
10. Ствердження протилежні запереченням і ті й інші ні мисляться, ні називаються
одним і тим же, причому ствердження є описуваність (зображуваність), а заперечення –
неописуваність. Христос же складається з двох (природ) – з Божества і людства. В якому
ж стані знаходяться властивості цих природ? У числі цих (властивостей) є і протилежні
одна одній і не змішані в одне; а потім, відповідно до удвоєності сутностей, і властивості
суть двоїстого роду, серед яких мисляться і називаються описуваність (зобразимість), а
також і неописуваність. Якщо ж це не так, але (Христос) – тільки неописуваний, то
безладно змішане те, що не має бути змішуваним, і одним ім'ям називається те, що
(насправді має) різні імена. І (з цієї причини) будуть і уявлятися, і називатися тотожними
(такі стани, як) гуляти і не гуляти, розмовляти і не розмовляти, існувати і не існувати і,
нарешті, бути описуванним і не бути описуванним, а це дуже нерозумно.
11. З неописуванного і описуванного не (складається) одне тільки невимовне, так
само як не (складається) з Божества і людства один тільки Бог. Бо природи, хоча і з'єднані
в (єдиній) іпостасі, не прийшли до переміни однієї в іншу і, звичайно, не змінили своїх
власних назв, а й після з'єднання в єдиній Особистості (іпостасі) зберігають двоїстість, – і
в дійсності, і за найменуваннями. Значить, і їхні властивості перебувають у точно такому
ж стані, не змінювалися у своїй природній якості й не втратили двоїстого найменування,
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але залишаються у Христі неушкодженими; А поміж них одностайно визнаються –
описуванність (зображуваність) і неописуванність, хоча б ви, безбожники, і не хотіли
(визнати це).
12. Якщо ж, як говорить божественний Єпіфаній, все, що (знаходиться) в людині, і
(є) людина, і якщо Єдинородний, прийшовши, сприйняв все, що є людина, щоб, будучи
Богом, цілком здійснити все, що відноситься до спасіння, в досконалій (довершеній)
людині, не втративши нічого людського; то, якби Він не був описанний (зобразимий) по
тілу, було б відкинуто не просто випадкове, але головне і найважливіше, оскільки
найперша властивість людини та, що вона може бути зображувана згідно з тілесним
виглядом. Отже, хто забороняє зображати Христа, той, мужі, повинен бути названий
однойменним з тим, хто заперечує плоть Христа, як сам святий пояснює в тридцять
другому розділі “Єресей”. Такого (єретика) і блаженний Макарій анафематствує у своїх
синодиках.
13. Тим, які сперечаються наполегливіше і кажуть, що Христа, коли Його
зображують, поділяють на двох Синів, згідно з Несторієм, – слід відповідати, що це
означає не розділяти Його, але саме міркувати в найбільшій мірі розсудливо. Бо як в
богослов’ї те, що становить особливість (Божеських) Особистостей (гр. Іпостасей), не
розділяє однієї природи Божества, але спільне по природі відрізняється іпостасно; так і в
навчанні про домобудівництво, навпаки, те, що становить особливість природи, не
розділяє єдиної іпостасі Бога-Слова, але те, що має спільну іпостась, різниться за своєю
природою. Якби при описанності вносило розділення те, що становить особливість
людської природи, то, отже, і тут одну природу розділяла б Ненародженість,
Народженість і Сходження, – те, що становить відмінну особливість трьох Особистостей;
але, звичайно, не розділяє, хоча вони між собою відмінні. Таким чином, і тут
неописанність Божества і описанність людства, – хоча вони й протилежні між собою, – (не
розділяють) єдиної Особистості Христа.
14. Якщо на підставі того, що Бог-Слово втілився, не можна сказати, що прийняли
тіло Отець і Дух (Святий), хоча Тройця по природі нероздільна; то і на підставі того, що
Він описуванний по людству, не можна сказати, що разом описанним є і Божество, хоча
по іпостасі воно невіддільне від плоті: якщо там зв'язок природи не зливає іпостасей, то
тут тотожність іпостасі не виводить (обидві) природи з власних кордонів .
15. Якщо Христос щодо Божества не може бути зображуваним подібно до нас, то
щодо людства Він не є неописуванним, так само як Отець, і не може бути таким, що
втратив те й інше або – скоріше – змінившим одну властивість на іншу, і бути, як Бог,
описуванним, а як людина. Неописуванним (невимовним). Якщо ж, маючи все, що
належить Отцю, Він має і неописуванність, то, очевидно, маючи і все, що властиве
людині, має також і описуванність, будучи довершеним в обох відношеннях, а не
наполовину довершений за кожною з двох сторін.
***
1 Т.о. у вченні про Бога в Собі.
2 Т.о. у вченні про особистість Ісуса Христа.

Переклав з російської на українську мову к.б.н. прот Володимир Тимків за
матеріалами видання:
Творения преподобнаго отца нашего и исповедника Феодора Студита в русском
переводе. Том первый. – СПб.: Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1907. –
С. 217-222.
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ПРЕПОДОБНИЙ ФЕОДОР СТУДИТ
ЛИСТ ПЛАТОНУ, ЙОГО (ДУХОВНОМУ) ОТЦЮ, ПРО ШАНУВАННЯ ІКОН
Ми втішаємо самих себе, коли говоримо зі священним главою нашою. Бо що більш
утішне для сина, як не те, щоб розмовляти з батьком, особливо таким і настільки великим,
що його чесноти прославляють багато міст, країни і острови? Такий мій улюблений отець,
хоча плід не схожий на дерево, внаслідок непридатності мого смирення. Але ми маємо в
тобі належний взірець благочестя, – і не тільки ми, а й усі ті, які обрали благочестивий
спосіб життя, окрилюються мужністю і спонукувані до успішного вдосконалення. Але
оскільки з давнього часу вимагала твоя святиня, щоб я пояснив, яким чином слід
шанувати священне зображення Христа, – не тому, ніби ти (цього) не знав, але бажаючи
цим спонукати моє нерозумне слово; однак досі мені не вдалося відповісти. Тепер же,
згадавши, я вирішив, що маю виконати доручене мені, наскільки це можливо, за сприяння
твоїх священних молитов, хоча дещо про той самий (предмет), можливо, я достатньо
виклав в іншому місці.
Отже, будь-яке штучне зображення є подобою того (предмета), якого воно є
зображенням, і в самому собі, шляхом відтворення, показує обрис прототипу, як каже
майстерний у божественних речах Діонісій: істина – в подобі, первообраз – в образі;
кожне з двох у кожному з двох, виключаючи відмінність сутності (природи). Отже, той,
хто поклоняється зображенню, поклоняється тому, кого це зображення правильно
представляє. Бо не сутності (природі) зображення він поклоняється, а накресленому на
ній, – і відносно тотожності поклоніння, зображення є нероздільне від первообразу, бо
через подобу зображення з первообразом (прототипом) – тотожні. Тому Василій Великий
(говорить) так, що царем називається і зображення царя, і (однак) не два царі. Бо ні сила
не розсікається, ні слава не поділяється. Бо як правлячі нами панування (одне) і влада –
одна, так і (возносиме) нами славослів'я одне, а не багато. Тому честь зображення
переходить до первообразу. Якщо ж вона переходить до первообразу, то не одне й інше,
але однакове буває шанування і поклоніння, як один і той же первообраз, якому і в
зображенні віддається поклоніння.
Але одне – природний образ, а інше – (образ, отримуваний) через відтворення.
Перше, порівняно з причиною, має не природну відмінність, а особистісну (іпостасну), як
Син стосовно Отця, бо інша Іпостась Сина, і інша Отця, природа ж, очевидно, одна. Друге
ж, навпаки, має природну відмінність, але не особистісну, – як образ Христа стосовно до
(Самого) Христа. Інша природа речовини зображення, і інша (природа) Христа; Іпостась
же не інша, але одна і та ж Іпостась Христа, хоча б і було написано на іконі, так що той же
божественний Василій знову говорить: як там образ за відтворенням, так тут Син за
природою; і як у творах мистецтва (є) подобою зовнішнього вигляду, так у божественній і
нескладній природі – єдністю, становить спільність Божества. Зауваж відмінність: у
природному образі й причині, тобто в Отці та Сині, як одна природа, так одне і
поклоніння відповідно до тотожності природи, а не іпостасі. Оскільки ми сповідуємо, що
Святій Тройці належить одна природа, то (сповідуємо, що Їй належить) однакове
поклоніння і славослів'я, але Іпостасі три: Отця, і Сина, і Святого Духа. В образі ж,
відтвореному в мистецтві, і в первообразі, тобто у Христі і в зображенні Христа (адже тут
одна іпостась Христа), буває одне і поклоніння – відповідно, очевидно, тотожності єдиної
Іпостасі, хоча природа Христа і природа зображення різні. Якщо ж ми скажемо, що одне і
те ж поклоніння образу і первообразу – як відповідно тотожності Іпостасі, так відповідно
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тотожності і природи, і не визнаємо відмінності образу і зображуваного, але буде як одна
Особа (Іпостась), так і одна природа зображення Христа і Самого Христа, – то ми впадемо
в еллінське багатобожжя, обоготворяючи будь-яку речовину, що вживається для
накреслення зображення Христа. І цим ми відкриємо вуста іконоборцям справедливо
звинувачувати нас в тому, що ми, поклоняючись єдиному Богові в трьох Іпостасях,
поклоняємося багатьом богам і шануємо (їх). Якщо ж хто-небудь знову скаже, що ні за
тотожністю Іпостасі, ні за тотожністю природи поклоніння, (віддаване) зображенню, не
відноситься до первообразу, то, очевидно, він розсік силу і відділив славу первообразу від
зображення і (отже) поклоняючись зображенню Христа, явно ідолопоклонствує, вводячи
не одне, а два поклоніння.
Це і намагаються довести іконоборці; але, як і природно, заперечуючи на цій
підставі, що Христос описуванний за плоттю, вони викривають себе в лукавстві як такі,
що навчають, наче Бог жив з людьми на землі як привид, уявно. Але нехай буде однаково
відкинуте нечестя тих і інших у властиву їм темряву. Справжня ж віра християн, як вже
раніше сказано, як у Святій Тройці сповідує одне поклоніння через спільність Божества,
так і стосовно зображення Христа визнає однакове поклоніння, відповідно до тотожності
Іпостасі Христа. Бо поклоніння віддається одній і тій же Іпостасі, хоча б вона і була
написана, в іншому ж випадку це був би не образ, але якийсь предмет, існуючий
самостійно, який відносно честі був би відділений і відірваний від первообразу. І таким
чином, врешті-решт, і в поклонінні іконі Христа одне є поклоніння і славослов'я старанно
прославляємій і блаженній Тройці. Може, хтось скаже наступне: оскільки поклоніння є
служіння, то, отже, іконі Христа приноситься служіння разом з Святою Тройцею. Але
такий видається не знаючим відмінності в поклонінні: ми поклоняємося святим, але не
віддаємо їм божественного служіння; і хоча вони визнаються (нашими) вождями в Законі
Божому, але божественного служіння їм не воздається. Відтак нехай він ще знає, що
поклоніння буває не сутності зображення, бо це (нам) чуже і є справою тих хто служить
творінню замість Творця; але коли в зображенні Христа поклоніння віддається Христу, то
речовина зображення залишається такою, що абсолютно не бере участі в поклонінні, яке
віддається (зображеному) на ній Христу – заради тієї подоби, яка належить Іпостасі
Христа і яка (розуміється) окремо від речовини, хоча і в ній буває видимо. І це, здається
мені, схоже на приклад (подоби, яка віддзеркалюється) у дзеркалі, оскільки і тут обличчя
того, хто дивиться, наче накреслюється (у дзеркалі), але подоба залишається поза
речовиною. І якби хто захотів поцілувати (присутнє) там своє зображення, то він
поцілував би не речовину, тому що він не заради неї й знаходиться (перед дзеркалом),
але – відображену в ньому подобу себе самого; тому він і притуляється до речовини.
Звичайно, якщо він відійде від дзеркала, то разом з ним відступить і образ, – як такий, що
не має нічого спільного з речовиною дзеркала. Таким же чином (слід міркувати) і щодо
речовини зображення: якщо знищено подобу, яка була на ній видимою і до якої
(відносилося) поклоніння, то речовина залишається без шанування, як така, що не має з
подобою нічого спільного.
Далі, нехай буде перстень, на якому накреслено зображення царя, і хай він буде
відтиснутий на воску, на смолі, на глині. Печать, звичайно, буде одна і та ж і незмінна на
всіх речовинах, речовини ж між собою різні; (печать) і не могла не залишитися незмінною
(є незмінна) на різних (речовинах) як така, що не має нічого спільного з матеріалами; але,
відокремлена від них думкою, вона залишається на персні. Так само і подоба Христа, на
якій би речовині не накреслювалась, не має (нічого) спільного з речовиною, на якій вона
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постає, залишаючись в Іпостасі Христа, Якій вона належить. І – коротко кажучи –
божественне шанування віддається не іконі Христа, але Христу, Якому в ній виявляється
поклоніння; і поклонятися їй належить через тотожність Іпостасі Христа, незважаючи на
відмінність сутності (природи) ікони.
Таким чином, на мою думку, шанування ікони Христа ґрунтується на вченні святих
отців. Якщо (шанування) знищується, знищується разом і домобудівництво Христа; і якщо
поклоніння не віддається в іконі, знищується відтак поклоніння Христу.
І тому, святий отче, належить зі страхом і благоговінням приступати і поклонятися
їй (тобто іконі), оскільки поклоніння переходить до Христа; і належить вірити, що в ній
живе божественна благодать, і що тим, хто приступає до неї з вірою, вона подає
освячення. Бо як в образі Животворчого Хреста, так і в іконі Всесвятої Богородиці і всіх
святих, – усе освячуюче шанування ікон через посередництво (зображених) на них
первообразів сходить до Бога. І тому одне і тільки одне божественне поклоніння
(віддається) Святій і Єдиносущній Тройці, заради Якої (виявляється) різне поклоніння і
іншим, і Якій можна адресувати інші поклоніння.
Якщо ж що-небудь через незнання я сказав помилково – або замало з того, що слід
було, або ж більше, то ти, як добрий отець, сподоби – одне виправити, інше доповнити, а
інше і знищити, молячись і посилено молячись за моє смирення, щоб я і мислив
правильно, і говорив без спотикання, і діяв, не заслуговуючи осуду.
***
Т. е. не веществу.

1

За матеріалами видання:
Творения преподобнаго отца нашего и исповедника Феодора Студита в русском
переводе. Том первый. – СПб.: Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1907. –
С. 230-234.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕОДОР СТУДИТ
ПРОТИВ ИКОНОБОРЦЕВ СЕМЬ ГЛАВ
Содержание
I. Против тех, которые говорят, что христиане, покланяясь иконе Христа,
Богородицы или кого-либо из святых, обоготворяют иконы
II. Недоумевающим, почему не написано в Евангелии относительно изображения
Христа
III. Против тех, которые говорят: так как на небе нет изображения человека, но (есть)
образ креста, то ему и должно поклоняться
IV. Против тех, которые говорят, что священник запечатлевает приносимых ему
младенцев, употребляя не икону, а образ креста
V. Против тех, которые говорят, что каждый, пользуясь образом креста, но не
иконою, прогоняет в самом себе и страсть и демона
VI. Против тех, которые относительно иконы Христа приводят сказанное
Богословом: «то, что почитается, неописуемо»
VII. Против тех, которые относительно иконы Христа приводят сказанное святым
Григорием: «если кто покланяетея творению, хотя бы делал это во имя Христа, тот
идолопоклонствует»
I. Против тех, которые говорят, что христиане, покланяясь иконе Христа,
Богородицы или кого-либо из святых, обоготворяют иконы
Боготворить (кого-нибудь) означает, – будем говорить на основании самого состава
слова, – когда кто-либо считает за Бога то, что не есть Бог, и служит ему (как Богу),
сообразно сказанному апостолом: «и измениша славу нетленного Бога в подобие образа
тленна человека и птиц и четвероног и гад» (Рим. 1, 23). Что касается первого рода
существ (людей), – ибо надлежит объяснить четверицу, – (они славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный) Кроносу и Зевсу, Гере и Афродите и им подобным того и
другого пола, – (по количеству) весьма многим, насколько только возможно; во втором же
(роде они почитали Бога в подобии) орла, грифа1 или какого-либо другого из различных
видов того же самого рода; что же касается третьего (рода), то (они почитали Бога в
подобии) тельца, козла, или какого-либо другого из различных родов того же самого вида;
в отношении четвертого (рода они почитали Бога в подобии) змеи, ящерицы или какоголибо другого (существа) из различных видов того же самого рода. Эллины, варвары,
скифы, обоготворивши их изображения, «послужиша, – как говорит (апостол), – твари
паче творца» (Рим. 1, 25), создали многих богов и богинь различного рода и в то же время
состязающихся друг с другом, – из коих ничто и не было, и не есть, и не будет Богом. И
они порицаются не за то, что вообще сделали изображение чего-либо из существующего,
так как и Моисей, – чтобы не говорить о других, – изображает и змия, и херувима и, когда
намеревался устроить всю скинию, видел её изображение в откровении, (полученном) от
Бога, ибо говорит (Бог): «виждь, да сотвориши по образу показанному тебе на горе» (Исх.
25, 40). Но (они порицаются за то), что считали Богом то самое, что было изображено, и
покланялись (ему, как Богу), создавши безчисленную цепь многобожия, по неведению
действительно сущего, одного только Бога, нетленного и невидимого. Им (говорит)
священный апостол: «род убо суще Божий, не должни есмы непщевати подобно быти
Божество злату, или сребру, или каменю художне начертану, и смышлению
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человечу» (Деян. 17, 29). Это и бывает, когда те, о которых ранее сказано, обоготворяют
изображения. Тех же, у которых «един Бог Отец, из негоже вся, и един Господь Иисус
Христос, имже вся» (1 Кор. 8, 6), и один Дух Святый, в Котором все, – (у них) воздвигать
изображение телесного вида Христа не означает, о мужи, измышлять богов – прочь (такое
заблуждение!), – но (означает) исповедовать Его явившимся в образе, подобном нашему,
как написано: «иже, во образе Божии сый, не восхищением непщева быти равен Богу: но
себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретеся якоже
человек: смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестной» (Флп. 2, 6–8).
Его изображение – не в подобии человека тленного, что порицается у апостола; но – в
подобии человека, как Он Сам ранее сказал, не тленного, но (именно) нетленного. Ибо,
как говорит великий Петр, «не оставися душа Его во аде, ни плоть Его виде
истления» (Деян. 2, 31), потому что Христос – не простой человек, но сделавшийся
человеком Бог, описуемый по телесному виду, так как он был в подобии человека, но
остающийся неописуемым по Божественной сущности, так как, вместе с Отцем и Духом
(Святым), Он не подобен всем.
Затем, каким образом Христос окажется на самом Деле Словом Домостроительства,
если Он, в отличие от Отца и Духа (Святаго), сверх сыновного свойства, не может быть
изображаем по телесному виду? Поэтому, (совсем) не означает, что обоготворяют иконы
те, которые начертывают изображение Христа и покланяются (ему), – прочь, любезный,
(такое безумие)! Ибо мы не говорим, что имеем Бога созданного, но (говорим, что имеем)
Бога воплотившагося, и – не два Бога, но один в трех лицах. И действительно, покланяясь
изображению, мы не думаем нечестиво, что покланяемся веществу, на котором
напечатлено (это изображение), но (думаем, что покланяемся) самому тому (образу),
который, хотя напечатлен на нем (т. е. на веществе) на подобие печати, – по природе,
однако, находится во Христе. Ибо образы первообразов, напечатленные на обработанном
искусством веществе, не участвуют в природе (первообразов), но показывают, как бы в
зеркале, только сходство с (теми предметами), по отношению к которым они являются
отпечатками. Ибо, в противном случае, в изображении креста, представляемом на всяком
веществе, мы оказались бы покланяющимися всякому веществу. Но – прочь неразумие!
Одна в обоих сила, слава и поклонение, как провозглашает Василий Великий, так как
сходство изображения и первообраза не есть (сходство) двух лиц, но одного лица. Кроме
различья сущности, первообраз и изображение – одно и то же, (как) говорит мудрейший
Дионисий. Также и по отношению к Богородице. Ибо, изображая (Ее) и покланяясь Ея
иконе, мы не признаем поязычески (ἑλληνκῶς), что имеем и почитаем богиню, но –
Богородицу. Точно также и по отношению к святым: мы почитаем и покланяемся не
многим богам и богиням, но единому Богу и слугам единого Бога, ради Которого честь ко
всем приходит и к Которому (снова) возвращается. Разве ты не думаешь, что
божественное миро принято во образ Христа? Что божественный престол (принимается)
за животворящий гроб? Что (положенное) на нем покрывало (принимается) за ту
(плащаницу), обвитый которою (Христос) был погребен? Что священное копие
(принимается) за то копье, которым были прободены ребра (Его) Божественного тела? Что
губка (принимается) за ту губку, из которой Он был напоен желчью? Что образ креста
(принимается) за животворящее древо? Уничтожь все это, а также и другое, что бы то ни
было, если оно представляет образ или подобие божественного, так как ты говоришь, что
покланяться и (даже) устроять изображение во образ и в честь Христа означает, что те,
которые устрояют (его) и покланяются (ему), созидают богов. В действительности же,
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пустословящие так (совершают) нечестивое дело наравне с эллинами. Ибо те до
воплощения полагали, что Бог может быть изображаем, хотя Он неописуем, эти же после
воплощения упорно настаивают, что Он не может быть изображаем, хотя Он – по телу
описуем.
II. Недоумевающим, почему не написано в Евангелии относительно
изображения Христа
Мне кажется, что любители возражений не знают, что в евангельских словах одно
возвещено прямо, а другое – косвенно, так как Дух (Святый) устроил так, что для
большинства приобретение полезнjго бывает не без труда, но что напротив, мы достигаем
полезнjго прилежным изысканием чтобы оно (т. е. приобретенное) чрез это было прочным
и потому не могло бы быть легко отнято; и это – естественно. Ибо если бы не было
искания, то не было бы и приобретения. Итак, докажем этот вопрос из сопоставления.
Петр в одном месте так говорит Иисусу: «Господи, аще Ты еси, повели ми приити к Тебе
по водам. Он же рече: прииди. И излез из корабля Петр, хождаше по водам, приити ко
Иисусови: видя же ветр крепок, убояся, и начен утопати, возопи, глаголя: Господи, спаси
мя. И абие Иисус, простер руку, ят его и глагола ему: маловере, почто усумнелся еси? и
влезшема има в корабль, преста ветр» (Матф. 14, 28–32). Итак, здесь не сказано, что Петр
снова пошел по водам, после того как Иисус поддержал его, но это выражено косвенно.
Ибо ни один здравомыслящий не мог бы сказать, что он был перенесен Иисусом или по
воздуху или же на носилках – до тех пор, пока они не вошли вместе в лодку. А теперь
(возвратись) к
обсуждаемому предмету и
постарайся
понять
то,
что
говорится. «Приступиша, – говорит (евангелист), – приемлющии дидрахмы к Петрови и
реша: учитель ваш не даст ли дидрахмы? Глагола: ей. И егда вниде в дом, предвари его
Иисус, глаголя: что ти мнится Симоне? Царие земстии от киих приемлют дани или
кинсон? От своих ли сынов, или от чужих? Глагола ему Петр: от чужих. Рече ему Иисус:
убо свободни суть сынове: но да не соблазним их, шед на море, верзи удицу, и юже
прежде имеши рыбу, возми: и отверз уста ей, обрящеши статир: той взем даждь им за Мя
и за ся» (Матф. 17, 24–27). Итак, выражение – за Мя и за ся косвенно означает: вместо
образа Моего и твоего, – не только потому, что эти местоимения означают личности,
личности же (имеют) образы, но и потому, что каждый, платящий подать за собственный
образ, (т. е. за собственную личность), приносит царское изображение в уплату кесарю
подати, которая называлась поголовной; голова же ничто иное, как образ. И это ясно из
речи Господа: что искушаете Меня? Принесите Мне динарий, чтобы Я видел. Они же
принесли. «И глагола им: чий образ сей и написание? [И] глаголаша ему: кесарев. Тогда
глагола им: воздадите убо кесарева кесареви, и Божия Богови» (Матф. 22, 18–21). Как
человек, добровольно причисливший Самого Себя к подчиненным, как и всякий другой,
Он заплатил за Свой собственный образ (т. е. за Свою собственную личность) дидрахму,
или, вместе с Петром, – статир, ибо статир – две дидрахмы. Во всяком же случае, статир,
или дидрахма, или динарий – носят изображение того, кого они носят и имеют также и
надпись. Итак, как там по связи с предшествующим, как мы утверждали, сказано, что
Петр снова пошел по водам, и иначе невозможно (предположить); так и здесь, вместе с
выражением – за Мя и за ся, молчаливо высказывается также об образе Христа а равно и
Петра – (и это понятно всем), которые не слишком неразумны.
Я уже не говорю о том, что и везде во Христе по природе присутствует образ (Его).
Ибо, где – первообраз, там, очевидно, присутствует и относящийся к нему образ. Ибо они
(т. е. первообраз и образ) друг в друге находятся и друг с другом соединены. Но, кроме
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(сказанного) выше, я должен сказать и то, что и то изображение, которое Он уплатил
кесарю, Он начертал Сам неизвестным способом. Каким образом? Потому что не
случайно, а тем более не по соглашению рыба поглотила статир (ибо это было бы
почеловечески), но благочестивее полагать, что по действию всемогущего Божественного
Духа, одновременно с словом (Христа), он оказался находящимся в желудке рыбы. Ибо
это прилично Богу. Той рече, говорит (Писание), и быша: «Той повеле, и
создашася» (Псал. 148, 5).
III. Против тех, которые говорят: так как на небе нет изображения человека, но
(есть) образ креста, то ему и должно поклоняться
Бог, знающий все прежде бытия его, предызображая прежде основания мира
таинство домостроительства Своего во плоти, посредством звезд изобразил на небе крест,
на земле же Самого Себя (представил) в создании Адама, который, по слову блаженного
Павла, есть образ будущего. Ибо должно было, чтобы (сшедший) с неба (был изображен)
на земле, а (происшедший) от земли был изображен на небе, чтобы созерцание (того и
другого) показывало, что небесное будет соединено с земным; на небе же, кроме того, и
не могло быть представлено изображение человека, где, несмотря на то, что этого
(изображения) не было, люди ошибочно покланялись звездам: тем более (люди
покланялись бы), если бы видели человеческий образ. Поэтому великий Моисей
говорит: «да не когда воззрев на небо, и видев солнце и луну и звезды, и всю красоту,
небесную, прелстився поклонишися им, и послужиши им» (Втор. 4, 19). Таким образом,
прежде пришествия Христа, наравне с другими звездными фигурами, (существовал) и
образ креста, не служивший для поклонения. Ибо, если первообраз в то время считался
проклятым, то и изображение, конечно, должно было являться предметом гнева. Но после
того как Христос на его первообразе пострадал по любви к людям, (изображение креста
сделалось) почитаемым и спасительным, хотя бы видимо было на небе, – подобно тому
как и изображение Пострадавшего становится видимым на земле повсюду, где оно было
еще и ранее отпечатлено, – если бы только иконоборческая рука непоспешила
иудействовать2. Итак, образ креста должен быть особенно почитаем не потому, что он
находится на небе, но ради животворящего древа, которое освящено тем, что на нем был
пригвожден Христос, – равно как и образ Христа (почитается) не потому, что он прежде
отпечатлен был в Адаме, но потому, что Он воплотился от Девы.
IV. Против тех, которые говорят, что священник запечатлевает приносимых
ему младенцев, употребляя не икону, а образ креста
Священник, ставши посредником между Богом и людьми, в священных призываниях
является подражанием Христу. Ибо апостол говорить: «един есть Бог, и един ходатай Бога
и человеков, человек, Христос Иисус» (1 Тим. 2, 5). Итак, будучи образом Христа, он по
необходимости (пользуется) не изображением (ибо как образ мог бы пользоваться
образом Своего первообраза?), но образом креста, – очевидно, подражая Христу. Ибо как
Тот (т. е. Христос) «начала и власти изведе в позор дерзновением» (Кол. 2, 15) крестом,
как написано; так и этот (т. е. священник), как образ Христа, образом креста, – ибо образ и
изображение – одно и то же в отношении сходства, – совершает спасение дитяти, так что
и здесь, очевидно, священническое достоинство понимается, как образ Христа.
V. Против тех, которые говорят, что каждый, пользуясь образом креста, но не
иконою, прогоняет в самом себе и страсть и демона
Настоящий вопрос имеет разрешение, подобное предшествующему. Как и каким
образом? Потому что каждый из верующих чрез «баню возрождения и обновления
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Святым Духом» (Тит. 3, 5) является сообразным образу Иисуса Бога, соответственно
сказанному апостолом (Рим. 8, 29). И в другом месте: «муж... не должен есть покрывати
главу, образ и слава Божия сый» (1 Кор. 11, 7). Кроме того, верховный апостол
говорит: «вы же род избран, царское священие, язык свят»(1 Петр. 2, 9). Таким образом,
каждый должен быть и священнодействующим для самого себя по совести – в том, что
относится ко спасению. Хотя верующий – образ (Христа), однако это не может исключать
того, чтобы изображение Христа существовало на веществе. Ибо образ, (приобретаемый)
чрез сообразность по божественному рождению, понимается в отношении к внутреннему
человеку. Как по телесному образу Христос мог бы уподобиться тем, которые по
(внешнему) виду безконечно различаются друг от друга? Только то искусством созданное
изображение Христа и существует и называется (так), которое носит свойства телесного
вида или образа и (имеет) все прочие наружные признаки. И по отношению к образу
животворящего креста можно видеть то же самое. Ибо, когда апостол говорит: «Христови
сраспяхся» (Гал. 2, 19), то, очевидно, он не в чувственном смысле говорит, что он распял
самого себя, и не чувственным образом креста пользуясь (сделал это), но (распялся) по
внутреннему человеку и, очевидно, духовным крестом, – я разумею действие,
умерщвляющее страсти. И это – яснее из слов Господа: «возьми крест свой и следуй за
Мною» (Матф. 16, 24). Итак, – как здесь то и другое – крест и распятие – двоякого рода,
так и относительно образа Христа: я разумею изображение, созданное искусством, и тот
образ, который принимается верующим по внутреннему человеку.
VI. Против тех, которые относительно иконы Христа приводят сказанное
Богословом: «то, что почитается, неописуемо».
Это возражение (приводится) вследствие незнания значения подобозначащих
выражений (τῶν ὁμωνύμων), или же вследствие нежелания понять правильное
разсуждение. Ибо слово «почитаемое» (σεπτόν) есть омоним (т. е. выражение, означающее
одновременно различные предметы), которое можно разсматривать в различных
значениях. Например, слово φῶς употребляется по отношению к солнцу, но употребляется
и по отношению к человеку, ибо словом φῶςназывается человек. Итак, если я скажу – τό
φῶς не есть человек, то это – истинно, ибо (это слово) понимается у меня по отношению к
(свету) солнца. Если же я снова скажу – ὁ φῶς есть человек, то и это – истинно, ибо (в
этом случае слово) понимается у меня по отношению к человеку. И ни одно из двух не
ложно, вследствие перемены (значения слова) в обоих случаях. Таким же образом и по
отношению к тому, что почитается, одноименное выражение употребляется в двояком
значении: в некоторых случаях по отношению к неописуемому, в других же случаях – по
отношению к описуемому. Ибо «почитаемое неописуемо» сказано у (святого) отца, когда
он богословствовал о божественной природе, – для опровержения тех, которые заключали
Божество в границы описуемости. И истинно (сказал). В самом деле, не относительно
домостроительства имелось в виду говорить. Ибо одно учение богословия, а другое –
домостроительства, в которых не возможно представлять тожественные определения. И
божественный Кирилл безразлично употребляет (слово) ипостась: иногда принимает (его)
в значении природы, иногда же в значении личности, – вследствие того, что слово имеет
двойное значение. Затем, он также признавал, что и описуемое может быть почитаемо, как
и сам говорит: «поклонись яслям, в которых ты, будучи неразумным, был воспитан
Словом». Покланяемое же, очевидно, есть и почитаемое. Я уже не буду говорить
относительно Господня тела. Разве оно не описуемо? Какое слово будет противоречить
(этому)? Что же? Разве оно не почитаемо? Даже и камни согласятся (с этим). А что ты
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скажешь относительно животворящего креста? О (его) подобии? О жертвеннике? О
божественной трапезе или престоле? О священном Евангелии? О всякой другой
священной принадлежности храма? Разве самые останки святых не все описуемы?
Совершенно очевидно, но вместе они – и почитаемы, – точно так же, как и икона Христа.
Об этом согласно свидетельствуют отцы святого шестого собора, говорившие в
некоторых писаниях о почитаемых иконах.
VII. Против тех, которые относительно иконы Христа приводят сказанное
святым Григорием: «если кто покланяетея творению, хотя бы делал это во имя
Христа, тот идолопоклонствует».
Это сказано против ариан, которые говорили, что Сын Божий – творение. Но так как,
покланяясь иконе Христа, мы православно мыслим, что покланяемся Самому Христу –
тому и другому одним поклонением, не различающимся, вследствие различья сущности, а
наоборот тожественным, вследствие единства Лица, то мы не творению покланяемся, – да
не будет, – потому что и Христос – не творение, хотя и есть в Нем (нечто) сотворенное, –
так как то, что могущественнее, победило (сотворенное), как говорит (св. отец). Не смотри
более на вещество, от которого (Христос) отделен мыслью, хотя в нем чрез изображение,
– снова скажу, – является, как в зеркале. Если же ты будешь говорить, что (изображение)
не заключает в себе (Христа), то ты, по слепоте равный свинье, имея только внешние очи,
(оказываешься тем), которому Бог-Слово не повелело бросать перлы слов истины.
***
Гриф – мифическая четвероногая птица.
2
Т. е. – где иконоборцы не уничтожили изображения Христа.
1

За матеріалами видання:
Творения преподобнаго отца нашего и исповедника Феодора Студита в русском
переводе. Том первый. – СПб.: Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1907. –
С. 222-230.
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ГРИГОРИЙ II, ПАПА РИМСКИЙ
ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ИМПЕРАТОРУ ЛЬВУ ИСАВРЯНИНУ
О СВЯТЫХ ИКОНАХ
Богохранимый император и брат! Грамоту твою, отправленную с царским
спафарокандидатом1 мы получили. Все, полученные со времени вступления твоего на
царство, или с 14-го индиктиона послания твои, то есть как послание этого 14-го, так и
послания 15-го, и первого, и второго, и третьего, и четвертого, и пятого, и шестого, и
седьмого, и восьмого и девятого индиктионов2, мы тщательно храним в святой церкви у
подножия упокоения3 святого славного апостола и первоапостола Петра, где находятся
также послания и благочестиво царствовавших христолюбивых предшественников твоих. И
в десяти своих посланиях ты, как и следовало императору христианину, давал доброе и
благочестивое обещание постоянно соблюдать и хранить все наставления наших святых
отцев и учителей; и что при этом главнее и важнее всего, так это то, что это – твои
послания, а не чужие: к ним приложены хорошо уцелевшие царские печати и не менее
хорошо сохранившиеся твои собственноручные подписи киноварью4, как обыкновенно и
подписываются императоры. В них ты благочестиво и прекрасно излагал исповедание не
имеющей порока православной веры нашей; этого мало: ты писал, что нарушающий и
разрушающий определения отцев проклят. И мы, получая такие (послания), воссылали к
Богу хвалебное пение потому, что Бог, конечно, даровал тебе императорскую власть. Но
если ты шел добре, то кто пленил твой слух и изогнул твое сердце подобно изогнутому луку
(Пс.17:35), так что ты перевернулся лицом назад? Десять лет ты, по милости Божией, добре
совершал путь свой; тебе и на ум не приходило преследовать святые иконы: а ныне ты
говоришь, что они занимают место идолов и что покланяющиеся им суть идолопоклонники,
и решился совершенно уничтожить их. И не побоялся ты суда Божия, вводя соблазн в
сердца людей не только верных, но и неверных. Христос заповедует тебе не соблазнять ни
единого от малых сих потому что и за малый соблазн придется идти в огнь вечный
(Лк.17:2). А ты соблазнил весь мир! как будто ты и не думаешь узреть смерть и дать за это
злосчастный ответ! Ты пишешь, что не должно покланяться творению рук и всякому
подобию, «елика на небеси горе, и елика на земли низу», как сказал Господь (Исх.20:4), и
говоришь: укажи мне, кто повелел нам почитать творения рук и покланяться им.
И я исповедую, что это есть законоположение Божие. И почему, как император и
глава христиан, ты не спросил об этом верующих ученых? А от них ты узнал бы вполне,
почему Бог назвал идолов творением рук, и не стал бы смущать и приводить в недоумение
и замешательство неопытных людей. Но ты отрекся от святых отцев и учителей наших,
хотя и дал собственноручное письменное обещание повиноваться и следовать им. Наше
писание, наш свет и спасительная сила наша, это – святые и богоносные Отцы и Учители
наши; об этом засвидетельствовали нам и шесть бывших о Христе соборов, но ты не
принял их свидетельств. Пишем тебе без научных приемов по необходимости; так как ты
человек неученый. В словах Божиих действительно заключается Божественная и сила и
справедливость; но умоляем тебя Богом: оставь высокомерие и объявшую тебя гордость и
с искренним смирением отверзи нам свой слух. И да посвятит тебя Бог в истину того, о
чем Он говорил. Бог говорил по поводу идолопоклонников, занимавших землю
обетования. Они поклонялись золотым, серебряным и деревянным животным;
покланялись всей твари и всем пернатым и говорили: вот – наши боги и нет другого Бога.
Следовательно, Бог говорил, что не следует покланяться рукотворенным диавольским
образам, образам приносящим вред и достойным проклятия. А есть рукотворенные
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образы, которые назначаются на служение Богу и во славу Его. Бог желал собственный
Свой народ, освященный народ еврейский, ввести в обетованную землю, как обещал Он
это Аврааму и Исааку, и Иакову, говоря, что даст им землю обетования и сделает
израильтян владетелями и наследниками стяжания идолопоклонников, что сокрушит и
совершенно истребит род этот, так как он осквернил и землю и воздух преступными
деяниями своими. Господь предупреждал и предограждал народ Свой, чтобы он не впал в
их идолопоклонство. В самом же народе израильском Бог избрал двух мужей и
благословил их и освятил на делание рукотворенных образов, но во славу и на служение
Богу, и на память потомству. Я разумею Веселиила и Элиава, из колен Иудина и Данова
(Исх.31,2–6). Бог говорит Моисею: «истеши... две скрижали каменны» (Исх.34:1) и
принеси ко Мне. И (Моисей) истесал и принес. И написал Бог собственным перстом
десять животворящих и бессмертных заповедей (λογος). Далее, Бог говорит: «сделай
Херувимов и Серафимов и сделай трапезу и позолоти ее внутри и снаружи; сделай кивот
из дерев негниющих и, на память вашим поколениям, положи в него свои свидетельства»
(Исх.25и след.), то есть: скрижали, стамну, жезл и манну. Те ли это рукотворенные образы
и подобия, о которых говорит Бог, или нет? Нет; это – образы во славу Божию и на
служение Богу. Когда тот же великий Моисей со страхом пожелал видеть образ и подобие
Божие, тогда он, чтобы не впасть в заблуждение, молил Бога, говоря: открой мне Себя, так
чтобы я видел Тебя (Исх.33:18). И Господь сказал ему: если увидишь Меня, то умрешь; но
войди в ущелье скалы, и увидишь задняя Моя. Бог показал ему в видении тайну,
сокровенную от прежних веков и от родов. Но во время наших родов, в последние дни Он
показал нам Себя явно и вполне, и задняя и передняя Своя, именно: увидев род
человеческий погибающим в конец и умилосердившись над Своим созданием, Он послал
Сына Своего, рожденного прежде веков, Который, нисшедши с неба, вошел во чрево
Пресвятой Девы Марии; и заблистал во чреве Ее истинный свет. И этот свет вместо
семени стал уже плотию. И крестился Господь в реке Иордане и нас крестил и стал
раздавать нам залоги Богопознания, чтобы мы не заблуждались; и, – вошедши в
Иерусалим, в горницу святого и славного Сиона, предложил нам в таинственную пищу
святое Тело Свое и напоил нас истинною Кровию Своею. Там же Он омыл и ноги наши. И
мы ели и пили вместе с Ним, и руки наши осязали Его, и Он стал известен нам. И пред
нами открылась истина, а соблазны и окружавший нас мрак бежали от нас и скрылись. И
«во всю землю изыде вещание Его и в концы вселенные глаголы Его» (Рим.10:18). Со
всего мира, подобно орлам, люди начали стекаться в Иерусалим, как сказал Господь в
Евангелии: «иде же аще будет труп, тамо соберутся орли» (Мф.24:28). Труп – Христос, а
высоко летающие орлы суть благочестивые и христолюбивые люди. Видевшие Господа в
своих повествованиях о Нем изобразили Его таким, каким видели, видевшие Иакова,
брата Господня, в своих повествованиях о нем также изобразили его таким, каким видели;
видевшие далее первомученика Стефана, в своих повествованиях о нем также изобразили
его таким, каким видели; наконец – одним словом: видевшие в лицо мучеников,
проливших за Христа кровь (свою), изобразили и их. Увидев5, наконец, эти изображения,
люди повсюду стали оставлять поклонения диаволу и принимать это новое поклонение,
поклонение не безумно-рабское, но разумно-свободное. Какое поклонение покажется
тебе, император, справедливым? Поклонение этим иконам или поклонение диавольскому
обольщению? В бытность Христа во Иерусалиме Авгарь, тогдашний князь и владыка
эдесский, услышав о чудесах Христа, написал к Нему послание, и Христос послал ему
собственноручный ответ и святое славное изображение Лица Своего. Пошли же за этим
Нерукотворенным Образом и посмотри. Туда стекаются во множестве народы Востока и
приносят молитвы. Много есть и других, рукотворенных образов, тщательно охраняемых
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христолюбивым походом зрителей, – образов, которым ты ежедневно покланялся6. Не их
ли теперь ты презираешь? Почему мы не описываем Отца Господа Иисуса Христа?
Потому что мы не видели Его, да и невозможно наглядно представить и живописно
изобразить естество Божие. И если бы мы увидели и познали Его так же, как и Сына Его,
– то постарались бы описать и живописно изобразить и Его (Отца), чтобы и Его образ ты,
кстати, назвал также идолом. Советуем тебе, как братья во Христе: возвратись снова к
истине, от которой ты удалился; оставь высокомерие и брось упорство свое; напиши
потом об этом всем и повсюду и возврати (на путь истины) соблазненных и ослепленных
тобой, хотя ты, по неразумию своему, и не придаешь этому никакого значения. Видит
любовь Христова, что когда мы войдем в храм святого и верховного Петра и увидим
живописное изображение этого святого мужа, то приходим в сокрушение и слезы наши
льются подобно каплям, падающим во время сильного дождя с неба. Христос возвращал
зрение слепым, а ты ослепил людей, владевших прекрасным зрением, и стал им поперек
дороги, хотя и не придаешь этому значения; ты сделал их несмысленными и пресек им
правый путь; ты лишил их молитвы и бдительной, постоянной ревности по Боге и вместо
этого поверг смиренных людей в сон, дремоту и нерадение; ты обезглавил их.
Ты говоришь, что мы покланяемся камням, стенам и доскам. Это не так, император,
как ты говоришь: иконы служат нам только средством для напоминания; они пробуждают
и возносят наш ленивый, неискусный и грубый ум в горний мир, предметам которого мы
не можем не давать имен, названий и образов. Мы почитаем иконы не как богов, как ты
говоришь, – да не будет! – мы не на них возлагаем надежды. Если пред нами находится
икона Господа, мы говорим: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги нам и спаси
нас! А если пред нами икона святой Его Матери, то мы говорим: святая Богородице, Мати
Господа, будь (нашею) заступницею пред Сыном Твоим, истинным Богом нашим, во
спасение душ наших! Если же икона мученика, например, Стефана, то говорим: святый
Стефане, изливший кровь твою за Христа и имеющий пред Богом дерзновение как
первомученик, будь нашим заступником! Так мы обращаемся и ко всякому другому
святому мученику. Вот куда воссылаем мы молитвы при посредстве икон. Это не то, что
ты говоришь, император, то есть, будто мы называем мучеников богами. Свидетельствую
тебя Богом живым, отврати ум свой от зла и освободи душу свою от соблазнов и
проклятий, какие сыплются на тебя со всех концов вселенной; над тобой смеются даже
малые дети. Заверни в элементарные училища и скажи: «я истребитель и преследователь
икон», – и тотчас (ученики) забросают твою голову своими дощечками; и – чему ты не
научился у разумных, тому научишься у неразумных. Ты писал: «Озия7, царь иудейский,
приказал вынести медного змия из храма, а я приказал вынести идолов из церкви».
Поистине, Озий был брат твой и имел такое же упорство, как и ты; он в свое время так же
преследовал священников, как ты (теперь). Этого змия освященный Давид внес во храм8
вместе с кивотом. Ибо что это такое было, как не тот медный змий, который был освящен
Богом для исцеления болящих, уязвляемых змеями? Господь сделал из него средство
уврачевания грешников, чтобы показать людям того, кто ввел в грех первое создание,
сотворенное Богом, – Адама и Еву, и напоминать им о нем; а ты, как сам хвалишься,
изгнал из церкви Божие благословение и святыню мучеников. Вначале ты добровольно, а
не по принуждению какому-нибудь, исповедовал истинную веру, а потом,
собственноручно подписав написанное тобою к нам, ты сам обрушил на свою голову
проклятие. Мы же, как имеющие право, власть и силу от святого верховного Петра,
думали также наложить на тебя наказание; но так как ты сам наложил на себя проклятие,
то и оставайся с ним, а вместе с тобою подвергнутся ему и твои советники, которых ты
опутал. Какое, значит, прекрасное намерение и какой благой путь пресек ты этим людям?
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Видит любовь Христова: когда мы сами входим в церковь и рассматриваем изображения
чудес Господа Иисуса Христа, а также изображения святой Его Матери, имеющей на
руках питающегося млеком Господа и Бога нашего, а равно Ангелов, стоящих
кругообразно и взывающих трисвятую песнь, то выходим (из храма) не без сердечного
сокрушения. Да и кто не будет, подобно нам, сокрушаться и не прольет слез умиления,
взирая на купели, на стоящих кругообразно священников, на таинственную вечерю, на
исцеление слепого, на воскрешение Лазаря, на исцеление прокаженного и расслабленного,
на возлежания на траве, на короба и корзины с остатками хлеба, на преображение на горе
Фаворе, на распятие Господа, на Его гроб, на Его Воскресение и святое вознесение, и на
сошествие Духа Святаго? Кто не будет сокрушаться и не прольет слез, взирая на
изображение Авраама с мечом, грозно поднятым над шеей сына? Кто не будет
сокрушаться и не прольет слез, взирая вообще на все страдания Господа?
Император! предоставь себе лучше называться еретиком, нежели гонителем и
истребителем икон и наглядных изображений страданий Господних. Но (скажешь) худо и
неприлично называться еретиком. Я же спрошу тебя: почему? Еретиком объявляют
человека, когда он известен немногим людям и когда обольщения его встречают
затруднения, – мысли перепутаны и неудобопонятны. И такие, не имеющие смирения,
проповедники своих собственных догматов, тотчас обнаруживают свое незнание и
ослепление и падают. Они не в такой степени подлежат осуждению, как ты. Ты начал
открытое преследование того, что ясно, как день, и обнажил церкви Божии. Святые Отцы
их одели и украсили, а ты раздел их и обнажил. И это сделал ты при таком многоопытном
архиерее! Я разумею господина Германа, брата нашего и сослужителя. С ним ты должен
был посоветоваться, как с отцем и учителем и как с человеком, который старше тебя и
отличается большою опытностию в делах не только церковных, но и гражданских. Этот
муж совершает ныне девяносто пятый год и был советником всех, бывших при нем,
патриархов и императоров. Он не знал отдыха; потому что был полезен в делах того и
другого рода. Перестав иметь его своим сподручником, ты стал слушать нечестивого сына
Апсимарова и подобных ему. Когда господин Герман и бывший тогда патриархом
господин Георгий убедили отца Юстинианова, сына Константова, Константина написать к
нам в Рим; так вот что писал он нам с клятвою (дав при этом нам приказание послать
полезных людей для созвания Вселенского Собора): «я буду заседать с ними не как
император и буду говорить не как государь, но как один из них; мы будем следить за
постановлениями архиереев и принимать мнения тех, которые говорят хорошо, а
говорящих худо будем преследовать и ссылать в ссылку. Если отец мой низвратил какоелибо учение чистой и непорочной веры; то я первый предам его анафеме». И мы, по
Божиему соизволению, отправили тогда послов и мирно состоялся Шестый Собор. Ты
знаешь, император, что догматы святой Церкви дело не императоров, но архиереев, и
должны быть точно и верно определяемы. Для этого-то и поставлены в церквах архиереи,
мужи свободные от дел общественных. И императоры, поэтому, должны удерживать себя
от вмешательства в дела церковные и заниматься тем, что им вручено. Но когда все
совершается мирно и с любовию, тогда христолюбивые императоры и благочестивые
архиереи, в своих совещаниях, являются одной, нераздельной силой. Ты писал, что
следует созвать Вселенский Собор; нам показалось это бесполезным. Ты преследуешь
иконы, ругаешься над ними и истребляешь их. Сделай нам милость, – оставь это дело и
замолчи; тогда мир успокоится и соблазны прекратятся. Представь, что мы послушались
тебя, что архиереи собрались со всей вселенной, что восседает уже синклит и совет; но где
же христолюбивый и благочестивый император, который, по обыкновению, должен
заседать в совете и чествовать тех, которые говорят хорошо, а тех, которые удаляются от
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истины, преследовать, – когда ты сам, император, являешься человеком непостоянным и
варваром? Разве ты не знаешь, что сделанное тобою покушение на святые иконы
свидетельствует о твоем непостоянстве, тщеславии и гордости? В то время, как Божии
церкви наслаждались глубоким миром, ты возбудил распри, вражду и соблазны. Оставь
свои замыслы и успокойся; и не будет надобности в Соборе. Напиши всем (во все страны
вселенной), кого ты ввел в соблазн, будто Герман, патриарх Константинопольский, и
Григорий, папа Римский, впали в ошибку относительно икон; и мы снимем с тебя заботу о
грехе и заблуждении твоем, так как получили от Бога власть разрешать на земле и на небе.
Свидетель Бог, – сколько ты ни писал к нам посланий, мы все их доводили до ушей и
сердец царей Запада, старались примирить их с тобою, и восхвалить и возвеличить тебя
пред ними; так как мы знали, как жил ты прежде. Поэтому-то и портреты твои они
принимали с такою честию, какую оказывают обыкновенно цари друг другу при встрече.
Так относились они к тебе, пока не знали о сделанном тобою распоряжении относительно
икон. Но вот они осведомились и достоверно узнали, что ты посылал спафарокандидата
Иувина к медным воротам разрушить статую Спасителя, при которой совершалось много
чудес. Там находились ревностные женщины, которые умоляли спафарокандидата,
говоря: нет! нет! не делай этого! Но он не внял их просьбам, поставил лестницу и,
поднявшись по ней, трижды ударил топором в лицо Спасителя. Видя это и не имея сил
перенести такого нечестия, женщины отодвинули лестницу и бичами засекли его до
смерти. А ты, ревнитель зла, послал туда драбантов и не знаю уже, сколько убил там
женщин; тогда как тут находились коммерческие люди из Рима, Франции, из вандалов, из
Мавритании, из готфов, словом: со всех внутренних стран Запада. Прибыв на родину, они
рассказали, каждый в своей стране, о твоих ребяческих поступках. Тогда всюду стали
бросать твои портреты на землю, попирать их ногами и уродовать твое лицо. Затем
лонгобарды и сарматы и прочие смежные народы, жившие на севере, напали на бедный
Декаполь, заняли самую митрополию – Равенну, изгнали твоих правителей и поставили
своих. Так же хотят они поступить и с принадлежащими нам царскими чертогами и с
Римом; потому что ты не можешь вступиться за нас. И все это последствия твоего
неблагоразумия и твоей глупости. Ты стращаешь нас и говоришь: «пошлю в Рим войско и
истреблю икону святого Петра, а тамошнего архиерея Григория постараюсь привести
связанным, как это сделал Констант с Мартином». Но ты должен знать и вполне понимать
то, что архиереи, бывшие в Риме, водворили мир между Востоком и Западом и стали
оплотом этого мира. Бывшие до тебя императоры завоевывали этот мир в поте лица. Если
ты станешь нагло нападать на нас и грозить нам; то ведь нам нет надобности вступать с
тобой в сражение. Римский архиерей удалится за двадцать четыре стадии в страну
Кампанийскую; и поди, гонись за ветрами. Бывший до нас архиереем Мартин постоянно
ратовал о мире; а зараженный неправым учением о Святой Троице единомышленник
тогдашних еретических архиереев, Сергея и Павла и Пирра, злодей Констант послал
воинов, схватил его, насильно притащил в Византию и после многих истязаний сослал в
ссылку. Много зла причинил он также и иноку Максиму и ученику его Анастасию и
сослал их в ссылку. Сам Констант, сославший их, был убит и умер в своем заблуждении.
Незевксий, бывший тогда в его свите, узнал достоверно от епископов сицилийских, что он
еретик, и убил его в храме; и он умер в своей ереси. А что Мартин – муж блаженный, об
этом свидетельствует Херсон, куда он был сослан, а также и Босфор и весь север и жители
севера, приходящие ко гробу его и получающие исцеление. Удостой, Господи, и нас идти
путем Мартина. Впрочем, ради пользы многих мы хотим жить, и долго жить; потому что
взоры всего Запада обращены на наше смирение. Может быть, мы и не стоим этого; но
народы Запада большую надежду возлагают на нас и на того, чье изображение грозишь ты
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уничтожить, то есть на святого Петра, которого все западные царства почитают как бы
земным Богом. Если ты дерзнешь сделать такую попытку; то Запад вполне готов отмстить
тебе и за тех восточных людей, которым ты нанес оскорбления. Но именем Господа
умоляем тебя: оставь свои детские затеи. Ты знаешь, что твоя сила не может быть грозой
всему Риму; ты можешь грозить только разве самому городу, по причине прилежащего к
нему моря, открытого для кораблей; потому что, как мы и выше сказали, если папа
удалится из Рима на двадцать четыре стадии, то нисколько не будет бояться твоих угроз.
Одно только сокрушает нас – это то, что в то время, как люди жестокие и дикие делаются
кроткими, ты из кроткого сделался жестоким и неукротимым. Весь Запад приносит плоды
веры святому и верховному апостолу. Если ты пошлешь воинов для уничтожения
изображения святого Петра; то, смотри, предупреждаем тебя, неповинны мы будем в той
крови, которую прольют они, а обрушится это на твою шею и на твою голову. Недавно из
внутреннего Запада9, от Септета10, возжаждавшего, по милости Божией, зреть наше лице,
мы получили приглашение отправиться к нему и преподать ему святое крещение. Чтобы
не дать ответа за свое нерадение и леность, мы готовимся уже в путь. Бог же да вложит в
сердце твое страх Свой и да обратит тебя от тех заблуждений, какие ты внес в мир, к
истине; и да получим мы, как можно скорее, от тебя послание, в котором сообщилось бы
нам известие о твоем обращении. Бог же, снисшедший с небес и вошедший во утробу
Святой Девы Богородицы ради спасения людей, да поселится в сердце твоем, да изгонит
из него увлекающих тебя в соблазны и да дарует мир всем христианским Церквам во веки
веков. Аминь.
***
1 Спафарокандидат совмешал в себе две высоких придворных должности – царского
меченосца и царского телохранителя.
2 Индиктионом называется год 15-летнего периода времени, так что после 15-го
индиктиона начинается снова индиктион первый.
3 В латинском: исповедания.
4 Красными чернилами.
5 θεωρησαντες – увидев теоретически, созерцательно, очами ума.
6 В подлиннике: προσκυνεις – покланяешься. Это, по всей вероятности, ошибка.
Вообще место это искажено.
7 Не Озия, а Езекия сокруши змию медяную (4Цар.18:4).
8 Храм окончен не при Давиде, а при Соломоне.
9 Германии.
10 Имя одного германского князя. Du-Cange замечает, что следует, может быть,
читать Мепет: а это название могло быть тождественно с титулом царей иберийских –
Mepe.
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ГРИГОРИЙ II, ПАПА РИМСКИЙ
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ИМПЕРАТОРУ ЛЬВУ ИСАВРЯНИНУ
О СВЯТЫХ ИКОНАХ
Богохранимый император и во Христе брат! Грамоту твою, отправленную с легатом
Руфином, мы получили; и самая жизнь моя стала мне в тягость; так как ты не изменил
своего убеждения, но остаешься при тех же заблуждениях, не помышляя ни о том, яже
Христова суть, ни о том, чтобы быть последователем и учеником святых и славных
чудотворцев наших, отцев и учителей. Не стану указывать на других учителей; указываю
только на учителей твоего города и твоей страны. Есть ли учители более мудрые,
чем Григорий
Чудотворец, Григорий
Нисский, Григорий
Богослов,
Василий
Каппадокийский, Иоанн Златоуст? Не стану писать о тысячах подобных им святых и
богоносных отцев наших и учителей. Но ты последовал не им, а своему упорству и
обитающим в тебе страстям; и в то же время пишешь: «я император и священник». Да,
императоры, бывшие прежде тебя, доказали это и словом и делом: они созидали церкви и
заботились об них: ревнуя о православной вере, они вместе с архиереями исследовали и
отстаивали истину; таковы: Константин Великий, Феодосий Великий, Валентиниан
Великий, Константин, отец Юстиниана, бывший на Шестом Соборе. Эти императоры
царствовали благочестиво: они вместе с архиереями, единодушно и единомысленно с
ними собирали соборы, исследовали истину догматов, устрояли и украшали святые
церкви. Вот – священники и императоры! они доказали это самым делом. Ты же с тех пор,
как получил власть, не вполне стал соблюдать определения отцев, но найдя святые церкви
украшенными и преиспещренными золотыми, обшитыми бахромою, одеждами, лишил их
этих украшений и опустошил. Что такое сами по себе храмы наши? Разве не
рукотворения, не камни, не дерево, не тростие, не брение и не известь? Но они украшены
были живописными и наглядными изображениями совершенных святыми мужами чудес,
изображениями Господних страданий, изображениями святой преславной Божией Матери
и святых апостолов. Для этих живописных и наглядных изображений люди не щадят
своего имущества; держа на своих руках недавно крещенных детей, мужчины и женщины
пальцем указывают им, а также и юношам и новообращенным язычникам на эти
наглядные изображения и таким образом назидают их и возносят умы и сердца в горняя, к
Богу. А ты, приказав покорному народу оставить все это, стал занимать его пустяками,
вздором, свирелями, погремушками, гитарами и лирами, а вместо благословений и
славословий стал завлекать его баснями. Пусть наследие твое будет общим с наследием
пустословов. Послушай, император, смирения нашего и оставь свои затеи! последуй
святой Церкви, как ты ее нашел и получил! Догматы – дело не царей, но архиереев, так
как мы имеем ум Христов. Иное дело – понимание церковных постановлений и иное –
разумение в мирских делах. Воинственный, грубый и жесткий ум, каким ты обладаешь,
приложим к делам управления мирского, но не приложим к делам управления церковного.
Я пишу тебе о том, какое различие между дворцом и храмом, между императорами и
архиереями. Пойми же это, опомнись и не будь упрям. Если кто-нибудь лишит тебя
царских одежд, порфиры, диадемы, багряницы и царских прав, так выйдет то, что на тебя
будут смотреть как на человека заброшенного, безобразного и ничтожного. В такое
именно положение ты поставил церкви. С тобою этого пока не случилось, а святые церкви
ты лишил украшений и обезобразил. Как архиерей не имеет права втираться во дворец и
похищать царские почести, так и император не имеет права втираться в церкви и избирать
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клириков; не говорю уже о том, что он не имеет права не только освящать вещество для
Святых Таин и совершать их, но и принимать их без священника. Каждый из нас да
пребывает в том звании, в неже зван Богом.
Видишь, император, различие между архиереями и императорами? Если кто-либо
оскорбит тебя, император, ты конфискуешь его дом и обираешь все его имущество,
оставляя ему одну душу, а наконец, и его самого или вешаешь, или обезглавливаешь, или
ссылаешь в ссылку и разлучаешь с детьми, со всеми родственниками и друзьями. Не так
поступают архиереи. Когда согрешит кто-либо и сознается во грехе своем, то вместо
вешания или обезглавливания, они налагают на голову его Евангелие и Крест, заключают
его в уединенное место, например, в хранилище церковного имущества, заставляют нести
разные обязанности при церкви и при оглашенных, налагают на его чрево пост, на глаза
бодрствование, а на уста славословие. После должного вразумления и продолжительного
поста предлагают ему честное Тело Господне и святую Кровь Господню и, сделав его
сосудом избранным и безгрешным, возвращают ко Господу чистым и непорочным.
Видишь, император, различие между Церковию и государством? Благочестно и о
Христе жившие императоры не оказывали непослушания архиереям церквей и не
оскорбляли их. Ты же, император, преступив и извратив этот обычай, осудив себя самого
собственноручным писанием и признанием того, что отвергающий определения отцев
проклят, – так ты, осудив сам себя и отогнав от себя Духа Святаго, досаждаешь нам своей
материальной воинской силой и тирански мучишь нас. Так как у нас нет ни оружия, ни
панцирей, ни земного телесного воинства, то мы взываем к военачальнику всего творения
Христу, седящему на небесах превыше воинств высших сил, чтобы Он послал на тебя
демона, как говорит Апостол: «предати таковаго сатане во измождение плоти, да дух
спасется» (1Кор.5:5). Видишь, император, да какого безобразия и бесчеловечия довел ты
себя? Душу свою ты увлек в обрывистую пропасть из-за того, что не хотел смириться и
склонить своей упрямой шеи. Да, те архиереи, которые своими добрыми внушениями и
наставлениями царям представят их Богу непорочными и чистыми от грехов и
преступлений, те архиереи получат от Него великую хвалу и славу в день того святого и
великого Воскресения, когда Господь, пред лицем Ангелов, на стыд нам, имеет открыть
сокровенные наши дела. А мы, смиренные, будем тогда пристыжены тем, что, вследствие
твоего упорства, не могли стяжать тебя, – тогда как бывшие до нас архиереи стяжали Богу
бывших в их время императоров. Это послужит в стыд нам, так как мы представляем Богу
бывшего в наши времена императора не знаменитым и славным, а бесчестным и
прелюбодейным.
Вот и теперь мы увещеваем тебя: покайся! обратись! вникни в истину и сохрани ее в
том виде, в каком ты ее нашел и получил! воздавай честь и славу святым и славным отцам
нашим и учителям, которые, при помощи Божией, разогнали слепоту сердец и очей наших
и даровали нам зрение. Ты пишешь: «почему на шести Соборах ничего не сказано о
святых иконах?» Император! ведь ничего не сказано и о хлебе и воде; не сказано ведь,
следует или не следует есть, следует или нет пить. Но ты давно уже знаешь, знаешь по
преданию, что это необходимо для поддержания жизни. Так и об иконах было известно по
преданию. Сами архиереи приносили иконы на Соборы. И ни один христолюбивый и
боголюбивый человек, отправляясь в путь, не совершал своего путешествия без икон; так
поступают люди добродетельные и богоугодные. Умоляем тебя: будь же архиереем и
императором, как ты сам писал о себе выше. Если ты, как император, стыдишься своих
поступков; то напиши во все страны, которые ты соблазнил тем, что Григорий, папа
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Римский, а равно и Герман, патриарх Константинопольский, погрешили относительно
икон; и мы снимем с тебя вину в этом грехе, так как получили от Господа власть и силу
разрешать и вязать на земле и на небе, и успокоим тебя. Но – ты не хотел и не хочешь
сделать этого. Как имеющие дать отчет Господу Христу, мы наставляем и учим тебя тому,
чему сами были научены Господом. Но ты избегаешь и не слушаешь ни меня смиренного,
ни первосвятителя Германа, ни святых и славных чудотворцев, учителей и отцев наших, а
следуешь людям развратившимся и нечестивым, заблудившимся и удалившимся от
истинного учения. Да будет участь твоя общею с ними; а мы, как уже писали тебе,
предпринимаем, по благодати Божией, путешествие во внутреннюю страну Запада к
желающим принять святое крещение. Хотя я послал уже туда епископов и клириков
святой Церкви нашей, но правители все еще не согласились преклонить своих голов и
креститься; так как они настаивают, чтобы я был их восприемником. Поэтому мы, по
благодати Божией, предпринимаем путешествие, чтобы не дать ответа за свое
пренебрежение и нерадение. Да внушит тебе Господь разумение и покаяние; да возвратит
тебя к истине, от которой ты бежал, и да приведет тебя снова к единому пастырю, Христу,
и во едино стадо Православных Церквей и иереев; и да подаст Господь и Бог наш мир
всей вселенной ныне и присно и во веки веков. Аминь.
За матеріалами інтренет ресурсу:
[https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Rimskij/vtoroe-poslanie-k-imperatoru-lvuisavrjaninu-o-svjatykh-ikonakh/]
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СВЯТИТЕЛЬ НИКИФОР КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, ИСПОВЕДНИК
ЗАЩИТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО КО ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ОТНОСИТЕЛЬНО
НОВОГО РАЗДОРА ПО ПОВОДУ ЧЕСТНЫХ ИКОН
1. Так как святая Церковь Божия зиждется твердо и непоколебимо на основании
апостолов и пророков, с краеугольным камнем Христом, истинным Богом нашим, и
украшается всеми священными и божественными догматами и в ней не существует
никакой защиты или опровержения касательно нашей православной и непорочной веры и
религии, то касательно пустых речей со стороны некоторых, числящихся в священном
чине, но отделивших себя от общего тела Церкви, для требующих предлагается
нижеследующая апология1.
2. Что существование и почитание честных икон дошло до настоящих дней от
времен изначальных и исконных, то есть от предания апостольского и отеческого, об этом
возвещают и свидетельствуют и древние храмы и священные сосуды, сооруженные
благочестивыми царями и другими христолюбцами и полагавшиеся в местах Священных
для почитания вместе с другими священными предметами. Но еще боле ясное и
непреложное свидетельство в пользу этого (представляют) изображения, находящиеся
вместе с честными крестами на солеях святого алтаря; ибо не для чего иного они
помещаются здесь, как для поклонения, существуют по той же причине изображения на
святых вратах и священных дверях. Есть и правила относительно почитания их в числе
определений 6-го вселенского собора, называющие их достопоклоняемым писанием2.
Существуют о них и другие свидетельства в писаниях святых отцов.
3. Царствовавший некогда Лев, отец Константина, безумствовавший против
домостроительства Спасителя Бога нашего, нашедши почитание икон в
предшествовавшее ему время, решился их низвергуть, для чего устранил от священной
должности блаженной памяти Германа, архиерея сего царствующего града, так как он
противодействовал его злочестивым замыслам. И если кто пожелает познакомиться с этим
точнее, пусть обратится к сочинениям этого блаженнейшего архиерея3. Попирая таким
образом волнуемую Церковь, нечестивый Константин, упорнее вооружаясь против
православных наших догматов, без архиерея царствующего града (ибо Анастасий,
занимавший кафедру после преподобного Германа, в то время уже скончался) и не
пригласив архиерея ни старого Рима, ни другого какого престола, согласно церковному
канону, следуя своему нечестивому желанию или, вернее, пользуясь наглостью тирана,
презрев божественные законы, через бесстыдно созванных им нечестивых епископов,
сделал все, что зависело от него, чтобы устроить их (икон) низвержение, осмелившись –
безбожник – называть христиан идолопоклонниками и постановив в определении этого
нечестивого скопища не поклоняться впредь священным иконам и не изготовлять их. И
так как это зло не остановилось в самом начале на себе самом, то последовали и другие
нечестивые определения. Так он устранил из Церкви призывание святых, сожигал святые
мощи и многие священные книги, а не принимавших этого безбожного определения
подвергал преследованиям, побоям и разным пыткам.
4. Если же кому нужно удостовериться в этом через свидетельства противной
стороны, то для сего могут служить так называемые доказательства Епифания. Епифаний,
как говорится там, видя, что христиане поклоняются иконам, старался подвергнуть их
уничтожению. Однако благочестивые цари того времени, к которым сочинение его,
кажется, было послано, не признали основания для уничтожения их, как показывают
храмы, ими воздвигнутые, и существующие священные изображения. Кроме того и самые
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церкви Кипрские громогласно свидетельствуют, что там никогда не слыхали подобных
речей. Наконец, и уроженцы острова Кипра, к числу которых принадлежат святой Павел4,
бывший здешним архиереем, и Константин, бывший архиепископ того же острова, мужи
мудрые и ученые, хорошо знавшие мнения святого Епифания, бывшего предстоятелем
острова, не признавали, чтобы этому отцу принадлежали те слова, которые приписывали
ему собравшиеся на лжесоборе. Между тем, поскольку все это было не угодно Богу, Он
благоволил собраться второму Никейскому, седьмому вселенскому святому собору,
составление которого было устроено рассудительно и согласно церковному обычаю
тогдашними архиереями. Павел, выше названный архиерей Византии, видя, что архиереи
старого Рима и прочих престолов не признают его архиерейства, подвергают его анафеме
и низложению, отказался от священного сана и явившись к царям, как об этом
свидетельствуют многие и доселе существующие очевидцы, смело сказал: «Вот доныне я
жил с неправою совестью, а теперь всем вам я объявляю, что, в виду господства ереси и
анафематствования между прочими престолами, я не могу быть вашим епископом».
Сказав это, он немного спустя заболел и умер.
5. После него возведенный на святительский трон блаженной памяти Тарасий,
выступил перед тогдашними царями, синклитом и всем народом столицы с таким
заявлением: «Если я не получу удостоверения в том, что состоится вселенский собор из
епископов как находящихся в городе, так и прочих престолов, для исправления нового
заблуждения в Церкви, то я не приму патриаршества». Получив такое удостоверение от всех,
он был рукоположен во архиерея. И с Божией помощью он достиг своей цели: собор был
составлен законно и по канонам из епископов и местоблюстителей, причем были доставлены
соборные послания от архиереев прочих престолов. Определение, составленное собором,
было принято во всей вселенной – с ним были согласны и императоры. И это определение не
должно быть переисследуемо. Как прочие шесть святых вселенских соборов изложили свои
определения и никто им не противоречил, а тогдашние цари, следуя решениям епископов,
принимали и утверждали их, причем никто из правомыслящих после провозглашения их не
возбуждал сомнения, но все христиане принимали провозглашенное, как запечатленное
Духом Святым: так было и с названным седьмым собором, и по божественной благодати
провозглашенное им определение было принято во всех пределах, – притом оно
возобновляло и подтверждало древнее, прежде существовавшее в Церкви, предание и не
вводило ничего своего и нового. Посему по справедливости это соборное определение
должно всячески храниться христианами и вне всякого сомнения.
6. Когда свято и благочестиво закончился этот священный собор, то рукоположенные
потом в священный сан с готовностью собственноручно, по преданному издревле Церкви
обычаю, начертав кресты, подписались под составленным ими определением. Из них
некоторые теперь, удалившись и отторгшись от тела Церкви, подвергли себя возглашенным
на этом самом соборе проклятиям. В определении же говорится: «Веруя во единого Бога, в
Троице воспеваемого, принимаем святые иконы; поступающие иначе да будут анафема; и
мыслящие иначе да будут изгнаны из Церкви; мы следуем древним законоположениям; мы
храним установления отцов, а преступающих их и упраздняющих мы отлучаем от
кафолической Церкви, поступающих иначе мы подвергаем анафеме; изречения Священного
Писания, направляемые против идолов, прилагающим к честным иконам – анафема;
называющим священные иконы идолами – анафема». Все это исповедали
собственноручными подписями те, кои теперь отторгли себя от Церкви. И если они
отказываются от своего исповедания, то попирают собственноручные свои кресты,
подвергают себя вышеупомянутому анафематствованию и ни в коем случае не пребывают в
Церкви. Так как они отрицаются того учения веры, в котором были рукоположены, то они
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должны отречься и от рукоположения и быть низложены, как иначе учащие. Вследствие
этого их не следует допускать до рассуждений и прений с человеком священного сана, ибо в
противном случае тот, кто с ними спорит о церковных догматах, подвергает себя тем же
самым анафематствованиям. Вина их возрастает и осуждение их становится еще большим
потому, что не при исследовании новых вопросов, но зная о решении вопроса в Церкви с
давних времен и подписавшись, они добровольно предались беззаконию, и это после
прохождения ими должности учителей догматов Церкви и после долгого пребывания в этом
учении. И другим образом оказываются они низложенными по божественным канонам,
именно как составляющие сходбища и утруждающие слух царский5. Наконец, им
препятствует вступать в рассуждения с духовными лицами и удаляет их из священнического
собрания еще и нечто другое – именно то, о чем нарочито говорилось на святом шестом
вселенском соборе, как это явствует из соборного послания Агафона, папы старого Рима. В
этом послании говорится: «Кто из иереев пожелает вместе с нами чистосердечно
проповедовать содержащееся в сем исповедании нашего смирения относительно нашей
апостольской веры, тех мы приемлем как единомышленников, как соиереев, как
сослужителей, как единоверцев и, говоря кратко, как духовных братьев и епископов наших. А
тех, которые не хотят с нами соисповедать этого, мы признаем врагами кафолического и
апостольского исповедания, достойными вечного осуждения, и никогда не примем таковых в
сообщество нашего смирения, если они не исправятся. Пусть никто из них не думает, что мы
преступим то, что приняли от наших предшественников».
7. Достойными еще большего осуждения, заслуживающими гнев Божий и
недостойными покаяния и спасения выставляет и являет их то, что уже прежде говорилось
вселенским светилом, украшавшим престол царствующего града, Иоанном Златоустом, в
толковании послания к Ефесянам божественного Апостола Павла, где содержится
следующее: «Ничто так не может разделять Церковь, как властолюбие. Ничто так не
прогневляет Бога, как раздор в Церкви. И хотя бы мы творили бесчисленные добрые дела, мы
понесем наказание, не меньшее наказания истязавших тело Его, если будем рассекать тело
церковное, ибо то (истязание) было на благо вселенной, хотя и не по мысли убийц, а это
(разделение) не приносит никакой пользы, а только великий вред. И это говорится мною не
только начальствующим, но и подчиненным. Один святой муж сказал нечто кажущееся
дерзким, однако же он произнес это. И, говорят, даже кровь мученичества не заглаживает
этого греха; ибо скажи мне, для чего ты претерпеваешь мученичество? Не для славы ли
Христа? Зачем же ты вредишь Церкви, за которую Христос предал кровь Свою? Послушай
Павла, который говорит: несм достоин нарещися апостол, зоне гоних церковь Божию (1 Кор
15,9) и разрушах ю (Гал 1,13). Вред этот не только не менее того, который причиняется
врагами, но гораздо более, ибо тот делает ее только более блестящею, а этот унижает ее перед
врагами, когда она попирается ее собственными чадами. Ведь очевидным знаком обмана их
служит то, что они, рожденные в ней и воспитанные и наученные ее неизреченным тайнам,
безрассудно и неожиданно изменяют ей и переходят к ее врагам. Это я говорю против тех,
которые свободно входят в общение с затевающими в Церкви раздоры». Так говорит учитель.
8. Если они говорят о себе, что до настоящего времени служили идолам, то и пусть
считаются идолопоклонниками, пусть стоят в качестве оглашенных и не смешиваются с
христианами. Полезно будет им и раскаяние в том, что замышляли и делали неразумно,
так что, хотя деяния их и не были благоусмотрительны, покаяние их будет принято в
Церкви. Если же они пребудут в этой самой ереси и окажутся в силах совратить и других
невежд и простецов, станут возбуждать народ и собирать толпы, то они суть вне
священной ограды Церкви. Ведь если и совсем немногие останутся в православии и
благочестии, то и тогда именно эти суть Церковь, и сила и власть церковных
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постановлений пребудет у них, хотя бы им предстала необходимость претерпеть и
гонения за веру, кои послужат им только в вечную славу и спасение души. Никаких
споров относительно священных икон происходить не должно, ибо учение о них
появилось не с недавнего времени, но обсуждалось уже давно и получило утверждение от
собора. Ведь всякий догматический вопрос, возникающий в Церкви Божией после
соборного обсуждения и провозглашения, прекращается и уже не допускает никакого
сомнения. Так было на прочих святых и вселенских соборах. –
9. А относительно нечестивых определений Константина, кажется, самое лучшее –
лицам, принадлежащим к клиру, не входить в их исследование и рассмотрение, ибо из
доказательств, приводимых в его безбожных сочинениях, одни, как принадлежащие
писателям-еретикам, должны быть совершенно отвергнуты, а другие, как неправильно им
толкуемые, оказываются бездоказательными и к делу не относящимися. Если же между
этими свидетельствами оказались некоторые идущие к делу (соборные) книги, в которых
говорится об иконах, то Церковь для убеждения благочестивейшего императора нашего
приняла их и разъяснила. И как одних только убеждений со стороны лиц церковного
клира недостаточно, то они (эти лица), опираясь на церковные обычаи и правила, созвали
вселенский собор, чтобы архиереи и иереи прочих престолов приняли участие в
обсуждении и рассмотрении подобных книг и под водительством божественного Духа
провозгласили свои мнения о них. Обязательны также, и ныне сохраняются и действуют,
правила святого шестого собора, провозглашенные благодатью божественного Духа, – и
Церковь, принимая их, по их руководству карает вины лиц священного сана. Уже свыше
ста двадцати лет имеют в ней силу эти каноны, и упразднение их причинило бы Церкви
величайший вред, так как многие проступки лиц священного сана оставались бы без
исправления. Достоинство тех, которые их изложили, а также их численность и
достоверность лиц известны всем христианам. Бывшие в то время святейшие патриархи и
другие епископы числом до 240 признали эти каноны и скрепили их своими подписями. С
ними был согласен и им содействовал тогдашний император Юстиниан6, который своею
подписью доказал, что он чтил преславную и пречистую веру нашу.
10. Посему разве не богохульно и не беззаконно – не принимать мнения такого
множества иереев и не предпочесть его одному историку?7 Повествуя о том, что было до
собора8, они говорят, что честные иконы существовали и что христиане почитали их. И не
себя в образец поставили они, а видя изображения и зная повествования, высказались о
них на благоустроение Церкви и распространение и прославление благодати. Это
доказывают и первенствующие престолы и тогдашние цари и иереи, мыслившие
одинаково с ними. Если же некоторые пустословы говорят, что каноны эти были
обнародованы несколько лет спустя после шестого собора, то учение Церкви из-за этого
нисколько не страдает, и промежуток времени не препятствует им называться канонами
шестого собора, ибо причиной их (правил) собрания было то обстоятельство, что ни
пятый, ни шестой собор правил не издавали. Посему для пользы и обязательности их
собрали и обнародовали для общего дела Церкви. И (отцы собора) ни по числу, ни по
достоинству ни в чем не уступали, напротив преимуществовали (перед отцами шестого
собора), ибо на шестом соборе было около 170 отцов, а при составлении правил 240.
11. Относительно почитания святых икон нашему благочестивому императору были
предложены многие свидетельства святых отцов, благодаря которым у всех должна была
явиться непоколебимая уверенность. Этих свидетельств собор имел целые книги, как со всею
истинностью свидетельствуют об этом те из присутствовавших на нем, кои живы еще доселе.
Что же касается Евсевия Памфила, то во многих своих сочинениях он является чистым
арианином, и особенно в том письме9, где он высказывается против икон, оказывается, что он
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Сына Божия ясно называет вторым Богом, творением и слугою Отца. Кроме того он думал,
что и человеческий образ, который принял Господь Бог наш ради нас, был растворен
божеством Его и всецело изменился, что совершенно противоречит учению Православной
Церкви. Известно также, что несколько лет после его смерти он соборным определением
некоторых отцов10 был извержен из Церкви, как арианин, вместе с другими подобными
еретиками, причем было выражено порицание и тем, которые совершали поминовение их.
Итак, пусть рассудит каждый из православных христиан, может ли быть принят в Церкви тот,
кто изрыгает такие богохульства на Спасителя нашего Христа Бога и можно ли даже скольконибудь похвалять его, как и Оригена и других многих находящихся вне Церкви? При таких
условиях никто из благомыслящих не должен осуждать Церковь за замешательства, ни за
вину и грехи тех, которые сами добровольно отделяют себя от Церкви, если только, по
попущению Бога, продлится это восстание против Его уставов и канонов. Как выше сказано,
Церковь обыкновенно созывает вселенский собор для устранения всяких споров и для
водворения в ней, по благоволению и благодати Божией, мира во веки веков. Аминь.
***
1
Защита кого-нибудь, чего-нибудь, чрезмерное восхваление.
2
Εεπτην γραφην – в 82-м правиле Трулльского собора: σεπται.
3
Разуметь надо послания св. Германа, читавшиеся на 2-м Никейском соборе, и
изданное Майем сочинение патриарха в Spicilegium Romanum, t. VII. cap. 40 sg.
4
Павел IV – патриарх Константинопольский с февраля 780 по август 784 г.
5
Правила 11 и 12 Антиохийского собора.
6
Император Юстиниан II Ринотмет (685–695 гг.).
7
Евсевием Кесарийским.
8
Для ясности речи Никифора в данном месте необходимо представлять 82-е правило
Трулльского собора, которее здесь имеется в виду. Оно читается так: «На некоторых
изображениях честных икон живописуется агнец, указуемый перстов Предтечи, который
был принят за образ благодати, потому что посредством закона предуказал нам истинного
Агнца Христа Бога нашего. Мы же, уважая древние образы и тени, переданные церкви в
качестве символов и предначертаний истины, отдаем предпочтение благодати и истине,
принявши ее, как исполнение закона. Посему, чтобы и в живописных произведениях
представлялось взорам всех совершенное, определяем, чтобы на будущее время и на
иконах начертывали вместо ветхого агнца образ Агнца, поднимающего грехмира, Христа
Бога нашего в человеческом облике, усматривая через этот образ высоту смирения БогаСлова и приводя себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и
происшедшее отсюда искупление мира».
9
Письмо Евсевия к Констанции, жене Ликиния.
10
В Александрии.
За матеріалами видання:
Творения святаго отца нашего Никифора, архиеп. Константинопольскаго. Часть
первая. Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Собственная типография, 1904. – С. 126-137.
(Творения святых отцев в русском переводе, издаваемыя при Московской Духовной
Академии, том 65).
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СВЯТИТЕЛЬ МЕФОДИЙ I КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ, ИСПОВЕДНИК
СЛОВО О СВЯТЫХ ИКОНАХ
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и
невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного,
рожденного от Отца прежде всех веков. И во всесвятого Духа, Святаго и Господа, наравне
с Отцем и Сыном покланяемого и славимого, Которым все освящается. Во Святую Троицу
нераздельную, неизреченную и неописуемую. Во Святую Троицу вседержавную и
вседетельную, равнобожественную и равномощную, тождественную по воле и
тождественную по уму, тождественную по сущности и единосущную, совечную и
собезначальную. И в единоначалие триипостасное в Сыне Боге, рожденном, в Духе Боге,
содержащем и животворящем все. Ибо Дух всегда есть с Отцем и Сыном, и никогда не
разделялись один от одного. И Отец всегда был и существовал с сыном. И Сын
существовал с обоими – Отцем и Духом. Так покланяюсь и славлю нераздельную Святую
Троицу, единое Божество в трех ипостасях.
Подобно и святую Богородицу исповедую святейшею херувимов и серафимов,
высшею всех тварей и превысшею небес, как по плоти родившую единого от Троицы
Христа Бога нашего, ради нас сошедшего к нам и вочеловечившегося для нашего
спасения. Вместе с Ним чту и славлю и святых Его подвижников, и покланяюсь им и
почитаю их. Святому Иоанну, Предтече и Крестителю, и бывшим до него пророкам и
после него всехвальным апостолам, святым и добропобедным мученикам и всем святым
покланяюсь, почитаю их и прошу молитв их. Ибо чрез них все спасаемся, так как
«желание боящихся Его... исполняет» Бог (Псал. 144, 19). Покланяюсь и честным
останкам их и почитаю их, ибо многие тела святых мучеников источали миро и цельбы, и
многие болезни чрез них уврачевались.
Почитаю, покланяюсь и лобызаю и честные и священные иконы их, не как богов, но
как сокращенное описание, уяснение и напоминание страданий их. Потому что иконы не
суть только начертание тела и указание на него, но показывают и страдания тела. Ибо за
страдания, которые претерпели ради Христа, Бога нашего, ублажаются, почитаются и
чествуются поклонением (святые). А если бы сего не потерпели за Христа, то мы не имели
бы нужды изображать их в книгах и церквах.
Как многие в домах своих делают изображения человеков, родители – детей своих,
дети – родителей своих, по причине любви и взаимной между собою связи, и для
незабвенной памяти, так что и лобызают их – впрочем, не как богов, а ради памяти и
любви к ним, так надлежит разуметь и об иконах святых, что для напоминания и для
нашей любви, и для исправления жизни нашей, а вместе и язычников, приступающих к
вере во Христа Иисуса, для показания доброго их свидетельства, они написаны в церквах
и книгах. И если те по причине плотской любви к детям своим начертывают изображения
для напоминания о них, то тем более должны мы писать иконы святых с страданиями их,
(изображать) проливших кровь свою из любви ко Христу.
Почему называешь меня идолослужителем? Ибо, скажи мне, кланяюсь ли идолу
какого Аполлона, а лучше сказать Губителя, или иконе Господа нашего Иисуса Христа,
научающей меня домостроительному Его воплощению? Скажи мне, покланяюсь ли идолу
какой Артемиды или иконе всесвятой непорочной Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа? Покланяюсь ли идолу
какого-нибудь Дия или иконе святого Иоанна Предтечи и Крестителя? Покланяюсь идолу
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какого Дия и Иракла или иконам святых апостолов, мучеников и всех святых, от века
угодивших Богу? И кто смеет назвать идолослужением прекрасное это изъяснение и
порицать страдания Христовы и святых Его или передавших нам святую церковь Божию?
Ибо так украшенною мы приняли ее от отцев, как и божественные Писания выставляют
домостроительное воплощение Христа, Его к нам ради нас сошествие, пещеру, звезду и
волхвов, крещение, Иордан и Иоанна, касающегося главы Его, и Духа Святаго, сходящего
с неба в виде голубя. Обратимся и к страданиям Его и увидим детей с ваиями,
умывальницу и полотенце, лобзание Иуды, суд иудеев, приговор Пилата, и прочее;
воскресение, радование мира, как Христос попирает ад и восставляет Адама; подобно и –
вознесение, встретить и чудеса Его, прозрение слепого, исцеление расслабленного,
прикосновение страдавшей кровотечением к краю одежды, которая первая и сделала
образ Христа из меди; подобно (встретим) и иконы святых с мучительными орудиями и
судилищами, которые они претерпели за Христа, Бога нашего.
Такое прекрасное изъяснение и полезное начертание можем ли назвать
идолослужением? Ибо это есть сокращенное и хорошее писание, как и божественный отец
наш Златоуст сказал: «я люблю и живопись на воске, как исполненную благочестия». И
святой Василий, великий отец наш, восхваляя святых сорок (мучеников), говорит:
«потому что и писатели, и живописцы, одни – украшая речью, а другие – изображая на
досках, те и другие поощряли многих к мужеству». Так писатель написал Евангелие и то,
что описал в Евангелии, все домостроительство воплощения, и мучения святых, и предал
Церкви. Подобно и живописец начертал все домостроительство Господа нашего Иисуса
Христа, и истязания святых, и предал Церкви. Так что оба преподают нам одно
наставление. Почему же книгу уважаете, а картину порицаете, скажи мне! Какое различие
между ними, когда оба вещают об одном действии, между тем одна считается достойною
поклонения, а другая уничижается? О приключение! Кто не осмеет такого суждения? Кто
не возгнушается такого учения, что, тогда как оба представляют одно писание, одно
уважается, а другое попирается? Видел знание, а лучше сказать – невежество? В
действительности, если хорошо размыслишь, о человек, то хорошее и благоприятное
изображение само есть истолкование и уяснение Евангелия; ибо, что Евангелие излагает
словесно, то икона показывает предметно. Почему же то уважается, а эта отвергается?
Чем отличается бумага от камня? Не оба ли, как материал, приспособляются к одному
производству? Чем отличаются чернила от сурика и прочих красок? Не приготовляются
ли те и другие из многих составов и таким образом служат на пользу пишущим? Скажи же
мне: пред чем благоговеешь в книге Евангельской, пред веществом, или изложением
домостроительства Христова чрез воплощение? Так и я не доску чту, не стену и не
вещество красок, а образ тела Его и очертание домостроительства Христова, как и отец
наш Златоуст в беседе «на умовение ног»: «когда изображения и отличия царские
вносятся в город, то выходят им навстречу сановники и толпы народа с приветствием и
благоговением, не камню воздавая честь, не слитому из воска очертанию, а изображению
царя; и ради изображения полагается воздавать такую честь и поклонение, когда нет там
царя». О несчастие! Изображение земного царя со страхом чествуется и прославляется, а
Христово уничижается. О прельщение христиан! О суждение и учение отцов! Кто не
осмеет сего нечестивого мнения? Потому что, если найдется человек, бесчестящий
изображение царя, не подлежит ли уголовному наказанию? Ибо бесчестящий изображение
царя бесчестит самого царя, так как честь от образа, по выражению великого Василия,
переходит на первообразное; подобно и – бесчестие. Так надлежит понимать и
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относительно Царя Небесного; именно, что бесчестящий икону Его наносит оскорбление
первообразу Христову. Ты скажешь мне, что Бог неописуем и недомыслим, бесстрастен и
непостижим? Но описуема плоть, которую Он принял и по которой виден был на земле с
состояниями ее. Или отделяешь плоть от Божества? Да не будет! Потому что никогда они
не отделялись друг от друга, ни во чреве Матери, ни при крещении, ни на кресте, ни во
аде. Но скажешь мне: если никогда не отделялись, то как описываешь только плоть?
Скажи же мне и ты: кто сосал молоко из сосец Матери? Не плоть ли? Конечно, этим
питалась плоть, а Божества не касалась сия потребность. И кто дерзает говорить или
спорить из-за этого о Божестве и погубить душу свою, как многие еретики? Или кто,
опять, может описать человека, сотворенного по образу Божию? Никто. Потому что мы
постигаем не мысленное в человеке по образу Божию, а являемое. Являемое же сложно и
описуемо, а Бог прост, несложен и неописуем. И плоть, которою облекся Христос от
непорочной Матери Своей, описывается как видима была на земле. И это не есть
идолослужение. Потому что Христос, сойдя, упразднил идолов на земле; как же снова
оставил нам идолов? Скажешь ли, что не заповедал нам делать изображений и
покланяться им? Но Сам Христос сделал образ, так называемый нерукотворенный, и даже
доныне он существует и почитается, и никто не назвал его идолом.
Скажешь ли, что не написано покланяться иконам? Много и других преданий
приняли мы от апостолов и отцев, которых Христос не высказал. Ибо где сказал Христос
кланяться на восток, или кланяться кресту, Евангелию, или принимать Тело Его натощак,
или венчать брачующихся? Есть и много иного, что делаем, хотя Христос того не
заповедал нам; но мы как приняли от апостолов и отцев, так и веруем, зная, что от Бога
они научены тому. Ибо от святых Своих Бог не скрыл ничего, как вредного, так и
спасительного людям. И почему бы Он скрыл это от них?
А если почитание икон есть идолослужение, и столько лет погибал народ, то когда
надлежит наполниться высшему миру (Рим. 11, 25; Матф. 24, 14)? О несчастие! Если от
снисшествия Христова до времен господина Германа патриарха народ погибал, кланяясь
идолам, то для чего сходил к нам Христос? Но, о Боже, не может быть, чтобы почитание
икон было идолослужением. Если бы оно было идолослужением, то несомненно хотя бы
один Собор отринул их. Если не отринул их первый, то почему не отринул второй: третий,
опять, как не отринул их? Как не отринул четвертый, пятый, шестой? Напротив, (шестой)
и уяснил употребление их. Загляни в определения шестого собора, в главу восемьдесят
вторую, и найдешь там доказательство. Ибо так изрекли богоносные отцы. «На некоторых
изображениях честных икон пишется агнец, указуемый рукою Предтечи, так что принят
во образ благодати тот, что в законе нам предозначает истинного Агнца, Христа Бога
нашего. Мы же, почитая древние образы и сени, преданные Церкви как знамения и
предначертания истины, предпочитаем «благодать... и истину» (Иоан. 1, 17), приемля
оную как исполнение закона. Посему, чтобы и искусством живописания очам всех
представляемо было совершенное, повелеваем отныне образ Агнца, вземлющего грехи
мира, Христа Бога нашего, на иконах представлять по человеческому естеству, вместо
ветхого агнца, чтобы чрез то, созерцая смирение Бога Слова, приводили мы себе на
память житие Его во плоти, Его страдания и спасительную смерть, и совершившееся
таким образом искупление мира». Когда так определили отцы, мы какую нужду имеем
преступать определения их и производить раздор в Церкви Божией? Не знаешь разве, что
нарушающий постановления отцев подлежит отлучению? Смотрите, что́ вы сделали, и все
еще пребываете во зле! Если бы ты сказал мне, что они появились с шестого Собора, то
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сказал бы нечто, хотя и так оно не имело бы смысла; а если они начались с пришествия
Христова, то ничего не можешь сказать против них. Скажешь ли мне, что отцы шести
Соборов озабочены были ниспровержением иных богохулений и ересей? Но что, скажи
мне, хуже идолослужения? И почему они упразднили менее опасное, а тягчайшее всех
оставили на погибель народу?
Скажешь мне, что отцы ни покланялись им, ни имели их в виду? Как же Златоуст
сказал: «Я и слитое из воска изображение люблю»? – Как святый Григорий Нисский
сказал, что никогда не видел иконы этого страдания1 без того, чтобы не проходить мимо
без слез, а святый Василий должен был приложить столько усилий в Кесарии, чтобы
написать икону Христа? А ты говоришь – не покланялись им! Какой же человек, видя на
иконе Господа распятого, не поклонится?
Скажешь ли с пророком Давидом, что идолы язычников сребро и золото,
произведения рук человеческих, имеют уста и не говорят (Псал. 113, 12–13), и прочее?
Они действительно были таковы, как сказал пророк. Но язычники считали те изображения
за богов, а Бога вовсе не знали. Мы же не так, да не будет! Но, как сказал уже, чту Святую
Троицу нераздельную, святую Богородицу и всех святых, по усердию и великой к ним
любви покланяюсь и лобызаю и честные и священные иконы их, не как богов, подобно
еллинам, но как начертание краткое и удобовразумительное, как приняла их Церковь;
посему они и говорят, и не немы, подобно идолам язычников, как и всякое читаемое
писание говорит и не немотствует. Посему говорит Златоуст: «Я люблю и слитое из воска
изображение».
Скажешь, «не кланяюсь предметам рукотворенным»? Но и Церковь сделана руками,
и крест, и Евангелие, и жертвенник, и прочие сосуды церковные. Скажешь ли, «никто не
видел ангелов, как же живописуют ангелов»? В действительности часто видели их святые.
Святая Богородица видела Гавриила, видели миронисицы, когда пришли ко гробу,
апостол (Петр) в темнице и под стражею, пророки Исаия, Иезекииль и Даниил, и вообще
многие святые видели ангелов, поскольку могли видеть...
Скажешь ли, что это поколение обоготворило их? А ты должен учить народ, как
надлежит почитать их. Ибо как прикажешь: если селянин и простец встретит слугу
царского и поклонится ему как царю и скажет ему «помилуй меня, владыко благий!»,
чтобы наказан был смертию и поклонившийся, и принявший поклонение? Несправедливо,
потому что по неведению сделал это. Но следует людям сведущим вразумить неопытного,
что это не царь. Потому что царь пребывает во дворце и никто его не видит, разве когда
явится со славою. Так надлежит учить тех, кои по невежеству боготворят икону Христову,
что это не Христос во плоти, а икона Его. Потому что Христос пребывает на небесах, и
никто Его не видит, не знаю – разве когда явится во второе пришествие Свое. И, конечно,
они вразумились бы и покланялись как следует. На то есть епископы, чтобы учить народ,
как нужно веровать и как молиться...
Теперь скажи мне наконец: кому будем следовать? Святому Василию или Пастиле,
погубившему многие души? Кого станем слушать? Святаго Иоанна Златоуста или
Трикаккава, учителя нестроения и пагубы, и преимущих из тех (иконоборцев)? Кого
станем слушать? Святых шести Вселенских Соборов или безглавого сего2 и отверженного
Богом и святыми Его?.. Кто не осмеет этого Собора? И посему знайте, что он
неподлинный и неприемлем Богом и святыми Его, и непристойно называть его Собором,
но сонмищем иудейским, ибо, подобно ему, состоялся против Спасителя. Поелику
злоначальный враг наш диавол, изначала воюющий на род человеческий, видя, что народ
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еврейский был любим Богом, позавидовал ему и погубил его, и вложил в них мысль
лукавую, что Христос не есть Сын Божий, а обманщик и хочет погубить род еврейский;
но, схвативши, убейте Его. И священники иудейские, составив сонмище и от лица диавола
приняв умысел против Спасителя, чтобы схватить и умертвить Его, и, смешавши уксус с
желчию, наложили губку на трость и поднесли к устам Его; и, взявши копье, пронзили бок
Его, и предали себя диаволу. Подобно так же оный враг наш диавол, видя род
христианский любезным Богу, весьма позавидовал ему, и, желая погубить его, вложил в
тех (иконоборцев) лукавую мысль: то поклонение есть идолослужение, а вы пренебрегите
его и отстаньте от него, так как (иначе) погибнете. И, составивши сонмище и сами приняв
от диавола умысел против иконы Христовой, присудили, вместо телесного распятия,
попрать ее ногами своими. Подобно и они, смешавши воду и известь и наложивши губку
на дерево, приложили к лику изображения Его, и, вместо копья взявши меч, выколупали
его. Исполнили и они деяние иудеев и сами себя предали диаволу. О несчастие, о
прельщение на христиан, потому что и они бросились в пропасть иудейскую! Горе тебе,
диаволе, враждебниче Богу, потому что смешал христиан с иудеями.
Нравственное приложение.
Умоляю вас, воспряньте от сего мрака и ослепления. Потому что диавол, когда хочет
погубить человека, ослепляет ум его, чтобы он не познавал добра (2 Кор. 4, 4). Мы же
вникнем в Писания и Предания отцев, и отцам станем подражать; и как застали Церковь,
так и пребудем при ней, такою и передадим ее (родам последующим). Не будем отлучать
себя от отцев наших, чтобы грядущее другое поколение не анафематствовало нас и не
отлучило; и воистину, нисколько (тогда) не принесут пользы пределы земли, да удостоит
меня Бог быть в общении с шестью Вселенскими Соборами и иметь участие с ними, а не с
безглавым сим и разбойническим собором. «Бог же мира и утешения» (Рим. 15, 5; Евр. 13,
20) по Своей милости да избавит нас от настоящей и всякой ереси и сподобит удержаться
в православной вере во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и держава во веки
веков, аминь.
***
1 Т. е. изображения жертвоприношения Авраамова.
2 Речь идет об иконоборческом соборе 754 г.
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ПРЕПОДОБНИЙ МАКСИМ ГРЕК
ПРОТИ ЛЮТЕРАН – СЛОВО ПРО ПОКЛОНІННЯ СВЯТИМ ІКОНАМ
Сказав Господь до Мойсея: Не роби собі всякої подоби (Вих. 20, 4), але не сказав: не
сотвори жодної подоби, а всякої, які роблять елліни, зображуючи подоби та лиця волхвів,
перелюбників і вбивць, звірів і птахів і гадів, називаючи ці образи богами і поклоняючись
їм. Якщо ж високошанована подоба на честь і славу Божу, то ти цим не согрішаєш. Якщо
ж не віриш цьому, то наведемо тобі в доказ слово Боже, сказане Мойсеєві. Сказавши йому
колись: не сотвори всякої подоби, Бог велить потім тому ж Мойсеєві створити багато
подоб (Вих. 12 і 26). По-перше, храм, тобто скинію Господнього завіту, а потім всередині
храму Бог велів влаштувати все за подобою і за образом предметів небесних. А як на небі
знаходяться херувими, то наказав Мойсеєві зробити із золота херувимів, і принести Собі
витесані дві скрижалі, на яких перстом Своїм святим написав десять слів, і стамну золота,
що містить манну, і жезл Аарона повелів вкласти в ковчег; потім, по стінах і на завісах
повелів вишити херувимів синню і червленицею. Дивіться і слухайте розумно: оселя,
зроблена із золота і срібла, із червлениці і багряниці та з інших речей, скрижалі ж,
витесані з каменю; так і ми робимо подібні зображення, які шанувати і яким поклонятися
є справа хороша і богоугодна, тільки не слід їх обожнювати і говорити образу: ти наш бог;
але шанувати його як образ подоби тілесного споглядання (втілення), або як образ раба
Божого і угодника, наприклад Іллі, або образ пречистої Богородиці. Якщо ж, мудруючи
безумно, скажеш, що чесні і святі речі, які Господь звелів створити Мойсею, а саме:
скинію, херувимів, кивот, скрижалі, стамну з манною, та інше, слід шанувати,
поклонятися ж не повинно нікому, крім одного Бога, то проти цього відповімо: якщо цим
предметам не слід поклонятися, то яким чином поклонялися їм сам великий пророк і
законодавець Мойсей, богоотець Давид, цар і пророк, потім Іона, Даниїл і Ездра? Всі вони
поклонялися рукотворним речам. У книзі Вихід розповідається: Коли ж Мойсей входив у
скинію, тоді спускався стовп хмарний і був Господь в скинії в стовпі хмари (Вих. 33,
8.9.10). Люди ж, бачачи той стовп хмари, поклонялися кожен з дверей свого намета.
Поклонялися ж стовпу хмарному і скинії тому, що Бог, невидимий по суті, заради нашої
немочі покривався стовпом хмарним і в цьому світлі був у скинії. Отже, стовп хмари
служив для них ніби ризою (в яку одягався Господь); замість же оселі небесної, Він мав
скинію, яка нині іменується церквою. Хіба не міг Бог промовляти до людей без скинії?
Але цим Він бажав з самого початку показати честь і славу церкви Божої.
Знову в книзі Вихід Писання свідчить, що коли Мойсей скінчив усі справи, з
будівництва скинії свідчення, і вніс в храм свідчення Божий ковчег і закрив завісою, тоді
хмара покрила храм і славою Господньою виповнився храм, і закликав Господь Мойсея з
храму свідчення. Коли храм був створений, не було ніякого знамення; коли ж внесений
був кивот, тоді слава Господня наповнила храм, і Господь став говорити з храму (Вих. 40,
33-38). І Соломонові Господь сказав: Я освятив цей храм, який ти побудував, щоб
перебувати імені Моєму там повік; і будуть очі Мої і серце Моє там в усі дні (3 Цар.9,3).
Якщо ж Сам Господь Бог каже, що ім'я Його і очі й серце в церкві на віки, то ясно, що Сам
Господь Бог перебуває в церкві. Збагнімо ж і вникнімо уважно, що де церква на славу
Господа Бога Вседержителя, там і пришестя Боже, а де пришестя Боже, то хто не
поклониться цьому місцю? І якщо церкві належить кланятися, то як же не поклонитися
образу Господа нашого Ісуса Христа і святих Його та іншим Божественним предметам,
заради яких і сама церква стає святою?
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О, безумні! Навіщо ви Божі священні предмети порівнюєте з ідолами? Зрозумійте,
що ми вам скажемо, ви самі подібні до ідолів і маючи очі, не бачите істини, і в той час як
добрі люди кланяються писаному образу Божому, Який видимо явився в людському тілі,
ви не бачите в цьому благочестя, а переводите це собі в сміх. Воістину, сміх ваш
переходить в плач, бо маючи вуха, не чуєте істини і доброго вчення Святого Писання,
через скам'яніння сердець ваших. Ми ж замість скинії маємо церкву, створену на славу
Божу, і замість скрижалей маємо Святе Писання нової благодаті, замість шитих херувимів
маємо образ Христа і святих Його, замість стамни з манною маємо святий хліб і вино,
перетворювані в Тіло і Кров Христові, замість жезла Ааронового маємо жезл Христів,
тобто Животворчий і пречистий Хрест, та інше. І коли дивимося на написаний образ
Христової подоби, то сповнюємося радості духовної, бачачи Його, Владику, зображеним в
тому тілесному вигляді, в якому Він благоволив пожити з людьми, і від цього
сповнюємося страху Божого і пам'ятаємо чудеса, які Він учинив, живучи на землі. Якщо ж
бачимо зображення святих апостолів і вчителів, то при цьому відновлюється в серці
нашому їхнє премудре вчення.
Шануємо і святих ангелів, закликаючи їх на допомогу, так як вони наші охоронці і
захисники від лукавого, керівники і подавачі сили, чому ми і славимо їх піснями і співами.
Хвалимо справжніх пророків, як таких, які неоманливо передбачили про Христа.
Оспівуємо і славимо апостолів Христових, які звістили нам Сонце Правди – Христа,
Передвічного Бога. Ублажаємо святих святителів, які були ревнителями апостолів і
роз’яснили правдиву віру, прогнавши єресі. Величаємо святих мучеників як тих, які
здійснили нетлінну купівлю, які кров'ю придбали небеса і не відреклись від Христа.
Дивуємося преподобним отцям, які працею, постом і сльозами виснажили себе, за життя
стали мертвими, а по смерті виявилися живими.
Єретики кажуть, що Бог заповів: не сотвори богів срібних і богів із золота. На це
відповідаємо: Бог сказав юдеям, які в пустелі вилили собі тельця і говорили: це боги твої,
Ізраїлю, а згодом віддали божеську честь Веельфегору, при Ахаві ж – Ваалу, тобто Крону,
при Манасії – Дію, при Єровоамові – золотим телицям, при Навуходоносорі – образу
золотому. І пророк про них говорить: принесли в жертву синів своїх бісам, залишивши
істинного Бога, створили ідолів на честь скверних людей і безсловесних тварин і
іменували їх богами. Ми ж не ідолів робимо, не телят, не телиць, але служимо живому
Богові і святим Його, бо ніхто з люблячих царя не безчестить його хоругви. Якщо ікони,
як ви мудруєте, подібні до ідолів, то і оселя, яку створив Мойсей, і церква, влаштована
Соломоном, на вашу думку, подібні ідольським храмам, і жертви, які в них приносилися
на славу Божу, подібні до еллінських жертв, які вони приносили ідолам, і ковчег, в якому
були скрижалі завіту та інше, нічим не відрізняється від твоєї скрині, в якій ти зберігаєш
домашні речі, і жезл Аарона розквітлий не відрізняється від твоєї палиці, на яку ти
спираєшся, і підсвічник золотий, що мав сім світильників, не відрізняється від твого
підсвічника, який ти засвічуєш у себе в будинку. Якщо всі ці предмети, як ми сказали,
однакові між собою, то і святі ікони подібні до ідолів. Як за Ноя Бог міг і без ковчега
врятувати його, бо все можливе для Бога, проте ж влаштував йому порятунок за
допомогою бездушної і рукотворної речі. Так само і євреїв Бог міг і без мідного змія
врятувати від укусів змій, але благоволив в невимовнім передбаченні Своїм,
посередництвом мідного змія позбавити їх від смерті; так і нам нині Господь і Бог наш
посередництвом видимих святих ікон і інших божественних предметів невидимо
влаштовує спасіння. Бо так Сам Він звелів і зобразив на плащаниці, образ Свій, який
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згодом був віднесений до Царгорода. Потім святі апостоли повеліли євангелісту Луці
написати на іконі пречистий Його образ і вклонилися зображеному на ній божественному
Його людству. Євангеліст Лука написав також і образ Пречистої Його Матері, Яка є
воістину Богородиця. Якщо ж ви не розумні розумом, сумніваєтеся, яким чином за
допомогою неживих і рукотворних предметів можуть відбуватися чудеса, то знайте, що
Богові все можливо. Яким чином, коли Мойсей чудодіяв, то не йому, а його жезлу надав
Бог силу творити чудеса, також і милоті Іллі Бог дарував Свою благодать, і нею Єлисей
здійснив страшні знамення, яких не міг зробити сам по собі. Юдеї шанували пророчі і
патріарші гроби і перенесли з Єгипту кості Йосифа. Послухаймо Павла, який говорить про
різні обдарування духовної благодаті, як сказано в Святому Писанні: робiть так, як я
установив у церквах галатiйських (1 Кор. 16,1).
Ви ж, пихаті серцем, беззаконня робите, і руки ваші сплітають неправду; Не
розуміючи істини, ви заблукали від лона, кажете брехню. Ви кинулися в море світу цього,
зазіхаючи лікувати душі інших, а самі, будучи одержимі недугою, не розумієте цього і
вимагаєте собі шанування переважного перед іншими. Керуючись міркуванням плотського
розуму свого, ви худнете, здоров'я ж душевного позбавлені, як ті, що не зберегли заповідей
Господніх. Хворе око не може дивитися на промені сонячні, так і нерозумна людина не
може говорити від Святого Писання правильно, бо замість істини він бачить одні тільки
тіні, через свою порочність. Як з втратою здоров'я замість нього приходить хвороба, так і по
втраті душею матері чеснот – святої віри, вселяється в серце ворог і засліплює душевні очі.
Як гаспид глухий, коли почує заклинаючого (змови), то кладе одне вухо на землю, а інше
затикає хвостом своїм, щоб не чути голосу, який вимовляє заклинання, так і ці нерозумні,
через свою непокірність і лінощі, а головне, через заздрість, не слухають напоумлення, а
потім через божевільний сором тримаються злого і згубного свого вчення. О божевільні,
надбання сатани, внуки гріха, їжа омани, темрява нечестя, спадкоємці геєни, нечестиві
веслярі злочинця і швидкі наставники один одному в лукавстві! Ви святкуєте нечестиво,
міркуючи не преподобно і, замість прославлення імені Божого, ви стали причиною того, що
воно зневажається. Чи це – ваше світло перед людьми? Це не світло, а темрява. Воістину,
люди ці буйні й не мудрі. Засліпила бо їх злоба їхня; Бачачи не бачать, і чуючи не чують;
серце їх суєтне, не дає їм розуміти таємниць Божих. Не малі ваші хитрощі, але немічні, хоча
і здаються великими, огрядними, з рум'яним і здоровим лицем, оскільки в них немає серця,
очі хворі, ноги не можуть ходити, руки позбавлені здоров'я, язик швидкий до суперечки,
готовий проковтнути, але уста замикаються, а потім і сам він віддається сну. Каже Писання:
хто противиться волі Божій і вченню святих його апостолів і словам нашого православного
писання, того не приймайте в дiм i не вiтайте його. Бо той, хто його вiтає, бере участь у злих
дiлах його” (2 Ін. 10,11).
Переклав з російської на українську мову к.б.н. прот. Володимир Тимків, за
матеріалами інтернет видання:
https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Grek/protiv-lyuteran-slovo-o-poklonenii-svjatymikonam/
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• ДОПОВІДІ
прот. Віталій ЛОТОЦЬКИЙ,
кандидат богословських наук, ректор РДС
РОЛЬ РИМСЬКОГО ПАПИ У ЦЕРКВІ В ЕПОХУ
VII ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ
Актуальність теми: сучасний стан християнства вимагає глибокого аналізу й
актуалізації тієї головної мети, яку всупереч багатьом перешкодам виконує Церква
Христова, незважаючи на те, що вона є розділеною. Сьогодні запропоновано чимало
шляхів до вирішення глобальних проблем у християнському світі (екуменічні зустрічі,
спільні місії, загальнохристиянські органи співпраці і т.п.), однак явно, що незмінним
засобом до вирішення багатьох нагальних проблем є повернення до чистоти
апостольського передання і віри та соборний розум, – все це було закладено у нутро
Церкви ще Богонатхненними апостолами: «Зволилось Духу Святому і нам!» (Діян. 15, 28).
Епоха іконоборства і VII Вселенського Собору є важливою сторінкою в історії Церкви,
тому що допомагає краще зрозуміти ті причини, передумови і сили, які, з одного боку,
допомагали підтримувати єдність Церкви, берегти чистоту віри; з іншого – поглиблювали
наростаючу різноманітність традиції духовності та організації Східної та Західної,
Православної та Католицької Церков.
Мета статті полягає у дослідженні ролі Римського папи у збереженні чистоти
православного віровчення в епоху VII Вселенського Собору та особливості формування
примату папства щодо церковної і світської влади.
Поставлена мета визначає вирішення наступних завдань: проаналізувати становище
папства напередодні проведення Собору; висвітлити роль і вплив Римського папи у ході
проведення соборних засідань; підсумувати обставини формування Папської держави і
поширення іконоборчих проявів у Західній Європі.
Огляд основних досліджень. Оскільки епоха Вселенських Соборів посідає чи не
найголовніше місце в історії Церкви Христової як «Золота доба», тому вона й привертала
увагу багатьох дослідників. Серед низки доступних для використання досліджень,
присвячених темі історії Вселенських Соборів, центральне місце посідає монументальна
праця проф. В.В. Болотова «Історія Древньої Церкви» [2]. Під особливим впливом
згаданої праці В.В. Болотова працювали такі науковці: А. Дворкін [5], проф. А. В. Карташов [7], Е.І. Смірнов [15], прот. М. Лесюк [10], М.Е. Поснов [13] та Л. Хомин [6],
Я. Туркало [16], прот. О. Шмеман [18]. Наступну групу можна визначити як дослідників
саме історії папства, це переважно академічні курси з порівняльного богослов’я та історії
західних віровизнань: свящ. А. Волконський [3], Є. Гергей [4], Я.В. Ковальський [8],
прот. М. Козлов [9], С.Г. Лозинський [11], прот. К. Лозинський [12], прот. В. Рожков [14].
Виклад основного матеріалу. У післяапостольський час перше місце посідав
Римський єпископ. Рим був природним центром Стародавнього світу і Древньої Церкви,
оскільки він був столицею імперії. До столиці вели шляхи з різних куточків держави, тут
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здійснювався обмін інформацією, в тому числі і церковного характеру, сюди, за словами
Іринея Ліонського, надходило звідусіль і спільно зберігалося віруючими те, що становить
апостольську традицію. Римська кафедра відігравала, таким чином, важливу роль у
соборному житті Церкви. Вона була важливою ланкою в єдності Церков. У силу свого
центрального положення в імперії вона виконувала особливу роль в контактах між
Церквами і в зберіганні скарбів соборної віри Церкви. З Римською кафедрою спілкувалися
й узгоджувалися інші Помісні Церкви. Але не було і не могло бути жодних визначень про
благодатні переваги Римської Церкви перед іншими Церквами. Сама Римська кафедра
також перебувала під наглядом інших Церков, і ухилення її від чистоти православ'я не
могло не викликати відповідної реакції з їхнього боку.
Місто Рим користувалося у християн особливою повагою і як місце проповіді й
мученицької кончини первоверховних апостолів Петра і Павла. У святих отців
зустрічається прославлення Римської кафедри як берегині віри первоверховних апостолів.
Важлива роль у житті Церкви належала, природно, і єпископу цього міста. Якщо кожен
єпископ покликаний нести піклування про всю Церкву (хоча межі його юрисдикції суворо
обмежені), то тим більше таке піклування про Вселенську Церкву входило в обов'язок
єпископа головної кафедри. Отці Помісного Сардикійського Собору (344 р.) надали
єпископу Римському Юлію право приймати апеляцію від засуджених церковним судом
єпископів і призначати новий розгляд їхніх справ у новому складі суду. Якщо навіть
вважати, що це стосувалося тільки Західної Церкви, то і тоді очевидно велике значення
Римського єпископа в Церкві.
Але всі ці переваги не давали права Римському єпископу одноосібно вирішувати
справи всієї Церкви. Підсумовує роль Риму у християнському світі прот. М. Козлов: «Таке
право не приписується йому жодним офіційним актом Древньої Церкви. З Римським
єпископом радилися, з його думкою рахувалися, але принципу безумовної покори Риму в
Церкві не було. Для вирішення загальноцерковних питань, незважаючи на всі труднощі
того часу, все ж скликалися Собори» [8, с. 122].
Поступово формально-юридичне усвідомлення своїх прав у Римській Церкві
зростає. Папа Боніфатій I (418-422) називає Римську кафедру главою всіх Церков: «Якщо
хто-небудь від Римської кафедри відколеться, той нехай буде виключений з християнської
релігії» [5, с. 299]. В епоху Вселенських Соборів було сформульовано послідовну
православну еклезіологію, в тому числі й щодо ролі та переваг тих чи інших кафедр.
У цьому відношенні характерне формулювання 28-го правила Халкидонського
Вселенського собору (451 р.): «Престолу першого Риму отці природно надали переваги, як
царюючому граду». Слідуючи тим же принципам, Халкидонський Собор надав «рівні
переваги» Константинополю. Папа Лев I відкидав це правило як таке, що завдає шкоди
визнаному колишніми постановами положенню Олександрійського і Антіохійського
престолів [4, с. 321]. Згадане 28-е Халкидонське правило красномовно свідчить про те,
наскільки Церква була далека від нинішніх римо-католицьких поглядів на природу
переваг головної кафедри. Відступ від православ'я починається тоді, коли світла і жива
загальноцерковна справа утвердження істини перестає бути загальноцерковною і
оголошується такою, що підлягає чиїйсь винятковій компетенції, коли принцип
кафоличної церковності підмінюється принципом механістичного підпорядкування
абсолютного авторитету. Проте деякі папи, починаючи з V ст. (коли Рим вже не становив
єдиного державного цілого зі Сходом), проповідуючи (переважно у зверненнях до
західних єпископів) церковний римоцентризм, у більшій чи меншій мірі схиляються саме
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до такого спрощеного розуміння істинності церковного вчення і в такому сенсі роблять
посилання на відомі євангельські тексти про ап. Петра.
Про православ'я Римської Церкви в цей час красномовно свідчить ставлення цієї
Церкви до факту засудження папи Гонорія (625-638) на VI Вселенському Соборі (680 р.).
Папа Лев II (682-683), повторюючи анафему на Гонорія, зі свого боку звинуватив його в
тому, що він підірвав престиж Римської Церкви, «не доклавши зусиль до того, щоб дати
засяяти цій Церкві вченням, згодним з апостольською традицією, і допустивши в
мерзенному зраду, щоб ця Церква, без пороку, виявилася заплямованою… Папа вважає,
що Церква апостола Петра повинна бути «без пороку» і що вона дійсно була такою; але це
не догмат, а лише історичний факт, на який, на жаль, не завжди можна покластися.
Гонорій заплямував доти непорочну Церкву – анафема!» [9, с. 117].
Зміцненню влади Римського папи на Заході й поширенню його впливу на Сході
сприяли: 1) його становище в стародавньому Римі, столиці всесвітньої імперії,
2) свідомість, що Рим є місцем кончини двох великих апостолів і 3) теорія про примат
апостола Петра в Церкві, нібито успадкованому від нього єпископом Римським.
Римські папи не тільки зберегли своє значення за ними з I-III ст., а й збільшили його,
підняли свою гідність, після падіння наприкінці V ст. західної імперії. Дві великі ідеї
вражали варварів, що зруйнували старий світ, це: 1) єдність всього стародавнього світу під
пануванням Риму і 2) вплив римського християнства на світ, яке таке саме універсальне,
як і імперія. І Римська Церква виправдала себе в уявленнях про неї варварських народів,
що нахлинули на Захід. Здійснюючи свою справу на Заході, папа не залишався байдужим і
до східних подій під час Вселенських Соборів. Папи самі особисто не були присутні на
Соборах, але делегатів посилали, за винятком II Вселенського або I Константинопольського Собору 381 р., куди їх і не запрошували, і V Вселенського Собору 553 р.,
коли папа Вігілій, хоча і був присутній в Константинополі, але на Собор відмовився
прийти. Маючи певні та ясні догматичні формули від Тертуліана (і Новаціана), папи, не
бачачи потреби заглиблюватися в них, з подивом, а іноді й з острахом поглядали на
греків, які протягом п'яти століть, з IV до VIII, були захоплені гарячими догматичними
суперечками. Але папи не пропускали жодного випадку, щоб сказати своє авторитетне
слово, щоб заступитися за скривджених, покликати до себе на суд кривдників або заочно
вимовити свій суд. На I Вселенському Соборі було всього 6-7 представників Заходу; проте
істотний вплив їх на формулювання Нікейського вірооприділення не підлягає сумніву.
Римський папа Юлій бере діяльну участь у долі гнаних на Сході православних єпископів,
як-то св. Афанасія, єпископа Маркела, Павла та ін. Папа Дамас приходить на посильну
допомогу Сходу, відгукуючись на гарячу молитву св. Василія Кесарійського. Папа
Інокентій I приймає сторону Іоанна Золотоустого, після засудження його на Соборі «під
дубом» в 402 р., і запрошує східних до себе на Собор. Кирило Олександрійський виступає
проти Несторія після того, як доносить про його єресь папі Келестину. Останній доручає
йому ніби виконання над Несторієм постанови Римського Собору 430 р. Послання Папи
Лева I до архієпископа Константинопольського Флавіана і його фундаментальне значення
для визначення Халкидонського Собору загальновизнане. Епоха V Вселенського Собору
свідчить про те, що в цей час весь Схід погодився підписати едикт імператора Юстиніана
проти трьох глав, і лише Захід енергійно протестував, спрямувавши проти нього
полемічний твір «На захист трьох глав», написаний єпископом Факундо Герміонським. У
важкі часи монофелітських суперечок константинопольська кафедра дала чотирьох
патріархів-єретиків (Сергія, Пірра, Павла, Петра), а римська – папу-мученика в особі
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Мартина I. Послання папи Агафона на VI Вселенському Соборі відіграло майже таку ж
роль, як і послання Лева I на Халкидонському Соборі. Були делегати папи Адріана I і на
VII Вселенському Соборі. Все це спонукає нас до наступної думки: якби в Древній Церкві
існувало вчення про спосіб встановлення істини шляхом отримання вказівки з Риму, не
потрібні були б Вселенські Собори, неможливі були б і самі церковні розділення через
догматичні питання, але такого вчення, і навіть натяку на нього, ми не зустрічаємо в
жодному давньому вірооприділенні.
Однак спокуса, пов'язана з перевагами Римської кафедри, була дуже велика. Деякі
папи не зуміли утриматися в належних межах і почали дивитися на свою Помісну Церкву
як на Церкву привілейовану, вчительку інших Церков, а на себе – як на одноосібних
володарів всієї Церкви Христової, монархів, які ні від кого не залежать і нікому не
підсудні.
Оцінюючи назріваючі всередині Церкви події на загальноісторичному тлі взаємин
Візантії іта Риму, православний російський богослов протопр. О. Шмеман пише: «За
роз'єднанням державним і економічним слідує і церковне. Офіційно Церква єдина,… але
єдність її по суті живиться ж не «офіційними» зв'язками, а дійсним і життєвим
спілкуванням, постійною турботою один про одного, головне ж – невпинне зусилля
«природного» поділу пересилити благодатною єдністю. І ось слабшає ця вселенська
свідомість. Схід і Захід не тільки політично, а й церковно замикаються кожен у своєму
горизонті. Під час іконоборчої кризи – з вини візантійського імператора – рвуться останні
зв'язки, що з'єднують папство з імперією. І треба визнати, що консервативна й
«імперська» свідомість пап пройшла через багато сумнівів і мук, перш ніж вони
зважилися на розрив. Тільки безвихідне становище Італії та Риму і неможливість
домогтися допомоги від Візантії кинули пап в обійми франкських королів» [17, с. 283].
Поки Римська Церква входила до складу візантійської імперії, відносини її до
держави були ті ж самі, в яких перебувала і Східна Церква. Але з кінця V ст., з часу
падіння Західної Римської імперії, починається на Заході розвиток папства в
середньовічному значенні цього слова. Німецькі народи, що підкорили імперію, принесли
із собою новий могутній елемент цивілізації – національний принцип особистих прав і
автономії громад. Підкорені римляни залишені жити за своїм власним, тобто римським
правом, і Церква внаслідок цього отримала повну самостійність. Римський Собор 502 р.
постановив: «не слід, щоб мирянин (чит. король Одоакр), крім римського папи,
розпоряджався чим-небудь в Церкві: йому залишається тут лише коритися, а не владно
керувати». Це становище не змінилося і після того, як Рим, при Юстиніані I, знову
увійшов до складу імперії. Безладний стан справ в Італії внаслідок слабкості
імператорської влади тут спонукав до того, що папи взяли активну участь в справах
світського управління вже з пол. V ст. Під час навали на Італію переселених народів, папи
виступали захисниками населення від варварського розграбування – як це зробив і Лев I
під час навали Аттіли. Таким чином, зазначає прот. В. Рожков: «…папи стали
найближчими представниками populi romani й отримали не тільки високий духовний
авторитет, а й політичну владність. Тривала ж відсутність в Італії царської й королівської
влади неминуче призвела до того, що папи з'явилися носіями вже imperii romani. Релігійні
завдання, духовні прагнення переплелися з політичними інтересами...» [13, с. 57].
Внаслідок цього ще з V ст. відносини пап з візантійськими імператорами почали
складатися зовсім інакше, ніж відносини між патріархами й імператорами.
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Папі Григорію II (715-731) приписується лист до імператора Лева Ісавра; нехай
навіть цей лист несправжній, важливо те, що він точно змальовує політичні обставини і
церковні події того часу. Заборона Левом поклоніння іконам викликала повстання в Італії.
Народ хотів обрати іншого імператора і йти з ним проти константинопольського
василевса, щоб скинути його з престолу як єресіарха. Тільки папі Григорію вдалося
заспокоїти народ обіцянкою напоумити імператора. На докір папі за відступ від Церкви
Лев відповідав, що ця справа має бути вирішена вищим церковним судом – Вселенським
Собором. «Ми не маємо православного імператора, заперечував папа, який би, за
стародавнім звичаєм, взяв участь в цьому Соборі. Ти погрожуєш мені смертю, продовжує
папа, але знай, що римські єпископи поставлені ніби роздільною стіною, ніби
посередниками і суддями між Сходом і Заходом. Погляди всього Заходу звернені на нас.
Всі західні держави шанують апостола Петра як земного бога. Весь Захід готовий
переконати тебе в цьому» [цит. 8, с. 142]. Папа, не дочекавшись покаяння імператора,
відлучив його і всіх іконоборців від Церкви. Імператор послав флот – доставити папу
скутим у Константинополь. Близько Равенни флот був розбитий бурею, а врятовані греки
були перебиті жителями. Порвавши з візантійськими імператорами, папи змушені були
шукати могутніх захисників віри і Церкви серед інших можновладних осіб. Погляди їх
звернулися на франкських королів.
У першій половині VIII ст. папству ще доводилося маневрувати між іконоборчою
візантійською імперією і лангобардами-аріанами. Папа Константин, перебуваючи у
Візантії, виявив там повний політичний розлад, для подолання якого імператор Лев III
(717-741), який прагнув до подальшої секуляризації державного життя, зробив
реорганізацію державного управління. Під впливом єпископів-іконоборців з Малої Азії
він виступив у 727 р. проти шанування ікон. Папа Григорій II (715-731) відкидав
іконоборство, однак він не хотів доводити цю розбіжність до розриву.
Як завжди, за новою теоретичною дискусією також ховалися політико-владні
суперечності між Сходом і Заходом. Імператор-іконоборець, діючи в дусі своїх реформ,
обклав великими податками багаті папські володіння. Григорій II різко протестував проти
нового тягаря; імперські чиновники, надіслані для накладення штрафів, були жорстоко
побиті римлянами. У ці критичні часи у папи поряд з римськими аристократами з'явилися
й інші несподівані союзники: це були його колишні противники, сусіди Риму, володарі
Сполето і Беневенто, які взяли папу під свій захист проти екзарха і лангобардського
короля.
Становище пап ставало все більш нестійким під перехресним вогнем ворожої
політики Візантії й лангобардських завойовників, які прагнули до гегемонії в Італії.
Конфлікт з Візантією, що виник з приводу ставлення до ікон, призвів до того, що
імператор Лев III відмовився визнавати вселенський примат папи на території Східної
імперії, що розумівся у вузькому сенсі слова; він також перешкоджав тому, щоб папа
поширював свій вплив на Сході навіть у питанні про догмати. Це супроводжувалося і
більш серйозними наслідками: імператор вилучив з-під влади папи провінції Сицилію,
Бруттіум, Калабрію й Іллірію і передав їх у підпорядкування Константинопольському
патріарху. Культура цих територій, літургія в церквах цих провінцій вже з VII ст.
поступово ставала грецькою, і тепер, після переходу їх під юрисдикцію Візантії, цей
процес завершився. Така реорганізація завдала папству величезних матеріальних збитків,
позбавивши його найприбутковіших земель патрімоніум (річний дохід від них становив
близько 3,5 центнера золота), і змусила шукати нову орієнтацію.
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Другий противник папства, лангобардський король, прихильник аріанства, навпаки,
прагнув до об'єднання Італії. Лангобарди зайняли Північну Італію, що належала Візантії, і
влітку 739 р. з'явилися перед воротами Риму. Папі Григорію III не залишалося нічого
іншого, як направити посольство до Карла Мартелла з проханням, щоб франки надали
йому збройний захист від лангобардів. Але в цей час франки, борючись проти арабів, що
вторглися в Галію, не могли обійтися без військової союзницької сили лангобардів, тому
Карл Мартелл ухилився від виконання прохання папи. І це було пов'язано з реальною
політикою франків, а не з їхнім ворожим ставленням до Церкви. Адже франкська держава
в той же час сприяла розширенню зв'язків між франкською Церквою і папством.
Франкська імперія прагнула уніфікувати християнство, бо вона вбачала в ньому запоруку
своєї єдності. За сприяння британських місіонерів латинська літургія поступово замінила
у всій імперії галльський обряд.
Папою Захарієм (741-752) остаточно завершилася візантійська епоха папства. Цей
папа був греком за походженням і останнім з пап, який про своє обрання доповів у
Константинополь для затвердження. Затвердження пап Візантією, тобто існування
папства в рамках імперії, в принципі забезпечувало його універсальний характер і
перешкоджало тому, щоб папа не перетворився в одного з митрополитів провінцій Італії.
«При папі Захарії лангобарди ліквідували в Італії панування Візантії і намагалися
об'єднати півострів в єдиній аріанській феодальній державі. Сам папа, переконавшись, що
йому поки нема звідки чекати допомоги, зробив спробу співіснувати з лангобардами.
Модус вівенді, що склався між лангобардським королівським двором у Павії й римськими
папами, не зміг перетворитися в більш тісний союз саме тому, що при встановленні
феодальної політичної єдності Італії в рамках лангобардського королівства папа став би
лише керівником цієї національної Церкви» [4, с. 203].
Для усунення цієї небезпеки папа налагоджував все тісніші зв'язки з франкською
Церквою. Син Карла Мартелла, Піпін Короткий (741-768), вже дав згоду на те, що папа
призначить Боніфація архієпископом Майнца, бо Піпін хотів завоювати німців за
допомогою папи. Розуміння ситуації спонукало папу Захарія в 751 р. сприяти
відправленню останнього короля з династії Меровінгів у монастир і погодитися з
вінчанням на королівський трон Піпіна, що мав фактичну владу в країні. Піпін отримав
від папи узаконення своєї влади і скориставшись нею, піднявся над племінними і
національними відносинами. Тепер папа мав право очікувати від франкського короля
збройної підтримки.
У 751 р. лангобарди захопили Равенський екзархат. Не було сумніву, що після
Равени настане черга Риму. Новий папа, Стефан II (752-757), організував у Римі хресний
хід. У дні, коли Рим виявився беззахисним, при папському дворі виник план: звернутися
до франків з проханням про збройне втручання. Потай почався обмін послами між
Стефаном II і Піпіном. Стефан II у своїх листах з проханнями про допомогу знову і знову
нагадував франкському королю, що королівську владу той зміг отримати і зміцнити лише
за допомогою папи. Піпін коливався тому, що лангобарди були йому потрібні в боротьбі
проти арабів, не кажучи вже про ту внутрішню опозицію, яка вважала нову італійську
політику короля помилковою. Будучи в обмеженому положенні, папа сам вирушив до
франків. Стефан II був першим папою, який взимку 753/754 р. переправився через Альпи.
У січні 754 р. він зустрівся з королем поблизу Понтіоне. Піпін прийняв папу з
візантійськими церемоніями: він кинувся перед ним на землю, а потім взяв коня папи за
вуздечку, супроводжуючи гостя. Однак у церкві папа без всяких церемоній опустився на
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коліна перед франкським королем і не вставав до тих пір, поки Піпін не пообіцяв йому
надати допомогу проти лангобардів. Відповідно до угоди, яка означала союз між папством
і феодальною монархією, Піпін і його наступники обіцяли захищати «права Петра»:
відвоювати екзархат і відновити становище, яке існувало до 680 р.
Чому Піпін взяв на себе захист папства, що знаходилося в далекій Італії? Скоріше за
все, керуючись реальними політичними інтересами, а не через релігійний фанатизм. Папа
ж у 754 р. знову помазав Піпіна і його синів на королівство і, спираючись на авторитет
Церкви, освятив, узаконив владу сім'ї. Одночасно папа привласнив титул франкського
короля «патрицій Риму» (який раніше давався лише наміснику візантійського імператора
в Равені). Піпін, будучи римським патрицієм, ставав захисником Римської Церкви. Але
Стефану II довелося ще сім місяців чекати на франкській землі, поки Піпіну вдалося
переконати феодальну аристократію прийняти план війни проти лангобардів. Коли ж
нарешті в 754 р. в Керсі було досягнуто згоди, франкський король у дарчому листі дав
обіцянку відновити патрімоніум Петра.
Піпін не тільки прийняв титул захисника Римської Церкви, але і справді взяв на себе
обов'язок її захищати. У 754 і 756 роках він здійснив успішний військовий похід проти
лангобардів. Захоплені у них території: Римське герцогство (в більш вузькому сенсі
патрімоніум), Романью (екзархат) з 22 містами і Пентаполь – він подарував папі. Піпін
переписав і включив до реєстру всі населені пункти і міста, передані папі («Петру»), і
ключі від них поклав на могилу Святого Петра. Завдяки «Піпіновому дару» не тільки
розширилися володіння папи, але і практично було покладено кінець візантійському
впливу.
Так, за допомогою франкської феодальної держави в 756 р. вже фактично
народилася Папська держава, патрімоніум Святого Петра, світським володарем якого був
Римський єпископ. Отже, папа за допомогою франків створив Папську державу, в той же
час Піпін за сприяння папи утворив першу в Європі спадкову феодальну християнську
монархію.
Однак Папська держава в період раннього феодалізму ще не могла вважатися
суверенною державою. Юридично вона все ще перебувала в межах Римської імперії.
Територія церковної держави, за винятком патрімоніуму Петра, до XV ст. не мала
постійних кордонів, а весь час зазнавала змін. Вона складалася з багатьох великих або
менших за розмірами володінь, у тому числі й спадкових, які були подаровані папі, а
потім в окремих випадках відібрані або відвойовані у нього (як, наприклад, Пентаполь).
Формування Папської держави спочатку не мало атрибутів державності, так, у першу
чергу воно не мало збройних сил. Його становище можна порівняти з тими герцогствами,
які в процесі формування феодального суспільства стали самостійними за рахунок
центральної влади, при цьому вони не поривали повністю з метрополією.
«Державна влада папи спиралася не на юридичні, а на теологічні постулати,
засновані на Біблії. Це досягалося в першу чергу шляхом безпосередніх посилань на князя
апостолів Петра. Як папа став світським князем, так і першого апостола перетворили в
князя апостолів. Культ Петра, формування якого простежується в VII ст., став справжнім
політичним капіталом у руках папи. Папа просив політичної допомоги у франкського
короля не від свого імені, а від імені Святого Петра, і франкський король передав
вищезгадані володіння не папі, а Петру» [4, с. 111].
Папська курія прийняла дар франків так, ніби все це було поверненням (реституція)
того, що папство колись отримало у володіння від Григорія I. Ніби ці території після
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їхнього звільнення повернулися до свого першого власника, Святого Петра. Зростанню
самосвідомості папи сприяв постулат, згідно з яким в умовах завоювань і феодальної
роздробленості гарантом універсального християнського духу є папа, який у західному
християнському світі виступає зберігачем єдності і порядку. У VIII ст. Святий Петро та
його намісник на землі, папа, представлявся як глава розірваної на частини християнської
ейкумени, Imperium Christianum (Християнської імперії), як символ її єдності.
Імовірно, в цей час в Італії був складений знаменитий документ «Donatio
Constantini», в якому переслідуються дві мети: а) покласти край домаганню візантійських
імператорів на Італію та б) унеможливити спроби франкських королів повернути
подаровані землі. Безперечно, ця грамота вплинула на реставрацію західної імперії, а
потім протягом століть – на взаємини між папством і імперією, між церковною та
світською владою. Документ вважали достовірним до XV ст. Правда, вже перші німецькі
імператори говорили про підробку, але науково це довели лише Микола Кузанський
(1401-1464) і Лоренцо Балла (1407-1457).
Ще папа Адріан I (772-795) оголосив 777 р. всі пожертвування Римській Церкві,
зроблені Піпіном і підтверджені Карлом, тільки відновленням того, що було подаровано
папі Сильвестру імператором Костянтином Великим і потім незаконно забране
лангобардами; він вихваляє Карла Великого як нового Костянтина Великого за те, що він
цілком відновив всі патримонії апостольського престолу. Його наступник, папа Лев III
(795-816), за згодою всього римського народу вже коронував Карла Великого на Різдво
800 р. Ця подія мала величезне історичне значення. «Римський народ, західна імперія ніби
повернула собі імператора, який залишив їх ще з кінця III ст., з часу Діоклетіана, який
переселився в Нікомідію, а особливо – Костянтина Великого, який заснував нову столицю
(330 р.), а потім, після випадкових наступників Костянтина Великого, остаточно
втраченого після завоювання Італії варварами в 476 р. Але цей імператор є вже
помазаником папи. Тут явно виражається ідея священної римської імперії, а разом з тим
позначена подальша роль папства в долі західних імперій» [12, с. 196]. Особисті
властивості Карла Великого, його постійна вірність духу священної імперії виключали
будь-яку можливість розбрату між вищою духовною і світською владою. Але вже при
наступниках Карла рівновага порушилася. У цей час з'явилися знамениті Лже-ісидорові
декреталії, що мали своєю метою, з одного боку, повну емансипацію церковного уряду від
світського, а з іншого – досконале підпорядкування останнього першому. Сам Карл не
видавав певного закону про престолонаслідування. Однак, зрозуміло, він вважав престол
спадковим і сам власноруч коронував свого сина Людовика Благочестивого. Але папам
такий порядок не сподобався. Їм хотілося імператорську корону зробити залежними від
них. А це можливо було лише при обранні монархів, до чого був схильний і римський
народ, який володів високою політичною самосвідомістю. Слабкість наступників Карла
допомогла папі провести в життя теорію Лже-ісидорових декреталій про залежність
імператорської влади від папської. Знакова в цьому відношенні та обставина, що самі
західні імператори, не далі як наступники Карла, вже міцно засвоїли її. Так, Людовік
Німецький писав імператору Василію I Македонському (867-886): «Ми зовсім не
розуміємо, як ти можеш вважати наш імператорський титул абсолютною новизною; тоді
як наш дід не привласнював собі цього титулу, як ти стверджуєш, але отримав його з волі
Божої, за визначенням Церкви через миропомазання і освячення папи. Ти дивуєшся також,
що ми називаємося імператорами римлян, а не франків. Якби ми не були римськими, то не
були б і франкськими імператорами. Бо ми від римлян отримали це звання і гідність, у
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яких воно в перший раз і виникло і які передали нам за Божественною настановою – владу
управляти собою і своїм народом і захищати матір всіх Церков. Від неї наш рід отримав
спочатку право на королівство, а потім на Царство» [8, с. 131].
Перетерпівши чимало від візантійських імператорів, не дивно, що папи з увагою і
навіть зі співчуттям поставилися до нових політичних утворень серед варварських народів
у Ломбардії й за Альпами. Вони навіть допомогли їм, і ця допомога їхня була добре
оцінена. Франкський королівський дім вступив у союз з папою. Піпін у 754 р. поклав
початок світської влади пап, подарував їм частину Равенського екзархату, відвойовану у
лангобардів. Папа у 800 р. коронував на царство імператора Карла. Через це стався
формальний розрив з візантійськими імператорами за період IV–VIII ст. «Справедливо
треба сказати, що західна ієрархія, очолювана папами, проявила більш високу
самосвідомість і мужність у боротьбі з візантійськими імператорами за гідність віри і
Церкви» [12, с. 135]. Піпін забезпечив папству в Італії свободу, і папство намагалося
скористатися цим. Як тільки загроза з боку сусідів зникла, папство тут же почало мріяти
про владу над світом.
Авторитет Стефана II завдяки Піпіну настільки зріс, що папа зробив спробу в
новоутвореній державі зробити свою владу спадковою. Йому вдалося досягти того, що як
його наступника на папський престол був обраний його брат Павло. Але вже після Павла I
виникла нова суспільно-політична сила: збройне феодальне дворянство Риму і Римської
області, яке потім протягом трьох століть підпорядковувало своїй владі папство.
До цього часу римська аристократія була опорою пап у прагненнях, спрямованих на
досягнення незалежності від Візантії й лангобардів. З утворенням Папської держави
світська знать оцінила нову ситуацію як можливість взяти у свої руки і політичну владу.
Але їй довелося розчаруватися, бо на вищу політичну владу претендував сам папа, який
розглядав римську аристократію лише як своїх васальних підданих, своїх чиновників.
Права папи як сюзерена були реалізовані за допомогою франків.
Суперництво з римською аристократією спалахнуло після смерті Павла I (767 р.).
Герцог Непі Тото, ватажок знаті Кампаньї, збройним шляхом втрутився в папські вибори.
Папою був обраний його брат Костянтин, який на той час ще був світською особою.
Церковна опозиційна партія звернулася за допомогою до лангобардів. Під час вуличних
боїв у Римі лангобарди вбили Тото, а Костянтина, сильно спотвореного, скинули з
папського престолу. На його місце обрали свого кандидата, ченця на ім'я Філіп, який,
однак, також не був визнаний папою. Зрештою приборкати анархію, що виявила політичні
орієнтації партій (франки, лангобарди, візантійці), тимчасово вдалося Стефану III (768772) за допомогою франків. У 769 р. відбувся Латеранський собор, на якому було 13
франкських єпископів, тим самим демонструючи, що за спиною законного папи стоїть
велика франкська держава (і Церква). Під час проведення собору Філіп добровільно
відмовився від папського престолу, а Костянтин був позбавлений влади і засуджений.
Принцип «Ніхто не має права вершити суд над першим престолом» був обійдений таким
чином, що Костянтина заздалегідь оголосили незаконним папою, який опинився на
папському престолі не в результаті виборів, а за допомогою узурпації. Собор прийняв
принципово важливі рішення щодо регламенту папських виборів: у виборах папи надалі
не могли брати участь миряни, було обумовлено, що правом обрання користуються лише
особи духовного звання; світські особи не можуть бути обрані папою, на папу можна
обирати винятково кардиналів-священиків або кардиналів-дияконів; канонічно обраного
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папу народ Риму стверджує своїм усним схваленням. Час показав, що це правило також
залишилося простою формальністю; обрання пап залежало від співвідношення сил.
Як тільки папство звільнилося від опіки Візантії, воно відразу потрапило під захист
франкської державної влади. Закономірність і необхідність цього підтвердив розвиток
подій в Італії. Адже в Італії вже протягом століть не існувало центральної політичної
влади. Під час утворення феодального суспільства міська і провінційна знать з'єднувала
економічну владу з військовою. Незважаючи на те, що Римська Церква була найбільшим
землевласником і багатшою, ніж місцеві представники земельної знаті, у Папської
держави були відсутні власні збройні сили. Таким чином, папи перебували в залежності
від римської та провінційної знаті, від феодальних володарів. Самі папи були вихідцями з
цього середовища, з неї ж вони набирали своїх чиновників і членів кардинальського
корпусу.
Наступні папи, Стефан III (IV) і Адріан I (772-795), прагнули до того, щоб (після
легалізації одноосібної влади Карла Великого) знову протиставити франків
лангобардському союзу. Перетворенню Карла Великого в самодержавного правителя
сприяло те, що йому вдалося завоювати королівство лангобардів. Варвари ще двічі
спустошували Рим, поки Карл Великий в 774 р. остаточно не завоював королівство
лангобардів, ставши королем Італії та патрицієм Риму. Невелике лангобардське
герцогство він приєднав до Папської держави, а на рухомих кордонах франкської імперії
організував так звані маркграфства, з їхнього середовища незабаром і в Італії з'явилися
великі феодали. Таким чином, франки-завойовники, об'єднавшись з місцевим правлячим
класом, посилили партикулярну феодальну знать, яка протистояла папству.
Адріан I під час свого тривалого понтифікату зміцнив суверенітет Папської держави,
спираючись на державу франків. Карл і папа в 781 р. впорядкували взаємини церковної
держави з франкським королівством. Король знову підтвердив верховну владу папи над
Римським герцогством, над Романією (колишнім екзархатом) і над Пентаполем. Однак він
не задовольнив надмірні територіальні претензії папи. Так, він не поступився йому
лангобардськими герцогствами Сполето і Тоскана, надавши йому можливість лише
отримувати з них певні доходи. У той же час папа отримав певні володіння на територіях
Сабіни, Калабрії, Беневенто і Неаполя. Впорядкування відносин означало подальший крок
вперед на шляху перетворення Папської держави як суверенної. Починаючи з 781 р., папа
датує свої грамоти вже не роком правління візантійського імператора, а роком свого
понтифікату. Суверенність підкреслюється і тим, що Адріан I виявився першим папою,
який в 784-786 роках почав карбувати свої гроші – срібний динар з досить світським
круговим написом на ньому: «Victoria domini nostri».
Папа Адріан, безсумнівно, був реалістом у політиці. Він рано зрозумів, що Карл на
відміну від Піпіна не задовольниться безкорисливим захистом Церкви, а забажає
підпорядкувати папство своїй владі. Коли Карл в Італії обмежив самостійні владні
устремління папи і знову вступив у союз з лангобардами, папа, використовуючи зміни
політики Візантії, спробував врегулювати свої відносини на Сході. Зі сходженням на
престол імператриці Ірини у Візантії тимчасово взяв верх політичний курс, спрямований
на встановлення єдності Церкви. Під знаком цього в 787 р. відбувся II Нікейський VII
Вселенський собор.
Усвідомлюючи найважливішу роль папи, в Рим до Адріана I (772-795 рр.) були
відправлені особливі посли від патріарха і від імператорів з особливим листом до папи,
запрошуючи його приїхати особисто на Вселенський собор. Ірина викладала папі сумні
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факти іконоборства її попередників і своє рішення «підтримати передання святих
апостолів і древніх вчителів» за допомогою Вселенського собору. «Просимо Ваше
батьківське блаженство присвятити себе справі проголошення істини, прибути в
Константинополь для встановлення стародавнього передання про шанування святих ікон.
Зробити це є обов’язок Вашого блаженства. Отже, нехай прийде перший священик,
головуючий на кафедрі, і, замість всехвального Петра, нехай з'явиться в колі всіх
священиків, що знаходиться тут… Ми приймемо Вашу Святість з усіма почестями і
надамо Вам все необхідне, а після закінчення справи подбаємо про гідне повернення
Вашої святості. Якщо Ви не можете прибути особисто, пришліть принаймні гідних і
обізнаних представників, щоб передання святих отців було затверджено, кукіль вирвано, і
щоб не було надалі поділу в Церкві» [7, с. 226]. Наскільки легко було примирити з собою
папу видно з того, як він, опікуючись своїм римсько-імперським патріотизмом, під час
іконоборства датував свої акти іменами відлучених за єресь імператорів Римських
(Константинопольських) і на монетах Риму чеканили їхні портрети.
На звернення 27 жовтня 785 р. папа Адріан I відповів красномовним листом
латинською мовою, грецький переклад якого був прочитаний на другому засіданні VII
Вселенського собору. Цей лист свідчив, що за завісою низки суперечок і розділень між
Сходом і Заходом за весь період Вселенських соборів і особливо за останній іконоборчий
час у Римі сформувалося чітке усвідомлення своєї догматично обов'язкової для всієї Церкви
першості влади, що випливає з спадкоємства її від князя апостолів – Петра. Грецькому
Сходу не можна було довго закривати на це очі й не відповідати ні так, ні ні. Самою
потребою свого звернення Грецька Церква опосередковано підкріплювала ці претензії Риму
і не сміла вступати в пряму суперечку в хвилину пошуку єдності. «Не бачити цього греки не
могли. У попередні століття їм допомагала дипломатія загальних слів і комплементарне
красномовство. Тепер вони поки вдавалися до того ж випробуваного засобу. Але атмосфера
була вже більш наелектризована, і з вуст папи Адріана греки повинні були вислухати кілька
вимог, і неприємних, і нездійсненних» [5, с. 300]. Анастасій Бібліотекар, перекладач актів
VII Вселенського Собору на латинську мову, що дав нам повний латинський оригінал листа
папи, одночасно наводить і його грецький переклад з грецькими змінами проти оригіналу і з
пропуском майже чверті листа. При цьому він пояснює нам, що тоді заради миру і користі
справи греки змовилися про це з легатами папи. Закиди Тарасію в цьому папському листі
вважалися невигідними для престижу Собору і дали би привід до зневаження його
іконоборцям. Але інші характерні поправки в тексті доводять, що греки не хотіли, щоб
папські претензії прозвучали на Соборі (звичайно, без заперечень) у всій їх відкритій
римській догматичній формі.
За змістом цього листа «… папа Адріан висловлює радість з приводу ревності за
православ'я і імператриці, і патріарха Тарасія, хоча і вважав би за краще відновити
іконошанування просто на підставі святоотцівського передання, посилання на яке і
складає частину листа папи. Якщо імператори відновлять православ'я, вони уподібняться
новому Костянтину і новій Єлені, особливо, якщо за їхнім прикладом вони будуть
шанувати папу і Римську Церкву, бо, каже Адріан, Костянтин і Єлена sanctam catholicam
et apostolicam spiritualem matrem vestram, romanam ecclesiam exalteverunt et cum coeteris
orthodoxis imperatoribus utpote caput omnium ecclesiarum venerati sunt (вважали останню, як
голову всіх Церков)» [5, с. 226]. Ці слова пропущені в грецькому перекладі, прочитаному
на VII Вселенському соборі. «І князь апостолів, яким Бог дав владу в'язати і зв’язувати,
винагородить благочестивих імператорів і дасть їм перемогу над усіма варварами, si
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orthodoxae fidei sequentes traditiones ecclesiae beati Petri (греки додавали και Παύλου)
apostolorum principis (κορυφαιων) amplexi fueritis censuram et ejus (αυτων ) vicarium ex
intimo dilexeritis corde» [5, с. 227].
Тут докладно розвивається думка, що саме Священне Писання дає зрозуміти велич
гідності Римського єпископа і шана, яку всі християни повинні проявляти до верховної
кафедрі Петра. Господь заснував його князем всіх і хранителем ключів Царства
Небесного. Петро потім за велінням Божим залишив свою першість своїм наступникам.
Але передання цих наступників свідчить на користь шанування ікон. Римська Церква
називається «irreprehensibilis – την ακαταληπτον», тобто бездоганною, непорочною…[5,
с. 228] Цією частиною з поправками на єдиного князя апостолів на двоїцю Петра і Павла і
обмежено було прочитання на Соборі тексту папського листа.
Але в ньому були й інші думки: а) папа вимагав почати справу з урочистої анафеми
в присутності його легатів, яка покладається на собор 754 р.; б) потім папа вимагав
надіслати йому, папі, від імені імператорів, патріарха і сенату письмовий акт з клятвеною
запорукою, що на майбутньому Соборі буде збережено повну неупередженість, не буде
жодних насильств над папськими легатами, честь їхня буде гарантована, а в разі невдачі
справи вони благополучно будуть відпущені додому; в) якщо імператори повертаються до
православної віри, то вони повинні цілком повернути папам patrimonia Pétri (тобто області
Південної Італії, відібрані Левом Ісавром у відання Константинопольського патріарха), і
також повернути папам древнє право поставлення там єпископів. «Римська Церква мала
першість над усіма церквами всесвіту, їй належало підтвердження соборів»; г) папа різко
заперечує і проти звичайного титулу Константинопольського патріарха – «οικουμενικός»:
«sed utrum per imperitiam aut schisma vel haeresim iniquorum scriptum est – universalis». «Ми
не знаємо, чи написаний титул «вселенський» [в імператорському указі] через незнання
або ж внаслідок схизми або єресі нечестивих. У всякому разі, ми переконливо просимо,
Ваша імператорська могутносте, щоб титул «universalis» не вживався в його писаннях, бо
він є таким, що суперечить постановам святих канонів і рішенням святих отців. Адже
якщо хто-небудь пише себе «вселенським», поставляючи себе вище від перевершуючої
його святої Римської Церкви, яка є глава всіх Церков Божих, то, очевидно, він оголошує
себе противником святих соборів і єретиком. Бо якщо він «вселенський», то має першість
перед кафедрою навіть і нашої Церкви. A це є для всіх вірних християн смішним, оскільки
у всьому всесвіті Самим Викупителем світу дані верховенство і влада (principatus ас
potestas) блаженному апостолові Петру і через цього апостола, наступниками якого, хоча і
негідними, є ми, свята католицька і апостольська Римська Церква постійно до цього дня і
навіки містить верховенство і авторитет влади». – «Ця заповідь Господа апостолу Петру
про управління Церквою ніякою іншою кафедрою вселенської Церкви не повинна
здійснюватися більшою мірою, ніж головною Римською, яка кожен собор і стверджує
своїм авторитетом, і охороняє безперервним керівництвом». «Тому, – завершує папа, –
якби хтось почав, чому ми навіть не віримо, називати Константинопольського патріарха
Вселенським або погоджуватися на це, нехай знає, що він чужий православній вірі і
противник нашої святої кафоличної і апостольської Церкви» [5, с. 233].
Недарма вся ця частина папського листа не була греками перекладена. Без перекладу
також залишена і критика кандидатури Тарасія. Ось як вона сформульована папою:
«Занадто ми стривожені і збентежені, що той, хто належав до стану мирян і знаходився на
державній службі, раптово зведений на висоту патріаршества; колишній солдат
(apocaligus, тобто як би «вчора ще взутий в солдатські ботфорти»), всупереч суду святих
133

канонів, зроблений патріархом. І що соромно сказати, але і важко промовчати: ті, якими
потрібно керувати і вчити, що не соромляться видавати себе за вчителів, не бояться без
сорому приймати на себе керівництво душами. A їм шлях учителя в усіх відношеннях не
відомий. Вони не знають, куди їм самим йти…», – і папа не затвердив би висвяти Тарасія,
якби той не був вірним справі з відновлення іконошанування. Але папа не брав до уваги,
що Тарасій, саме як мирянин, не був пов'язаний, подібно до всіх інших єпископів,
колишніми зобов'язаннями і клятвами – відкидати ікони.
На закінчення папа Адріан заохочує імператора до відновлення православ'я
обіцянкою милостей апостола Петра (πρωτοπρεσβυτερος του θρονου του αγιου αποστολου
Πετρου), які дадуть імператорам перемогу над варварами, як дані були перемоги за
шанування Римської кафедри королю франків і лангобардів Карлу. Закінчується лист
призначенням на собор двох легатів папи, причому той і інший мали ім'я Петро: пресвітер
Петро та ігумен грецького монастиря в Римі Петро (πρεσβυτερος και ηγουμενος του αγ.
Πατρος ημων Σαββα).
Інший лист папи було адресовано Тарасію. У ньому звучать ті ж докори щодо
неканонічності зведення Тарасія на патріарший престол, однак вони втрачають свою вагу
в очах папи лише заради синодики Тарасія за її православну віру.
Таким чином, за підтримки імператорської влади та участі папських легатів відбувся
собор, у засіданнях якого взяло участь 350 (368) єпископів, головував на ньому
Константинопольський патріарх, з великою пошаною були прийняті папські легати.
Собор засудив іконоборство і відповідно до ортодоксального вчення відновив шанування
ікон. Нове об'єднання Східної і Західної Церков (на досить нетривалий час) відбулося
завдяки сприянню візантійської імператриці і Римського папи.
Римська Церква, під час іконоборчих рухів на Сході, завжди висловлювалася на
захист ікон, і папи давали притулок всім гнаним на Сході за іконошанування. Однак і на
Заході Церква не була однієї думки в цьому питанні. Тут своєрідне місце займала
Франкська Церква, керована Карлом Великим і його придворними богословами. Вони не
визнавали ні Собор 754 р., ні 787 р.
Після Нікейського VІІ Вселенського Собору папа Адріан I відправив Карлу
Великому примірник актів Собору в латинському перекладі. Але король замість визнання
Нікейського Собору відповів папі т. зв. твором «Libri Carolini quatuor», твором у 4-х
книгах, 120 розділах: перші дві наповнені попередніми відомостями про обставини, що
передували Собору; критика соборних діянь ведеться в 3-й і 4-й книгах, складених
близько 790 р. франкськими богословами. Тут у «85 capitula» (так у початковій редакції; в
нинішній – 120 або 121) Нікейський собор піддається нападкам настільки прискіпливим,
що деякі католицькі вчені дотримувалися думки, що «Libri Carolini», по суті,
фальсифікація ХVІ ст. Редактор (автори) Libri Carolini виходить, по суті, з прагнення: із
суто церковного прагнення бути живим і діяльним членом вселенської Церкви. Він не
задоволений тим, що на Вселенському Соборі обійшлися без будь-якої участі франкської
Церкви і прямо надсилають франкам постанови, підписані майже винятково грецькими
єпископами. Але до цього законного бажання помісної Церкви приєднався дух абсолютно
незаконного
звеличування
франкського
Заходу
перед
грецьким
Сходом.
«Новосформована богословська наука франків, в дійсності повторювала вже пройдене
грецьким богослів'ям, вважаючи себе вище східних богословів. У латинському перекладі
ставлення до ікон Собору 787 р. позначено терміном adoratio (обожнювання). Але adoratio
личить лише Богу. Від нього відрізняється veneratio (шанування), поклоніння святим,
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їхнім мощам, св. Хресту, св. Писанню. Але до ікон не застосовні ні adoratio, ні veneratio.
Ікони можна мати для нагадування про предмети релігії і для прикраси; але будуть вони
чи ні, – це для віри байдуже; немає в них безумовної необхідності і як в засобах до
релігійного повчання. Анафема на шанувальників ікон повинна бути визнана
несправедливою. Західні богослови хотіли б триматися при цьому точки зору Григорія
Великого, який схвалював заборону неналежного шанування ікон (adoratio), але
засуджував в той же час знищення їх, в листах до Серена Марсельського» [5, с. 288]. Але
полеміка франкських богословів була пуста, отці Собору розрізняли між λατρεια (adoratio,
поклоніння) і προσκυνησις (честь), яке чомусь було перекладено неправильно adoratio, а не
як варто було б – veneratio (шанування).
Libri Carolini служить яскравим свідченням фальші в тогочасній політиці. При
скликанні Вселенського Собору імператори зазвичай задовольнялися тим, що сповіщали
папу, а папа присилав легатів, причому передбачалося, що голос папи є голосом всього
Заходу. Колись, можливо, це і було так. Але при Карлі Великому, коли змінилася на
Заході і влада, і народність, для франків здалося непристойним те, що справа вирішується
папою без їхньої згоди. І в той час як Адріан давав свою згоду і запевняв Схід у тому, що
на Заході все гаразд, насправді йому доводилося рахуватися з великими труднощами. До
того ж додалися і суто політичні труднощі. Ірина, невідомо чому, скасувала шлюб свого
сина Костянтина з дочкою Карла Великого Ротрудою, яка в 787 р. була відіслана назад до
батька.
На Заході іконоборство представляється низкою постанов Франкфуртського Собору
794 р., що слідував духу Libri Carolini, Софійського Собору 815 р., Паризького Собору 825
р., що був проведений під впливом послання Михайла II до Людовіка Благочестивого.
Учасники Соборів не тільки виступають проти Нікейського Собору та проти ікон, але і
різко засуджують самого папу Адріана I за те, що у своєму посланні Костянтину й Ірині
він, «як відомо, виступив настільки нерозважливо, наказавши забобонно поклонятися їм
(іконам)» (sic indiscrete noscitur fecisse in eo, quod superstitiose eas adоrare jussit ), і за те, що
він захищав VII Вселенський Собор проти Libri Carolini, хоча він «не стільки з умислом,
скільки через незнання відступив від правого шляху в цій справі» [2, с. 301]. Незабаром
після Паризького Собору 825 р. єпископи Клавдій Туринський і Агобард Ліонський
висловилися в сенсі рішучого відкидання ікон. На захист ікон писали проти них єпископ
Орлеанський Іона і монах Сен-Дені Дунгаль (Dungal). Окремі голоси проти VII
Вселенського Собору у Франкській Церкві чулися до кінця IX і навіть до X ст.
За словами проф. В. Болотова, «відновлення іконоборства після VII Вселенського
Собору стало на сцені історії немов для того, щоб дати доказ, що цей рух гине на
церковному ґрунті своєю природною смертю від виснаження сил» [2, с. 303].
«Догмати вічні і невичерпні. Етапи їх розкриття в свідомості і історії Церкви,
визначення, «ороси» Вселенських соборів не є могильною плитою, приваленою до дверей
запечатаного гробу навіки закристалізованої і скам'янілої істини. Навпаки, це верстові
стовпи, на яких написані керівні безпомилкові вказівки, куди і як впевнено і безпечно
повинна йти жива християнська думка, індивідуальна і соборна, в її нестримних і
безмежних пошуках відповідей на теоретично-богословські та прикладні життєвопрактичні питання» [7, с. 264].
Історія Церкви, як і попередня їй біблійна історія, є розгортання ступенів все
наростаючого одкровення Божого в долях земного людства і, ще точніше, – в долі деяких
його частин, тобто окремих народів. При погляді на ці народи очима віри вони постають
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перед нами як Богом обрані вмістилища благодаті й Одкровення, які з боку людини
виявляють свободу, таланти, етнічну ментальність, а з боку одвічних Божих істин стають
носіями Христової істини, любові, віри і надії. Церква – це царство свободи, яка блискуче
ілюструється відмінностями вселенської церковної еволюції в рамках єдиного античного
«всесвіту» – «οικουμένη» з відмінностями переживань питань догми і благочестя в
латинській і грецькій її половинах, що призвело врешті-решт до фатального розпаду
Церкви на дві гілки.
Метафізична еллінська думка не могла втриматися від витончених спекуляцій,
заданих їй християнським одкровенням: про Св. Тройцю і Боговтілення. Західна,
латинська половина Церкви лише мимоволі залучалася Сходом в ці спекуляції, до яких
сама була нездатна. За своєю ж ініціативою вона богословствувала про інші питання,
питання морально-практичні: цікавилася поєднанням свободи людини з благодатними
дарами, які подаються в справі спасіння. Та ж таємниця спасіння, та ж сотеріологія,
цікавила дві культури з різних сторін і по-різному: якщо Схід захоплювала сторона
теологічна, то Захід – антропологічна. На Сході були свої ухилення від норми ортодоксії,
свої єресі, на Заході – свої.
Сама форма вирішення спірних питань і умиротворення схвильованої Церкви
шляхом так званих Вселенських Соборів була намічена з приводу особливо широких і
особливо гострих потрясінь в середовищі саме східної половини Церкви. У західній
половині, завдяки авторитету Римської кафедри, потреби в Соборах Вселенських не
відчували. Єретичні заворушення Сходу психологічно здавалися на Заході чимось
прикрим, чужим і болючим, без чого можна б, як і без Вселенських Соборів, спокійно
обійтися.
При недостатній пильності Сходу було посіяно насіння, з яких виросла
антикафолична ідея постійного доктринального центру, пов'язаного нерозривно і навіки з
одним визначеним пунктом на земній кулі, що має привілей на чистоту віри і авторитету
керівництва істиною на всіх інших церковних територіях, позбавлених цього привілею.
Доки Римський престол в принципі визнавав за Церквою право судження про православ'я
пап, можна було вважати Рим православним. І Рим справді протягом цілих століть
продовжував залишатися православним, незважаючи на перебільшені уявлення багатьох
його ієрархів про роль Римської кафедри в Кафоличній Церкві.
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БІБЛІЙНО-БОГОСЛОВСЬКІ ОСНОВИ ІКОНОШАНУВАННЯ
У статті досліджується формування християнського віровчення про ікон й іконопис, на
прикладі екзегетичного пояснення текстів Священного Писання і богословського аналізу творів
християнських авторів, які боролися з єрессю іконоборства, використовуючи тлумачення
біблійних книг. Єретики-іконоборці стверджували, що друга заповідь Декалогу заперечує
шанування ікон, а тому ікони є ідолами, що потребують знищення. Щоб довести помилковість
цих поглядів, отців церкви роз’яснили другу заповідь, використовуючи вчення християнства про
боговтілення. Це допомогло довести, що іконоборство – це єресь, зміст Священного Писання не
заперечує ікони в Церкві й доводить їх необхідність для спасіння людини.
Ключові слова: ікона, іконошанування, іконопис, Біблія, Священне Писання, богослівʼя,
екзегетика, зображення, образ, боговтілення, іконоборство, іпостась.
В статье исследуется формирование христианского вероучения об иконах и иконописи, на
примере экзегетического пояснения текстов Священного Писания и богословского анализа
творений христианских авторов, которые боролись с ересью иконоборчества, используя
толкования библейских книг. Еретики-иконоборцы утверждали, что вторая заповедь Декалога
отрицает почитание икон, поэтому иконы являются идолами, что необходимо уничтожать.
Чтобы доказать ошибочность этих взглядов, отцы церкви разъяснили вторую заповедь,
используя учение христианства о боговоплощении. Это помогло доказать, что иконоборчество –
это ересь, содержание Священного Писания не опровергает иконы в Церкви и доводит
необходимость их для спасения человека.
Ключевые слова: икона, иконопочитание, иконопись, Библия, Священное Писание,
богословие, экзегетика, изображение, образ, боговоплощение, иконоборчество, ипостась.
The article examines the formation of the Christian doctrine of icons and iconography, on the
example of the exegetical explanation of the texts of the Holy Scriptures and theological analysis of the
works of Christian authors who fought aggainst the heresy of iconoclasm, using the interpretation of
biblical books. The iconoclastic heretics argued that the second commandment of the Decalogue denied
the iconolatry (worshiping icons), and therefore the icons are idols requiring destruction. To prove the
falsehood of these views, the Fathers of the Church explained the second commandment, using the
doctrine of Christianity about incarnation. This helped prove that iconoclasm is a heresy, the contents of
the Scriptures do not deny the icons in the Church and proves their need for human salvation.
Key words: icon, iconolatry, iconography, Bible, Scripture, theology, exegesis, depiction, image,
rebellion, iconoclasm, hypostasis.

Постановка проблеми. На Сьомому Вселенському соборі Церква прийняла догмат
про іконошанування, котрим завершилося формування християнського православного
віровчення. Цей догмат є останнім віровизначенням, який був прийнятий єдиною
Церквою, коли християни усвідомлювали, що вони є одним цілим боголюдським
організмом, нерозділеним на географічні, культурні і віровчальні традиції. Хоча сьогодні
єдина Церква Христова є відокремленою, отці й вчителів християнства, котрі затвердили
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догмат іконошанування, показали на далеке майбутнє, що у Церкві завжди діє благодать
Божа, очищаючи Істину від неправди. Особливо це відображено в іконі, котра не просто є
християнським мистецтвом, що прикрашає храми Божі, а доказом істинності
Божественного Одкровення, викладеного у книгах Священного Писання. Зрозуміти
походження, мету, сенс ікони та іконопису, що з’явилися із початком християнської ери,
спираючись суто на естетичні пояснення неможливо. Об’єктивне розуміння ікони й
іконошанування, що повинне відповідати духу віруючої людини, може відкритися тільки
шляхом пізнання ікони як засобу, через який древні християн намагалися довести
істинність боговтілення, про що розповідаються біблійні книг Старого й Нового Завіту.
Такі докази використовували отці й вчителі Церкви, відстоюючи значення ікони для
чистоти християнської віри. Їх досвід віри був заснований на книга Священного Писання,
де іконошанування не тільки не заборонялося, а навпаки було наслідком, без якого
неможливо пізнати спасіння Богом людства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ікона є не тільки сакральним елементом
християнського мистецтва, що прикрашає православний храм під час богослужіння. В
іконі закладена основа християнської віри, хоча вона має ілюстративний та символічний
вплив на людину, без ікони не можливо відчути спасительну дію християнської віри. І на
такому розумінні ікони наголошують у своїх дослідженнях православні богослови, які,
досліджуючи іконошанування в Церкві, доводили, що ікона й християнська віра органічно
пов’язані.
Відомими в Україні дослідниками ікони та іконошанування є роботи релігійного
філософа Є.Трубецького, богослові-священиків П.Флоренського й С.Булгакова, а також
представників нового напрямку православного богослівʼя Л.Успенського, М. Лосського,
П.Євдокимова, В.Бичкова. Їх науково-богословські напрацювання містяться у багатьох
видання навчальної та публіцистичної літератури православного спрямування.
Але з початком 90-х років ХХ ст. в українському науковому просторі почали
з’являтися й власні дослідження з теми ікони, іконошанування, іконології та іконографії.
Зокрема передове місце у цій царині належить відомому професору мистецтвознавцю й
православному мислителю-богослову Д.В. Степовику, також у цій галузі слід вказати й на
праці В. Овсійчука, В. Отковича, Я. Креховецького тощо. Тому розвиток наукового
вивчення ікони в Україні з погляду мистецтвознавства, різних гуманітарних дисциплін, у
тому числі й православного богослівʼя, відбувається паралельно з духовно-історичним
відродженням українського православ’я. Де погляд на іконошанування виходить за межі
естетичного сприйняття, повертаючи іконі справжнє призначення – бути засобом
духовно-містичного пізнання людиною Бога й самої себе.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. У православному
богослівʼї, що відроджується в Україні після століть російського імперського впливу та
років атеїстичної влади, рідко й мало порушується питання розуміння богослівʼя ікони й
іконопису. В основному, хто цікавиться темою іконошанування, використовує
напрацювання російських закордонних авторів, які хоч і мають православне спрямування,
але у викладі містять не доопрацювання. Вони не мають генетичного зв’язку із
найголовнішим джерелом християнського православного віровчення – Біблією або
книгами Священного Писання. Без цього будь-які розумові доведення не матимуть
доказового підґрунтя, а тому їх неможливо використовувати у полемічній діяльності у
дискусіях щодо правильності іконошанування.
139

Мета статті. Зробити богословський аналіз спеціальних місць у тексті книг
Священного Писання й довести, що традиція іконошанування глибоко закладена книгах
Старого й Нового Завіту. І богословсько-екзегетичний підхід, що використовується у
статті, ґрунтується на відповідних святоотцівських працях, які показують, що древні
християнські богослови писали своїх апології на захист ікон, базуючись на поясненні
спеціальних місць біблійного тексту, де містяться вказівки, котрі стали підставою для
християн створювати ікони. Крім цього, дана стаття передбачує також намір розкрити
справжню причину виникнення іконошанування у Церкві, щоб усунути певні погляди,
котрі переконують на походженні ікони з язичницьких релігій античності.
Виклад основного матеріалу. У книга Священного Писання Старого та Нового
Завітів відсутні конкретні вказівки щодо необхідності використання християнами ікон. Але
з того часу як були створені перші ікони, на них древні християни, ще з апостольського
часу, зображали Господа Ісуса Христа, Діву Марію, апостолів, потім святих.
Найпоширенішою темою для ікон завжди були події, особи й об’явлення священної історії
спасіння, котрі викладені у Біблії. Саме у Слові Божому, що є для християнина
Божественним Одкровенням, творці ікон шукали теми для своїх образів, які у світлі
благодаті Божої прообразували для Церкви під виглядом матеріальних символів Святу
Трійцю – трьох подорожуючих, яких частував патріарх Авраам (Бут. 32: 25-30),
Богородицю – Драбина Якова (Бут. 28: 12-17) й Купина Неопалима (Вих. 3: 2), Бог-Отець –
Старець у видінні пророка Даниїла (7: 9), Духа Святого – голуб (Мф. 3: 16, Ін. 1: 32) тощо.
Прообразний зміст подій священної біблійної історії бачили тільки богообрані й
богонатхненні особистості, котрі були носіями спасительних обітниць й передавали їх у
священних книгах Одкровення Бога людству.
Дехто із сучасних православних богословів обґрунтовує, що традиція
іконошанування в Церкві зародилася під впливом старозавітної практики вшанування
імені Божого. Правильне, тобто благочестиве й побожне призивання імені Божого у
Старому Завіту, асоціювалася зі сходженням благодаті Божої – слави Божої, котра
сприймалася як об’явлення Бога у формі різних видінь, котрі людина була здатна
сприйняти й зрозуміти. Особливо це було поширеним під час покликання старозавітних
пророків-письменників, про що вони описують у своїх священних книгах.
Старозавітну теофанію можна цілком сприймати як прототип іконошанування у
Старому Завіті, де образ чи зображення Бога виражалося у сакральному сенсі Його імені.
Імена Божі вказували на властивості природи Господа, що дозволяло представити Його
сутність чи єство у свідомості, окреслюючи чуттєво їх вигляд. У Священному Писанні
зустрічається дуже багато імен Божих, однак їх зміст був найкраще відкритий у
боговтіленні Логосу – Сина Божого, Котрий, за словами ап. Павла, є «образ Бога
невидимого» (Кол. 1: 15).
Отже, реальність боговтілення стала умовою передати зображення Бога, точніше
боголюдський образ, через який Він видимо явив Себе людству. І на початку свого
Євангелія ап. Іоан Богослов говорить: «Бога ніхто не бачив ніколи; Єдинородний Син,
Який у лоні Отця, Він явив» (1: 18). Цими словами він спеціально вказує, що через
боговтілення, тобто олюднення Бога, людство отримало можливість безперешкодного
богопізнання. І в природі та особистості Господа Ісуса Христа відбулося все Одкровення
Бога людству, через Його подвиг спасіння.
Між боговтіленням та іконошануванням древні християни бачили нерозривний
зв'язок, через який людська природа отримала нову сутність й стала достойною для
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зображення її богоподібності. Старозавітні віруючі не мали досвіду теофанії боговтілення
й Пʼятидесятниці, як у Новому Завіті, явлення Бога ними розумілося у значенні покарання
за гріхи, наприклад епізод покликання до пророчого служіння Ісаї: «бачив я Господа,
Який сидить на престолі високому і величному, і краї риз Його наповнювали весь храм…І
сказав я: горе мені! загинув я! бо я людина з нечистими вустами, і живу серед народу
також з нечистими вустами, – і очі мої бачили Царя, Господа Саваофа» (Іс. 6: 1-5). Тому у
період Старого Завіту представники істинної віри вважали неможливим зображувати
людину, тим більше її вшановувати. Це підтверджується історією смерті й поховання
найбільшого старозавітного пророка – Мойсея. Щоб в ізраїльському народі не виникнув
язичницький культ поклоніння йому, місце погребіння для суєвірного народу, крім
боговибраних осіб було приховане [13, Т. 1, 846].
З початком Нового Завіту, коли всі старозавітні пророцтва виконалися з пришестям
Месії Сина Божого, і християни утворили нову спільноту віруючих – Церкву, де
відбувалося постійне сходження благодаті Божої, котра освячує людину, показуючи в ній
справжній образ й подобу Божу. За твердженням сучасного православного грецького
богослова П.Нелласа (1936-1986 рр.), до боговтілення Христа людська природа не мала
нічого спільного з Божественною, бо хоч «Адам був створений «за образом» Божим…Але
його життя ще не було цілком духовним, тобто не було іще самим життям Святого Духа
Божого, якою жила блаження плоть Господня й котра була даною людству в Тілі
Христовому, Церкві, на день П’ятидесятниці» [9, 137-138].
З воскресінням Господа Ісуса Христа людська природа звільнилася від тління й
смерті – наслідків гріхопадіння, що за поясненням Нелласа означало початок «нового
образу» людства» – «іконічного буття», тобто не просто відновлення чистоти
першоствореної природи людини, а надання їй нових антропологічних якостей, котрі
робили людину прив’язаною не до світу матеріального буття, а до споглядання в ній
образу Божого. Це змінювало світогляд людини, разом з тим віру й пізнавальні здатності
самої людини, шукати єдності з Богом через очищення своєї природи у боротьбі з гріхом.
І боговтілення довело людству, що в людині є образ Божий, а мета її обожнити свою
сутність, розкривши у такий спосіб ціль свого призначення й створення Богом. Через це
отці й вчителів Церкви називають людину «первообразом» Бога, вказуючи цим на
спільність її природи з Богом, ніж істотами всього створеного буття. І для обожнення
людина має споглядати цей первообраз, що зумовлено самим розумінням поняття «ікона».
Термін «ікона» грекомовного походження, дослівно він означає – «образ»,
«портрет», «малюнок», «зображення». Але закономірним є запитання: що за зовнішнім
виглядом має представляти собою цей образ на іконі? Відповідь на це запитання дає
Неллас, пояснюючи: «Суть ікони представляє зображена на ній особистість, бо суть
людини задана його Первообразом. І це у самому прямому сенсі – тому що первообраз є
те, що організує, надає форми й позначає собою матерію, і разом з тим притягує її до себе.
Первообраз є онтологічним змістом творіння за образом Божим» [9, 34-35].
Якщо переглянути розмаїття науково-богословських досліджень присвячених
іконошануванню, то можна побачити, що навіть ортодоксальні богослови не
заглиблюються дослідити мотиви виникнення ікон у Церкві. Між тим, встановлення такої
причини допоможе відповісти на цілий ряд заперечень, які висуваються проти
іконошанування у християнстві.
З огляду вище казаного можна стверджувати, що підставою для створення ікон був
намір прямих свідків життя Господа Ісуса Христа передати на майбутнє Його людський
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вигляд. Щоб реально показати історичну об’єктивність боговтілення Спасителя, Його
страждання й викупний подвиг, воскресіння, про що століттями передавали й оповідали
старозавітні пророки. Останній аргумент пов’язує ікону із Священним Писання – Словом
Божим, котре так само як ікона передавалося й передається записаним способом, тільки
ікона, крім богословсько-сакрального, місіонерського й богослужбового призначення, має
естетично-символічну мету.
Тому створення ікон, тобто образів, за визначенням російського дослідника
іконошанування Л.Успенського: «властиве самій сутності християнства, оскільки
християнство є одкровення не тільки Божого Слова, але і Божого Образу, явленого
Боголюдиною Ісусом Христом. Церква вчить, що ікона заснована на самому факті
втілення другої особи Святої Трійці. А це означає, що християнський образ не тільки не
суперечить старозавітному закону, але навпаки, він є його прямий наслідок і здійснення,
тому що існування образу в Новому Завіті передбачається з його заборони в Старому
Завіті. Як би дивно це не виглядало для сторонньої людини, для самої Церкви існування
образу безпосередньо походить з відсутності прямого зображення в Старому Завіті – це
його наслідок і завершення. Предтечею християнського образу не був язичницький ідол, а
старозавітний символ і відсутність прямого конкретного зображення Бога до Втілення
Сина Божого. Точно також як прообразом Церкви не був язичницький світ, а древній
Ізраїль, обраний Богом народ для передачі Його Одкровення. Для Церкви цілком
очевидно, що заборона образу, дане у Виході (20: 4) і у Второзаконні (5: 12-19), є
тимчасова, виховна, педагогічна міра, що відноситься лиш до Старого Завіту, але не
принципова заборона» [14, 20].
Перші ікони, що виникли у древній – катакомбній Церкві передавали зображення
Господа Вседержителя, Логосу-Сина Божого, Духа Святого, Ісуса Христа у формі образів,
які існували у різних текстах книг Біблії. Відповідно древні ікони ілюстрували події
священної біблійної історії, де показувалися події Об’явлення Божого, котрі мали для
катакомбних християн сотеріологічний сенс. Як відомо, християнство у І-ІІІ ст. по Р.Х.
було переслідуваною вірою, за таких умов члени Церкви не мали, у сучасному розумінні,
спеціальних храмів. Богослужбові зібрання й молитви відбувалися у закритих підвальних
приміщеннях, де на стінах видряпувалися чи малювалися біблійні зображення та символи.
Найбільш популярними були зображення Христа як Доброго Пастиря; риби – древній
символ християнства, котрий означав на грецькій мові алегорію «Ісус Христос Божий Син
Спаситель»; ягняти – прообраз жертовності Христа як Агнця Божого тощо. Всі ці символи
передавали зміст євангельських подій, їх поява була зумовлена засвоєнням віруючими
змісту книг Священного Писання через місіонерську проповідь апостолів.
З розвитком християнського мистецтва у IV ст. по Р.Х., що почався після епохи
гонінь на християн у Римській імперії, іконою почали називати зображення Спасителя,
Діви Марії Богородиці, апостолів, святих, ангелів, окремі події священної біблійної історії
або історії Церкви. При цьому це слово застосовувалося до всіх таких зображень
незалежно від їх форми, розміру чи характеру виконання.
І вказівки на існування серед перших християн ікони – зображення Господа Ісуса
Христа можна побачити у посланні ап. Павла до Галатів: «нерозумнi галати! Хто звабив
вас не пiдкорятися iстинi; вас, перед очима яких зображений був Христос, нiби у вас
розп’ятий» (3: 1). Про що тут говориться у тексті є різні думки, у деяких древніх кодексах
книг Нового Завіту цей текст є відсутнім; християнські екзегети пояснюють його у
значенні, що галати були свідками розп’яття Господа чи дуже емоційно вираженої
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проповіді ап. Павла. Однак існують твердження, на основі археологічних відкриттів, що
християни Галатії могли бачити першу ікону Спасителя – «Нерукотворний образ» або
його пізнішу копію, можливо навіть інше зображення. Підставою так вважати є зміст слів
«зображений» та «розп’ятий», котрі не могли випадково потрапити до священного змісту
послання. Відштовхуючись від цього повідомлення, можна стверджувати, що в І ст. до
Р.Х. у Церкві вже існували ікони, які шанувалися християнами [10, 28-29].
Згідно християнського історичного передання, перша ікона з’явилася ще за життя
Спасителя Ісуса Христа. Її назва «Нерукотворний Спас», цей образ Христа Спасителя є
дуже поширеним у Церкві. Втім історія про походження цієї ікони є значно пізнішою, у
перше про неї згадує християнський письменники Євсевій Кесарійський у творі
«Церковна історія». Зокрема він пише: про чудесні зцілення Христа дізналися за межами
річки Євфрат, і цар Едеси Авгар послав до Христа гінця з проханням вилікувати від
важкої недуги, що за проханням Господа здійснив апостол Фаддей. Хоч Євсевій про це не
говорить, але Фаддей до Едеси приніс на полотні образ Спасителя, котрий зцілив царя й
багатьох, які увірували.
Остання розповідь є дуже популярною серед християн центральної Азії, у перше
вона зустрічається у V ст. по Р.Х. в апокрифічному творі «Вчення Адайя апостола». Хоча
твір є немає ніякого стосунку до канонічних книг Нового Завіту, але він доводить
історичну правдивість походження образу «Нерукотворний Спас». Крім цього свідчення,
про цю ікону згадує авторитетний церковний історик VI ст. Євагрій Схоластик, що
викладає історію християнства за 431-594 рр. Такий хронологічний перебіг свідчень, на
думку російського дослідника ікошношанування Л.А.Успенського, пояснюється тим, що
до IV ст. про цей образ було нічого невідомо [14, 34-35].
В часи іконоборства отці й вчителі Церкви ставили історію походження ікони Спаса
Нерукотворного у приклад на доказ появи ікони ще за часі життя Спасителя, називаючи її,
за свідченням Євагрія Схоластика, «богомствореною іконою. В V ст. ікона Нерукотворний
Спаса стає дуже відомою, в церковних календарях з’являється день вшанування цього
образу Господнього. За творами християнських письменників історію ікони можна
відстежити до 1204 р., далі її перебування невідомо. До нашого часу збереглися лише пізні
копії, що передають під своєю назвою – «Нерукотворний Спас», незаперечний факт появи
ікони від часу євангельського благовістя Ісуса Христа [14, 34-35].
Оскільки перша ікона була створена з дозволу Спасителя й ним Самим, бо на
полотні було відтворене Його лице, котрим Він доторкнувся до свого обличчя. То цей
випадок не зміг бути забутим апостолами після П’ятидесятниці, котрі для кращої
місіонерської проповіді могли використовувати зображення Спасителя. І в історії Церкви
першим творцем ікони був апостол-євангеліст Лука, що написав до десяти образів Христа
й Богородиці, але найбільш поширеною серед них є ікона Матері Божої з немовлям Ісусом
Христом. У церковних джерелах IV-VI ст. часто можна помітити відомості про
перебування ікон, написаних ап. Лукою, у храмі Святої Софії в Константинополі, у
церквах Риму, Александрії, Антіохії тощо [14, 45-46].
Таким чином, від самого початку християнства іконопис увійшов у життя Церкви й
став незмінним атрибутом віри. При цьому вказавши, що призначення ікони – бути
символом підтвердження правдивості християнства та пояснення віровчальних істин, які
свідомість віруючого поширює на всі аспекти свого життя, в тому числі й на мистецтво, де
ікона зайняла своє основне місце.
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Переважаюча більшість людей сприймає ікону як ознаку християнського мистецтва,
що інтелектуально стимулює духовні та чуттєві властивості людської природи для
спілкування з Богом у молитві. Прецеденти цього були закладені ще у дохристиянський
час, коли центром старозавітної віри була скинія Мойсея, потім перший та другий
Єрусалимський храм та юдейська синагога.
Прикладом організації й влаштування християнського храму був досвід
старозавітної Церкви, де також активно використовувалися зображення небесних,
богомстворених істот ангелів. Археологічні відкриття у ХІХ-ХХ ст., зроблені на території
біблійних країн, показали, що юдейські синагоги практикували зображення старозавітних
епізодів й осіб, що мають месіанське значення. Особливо яскравим прикладом є фрески у
синагозі античного міста Дура-Европос на території сучасної Сирії, котрі були виявлені в
період 1932-1935 рр. Відновлені зображення сьогодні зберігаються в Національному музеї
міста Дамаск, вони передають такі біблійні події: знайдення Мойсея дочкою фараона,
помазання на царя Давида, видіння Божої Слави пророком Єзекіїлем тощо [5, 347]. Такі
знахідки є непоодинокими, вони свідчать, що основою ікон є сюжети із книг Священного
Писання, особливо Євангелій. А це заперечує популярний аргумент, ніби ікони були
запозичені християнами із античних релігійних культів.
Найпершим храмом істинному Богу в Старому Завіті була скинія, побудована
пророком Мойсеєм після звільнення ізраїльського народу з єгипетського рабства.
Підставою для побудови скинії було укладення завіту між Богом та єврейським народом
на горі Синай (Хорив), через що Бог наказав Мойсею створити видимий образ Його
присутності серед свого народу.
Створення й влаштування скинії описується у 26-31 й 35-40 розділах книги Вихід та
6-9 розділах книги Левит. За цими текстами можна зрозуміти, що скинія мала вигляд
похідного шатра-намету, що покривалося матерією, шкірою, а основою зовнішньої форми
скинії була дерев’яна огорожа, розміром 50 на 25 метрів. У центрі скинії розміщувався
жертовник, мідний умивальник для священиків, а сама скинія ділилася на дві частини:
менша мала розмір 15 на 5 метрів і називалася «святилище». Ця частина відгороджувалася
від решти скинії дерев’яною основою та покривалася матерією, і призначалася тільки для
священиків.
У середині святилища стояв семисвічник, стіл (трапеза) з хлібами й кадильний
жертовник з іншого боку по центрі, відділяючи у святилищі окреме місце, що називалося
«Святе Святих». Це була головна святиня скинії – похідного тимчасового храму об’ємом у
5 метрів, й тут зберігалося найсвятіше – Ковчег Завіту. В середині нього були кам’яні
скрижалі з десятьма заповідями – видимий знак Завіту [6, 120-121].
Ковчег був оздоблений золотом на дерев’яній основі у формі скрині, тому
закривався він кришкою, де були монументи двох ангелів-херувимів із крилами, що
дивилися один одному в лице. Такі ангели також зображувалися на стінках матерії
святилища зовні та всередині, на завісах, які відділяли скинію від святилища, й святилище
від Святе Святих (Вих. 25: 18; 26: 1, 31; 37: 7-9). Скільки було зображень цих ангелів
невідомо, біблійний текст говорить точно про двох на кришці Ковчегу.
На єврейській мові слово кришка Ковчегу означає «каппорет», що перекладається –
«престол милості», грецький тест Біблії перекладає це слово як «очищення». Це вказує на
найбільшу святість цього місця, бо Ковчег Завіту означав престол Божий на землі, бо тут
згідно Старого Завіту мала відкриватися воля Божа для народу: «буду відкриватися тобі і
говорити з тобою над кришкою, посеред двох херувимів, які над ковчегом одкровення,
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про усе, що буду заповідати через тебе синам Ізраїлевим» (Вих. 25: 22). Тільки у цьому
місті, й потім у храмі Єрусалимському, старозавітній віруючі зображували ангелівхерувимів, які свідчили про безперервну присутність Бога не лише серед ізраїльського
народу, але й на всій землі. Тому у книгах Старого Завіту нерідко можна зустріти
визначення: «Господи Саваофе, Боже Ізраїлів, що сидиш на херувимах!» (Іс. 37: 16, 1 Цар.
4: 4, 1 Пар. 13: 6) [7, 307].
І в цьому ракурсі виникає закономірне питання: чому старозавітна Церква дозволяла
зображувати ангелів? Найпростішою відповіддю є посилання на текст Священного
Писання, бо книги Старого й Нового Завіту нічого не говорять про заборону зображувати
ангелів. Навпаки, Бог наказує Мойсею зобразити їх у скинії та Ковчезі Завіту, як
безпосередніх свідків й учасників Божественного Об’явлення. А це означає, що
старозавітна церква з пошаною ставилася до ангельських сил, явлення ангелів означало
присутність, допомогу й об’явлення Бога для вибраного народу. Таким чином, ангелихерувими зображені на священних місцях й предметах Старого Завіту означали традицію
поклоніння їм, як видимим істотам, через яких Бог являє Себе вибраному народові.
Херувими, на думку православного сходознавця-гебраїста А.Олесницького (18421907 рр.), знаменували для старозавітного людства єдність між Богом й людиною, бо вони
були такими самим живими істотами як і люди, але є представниками вищого духовного,
небесного світу. Бачачи їх, людина повинна була розуміти, що вона через гріх нездатна
бачити Бога, й має звільнитися від цього, повернутися до попереднього блаженного стану
в Едемському саду. Зображення херувимів на кришці Ковчегу, вказує, що ці істоти
ангельського світу є найбільш наближеними до Бога серед усіх ангелів. А тому вони
знаменують перших людей – Адама та Єву, котрі були найближчими за природою
існування до Творця, тобто богоподібними й повинні повернутися до цього стану [11, 157159].
Крім скинії та Ковчегу Завіту ангели-херувими, через це мабуть, зображувалися у
храмі, побудованому царем Соломоном приблизно у 960-950 рр. до Р.Х., про що
розповідається у Третій книзі Царств (6: 23-35). Згідно різних описів херувимів у книгах
Старого Завіту можна зробити висновок, що вони мали людський вигляд, бо ймовірно за
переконанням старозавітних віруючих символізували блаженне життя й богоспілкування
прабатьків [11, 160-161].
Біблія та біблійна археологія мало повідомляють про внутрішнє оздоблення Другого,
за деякими переконаннями й Третього, Єрусалимського храмів. Зруйнований у 586 р. до
Р.Х., храм почали відбудовувати відразу після завершення вавилонського полону в 536 р.,
але через перешкоди будівництво завершилося в 517 р. до Р.Х. Цей храм значно
поступався храму часів Соломона, він був менш розкішним, тут було мало дорогоцінних
речей, а найголовніше в ньому уже не було Ковчегу Завіту [6, 292]. За 20 років до Р.Х. цар
Ірод І Великий перебудував післявавилонський храм, через що він зазнав цілковитої
реконструкції й був значно більшим, красивішим всіх попередніх.
Зважуючи на досвід синайського законодавства, старозавітні євреї після
вавилонського полону практикуючи буквоїдство, мабуть також у цьому храмі зобразили
ангелів-херувимів, а можливо й деякі інші зображення, що не заперечувалися Законом
Мойсея. Точно про це сказати важко, прямих древніх артефактів не збереглося, але
відомо, що перші християни, особливо у перших п’ять років після П’ятидесятниці,
вважали Єрусалимський храм місце молитви (Діян. 3: 1).
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Хоча християнство виникає у середовищі старозавітної віри, але невідомі випадки з
ранньої Церкви, коли християни-юдеї заперечували ікони або виступали проти
іконошанування. І підтвердженням цьому є дані церковної археології перших віків
християнства, що показують розвиток іконошанування в Церкві відбувався паралельно із
розвитком християнського мистецтва ікони, котра від символіко-алегоричного
зображення перейшла до портретного. Таку концепцію іконопису доводить відомий
український мистецтвознавець Д.В. Степовик у своїй монографії «Іконологія й
іконографія». І як приклад він наводить визначення 82-го канонічного правила П’ятошостого Трульського Вселенського собору (691-692 рр.), де забороняється зображувати
Христа у вигляді старозавітного Агнця, натомість вказується на іконах писати зображення
Спасителя у людській природі [12, 112-114].
Однак з кінця VI cт. ситуація змінюється, у Церкві почали виникати думки, які
вважали, що іконошанування є видом ідолопоклонства. Центром іконоклазму стала
Візантійська імперія, де через лояльність імператорів у VII cт. сформувалася іконоборча
ідеологія. Один із її яскравих представників – імператор Константин V Копронім висунув
релігійну домінанту: Божество не можна зобразити, а хто поклоняється зображенню
людському, по-перше є язичником, бо поклоняється створінню; по-друге, несторіанином,
бо розділяє Христа на двоє, відокремлюючи Його людство від Божества [8, 199].
У період правління цього імператора іконоборство досягло найбільшого розвитку,
проникнувши у свідомість політичної та церковної влади, що призвело до появи
іконоборчого вчення, тобто «псевдобоголівʼя». Прямих творів іконоборців не збереглося,
дізнатися їх аргументи щодо заперечення іконошанування можна із творів християнських
письменників, що полемізували з ними продовж VII-IX століть [8, 200-201].
З появою іконоборства у Церкві в VIII ст. у середовищі християн почали виникати
погляди, що ікони заборонені другою заповіддю Декалогу. Для кращої аргументації
іконоборці поєднували першу та другу заповіді: «Я Господь, Бог твій, Який вивів тебе з
землі Єгипетської, з дому рабства; нехай не буде в тебе інших богів перед лицем Моїм. Не
роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на землі внизу, і що у
воді нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, Бог твій» (Вих. 20: 2-5).
Перша заповідь декларує, що для людини існує лиш один Бог у світі, Який є
Творцем життя, а тому Його буття є предвічним й безмежним. Ці та інші властивості
природи та сутності Божої мають визначати релігійну свідомість старозавітної людини,
котра не повинна прагнути побачити Бога у матеріально-речових предметах, істотах й
явищах світу, про що говорить зміст другої заповіді. Тому в останній книзі Пʼятикнижжя
Мойсея – Второзаконні пророк-законодавець детально пояснює, поклоніння котрим
зображенням буде вважатися гріхом ідолопоклонства для ізраїльського народу: «щоб ви
не розбестилися і не зробили собі статуй, зображень якого-небудь кумира, що
представляють чоловіка або жінку, зображення якої-небудь худоби, що на землі,
зображення якого-небудь птаха крилатого, який літає під небесами, зображення якогонебудь [гада,] що плазує по землі, зображення якої-небудь риби, що у водах нижче землі; і
щоб ти, глянувши на небо і побачивши сонце, місяць і зірки [й] усе воїнство небесне, не
спокусився і не поклонився їм і не служив їм, оскільки Господь, Бог твій, віддав їх усім
народам під усім небом» (Втор. 4: 16-19).
Зміст цього біблійного тексту показує, що перші дві заповіді Декалогу, як решта
інших, мали вказати для ізраїльського народу на його месіанську роль у світі – бути
вибраним народом й взірцем для інших людей у сповідуванні справжньої віри. Всі
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навколишні народи, котрі оточували старозавітній Ізраїль, були ідолопоклонникамиязичниками, в їх релігійних культах практикувалися аморальні й порочні обряди. І якщо
уважно розглядати текст наступних Десяти Заповідей, то можна помітити, що їх метою є
морально-етичне виховання, щоб людина під керівництвом Бога навчилася правильно
розуміти своє призначення й життя у світі.
Заборона у Старому Завіті зображувати Бога, котра містилася в Десяти Заповідях,
встановлювала строгий монотеїзм. І слідуючи цим принципам, людство виховувало
правильну здатність пізнавати Бога, тобто не визнавати будь-яке зображення Бога як
істинне, бо людина не була готовою по-справжньому зрозуміти Його предвічне й
позаматеріальне буття. Тому після другої заповіді Декалогу слідує третя, що містить
настанову: «Не вимовляй імені Господа, Бога твого, марно» (Вих. 20: 7). Це власне є
доповненням попередньої заповіді, бо заборона зображувати Бога й вимовляти Його імʼя є
також ознакою ідолопоклонства, якщо це здійснюється у предикативній чуттєвоматеріальній формі.
Друга й третя заповіді мають однакову мету – навчити старозавітне людство
розуміння, що Бог вище будь-якого матеріального творіння. А якщо Божество людина не
може осягнути у речовій чуттєвій здатності своєї природи, то пошук будь-яких аналогій у
світі є недоречним. І краще зрозуміння другої заповіді слідує зі змісту третьої –
неможливість матеріального зображення Бога підтверджується відсутністю у людини
знать Його справжнього імені. Така послідовність заповідей мала вказувати старозавітним
євреям шукати пізнання Бога через надприродні події їх історичного минулого,
теперішнього й майбутнього. Боговибраність старозавітних патріархів, вихід й звільнення
з єгипетського рабства під керівництвом пророка Мойсея, чудеса сорокарічної подорожі й
багато інших здійснених Богом подій мали підтверджувати істинність їх віри, котра була
побудована на виконанні завіту Синайського законодавства.
Якщо розглядати другу заповідь у суто буквальному сенсі, можна помітити, що її
смислом була цілковита заборона будь-яких зображень Бога. І це з погляду
недосконалості старозавітного людства було правильно, але справжнє християнське
розуміння другої заповіді стає більш повним за умови загального розуміння книг
Священного Писання.
Десять Заповідей даних у Старому Завіті є основою завіту між Господом та
ізраїльським народом. Виконуючи їх, ізраїльські племена мали бути «царством
священиків і народом святим» (Вих. 19: 6). Через це Старий Завіт передає заборону
робити зображення Бога у вигляді людини, тварини й явищ природи, що обожнювали
народи, які проживали навколо Обітованої землі, де мав жити Ізраїль. Бо основою
старозавітного законодавства або Закону Мойсея була віра у Єдиного Істинного Бога,
природа якого вище будь-яких матеріальних речей. Саме це мав зрозуміти ізраїльський
народ, виховавши у собі правильну релігійну свідомість й підготувати світ до пришестя
Месії. І якщо порівнювати перші заповіді Декалогу з іншими частина Пʼятикнижжя, то
можна побачити, що мета другої заповіді заборонити народові вважати, що зображення
божества у різних народів є помилкою. А тому лише євреї мають справжню істинну віру,
котра через дотримання заповідей робить їх богообраним народом. Бо друга заповідь за
поясненням російського дослідника П.Н. Николова «не стосується всіх зображень, а лише
тих, які пов’язані з язичницьким культом, що робить людину рабом творіння, а не
Творця» [10, 15].
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Таким чином, за логікою вказаного богословського міркування, заповідь Старого
Завіту про заборону зображення Бога (Вих. 20: 4 та Втор. 5: 12-19) мала тимчасове
призначення, й була педагогічним засобом, зважуючи на недосконалу релігійну свідомість
старозавітного ізраїльського народу. Бо паралельно із дією другої заповіді Божої, Господь
наказував Мойсею зробити скинію й священні речі, котрі свідчили про безперервну
присутність Бога з ізраїльським народом.
Відстоюючи правильність іконошанування, отці й вчителі Церкви пояснювали, що
не існує суперечності між другою заповіддю Божою та іконою, навпаки іконошанування є
універсальним продовження старозавітної віри й вдосконаленням храмового устрою. І
перший, хто виступив проти іконоборства був патріарх Константинопольський Герман І
(VII ст. – 740 р.), котрий відмовився підписати указ про заборону ікон у 727/730 рр.
Натомість він написав послання до єпископів, у якому пояснював правильність
іконошанування у Церкві, на прикладі другої Заповіді, де забороняється ідолопоклонство,
а не поклоніння іконі. Текст одного із цих послань – «Послання до Фоми єпископа
клавдіопольського» розповідає найбільш детально, яку богословську аргументацію
використовував святий Герман проти іконоборців.
Найперше, він пояснював: що таке ідолопоклонство? На його думку,
ідолопоклонство – це приниження Бога, воно прив’язує людину до ідола, за яким
закріплюється постійне місце перебування й тільки тут обов’язково потрібно звершувати
поклоніння йому. Для прикладу він вказує на культ мусульман поклоніння каменю в
аравійській пустелі. Тоді як християни не обмежені у своїй вірі ні простором, ні місцем, ні
часом; християни вірують «в єдиного Бога Отця і Сина і Святого Духа, Трійцю
нестворену, вічну, незмінну, невидиму, єдиносущну та єдинопрестольну; сповідують
також олюднення Сина Божого» [2, 160]. Тому християнська віра необмежена, вона
універсальна, бо має не земне призначення, а небесне, бо прославляє Істинного Бога,
Котрий хоче нас звільнити від гріха. Ідолопоклонство, навпаки, є приховуванням пороків,
із якими боролися святі, котрі зображені на іконах. Заради чистоти життя вони йшли на
смерть, бо були справжніми віруючими, через це їх зображують на іконах. Ікони, як
пояснює святитель, служить підтвердженням, що євангельське вчення Христа виконується
з точністю, й вони служать прославлення Господа.
З’ясувавши, що ікона не є ідолом, далі він переходить до пояснення: чому християни
зображують Господа Ісуса Христа. «Зображати образ Господа, – говорить Герман, – на
іконах у тілесному Його вигляді потрібно заради викриття єретиків, які говорять, що Він
не міг істинно стати людиною, а також для керівництва тим, які не можуть піднятися на
висоту духовного пізнання, й мають потребу у деякому тілесному засвоєнні почутого…»
[2, 163].
Ікона, за його переконанням, це живий доказ, що Бог прийшов на землю для
спасіння людини й Він здійснив це. Християни ні в якому разі не поклоняються
матеріальним предметам, із яких зроблена ікона, вони прославляють зображення, через
яке Невидимий Бог дарує спасіння. Це поклоніння є «у дусі й істині», прикладів такого
вшанування є дуже багато у Священному Писанні; всьому, де людина відчувала й бачила
дію Бога над собою вона поклонялася, прославляючи Його. Найкращий спосіб поклоніння
людині Богові був через Ісуса Христа, також християни поклонялися Його Матері
Богородиці, вшановували їх як рятівників людства.
Ніде в історії Церкви, від початку християнства, не можна побачити, щоб віруючі
противилися цьому шануванню й прославленню Господа. Чим більше християнство
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поширювалося тим багато з’являлося ікон, які передавали не тільки зображення Христа й
Матері Його, а події з історії спасіння, записані у Священному Писанні.
Хто заперечує іконопис, указуючи на заповідь Божу (Вих. 20: 4-5), слід звернути
увагу не тільки на одну її, а на інші та на все Священне Писання, метою котрого є, як
говорить Герман, навчити: «божественне єство невидиме й неосяжне й не повинне
вважатися подібним до чогось видимого й вираженого у здогадках й домислах, якими
висловлюється тільки чуттєве пізнання» [2, 165].
Підтримуючи святителя Германа, у полеміку з іконоборцями вступає преподобний
Іоана Дамаскін (675-770 рр.). Він продовжує боротьбу на захист ікон й збагачує
роз’яснення другої заповіді Декалогу новими доказами. Майстерність його екзегези й
богословських пояснень яскраво демонструють твори «Три захисних слова проти
хулителів святих ікон» й «Слово на поклоніння святим іконам».
Загальний зміст цих творів присвячений поясненню другої заповіді Декалогу, але в
них також викладаються різні думки присвячені проблемі іконоборства. Наприклад, він
доводить що іконошанування виникло від самого початку християнства, найдревнішою
іконою є образ «Спаса Нерукотворного», котрий особисто Ісус Христос передав для царя
Едеси Авгара, що зцілив його від недуги. Цю історію він вважає апостольським
передання, тому іконошанування є древнішим за іконоборство, котре, на його думку, є
черговою спокусою диявола проти істинної віри [3].
Подаючи багато історичних фактів й древніх традицій Церкви, Дамаскін детально
заглиблюється у пояснення другої заповіді, пояснюючи її сенс із різних сторін: біблійноісторичної та богословсько-екзегетичної. Для цього він використовує всі книги
Священного Писання й весь інтелектуальний досвід християнства попередніх століть,
розкриваючи, таким чином, що друга заповідь Декалогу не має ніякого зв’язку до
іконошанування. Вона не тільки нічого не говорить про ікони, а навпаки підтверджує, що
іконопис є основою вираження християнської віри.
У своїх творах преподобний визнає, що Священне Писання не містить прямих
вказівок про ікон й іконошанування, але також там немає твердження про обов’язковість
шанування хреста та інших сакральних речей, проте це походить від самого початку
християнства. І якщо друга заповідь вказує на заборону ідолопоклонства, то її зміст ніяк
не стосується іконошанування. Сенс цієї заповіді у Старому Завіті має історичне
призначення – виховати ізраїльський народ у чистій вірі, щоб він став носієм спасіння для
інших народів. Тому старозавітні євреї не зображували Бога у вигляді людини, тварини чи
явищ природи.
Пояснюючи другу заповідь Мойсея, він відповідає на питання: чому Старий Завіт
забороняв робити зображення Бога? Бо, за його міркуванням, старозавітна людина не була
готова пізнати природу Божества, тому Бог відкривався їй за обставин, які вони не могла
описати й зобразити, про що говорять слова ап. Павла: «Бог, Який багаторазово й
рiзноманiтно говорив здавна отцям через пророкiв» (Євр. 1: 1). Це потрібно розуміти, як
він пояснює, що «Лікар душ (Господь) тим, які перебували ще у дитинстві, знесилені
хворобою ідолопоклонства, вважали ідолів богами, поклонялися їм як богам, відкидали
цим поклоніння Богу, прославляли Його творіння, заборонив робити це» [4].
Але їх релігійне життя також мало ознаки матеріальних предметів, бо служіння
Істинному Богові є видимим, тобто предметним поклонінням. Що виражалося у побудові
скинії, старозавітного храму, Ковчегу Завіту, де зображувалися ангели-херувими, які
нагадували Ізраїлю про недоступність через гріх пізнати Бога. Дозвіл зображувати
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херувимів у Старому Завіті пояснюється наміром Бога вказувати, що за гріх Він буде
карати народ, тому ангели у Біблії є носіями покарання за пороки.
Інша ситуація виникла у Новому Завіті з пришестям й воскресінням Господа Ісуса
Христа й стосовно цього Іоан Дамаскін пояснює: «Безумним безбожжям був би намір
зображати Божество так, як вона існує Саме по Собі. З цієї причини у Старому Завіті
ікони не використовувалися. Але потім милосердний Бог із своєї милості, організовуючи
наше спасіння, явився в образі істинної людини, але не в подобі лиця людського, як
колись з’явився Аврааму й пророкам, але явив Себе істинною людиною, ходив по землі,
жив з людьми, творив чудеса, постраждав, розіп’ятий був на хресті, був похований потім
воскрес й вознісся на небеса – тоді все те, що було в дійсності, все те, що бачили люди,
але те, що не бачили ми…записане було для нашого навчання та нагадування, щоб ми, не
бачивши, почули, увірували, отримали блаженство (вічне). А так як не всі здатні знати
Писання…то святі отці одностайно вирішили зобразити все це на іконах для швидкого
нагадування…» [3].
Після боговтілення Сина Божого людство отримало пряме свідчення життя Бога не
землі, бо Господь Ісус Христос за словами ап. Павла: «є образ Бога невидимого» (Кол. 1:
15). І людська природа Спасителя була підставою вважати Його зображення, а разом з тим
образи інших богоугодних осіб (Богородиці, старозавітних праведників, патріархів й
пророків, а потім апостолів та святих), виконанням старозавітних пророцтв про пришестя
Бога в людській природі. Тому на іконах у Церві зображують не вигадані людиною істоти,
а богообрані особистості, котрі свідчать, що спасіння людського роду здійснилося й
продовжує тривати. Підтверджуючи це у своїх повчаннях, Іоан Дамаскін заперечує
іконоборців, указуючи, що зображений на іконі образ, якому поклоняються християни, є
прославлення самого Бога й пізнанням Його. Згідно історії Старого Завіту Бог відкрив
себе людині, тобто об’явив Себе світові, давши людині видимий первообраз, тобто
видиму ознаку своєї присутності й влади, що був доступний здатностям тілесної та
духовної природи людини. Таким первообразом була скинія споруджена Мойсеєм та
священні речі, що були в ній, бо за його поясненням: «скинія являла собою подобу
багатьох зображень, бо Бог сказав Мойсею: «Дивися, зроби їх за тим зразком, який
показано тобі на горі» (Вих. 25: 40)…Священне Писання осуджує лише тих, які
поклонялися ідолам й хто приносив жертви демонам» [3].
За поясненням Дамаскіна, до пришестя на землю Сина Божого, людство не мало
справжнього пізнання про природу й сутність Божества. Проте ікона створена за
прикладом старозавітних зображень ангелів-херувимів, які у Старому Завіті завжди були
присутні у момент Божественного Об’явлення. У Новому Завіті Бог об’явив Себе через
Свого Сина, тому ікона й іконошанування в Церкві з’явилися в результаті новозавітного
одкровення Бога людству. Через це ікона немає ніякого стосунку до язичництва, вона
наслідок спасіння Богом людства. Хто заперечує й нищить ікони, знищує докази спасіння,
руйнує істинну віру і є послідовником справи лукавого, якими є іконоборці. Котрим він
аргументовано доводить, що ікона не має ніякого зв’язку чи подібності до ідольських
зображень, бо зображення на іконі присвячене «істинному Богові – втіленому, й рабам
Божим, друзям, які проганяють полки демонів» [4].
На правильність іконошанування в Церкві він наводить приклади із творів
попередніх отців й вчителів Церкви, але основним його доказом є пояснення несумісності
вважати ікони ідолами. Навпаки, за його доказами, іконоборство є продовженням
язичництва, бо заперечує свідчення істинності християнської віри, а саме боговтілення
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Христа, Його чудеса, хресні страждання, воскресіння та подвиги святих. Причиною
іконоборства є спокуса диявола, щоб відвернути людину від Бога, щоб вона не могла
бачити «зображення Господа й через нього освячуватися» [4].
Захищаючи необхідність іконошанування у Церкві, преподобний вказує, що
зображення на іконі краще допомагає зрозуміти й пам’ятати про істинність християнської
віри, бо «часто через неуважність ми забуваємо про страждання Господа, поглянувши на
зображення розп’яття Христа, ми відразу згадуємо Його рятівні страждання і,
припадаючи, поклоняємося не предмету, але Тому, зображенню Кого ми бачимо перед
собою; бо ми поклоняємося не тому матеріалу, з якого зроблене Євангеліє, а записаному в
ньому слову Божому; так само ми поклоняємося не тому матеріалу, з якого зроблений
хрест, але зображеному хрестом розп’яттю Христа» [3]. Такі самі доведення він
застосовує до ікон Богородиці та святих, говорячи наступне: «та честь, яку ми віддаємо
Богоматері, належить Втіленому від Неї…мужні подвиги святих угодників Божих,
зображені на іконах, запалюють у нас відвагу, наполегливість для наслідування їх чеснот і
до прославлення Бога, бо як ми казали, та честь, яку ми надаємо прославленим
подвижникам, зображеним на іконах, є свідчення нашої наполегливості перед Господом, і
крім того, та честь належить істинному первообразу» [3].
В іконі, як стверджує преподобний, людина видимо бачить здійснення
Божественного Одкровення, котре впливає на зміну її природи, тобто матеріального тіла й
нематеріальної душі. Що найперше відображається в іконі, котра поєднує у собі
божественне й людське, видиме й невидиме, подібно до того як влаштованою є людська
природа. «Так через посередність іконного живопису, – пояснює Дамаскін, – ми
споглядаємо зображення тілесного Його виду, чудес й страждань, освячуємося й повністю
насичуємося, радуємося й вважаємо себе щасливими, через це стаємо побожними й
поклоняємося тілесному Його образу. А бачачи тілесний Його вигляд, ми розуміємо,
наскільки можливо, також й славу Його Божества. Бо ми складаємося із двох частин –
душі й тіла, душа наша покрита тілом ніби завісою, тому на неможливо без тілесного
прийти до духовного. Подібно до того як через чуттєві слова, які ми чуємо тілесними
вухами, ми розуміємо духовне, так через тілесне пізнання приходимо до духовного. Тому
Христос прийняв тіло й душу, бо тіло й душу має людина. Через це з двох частин
складається хрещення: із води й духа, так само як свята трапеза (тобто причастя тіла і
крові Христа), молитва й псалмоспіви; все – подвійне: тілесне й духовне…» [3].
Через це диявол, як стверджує Іоан Дамаскін, прагне знищити ікони. Поклоняючись
іконі ми прославляємо Господа, що дав нам можливість побачити мету своєї природи,
відродити свою справжню сутність, очистивши її від гріха. В іконі християнин бачить не
ідола чи кумира, він усвідомлює, що людина є образ Божий, котрий видимо зображений
для пізнання, що через гріх без Спасителя ми не могли зрозуміти.
Переважна більшість дослідників богословської творчості преподобного Іоана
Дамаскіна вважають, що він не є творцем концептуальних богословських думок, й
узагальнює та систематизує попередній віровчальний досвід Церкви. Але не можна
заперечувати, що він є основоположником православного християнського вчення про
ікони й іконошанування. Це коротко можна висловити у таких загальних тезах, що
іконошанування: по-перше виражає волю Божу, бо передає зміст біблійних подій; подруге, доводить людині спасіння через Господа Ісуса Христа; по-третє, показує нові
виміри антропологічного буття людини – образ Божий у нашій тілесно-духовній природі.
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Богословські пояснення іконошанування, викладені у творах святителя Германа й
преподобного Іоана Дамаскіна, стали основою для формування догмату про шанування
ікон у Церкві, котрий був прийняти на Сьомому Вселенському соборі 787 р. у місті Нікеї,
в Малій Азії. Проте на цьому іконоборство не припинилося серед християн, хоча
ідеологічна складова цього єретичного напрямку була вичерпаною. Кінцева перемога
православного віровчення над іконоборством відбулася в 843 р. першої неділі Великого
посту, котра називається у Церкві «Торжеством православ’я» [14, 137].
Велику роль у цій боротьбі відіграв преподобний Феодор Студит (759-826 рр.), який
був ігуменом Студійського монастиря в Константинополі, що прославився своїм
супротивом іконоборству. Він став очевидцем як 813 р. візантійська іконоборча
аристократія насильно захопила владу й поставила імператором популярного полководця
Лева V Армянина (813-820 рр.). Очоливши державу, він відразу розпочав відродження
іконоборства й доручив монаху Іоану Граматику (пізніше патріарху, Іоану V (837-843 рр.))
зробити компендіум біблійних й святоотцівських текстів проти вшанування ікон.
Іконоборці розуміли, що насильні заходи проти ікон викличуть громадянську війну в
імперії, остаточно розділять Візантію та західне християнство. Вони вирішили
організовувати іконошанувальниками публічні диспути, де б викривали їх й доводили
правильність іконоборства. Однак у цій боротьбі вони зустріли новий опір, який зміг
поступово ліквідувати противників ікон. На чолі православної спільноти, на захист
іконошанування став преподобний Феодор Студит (759-826 рр.), який розумі методику
нової боротьби іконоборців і вирішив скористатися їх підходом у цьому протистоянні.
Він детально дослідив погляди іконоборців й вирішив, що вони не розуміють сенс
ікони, точніше: що значить образ написаний на іконі? Адже вони стверджували, що
поклоніння іконі є вшановування матерії – не Бога, бо Його зобразити неможливо. На це
преподобний відповів, що ікона передає не матеріальне тіло й Божество Христа, вона
передає іпостась, котра об’єднує духовну та матеріальну природи [14, 138].
І проти іконоборців він пише три твори у формі діалогу між православним та
єретиком «Перше, друге та третє спростування іконоборців». Розуміючи, що вони
змішують поняття Божої природи та іпостасі в іконі, Феодор Студит намагається довести
їм, що ікона немає нічого спільного із природою Божою. Для прикладу порівнює вчення
про боговтілення Ісуса Христа з образом Спасителя на іконі, бо людська природа
Спасителя поєдналася з Божественною Іпостассю. І на іконі зображується зовнішній,
тілесний вигляд Іпостасі втіленого Господа, бо святість ікони в благодаті іпостасі, котра
на ній зображується. Розмірковуючи над цим у бесіді з єретиком-іконоборцем, він
стверджує наступне: «Христос зображується на іконі, невидимий стає видимим; отримує
природнє описання Свого тіла Той, Хто за своїм Божеством є неописаний, щоб те й інше
(єство) відчувалося в дійсності…Таким чином зрозумій, що Христос залишається
неописаний і в той час, коли Він зображується (на іконах). Такі самі ж і властивості Його:
одні є властивостями Його неописаної природи, в яких пізнається Бог; інші – властивості
Його описаної природи, в яких виявляється людина. Ці властивості не утворили чогось
нового, не перестали бути тим, якими вони були і не змінилися одні на інші – це було б
змішанням, якого ми уникаємо; але Він за іпостассю залишається один й той самий,
маючи у визначних межах не змішаний початок тієї й іншої Своєї природи. Тому або
визнай описання, бо, якщо ти незгоден, запереч також видимість, відчуття й сприймання і
все, що стосується цих категорій, а потім ти відмовишся визнавати навіть те, що Слово
стало плоттю, а це вже – вершина нечестя» [15].
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Ми поклоняємося Єдиному Богу, пояснює Феодор Студит, Єдиному за природою в
трьох Іпостасях – Отця, Сина й Святого Духа, через це ми не можемо Його описати,
побачити наяву. Будь-яке визначення щодо Божої сутності ми розуміємо апофатично,
через заперечення того як Він може бути висловлений у нашому розумі. Тому заповідь
друга Декалогу має такий сенс, щоб не можна було Господа прирівнювати до якихось
матеріальних істот, предметів, явищ, бо ми, як він говорить: «не знаємо як Бог існує або
хто Він є, тільки Він знає про Себе Сам» [15].
Священне Писання чітко навчає людину не роботи й не поклонятися ідолам, але
ікона не ідол, ікона – це зображення, того що людина бачила, не вигадала. Відповідно
ікона є образом, тобто образом творіння Божого, що сказав Господь, коли створював
людство (Бут. 1: 26). Образ Божий не може бути ідолом, це в біблійних книгах не
говориться; ікона хоч створюється із матеріальних речовин, але вони не перетворюють її
на ідола. Безумством є вважати й ототожнювати предмет з його властивостями, відповідно
«Христос та Його зображення – одне і теж; але за природою Христос інший, інше Його
зображення, хоча за нероздільним їх найменування вони – одне й те саме [15].
Чіткість розділення між природою та ім’ям потрібно застосовувати до ікони,
матеріальна природа ікони та її найменування в зображеннях не можуть вважатися
тотожними. Їх існування є обумовленим, але не спільним, тому преподобний Феодор
пояснює: «хто буде розглядати природні властивості ікони, то він не тільки не може
сказати, що він бачить Самого Христа, але навіть не може сказати, що він бачить Його
зображення. Вона може бути деревом або фарбою, або золотом, або сріблом, або чимось
іншим із різних матеріалів, від яких отримує саме ім’я. Якщо увага звернена до
зображення, що схоже з первообразом, то (ікона) називається Христос або зображенням
Христа; але Христом (називається) за однаковістю найменування, зображенням Христа
вона називається через відношення до Нього, бо образ є виглядом саме первообразу, так
само імʼя є іменем того, що ним назване» [15]. Щоб іконоборці зрозуміли діалектику
відмінності між предметом та іменем чи назвами властивостей, котрі позначають його
видимість або реальність, він наводить приклад із Священного Писання про створення
Мойсеєм із наказу Божого двох ангелів-херувимів для скинії: «створи «два золотих
херувими» (Вих. 25: 18), але не зображення херувимів. Зауваж, що тут зовнішній вигляд
названий одним іменем із справжнім предметом» [15].
Так само відбулося з тілом Господа, де було Божество у видимій природі Христа як
людини. Хоча людська природа обмежена порівняно з Божественною, але без її наявності
не можна було зрозуміти: хто страждав людина чи Бог? Страждала людська природа не
Божественна, тому в іконі зображується не вона, її зовнішній вигляд, який допомагає
описати Божество Христа або божественне походження іпостасі кожної людини. Тому
якщо сказати, говорить Феодор: Божество присутнє в іконі, не погрішить проти істини.
Воно, звісно, присутнє також і в зображенні хреста й в інших божественних предметах,
але не за єдністю природи, бо ці предмети – не тіло божественне, але через їх до Нього
відношення, так як вони з’єднані в благодаті й честі» [15].
Отже, преподобний Феодор Студит наголошує, що слід вважати ікону не ідолом,
який заміняє Божество, а образом, який передає видимість іпостасі, в котрій була освячена
людська природа через благодать Божу. В загальному можна стверджувати, що головною
концепцією на захист іконошанування є твердження, що в іконі передається іпостась –
особистість, котра підкорила свою природу, подолала гріх й освятилася в благодаті Божій.
Тому благодать діє на людину через особистість, де природа, засвоюючи її дію, стає
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причетною до Божества. Так людина обожнюється, тобто стає Богом за благодаттю, але за
природою створення є людиною. Поклоніння іконі є не вшанування її матеріальності, а
зображеній іпостасі, котра освячена благодаттю Божою, передає цю дію на тілесно-речові
зображення ікони й на матеріал, із яких вона зроблена.
Це зв'язок подібний до того як відбулося боговтілення Спасителя, бо природу не
можливо відокремити й уявити без іпостасі. У догматі боговтілення міститься заперечення
іконоборства, тому що Бог явився у світі через людську природу, а якщо Він став
подібний до нас, тоді чому ми повинні не вшановувати Його тілесне зображення?
Відповідаючи на це запитання іконоборцям, Феодор говорить, що заперечувати
вшанування зовнішнього вигляду Господа є невизнанням догмату боговтілення, що є
прямим спотворенням християнської віри. Відповідно на іконах не зображенні вигадані
істоти, на іконі зображується те, що стосується нашого спасіння, те через що Бог вияви
Свою святість – благодать, котра освятила світ.
Ікона передає святість, яку отримали від Бог люди через Сина Божого, стверджує
Феодорит, тому в ній виражаються різні ступені святості, це залежить хто на ній
зображений. Перше місце цій святості належить Господу Ісусу Христу, далі Богородиці,
апостолами, мученикам тощо. Така ієрархія святості передається в іконах, вона залежить
від того наскільки значущим для спасіння є зовнішнє зображення іпостасі, стосовно цього
він пояснює: «ставлення до святості зображення святого далеко стоїть від тих священних
предметі, котрі називаються «святе святих». Узагалі, всьому що є святим потрібно
поклонятися, хоча одне поступається іншому в святості поклоніння, те чому зовсім не
потрібно поклонятися позбавлене святості. Ти переконай мене, де і коли назване святим,
не було б достойним поклоніння» [16].
Преподобний Феодор Студит проти іконоборців написав найбільше творів від усіх
отців й вчителів Церкви, які відстоювали істинність іконошанування. У своїх працях він
порушує різні питання щодо іконошанування, висуває докази із Священного Писання,
історії Церкви, творів християнських письменників, догматично-богословські пояснення.
Його вчення про іконошанування стало підсумком 150-річноїх боротьби православного
віровчення із цією єрессю, увійшовши до антології православного догматичного
богослівʼя. Оцінюючи його працю, можна повноправно стверджувати, що завдяки
Феодору іконоборство остаточно втратило вплив на християнське віровчення, поставивши
кінцеву крапку на цій єресі. Через це внесок преподобного у розвиток такого напрямку
догматики як «богослівʼя ікони» робить його геніальним православним богословом,
ставлячи його в один шерег із такими інтелектуалами християнського віровчення як:
святитель Григорій Богослов, святитель Василій Великий, преподобний Симеон Новий
Богослов та святитель Григорій Палама.
Висновки і пропозиції. На текстах Священного Писання ґрунтується вчення
Православної церкви про іконошанування, що часто у богословській літературі
визначається як «богослівʼя ікони». Біблія не передає точних визначень щодо
іконошанування, але її богодухновенний текст не заперечує, що зображення ікон може
суперечити християнському віровченню. Це чітко помітили отці й вчителів Церкви, які,
заперечуючи іконоборство, пояснювали значення другої заповіді Декалогу на прикладі
існування у часи Старого Завіту зображень ангелів-херувимів. Які свідчили про намір
Бога показати людині необхідність її спасіння, котре здійснив Господь Ісус Христос,
ставши першою іконою для людства. І завдяки боговтіленню Спасителя віруючі побачили
нові перспективи буття людини у світі, що передається в зображеннях на іконах.
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Розуміння природи ікони у контексті догмату боговтілення стало вагомими доказом у
боротьбі з іконоборством, що має також не менш важливе значення у житті сучасної
Православної Церкви, котра продовжує зберігати незмінно істинну віру, правильне
святоотцівське вчення про іконошанування. Актуалізація богословського розуміння ікони
на прикладах Священного Писання й святоотцівської літератури зможе не тільки
заперечити негативні погляди деяких християн щодо ікон, але й повернути поступово
життя всіх віруючих в єдиній Христовій Церкві.
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священик Корнелій ХРУЩ,
кандидат богословських наук, секретар РДС
ПРАВИЛА СЬОМОГО ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ
На сьомому Вселенському соборі святими отцями в 787 році було прийнято 22
правила. Перше правило говорить, що всі, які прийняли священицьке достоїнство, повинні
керуватися правилами православної церкви1. Єпископ Никодим ДалматинськоІстрійський пояснює це так: «тим, що прийняли священичий сан, знали і свято зберігали
правила, які видані законною церковною владою: із тих правил повинні навчатися, як
потрібно поводитися і як управляти ввіреною паствою, канонічні правила повинні бути
священним особам «свідченням і керівництвом»… Всім цим правилам собор надає
однакову важливість, бо укладачі їх були «від одного Духу просвічені»»2.
Друге правило доповнює перше і зобов’язує всіх кліриків «обов’язково знати
Псалтир, нехай так і весь клір напоумляє навчатися з нього. Також ретельно
випробовувати його митрополиту, чи має старанність із міркуванням, а не мимохідь,
читати Священні правила, і Святе Євангеліє, і книгу Божественного апостола, і все
Божественне Писання, і чинити за заповідями Божими, і вчити доручений йому народ»3.
Також і тих, хто цю постанову не виконує, не рукопокладати. Тут поряд із знаннями
церковних правил потрібно і вдосконалення в Священному Писанні. Особлива увага
приділяється книзі Псалтир, як говорить Зонара «щоб таким чином і народ настановляв,
щоб ті вчились»4.
В древній церкві був звичай, що не тільки священні особи, але і мирські люди
завчали на пам’ять псалми і співали їх не тільки в храмі, але й на роботі. Псалми Давида
були найулюбленішими піснеспівами у народі. Цим користувалися священики і єпископи.
Таким чином, при необхідності тлумачили їм псалми і використовували їх як засіб для
навчання в поведінці в дусі християнської церкви. Проте з плином часу це було забуто і
народ залишився без тієї духовної їжі, яку давало прочитання псалтирі. І відбулося це в
першу чергу через провину самих священиків. Тому і сьомий Нікейський собор звернув на
це увагу, щоб повернути давню добру традицію.
«Ще окрім знання в Священному Писанні, яке повинен знати єпископ для виконання
своєї служби, він особливо повинен орієнтуватися в Псалтирі»5. Наступна думка правила
говорить про те, що кандидат в єпископи повинен добре знати, окрім Священного
Писання, і канонічне право. Тоді тільки заслуговує єпископської хіротонії. Також він
повинен бути проекзаменованим від місцевого митрополита. Митрополити старанно
повинні поставитися до цієї справи. Щоб не залишити народ в небезпеці.
1
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Третє правило даного собору говорить про обрання пресвітера та єпископа. Воно
недопустиме, якщо того, кого мають святити, залучить мирських начальників. А якщо і
відбудеться це свячення, то повинен і він, і спільники його відлученими бути. Правило
повторяє 30 Апостольське і 4 правило 1 Вселенського Собору, також на нього дає
тлумачення Вальсамон6.
Зонара писав: «Старе зло; бо і в давнину бувало щось незаконне, і начальники,
спираючись на свою владу, обирали єпископів, і веліли бути пресвітерами і дияконами.
Отже, собор забороняє це, наводячи апостольське правило, яке відкидає і разом відлучає
того єпископа, який отримає єпископську в церкві владу через начальників, вважає це
гідним великого покарання, і не тільки його, а й спільників. А визначає, щоб той, хто має
бути зведеним в єпископство, обирався єпископами»7.
4, 5 і 19 правило Сьомого Вселенського Собору містять вказівки і погрози тим, які
винні в гріху симонії, причому в 19-му каноні поряд з симонією вказується і на постриг
монахів за винагороду. 5-те правило говорить не про висвячення за винагороду, а про
більш тонкий гріх. Никодим (Мілаш) говорить так: «знову новий вигляд симонії, проти
якого і це правило. Були з багатих сімей і такі, які перед тим як вступити в клір,
приносили в ту чи іншу церкву грошову винагороду як благочестивий дарунок Богу.
Зробившись кліриками, вони забували своє благочестя, з яким приносили свій дар, а
виставляли як деяку заслугу перед іншими кліриками, які без грошей, проте за заслуги,
отримали церковний чин, і відверто паплюжили цих останніх, бажаючи отримати собі в
церкві переваги над ними. Це призводило до безпорядків в церкві, проти яких і видані ці
правила»8.
Причому, як продовжує автор: «правило визначає, що за такі хвастощі ці люди
повинні бути поставлені на останній ступінь їх чину, відповідно, повинні бути між
рівними по чину останніми, тим самим спокутувати гріх гордості»9.
Наступне правило повторює 8 правило Трульського собору: «Оскільки є правило,
яке говорить: двічі на рік у кожній області належить бути канонічним дослідженням,
через зібрання єпископів, а преподобні отці шостого Вселенського Собору, беручи до
уваги певні обставини, котрі утруднюють зібрання у певному місці і складнощі мандрівки,
визначили, без усякого відхилення та вибачення один раз на рік бути Собору, і
погрішності виправляти, то і ми це правило відновлюємо, і якщо знайдеться якийсь
начальник, що забороняє це, нехай він буде відлучений. Якщо ж хтось із митрополитів
зневажить виконати це, не через необхідність чи насильство, або з якоїсь іншої поважної
причини, такий нехай підлягає єпитимії за правилами»10.
Як видно з цього правила, світські начальники інколи перешкоджали зібранням
таких соборів. Проте згідно з церковним правом влада не мала права перешкоджати цим
зібранням, бо це право належало винятково церкві. Відповідно до цього всякий чиновник,
який перешкоджатиме зібранню соборів, повинен бути відлученим від церковного
спілкування. Право на скликання цих соборів належить митрополиту, і якщо він з яких6
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небудь причин перешкоджатиме соборному зібранню, то і він підпадає під дію цього
правила.
Закінчується правило і засторогою вимагати митрополиту на зібранні цих соборів у
підпорядкованих йому єпископів що-небудь у вигляді нагороди за працю. А якщо візьме з
примусом що-небудь то повинен тому повернути вчетверо. Проте не забороняється давати
щось митрополиту добровільно.
Сьоме правило говорить, що за тим, що відкинули чесні ікони, то занехаяли й інші
деякі благочестиві звичаї11, зокрема, відкинули мощі та мучеників. А особливо мощі, які
знаходилися в основі всякого храму під вівтарем, і таким чином, єретичні єпископи
освячували нові храми без покладення святих мощів. Нечестивий цей порядок отці
сьомого Вселенського Собору називають противним Писанню і Переданню, і засуджуючи
такі діяння з наказом відновити те, що єретиками нечестиво викинуто з церкви. І
залишити церковне правило, яке наказує, що при освяченні нового храму потрібно класти
під вівтар мощі мучеників, і нехай відлучений буде всякий єпископ, який дозволяє собі
освятити храм без святих мощів12.
У восьмому правилі отці Собору наказують відлучати від церковного спілкування
осіб «єврейського віросповідання», які «оманливо роблячись християнами, таємно
відкидають Його, і приховано суботствують», проте якщо хто з них щиро до віри
навернеться і сповідує її від усього серця, урочисто відкидаючи єврейські їхні звичаї та
справи, щоб через те й інших викрити та виправити, цього приймати та хрестити дітей
його, й утверджувати їх у відкиданні єврейських вигадок. Якщо ж не такі будуть, зовсім
не приймати їх13.
Вальсамон у тлумаченні на це правило говорив: «Деякі юдеї, піддавшись
звинуваченнями по якихось справах і бажаючи уникнути їх, переходили в православну
віру і показували вигляд, що вони християни, а насправді мислили по-юдейському, таємно
святкуючи суботи, і принижували наші обряди. Вони хрестили і дітей своїх і робили щось
інше благочестиве, щоб краще здаватися православними. Отже, отці кажуть, не брати
таких ні в яке спілкування, не дозволяти їм хрестити своїх дітей і не дозволяти їм
купувати християнського раба, але відкрито жити – юдействуючи. Якщо ж хто з них від
іудейської релігії навернеться до православної віри з чистою совістю і без необхідності від
щирого серця урочисто відкине їх, і сповідуватиме християнство, – такого приймати в
спілкування і дітей його хрестити зі спостереженням, щоб вони утримувалися від
іудейських переказів і звичаїв. Отже, зауваж це і для тих священиків, які хрестять дітей
агарян»14.
44 глава 1-го титулу 1-ї книги Василік каже: «юдеї давно виявляли намір бути
християнами, щоб, перебуваючи в церкві, уникнути звинувачення проти себе, або
стягнення з них боргу, якщо не сплатять боргу, або не визволиться від звинувачень, не

11
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повинні бути прийнятими в клір»15. Також ще 47-й розділ тієї ж книги і титулу вказує:
«юдей не повинен мати християнина рабом і не обрізувати його оприлюднено; і єретик не
повинен мати рабом християнина»; і 54-й розділ: «жоден самарянин не повинен мати
слугою християнина, але разом з тим як набуває його, негайно оголошує його вільним;
якщо ж слуга буде однакового з ним іновір’я, то нехай буде дозволено йому, по прийнятті
християнської віри, негайно отримати і римську свободу»16.
Дев’яте правило говорить, що робити з всіма творами іконоборців, які отці назвали
брехливими писаннями і прирівнювали їх до дитячих байок і шалених глумлінь. В
грецькому тексті останнє слово, як тлумачив Зонара, було написано як «вакханки» – це
був хор шалених жінок, які слідують Діонісу, а Діоніс вважався у греків богом, який
спостерігав за п’янством і сам упивався і був божевільний. І так як вакханки, коли були
одержимі, нічого не робили здорового, а лише видавали несамовиті рухи, то і за словами
отців собору, хто написав ці твори, були під впливом несамовитого розуму, а не
користувалися здоровим глуздом17.
Причому правило закінчується тим, що всі ці писання повинні бути передані в
Константинопольську єпископію для збереження разом зі всіма єретичними книгами, за
якими наглядав великий хартофілакс. Осудженню не підпадають ті люди, які ці книги
спалювали, щоб інші не читали. Але якщо хтось збереже чи буде утримувати їх в себе
вдома, той піддається покаранню відлучення18.
У 10-му правилі клірикам забороняється займатися мирськими справами: «Якщо ж
знайдеться хтось, що обіймає мирську посаду у названих вельмож, або нехай залишить її,
або нехай буде виключений»19. А всім, хто має необхідність фінансової допомоги, канон
говорить: «Краще нехай іде навчати отроків та домочадців, читаючи їм Божественне
Писання, бо для цього і священство отримав»20.
Одинадцятий канон Сьомого Вселенського Собору говорить про економа в кожній
церкві. Цю посаду передбачає вже раніше видане 26-те правило Халкидонського Собору.
Отці Сьомого Вселенського Собору в доповнення до канону 4 Вселенського Собору
приписували митрополитам ставити економів і в тих церквах своєї області, в яких це не
зробили місцеві єпископи, а єпископам Константинопольським належало це право в
аналогічних випадках застосовувати і до митрополитів, скоріше за все, до митрополитів,
які перебували під їхньою юрисдикцією21.
12-те правило говорить про майно церкви, що його заборонено віддавати, дарувати
чи продавати – відчужувати в будь-якому випадку22, хто це посміє зробити, той повинен
бути вигнаним з єпископії чи монастиря відповідно23.
15
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Біди, про які говорить 13-те правило, буди через іконоборство. Найперше через
іконоборство постраждали православні єпископи і монахи. Багато хто з них повинен був
залишати свої церкви і монастирі й тікати в пустинні місця. Тому приміщення монастирів
і церков залишалися порожніми; різні особи присвоювали їх собі і переробляли на житло.
Відносно імператора Копроніма-іконоборця історія свідчить, що він давав накази
перетворювати православні монастирі у військові казарми. Тому-то і Отці Собору
просили, щоб ті церкви і монастирі, які незаконно було відібрано у православних, було
повернуто. І якщо це не буде зроблено добровільно, то тоді примусово24. «Якщо ж не так
(зроблять), тоді тих, хто у священичому чині, наказуємо позбавляти священства, а ченців
або мирян відлучати як засуджених від Отця, і Сина, і Святого Духа, і нехай вкинуться
туди, «де черв їхній не вмирає і вогонь не вгасає» (Мк. 9, 44). Бо вони голосу Господньому
противляться, Який творить: «не робіть дому Отця Мого домом торгівлі»» (Ін. 2, 16)25.
Відповідно до правила 15 Лаодикійського собору, а пізніше і 33-го Трульського
собору, ніхто з амвону в церкві не посміє читати чи співати, якщо не удостоєний
священного постригу, і не отримує за правилами благословення від свого архіпастиря,
тобто без хіротесії. Видано наступне правило було тому, що під час собору бувало таке,
що дехто з церковного амвону співав чи читав, не маючи хіротесії, а посилався на те, що в
дитинстві прийнятий був у церковне служіння, носив косу як клірики і одежу кліриків.
Отці собору забороняють це тепер, посилаючись на існуючі вже правила, про що йде мова
в 14-му правилі Сьомого Вселенського собору26.
А оскільки єпископу може бути важко постановляти повсюди кліриків, то правило
дає доповнення про можливість робити це хорєпископам і ігуменам. Хорєпископи з
дозволу єпископа можуть постановляти читців. Щодо ігуменів, то в тлумаченнях
Вальсамона правило дозволяє постановляти читців у своєму монастирі, якщо має
пресвітерський чин і законно поставлений від свого єпископа27.
15-те правило, як писав Зонара, забороняє одного клірика призначати до двох
церков, називаючи це низькою двоєкорисністю і торгівлею, – бо ніхто не може двом
господарям служити (Мф. 6, 24), і каже за Апостолом, в якому званні покликаний, в тому
нехай перебуває (1 Кор. 7, 20), також наказує перебувати в тій церкві, в клір якої
призначений спочатку. Бо все, що в церковних справах буває для низької користі, чуже
для Бога. А призначення до двох церков буває, звісно, щоб від двох отримувати користь.
Проте щоб не заперечував хто: як їм жити, вступивши в клір, коли недостатньо того, що
дається їм від однієї церкви? Укладачі цього правила протиставляють, що для задоволення
потреб життя існують різні заняття клірикам, нехай займаються якимось із них, щоб через
них добувати собі необхідне, і наводить слова апостола, який сказав: «Самі знаєте, що ці
руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зо мною» (Дії 20, 34)28.
24
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Правило 16 забороняє всяку розкіш та прикрашання тіла священному чину29.
Іконоборці прагнули не тільки викинути з церкви ікони, але і підірвати всю церковну
дисципліну і все, що було благочестивого в церкві. І між іншим, вони піддівали осміянню
тих кліриків, які, виконуючи правило 27 Трульського собору, носили скромну просту
одежу30. Іконоборці дозволяли собі розкішні одежі, які були близькі до мирських. Це було
підтримано багатьма, дозволяли собі світлі й шовкові одежі, також намазувалися
пахучими оліями. Проте як говорять отці Сьомого Вселенського Собору, всяка розкіш і
прикраса чужі священному чину. Клірики повинні використовувати скромну, просту одіж.
Пам’ятаючи слова святителя Василія Великого, який говорить, що все, що не для потреби,
а для прикраси, належить звинуваченню в суєтності31.
Також Василій Великий у своїх чернечих правилах рекомендував монахам
проживати гуртожично, щоб існуючі монастирі без потреби не розділялися, але необхідно
їх зберегти так, як вони є; якщо збільшиться число братії, тоді нехай прилаштовуються
нові келії32. Із 17-го правила видно, що згадане розпорядження Василія не завжди
дотримувалося, і деякі ченці, для яких була важкою обітниця послуху, бажаючи самі
начальствувати, залишали свої монастирі і прагнули створити нові, або, як сказано в
правилі, «молитовні будинки» влаштувати. Не маючи однак засобів, необхідних для
цього, щоб довершити і потім утримувати їх, через що і відбувалися заворушення в
церкві. Правило це спрямовано для припинення заворушень і наказує єпископам, щоб
вони надалі це забороняли.
Самовільні дії в цьому плані підлягали канонічному покаранню, і тільки з дозволу
єпископа і його благословення міг будуватися новий монастир (Труль. 4; Двукр. 1). Цей
єпископський дозвіл обумовлюється тим, якщо бажаючі влаштувати монастир доведуть,
що вони мають всі необхідні засоби і в змозі довершити розпочате будівництво.
Між іншим, законом греко-римської імперії визначено було наступне: оскільки в
одному монастирі кількість ченців найменше – троє, то бажаючий побудувати монастир
зобов'язаний зробити внесок якщо не більше, то, у крайньому разі, стільки, скільки
потрібно для побудови храму і утримання трьох монахів33. Все, що говориться про ченців,
бажаючих побудувати монастир, повинно мати силу і щодо кліриків і мирян, якщо
побажають через своє благочестя побудувати монастир.
У 18-му правилі, через можливу спокусу, суворо заборонено бути в архієрейському
домі, єпископії чи монастирі (чоловічому) жінці. Також у цьому каноні заборонено
зустрічатися єпископам та ігуменам з жінками наодинці, виняток становить тільки коли
під час подорожі вони зупиняться в якому-небудь домі, де є жінки. У цьому випадку
приписано: «то у присутності єпископа чи ігумена ніякого служіння жінка нехай не
виконує там у той час, але нехай перебуває окремо в іншому місці, аж доки єпископ чи
ігумен не продовжать свою дорогу, щоб не було нарікань»34.
29
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Виходячи з цього міркування, щоб не з’явилася спокуса, отці Собору в 20-му правилі
забороняють існування «подвійних монастирів», коли при одному храмі впорядковуються дві
обителі – чоловіча і жіноча, в цьому ж каноні забороняється монахам і монахиням розмовляти
наодинці. Перераховуючи й інші випадки, які можуть бути спокусою, отці собору
постановили: «Нехай не ночує чернець у жіночому монастирі, і нехай не їсть черниця
наодинці з ченцем. І коли речі, необхідні для життя, з боку чоловічого приносяться до
черниць, то їх нехай за воротами приймає ігуменя жіночого монастиря з якоюсь старою
черницею. Якщо ж станеться, що чернець забажає побачити якусь родичку, то у присутності
ігумені із нею нехай розмовляє, не багатослівно, а коротко, і швидко від неї нехай іде»35.
У 21-му правилі отці 7-го Вселенського Собору повторюють 4-й канон
Халкидонського собору, який забороняє монахам залишати свій монастир і переходити в
інший, проте якщо таке станеться, то отці Собору постановили: «то необхідно виявити до
нього гостинність, а приймати його без волі ігумена його не слід»36.
У 22-му правилі отці Собору висловлюють два положення. По-перше, потрібно все
присвятити Богові й не бути рабом своїх бажань, бо Святе Письмо вчить, тож коли ви їсте,
чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть! (1Кор. 10:31), тобто
яку б справу людина не починала, вона завжди повинна мати перед своїми очима Бога і
Вічний суд.
Потім правило нагадує, як Ісус Христос в Євангелії заповідав знищувати в собі
початок гріховний, бо не тільки карається перелюб, але і сам порух до замаху на
перелюбство (Мф. 5, 28), тому ми повинні навчитися очищати наші помисли, тобто
зобов'язані негайно, як тільки зародиться думка і перш ніж посилиться, пильно дивитися,
як би не впасти в будь-яке зло. «Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та
будує не все!» (1 Кор. 10:23).
Також правило нагадує, оскільки нечисті й хибні думки зазвичай виникають в
спілкуванні чоловіків з жінками, особливо при їжі і питті, то отці Собору на цьому
особливо зупиняються і говорять перш за все про мирян, потім про ченців і нарешті про
священиків. Всякому необхідно їсти, щоб жити; а щоб при цій необхідній дії уникнути
злих і перекручених думок, отці пояснюють, що мирянам, котрі живуть у шлюбі й мають
дітей, можна їсти разом – чоловікам і жінкам, проте при цьому повинна приноситися
подяка Богові, що дає їжу. Проте отці Собору забороняють їсти при будь-якій театральній
обстановці, або з сатанинськими піснями, і з музичними і блудними кривляннями.
Оскільки при таких бенкетах збуджуються пристрасті і прокладається шлях до розпусти,
тому-то правило називає такі речі в точному сенсі сатанинськими, так як сам сатана міг їх
вигадати, і до них правило додає пов'язані сюди слова Святого Письма: «і сталася цитра та
арфа, бубон та сопілка й вино за їхню гулянку, а на діло Господнє не дивляться, не
вбачають Його чину рук» (Іс. 5:12). Розкриваючи все це християнам, правило визначає,
щоб виправилися всі ті, які на нещастя в тому замішані, і якщо не захочуть виправитися,
то повинні піддатися канонічним покаранням.
Щодо ченців, які обрали тихий і відокремлений спосіб життя і дали обітницю Богу
нести чернечий подвиг, правило нагадує слова Святого Письма, нехай сидять і мовчать
(Плач Єр. 3:28), тобто нехай самотньо і тихо перебувають у своїх монастирях і
ухиляються від мирського спілкування, особливо, де є жінки, пам'ятаючи і прагнучи до
того, щоб якомога точніше і повніше виконати чернечі правила і через це вдосконалитися
35

Книга правил святих апостолів, Вселенських і Помісних Соборів і святих Отців. – К.: Видання
Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2008. – С. 100.
36
Там само. – С. 100.

163

для вічного життя. Нарешті, правило звертається і до священиків, які хоча і не давали
чернечих обітниць, проте повинні подавати у всьому добрий приклад мирянам, кажучи,
що недоцільно і їм є наодинці з жінками їсти, хіба з будь-якими богобоязливими і
благочестивими чоловіками і жінками, щоб і це спілкування в трапезі вело до духовної
досконалості. Це пропонується правилом також і щодо безшлюбних священиків, так само
має силу і щодо священиків, які перебувають у шлюбі, дружину і дітей яких правило має
на увазі під родичами. Отці Собору передбачають і випадок, коли чернець або священик
можуть бути в дорозі і не маючи з собою потрібного для їжі, змушені будуть відпочити в
готелі або будь-якому будинку; правилом отці дозволяють це робити вільно, бо потреба
того вимагає, але завжди вони повинні зберігати благочестя і гідність (чину)37.
Аналізуючи правила 7-го Вселенського Собору, можна зробити висновок, що низка
правил вказує на якість кандидата і вимоги до них, коли вони прагнуть висвячення.
Кандидати до висвячення повинні знати перед рукопокладенням книгу Псалтир,
Священне Писання, також канонічні правила Православної церкви. Їхня посвята повинна
бути без «допомоги» світської влади. Також застерігає щодо хвальби, яка можлива з боку
багатих кліриків. Немало уваги приділяє Собор і тому, як повинен поводитися клірик у
побуті, зокрема, в культурі одягання. Приділяється увага щодо поведінки під час трапези,
подорожі мирян, монахів і священиків, неприпустимість тримати біля себе жінок, які
можуть викликати підозру чи нарікання з боку інших мирян, та інших рекомендацій, які б
могли стати причиною несення покарання зі сторони церковної влади. Містить правило,
яке вказує на грошолюбство, що трапляється серед священнослужителів. Звісно, це
неприпустимі речі в церкві, тому-то і правило застерігає від цього і навіть дає
рекомендації, як діяти, коли є випадки необхідності в матеріальній підтримці священика.
Правила Сьомого Вселенського собору завершили канонічну діяльність епохи
Вселенських Соборів і є важливими для дослідження, вивчення і застосування в житті
кожного мирянина.
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РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА ВІЗАНТІЙСЬКОГО ІМПЕРАТОРА-ІКОНОБОРЦЯ
КОНСТАНТИНА V
Дослідження найважливіших аспектів іконоборства VIII–IX ст. надзвичайно актуальне
для осмислення багатьох фундаментальних підвалин не лише подальшої історії
християнства, але й усієї історії Візантійської імперії, для якої релігія була невід’ємною
складовою усіх сфер життя впродовж більш ніж тисячолітнього існування цієї держави.
Розгляд найважливіших аспектів політики держави щодо Церкви у Візантії у VIII ст. є
ключем до розуміння багатьох проблем візантійської історії.
Чималу роль у розвитку іконоборчого руху відіграла також релігія південно-східних
сусідів – іслам. У VII ст. почалося нашестя арабів-мусульман, які підкорили Сирію і
Палестину і пройшовши через Малу Азію, в 717 р. навіть вдалися до облоги
Константинополя, але їх вдалося відбити. У 723 р. халіф Ієзид видав наказав знищити
ікони у всіх християнських храмах на підлеглих йому територіях. Після цього мусульмани
почали переслідувати іконошанування [2, с. 217]. Зазначимо, що переслідування, напевно,
не було послідовним і систематичним. Причин для розвитку іконоборства було декілька.
Насамперед привід розпочати цю політику дали зловживання і непорозуміння, які
спотворювали шанування ікон. Так, деякі християни, зі старанністю прикрашали храми,
вважаючи, що цього достатньо для спасіння душі, за що їм докоряв св. Амфілохій
Іонійський ще в IV ст. З іншої сторони, шанування ікон приймало іноді дивні форми,
подібні скоріше на профанацію. У VII ст. Астерій Амасійський говорить, що
представники візантійської аристократії носили урочистий одяг, прикрашений
зображенням святих. Непомірність іконошанування проявлялася також і в щоденному
церковному житті: наприклад, ікони брали в якості хресних батьків і матерів при
хрещенні чи поручителів при чернечому постригу. Бували і випадки вкрай дивні: деякі
священики здирали фарбу з ікон, примішували її до Святих Дарів і причащали вірних.
Інші священики здійснювали богослужіння на іконі, яка замінювала престол. Шанування
ікон віруючими розумілося іноді надто буквально: шанували не зображену особу, а сам
предмет. Все це створювало прецедент для багатьох віруючих, спонукаючи окремих з них
до повної відмови від іконошанування [1, с. 107–108].
Однак не варто думати, що іконоборство є суто східним вченням, воно проявилося і на
Заході. Але в церковному значенні Захід у той час був провінцією, і доля Церкви
вирішувалася у східній частині імперії. Саме там іконоборство і досягло особливої сили,
там же і реакція Церкви щодо нього була найбільш вичерпною і глибокою. На Заході ж
іконоборство не мало організованої форми, а проявлялося лише в окремих випадках, як до
початку візантійського іконоборства, так і після перемоги над ним.
Не можна оминути історичне тло, на якому розгорталася іконоборча суперечка.
Глибока соціальна криза, яку переживала на той час Візантія, була тісно пов’язана і з
духовною кризою. Протягом VII ст. Візантія остаточно пориває зі спадщиною античного
світу, наскрізь просякнутою поганськими звичаями, підсвідомим прагненням до
ідолопоклонства. Це позначилося на всіх сторонах суспільного життя – від економічних
відносин до богословської думки. Докорінна перебудова імперії відбувалася в умовах
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арабо-мусульманської експансії. У цій критичній ситуації влада перейшла до рук Лева ІІІ
Ісавра, майбутнього ініціатора іконоборчої політики [3].
Іконоборство не мало б успіху, якби воно було лише проявом волі імператора. В. В.
Болотов зазначає, що рух проти іконошанування у церковному середовищі розпочався
раніше, ніж у політичних колах. Він називає імена Константина, єпископа Наколійського,
Фоми, єпископа Клавдіопольського, та Феодосія, митрополита Ефеського. Згадані ієрархи
боролись з іконошануванням у власних єпархіях задовго до офіційного прийняття
іконоборчої доктрини [4, с. 515–516]. Зрештою, не на порожньому місці з’явилися понад
300 єпископів, які взяли участь в іконоборчому Соборі 754 р.
Протягом перших років після вступу на трон Константин не наважився зачепити
церковні питання. Це були роки майже безперервних війн на східному і західному
кордоні. Лише згодом василевс повернувся до іконоборчої політики батька. Феофан про
це пише так: «Гордовитий своєю зарозумілістю Константин нечестивий робив багато
таємних нарад проти церкви і православної віри, і в кожному місті хитрістю схиляв народ
слідувати його вченню» [2, с. 230].
У 754 р. зібрався іконоборчий Собор. Перше засідання розпочалося 10 лютого у
заміському палаці Ієреї. На ньому були присутні, за інформацією Феофана, 348 єпископів,
а за даними Никифора – 338 [2, с. 230; 5, с. 377]. Цьому Собору василевс бажав надати
статус вселенського. Однак серед присутніх не було представників Римської,
Александрійської, Антіохійської та Єрусалимської церков. Головував на засіданнях
Феодосій, митрополит Ефеський. Серед присутніх яскраво вирізнялися Василій Трикав,
митрополит Антіохії Пісідійської, та Сисинтій Пастилла, митрополит Перги у Памфілії –
це були знані авторитети іконоборчого табору. Восьмого серпня Собор перейшов до
Влахернського храму і завершився обранням нового патріарха. Ним став монах
Константин, єпископ Сіллейський, суффраган митрополита Пергського. 27 серпня було
оприлюднено орос Собору і проголошено анафему Герману, патріарху
Константинопольському (715–730), Георгію, єпископу Кіпрському, та Іоанну Дамаскіну,
які захищали іконошанування [2, с. 230; 5, с. 377].
Діяння цього Собору не збереглися, але найістотніше, тобто соборне визначення, т.зв.
орос, і вступ до нього вміщено в діяннях і протоколах VII Вселенського Собору 787 р.
На відміну від батька, імператора Лева ІІІ, Константин претендував на роль
імператора–богослова, подібно до Юстиніана. У розумінні Константина ікона повинна
бути єдиносущна зображеній на ній особі, тобто бути тотожною з нею, мати з нею одну
природу. Виходячи з цього положення, іконоборці вирішили, що єдиним образом Христа є
Євхаристія. Христос, говорили вони, спеціально обрав образом Свого втілення хліб тому,
що він жодним чином не подібний людині й тому не може викликати ідолопоклонство.
Для православних же іконошанувальників саме тому Причастя вже не було іконою–
образом, тому що воно тотожне зі своїм архетипом. Переміна Св. Дарів здійснюється не в
образ, а в саме Тіло і в саму Кров Христа [1, с. 134–135].
Отже, іконоборці вважали, що іконою може бути тільки предмет, тотожний
зображуваному. Якщо ж тотожності нема, то і образу бути не може. Відповідно,
зображення, створене людиною, не може бути іконою Христа. Якщо художник зображає
Христа, він богохульствує. По–перше, він намагається зобразити Божество, Яке
незобразиме. По–друге, якщо він намагається зобразити на іконі й Божественну, і людську
природу Христа, то цим призводить до злиття цих природ, що близько до
монофізитського вчення. Однак художник відповідає, що зображає лише плоть Христову,
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видиму. Але плоть ця – людська, і відповідно, він зображає тільки одну Його людську
природу. У такому випадку він відділяє її від Божества, що з’єдналося з нею, а це є
несторіанство. Адже плоть Ісуса Христа – це плоть Бога Слова: вона цілком Ним
сприйнята і обожнена. Як же ці нечестиві насмілюються, йдеться в оросі Собору,
відділяти Божество від плоті Христової й зображати тільки її, так ніби вони зображали
звичайну людину? Адже Церква вірує у Христа, в Якому Божество і людська природа
з’єднуються нероздільно і незлитно. Зображаючи ж тільки людську природу Христа,
художник розділяє Його природи, відділяє Його Божество від Його людської природи,
приписуючи цій людській природі самостійне, незалежне буття, вбачаючи в ньому окрему
особу, таким чином, вводить четверту іпостась у Трійцю. Отже, в уявленні іконоборців
ікона не може передати істинного співвідношення природ Христа. Відтак зробити Його
ікону, тобто зобразити людськими засобами Богочоловіка – неможливо. Тому Євхаристія і
є єдиним можливим образом Спасителя [1, с. 136–137].
Православні ж вважали, що ікона зображає не природу, а особистість. Зображаючи
Спасителя, стверджували вони, ми не зображаємо ні Його Божество, ні Його людської
природи, а Його Іпостась, яка поєднує в Собі ці дві природи незлитно і нероздільно.
Природа існує тільки в особах, і кожна особа володіє повнотою своєї природи. Природа у
всіх людей одна, особистостей же багато, і кожна з них єдина і неповторна. Зображаючи
людей, ми зображаємо не багато варіантів однієї природи і не окремі її частини, а
конкретних осіб. Ікона пов’язана зі своїм прототипом не в силу тотожності з ним, а тим,
що вона зображає його особу і носить його ім’я [1, с. 138–141].
Відкидаючи ікону Христа, іконоборці природно відкидали і всі інші ікони, тобто ікони
Божої Матері і святих [1, с. 142].
Собор в Ієреї опублікував наступний орос: «Отже, будучи твердо наставлені із
богонатхненних Писань і отців, а також утвердивши свої ноги на камені божественного
служіння духом, всі ми, маючи сан священства, в ім’я Св. Трійці прийшли до одного
висновку і одноголосно визнаємо, що всяка ікона, зроблена з якого–небудь матеріалу, а
рівнозначно і писана фарбами за допомогою нечестивого мистецтва живописців, повинна
бути виключена з християнських церков. Жодна людина хай не займається такою
нечестивою і недоречною працею. Якщо ж хто–небудь з цього часу наважиться
поклонятися іконі чи поставити її в церкві чи в приватному будинку, чи ховати її, такий,
якщо буде єпископ чи пресвітер, чи диякон, то нехай буде позбавлений сану, а якщо
монах чи мирянин, то нехай буде анафемований, і нехай буде він винний перед царськими
законами, оскільки він противник Божих приписів і ворог отцівських догматів» [6].
Але після цього фрагменту в тексті вміщена логічно неочікувана обмовка:
«Визначаємо також і те, щоб жодна людина, будучи настоятелем церков Божих або
господарем високоповажного будинку, не накладала рук своїх на посвячені Богу святі
посудини з метою дати їм інше – не ідольське – призначення. А також і на одяг чи інші
покривала, або що–небудь інше, посвячене на священне служіння Богу, під приводом дати
всьому цьому корисне призначення.
Якщо ж хто–небудь захотів би зробити з цих посудин чи одеж інше призначення, то
щоб він не насмілювався робити цього без відання святішого і блаженнішого вселенського
патріарха і без повеління благочестивих і христолюбивих імператорів наших, щоб під
приводом подібного роду диявол не принизив церков Божих. Рівним чином визначаємо,
щоб ніяка людина з начальників або із підлеглих їм, або ж мирського чину не накладала
під тим приводом руки своєї на божественні храми» [6]. Очевидно, це необхідно було
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обумовити при наявності світських іконоборців-секуляризаторів церковного майна.
Наприкінці документа вміщено детальний анафематизм по пунктах.
Собор також виступив за шанування святих: «Хто не ісповідує, що всі святі, що були
від віку і до нині, які угодили Богу і до закону і під законом і під благодаттю,
високоповажні перед очима Його як по душі, так і по тілу, і не просить молитов у них, як
у таких що мають сміливість, згідно з церковним переданням, заступатися за світ, нехай
буде йому анафема» [1].
Після іконоборчого Собору церкви позбавлялися ікон. Місця для поклоніння почали
прикрашати картинами природи, деревами, птахами, в деяких випадках церковні
зображення замінювали сценами полювання. Знищували і пошкоджували книги,
прикрашені іконними мініатюрами [7, с. 298].
Головну опозицію у справі іконошанування імператори–іконоборці зустріли в
середовищі монахів, і тому з іноками провадилася основна боротьба. Патріарх Никифор
пише: «І ще безчестя правителя стало висловлюватися зухваліше, і він залишив зовсім
дорогу благочестя, а життя благочестивих і відданих Богу людей піддав нарузі і
висміюванню і найбільше переслідував святий монаший чин» [5, с. 379–380].
Никифор стверджує, що монахів, які зберігали обітницю і протистояли іконоборчій
політиці, піддавали різним катуванням. Одним із них випалювали бороду, в інших
насильно виривали з неї волосся. Голови монахів розбивали іконами, виколювали їм очі,
обрубували руки та здійснювали інші насильницькі дії. Також багато монахів піддалося
новому вченню і замість монашого одягу одягали світський і одружувалися [5, с. 380].
Чимало монахів, як стверджує Феофан, внаслідок іконоборчої політики було страчено.
Монах Андрій Колівіт, який назвав Константина новим Валентом і Юліаном, був
засічений бичами, Константин навіть наказав скинути труп в море, але сестри забрали тіло
і поховали [2, с. 232]. Особливо глибоке враження справила страта св. Стефана Нового.
Його звинуватили в тому, «що він багатьох обманув», навчаючи зневажати славу цього
світу, не шанувати дому, рідних, відвертатися від імператорських палаців і змінювати
світський спосіб життя на монаший. І за це його засудили до побоїв, зневаги і тюремного
ув’язнення. Згодом, прив’язавши Стефану до ніг шнурки, привели його до
імператорського портика і, розриваючи, тягнули до форуму Бика, де тіло викинули в так
звані рови Пелагія як тіло злочинця. На це місце викидали тіла представників нехрещених
народів і осіб засуджених до смерті [5, с. 380]. Також, як і Феофан, так і Никифор пишуть,
що багатьох начальників і воїнів за наклепом, що вони поклоняються іконам, було
страчено [2, с. 235; 5, с. 380].
Константин, як повідомляють джерела, зобов’язав присягнутися всіх у своїй імперії не
поклонятися іконам і змусив патріарха поклястися, що він не належить до
іконошанувальників [2, с. 235; 5, с. 380]. Також Феофан повідомляє, що імператор
переконав патріарха Константина з монахів перевінчатися, їсти м’ясо і бути присутнім за
царським столом під час різних святкувань [2, с. 235]. Патріарх скинув з себе монаший
одяг і став світською людиною.
Боротьба проти монашества, очевидно, розпочалася гучною справою проти
св. Стефана, оскільки до цього часу джерела згадують лише про страту Андрія Колівіта, і
супроводжувалася низкою насильницьких дій. Про одну з таких дій повідомляє Феофан:
«Виставив він (Константин V – М.Т.) на посміховисько і на безчестя образ монахів,
наказав кожному з них вести за руку жінку і таким чином з’явитися на іподромі, а між тим
весь народ плював на них» [2, с. 235; 5, с. 381].
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У 766 р. імператор відправив до азійських фем своїх вірних стратигів: в Анатоліку –
Михаїла Меліссіна, в Фракісійську – Михаїла Лаходраконта і у фему Вукелларіїв –
Манеса, аби вони вжили енергійних заходів проти монахів. Діяльність одного з них,
Михаїла Лаходраконта, порівняно добре описав Феофан. Про один з його вчинків Феофан
повідомляє: «Лаходраконт, наслідуючи свого вчителя (Константина V – М.Т.), зібрав до
Ефесу всіх монахів і монахинь з області Фракісійської, вивів їх на поле, яке називалося
Цуканістіріон, і говорив їм: той, хто бажає підкорятися царю і нам, нехай вдягнеться у
біле плаття, і в цей же час одружиться, а ті, хто не буде виконувати [наказу], будуть
осліплені і вислані на Кіпр … і в той же день з’явилося багато мучеників, але також багато
піддалися смертній зраді, яких прийняв прихильно Лаходраконт» [2, с. 238].
Феофан також зупиняється на іншому яскравому випадку: «Воєначальник
Фракісійських країн Михаїл Лаходраконт послав побічного свого сина Лева, на прізвище
Кулуку, і Лева, колишнього ігумена на прізвище Куцопагало, продавати всі монастирі
чоловічі й жіночі, і весь священний посуд, і худобу, і все, що слугувало для прожитку їм.
Вилучені гроші віддав він царю. Книги монаші і патерики спалив, і в кого знаходилися
святі мощі, і ті спалив, а тих, хто їх зберігав, стратив» [2, с. 239]. Отже, багатьох монахів
знову позбавили життя. Отримавши рапорт про дії Михаїла Лаходраконта і одержані ним
кошти, Константин видав милостивий рескрипт: «Я здобув у тобі мужа по серцю моєму,
який виконує всі бажання мої» [2, с. 239].
Гоніння на монахів викликали масове переселення останніх до Італії, Кіпру, Сирії,
Палестини. За весь період іконоборства і трохи згодом, до Х ст., в Калабрії утворилося 200
грецьких монастирів. Біля Барі вже в 733 р. зібралися до тисячі грецьких монахів.
Понтифіки їх радо приймали. Папа Григорій ІІІ (помер 741 р.) заснував монастир
св. Хрисогона. Папа Захарій (помер 752 р.) віддав один монастир грецьким монахиням.
Папа Павло І (помер 769 р.) подарував грецьким монахам власний будинок і заснував у
ньому монастир св. Сильвестра. Папа Пасхалій І (помер 824 р.) віддав грекам також один
монастир. Всього грецьких монахів на еміграції в Італії, як вважає А. Карташов, було
щонайменше 50 тис. [7, с. 301].
Феофан також подає іншу інформацію про знищення монастирів Константином V.
Історіописець повідомляє, що монастирі перетворювали на казарми для війська [2, с. 237],
тобто скасування головної «екскусії» монастирів – свободи від військового постою, від
розквартирування військ. З цієї метою було реквізовано комфортабельні будівлі першого
зі столичних монастирів – Далмата. Потім Феофан повідомляє про монастирі Калістрата,
Дія, Максиміна, які були знищені дощенту так як і інші святі будинки [2, с. 237]. Також
Михаїл Лаходраконт, як ми вже згадували, продавав монастирі у Фракісійській фемі й
одержані гроші віддавав імператору [2, с. 239].
Тут ми бачимо, що монастирі знищували як у самій столиці, так і в провінціях.
Існувала цілеспрямована політика знищення монастирів. Важливо і переконливо те, що
Феофан називає тут хоча б перші монастирі, які прийшли йому на згадку, про які навіть на
початку IX ст. знали, що вони стали жертвою Константинової реформи [8, с. 260].
Щодо повідомлень про знищення ікон Константином V, то їх чисельно менше, ніж за
правління Лева ІІІ. За Константина V складалася загальна присяга щодо непоклоніння
іконам, а після іконоборчого Собору церкви позбавлялися ікон, їх почали прикрашати
картинами, у деяких випадках церковні зображення замінювали сценами полювання,
знищували і пошкоджували книги, прикрашені іконними мініатюрами. Патріарх Никифор
повідомляє про знищення ікон патріархом Микитою [2, с. 382].
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З огляду на те, що в джерелах дуже мало відомостей про знищення ікон Константином
V, можемо вважати, що специфічна боротьба з іконошануванням відсувалася за
Константина V на другорядний план перед іншими лініями наступу на
іконошанувальників, зокрема, гонінням на монахів, які представлені яскравими фактами
[8, с. 255].
Ми також маємо відомості про знищення мощів. Так, Феофан повідомляє, що
Константин наказав мощі мучениці Євфимії втопити в морі, а саму церкву перетворив на
арсенал [2, с. 236]. Після закінчення іконоборчої єресі мощі було повернуто до храму.
Питання про мощі й до VIII і у VIII ст. було одним з дискусійних, оскільки на ґрунті
їхнього шанування виникало дуже багато зловживань. Також Феофан повідомляє про
знищення мощів Михаїлом Лаходраконтом, про що говорилося вище. Найімовірніше,
знищення мощів не набуло масового характеру.
Варто звернути увагу також на іконоборство за межами імперії. В інших східних
патріархатах спокійно ставилися до іконоборчої суперечки у Візантії і при нагоді твердо
реагували на спроби запровадити іконоборство на їхній території.
Так, у 764 р. Козьма, єпископ сирійського міста Епіфанії Арамейської, звинувачувався
перед Антіохійським патріархом Феодором у тому, що він захопив церковну власність у
вигляді священного посуду на свою користь. Козьма не віддавав посуд під приводом
зображення на ньому ікон. У цій ситуації Антіохійський патріарх разом з Єрусалимським
патріархом Феодором і Александрійським Козьмою всі троє в один день – 13 травня 764 р.
– на літургії в П’ятидесятницю після прочитання Євангелія за узгодженою формулою
анафемували Козьму Епіфанійського [2, с. 233]. Цей виступ, очевидно, протиставлявся
іконоборчому собору Константина V.
Патріархи були на сторожі проти єресі і в своїх посланнях – синодики з нагоди вступу
на кафедри – вміщували особливі пункти на захист ікон. Цим і пояснюється читання
згодом, на VII Вселенському Соборі, синодики Феодора Єрусалимського [7, с. 301].
Очевидно, цей синодик був згодом для обґрунтування захисту ікон доповнений
доказами на користь їхнього шанування і розсилався трьома східними патріархами
солідарно по інших автокефальних церквах. Так, 12 серпня 767 р. він був отриманий у
Римі як свідоцтво згоди патріархів з Римською Церквою у питаннях про ікони. Антипапа
Константин ІІ (767–768) переслав синодик франкському королю Піпіну Короткому [7,
с. 301–302].
Щодо Заходу, то відкидання тут іконоборства у часи Константина V було викликано
відносинами василевса з франкським королем Піпіном Коротким. Константин V вимагав у
Піпіна повернення втрачених ним володінь в Південній Італії, які Піпін віддав Папі.
Піпін зібрав особливу нараду нобілів і єпископів і від імені зібрання була висловлена
вірність Папі. А щодо питання про ікони, також поставленого послами василевса, Піпін не
бажав його обговорювати без легатів Папи. Згодом представники Папи прибули.
Ймовірно, на звинувачення греків легатами в єресі іконоборства греки дорікали
латинянам, у свою чергу, в єресі філіокве. Хронологічно це найраніший прецедент
існуючої і до сьогодні суперечки щодо філіокве. Собор висловився за іконошанування, і
це дуже обрадувало Папу [7, с. 302].
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Сучасна візантиністка в Україні має два основних наукових центри з дослідження
історії Візантійської імперії, які зосереджуються на історичних факультетах Львівського
національного університету імені Івана Франка та Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна. Оскільки впродовж 70 років існування радянської науки
українська історіографія була позбавлена об’єктивних напрямів дослідження історії
релігійних контекстів у полі візантиністки, такі дослідники, як Л. Войтович,
А. Домановський, Н. Козак, І. Лильо, М. Мельник, С. Сорочан та О. Файда сьогодні жваво
намагаються реконструювати невідомі українській публіці сторінки історії одної з держав
середньовіччя – Візантійської імперії. Невелика кількість джерел та спеціальних праць,
сьогодні, на жаль, не дозволяють вповні відобразити проблеми релігійних конфліктів у
Візантії, а особливо в питаннях іконоборства (717-856 рр.), яке в українській історіографії
практично не висвітлене, а його дослідження щойно розпочинаються.
Найґрунтовнішим джерелом, яке ілюструє причини виникнення іконоборства у
Візантії, є “Хронограф” Феофана Сповідника (охоплює період до 813 року), в якому
йдеться про засновників ідеології боротьби з іконами, їхні основні публічні вимоги та
агітації, укладено чимало епістолярних джерел (тобто листів та звернень). Продовжувач
Феофана. “Життєписи візантійських царів” (повністю охоплює другий період
іконоборства
Цінну інформацію про участь константинопольського патріарха Никифора у
реабілітації іконоборчих мучеників містить його “Коротка історія”, яка хронологічно
відповідає усім періодам боротьби іконоборців, а також “Літописець патріарха Никифора”
(охоплює період до 829 року); “Хроніка” Георгія Амартола (викладена коротка історія
першого періоду іконоборства, охоплює період до 842 року).
Позицію візантійського народу ілюструє “Історія Візантійської імперії” історика
Йосипа Генезія, який, між іншим, передає факти стосовно наслідків іконоборчого руху, як
для столиці, так і для провінцій. Зазначені джерела написані авторами, які розділяли
позицію іконошанувальників, а тому ряд моментів їхнього опису є упередженим в описі
перебігу подій і характеру іконоборчого руху.
Важливими джерелами про церковну позицію щодо іконоборства є акти
Нікейського собору 787 р. (докладні свідчення про юридичне оформлення канонічного
змісту візантійських ікон та їхній захист з боку християн, записані секретарем собору,
майбутнім патріархом Никифором). Також церковні “Аннали” Баронія (написані в 15881607 рр.); та житія святих (патріархів Германа I і Тарасія, а також Іоанна Дамаскіна,
братів Феодора, Феофана “накреслених” і Стефана Нового).
Загальний виклад історії іконоборства є у працях Лебо, Гібона, Фінлео, Герцберга
(англ.). Однак ці роботи вже наприкінці XIX століття вважалися застарілими. З робіт
російських істориків виділяються численні праці з Візантії академіка В. Г. Василєвського.
Робота Ф. І. Успенського “Константинопольський собор 842 року і утвердження
православ'я”, а також опис іконоборчого періоду в його творі “Історія Візантійської
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імперії”. Монографія А. В. Карташова “Вселенські собори” і “Історія Візантійської
імперії”. А. А. Васильєва “Історія іконоборства” також викладена. Історія іконоборства,
особливо період патріаршества Никифора, описана в творах американського візантиніста
Пола А.
Першу серйозну спробу у дослідженні догматики іконоборчого руху та його
позитивних і негативних наслідків для розвитку християнської Церкви здійснив
Г. Острогорський, який через ідеологічну заангажованість науки в СРСР змушений був
опублікувати свою роботу у Празі. У 2002 р. праці цього дослідника було перевидано у
Львові.
На початку 90-х рр. ХХ ст. центр дослідження історії Візантії на пострадянському
просторі зосередився у Москві. Так, у 1994 р. побачила світ фундаментальна праця
професора В. Болотова “Дослідження древніх церков”, який не тільки окреслив зміст
основних джерел до історії іконоборства, але й визначив характер та наслідки цього
ідеологічного руху.
В цей же час дослідження іконоборства почали вивчати М. Бібіков і С. Красавіна. З
іншого боку, дослідник О. Бородін порушив тему наслідків іконоборчого руху для
візантійських земель на теренах Італії.
Революційною виявилася праця С. Полякової, оскільки дослідниця вперше уклала
реєстр святих отців, які були визнані мучениками за віру в період іконоборства.
У незалежній Україні перша спроба подання комплексного аналізу історії Візантії
належить чернівецькому досліднику В. Балуху, який, посилаючись на відомі раніше
свідчення, визначив загальний розвиток іконоборчого руху.
Розкриваючи тему іконоборства у Візантійській імперії, не можна обминути
історичне тло, на якому розгорталася іконоборча суперечка. Глибока соціальна криза, яку
переживала на той час Візантійська імперія, була тісно пов’язана і з кризою духовною.
Протягом VII ст. Візантія остаточно пориває зі спадщиною античного світу, наскрізь
проникнутою поганськими звичаями, підсвідомим нахилом до ідолопоклонства. Це
позначилося на всіх сторонах суспільного життя – від економічних відносин до
богословської думки. Докорінна перебудова імперії проводилася в умовах арабомусульманської експансії, яка досягла найбільшого розквіту в 717 p., коли араби взяли в
облогу Константинополь. У цій критичній ситуації імператорська влада перейшла до рук
Льва III Ісавра, ініціатора іконоборчої політики.
Іконоборство не мало б успіху, якби воно було лише проявом волі імператора.
Очевидно, іконоборчий рух вже мав на той час численних прибічників як у самій Церкві,
так і серед інших верств суспільства. В. В. Болотов зазначає, що рух проти шанувальників
ікон у церковній сфері почався раніше, ніж у політичних колах. А тому він називає імена
Костянтина єп. Наколійського, Фоми єп. Клавдіопольського та Феодосія митрополита
Ефеського. Ці ієрархи іконоборствували у власних єпархіях задовго до офіційного
прийняття іконоборчої доктрини. Зрештою, не на порожньому ж місці з’явилися 338
єпископів, що взяли участь в Іконоборчому соборі 754 р.
Син Льва IIІ, Костянтин Копронім, прийшов до влади у 741 р., але декілька років
вимушений був боротися за престол з іншим претендентом Артавасадом. Артавасад з
патріархом Анастасієм ненадовго відновили шанування ікон, а Костянтина піддали
анафемі. Та зрештою Копроніму вдалося перемогти, і 2 листопада 743 р. він вступив до
Константинополя. Артавасада було осліплено. Анастасія було залишено на кафедрі, його
лише піддали глумленню: провезли по місту на віслюку, обличчям до хвоста. Костянтин
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Копронім, як і його батько, був талановитим полководцем і користувався неабияким
авторитетом у війська.
За час правління Костянтина Копроніма на патріаршому престолі Константинополя
змінилося ще двоє осіб. Патріарх Костянтин ІІ зазнав заслання, а згодом і страти. У 766 р.
на його місце імператор призначив Нікіту, який підсилив гоніння проти ікон та їхніх
шанувальників. 14 вересня 775 р., під час походу проти болгар, Костянтин Копронім
помер. Імператорська влада перейшла до його сина Лева Хазара, який хоч і був
іконоборцем, але досить поміркованим і байдужим. Тільки наприкінці його царювання,
через звинувачення у шануванні ікон, було ув’язнено і піддано тортурам кількох
придворних. Лев Хазар раптово помер 8 вересня 780 р. Престол посіла його дружина,
іконошанувальниця Ірина разом з малолітнім сином Костянтином. Ірина, яка була
православною, одразу почала відновлювати іконошанування. В цей час (31 серпня 784 р.)
зрікся кафедри і прийняв постриг у монастирі св. Флора патріарх Павел, висвячений
силоміць ще за Лева Хазара, і на запитання імператриці про причини такого вчинку
відповідав, що як людина, яка поставила свій підпис з письмовою обіцянкою не
поклонятися іконам, під собором Копроніма, на якому було визначено видалити з церкви
священні ікони, він повинен бути покараний вічними муками, якщо не принесе покаяння.
Тоді, зворушені такою відповіддю і стурбовані вибором гідного майбутнього патріарха,
Ірина та Костянтин і не знайшли нікого більш достойного як секретаря Тарасія.
Вибір нового патріарха яскраво зображений у “Хронографії” Феофана
Сповідника. 784 р. “…імператриця Ірина, зібравши весь народ у Магнаврі, говорила до
нього: подумаємо про людину, котра б могла врятувати нас і утвердити Божу церкву
повчальними словами. Тут всі одноголосно сказали, що немає іншої людини, крім Тарасія
секретаря, і цариця відповіла їм: ми його призначаємо, але він не слухається; нехай він
скаже, з якої причини не приймає він наказу імператриці та всього народу. І Тарасій,
виправдовуючись перед народом, говорив так: ви хранителі й захисники нашої
християнської віри, на славу Господу стали нашими вірно правлячими царями, турбуєтесь
про нас для того, щоб догодити Богу і для нашого блага, особливо з великим поривом
влаштовуєте справи церкви, намагаєтеся поставити архієрея у цім імператорськім граді,
звернули на мене свою благочестиву увагу й наказали мені явно виказати мою згоду. Я
визнаю себе недостойним цього сану і не маючи сил підняти й носити цей тягар, я не
виявив своєї згоди, у відповідь вони наказали мені виступити перед народом. Ось для чого
ви зібралися на цій раді. Отже, богобоязні мужі, що завжди живуть у злагоді з Богом, по
званню Христа й істинного нашого Бога, що звуться християнами, вислухайте коротке
слово на знак виправдання від нашого смирення. Якщо я і виправдовувався перед
благочестивими і в усьому православними нашими царями, якщо і тепер виправдовуюся
перед вами, але я відчуваю великий страх погодитися на ваш вибір, страшуся Господа
Бога, як трапилося мені без підготовки очолити кафедру, так не постраждати від
страшного суду Його. Я, будучи мирянином, боронив державу на імператорській службі із
зброєю в руках, як можу зухвало, без роздумів, без підготовки піднятися на високу
ступінь священства? І ось причина мого страху і неприйняття пропозиції: я бачу, церкву
побудовану на камені Христовому, бачу її розірваною і розділеною, і ми говоримо то так,
то інакше; східні наші брати християни із нами не погоджуються, але погоджуються із
західними християнами: бачу, що ми відокремилися від них і кожного дня вони піддають
нас анафемі. Страшна анафема: вона віддаляє нас від Бога, виганяє із царства небесного і
приводить у нескінченну пітьму. У межах церкви не повинно бути жодних конфліктів та
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боротьби, а повинна бути єдина згода у будь-якій церковній справі. Ніщо так не приємно і
не благополучно перед Богом, як Іконоборство у Візантії ... бути нам об’єднаними,
складати одну церкву, як сповідуємо ми в символі нашої миротворної віри”.
Умовою своєї згоди він поставив скликання Вселенського собору з метою
відновлення іконошанування. Умову було прийнято, і 25 грудня 784 р. Тарасія було
рукопокладено. Негайно розпочалися приготування до Собору. Патріарх надіслав
послання римському папі Адріану І та східним патріархам разом із запрошенням на собор
від імператриці.
На той час у Римі не розуміли суті проблеми довкола вшанування ікон, що
склалася на теренах Візантійської імперії. Папа римський вважав, що для відміни
іконоборства достатньо церковної констатації того факту, що постанови Іконоборчого
собору 754 р. неправомірні. Але у столиці Візантії були впевнені, що скасувати собор,
скликаний імператором, можливо тільки за допомогою вселенського зібрання. Ірина
запропонувала папі римському Адріану І (772–795 рр.) приїхати на Вселенський Собор,
однак той відмовився прибути й направив делегатів – Петра, пресвітера церкви святого
Петра, та ігумена Петра настоятеля монастиря святого Сави, а разом з ними послання
імператриці та патріарху Тарасію. Папа заявив, що, безсумнівно, радіє духовному
прозрінню і переживанню Тарасія стосовно питань віри. Римський єпископ вимагав
розпочати Вселенський Собор з анафеми іконоборчого зібрання 754 р., надіслати йому від
імені імператорів та патріарха письмове запевнення, що обговорення буде відбуватися у
стані повної об’єктивності, а також повернути під владу папи ті землі, що були відібрані у
церкви імператором Левом ІІІ Ісавром. І наостанок, папа наполягав на тому, щоб усунути
з титулатури Константинопольського патріарха термін “вселенський”.
У своєму листі до імператриці Ірини папа римський Адріан І висловив
незадоволення тим фактом, що новий патріарх був обраний із середовища мирян: “Ми
дуже стривожені, що приналежний до верстви мирян та особа, яка перебуває на державній
службі, колишній солдат, раптом був обраний патріархом. І що соромно мовити, але й
соромно промовчати: ті хто відчувають потребу в тому, щоб ними керували й навчали, не
соромляться брати на себе пасторські функції, не бояться безсоромно приймати на себе
керівництво душами. А їм пасторський шлях у всіх відношеннях невідомий. Вони не
знають куди їм самим йти…”.
Лист викликав велике обурення імператриці Ірини, але їй довелося стерпіти
нахабство папи, оскільки вона потребувала сильних союзників у боротьбі проти
іконоборців.
Східні церкви на той час перебували у скрутному становищі, бо серед мусульман
вкрай посилилася ворожість до християн. Незважаючи на це, на Собор було відіслано
двох патріарших синкеллів – Іоанна та Фому, які привезли із собою послання від імені
“східних архієреїв”.
Ініціатива імператриці відновити вшанування ікон зустріла міцну протидію із боку
іконоборчих єпископів. У столиці одне за одним пройшло декілька єпископських зібрань,
причому доволі велелюдних, на яких архієреї активно висловлювалися проти вшанування
ікон. Вселенський Собор було призначено на 7 серпня 786 р. у Константинопольському
храмі свв. Апостолів. Коли єпископи почали прибувати до столиці, несподівано
розпочався військовий бунт. Увірвавшись до храму, де мав би засідати Собор, солдати
вимагали його закриття. Патріарх відразу повідомив імператрицю, але та понадіялася, що
бунт швидко закінчиться. Однак солдати довели, що імператриця допустила помилку в
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оцінці ситуації. 17 серпня 786 р. розпочалося нове засідання Собору, було зачитано перші
акти, але солдати та іконоборчі архієреї зірвали роботу зібрання. Частина єпископів, що
зібралися на Собор, оцінивши ситуацію, приєдналися до іконоборців. Через деякий час
імператриця оголосила, що араби вчинили напад на територію імперії і під цим приводом
направила столичні легіони на Схід, при цьому обеззброївши їх.
У цей же момент до столиці прибули прикордонні військові частини, вірні
імператриці. Дії Ірини дозволили локалізувати невдоволення у середовищі військовиків,
але це спричинило нові проблеми, пов’язані зі збільшенням інтенсивності нападів вороже
налаштованих сусідів на прикордонні землі імперії. собор був, на певний час відкладено.
Потім згадали про Нікею, як про місто великого за своїм значенням Першого Собору, і як
на місце знищення аріанства, дивилися з вельми великою повагою, як нібито вона
божественним, промислом призначена була для повалення ворогів церкви. Оскільки
єпископи колишнього скликання роз'їхалися і папські легати були вже в Сицилії,
імператриця в травні 787 р. почала розсилку запрошень по всій імперії до колишніх
делегатів на новий з'їзд в Нікею. Папа знову відгукнувся схвально цього нового скликання
Собору. Після чого Собор відбувся у Нікеї, в церкві святої Софії без перешкод з
24 вересня до 23 жовтня 787 р., у восьмий рік її царювання із сином: початок міркувань
покладено у восьмий день перед жовтневими календами.
Число присутніх на Соборі коливалося від 350 до 368 осіб. Заздалегідь подбали, щоб
Собор не був менш численним, ніж Іконоборчий собор 754 р., на якому було не менше 338
осіб. Але список повноправно тих, хто підписався, не перевищив 308.У Соборі взяли участь:
патр. Тарасій, благочестиві ченці Фома та Іоанн, що зайняли місця східних патріархів, 350
єпископів які славилися своїм благочестивим життям і хорошою освітою, також багато
архімандритів, папські легати і декілька сенаторів, які були надіслані імператорами. Папські
легати підписувались першими, хоча головував на соборі патр. Тарасій. Імператори Ірина та
Костянтин особисто не були присутні в Нікеї. Їх представляли: комит (граф) Петрона і
начальник штабу Іван. Никифор був молодим секретарем на соборі і знав стан справ.
Особливістю Собору було залучення на нього ченців під керівництвом Сави, ігумена Των
Στουδίων, ³ Платона, ігумена Σακκουδεώνος (давших 131 підпис). Згодом патріарх Никифор в
листі до папи Лева III назве цей Собор “собором 350 отців”.
Всього було 8 засідань Собору: перше – в Нікеї (в церкві св. Софії) 24 вересня
787 р. і останнє – в присутності імператорів в Константинополі 23 жовтня. Таким чином,
Собор був порівняно коротким. На п'ятому засіданні за пропозицією римських легатів
постановлено було принести ікону і поклонитися їй, – настільки відвикли від вживання
ікон. Слід зазначити, що деякі дослідники стверджують, що Сьомий Вселенський Собор
був організований із порушеннями регламенту, а під час його засідань спостерігалися
різноманітні фальсифікації на користь імператриці Ірини та, відповідно, захисників ікон.
Патр. Тарасій відкрив засідання Собору короткою промовою і всіх запросив до
такої ж стислості. Також у вступі до протоколів Собору, говорилося, що монахи разом з
імператорськими чиновниками не були вирішальними членами, але на другому засіданні
постановили, що вони мають право голосу. Ченці запитали самі: чи мають вони право
подавати свої голоси? І отримали через патр. Тарасія ствердну відповідь, що “такий
порядок, що кожен з присутніх на соборі голосує на своє переконання, (η ταξις εστιν,
εκαστω των ευρισκομενων εις συνοδον εκφωνειν την εαυτου ομολογιαν)”.
Після того було прочитано імператорські послання, і почали з питання про
навернення в спілкування єпископів, що заплуталися в іконоборстві. Питання цікаве в
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тому сенсі, що ми вперше бачимо формально канонічне дослідження його за стародавніми
зразками в обстановці Вселенського Собору. Понад те, рішення було важким, тому що в
Соборі розкрилися дві ясно виражені течії. Одну втілював собою Тарасій: як людина
державного інтересу і державної досвідченості помірна, поблажлива, розумів історичну і
психологічну природу іконоборства. Розумів, що його треба зжити поступово і не без
компромісу щодо окремих осіб. Ця течія керувалась візантійською “ікономією”,
суворіше – політики.
Інша течія втілювалась в ченцях. Їх цікавила тільки церковна сторона і ревнощі про
чистоту канонів. Відсікання хворих членів їм здавалося безумовно необхідним.
Схильності лікувати хворих силами здорових у них не було. При угоді цих
різнохарактерних тенденцій саме питання було висвітлено з прискіпливою строгістю.
Випробовувані єпископи розподілені були на три категорії. До першої увійшли
“неважкі”, у другу – більш важкі і в третю – ще більше. Але арештовані вони не були і на
Собор входили за викликом без судових приставів, крім єпископа з останньої категорії.
На перше ж засідання введено були троє єпископів першого ступеня: Василь,
митрополит Анкірський, Феодор, митрополит Мирлікійській, і Феодосій, єпископ
Амморійській (Фрігія), які представили прохання, в яких уклінно просили пробачити їх у
тому, що вони підписалися під Собором Копроніма. Судження про них, очевидно, було
так сприятливо підготовлено, що тільки вислухали з їхніх вуст покаяння і вони відразу
були прийняті в сущому сані й посаджені на місця своїх кафедр на Соборі. Покаянні заяви
цих єпископів містили визнання своїх помилок. Феодосій Амморійській, наприклад,
зізнавався, що, помиляючись, він багато поганого говорив про шанування ікон. A тепер
він говорив позитивно і більш виразно: “Що стосується зображення в церквах, то, я
вважаю, перш за все зображати ікону Спасителя і Богородиці з будь-якого матеріалу:
золота, срібла або різними фарбами; щоб всім було доступно домобудівництво порятунку.
Вважаю також корисним зображати життя святих, щоб труди і подвиги їх були відомі
народу, особливо простому, коротко вималювалися в його свідомості і повчали його.
Якщо царським портретам і фігурам, що відправляється в міста і села, назустріч виходить
народ зі свічками і кадильницями, надаючи повагу… як самому імператору, то наскільки
більше слід зображати ікону Спасителя, Його Матері і святих!”. Один з єпископів після
заслухання такої промови навіть вигукнув: “Мова поважного єпископа Амморійського
викликала у нас навіть сльози”.
Помірні уста Тарасія просто констатували, що ось “колись були обвинувачами
православ'я, нині стали його сповідниками – συωηγοροι”. Погодилися з цим і ченці, але
просили зазначити в протоколах, що вони в цьому випадку приймають покаяних, як “хто
звернувся з єресі – τους εξ αιρεσεως επιστρεφοντας”.
Слідом за ними на перше засідання введено було 7 єпископів другого ступеня:
Іпатій – митрополит Нікейський; Лев – митрополит Родоський; Григорій – митрополит
Піссунітській (Галатія); Лев – митрополит Іконійський; Георгій – митрополит Антіохії
Пісідійський; Микола – єпископ Ієрапольський; Лев – єпископ острова Карпаф. Судження
про них затягнулися і були перенесені на наступне засідання. Саме ці єпископи
звинувачувалися в тому, що вони в минулому році вели в Константинополі особливі
агітаційні збори (παρασυναγωγας), ηриваючи собор. Тепер вони заявляють, що з читання
святих отців вони переконалися в істині іконошанування, а торік діяли “через незнання і
нерозуміння. Дивне було це визнання свого невігластва з боку єпископів, та ще й
активних бунтівників. Чи щирим було їхнє звернення? Сам Тарасій ставив їм досить
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скептичні запитання. Леву Родосському: “Ну і як же це ти, батюшка мій, до цього часу
вісім або десять років проєпископствував і тільки нині переконався?”. Допитувані
пояснювали справу звичкою і нинішнім новим вихованням: вже вкоренилося давно нове
вчення і вони зі школи винесли його. Тарасій зауважив: “Тим важче піддаються лікуванню
застарілі хвороби. І “церкві не корисно приймати священнослужителів від поганих
вчителів”. На це Іпатій Нікейський зауважив: “І все-таки совість взяла верх!”.
Тарасію здалося, що покаяння досить. І Сава Студійський вірив, що Бог привів цих
єпископів на шлях істини. Але представник “східних” Іоанн заявив, що їм, монахам, ще
важко вирішити питання, бо не ясно: як зробити прийом цих осіб? З правом перевисвяти
чи в сущому чи сані?
Розпочалося читання правил: Апостольське – 51, Нікейське – 9, Ефеське – 3 (2, 4),
Василія Великого до Амфілохія – 188, Василія лист – 251, 263, 99, 240, Ефеський собор
про мессаліанах, Кирила Олександрійського лист – 57, 56, св. Афанасія до Руфініана,
приклади з “Історії” Сократа, Феодора Читця, з Діянь Халкідонського собору, з житія
св. Сави – про приймання поставлених в священство єретиками. Всі дані говорили про
прийняття. Але про повернення прав єпископства можна було сперечатися залежно від
ступеня участі в іконоборстві, тобто від ступеня єретичності.
Єпископи з Сицилії (а їх було багато на Соборі з числа грецької чернечої еміграції)
вустами їхнього вченого диякона Єпіфанія Катанського пропонували ототожнити нових
єретиків з якою-небудь колишньою єрессю і тоді робити висновки. Єпіфаній питав: “нова
єресь менша чи більша від колишніх єресей?”. Тарасій сказав: “Зло є зло”, тобто схильний
був зрівнювати єресі. Чернець Іоанн, заступник патріарха Антіохійського, посилив
кваліфікацію: “Ця єресь найгірша з усіх єресей, яка руйнує домобудівництво Спасителя”.
Ряд отцівських думок і історичних аналогій говорив на користь помірності. Так, Василій
Великий вважав справедливим енкратитів перехрещувати, але не бажав відлякувати і цим
від церкви і не заперечував проти тих випадків, коли деякі енкратити були вже прийняті в
сущому єпископському сані.
Третій Вселенський Собор постановив приймати мессаліан в сущому сані. Кирило
Олександрійський радив ревнителям не надто прискіпуватися до несторіан, що каються,
“бо справа потребує великої ікономії”. Але ченцям більше сподобався лист св. Афанасія
до Руфініана. У ньому викладається його практика, встановлена Олександрійським
собором 362 р. щодо аріанських кліриків: “предстоятелів нечестя” прощати, але не давати
їм місця в клірі, “а залучених нуждою і насильством” прощати і допускати в клір. Ченці
запропонували це питання випробувати: чи можна і про них сказати, що їх втягнули в
іконоборство насильством? Іпатій Нікейський начисто відкинув це. Він сказав: “Адже ми
ж народилися, виросли і весь час оберталися в цій єресі”.
Надалі було визнано, що за вчителів єресі даних єпископів визнати не можна (вони
єретики, так би мовити, за інерцією) і тому їх можна прийняти в сані. Але якщо вони
нещирі, то Бог їм суддя.
Монахів доводилося ще переконувати прикладами про прийняття єретиків в
сущому сані: Маркелл Анкірський, а на IV Вселенському Соборі – Ювеналій
Єрусалимський, Фаласкесарій – Каппадокійський, Євсевій Анкірський, Євстафій
Вірітський. Визнавалася і хіротонія єретиків: Мелетій Антіохійський поставлений був
аріанами, Кирило Єрусалимський – також Акакієм Кесарійським і Патрофілом
Скифопольським – затятими аріанами; Анатолій Константинопольський – Діоскор, Іоанн
Єрусалимський – севиріанами, більшість отців VI Вселенського Собору – монофелітами.
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Ченці послалися на 240-й лист Василія Великого, де він пише: “Я не визнаю єпископом і
не вважав би ієреєм висунутого на предстоятельство нечистими руками на руйнування
віри…”. Тут, – говорили ченці, – святий отець відкидає хіротонію єретиків”.
Патріарх Тарасій пояснив, що тут Василій Великий не говорить, що такі взагалі є
неприйнятними, а тільки те, що вони не повинні безумовно вимагати входження в
православний клір ніби по праву. Практика при Василії Великому пояснювалася
обставинами того часу. “І наступники Василія в церкві наступних часів, звичайно, знали
думку святого отця і тим не менше покаявшихся брали з їхньою хіротонією від єретиків”.
Нарешті, всі визнали питання правильно роз'ясненим, дали прочитати випробуваним
покаянні заяви і взяли в їхньому сані на їхні кафедри.
Третій ступінь підсудних представлено було всього одним митрополитом
Неокесарійським Григорієм. Він був буквально “приведений” під конвоєм “царської
людини” – μανδατωρ, кий, вводячи Григорія на Собор, заявив: “Я посланий милостивими
государями, щоб привести шановного єпископа Неокесарії на богочестний і святий ваш
собор, перед яким і стою нині”. Григорій не був звинувачена в торішньому бунті, але він
був старий іконоборець, учасник Собору 754 р. і, мабуть, був з наполегливих. Однак і він
постав перед Собором з готовністю переконати і зрозуміти незвичну для нього досі точку
зору на ікони – θρλω μετα παντων και φωτισθεναι και διδαχθηναι.
Однодумність Собору справила на нього велике враження, і він просив пробачити
його. Роз'яснені були два сумніви про можливість прийняття Григорія в сан. Тарасій
нагадав, що Григорій єпископствував при Костянтині Копронімі під час гоніння. Тоді
єпископи могли бути причетними до побиття благочестивих іконошанувальників, а за побої
інших клірики падають з сану за 26-м і 28-м апостольським правилами. Але Тарасій
обмовився: нікого не слід звинувачувати без фактичних доказів. Сам Григорій рішуче
заявив: “Жодна людина не наважиться звинуватити мене в тому, що я бив або вдарив когонебудь. Ніхто від мене не зазнав такої образи”. Сава Студит запитав: “Григорія вважали
представником єресі – εξαρχον της αιρεσεως? Χи не доведеться його судити за правилом св.
Афанасія в посланні до Руфініана як вождя єресі?” Тарасій і на це заперечив фактами:
Ювеналій Єрусалимський і Євстафій Севастійський були вождями єресі (εξαρχον αιρεσεως),
ξднак були прийняті. Нарешті, і Григорій був повернутий на свою кафедру.
З четвертого засідання почався розбір біблійних, богословських, отцівських та
історичних даних на користь іконошанування. Не входячи в подробиці, відзначимо лише
кілька думок Собору, які він протиставив ідеології Іконоборчого собору 754 р.
Після біблійних даних (херувими скинії і храму Собор доводив цитатами з отців про
психологічну природність і цінність ікон в релігії. На цьому шляху Собор аргументовано
відкинув фальшивий аргумент іконоборців, спрямований проти мистецтва в галузі релігії.
VII Собор повстав проти прихованої єресі монофізитства і дуалізму і захистив разом з
мистецтвом і будь-яке знання і вміння як дароване Богом заради слави Його. “…Невже
іконоборці не знають, що Сам Бог в Старому Завіті освятив мистецтво, звелівши
Веселеїлу приготувати всі необхідні прикраси для скинії…”.
Собор уточнює і образ шанування ікон: тільки шанобливе, побожне цілування чи ж і
поклоніння? Собор точно встановив, що не тільки цілування, а й поклоніння – προσκυνησις,
οроте не λατρεια, ς.ε. служіння, що личить одному лише божественному єству. Для пояснення
посилалися на одне місце зі св. Анастасія, єпископа Феопольського: “Ми поклоняємося і
святим людям, і ангелам, але не служимо їм як богам, бо Мойсей говорить: Господу Богу
твоєму поклонися і Йому Єдиному служи. Дивись, при слові “служи” додано “Єдиному”, а до
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слова “поклонися” не додано. Значить, поклонятися можна і не Богу, тому що поклоніння є
вираз поваги, служити же не можна нікому, крім Бога”.
Пам'ятаючи про зловживання Собору 754 р. вирваними цитатами на окремих
“фішах” (πιττακια, κΰрточках), VII Собор дотримувався форми вичитування всіх цитат з
принесених повних книг. Коли пресвітер Влахернський Ілля почав читати правило
Трульського собору по хартії, то Сава Студійський прямо запитав його: “чому це читається не
по книзі?”. Тоді Тарасій пояснив, “що ця хартія в даному випадку і складає оригінал актів”.
На сьомому засіданні (13 жовтня) було прочитано текст Нікео-Царгородського
символу, без fïlioque, та заключний орос Собору єпископом Таврійським Феодором. В
оросі було сказано: основа для шанування ікон – передання церкви, про шанування
хреста, місця, де належить зображати ікони, матеріали для святих ікон; об'єкти
зображення, моральний сенс шанування, його догматичні норми, та церковні покарання.
Підписавши протокол, отці вигукували: “Така наша віра, таке вчення апостолів!
Многая літа імператорам! Анафема всім єретикам, Феодосію – лжеєпископу Ефеському,
анафема Анастасію, Костянтину і Микиті, які були послідовно патріархами
Константинополя. Вони послідовники Арія, Несторія, Діоскора! Анафема єресіарху
Іоанну Нікомидійському і Костянтину Наколійському! Вічна пам'ять Герману
(Константинопольському), Іоанну (Дамаскіну), Георгію (Кіпрському) – цим героям
істини!”. Ці троє були анафемствувані Іконоборчим собором 754 р.
Особливим наказом, даним Тарасію, імператори запросили членів Собору прибути
в Константинополь. Імператриця люб'язно прийняла їх і призначила на 23 жовтня останнє,
8-е урочисте засідання в Мангаврському палаці. На цьому засіданні в присутності
імператорів, чинів імперії та армії було прочитано визначення Собору, підтверджені
схвальними вигуками всіх, включаючи і військовиків, і підписані імператорами,
починаючи з Ірини. Після цього єпископи, обдаровані царицею подарунками, були
розпущені по єпархіях. Ірина замовила заздалегідь виготовити образ Спасителя над
воротами Халкопратії, звідки він був повалений 60 років тому при Леві Ісавру. До нього
був зроблений напис: “ην καθειλε πάλαι Λέων ό δεσπόζων, ενταύθα άνεστήλωσεν Ειρήνη”".
Собор видав ще 22 канони, проти симонії та безладу в житті ченців.
Діяння Собору
24 вересня
Промова Тарасія. Два “приводи” єпископів першого прийняття; питання про
прийняття другого
26 вересня
Ухвалення “другого” приводу, судження про третій. Послання папи Адріана
І імператорам і патр. Тарасію.
28-29 вересня Третій “привід” і допит. Прийняття послання і сповідання східних. “Синодика”
1 жовтня
Докази іконошанування згідно зі Св. Письмом (Вих.25: 17-22; Чис.7: 88-89;
Ієз.41: 1, 15, 19; Евр.9: 1-5) і переказом (писаннями св. отців і агіографічними
пам'ятками). Були цитати з Афанасія В., Василія В., Григорія Богослова
(зображення Полемона), Іоанна Золотоустого (- Мелетія), Григорія
Нисського і Кирила Олександрійського (- жертвопринесення Авраама,
обидва). На закінчення прочитані були послання Григорія II до Германа
Константинопольського, Івана Сінадського, Констянтина Наколійського і
Хоми Клавдіопольского. Отці Собору піддали іконоборців анафемі. Було
прочитано Евфимієм Сардським і підписано отцями (попередню) постанову
про вшанування ікон.
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4 жовтня

5-6 жовтня
13 жовтня

23 жовтня

Ряд історичних свідоцтв на те, що іконоборці мали попередників самарян,
язичників (які ікони порівнювали з своїми ідолами), іудеїв, гностиків,
монофізитів. Викриття вирізок іконоборців у пам'ятниках древньої
писемності. Прийнято пропозицію римських легатів: наступного дня
принести на Собор ікону і віддати їй поклоніння.
Читання “шеститомного” спростування на ρος ²коноборчого собору 754 р.
ρος Βселенського Собору (остаточний). Анафема Собору 754 р. Прочитаний
текст послання від імені Тарасія і Собору імператорам і повідомлення про
рішення Собору константинопольському кліру
У присутності імператорів прочитаний і підписаний ними ρος, Ηа їхнім
бажанням прочитана частина святоотцівських місць з IV діяння

Висновки
Іконоборство у Візантійській імперії стало останнім “пробним каменем”, на якому
випробувалося вчення Православної Церкви. І це випробування було одним з найтяжчих. Це
питання, при зосередженому розгляді, виявилося настільки принципово важливим, що
потрібне було ціле століття ідейної та фізичної боротьби, кров мучеників, аби дійти
остаточного розв’язання. За одноголосним висновком істориків Церкви, іконоборство
виникло практично одночасно із шануванням ікон. Історію іконоборчої смути умовно
поділяють на два періоди. Перший почався з виходом едикту проти шанування ікон Лева ІІІ
Ісавра 726 р. і закінчився VII Вселенським Собором 787 р. Другий період – від Собору 787 р.
до встановлення Торжества Православ’я у березні 843 р. Отці VII Вселенського Собору
встановили, що іконоборство становить собою христологічну єресь, спрямовану проти
догмату Боговтілення, та є сумішшю багатьох попередніх єресей, засудивши орос Собору
754 р., піддали його і ревних іконоборців анафемі. Разом з тим отці VII Собору прийняли у
церковне спілкування. єпископів-іконоборців, які розкаялися. Шанування ікон набуло
догматичного лише у рішеннях VII Вселенського Собору 787 р. Захисникам іконошанування
– патріарху Герману, Іоанну Дамаскіну і Георгію Кіпрському – проголошено “вічну пам’ять”.
Тим самим визнано істинність вчення цих святих отців, особливо погляди прп. Іоанна
Дамаскіна про форми і суть поклоніння святим іконам. Так завершився перший період
іконоборства в історії Візантійської імперії і цим самим на 27 років забезпечив мир у Церкві.
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ГРИГОРІЙ II, ПАПА РИМСЬКИЙ (669-731) ТА РИМСЬКИЙ СОБОР 727 РОКУ
Майбутній папа Римський Григорій II народився в 669 році. Батько Григорія –
римлянин Марцелл із старовинного і знатного роду. За пізнішими даними, Григорій був
родичем папи Бенедикта II, проте перевірити ці відомості неможливо. В молоді роки
Григорій був у полоні у лангобардів, але зумів викупитися. Під час понтифікату Григорій
дбав про місіонерство в Німеччині, Англії та Ірландії.
Папа з одного боку зробив все, щоб не воювати з лангобардами , а з іншого боку,
почав відновлювати римські стіни. При Григорія II в 725 році почалася боротьба проти
іконоборства. Він відлучив від Церкви імператора-іконоборці Лева III Исавра. Невдалий
замах на папу за завданням візантійського імператора привело до повстання в Італії проти
Константинополя.
З початком гонінь проти шанування ікон византійський імператор Лев III Ісавр
зажадав від Григорія II визнання виданих в 726 р едиктів проти іконошанування, але
отримав категоричну відмову. У тому ж році папа скликав в Римі Собор, на якому засудив
іконоборство. Про це в Соборі відомо з Хроніки Іоана Зонара (Zonara. S. 261), а також з
послання папи Адріана I до Карла Великого (Adrianus I. Ep. 52 // PL. 98. Col. 1275C sqq.),
В якому папа Григорій II говорив на захист іконошанування з посиланнями на Переказ,
цитатами з Священного Писання. По дорученню імператора дукс Василь та Іоан Луріон
готували вбивство папи, але на захист папи встало римське військо і городяни. У Римі
почалися заворушення, під час яких Іоанн Луріон був вбитий, а дукс Василь дав обітницю
стати ченцем і був захищений Церквою.
Після видання Львом III иконоборських едиктів по Італії прокотилася хвиля
обурення, почалися військові зіткнення між тими, хто шанували ікони, і прихильниками
імператора. На захист папи піднялися військові загони в Венеції і Пентаполі, що
складалися з уродженців Італії. Війська в Пентаполі відмовилися підкорятися екзарху і
були готові висунути зі свого середовища нового імператора і піти на Константинополь з
метою повалення Льва III. Григорій II перешкодив їх діям, сподіваючись, що імператор
після його умовлянь відмовиться від єретичних поглядів.
У 727 році Григорій II скликав синод для засудження іконоборства . За даними
грецьких джерел, зокрема, Феофана Сповідника, в цей момент Григорій відлучив від
церкви імператора-іконоборців. Однак жодне західне джерело не підтверджує цей акт
Григорія . Потім він направив два листи Льву, заперечуючи імператорське право
втручатися в питання віровчення, центральний догмат цезаропапізма. Він писав:
"Ви говорите: ми поклоняємося камінню, стін і дошках. Але це не так, говорив
імператор; вони служать нам для поминання і підбадьорення, піднімаючи наші душі увись
... І ми поклоняємося їм не як богам, як ви вважаєте, чи не дай Бог! ... Навіть маленькі діти
знущаються над вами. Прийдіть в одну зі своїх шкіл, де говорять, що ви ворог ікон, і
негайно вони кинуть свої стілуси (в Древній Греції це загострений стержень яким
наносився текст на деревяну дошку) в вашу голову, і те, що ви не змогли дізнатися від
мудрих, ви можете дізнатися у дурнів ... В силу влади, яка прийшла до нас від Святого
Петра, ми могли б покарати вас ... хоча ви маєте брата переосвященника Германа, поради
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якого ви повинні приймати, як поради батька і вчителя ... Догми церкви не питання для
імператора, але для єпископів.
На початку 1-го послання до імп. Льву III викладає богословські основи
іконошанування і закликає імператора відступити від омани, вказуючи, що його колишні
едикти він посилав варварським правителям Заходу як доказ православної віри імператора
і тим спонукав їх зберігати мир з імперією. Іконоборець Лев III перестав користуватися у
них авторитетом, і вони розоряють його володіння. Папа застеріг імператора від спроб
заарештувати його, приводячи в приклад імп. Константа II, який відправив у вигнання
папу св. Мартіна I і поплатився за це життям. Говорячи про особливу роль Римського
єпископа в збереженні церковного миру і єдності Вселенської Церкви, Григорій II
пояснює свою позицію боротьбою за чистоту віри, а не проти імператора.
У 2-му посланні до Лева III папа писав про взаємини Церкви і держави, про те, що
питання віри повинні знаходитися в компетенції єпископів, а не імператорів, але
імператор не прийняв доводів Григорія II. В 730 р в Константинополі був усунутий
патріарх свт. Герман, а на його місце поставлений іконоборець Анастасій. У відповідь на
отримане від нього послання Григорія II заявив, що не має наміру вступати з ним в
спілкування, якщо той не зречеться єресі.
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ОГЛЯД ЗМІСТУ ЛИСТІВ
ПАТРІАРХА ТАРАСІЯ ТА ПАПИ АДРІАНА
Промова Патріарха Тарасія була сказана перед відкриттям Сьомого Вселенського
Собору. Воно було розміщене в канонічних збірках і видано безпосередньо після 7-го
Вселенського Собору і приєднано до соборних визначень. [2]
Гріх симонії не припинив осквернювати Христову Церкву й у 8 столітті, тому
відразу після 7-го Вселенського Собору, свій голос проти цього зла змушений був подати
великий Константинопольський патріарх Тарасій. У своєму посланні, адресованому
римському папі Адріану патріарх Тарасій просить останнього допомогти йому це зло у
Церкві викорінити. Як видно із самого тексту послання, воно є зібранням всього того, що
у питанні засудження симонії було видано до часу святого Тарасія. [2]
Святитель Тарасій став на патріарший престол у 784 році. У 787 році під
головуванням Патріарха Тарасія в м. Нікеї відбувся VII Вселенський Собор, в якому взяли
участь 367 єпископів, яким і було затверджено шанування святих ікон. Також було
прийнято в лоно Церкви тих єпископів, які потерпіли від іконоборців.
Попередник Патріарха Тарасія був Святий Патріарх Павло (780-784). Через слабкість
характеру, не міг рішуче боротися з єрессю і тому віддалився в монастир де прийняв схиму.
Коли до нього прийшла свята цариця Ірина зі своїм сином-імператором, святитель Павло
оголосив їм, що гідним наступником його може бути тільки Тарасій (у той час мирянин).
Тарасій довго відмовлявся, не вважаючи себе гідним такого високого сану, але потім
підкорився загальному бажанню при умові, що буде скликаний Вселенський Собор для
засудження іконоборчої єресі. Пробув на кафедрі патріарх 22 роки.
Папа Адріан відповів двома посланнями від 26 жовтня 785 р., в яких з особливою
наполегливістю проводилася ідея верховенства Римської Церкви. Послання були зачитані
на 2-му засіданні Собору. У відповіді імператорові й імператриці папа, висловивши
радість з приводу їх наміри відновити ікони, закликав їх наслідувати святих Костянтина і
Олени, які «православну віру оголосили всенародну і піднесли святу кафоличну і
апостольську духовну матір вашу, Церква Римську, і разом з іншими православними
імператорами почитали її, як главу всіх Церков». Далі папа міркує про першість Римської
Церкви, ототожнюючи Православ'я з її вченням; в якості обґрунтування особливого
значення кафедри ап. Петра, якій «всіма віруючими в світі має бути вказане велике
шанування», папа вказує, що цього «князю апостолів ... Господом Богом дана влада
в'язати і вирішити гріхи на небесах і на землі ... і вручені ключі Царства Небесного» (пор.:
Мф.16 .18-19). Довівши древність іконошанування розлогою цитатою з Житія папи
Сильвестра, папа слідом за свт. Григорієм I (Великим) Двоєсловом стверджує
необхідність ікон для настанови неписьменних і язичників. При цьому він наводить зі
Старого Завіту приклади символічних образів, що створювалися людиною не по своєму
розумінню, але по Божественному натхненню (Ковчег Завіту, прикрашений золотими
херувимами; мідна змія, створена Мойсеєм – Вих 25; 37; 21). Привівши місця з
святоотцівської спадщини (блж. Августина, святителів Григорія Нісського, Василя
Великого, Іоанна Златоуста, Кирила Олександрійського, Афанасія Великого, Амвросія
Медіоланського, Єпіфанія Кіпрського, блж. Ієроніма) і великий фрагмент з слова
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свт. Стефана Бострійского «Про святих іконах», папа «уклінно благає» імператора і
імператрицю відновити святі ікони, «щоб наша свята католицька і апостольська Римська
Церква прийняла вас в свої обійми».
У заключній частині послання папа Адріан ставить умови, при яких він згоден
надіслати своїх представників: прокляття іконоборчого лжесобора; письмові гарантії з
боку імператора і імператриці, патріарха і синкліта неупередженості та безпечного
повернення папських посланців навіть в разі їх незгоди з рішеннями Собору; повернення
конфіскованих володінь Римської Церкви; відновлення юрисдикції папи над церковним
округом, відірваним при іконоборцах. Заявивши, що «кафедра св. Петра на землі
користується першістю і заснована з тим, щоб бути головою всіх тих Церков Божих», і що
тільки до неї може ставитися назву« вселенської Церкви », папа висловлює здивування з
приводу титулування патріарха Константинопольського «вселенським» і просить, щоб
надалі це титулування ніколи не вживалося. Далі папа пише, що був втішений
віросповіданням патріарха Тарасія, але обурений, що на вищу церковну ступінь зведений
людина світський, «бо таким абсолютно не знайома обов'язок учительства». Проте папа
Адріан погоджується з його обранням, оскільки Тарасій бере участь у відновленні святих
ікон. В кінці, обіцяючи імператорові й імператриці заступництво св. Петра, папа ставить
їм у приклад Карла Великого, який підкорив «всі варварські нації, що лежать на Заході», і
повернув Римському престолу відібране у лангобардів «спадщина св. Петра».
У посланні самому патріархові Тарасія папа Адріан закликає його всіляко сприяти
відновленню іконошанування і делікатно попереджає, що, якщо цього не буде зроблено,
він «не наважиться визнати його хіротонію». У тексті цього послання питання про титул
«вселенський» не піднімається, хоча також присутня фраза про те, що кафедра св. Петра
«є глава всіх Церков Божих».
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СВЯТІ ОТЦІ 7-ГО ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ
Вселенські Собори – це зібрання предстоятелів і представників усіх Помісних
Церков, які скликаються для позбавлення влади єресей і для затвердження істин
віровчення, обов’язкових у всій Церкві. Вселенські собори збираються для вирішення
питань, що мають загальноцерковну важливість.
Вселенський Собор є єдиним верховним авторитетом у вселенської Православної
Церкви з питань віровчення і законодавства і, по дії через нього і в ньому Святого Духа,
має властивість непогрішності; визначення, і правила Вселенського Собору простягаються
на всі Помісні Церкви і на всі часи [4].
Взагалі було сім Вселенських Соборів, де в обов’язковому порядку було присутньо
всі голови помісних Церков (або їх представники) і весь єпископат, який представляв свої
єпархії .
Догматичні та канонічні рішення Вселенських Соборів визнаються обов’язковими
для всієї Церкви. Для засвоєння Собором статусу «Вселенський» необхідна рецепція,
тобто перевірка часом, і прийняття його постанов усіма помісними Церквами. Траплялося,
що під жорстким тиском імператора або впливового єпископа учасники Соборів приймали
рішення, що суперечать євангельській істині і церковному Переданню, з часом такі
Собори Церквою відкидалися [4].
Взагалі Вселенські Собори збиралися для з'ясування питань віри, нерозуміння або
неточне тлумачення яких, викликало смути і єресі в Церкві. Також на Соборах
вироблялися правила церковного життя [5].
Сьомий Вселенський Собор – це зібрання представників та єпископів всіх Помісних
Церков, що відбувся у 787 році, в Нікеї, при імператриці Ірині (вдові імператора Льва
Хозара) [1].
Вселенський сьомий собор називається «собором 350 отців». Число присутніх Отців
коливалося (в дійсності) між 330-367. Представники папи і патріархів східних були ті ж.
Обидва пресвітера Петра засідали і підписувалися першими; але фактичним головою,
керуватися ходом справ був патр. Тарасій. Імператор і імператриця особисто не були
присутні, їх представниками на соборі були два сановника, Петрона і Іоанн, які не мали
помітного впливу і на зовнішню процедуру засідань [2].
Особливість в складі цього собору: на ньому були присутні
а) кілька наречених, але нерукоположенних ще під єпископів
б) 131 ігуменів або їх представників, в числі яких мав першість Сава, архімандрит і
ігумен Платон. Був присутній також хронограф св. Феофан [2].
Перший випадок появи представників монашества на соборі вселенському падає на
449 рік. Тепер їх присутність була історичною необхідністю: чернецтво виставило з-поміж
себе найважливіших борців за іконошанування і тим прославило свій авторитет в колі
православних, тоді як єпископи своїм ставленням до іконоборців дискредитували свій
авторитет. Архімандрити були повноправними членами собору.
Склад єпископів вселенського собору був поділений на 3 категорії. До першої
категорії ввійшли: Василь Анкірський (митр. Галатії I), Феодор Мирський (митр. Лікії),
Феодосій (суфраган митр. Сіннадского).
186

До другої категорії було запрошено: Іпатій нікейський (митр. Віфінії II), Лев
родосський, Григорій пісінунтскій (митр. Галатії II), Лев (митр. Лікаонії), Георгій митр.
Антіохії Пісідійській, Микола Ієрапольський, Лев єп. острови Карпафа (суфраган митр.
родосского) [2].
До третьої категорії увійшов лише Григорій Неокесарійський. Ніяк не видно, щоб
він був в 786 р головним агітатором або навіть тільки брав участь у порушенні солдатів
проти собору. Відомо лише те, що єпископи перших двох «приводів», так би мовити,
прийшли на собор самі, а Григорій був приведений за наказом імператриці: вже старий
єпископ (він був одним з «отців» копронімовского собору 754 р), він мабуть
наполегливіше інших тримався іконоборчих поглядів. Відомо, що мит. Григорій був
гонителем, проте, на собові він просив у собору вибачення у своїх попередніх помилках.
Він пояснив, що фактичним гонителем він не був, хоча і вважався ватажком іконоборців
на соборі 754 р 28 (29) вересня собор вислухав його [2].
Передумовою скликання даного Собору стало те, що у VIII столітті імператор Лев
Ісавр почав жорстоке гоніння на святі ікони, яке ще тривало за часів його сина і внука.
Наприкінці VIII століття в Церкві позначилася нова єресь – іконоборство. Іконоборці
заперечували шанування земної святості Матері Божої і святих Божих угодників, вони
звинувачували православних в поклонінні іконам. Навколо питання про шанування ікон
виникла запекла боротьба. На захист святині піднялося багато віруючих, на яких
розпочалися тяжкі гоніння. Все це вимагало дати повне вчення Церкви про ікону, ясно і
чітко визначити його, відновлюючи іконошанування нарівні з почитанням Святого Хреста
і Святого Євангелія [1].
У необхідності відновлення вшанування ікон був переконаний ще пристарілий
Константинопольський патріарх Павло IV (780-784), котрий вважав свої стосунки із
іконоборцями великим гріхом, але незважаючи на це не знаходив у собі сил, щоб
відновити вшанування святих образів на державному рівні. Після відставки Павла IV
виникла потреба у виборі нового патріарха й імператриця підійшла до вирішення
проблеми із усією відповідальністю [3, c. 34].
Вселенський собор було призначено на серпень 786 р. у Константинополі, але коли
єпископи почали прибувати до столиці, несподівано розпочався військовий бунт.
17 серпня 786 р. розпочалося нове засідання собору, було зачитано перші акти, але
солдати та іконоборські архієреї зірвали його засідання.
Зважаючи на негативний досвід при скликанні Вселенського собору у
Константинополі імператриця Ірина зробила відповідні висновки й місцем для зібрання
нового собору було обрано Нікею. Під керівництвом патріарха Тарасія і в присутності
приблизно 350 єпископів і великої кількості монахів з 24 вересня по 13 жовтня 787 р.
пройшло сім засідань, що являється доказом того, що організатори собору давно й
наполегливо до нього готувалися. Від Східних кафедр, у якості представників, прибули
пресвітери – Іоанн і Фома. Рим представляли пресвітер Петро й ігумен Петро.
Іконоборський собор імператора Костянтина V було оголошено не вселенським так як на
ньому не було представників із інших помісних церков. За тривалістю собор був
порівняно коротким. Слід зазначити, що окремі дослідники стверджують, що Сьомий
Вселенський собор був організований із порушеннями регламенту, а під час його засідань
спостерігалися різного роду фальсифікації, що були на користь імператриці Ірини та
відповідно захисникам ікон [3, c. 34 – 35].
Питання стосовно ікон було розглянуто на чотирьох засіданнях.
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Захисники ікон стверджували: чим частіше через зображення на іконах образи
бувають видимі, тим більше віруючі дивляться на них із думкою про самі первообрази та
виражають любов до них, і схильність до того, щоб вшановувати їх шанобливим
поклонінням, не тим істинним по нашій вірі служінням, котре присвячується одному
тільки Божественному єству, але вшануванням по тому ж образу як воно віддається
зображенню Чесного та Животворящого Хреста і святого Євангелію й іншим святим,
фіміамом та встановленням свічок, як робилося це по благочестивому звичаю у старовину
[3, c. 36].
Собор закінчився тим, що іконоборство було проголошено єрессю, а його
прихильники відлучені від церкви. На заході реакція на постанови собору була різною,
папа римський був нарешті задоволений тим, що питання стосовно ікон на його думку
було вирішено, інакше постанову собору сприйняли у королівстві франків. Орос Сьомого
Вселенського собору при дворі Карла Великого був перекладений із помилками, що ввело
в оману західних єпископів стосовно реального положення справ у Візантії [3, c. 36].
Отож, через ікону ми не тільки дізнаємося про Бога, ми пізнаємо Бога, через ікони
святих угодників Божих ми торкаємося до преображенної людини, причастника
Божественного життя, через ікону ми отримуємо благодать Святого Духа, через ікону ми
молитвою звертаємося до певного Святого.
Прославляючи пам'ять святих отців VII Вселенського Собору, ми повинні пам'ятати,
що сам їм ми зобов'язані дякувати за те, що наші храми і будинки наповнені святими
іконами. і за те, що жевріють перед ними живі вогники лампадок.
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ПОСТАТЬ ПАТРІАРХА ТАРАСІЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО
ТА ЙОГО УЧАСТЬ У СОБОРІ
За одноголосним висновком істориків Церкви, іконоборство виникло практично
одночасно з шануванням ікон. Це є справедливим, коли розглядати іконоборство як один з
умонастроїв і в самій Церкві, і навколо неї. Але необхідно пам’ятати, що воно стало
певною доктриною тільки на іконоборчому Соборі 754 р. Шанування ікон також набуло
догматичного вигляду тільки у рішеннях VII Вселенського Собору 787 р. Саме
відпрацювання догмату про шанування ікон, відсутність соборного визначеного правила з
цього важливого питання спричинило такий стан речей, коли іконоборство століттями
жевріло у тілі Церкви, час від часу вириваючись назовні окремими ексцесами.
Річ у тім, що писання святих отців могли вважатися у ті часи тільки певною думкою,
а не загальними правилами. До того ж до початку VIII ст. залишалися загалом
нествердженими більш фундаментальні догматичні питання. І лише після їхнього
вирішення церковна думка могла зосередитися на питанні про святі зображення. Це
питання, при зосередженому розгляді, виявилося настільки принципово важливим, що
потрібне було ціле століття ідейної та фізичної боротьби, кров мучеників, аби дійти
остаточного розв’язання. Іконоборство стало останнім “пробним каменем”, на якому
випробувалося вчення Православної Церкви. І це випробування було одним з найтяжчих.
Розкриваючи цю тему, не можна обминути історичне тло, на якому розгорталася
іконоборча суперечка. Глибока соціальна криза, яку переживала на той час візантійська
імперія, була тісно пов’язана і з кризою духовною. Протягом VII ст. Візантія остаточно
пориває зі спадщиною античного світу, наскрізь проникнутою поганськими звичаями,
підсвідомим нахилом до ідолопоклонства. Це позначилося на всіх сторонах суспільного
життя – від економічних відносин до богословської думки. Докорінна перебудова імперії
проводилася в умовах арабо-мусульманської експансії, яка досягла найбільшого розквіту в
717 p., коли араби взяли в облогу Константинополь. У цій критичній ситуації
імператорська влада перейшла до рук Льва III Ісавра, ініціатора іконоборчої політики.
Зовнішнім поштовхом для впровадження іконоборства стало вулканічне виверження у
Середземному морі влітку 726 р. У цій події побачили гнів Божий за шанування ікон.
Імператор скликав особливу нараду, на якій було прийнято рішення про початок боротьби
з іконошануванням. Патріарх Герман, судячи з усього, не брав участі у цій нараді. Одразу
ж було видано імператорський едикт, яким заборонялося шанування ікон. Першим
постраждав Образ Спасителя, який стояв на Халкопратійських воротах. Надісланий
імператором спафарокандидат Ювін, незважаючи на благання народу (особливо жінок),
піднявся по драбині й кілька разів вдарив по іконі сокирою. Жінки перекинули драбину і
забили Ювіна різками до смерті. За це імператор звелів стратити їх. День пам’яті цих
мучеників – 9 серпня – визначає і дату едикту. Еллада та Кікладські острови відмовилися
підкоритися владі імператора-іконоборця і виставили претендентом на престол узурпатора
Косму. Але 18 квітня 727 р. Косма зазнав поразки: його флот було спалено грецьким
вогнем, а самого його було схоплено і страчено.
Іконоборча політика Льва Ісавра зустріла сильну протидію і в Італії. Тут імператор
намагався, поряд зі скиненням ікон, секуляризувати майно Церкви. Але папа Григорій II
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енергійно виступив проти цих зазіхань. Лев доручив екзарху Павлу убити Григорія,
відібрати церковне майно і поставити іншого папу. Але римляни і лангобарди стали на
захист Григорія і ледве не відпали від імперії. В італійській справі виразно проявилися
антиклерикальні мотиви політики Льва Ісавра. Заходи цього імператора, якого дуже
умовно можна назвати атеїстом, було спрямовано не на знищення Церкви, а на підкорення
її імператорській владі. В одному з листів до папи Григорія II Лев називає себе “цар та
ієрей”. Очевидно, імператор претендував на роль глави Церкви. Про це ж свідчать його
намагання самостійно вирішувати богословські питання (навіть не радячись щодо цього з
патріархом!), що призвело до сумних наслідків. Іконоборство не мало б успіху, якби воно
було лише проявом волі імператора. Очевидно, іконоборчий рух вже мав на той час
численних прибічників як у самій Церкві, так і серед інших верств суспільства. В. В.
Болотов зазначає, що рух проти шанувальників ікон у церковній сфері почався раніше,
ніж у політичних колах. А тому він називає імена Костянтина єп. Наколійського, Фоми
єп. Клавдіопольського та Феодосія митрополита Ефеського. Ці ієрархи іконоборствували
у власних єпархіях задовго до офіційного прийняття іконоборчої доктрини. Зрештою, не
на порожньому ж місці з’явилися 338 єпископів, що взяли участь в іконоборчому Соборі
754 р.
Іконоборчі настрої набули поширення і серед мирян. У середовищі придворної
аристократії та військових вони дійшли до крайнощів, а саме до зневаги церковних
обрядів, реліквій, храмів. На цьому ґрунті іконоборчий рух набув особливої руйнівної
сили, спрямованої проти обрядової сторони культу загалом. Іконоборство пустило своє
коріння і серед селян. Тут воно поєдналося з павликіанством. Ця секта, різновид
маніхейства, відзначалася визнанням беззаперечної гріховності тварного світу, який
підлягає повному знищенню. Протягом усього VIII ст. іконоборці не переслідували
павликіан. Отже, іконоборчий рух поширився на всі верстви Візантійської імперії. В такий
спосіб суспільство намагалося звільнитися від залишків античного світогляду. Нас не
цікавить соціальне обличчя іконоборства саме по собі. Іконоборці намагалися
перешкодити воцерковлінню суспільного життя. Церква, як засіб та інструмент спасіння
людства, преображає і очищує всі явища, які опиняються в її лоні. Відокремлення від
Церкви людського буття в будь-якому його аспекті виключає його з плану спасіння.
Безперечно, це стосується і державної влади. Це відчував і сам Лев III, намагаючись
підмінити церковну соборність власним цезарепапізмом. Претензії імператора на роль
першосвященика св. Іоанн Дамаскін назвав “розбійницьким нападом” на Церкву. Історію
іконоборчої смути умовно поділяють на два періоди. Перший почався з виходом вже
згаданого едикту 726 р. і закінчився VII Вселенським Собором 787 р. Другий період – від
Собору 787 р. до встановлення Торжества Православ’я у березні 843 р. Якщо перший
період був насичений енергійною діяльністю іконоборців-ініціаторів, то у другому періоді
мляві заходи іконоборців-епігонів поступово самі собою сходять нанівець. Діяльність
епігонів наочно показала нежиттєздатність іконоборства у лоні Церкви. Але щоб
пересвідчитись у цьому, знадобилося більше ста років, насичених трагічними, часто
кривавими подіями.
На час проведення перших заходів проти шанування святих ікон під владою Льва
Ісавра перебувала, фактично, лише територія Константинопольського патріархату. Східні
патріархи (Александрійський, Ієрусалимський, Антіохійський) перебували під владою
мусульман, які більш терпимо (байдуже) ставилися до іконошанування. Римська церква в
особі пап Григорія II, Григорія III та наступних незмінно чинила опір іконоборчій
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політиці. Собори Західної Церкви 727 та 731 рр. підтвердили шанування святих
зображень. Св. Герман, патріарх Константинопольський, категорично відмовився
підписати імператорський указ 726 р. і вимагав скликання Вселенського Собору. За це
йому довелося терпіти всілякі приниження, доки у 730 р. його не було скинуто з престолу
і відправлено на заслання. Його місце посів іконоборець Анастасій (730-753 рр.).
Безпосереднім відгуком на дії іконоборців стали твори св. Іоанна Дамаскіна. “Три слова”,
написані ним на захист ікон, залишаються класичним викладом православного вчення про
святі зображення. Твори патріарха Германа, Андрія Критського та Іоанна Дамаскіна
утворили фундамент, на якому було вироблено догмат VII Вселенського Собору про
шанування ікон. Іоанн Дамаскін був тому небезпечним для іконоборців, що жив поза
межами імперії й не підлягав владі Льва III. Імператорові довелося навіть вдатися до
наклепу – він надіслав халіфу, при дворі якого служив Дамаскін, листа зі звинуваченням
Іоанна у зраді. Подробиці цієї справи легендарні, але в основі лежить реальний факт. І все
ж Льву Ісавру судилося померти, не отримавши церковної санкції на свою іконоборчу
діяльність. Патріарх Герман помер у засланні, не зрікшись Православ’я. Анастасій, хоча і
погодився на знищення ікон, але загалом, очевидно, займав компромісну позицію. Це
видно з того, що лише після його смерті Костянтин Копронім наважився зібрати
іконоборчий Собор і розпочати масове гоніння проти іконошанувальників. Син Льва IIІ,
Костянтин Копронім, прийшов до влади у 741 р., але кілька років вимушений був
боротися за престол з іншим претендентом куропалатом Артавасадом. Артавасад з
патріархом Анастасієм ненадовго відновили шанування ікон, а Костянтина піддали
анафемі. Та зрештою Копроніму вдалося перемогти, і 2 листопада 743 р. він вступив до
Константинополя. Артавасада було осліплено. Анастасія було залишено на кафедрі, його
лише піддали глумленню: провезли по місту на віслюку, обличчям до хвоста. Костянтин
Копронім, як і його батько, був талановитим полководцем і користувався неабияким
авторитетом у війська. І все ж цілих десять років, до смерті патріарха Анастасія, він
утримувався від рішучих заходів проти іконошанувальників.
Але після цього гоніння на православних розгорілися з такою силою і жорстокістю,
що їх порівнюють з гонінням Діоклетіана. Костянтин власноручно склав трактат з
викладом іконоборчої доктрини (він відомий за цитатами, вміщеними у спрямованому
проти нього творі патріарха Никифора). Після цього, з нагоди обрання нового патріарха,
він скликав Собор, який, за задумом, мав бути Вселенським і затвердити своїм
авторитетом погляди іконоборців. Собор відкрився 10 лютого 754 р. у позаміському
палаці Ієреї. На ньому були присутні 338 єпископів, але не було представників Римської,
Александрійської, Антіохійської та Єрусалимської церков. Головував на засіданнях
Феодосій, митрополит Ефеський. Серед присутніх яскраво вирізнялися Василій Трикакав,
митрополит Антіохії Пісідійської, та Сисинтій Пастилла, митрополит Перги у Памфілії
II – це були знані авторитети іконоборчого табору. Восьмого серпня Собор перейшов до
Влахернського храму і завершився обранням нового Патріарха. Ним став монах
Костянтин, єпископ Сіллейський, суффраган митрополита Пергського. 27 серпня на
форумі було оприлюднено орос Собору і проголошено анафему захисникам
іконошанування: Герману Константинопольському, Іоанну Дамаскіну та Георгію
Кіпрському. Імператорові Костянтину Копроніму було проголошено славу як
переможцеві над ідолами і “тринадцятому апостолу”.
Вчення іконоборців, викладене в оросі Собору, ми розглянемо дещо пізніше. Зараз
звернемо увагу на практичні наслідки його рішень. Собор постановив, що всіляку ікону,
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зроблену з будь-якої речовини, треба відкинути. Було заборонено створювати ікони,
поклонятися їм, ставити у церкві або у себе вдома, переховувати. Клірики, що порушать
цю заборону, повинні бути позбавлені сану, миряни та монахи – піддані анафемі й
покарані за імператорськими законами. Таким чином, питання віри передавалися під
юрисдикцію світської влади. Спираючись на ці постанови Собору, Костянтин Копронім
наказав, щоб кожний, хто підлягає його владі, в обов’язковому порядку присягав над
тілом та кров’ю Христовою, хрестом та Євангелієм, що не буде поклонятися іконі. Це вже
була пряма юридична підстава для розгортання репресій проти православних. І вони
справді розгорнулися з нечуваним розмахом та жорстокістю. Отці Собору 754 р. були
представниками поміркованої течії в іконоборстві. Але вони надали підставу для дій
іншої – крайньої течії, що складалася переважно зі світських осіб і відзначалася
екстремізмом.
Послідовники цієї течії, до якої слід віднести і самого імператора, під виглядом
боротьби з іконами нерідко просто грабували церковні скарби, глумилися і чинили наругу
над священними предметами та мощами святих. Так, у 767 р. за наказом самого
імп. Костянтина мощі мучениці Євфимії було потоплено у морі. Особливу ненависть
Костянтина Копроніма викликали монахи, яких він називав не інакше як
“ідолопоклонниками і шанувальниками пітьми”. Монахи були найпалкішими
захисниками святих зображень, подаючи приклад решті православних. Тому гоніння на
них відзначалися особливою жорстокістю. Їм розбивали голову, поклавши її на ікону,
топили в морі, зашивши у мішок, іконописцям спалювали руки. Імператор вимагав, щоб
ніхто не смів заводити дружніх стосунків з монахами, а замість привітання їх зустрічали
лайкою та камінням. За хронікою Феофана, 21 серпня 766 р. імператор зганьбив монаший
образ тим, що примусив монахів ходити навколо іподрому, тримаючи за руку жінок. У
768 р. Копронім конфіскував Константинопольські монастирі, перетворивши їх на
казарми та майстерні. Очевидно, він мав на меті взагалі викорінити монашество. Ця
політика послідовно проводилася й адміністраторами провінцій. Особливо відзначився
стратег фраксійської феми Мисаїл Лаханодраконт. У 771 р. він зробив спробу скасувати
монашество у межах своєї феми. Все майно монастирів, а також їхні будівлі він розпродав
на аукціоні, а гроші вніс до царської скарбниці. Усе це викликало масове переселення
монахів до Італії, Кіпру, Сирії та Палестини. В межах імперії діяла заборона постригати у
монахи. За це у 765 р. було засуджено і страчено преподобномученика Стефана Нового.
Східні патріархи весь цей час непорушно зберігали православ’я. Вони засвідчили це у
764 р., коли спільно піддали анафемі Єпифанійського єпископа Косму, який об’явив себе
іконоборцем. Це рішення патріархів Феодора Антіохійського, Феодора Ієрусалимського та
Косми Александрійського було закріплено у тексті особливої “синодики”, згодом
використаної у матеріалах VII Вселенського Собору. За час правління Костянтина
Копроніма на патріаршому престолі Константинополя змінилося ще двоє осіб.
Поступливість патріарха Костянтина не допомогла йому уникнути усунення, заслання,
а згодом і страти. У 766 р. на його місце імператор призначив Нікіту, який підсилив гоніння
проти ікон та їхніх шанувальників. 14 вересня 775 р., під час походу проти болгар,
Костянтин Копронім помер. Імператорська влада перейшла до його сина Льва Хазара, який
хоч і був іконоборцем, але досить поміркованим і байдужим. Тільки наприкінці його
царювання, через звинувачення у шануванні ікон, було ув’язнено і піддано тортурам
кількох придворних. Лев Хазар раптово помер 8 вересня 780 р. Престол посіла його
дружина, іконошанувальниця Ірина разом з малолітнім сином Костянтином. Ірина, яка була
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православною,
одразу почала
відновлювати
іконошанування.
В
цей
час
(31 серпня 784 р.) зрікся кафедри і прийняв постриг у монастирі св. Флора патріарх Павел,
висвячений силоміць ще за Льва Хазара, з письмовою обіцянкою не поклонятися іконам.
Тепер Павел спокутував свої гріхи, водночас оплакуючи тяжке становище Константинопольської церкви, що через іконоборство опинилася в ізоляції серед інших кафоличних
церков. Кандидатом на патріарший престол однодумно було обрано секретаря Тарасія.
Святитель Тарасій народився в Константинополі. Батьки його були людьми
благородними й належали до патриціїв. Здобувши прекрасну освіту, святитель Тарасій
швидко підносився сходинками почестей. За його розсудливість і добру вдачу майбутнього
патріарха скрізь любили, де тільки він служив: і у царському палаці, і в інших місцях. Він
був вже царським радником і сенатором, коли відбулося його призначення на патріаршу
кафедру. Це сталося за наступних обставин. Імператором в цей час був Константин
Порфірородний, а патріархом – Павло Кипрянин, чоловік добродійний і благочестивий, але
дуже слабовільний. У патріархи він був поставлений за царювання попередника Костянтина
Порфірородного – Льва Хазара, за якого іконоборча єресь (гоніння на св. ікони), що
отримала початок ще за імператора Льва Ісаврянина, все більше посилювалася. Будучи
людиною слабохарактерною і слабовільною, патріарх Павло побоявся відкрито визнати
іконошанування, став приховувати своє благочестя і почав навіть входити в контакт з
єретиками. Після смерті Льва Хазара патріарх Павло хотів було відновити іконошанування,
але іконоборча єресь дуже вже розповсюдилася і отримала силу, помічника ж, що може
надати йому діяльну підтримку, у патріарха не було. Тоді, не маючи достатньо мужності,
щоб виступити на відкриту боротьбу з єретиками, патріарх вирішив зовсім відмовитися від
своєї кафедри. Таємно залишивши патріарші палати, Павло прибув у монастир св. Флора, де
і прийняв св. схиму. Коли імператриця Ірина (правителька держави під час малоліття сина її
Костянтина) запитала у нього про причину його відходу, то Павло відповів, що відчуває
себе негідним займати патріарший престол в такий неспокійний час. “Я відмовляюся, –
сказав він, – бути пастирем серед єретичного зборища і вважаю за краще померти, ніж
піддатися анафемі від першосвятителів чотирьох апостольських престолів, що не
приймають єретичного учення і які цураються нашої Церкви. Поглянь, правителько, на
скорботу матері нашої Церкви і не допусти, щоб богопротивна єресь, подібно до свині, що
вийшла на берег ,спустошувала і нищила виноград Христовий під час твого правління і
поганила б його злочестивими мудрованнями. У вас при дворі є справний діяч, який
допоможе тобі і твоєму синові в благих намірах. На запитання імператриці, хто це такий,
Павло відповів, що він має на увазі Тарасія, який займає перше місце в царській раді. “Я
знаю, – сказав патріарх, – що він цілком гідний управляти Церквою, оскільки тільки він
зможе жезлом свого розуму відкинути брехливе вчення єретиків, бути добрим пастирем
словесного стада Христового і зібрати його воєдино”.
Все духовенство погодилося з обранням такого наступника Павлу, але сам Тарасій не
вважав себе гідним зайняти таку відповідальну посаду і довго відмовлявся від неї. Його
превелебно просили зайняти патріарший престол. Нарешті він погодився на цю
пропозицію, але поставив неодмінною умовою, щоб був скликаний Вселенський Собор,
де б православні християни могли об'єднатися у вірі, а іконоборча єресь була піддана
заслуженому засудженню. “Якщо ж Вселенський Собор не буде скликаний, – сказав
Тарасій, – якщо не буде спілкування між православними східними і західними церквами,
то я не погоджуся зайняти патріарший престол, об не накликати на себе прокляття і
засудження”. На ці умови імператриця Ірина погодилася, і Тарасій був інтронізований в
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патріарший сан. Перед його поставленням в цей сан всі обіцяли йому слухняність, подібно
до того як вівці слухають голосу свого пастиря, – бо всі були твердо впевнені, що Тарасій
може наставити віруючих на правильний шлях.
Вселенський Собор був скликаний в Нікеї 787 року. Це був VІІ Вселенський Собор,
на якому були присутні 367 святих отців. Головував на ньому сам святитель Тарасій.
Перше засідання собору відбулося 24 вересня; воно відкрилося промовою патріарха
Тарасія, в якій він, виклавши причину скликання Вселенського Собору, звернувся до
єпископів з проханням, щоб вони ретельно вивчили і розглянули суть іконоборчої єресі і
засудили її як дуже небезпечне заблудження злоіменного розуму. Потім було прочитано і
царське послання до Собору, в якому також засуджувалася іконоборча єресь. Святі отці
схвалили ревність у Богові імператора і його матері про віру православну. Після того були
приведені на Собор ті з єретиків, які розкаялися в своїй помилці; перед обличчям всього
Собору вони анафематствували свої помилки і сповідали іконошанування. Святий Собор
тривав 80 днів. Святі отці на його засіданнях розглядали в Божественному Писанні ті
місця, де йшла мова про шанування святих ікон, і на підставі цих місць, а також свідоцтв
святого передання та вчення святих отців і вчителів Церкви, знищили лжемудрування
єретиків. Нарешті, після ретельних досліджень і глибоких роздумів і міркувань, Собор
прокляв іконоборчу єресь і утвердив шанування ікон. Велика радість була із цього
приводу в святих храмах; весь народ торжествував, виголошуючи благі похвали царям і
отцям Собору. Так великими турботами святителя Тарасія і стараннями благочестивої
цариці Ірини єресь іконоборців була подолана, а в Церкві Христовій даровано мир.
Утвердивши спокій у Церкві, святитель Тарасій цілком зайнявся діяльністю з управління
своєю паствою, для якої він був справжнім отцем і разом слугою. Служивши іншим, сам
святитель Тарасій відмовлявся від щонайменшої розкоші, уподібнюючись тим Самому
Христові і Його угоднику та своєму попереднику святому Іоанну Золотоустому. Весь свій
маєток роздав убогим і таким, що мали потребу, влаштовував лікарні, а в день Воскресіння
Христового накривав для бідних трапезу, під час якої він сам прислуговував убогим.
Дивовижною була стриманість цього угодника Божого, який до свого постригу провадив
життя у великій розкоші; великим був його піст і невпинна бадьорість; небагато часу
приділяв він для сну, не мав м'якої постелі, одягався надзвичайно просто. Скривджені, ті, що
знаходилися в бідах, мали в ньому постійного і старанного заступника та помічника.
Тим часом Костянтин Порфірородний, що досяг повноліття, за наклепом злих
радників усунув свою матір Ірину від участі в державних справах управління.
Звільнившись від опіки матері, він почав вести розпусний спосіб життя. Свою дружину
Марію він зненавидів і вирішив звільнитися від неї, спокусившись іншою жінкою, своєю
родичкою Феодотією. Але оскільки розлучитися із законною дружиною, жінкою
абсолютно безневинною, не було жодної можливості, то Костянтин удався до наклепу: він
звинуватив Марію в тому, що нібито вона хотіла отруїти його. Цю брехню цар розповідав
всім, видаючи її за істину. Звістка про це невдовзі дійшла і до святого Тарасія, який щиро
засмутився, бо був впевнений у невинності Марії. Коли Костянтин послав до нього одного
свого вельможу, щоб той розповів патріархові про нібито злий намір цариці і попросив у
нього благословення на новий шлюб Костянтина, то патріарх Тарасій з обуренням повстав
проти цього злого наміру імператора і повелів посланнику сказати цареві, що він, Тарасій,
не дає благословення на такій його крок. “Як господар може вимагати від підданих
своїх, – сказав сміливо Тарасій, – щоб вони жили чесно і цнотливо, якщо він сам подає їм
такий приклад? Цариця безневинна, я в цьому переконаний, і тому швидше помру, а ніж
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дам благословення на новий шлюб. Ось відповідь моя: так відповідатиме і все
духовенство. Скажи про це імператору”. Сподіваючись, проте зломити завзятість
патріарха, Костянтин покликав його до себе і почав переконувати засудити царицю Марію
за її нібито непристойний вчинок, але всі старання його були марними. Побоюючись, щоб
Костянтин не відновив знову іконоборчої єресі, святитель Тарасій, правда, залишив царя
перебувати в його беззаконні, але відсторонився від нього. Цар, гніваючись на патріарха,
всіляко зневажав його, святитель все це переносив терпляче, завдяки Богові і поступаючи
у всьому згідно з високим саном архіпастиря.
Через деякий час кара Божа спіткала царя. Бачивши беззаконне життя сина свого,
бачивши нехтування ним закону Божого, люблячи понад усе Бога і Його правду, мати
Костянтина Ірина, порадившись з вищими сановниками держави, повстала проти царя, взяла
його під варту і заточила в палац. Потім вона наказала засліпити його, подібно до того, як він
п'ять років тому засліпив своїх трьох братів. Так покараний Богом за своє беззаконня, цар
помер від хвороби. З того часу святитель Тарасій міг керувати своїм словесним стадом в мирі
і спокої. Помер святитель Тарасій після 22-річного управління церквою, в царювання
Никифора, наступника Ірини, близько 807 року. Великою була скорбота за патріархом у царя,
вельмож і всього народу, а особливо вбогих, сиріт і вдів. Бо до всіх він ставився як пастир
добрий, до всіх був милостивий, всякому допомагав в бідах і нещастях.
Чесне тіло святителя Тарасія було поховане у влаштованому ним же самим монастирі на
Босфорі. При його гробі багато хто отримував зцілення. Цей великий ревнитель православ'я
озброювався проти єретиків іконоборців не тільки за життя, але й навіть і після своєї кончини.
При Льві Вірменині, царі грецькому, іконоборча єресь знову здобула силу, унаслідок того, що
сам цар протегував їй. Святий Тарасій з'явився у сні Льву і з великим гнівом повелів якомусь
воїнові Михайлу ударити мечем цього зловірного імператора. Той ударив і проколов царя. У
страху і трепеті прокинувся Лев від такого сну і сильно дивувався. Думаючи, що в монастирі
святого Тарасія знаходиться якийсь Михайло, який замишляє зло на його життя, він послав
туди дізнатися про цього Михайла. Він не знав, що цей Михайло був при нім, – це був
воєвода на ім’я Валвос або Травлій, який потім уразив царя мечем в самий день Різдва
Христового. Так загинув цей злочестивий цар.
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ПРЕПОДОБНИЙ ІОАН ДАМАСКИН – АПОЛОГЕТ ІКОНОШАНУВАННЯ
Якщо оцінювати в цілому, то про життя преподобного Іоанна Дамаскіна ми
володіємо скупими та часто непідтвердженими відомостями. Головне джерело цих
відомостей – життєпис цього святого, написаний аж через триста років після його смерті.
Дамаскин народився близько 675 року, помер у 749 році. Він був родом з
християнської сім'ї, що жила на захопленому мусульманами Близькому Сході. Християни
жили серед мусульман як у гетто, і закони Корану на них не поширювалися. Справами
християнських громад розпоряджалися призначені халіфом чиновники-християни. Таким
чиновником був батько святого Іоанна Сергій, і його високу посаду згодом успадкував і
Іоанн. Біограф називає його арабським ім'ям Мансур (що в перекладі означає
“переможний”), проте жодних відомостей про арабське походження Дамаскіна немає.
Арабської мови він, очевидно, не знав, і творіння його написані грецькою в прекрасному
візантійському стилі. Його кар'єра при дворі халіфа в Дамаску обірвалася, коли Іоан,
відпустивши на волю всіх своїх рабів, пішов у монастир святого Сави в Палестині.
Іоан Дамаскин був переконаним противником іконоборства; створена ним теорія
Священного образу лягла в основу подальшої канонізації іконопису. Він є автором “Трьох
захисних слів у підтримку іконошанування”, де іконоборство розуміється як
христологічна єресь, а також відрізняється “поклоніння”, яке належить Богу, і
“шанування”, яке чиниться створеним речам, в тому числі й іконам.
Іоана Дамаскіна знають як відомого богослова, філософа та гімнографа. Він написав
книгу, до якої увійшла ціла догматична система. Вона отримала назву “Точний виклад
православної віри”.
З однією з ікон пов'язаний драматичний епізод його життя. За наказом халіфа, який
підозрював, що Іоанн шпигує на користь Візантії, йому відрубали кисть правої руки.
Приклавши ікону Богоматері до кровоточивої рани, богослов молився всю ніч, і вже на
ранок кисть зрослася з іншою частиною руки. На знак величезної подяки і в пам'ять про
явлене йому диво він доклав вилиту з чистого срібла руку до срібного окладу ікони. Це
історія появи іконописного образу Богоматері Троєручиці, що зберігається нині в одному
з московських монастирів.
Іконоборським собором 754 р. Іоан Дамаскин був чотири рази підданий анафемі як
людина, яка перебрехала Писання, зводила наклепи на Христа, проповідувала нечестиві
ідеї. Добре ім'я повернув йому VII Вселенський Собор, який визнав, що вчення Дамаскіна
правильне.
З того часу преподобний Іоанн почав безперешкодно писати церковні піснеспіви і
духовні книги, з яких особливо відомі: “Джерело знання” (“Про єресі”, “Про правдивої
віри і про втілення Предвічного Слова”, “Точний виклад Православної віри”), Великодня
служба, канони на Різдво Христове, на Богоявлення, на Вознесіння Господнє та ін. У цих
працях преподобного заохочував і допомагав йому прийомний брат Косьма, згодом
поставлений на єпископа Маюмского Єрусалимським Патріархом. Той же Патріарх
висвятив преподобного Іоанна на священика і призначив його проповідником при своїй
кафедрі. Але преподобний Іоанн невдовзі повернувся в Лавру святого Сави, де трудився
до кінця своїх днів.
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Переказ приписує Іоану Дамаскіну твір восьмигласник, або Октоїх, що складається з
циклу служб протягом восьми послідовних тижнів, які співають у восьми різних “гласах”
або мелодійних системах. Він також вважається автором багатьох святкових співів, у тому
числі пасхального.
Щороку на Великдень, на великодній заутрені, немов з глибини століть, спочатку
тихо, а потім все голосніше переможно звучить: “Христос воскрес із мертвих, смертю
смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував...”. Цю святкову великодню службу теж
написав Іоан Дамаскин. Автором канонів на Різдво, Преображення, Успіння, Вознесіння і
безлічі стихир, тропарів і кондаків, присвячених різним святам і святим також є Іоан.
Твори Святого Іоана Дамаскина
1. “Джерело знання”, книга, що складається з трьох частин: а) “Діалектики”, що
містить виклад філософії Аристотеля; б) “Списку єресей”, що включає 103 назви; в)
“Точного викладу православної віри”. Остання частина представляє собою перший у
своєму роді досвід систематичного викладу християнського богослов'я. Протягом
багатьох століть ця книга служила підручником богослов'я. У X ст. вона була перекладена
на слов'янську мову, в XII ст. на латину. Нічого оригінального в ній не міститься: це
всього лише компіляція святоотцівських розумінь і думок, що належать авторам перших
століть християнства.
2. “Три слова проти лихословників на ікони” написаний в 730 році, на початку
іконоборчих суперечок, відразу після заборони ікон імператором Левом III Ісавром.
Дамаскин говорить про матерію як про творіння Боже, а не як про щось знехтуване і
низьке: “...А з тих пір, як в ньому вселилося Слово Боже, речовина стала достохвальною, а
тому речові образи необхідні і мають позитивний сенс”. Автор трьох захисних слів на
підтримку іконошанування, в яких іконоборство розуміється як христологічна єресь, а
також вперше розрізняється "служіння", належне тільки Богу, і "поклоніння", яке
чиниться створеним речам, в тому числі й іконам.
У полеміці проти звинувачень в ідолопоклонстві Іоан Дамаскин проводить
відмінність між служінням (латріа), яке личить лише Богу, і поклонінням (проскінесіс),
що надаються створеним речам, до яких належить і ікони. Цю термінологічну розбіжність
було затверджено Сьомим Вселенським Собором. “Слова” Дамаскіна проти іконоборців,
безсумнівно, є його найбільшим внеском у православний переказ.
3. “Священні паралелі” (відомі під латинською назвою Sacra Parallela), зібрання
цитат і висловів із Святого Письма на моральні теми, що не представляє особливої
богословської цінності.
4. Кілька коротких полемічних творів проти монофізитів, несторіан і манихеїв.
5. Церковні піснеспіви. Винятково цінна частина спадщини святого Іоанна
Дамаскіна. Написані ним особисто або ж спільно з іншими ченцями його монастиря його
гімни відразу почали користуватися популярністю. Йому приписується авторство і
введення у вживання канонів, які абсолютно змінили схему утрені. Ранньохристиянські
ченці чинили опір введенню гімнів, вважаючи за краще псалмоспіви. При Юстиніані
святий Роман Солодкоспівець популяризував свої знамениті кондаки, тобто поетичні
проповіді, супроводжувані приспівом, виконуваним усіма вірними. Кондаки Романа були
довгими гімнами, що складалися з 24 ікосів, і, мабуть, замінили собою спів біблійних
текстів (переважно псалмів), які становлять звичайний богослужбовий цикл.
Подальша історія суперечок про ікони пов'язана з іменем імператора Костянтина V
(на прізвисько Копроніма, “Навозоіменного”), що зібрав у 754 році іконоборчий собор, на
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якому були також висунуті “христологічні” аргументи проти іконошанування. “Якби ми
робили зображення невидимого Бога, то справді помилялися б, тому що неможливо, щоб
було зображено безтілесне, і те, що не має форми, і невидиме, і невимовне”, – пояснює
Іоанн Дамаскін. Іконоборці міркували так: вживання ікон суперечить основному догмату
християнства, вченню про Боголюдину. Якщо ікона претендує зобразити Божество, то
виходить, Божество обмежене, “описане” (аріанство). Якщо ікона зображує Божество,
злите з плоттю, то це передбачає євтихіанство або монофізитство. Якщо на іконі лише
людська природа, то ми маємо справу з несторіанською єрессю... Є одна лише ікона
Христа – Євхаристія. Що б ми не назвали зі створеного під небом, немає іншого виду або
способу, який міг би зобразити Його Втілення. Отже, тільки Євхаристія є іконою
життєдайної плоті Його.
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ГОНІННЯ ПРОТИ ІКОН ЯК ВТІЛЕННЯ ІКОНОБОРЧОЇ ПРОГРАМИ
Після Міланського едикту імператора Костянтина 313 року язичницький світ
стрімко входив у державне церковне тіло Римської імперії. За кілька століть християнами
стали майже усі громадяни Риму, оскільки не бути похрещеним означало поставити себе
поза законом. Однак в сенсі духовному такий колосальний потік новонавернених
буквально розривав Церкву зсередини. І в багатьох випадках язичницька стихія
виявлялася сильнішою від християнського сімені. Особливо це позначилося на
іконошануванні, оскільки саму ікону священики того часу розглядали, як «Біблію для
неписьменних» і використовували, як найефективніший спосіб катехизації просякнутого
язичницькою магією населення. Зримий, знаковий образ давав більше інформації, аніж
сказане слово, яке потребувало осмислення і відчуття євангельської чистоти осягнення
істин Христових. Тому поганська свідомість дуже часто бачила в іконі того ж самого
язичницького ідола. А деякі «благочестиві» в лапках священики, щоб заохочувати мирян
до своїх церков ввели у практику зскрібати з ікон часточки фарби і підмішувати їх до
причастя чи до хрестильної купелі. Художники, які малювали ікони, часто
використовували традицію чутливого пізньоантичного реалізму, тому лики святих були
позбавлені аскетичності і символізму християнської свідомості, а більше нагадували
зображення язичницьких божків. Бували навіть такі випадки, що не відчуваючи дистанції,
що відділяла образ на іконі від Першообразу, віруючі починали ставитися до ікон, як до
живих істот, брали їх поручителями на хрестини, при постригу у ченці, відповідачами і
свідками на суді. А римська, а потім і візантійська знать ввела у моду плащі і туніки, на
яких вишивалися образи їхніх святих патронів чи Христа і Богоматері. Використання
священних зображень у світському одязі сприймалося багатьма ортодоксальними
християнами, як профанація святинь, й обурювало їх. Деякі з них приходили до висновку,
що краще зовсім не мати ікон, аніж заохочувати в такий спосіб повернення до язичництва.
Часто з амвонів і кафедр лунали заклики священиків:
«Як можна насмілитися засобами низького еллінського живопису зображати
Преславну Матір Божу, у котрій вмістилася уся повнота Божества?! І носити образ
Ісуса на спині, вишитий на своїй туніці?!»
У Візантії, де складалася система храмової декорації і деякі її елементи поширилися
в західно-християнському світі, фреска і мозаїка відігравали значну роль. Ікон у храмах
було небагато. Вони розташовувались по стінах і на невисокій престольній перегородці.
Але з часом роль ікон зростає.
Це пов’язано з декількома причинами. По-перше, ікона простіша по технології
виготовлення, а, значить, доступніша, дешевша. По-друге, ікона ближче для того, хто
молиться, з нею можливий тісніший контакт ніж з фресками чи мозаїками. По-третє, і це,
мабуть, головне – ікона, як богословський текст, виконувала свої функції не тільки як
образ, до якого моляться, але і як настанова і повчання у вірі[10].
З початком періоду іконоборства існувала думка, що основною метою цього руху
було перешкодити доступ натовпу до священних зображень, піднявши їх вище, знявши ті,
які були предметом надто матеріального вшанування. Однак ця думка не відповідає
дійсності, бо, як видно із стародавніх храмів, які ще збереглися до нашого часу, мозаїчні
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зображення не знаходилися так низько, щоб бути предметом того обожнення, проти якого
боролися іконоборці[11].
Іконоборчий рух, як зародок, виник серед малоазійської ієрархії і знайшов вдячний
відгук та підтримку в серці імператора Льва ІІІ. Він віднісся до впровадження
іконоборства як до обов’язку своєї релігійної совісті. Коли в 726 р. сталося виверження на
морському дні біля острова Крит і серед Цикладських островів утворився новий острів,
імператор Лев побачив у цьому знак гніву Божого. За що? За „ідолопоклонство”. Таке
було тлумачення придворних. Імператор скликав Таємну раду і виголосив свою негативну
думку про ікони. У своєму листі до папи Григорія ІІ він пише, що ікони – це ідоли, які
заборонені другою заповіддю Закону Мойсеєвого, а народ суєвірно шанує матерію і
вважає святих богами. І він, як імператор християнської держави, змушений знищити
суєвір’я народу. Імператор вважає, що має на це право і що це його обов’язок, бо він цар
та ієрей.[12]
Тобто виступ проти іконошанування був по суті грубим втручанням державної влади
у внутрішні справи Церкви. Для іконоборців влада держави над Церквою, цезаропапізм
була принципом нормального життя.[13]
Папа Григорій ІІ відповів, що такими „ієреями” були попередники імператора, які
створювали церкви і разом з архієреями турбувалися про дослідження істини православ’я.
Натомість Лев ІІІ розважає народ байками, музичними інструментами та іграми.
Імператор писав також, що на шести Вселенських Соборах не було нічого сказано про
ікони. Але папа відповідає, що про хліб і про воду також нічого не сказано, але це було
заповідано здавна, так само й ікони.[14]
Є думка, що Лев ІІІ Ісавр вирішив знищити ікони , надіючись цим способом усунути
одну із головних перешкод для зближення греків з юдеями і мусульманами, які негативно
відносилися до ікон, і цим самим полегшити їх інтеграцію в імперію. На свою сторону
іконоборці привернули найбільш освічену частину суспільства, більшість вищого
духовенства і військо, однак кінцеву їх невдачу слід пояснити тим, що залишалося ще
багато прихильників колишньої побожності, а саме – простий народ, жінки і монахи, та і
сам Лев ІІІ не зумів виховати суспільство в новому дусі.[15]
Іконоборці не відкидали мистецтво як таке, не відкидали і церковне мистецтво, але
виступали проти іконошанування як молитовного акту і проти ікони як сакрального
зображення. Правда, в середовищі іконоборців були різні думки про те, що і як слід
зображати на іконах і фресках, але в цілому всі аргументи зводилися до того, що в
Писанні сказано: „Бога не бачив ніхто ніколи” (Ін. 1.18). Але друга половина цього стиха,
яку так вперто не помічали противники ікон, для прихильників іконошанування стає
поясненням не тільки можливості зображати Бога, але і прояснює відношення образу і
прообразу. „Бога не бачив ніхто і ніколи, Єдинородний Син, сущий в лоні Отчому, Він
явив” (Ін. 1.18). Таким чином в таїні Втілення Слова – Невидимий, Невимовлений,
Незбагненний Бог стає близьким і зрозумілим і це дає підстави для зображення
Христа.[16]
Син Лева, Костянтин V, довів іконоборство до жахів жорстокого гоніння. У
церковних істориків до Констянтина пристало прізвисько Копронім (від його звички
маститися гноєм для покращення шкіри )
Імператора Констянтина деякі історики підносять до небес за перемоги і економічне
піднесення країни. Але ніхто не може заперечувати його варварської жорстокості і
садизму в релігійних справах, переслідування ним інакомислячих та його особистої
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розпусності. Релігійний цинізм його доходив до того, що, здавалося, він ворог не
православ’я, а взагалі будь-якої релігії. Літописець розповідає, що цар дійшов до такого
безумства, що наказав не називати всенародно святими нікого з угодників Божих;,
заступництва їх не вимагати, мощі обпльовувати, бо вони ніби нічого не можуть.
На додаток до цього імператор наказав, щоб ніхто не призивав заступництва Марії,
бо вона також нічого не може, і заборонив називати її Богородицею. Тримаючи в руці
гаманець з золотом і, показуючи всім, імператор запитував: чого вартий гаманець?
Відповідали: дорого коштує. Витряхнувши золото знову задавав те ж запитання.
Відповідали: нічого. Констянтин говорив, що так і Марія (не називаючи її Богородицею)
поки мала в собі Христа, була гідна честі. А як тільки народила Христа, нічим вже не
відрізняється від інших жінок[17].
Імператор Констянтин стверджував, що вживання ікон протирічить основному
догмату християнства – вченню про Боголюдину. Саме тому він і скликав у 754 році
собор, який повністю відкинув можливість зображувати Христа, Богородицю та всіх
святих.
Майже все VІІI ст. і перша половина ІХ-го характеризуються терміном «іконоборчий
період». Іконоборство викрило і висунуло одне з давно існуючих питань, яке за духом
підійшло до тієї чергової культурної і політичної програми, яку поставила на меті нова
ісаврійська династія.
Заперечення ікон існувало здавна. А іслам який з’являється в VІІ ст. з його
ворожістю до всіляких зображень, знов оживив сумніви в законності ікон. Так, в центрі
Малої Азії здавна жили давні єресі – монтанізм, маркіонітство, павлікіанство, загалом
антикультурні за своїм духом релігійні доктрини. В цій атмосфері імператори, що
витримували натиск ісламу, спокусилися знищити давню перешкоду для мирного
сусідства із релігією Магомета.
Про причини іконоборства давно сперечалися в науці. Одні бачили в ньому вплив
мусульманського сходу, інші – перше повстання ідеї «секулярної культури» проти
Церкви, підтримане імператорами, другі –боротьбу за визволення мистецтва від
«сакраментальності»; нарешті, треті – новий спалах того ж еллінського «спіритуалізму»,
для якого іконошанування було виявом чуттєвого, матеріального в релігії.
В будь – якому випадку, слід зауважити, що період іконоборства став проблемою
релігійної культури, періодом відходу від Православ’я і порушенням симфонії Церкви та
Імперії. Крім того, іконоборство можна частково ототожнити із певним соціальним рухом,
оскільки воно було підтримуване значною частиною верхівки влади і лише подекуди
духовенством, зустрівши опір серед простого народу та монашествуючих, цих ревних
захисників ікон.
Іконоборчі настрої виникли на початку VІІІ ст. серед єпископів східних окраїн
Імперії, і одразу виявилися настільки сильними, що Константинопольському патріарху
Герману довелося особливим посланням захищати іконошанування. Але Імператор Лев
відкрито став на бік іконоборців. Скоро пролилася і перша кров в сутичці між натовпом і
солдатами які за наказом імператора знімали ікону Христа з Халкопратійських воріт.
Справжнє гоніння на іконошанувальників почав уже син Лева – Констянтин
Копронім, який, заручившись підтримкою іконоборчого собору 754 р. почав виконувати
його рішення вогнем і мечем. Фактично на захист ікон піднялося одне монашество. І саме
на його звалився увесь тягар гоніння. Паралельно зі знищенням монашества йшло і
нищення ікон, заміною їх «світським мистецтвом», сценами полювання, орнаментом,
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тощо. Отже початок гонінь нам уявляється поки що як неорганізована акція, котра мала на
меті „зондування грунту” [18].
Таким чином, іконоборство насправді за своїм внутрішнім змістом було явищем не
стільки церковним, а породженим світською владою, яка намагалася віднайти нові
джерела доходів і зміцнити авторитете у віізантійському суспільстві. Монашество, як
найчисельніша і найвпливовіша соціальна група в той природньо, що стала на захист
чистоти віровчення та авторитету Церкви.
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ІКОНОБОРЧИЙ СОБОР 754 РОКУ
За одноголосним висновком істориків Церкви, іконоборство виникло практично
одночасно з шануванням ікон. Це є справедливим, коли розглядати іконоборство як один з
умонастроїв і в самій Церкві, і навколо неї. Але необхідно пам’ятати, що воно стало
певною доктриною тільки на іконоборчому соборі 754 р. Шанування ікон також набуло
догматичного вигляду тільки у рішеннях VII Вселенського собору 787 р. Саме
відпрацювання догмату про шанування ікон, відсутність соборного визначеного правила з
цього важливого питання спричинилося до такого стану речей, коли іконоборство
століттями жевріло у тілі Церкви, час від часу вириваючись назовні окремими ексцесами.
Річ у тім, що писання святих отців могли вважатися у ті часи тільки певною думкою, а не
загальними правилами. До того ж до початку VIII ст. залишалися загалом
нествердженими більш фундаментальні догматичні питання. І лише після їх вирішення
церковна думка могла зосередитися на питанні про святі зображення.
Розкриваючи цю тему, не можна обминути історичне тло, на якому розгорталася
іконоборча суперечка. Глибока соціальна криза, яку переживала на той час візантійська
імперія, була тісно пов’язана і з кризою духовною. Протягом VII ст. Візантія остаточно
пориває зі спадщиною античного світу, наскрізь проникнутою поганськими звичаями,
підсвідомим нахилом до ідолопоклонства. Це відбилося на всіх сторонах суспільного
життя – від економічних відносин до богословської думки. Докорінна перебудова імперії
проводилася в умовах арабо-мусульманської експансії, яка досягла найбільшого розквіту
у 717 p., коли араби взяли в облогу Константинополь. У цій критичній ситуації
імператорська влада перейшла до рук Льва III Ісавра, ініціатора іконоборчої політики .
Іконоборча політика Льва Ісавра зустріла сильну протидію і в Італії. Тут імператор
намагався, поряд з низверженням ікон, секуляризувати майно Церкви. Але папа Григорій
II енергійно виступив проти цих зазіхань. Лев доручив екзарху Павлу убити Григорія,
відібрати церковне майно і поставити іншого папу. Але римляни і лангобарди стали на
захист Григорія і ледве не відпали від імперії.
В італійській справі виразно проявилися антиклерикальні мотиви політики Льва
Ісавра. Заходи цього імператора, якого дуже умовно можна назвати атеїстом, були
спрямовані не на знищення Церкви, а на підкорення її імператорській владі. В одному з
листів до папи Григорія II Лев називає себе «цар та ієрей». Очевидно, імператор
претендував на роль глави Церкви. Про це ж свідчать його намагання самостійно
вирішувати богословські питання (навіть не радячись щодо цього з патріархом!), що
призвело до сумних наслідків.
Іконоборство не мало б успіху, якби воно було лише проявом волі імператора.
Очевидно, іконоборчий рух вже мав на той час численних прибічників як у самій Церкві,
так і серед інших верств суспільства. В. В. Болотов зазначає, що рух проти шанувальників
ікон у церковній сфері почався раніше, ніж у політичних колах. А тому він називає імена
Костянтина єп. Наколійського, Фоми єп. Клавдіопольського та Феодосія митрополита
Ефеського. Ці ієрархи іконоборствували у власних єпархіях задовго до офіційного
прийняття іконоборчої доктрини. Зрештою, не на порожньому ж місці з’явилися 338
єпископів, що взяли участь у іконоборчому соборі 754 р.
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Іконоборчі настрої набули поширення і серед мирян. У середовищі придворної
аристократії та військових вони дійшли до крайнощів, а саме до зневаги церковних
обрядів, реліквій, храмів. На цьому ґрунті іконоборчий рух набув особливої руйнівної
сили, спрямованої проти обрядової сторони культу загалом.
Отже, іконоборчий рух поширився на всі верстви Візантійської імперії. В такий
спосіб суспільство намагалося звільнитися від залишків античного світогляду. Нас не
цікавить соціальне обличчя іконоборства саме по собі. Іконоборці намагалися
перешкодити воцерковлінню суспільного життя. Церква, як засіб та інструмент спасіння
людства, преображає і очищує всі явища, які опиняються в її лоні. Відокремлення від
Церкви людського буття в будь-якому його аспекті, виключає його з плану спасіння.
Безперечно, це стосується і державної влади. Історію іконоборчої смути умовно поділяють
на два періоди. Перший почався з виходом вже згаданого едикту 726 р. і закінчився VII
Вселенським Собором 787 р. Другий період – від Собору 787 р. до встановлення
Торжества Православ’я у березні 843 р. Якщо перший період був насичений енергійною
діяльністю іконоборців-ініціаторів, то у другому періоді мляві заходи іконоборцівепігонів поступово самі собою сходять нанівець. Діяльність епігонів наочно показала
нежиттєздатність іконоборства у лоні Церкви. Але, щоб пересвідчитись у цьому,
знадобилося більше 100 років, насичених трагічними, часто кривавими подіями.
Син Льва IIІ, Костянтин Копронім, прийшов до влади у 741 р., але кілька років
вимушений був боротися за престол з іншим претендентом куропалатом Артавасадом.
Артавасад з патріархом Анастасієм ненадовго відновили шанування ікон, а Костянтина
піддали анафемі. Та зрештою Копроніму вдалося перемогти, і 2 листопада 743 р. він
вступив до Константинополя. Артавасада було осліплено. Анастасія було залишено на
кафедрі, його лише піддали глумленню: провезли по місту на віслюку, обличчям до хвоста.
Костянтин Копронім, як і його батько, був талановитим полководцем і користувався
неабияким авторитетом у війська. І все ж цілих десять років, до смерті патріарха
Анастасія, він утримувався від рішучих заходів проти іконошанувальників. Але після
цього гоніння на православних розгорілися з такою силою і жорстокістю, що їх
порівнюють з гонінням Діоклетіана.
Костянтин власноручно склав трактат з викладом іконоборчої доктрини (він відомий
за цитатами, вміщеними у спрямованому проти нього творі Патріарха Никифора). Після
цього, з нагоди обрання нового Патріарха, він скликав собор, який, за задумом, мав бути
Вселенським і затвердити своїм авторитетом погляди іконоборців.
Собор відкрився 10 лютого 754 р. у позаміському палаці Ієреї. На ньому були
присутні 338 єпископів, але не було представників Римської, Александрійської,
Антіохійської та Єрусалимської церков. Головував на засіданнях Феодосій, митрополит
Ефеський. Серед присутніх яскраво вирізнялися Василій Трикакав, митрополит Антіохії
Пісідійської та Сисинтій Пастилла, митрополит Перги у Памфілії II – це були знані
авторитети іконоборчого табору. 8 серпня собор перейшов до Влахернського храму і
завершився обранням нового Патріарха. Ним став монах Костянтин, єпископ Сіллейський,
суффраган митрополита Пергського. 27 серпня на форумі було оприлюднено орос собору
і проголошено анафему захисникам іконошанування: Герману Константинопольському,
Іоанну Дамаскіну та Георгію Кіпрському. Імператорові Костянтину Копроніму було
проголошено славу як переможцеві над ідолами і «тринадцятому апостолу». Вчення
іконоборців, викладене в оросі собору, ми розглянемо дещо пізніше. Зараз звернемо увагу
на практичні наслідки його рішень.
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Собор постановив, що всіляку ікону, зроблену з будь-якої речовини, треба відкинути.
Було заборонено створювати ікони, поклонятися їм, ставити у церкві або у себе вдома,
переховувати. Клірики, що порушать цю заборону, повинні бути позбавлені сану, миряни
та монахи – піддані анафемі і покарані за імператорськими законами. Таким чином
питання віри передавалися у юрисдикцію світської влади.
Спираючись на ці постанови собору, Костянтин Копронім наказав, щоб кожний, хто
підлягає його владі, в обов’язковому порядку присягав над тілом та кров’ю Христовою,
хрестом та Євангелієм, що не буде поклонятися іконі. Це вже була пряма юридична
підстава для розгортання репресій проти православних. І вони справді розгорнулися з
нечуваним розмахом та жорстокістю.
Отці собору 754 р. були представниками поміркованої течії в іконоборстві. Але вони
надали підставу для дій іншої – крайньої течії, що складалася переважно зі світських осіб і
відзначалася екстремізмом. Послідовники цієї течії, до якої слід віднести і самого
імператора, під виглядом боротьби з іконами нерідко просто грабували церковні скарби,
глумилися і чинили наругу над священними предметами та мощами святих. Так, у 767 р.
за наказом самого імп. Костянтина мощі мучениці Євфимії були потоплені у морі.
Особливу ненависть Костянтина Копроніма викликали монахи, яких він називав не
інакше, як «ідолопоклонниками і шанувальниками пітьми». Монахи були найпалкішими
захисниками святих зображень, подаючи приклад решті православних. Тому гоніння на
них відзначалися особливою жорстокістю. Їм розбивали голову, поклавши її на ікону,
топили в морі, зашивши у мішок, іконописцям спалювали руки. Імператор вимагав, щоб
ніхто не смів заводити дружніх стосунків з монахами, а замість привітання їх зустрічали
лайкою та камінням. За хронікою Феофана, 21 серпня 766 р. імператор зганьбив
монашеський образ тим, що примусив монахів ходити навколо іподрому, тримаючи за
руку жінок. У 768 р. Копронім конфіскував Константинопольські монастирі,
перетворивши їх на казарми та майстерні. Очевидно, він мав на меті взагалі викорінити
монашество. Ця політика послідовно проводилася й адміністраторами провінцій.
Особливо відзначився стратег фраксійської феми Мисаїл Лаханодраконт. У 771 р. він
зробив спробу скасувати монашество у межах своєї феми. Все майно монастирів, а також
їх будівлі він розпродав на аукціоні, а гроші вніс до царської казни. Усе це викликало
масове переселення монахів до Італії, Кіпру, Сирії та Палестини. В межах імперії діяла
заборона постригати у монахи. За це у 765 р. було засуджено і страчено
преподобномученика Стефана Нового.
Східні патріархи весь цей час непорушно зберігали православ’я. Вони засвідчили це у
764 р., коли спільно піддали анафемі Єпифанійського єпископа Косму, який об’явив себе
іконоборцем. Це рішення патріархів Феодора Антіохійського, Феодора Ієрусалимського та
Косми Александрійського було закріплене у тексті особливої «синодики», згодом
використаної у матеріалах VII Вселенського собору.
За час правління Костянтина Копроніма на патріаршому престолі Константинополя
змінилося ще двоє осіб. Поступливість патріарха Костянтина не допомогла йому уникнути
усунення, заслання, а згодом і страти. У 766 р. на його місце імператор призначив Нікіту,
який підсилив гоніння проти ікон та їх шанувальників. 14 вересня 775 р., під час походу
проти болгар, Костянтин Копронім помер. Імператорська влада перейшла до його сина Льва
Хазара, який хоч і був іконоборцем, але досить поміркованим і байдужим. Тільки
наприкінці його царювання, через звинувачення у шануванні ікон, було ув’язнено і піддано
тортурам кількох придворних. Лев Хазар раптово помер 8 вересня 780 р. Престол посіла
його дружина, іконошанувальниця Ірина разом з малолітнім сином Костянтином. Ірина, яка
була православною, одразу ж почала відновлювати іконошанування. В цей час (31 серпня
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784 р.) зрікся кафедри і прийняв постриг у монастирі св. Флора патріарх Павел, висвячений
силоміць ще за Льва Хазара, з письмовою обіцянкою не поклонятися іконам. Тепер Павел
спокутував свої гріхи, водночас оплакуючи тяжке становище Константинопольської церкви,
що через іконоборство опинилася в ізоляції серед інших кафоличних церков.
Кандидатом на патріарший престол однодумно було обрано секретаря Тарасія. Категоричною умовою своєї згоди він поставив скликання Вселенського собору з метою відновлення іконошанування. Умову було прийнято, і 25 грудня 784 р. Тарасія було рукопокладено.
Негайно розпочалися приготування до Собору. Патріарх надіслав послання римському папі
Адріану І та східним патріархам разом із запрошенням на собор від імператриці.
Папа відрядив своїми представниками на Собор двох пресвітерів – обох на ім’я
Петро. У зворотному посланні він висловив радість стосовно відновлення шанування ікон.
Східні церкви на той час перебували у скрутному становищі, бо серед мусульман вкрай
посилилася ворожість до християн. Незважаючи на це, на Собор було відіслано двох
колишніх патріарших синкеллів – Іоанна та Фому, які привезли із собою послання від
імені «східних архієреїв» та вже згадану синодику Феодора, патріарха Ієрусалимського.
Сьомий Вселенський собор було призначено на 7 серпня 786 р. у
Константинопольському храмі свв. Апостолів. Але єпископи-іконоборці розпочали
агітацію серед мирян та солдатів з метою зірвати Собор. Це їм вдалося. Але імператриця
Ірина швидко замінила ненадійні полки у столиці іншими, після чого Собор було
повторно скликано у Нікеї, де він відбувся без перешкод з 24 вересня до 23 жовтня 787 р.
У Соборі взяли участь 350 єпископів та велика кількість монахів. Імператорський
указ і вступна промова патріарха Тарасія гарантували вільний обмін думками. В
результаті орос іконоборчого собору був підданий постатейному спростуванню.
Шанування ікон та мощей було відновлене. Завдяки мудрому терпінню патріарха Тарасія
та отців Собору єпископів-іконоборців, які розкаялися, було прийнято у церковне
спілкування. Це на 27 років забезпечило мир у Церкві.
VII Вселенський собор проголосив анафему собору 754 р. та всім, хто відкидає
шанування св. ікон та мощей. Захисникам іконошанування – патріарху Герману, Іоану
Дамаскіну і Георгію Кіпрському – проголошено «вічну пам’ять». Тим самим визнано
істинність вчення цих святих отців, особливо погляди прп. Іоанна Дамаскіна про форми і
суть поклоніння святим іконам. Так завершився перший період іконоборства.
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680-754 – Боніфатій, апостол німців
681-702 – болгарський хан Аспарух; заснування першого болгарського царства
713-716 – імператор Анастасій II
717-741 – імператор Лев III Ісавр
726 – велике виверження вулкану у Середземному морі на пвн.-зх. від о. Крит й серед
Цикладських островів; перший маніфест проти ікон
727 – папа Григорій ІІ скликав собор в Римі, який підтвердив законність іконошанування
732 – перемога франків над арабами під м. Тур
740 – Лев Ісавр остаточно розбив арабів у Фригії під Акроіносом
741-775 – імператор Константин V Копронім
751-768 – король франків Піпін Короткий
10 лютого – 8 серпня 754 – великий Константинопольський собор засуджує образи
(Іконоборський) 338 єпископів-учасників
756 – встановлення папської держави в Італії
768-814 – західний імператор Карл Великий
768 – в Константинополі закрито і конфісковано монастирі
772-795 – Адріан І папа Римський
775-780 – імператор Лев Хазарин
780-797 – царювання імператриці Ірини разом із сином імператором Константином VI
784-806 – патріярх Тарасій Константинопольський
786 – спроба відкриття Вселенського собору
24вересня – 23 жовтня 787 – великий Нікейський собор VII Вселенський собор
797-802 – друге воцаріння імператриці Ірини
25 грудня 800 – коронація Карла Великого в Римі
802-811 – імператор Никифор
803-814 – болгарський хан Крум
813-820 – імператор Лев V Вірменин
813 – 843 – другий період іконоборства
811-813 – імператор Михаїл I Рангаве
815 – другий іконоборчий собор в храмі св. Софії Константинопольській
820 – 829 – імператор Михаїл ІІ Трал (Косноязичний)
829-842 – імператор Феофіл І
11 березня 843 – остаточне відновлення образів в Візантії
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