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          Визначаючи соціально-історичні передумови становлення християнських 
політико-правових уявлень раннього Середньовіччя, не можна залишити поза 
увагою історичний контекст існування Риму та інших держав тієї епохи, що 
цікавить багатьох сучасних дослідників1. Слід відзначити, що злам тисячоліть був 
ознаменований масштабними військово-політичними процесами, які 
перетворили Римську республіку в автократичну державу зі значною територію 
та розмаїттям народів, мов і релігій. Після того, як Гай Юлій Цезар узурпував 
владу й отримав почесний титул імператора (а також «Батька вітчизни»), 
повноваження цензора, трибуна, верховного понтифіка, довічного диктатора та 
почав обиратися консулом одноосібно, аристократія не змогла змиритись із цим. 
Хоча Цезаря було вбито внаслідок змови проти нього у 44 р. до н.е., спроба 
сенаторів повернути старі часи зазнала невдачі, а республіканці були розбиті 
військами його спадкоємців – Марка Антонія та усиновленого Цезарем Октавіана 
(головними «дійовими особами» Другого тріумвірату), які усунули інших 
претендентів і поділили державу між собою. Втім, уже невдовзі Октавіан переміг 
колишнього союзника та сконцентрував владу в своїх руках, що для Риму 
означало припинення громадянської війни. Октавіан, від особистих симпатій 
якого залежали всі призначення на посади, при цьому не вихвалявся своїм 
справжнім статусом, остерігаючись повторити долю Цезаря. Новий принцепс 
сенату і головнокомандувач збройних сил висловив демонстративний намір 
відновити республіку та склав свої надзвичайні повноваження. Фактично ж, сенат 
у 27 р. до н. е. у відповідь на лицемірну відмову Октавіана від влади дарував йому 
почесний титул Августа, який раніше мали лише храми та святині, і надав йому 

                                                             
1 Приклад: Мельник В. М. Правление королевы Амаласунты в Италии (526-535 гг.): 
историко-юридическая характеристика. Аннали юридичної історії. 2020. Т. 4. Выпуск 1. 
С. 27-43. 
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можливість бути володарем Риму довічно. Будуючи шляхи та акведуки, Октавіан 
дозволяв заробляти плебсу, розбудовував і прикрашав Рим, однак звузив реальні 
права сенату та народних зборів2.  
          Наступні імператори з роду Цезаря (насправді, як відомо, на ім’я Цезаря 
(Кесаря), яке згодом перетворилося на титул і символ вищої одноосібної влади, в 
силу належності до роду Юлія Цезаря мали право тільки п’ять перших володарів 
Римської імперії, починаючи із засновника імперського режиму Октавіана 
Августа – Тиберій, Гай Калігула, Клавдій та Нерон) запам’яталися 
марнотратством і безглуздими та ганебними вчинками. Вони будь-якими 
способами зміцнювали свою владу, завойовували популярність плебсу «хлібом і 
видовищами», схвалювали доноси, остерігаючись замахів на своє життя, 
знищували опонентів за найменшою підозрою в організації заколотів і повстань, 
прийняли ряд диктаторських законів та жорстоко карали за їх невиконання.  
          Характеризуючи особливості політико-правової культури тієї епохи за 
результатами досліджень Р. Бутенко3, В. Курілло, Е. Бабаєвої та інших сучасних 
учених 4 , окремо відзначимо, що перші християни жили саме в цей, 
імператорський період розвитку Стародавнього Риму (27 р. до н. е. – 476 р. н. 
е.), для якого було характерне зміцнення рабовласницького ладу, 
концентрація військової та політичної сили в одних руках, перехід від 
осмислення проблем активної політики до етичних питань, часта зміна 
імператорів (зокрема, як результат військових заколотів), протистояння 
римлян із сарматськими, галльськими, готськими та германськими племенами, 
які внаслідок Великого переселення народів та глибокої економічної й 
політичної кризи зрештою таки захопили Рим і призвели до політичного 
падіння Західної частини Римської імперії в 476 р. Паралельно відбувалося 
піднесення відносно стійкої та багатої Східної частини Римської імперії, яка 
набагато пізніше отримала назву Візантійської держави. 
          Перші християнські спільноти здійснювали своє служіння в складних 
політико-правових умовах. Юдеї сприймали християн як небезпечну та 

                                                             
2 Див.: Дион Кассий Коккейян. История кесарей. Книги LVII-LXIII «Истории римлян». 
Предисловие, перевод, комментарии В. Н. Талаха; под ред. В. Н. Талаха и С. 
А. Куприенко. К.: Видавець Купрієнко С. А., 2013. 239 с. 
3 Див.: Бутенко Р. К. Церква та її роль в історії Західної Європи в епоху середньовіччя. 
Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. 112 с. 
4 Курілло В.  Є., Бабаєва Е. М. Особливості політичної культури західноєвропейського 
Середньовіччя. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили. Серія: Політологія. 2012. Т. 178. Вип. 166. С. 36-39. 
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богохульну секту, а римляни переважно були стурбовані та занепокоєні тим, 
що християни не платять податки і є загрозою божественній владі та 
авторитету імператора, а особливо – стрімким зростанням кількості громад. 
Спочатку вони мали статус недозволеної, незаконної релігії (аж до легалізації 
християнства імператором Костянтином Великим і Міланського едикту 313 
року), прихильників якої можна було переслідувати за сам факт визнання своєї 
віри та належність до цієї спільноти. Відмова її учасників приймати участь в 
традиційних релігійних культах, приносити жертви богам і складати клятву 
їхнім ім’ям кваліфікувалася як святотатство, а визнання Христа Царем і Богом 
розцінювалося як образа величності імператора.  
          Послідовники Христа виявилися готовими добровільно йти на 
мученицьку смерть за віру, що сприяло її поширенню та було продовженням 
апостольського служіння – за словами Тертуліана, саме кров християн стала 
тим сім’ям, з якого виросла віра. Одинадцять з дванадцяти апостолів – 
безпосередніх свідків Христа, так само, як і апостол Павло, Стефан і Антипа, 
склали мученицьку жертву. Значних переслідувань перші християни зазнали 
за правління Августа Нерона в 64 р. (після пожежі, котра знищила більшу 
частину кварталів Риму, у підпалі звинуватили християн, щоб відвести підозру 
від самого правителя) та останнього римського імператора з династії Флавіїв 
Доміціана (протягом 81-96 рр.). Добре відомі мученицькі подвиги Полікарпа 
Смирнського, Юстина Філософа та багатьох інших віруючих християн. 
          Головними ідеями ранньохристиянської теології стали: монотеїзм 
(єдинобожжя), поєднаний із визнанням триєдиного Бога та вірою в двоєдину 
(божественну і людську) природу Ісуса Христа, супранатуралізм (визнання 
надприродності та трансцендентальності Бога), креаціонізм (утвердження 
створення світу Богом з нічого). Бог визнається творцем світу та людини – 
абсолютно всемогутнім, досконалим, благим і справедливим. 
          У час глобальних суспільно-політичних трансформацій на території 
Середземномор’я відбувається формування політичної культури Середньовіччя, готується 
ґрунт для переходу від рабовласницького до феодального ладу з відповідною новою 
системою відносин, переосмислюється природа та сутність політичної влади, 
функції держави, з’являється ряд оригінальних політичних концепцій5 , в яких 

                                                             
5  Павлишин О. В. Становлення християнської політичної доктрини в ранньому 
Середньовіччі. Історія політичної думки: у 2-х т. За заг. ред. Н. М. Хоми. 2-е вид., перероб. і 
доп. Львів: «Новий Світ–2000», 2017. Т. 1.: Від зародження до початку XX ст. С. 129-144. 
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ставиться та розв’язується питання про співвідношення церкви та держави, 
релігійних настанов і законів світської влади6. 
          Політико-правові християнські ідеї висловлені у багатьох пам’ятках 
світової літератури 7 . Насамперед, це книги Старого і Нового Заповіту, 
ранньохристиянські твори на захист християнського вчення та праці видатних 
теологів, які у зв’язку із значним впливом на становлення та розвиток 
християнського вчення у західній традиції отримали титул «Отці Церкви», а в 
східній – «Святі отці» (Εκκλησιαστικοί Πατέρες). Зокрема, такими великими 
вчителями визнані св. Амвросій Медіоланський, св. Ієронім, св. Августин і св. 
Григорій Великий, вчення яких про політику, а також церковну та світську 
владу істотно вплинуло на всі політико-правові середньовічні уявлення8. 
          Для правильного розуміння сутнісних основ християнської політичної 
доктрини варто насамперед звернутися до біблійних текстів9, а твори пізніших 
коментаторів і критиків використовувати надалі при потребі більш детального 
тлумачення головних ідей. Ще в Старому Заповіті знаходимо виразну відповідь 
священика Маттафії з Модіни, голови родини Макавеїв, на центральне питання 
пізніших століть щодо верховенства релігійних настанов над законами світської 
влади (1 Мак. 2: 19-22): «Навіть якби всі народи в державі царській послухалися 
царя й усі до одного відступили від своєї батьківської віри і прийняли його накази, 
я з моїми синами й братами буду пильнувати Союз батьків наших. Хай Бог 
боронить, щоб ми покинули Закон і установи! Слів царських ми слухати не 
будемо, щоб відступити від нашої віри, чи то направо, чи наліво». Характерно, що 
священик Маттафія з роду Хасмонеїв відповів так сирійським чиновникам, які 
намагалися еллінізувати євреїв. Відповідь стала початком повстання 166-160 рр. 
до н.е., внаслідок якого Селевкідська держава Антіоха IV Епіфана фактично 
втратила адміністративний контроль над єврейським народом. Юдея отримала 
незалежність на ціле століття, аж до завоювання Єрусалиму Помпеєм у 63 р. до 

                                                             
6 Феномен релігії у творах античних і середньовічних мислителів. За ред. В. О. Балуха. 
Чернівці: Рута, 2012. 303 с. 
7 Християнство у полі державно-церковних відносин: історія і сьогодення. До 1700-ліття 
проголошення Міланського едикту. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 
2013 р. Редкол.: О. П. Чучалін (голов. ред.), В. П. Паєвський. Умань: Видавець 
Сочінський, 2014. 145 с. 
8 Себайн Дж. Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. К. : Основи, 1997. С. 176-195. 
9 Див.: Біблія. Святе Письмо Старого та Нового Завіту (в перекладі отця Івана Хоменка). 
Рим: Видавництво ОО Василіян, 1963. 1464 с. 
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н. е., тоді як династія Хасмонеїв зберігала сан першосвященників аж до 37 р. до 
н. е. (початку правління ідумеянина Ірода І Великого). 
          Розвивають такий підхід також інші старозаповітні персоналії, хоча й не 
дуже часто – в оригінальних текстах книг Макавеїв, написаних грецькою 
мовою, та книги пророка Даниїла, написаної давньоєврейською та 
арамейською мовами, відзначаємо значну кількість та чи не найбільшу 
концентрацію політичних понять з усіх книг Святого Письма 10 . Цікавими, 
зокрема, у цьому контексті є рядки з есхатологічного пророцтва Даниїла (Дан. 
7: 27): «І царство, влада й велич царств, які по всьому піднебессі, будуть дані 
народові святих Всевишнього, царство якого – царство вічне, і всі держави 
будуть йому служити і коритись». Тут автор не лише утверджує верховенство 
Божих інституцій над людськими, але й робить це за допомогою категорій, які 
згодом будуть визначати зміст і спрямування середньовічного політичного дискурсу. 
Про пророка Даниїла прямо згадує Христос (Мт. 24:15-16, Мт. 28:18-19 пор. з 
Дан. 7:14), на слова цієї книги є посилання в тексті синоптичних Євангелій, її 
часто цитують перші християнські автори. Сьогодні прийнято вважати, що її 
друга частина могла бути написана в розпал переслідувань юдеїв Антіохом 
Епіфаном, тоді як автор книг Макавеїв (в якій містяться найбільш давні згадки 
про її зміст) вважає видіння Даниїла пророцтвом про його час, що свідчить про 
більш раннє походження книги пророка Даниїла.  
          Втім, значення цієї книги для дослідників історії політичної думки 
зумовлене не тільки її месіанськими мотивами та особливим місцем у 
християнській традиції, так як у ній зустрічаємо образи Бога, Месії як «Сина 
Людського» (Дан. 7:13), Його вічного царства, вищих і нижчих ангелів, побачені 
пророком у яскравому видінні. Водночас, пророк також розповідає про 
воскресіння мертвих, триразову молитву, необхідність посту та інші вірування, 
характерні вже для Нового Заповіту. Саме пророку Даниїлу належать відомі 
політичні метафори про велетенську статую на глиняних ногах – символ 
великого царства, приреченого на руйнування, про тлумачення сну 
Навуходоносора (Дан. 2:31-35), про напис на стіні «обчислено, зважено та 
розділено» під час бенкету вавилонського царя Валтасара, який означав 
завоювання Вавилону персами у 539 р. до н.е. (Дан. 5: 5-29), та багато інших 
відомих політичних символів і художніх сюжетів, які цілком можна 

                                                             
10 Див.: Біблія. Святе Письмо Старого та Нового Завіту (в перекладі отця Івана Хоменка). 
Рим: Видавництво ОО Василіян, 1963. 1464 с. 
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використовувати для опису сучасних політико-правових реалій у світових 
«супердержавах». 
          Основною ж політичною ідеєю Нового Заповіту, яка була новою для того 
часу і залишається актуальною і сьогодні, можна вважати ідею рівності всіх 
людей незалежно від статі, національності, статусу та майнового стану. Про це, 
долаючи супротив навернених у християнство юдеїв і змінюючи традиційне 
для всіх стародавніх держав уявлення про соціальну нерівність, чітко говорить 
апостол Павло у своїх посланнях (Гал. 3:28; Кол. 3:11): «Нема юдея ані грека, 
нема невільника ні вільного, немає ні чоловіка ані жінки, бо всі ви одно у Христі 
Ісусі». 
          Сутність християнської політичної доктрини добре характеризує відома 
відповідь Ісуса на провокативне запитання фарисеїв (Мт. 22:21; Мк. 12:17; Лк. 
20:25):  «Віддайте, отже, що кесареве – кесареві, а що Боже – Богові», яка 
водночас вщент руйнує поширені закиди проти християн – заклики до 
несплати податків, неповаги до влади та інші. Розвиваючи цю думку, апостол 
Павло викладає у посланні до римлян положення, яке виразно та влучно 
окреслює режим взаємодії християн і політичної влади (Рим. 13:1-7): «Кожна 
людина нехай кориться владі вищій: нема бо влади, що не була б від Бога; і ті, 
існуючі влади, установлені Богом. Тим то, хто противиться владі, противиться 
Божому велінню, а ті, що противляться, самі на себе суд стягають. Начальники 
бо страшні не тим, що добро, а тим, що зло чинять. Хочеш не боятися влади? 
Чини добро, і будеш мати похвалу від неї; вона бо – слуга Божий, тобі на добро. 
А як ти чиниш зло, то бійся, бо недарма меч носить; вона – Божий слуга, що 
відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради 
кари, але й ради сумління. Через це бо платите й податки, бо то службовці Божі, 
що лише того й пильнують. Тож дайте кожному належне: кому податок – 
податок, кому мито – мито, кому острах – острах, кому честь – честь». 
          Імовірно, що апостол Павло (власне, як і Сенека11 та деякі інші античні 
мислителі, які стали передвісниками філософського обґрунтування 
християнського віровчення12), не розглядав державу як найвищу реалізацію 
моральної досконалості та вважав закон і примус необхідними в 
недосконалому суспільстві. Можна зробити висновок, що на думку апостола 

                                                             
11 Див.: Сенека Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія. К.: Основи, 1999. 608 с. 
12 Корнієнко В. Сенека Луцій Анней. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-
довідник для студентів вищ. навч. закл. За заг. ред. Н. М. Хоми. Львів: «Новий Світ-
2000», 2014. С. 582-583. 
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Павла основне завдання держави полягає в тому, щоб заохотити добро та 
приборкати зло, яке є результатом гріховності людини. Втім, йому належить 
низка інших важливих суспільно-політичних ідей. Зокрема, вислів «хто не 
працює, хай не їсть», який на пострадянському просторі сприймається як 
культурне надбання новітнього часу, насправді належить апостолу Павлу. 
Крім того, багато ідей, які згодом у зміненому вигляді з’явилися в різних 
політичних доктринах, запозичені саме зі Святого Письма13. 
          Таким чином, поступово формується вчення про два типи обов’язків та 
інституцій – світських і духовних, відповідних розумінню двоїстої природи 
людини, що згодом вилилося в ідею про роздвоєне підданство та концепцію двох 
мечів.  
          Пошана до законної влади була обов’язком, знехтувати котрим не міг 
жодний християнин, крім тих випадків, коли існувала пряма суперечність між 
сповідуванням віри та вимогами можновладців. Разом з тим, пізніші 
християнські праці вносять корективи й доповнення в розуміння встановленої 
Богом істинної та справедливої влади. 
          У ранньому періоді поширення християнства, як зазначає Владислав 
Сасін 14 , були сформульовані принаймні дві крайні позиції з питання про 
відносини між Церквою та державою. Одну з них представляв Кипріян 
Картагенський, який стверджував, що порятунку немає не тільки поза вірою 
Христовою а й стояв на тому, що поза Церквою, бо «не може досягти Царства 
Божого той, кого покинула Церква, призначена панувати». Виступаючи за 
однодумність не тільки релігійну, а й соціальну, він проголошував невіруючу 
людину ворогом як Церкви,так і держави.  
          З точки зору мислителя, Церква займає певний політичний простір, 
вимагаючи повної лояльності щодо себе як носія святості та непогрішності, 
причому лояльності вищого порядку, ніж щодо держави: проти Церкви всі ті, 
хто не за неї, тоді як за державу всі ті, хто не проти державності. Домагання 
держави і Церкви прямо протилежні, на додаток до цього цей дуалізм є 
непорушним та сталим. Інша позиція була виражена Євсевієм Кесарійським, 
придворним істориком імператора Костянтина, автором першої «Історії 
Церкви». Євсевій висловив ідею, що християнство було підготовлене усім попереднім 
                                                             
13 Див.: Біблія. Святе Письмо Старого та Нового Завіту (в перекладі отця Івана Хоменка). 
Рим: Видавництво ОО Василіян, 1963. 1464 с. 
14  Сасін В. О. Політичні парадигми вчення святого Августина: співвідношення 
“церква-держава” і проблема “панування-підкорення” в суспільстві. Аннали юридичної 
історії. 2017. Т. 1. Випуск 1. С. 88-92. 
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розвитком культури. На його думку, держава в особі Римської імперії виступає 
як знаряддя Божественного Провидіння і призначене для порятунку людства 
й побудови Царства Божого на землі. Доля Церкви й держави нероздільні, і в 
перспективі гряде повне об’єднання духовної та світської інституцій15. 
          Незважаючи на гоніння юдейської старшини та переслідування римської 
влади, попри висміювання з боку елліністичних філософів та абсурдні 
звинувачення неосвіченого простого люду в страшних містеріях, християни 
провадили активну місіонерську діяльність. Проповідування Євангелія, хоча й 
було ризикованим для свободи, безпеки та життя віруючих, мало на меті 
відкрити апостольське вчення не лише юдеям і вузькому колу наближених до 
них язичників, але і всім народам, людям різних верств, світогляду та 
національності. 
          Щоб подолати несприйняття освіченої частини населення, треба було 
продемонструвати істинну сутність християнства, викласти істини віри в 
доступний для тогочасної культурної еліти спосіб. Це стало головним 
завданням апологетів (від гр. ἀπολογία – виправдання, тобто захисна промова), 
тобто спадкоємців апостолів, які писали твори для обґрунтування християнського 
віровчення.  
          Найбільш відомі твори таких апологетів, як Аристід Афінський, Кодрат 
Афінський, Аристон Пельський, Юстин Великий, Теофіл Антіохійський, 
Афінагор Афінський, Мелітон Сардійський, Клавдій Аполлінарій, Мільтіад, 
Тертуліан, Ермій, Іриней Ліонський, Татіан, Пантен, Климент 
Олександрійський, Оріґен та інших перших християнських письменників, які 
зробили значний внесок у формування доктрини християнської церкви, 
одночасно захищаючи християнство від язичництва та світоглядних концепцій 
античних філософів і використовуючи красномовне багатство тогочасної 
літературної традиції16. 
          Першими грецькими апологетичними творами в християнській 
історико-церковній традиції вважаються звернення до імператора Адріана, які 
вірогідно належать Кодрату та Аристіду з Афін, а також християнські диспути, 
з яких найбільш раннім є «Диспут Ясона з Папіском про Христа», написаний 
Аристоном у ІІ ст. У цьому ж столітті працював Юстин Філософ, якому 
                                                             
15  Сасін В. О. Політичні парадигми вчення святого Августина: співвідношення 
“церква-держава” і проблема “панування-підкорення” в суспільстві. Аннали юридичної 
історії. 2017. Т. 1. Випуск 1. С. 89. 
16 Див.: Многоценная жемчужина: переводы. Антология. Пер. Сергей Аверинцев. Киев: 
Дух i лiтера, 2004. 450 с. 
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належить «Діалог з Трифоном-юдеєм» (запис диспуту з вченим рабином 
Трифоном, бл. 135 р.), а також дві «Апології» (виклад християнського 
віровчення, покликаний захистити віруючих від переслідувань за саму 
належність до спільноти, а також перший опис таїнств у стародавній церкві, 
адресовані римським імператорам і сенату, бл. 150 і 161 рр.). 
          Аполлінарій, Мільтіан, Мелітон, Афінагор, а особливо Татіан у своїх 
книгах захищали християнство та критикували язичницьку культуру. 
Зокрема, політичні ідеї Мелітона викладені в апологетичній роботі «Книжка до 
Антоніна» (або «Апологія», бл. 170 р.), адресованій імператору Марку Аврелію, 
в якій вперше розглядається проблема взаємовідносин церкви та держави на 
прикладі християнства та Римської імперії. Розвиваючи цю тему, Афінагор у 
своєму «Проханні за християн» (бл. 177 р.) обґрунтовував нерозумність 
переслідування християн 17 , також у своїх інших творах він висловлював і 
підтримував ідею передавання престолу у спадок. 
          Апологетичні мотиви присутні як у новозавітних текстах, так і в 
промовах, звернених до юдеїв і язичників, які збереглися в мученицьких актах. 
Ґрунт для християнської апологетики підготували апологетичні твори 
еллінізованих юдейських філософів і теологів – насамперед, Філона 
Александрійського, котрий поєднував елементи вчень Піфагора, Платона та 
стоїків з істинами Старого Заповіту, а також Йосифа Флавія – іншого 
представника юдейської традиції, творчості якого належить визначне місце у 
становленні християнської апологетичної літератури.  
          Так, Йосиф Флавій – видатний історик, перекладач, військовий діяч, який 
жив і працював при дворі римських імператорів, залишив дуже важливу для 
сучасності творчу спадщину. Основними працями Йосифа Флавія були 
«Юдейська війна», «Автобіографія» та «Юдейські старожитності» (апологія 
«Проти Апіона»), написані грецькою мовою у другій половині І ст. Описуючи 
війну між римлянами та євреями, руйнування Єрусалиму, він ознайомлював 
античний світ, насамперед, греків і римлян, з визначними подіями єврейської 
історії та основними віхами в суспільно-політичному процесі до сучасного 
йому періоду.  
          У своїх працях він намагався подолати поширені в Римській імперії 
упередження проти єврейського народу через опис його історії та культури, 
захищав Мойсея та його законодавство, а також згадував про особу Ісуса Христа 

                                                             
17 Афинагор. Прошение о христианах. Пер. П. Преображенского. Сочинения древних 
христианских апологетов. СПб.: Алетейя, 1999. С. 53-125.  



Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 1 
«Історія та географія середньовічного права» 

 
 

34 

та перші християнські спільноти. Християнські вчителі церкви посилаються на 
нього, як на визнаного авторитета.  
          При цьому зусилля всіх наступних християнських письменників, 
спрямовані на те, щоб показати, що істини одкровення з’явилися спочатку в 
Старому Заповіті, мали на меті не лише біблійне обґрунтування тієї або іншої 
доктрини. Насамперед було важливо продемонструвати переваги 
християнського віровчення на основі його давності, адже для античної системи 
світоглядних координат фактор давності був надзвичайно вагомим і надавав цінності 
будь-якій системі поглядів. 
          Відповідаючи на глузування освічених кіл і звинувачення римського 
філософа Цельса в тому, що християни – «темні й відсталі люди», апологети 
вирішили перетворити філософію, за виразом Климента Александрійського 
(творчу спадщину якого вивчали такі відомі спеціалісти як Ш. Фреппель, 
К. Мондесерт, Г. Барді, Е. Озборн, С. Лілла, Р. Толлінгтон), на «істинне 
богослов’я». Зокрема, у праці Еріка Озборна «Філософія Климента 
Олександрійського» 18 , як і в українських дослідників проблематики 19 , 
відзначається повнота відображення впливів концепцій грецької філософії, 
для прикладу, на бачення проблеми «Афіни та Єрусалим» цього видатного 
вчителя Оріґена20, який фактично визначив спрямованість поглядів останнього 
на низку філософських, моральних і політико-правових проблем у їх 
християнському осмисленні. 
          Не дивно, що вже творча спадщина власне Оріґена, з якої найбільш відомі та 
цитовані його трактат «Про начала» (230 р.) та 8 книг апології «Проти Цельса» 
(249 р.)21, нічим не поступалася найкращим зразкам античної філософії. Крім 
того, полеміка того часу визначила спрямованість усього подальшого 
філософсько-політичного та філософсько-правового дискурсу, іноді 
«реінкарнуючись» в дуже несподіваних формах, як-от сучасна доктрина 

                                                             
18 Див.: Osborn E. The Рhilosophy of Clement of Alexandriа. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1957. Volume 1. 206 p. 
19  Див.: Качмар С. Л. Проблема співвідношення віри і розуму в східній патристиці: 
історико-філософський і логіко-структурний аналіз. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня канд. філос. наук за спец.: 09.00.05 – історія філософії. Л.: НУ «Львівська 
політехніка», 2014. 191 с.  
20  Качмар С. Л. Проблема співвідношення віри і знання в ученні Климента 
Олександрійського. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні 
науки. 2013. Вип. 17. С. 102-108. 
21Див.:  Ориген. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. 792 с. 
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політичного нейтралітету 22 , відповідно до якої уряди повинні неупереджено 
ставитися до всіх різновидів моральних настанов, конкуруючих один із одним23. 
          Таким чином, християнство перевершило філософські вчення, як 
відзначав Юстин, даючи «більш глибокі та божественні» пояснення деяких 
питань, ніж поети та філософи. При цьому, С. Л. Качмар та інші дослідники 
відзначають, що в перших апологетів детальніше, ніж у їхніх попередників, 
тобто мужів апостольських, розроблене бачення проблеми співвідношення 
віри та розуму, проте зазначена візія ще не може бути визначена в якості 
концептуальної. Так, Юстин говорить про те, що є підстави стверджувати про 
існування двох розумів, один з яких спрямований на пізнання Бога через пряме 
Одкровення від Бога, а інший – на пізнання Бога через творіння. Пізнання Бога 
через творіння, за Юстином та іншими апологетами, було доступним і 
нехристиянам 24 , тому, зокрема, і грецькі філософи були близькими до 
пізнання істини.  
          Вітчизняні дослідники проблематики зазначають, що попри різне 
ставлення до «грецької мудрості», усі апологети називають християнство 
«нашою» філософією 25 . Таким чином, богослови раннього Середньовіччя 
визнають між цими двома «напрямками» не лише певну спільність, але і 
простежують деяку залежність від античної філософії у теоретичному 
обґрунтуванні власної теології.  
          Всупереч Юстину, інший відомий апологет – Татіан формулює значно 
менш поширену в історії християнства формулу, котра не бажає бачити 
жодних досягнень давньогрецьких мислителів 26 . Найвідомішим 
представником цієї традиції був західний апологет Тертуліан, про бачення 
яким сутності імператорської влади буде йтися далі. Поки що продовжимо 
розгляд спадкоємності поглядів Климента Александрійського та Оріґена, 
пригадавши їх істотну схожість. 
                                                             
22  Павлишин О. В. Доктрина неприйняття ідеалів. Сучасна політична лексика: 
енциклопедичний словник-довідник. За наук. ред. Н. М. Хоми. Л.: «Новий Світ – 2000», 2015. 
С. 82. 
23 Павлишин О. В. Розмежування політики та моралі у сучасних філософсько-правових 
теоріях. Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. Т. VIII. К. : Атіка, 2014. С. 886-887. 
24  Качмар С. Л. Проблема співвідношення віри і розуму в східній патристиці: історико-
філософський і логіко-структурний аналіз. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. 
філос. наук за спец.: 09.00.05 – історія філософії. Л.: НУ «Львівська політехніка», 2014. С. 
158. 
25 Там само. 
26 Там само. С. 159. 
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          Щоправда, заради справедливості доречно зазначити, що Оріґен не зміг 
цілковито дотриматися принципу співвідношення віри та знання, виробленого 
Климентом Александрійським, а деякі дослідники, як ось А. В. Дмитрієвський, 
навпаки – навіть стверджують, що сам принцип співвідношення віри та розуму 
Климента був причиною відходу Оріґена від ортодоксії 27 . Утім, це питання 
потребує окремого детального розгляду в контексті спеціального порівняльного 
аналізу творчості представників александрійської школи. 
          Відповідаючи на найбільш актуальні політичні питання сучасності, 
Оріґен у своїх працях використав близьке до стоїків розрізнення між 
«всезагальним законом природи» та «писаним законом полісу», щоб виправдати 
відмову християн підпорядковуватися ідолопоклонницьким законам народів, 
в т. ч. й римського. Оріґен був одним із перших, хто обґрунтовував право на 
опір тиранії, апелюючи до природного закону. 
          Як вважали апологети, Римська імперія та християнство не повинні 
протистояти одне одному. Зокрема, за словами Мелітона, співпраця цих двох 
структур принесе велике благо для імперії. Пояснюючи присутність благородних 
елементів у дохристиянських віруваннях, Тертуліан використовував ідею 
«природного закону», який у засудженні морального зла збігався з 
християнським одкровенням, водночас він згадував, що християни моляться за 
процвітання імперії, а також стверджував, що імператора «настановив наш Бог». 
          З одного боку, апологети захищали християн від звинувачень у страшних 
злочинах та розкривали сутність віровчення без домислів і перекручень, з іншого 
– вимушені були демонструвати лояльність до влади, піддавати осуду 
антидержавні настрої та певною мірою долучатися до діяльності політичних 
інституцій. 
          Не всі автори апологетичних текстів були визнані святими або вчителями 
церкви, оскільки не завжди їхні погляди відповідали затвердженим пізніше 
догматам католицької віри. Для прикладу, Тертуліан і Оріґен наприкінці 
життя впали в єресь і були відлучені від церкви, однак їхній вплив на 
формування теології загалом і християнської політичної доктрини зокрема, 
переоцінити складно28. 

                                                             
27 Там само. С. 21. 
28 Див.: Павлишин О. В. Християнська політична доктрина. Світська та духовна влада 
у вченнях Отців Церкви. Історія політичної думки. За заг. ред. Н. М. Хоми. Л.: «Новий 
світ – 2000», 2016. С. 123-138. 
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          Наступною особою, вартою уваги в контексті висвітлення християнських 
політико-правових уявлень в епоху Середньовіччя, є св. Амвросій (Аврелій 
Амвросій, Амвросій Медіоланський або Міланський) – великий західний 
вчитель церкви, єпископ Медіоланський, з авторитетом якого вимушені були 
рахуватися навіть римські імператори. Юрист за освітою, який вільно володів 
ораторським мистецтвом, латиною і грецькою мовою, св. Амвросій всіляко 
опирався обранню єпископом, однак згодом прославився блискучими 
проповідями – про одну з таких потім згадував вражений св. Августин. 
Основними працями видатного богослова є «Про віру» (5 книг, 380 р.), «Про 
Святого Духа» (381 р.), «Про покаяння» (2 книги, бл.  388 р.), «Про обов’язки 
слуг Господніх» (бл. 389 р.), «Про таїнства відродження або філософії» 
(фрагменти цієї праці збереглися тільки у цитатах св. Августина), численні 
тлумачення Євангелія, «Слова» та понад 90 листів-послань. 
          На думку св. Амвросія людина, як найвеличніше творіння Боже, від 
початків мала власну волю та свободу обирати, але гріхопадіння викривило її 
початкову природу, яку «заразила» вина, що перейшла на всіх нащадків. Разом 
із тим, у суспільному житті справедливість визначає всі людські відносини, 
«обіймає» їх, вони тримаються головним чином на двох началах – 
справедливості та благодійності, яку він також називає щедрістю та 
доброзичливістю – її треба проявляти і під час війни, і під час миру.  
          Зло не має об’єктивної природи та походить від нашої волі – це вільне 
ухилення від добра та чеснот, тобто наш дух є творець вини. Христос, 
зійшовши у пекло, власною смертю викупив усі покоління людей від «боргової 
розписки» перших людей, що згрішили, і відновив їх у попередніх правах. 
Подібне релігійно-моральне переродження гріховної природи людини – це 
наслідок жертовного подвигу Христа. Св. Амвросій вважає, що плоди цієї 
спасительної справи Христа можуть бути засвоєні людиною тільки в церкві, 
заснованій самим Господом, яку він називає Градом Божим або Небесним Градом. 
Церква повинна мати перевагу в тлумаченні не лише істин віри, але й основ 
духовного життя, бути автономною в духовних справах інституцією, існуючи 
на противагу цьому світу, який він іменує градом земним. Таким чином, 
св. Амвросій визначив спрямування теологічних пошуків і міркувань св. Августина.  
Одним із інших великих учителів церкви, які визначили «подих епохи» у 
світоглядному сенсі, є св. Григорій Богослов (Григорій Назіанзін або Григорій 
Назіанський) – видатний візантійський теолог, константинопольський 
патріарх, якому належить 243 (за іншими даними, до 245) листів, 408 (за іншими 
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даними, до 507) духовних віршів і 45 проповідей. Основними працями 
богослова є «П’ять слів про богослов’я» (380 р.), поеми «Про себе самого та 
єпископів» (381 р.) та «Про своє життя» (382 р.). 
          Перебуваючи в Афінах, у другій половині 4 ст. св. Григорій Богослов 
познайомився з імператором Юліаном, якого в одному з листів називає 
«найкращим другом і ровесником, що слухав з ним одні уроки та одних 
вчителів», а в іншому – «найобдарованішим у слові». У двох працях – першому 
(4 Слово)29  та другому (5 Слово, бл. 365 р.)30  «Викривальних словах на царя 
Юліана» великий візантійський ритор залишив живе зображення цього ворога 
та переслідувача церкви – імператора на прізвисько «Відступник», який зрікся 
християнства та намагався відродити дохристиянські вірування в Римській 
імперії у 361-363 рр. 
          Важливі ідеї щодо благодійності та милосердя від влади Григорій 
Богослов висловив у 14-му слові «Про любов до бідних»31, а щодо необхідності 
не лише релігійних, але й світських заходів проти вільного поширення 
аполінаріанської єресі – у листі до Нектарія. Ймовірно, що едикт імператора св. 
Феодосія 388 р. проти єретиків, який забороняв, зокрема, аполінаріанам 
проводити зібрання та мати єпископів, був виданий під великим впливом 
праць св. Григорія Богослова. Найдавніші кириличні переклади праць 
християнського мислителя датуються Х ст. 
          Найбільш відомим зібранням, на яке посилаються дотепер і в якому 
викладені соціально-політичні погляди мужів апостольських, Отців Церкви та 
багатьох інших християнських письменників, вважається «Повний курс 
патрології» (Patrologiae Cursus Completus) – монументальний проект 
французького священика ХІХ ст. Жака-Поля Міня, до якого входить «Латинська 
патрологія» (217-томна серія), «Грецька патрологія» (161-томна серія) та 
«Орієнтальна патрологія», видана послідовниками Міня вже після його смерті. 

                                                             
29  Див.: Григорий Богослов. Слово 4. Творения иже во святых отца нашего Григория 
Богослова, архиепископа Константинопольского: Т. 1–2. Санкт-Петербург: П. П. Сойкин, 
1912. Т. 1. 680 с. Режим доступу: http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=4 
30  Див.: Григорий Богослов. Слово 5. Творения иже во святых отца нашего Григория 
Богослова, архиепископа Константинопольского: Т. 1–2. Санкт-Петербург: П. П. Сойкин, 
1912. Т. 1. 680 с. Режим доступу: http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=5 
31 Див.: Григорий Богослов. Слово 14. Творения иже во святых отца нашего Григория 
Богослова, архиепископа Константинопольского: Т. 1–2. Санкт-Петербург: П. П. Сойкин, 
1912. Т. 1. 680 с. Режим доступу: 
http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=14 
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Єдине повне зібрання творів св. Григорія Богослова (так само, як і багатьох 
інших християнських мислителів) міститься саме у 35-38 томах даного видання. 
У спеціальній літературі і сьогодні можна зустріти посилання на серії Patrologia 
Latina (PL), Patrologia Graeca (PG) та Patrologia Orientalis (PO), які завдяки відносній 
доступності та наявності у більшості академічних бібліотек донині широко 
використовуються науковцями. 
          Слід зауважити цікавий факт: політико-правова культура раннього 
Середньовіччя значно менше розглядалася науковцями в історико-
юридичному вимірі, ніж політико-правові й інші погляди середньовічних 
мислителів у період схоластики, що є відносно добре дослідженими сучасними 
вітчизняними вченими (А. О. Баумейстер, В. Б. Ковальчук, В. В. Котусенко, 
В. М. Кравченко, В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, О. О. Сербін, П. А. Содомора 
та ін.), як, для прикладу, різні аспекти вчення св. Томи Аквінського32 чи інших 
схоластів. 
          У зв’язку із зазначеним вище, навряд чи можна залишити поза увагою 
також і погляди перекладачів Святого Письма, які увійшли в історію. Так, 
св. Ієронім (Софроній Євсевій Ієронім або Ієронім Блаженний Стридонський у 
східній традиції) – Учитель Церкви, пустельник і аскет, якого християни 
шанують як на сході, так і на заході, покровитель перекладачів. Він написав 
праці «Про знаменитих мужів» (інший варіант перекладу твору – «Про 
чудових мужів», у ньому пропонується огляд життя 135-ти християнських 
письменників), «Хроніка», а також понад 120 листів. Утім, відомий Святий 
Ієронім насамперед як творець латинського тексту Біблії (автор латинського 
перекладу Старого Заповіту та редакції латинської версії Нового Заповіту), що 
на Тридентському соборі 1545-1563 рр. був проголошений офіційним.  
          Продовжуючи домінуючу традицію визнання чесноти покірності та 
смиренності, сумлінного та без нарікання служіння «отарі Христовій» (1 Кор. 
9: 7), яка простежується від перших християнських спільнот і мужів 
апостольських, зокрема, Климента Римського 33 , св. Ієронім вважав необхідним 
збереження колективного керівництва пресвітерів, захищаючи церкву від надмірного 
честолюбства. У своїх листах і посланнях до Євангелія він обґрунтовував 
рівність священиків і єпископів, підкреслював утилітарний характер діяльності 

                                                             
32 Див.: Баумейстер Андрій. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. 
К.: Дух і Літера, 2012. 408 с. 
33 Бенедикт ХVІ. Отцы Церкви. От Климента Римского до святого Августина. Пер. с ит. 
О. Хмелевская. М.: Издательство ББИ, 2012. VI+184 с. 
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та функціональну роль останніх. Учитель Церкви вважав, що коли один 
пресвітер був обраний для керівництва всіма іншими, це було зроблено, щоб 
зцілити розкол і запобігти розриванню церкви на частини різними особами, 
які бажали притягти її до себе. Разом з тим, він писав у 146-му посланні до 
Євангелія, що «навіть в Александрії з часів євангеліста Марка... пресвітери 
завжди називали єпископом одного, обраного з їх числа... Бо крім посвячення в 
чому полягає функція єпископа, що б не було в той же час і функцією 
пресвітера?», що актуально для багатьох віруючих і сьогодні. Тут принагідно 
слід відзначити, що із зрозумілих причин позиція св. Ієроніма надихає 
протестантів. Утім, обрання єпископів священиками зі свого кола за 
александрійським звичаєм, описаним Ієронімом, стало підставою і для деяких 
сучасних православних церков схвалювати та практикувати подібний спосіб 
освячення. Це уможливлює автономізацію православних церков через релігійні 
або навіть соціально-політичні причини. 
          Св. Августин (Аврелій Августин, у східній традиції – Августин 
Блаженний) – християнський теолог і церковний діяч, один із західних Отців 
Церкви, єпископ Гіпона, основними працями якого є теологічно-політичний 
трактат «Про Град Божий» (оригінальна назва «Про Град Божий проти 
язичників», 22 книги, написані в період з 413 р. до 426 р.), автобіографічний твір 
«Сповідь» (13 книг, написані в період з 397 р. до 400 р.), а також твір «Про 
Трійцю» (388-395 рр.). 
          Під великим впливом св. Амвросія Медіоланського та його живого слова 
св. Августин переходить від маніхейства, скептицизму і неоплатонізму до 
християнства, надаючи теоретичному обґрунтуванню останнього 
раціональності та передавши йому всю гнучкість, виразність, яскравість і 
жвавість власної думки. Розпочавши з філософських діалогів на зразок творів 
Цицерона, після хрещення у 387 р. св. Августин написав ряд екзегетичних і 
релігійно-церковних творів, які за красномовством, стилем, і глибиною 
висловлених ідей дають вагомі підстави стверджувати, що християнська 
доктрина своїм розвитком значною мірою завдячує саме йому. Найбільшу увагу 
в своїх працях видатний представник патристики звертає на проблему 
співвідношення добра і зла. Намагаючись з’ясувати витоки останнього, Августин 
Блаженний припускає, що головною його причиною та джерелом є людська свобода волі 
як передумова морального вибору людини. 
          Відсутність добра там, де воно повинно бути за природою – таке 
тлумачення зла позбавляє його самостійної субстанціональної основи і 
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узгоджується з ідеєю Божого милосердя та любові. Зло – не окрема субстанція 
або матерія, а її недолік, псування, пошкодження, небуття там, де добро 
повинно бути, оскільки Бог є джерелом блага і все суще, яке може стати 
кращим, прямуючи до свого Творця, є добрим. Силою, яка значною мірою 
визначає спасіння людини та її прагнення до Бога, є Божественна благодать, 
що змінює людську природу, однак прийняття благодаті залежить від людської 
волі – так Августин утверджує важливість людського вибору при прийнятті 
будь-яких рішень, в т. ч. і політичних, і на довгі століття визначає характер не 
лише католицької теології (приблизно до ХІІІ ст.), але й західноєвропейської 
філософської думки загалом. 
          Державна влада не надається для втілення людських помислів про 
справедливість, але вона може стати на шлях покращeння соціальної природи 
завдяки християнізації населення і правителів. Ключову роль тут відіграє 
церковна спільнота і родина. Християнська сім’я покликана знаходити згоду із 
законами “civitas”, маючи на меті солідарне співіснування разом з усіма 
людьми. Цікаво, що ця думка дивовижним чином є співзвучною з ідеєю 
громадянського суспільства34, фундаментальне теоретичне обґрунтування якої 
є надбанням пізніших епох35. 
          Св. Августин також пропонує оригінальну концепцію часу, яку і сьогодні 
вважають теоретично цінною філософи та відповідно до якої у вічності немає 
часу, а от у світі він існує як міра руху та зміни. Лінійна концепція історії 
(Августина вважають родоначальником філософії історії) визначає початком 
історичного процесу творення світу та завершує його вічним досконалим з’єднанням 
з Богом після другого пришестя Христа та Страшного Суду, виокремлюючи шість 
основних епох (від Адама до Вселенського потопу, від Ноя до Авраама, від 
Авраама до царя Давида, від Давида до вавилонського полону, від переселення 
Божих людей у Вавилон до Христа, від народження Христа до Апокаліпсису  – 
Об’явлення Івана Богослова, в якому відображені есхатологічні ідеї). Ідея 
морального прогресу (від гріхопадіння до моральної досконалості, яку людство 
здобуває в благодаті) надає сенсу всій людській історії. 

                                                             
34 Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних 
інтерпретаціях: монографія. К.-Л.: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 
520 с. 
35  Див.: Павлишин О. В., Муранова В. В. Історія розвитку ідеї громадянського 
суспільства та методологія дослідження (епоха Відродження та Нового часу). 
Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. Т. VIII. К.: Атіка, 2014. С. 374. 
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          Для дослідників історії політичних і правових уявлень зміст цієї, на 
перший погляд, суто натурфілософської концепції має важливе значення: 
якщо в епоху Античності час мав циклічну схему, і розвиток держав уявлявся 
нескінченно перехідним від однієї форми правління до іншої, то з 
утвердженням християнської картини світу час «розпрямляється» і набуває 
певного напрямку: від створення світу до Страшного суду.  
          У зв’язку з таким уявленням, розвиток усього світу, у тому числі і 
політичної його складової, виявляється підпорядкованим єдиній меті, яка 
задана Творцем світу. Кожне явище, кожна істота виконує свою частину 
визначеного завдання, зміст якого в цілому є зрозумілий і підвладний тільки 
Творцю. У цій системі всі явища світу уявляються взаємопов’язаними і 
взаємозалежними. Виникає концепція «великого ланцюга буття»: усі явища 
світу пов’язані між собою як ланки одного ланцюга: і розлад, і дисгармонія в 
окремій ланці неминуче позначається на інших. Однак, при цьому, 
св. Августин як яскравий представник епохи Середньовічччя, закладаючи 
основи тогочасного розуміння політико-правових засад регулювання 
суспільного життя, інтерпретує свободу як основу і початок самої людини та 
джерело блага в суспільстві36. 
          Як пише Владислав Сасін, св. Августин розумів, що Церква має 
постулювати і вирішити для себе проблему панування, котра не може бути 
знята одним тільки покладанням надії на пришестя Христа, оскільки Церква 
виступає вже як інституційний чинник тривалої дії. Тому він прагне уникати 
як крайнощів жорстокого протиставлення Церкви і держави Кипріяна, так і 
теократичного ототожнення їх Євсевієм й константинопольськими теологами.  
          І хоча Августина не можна вважати політичним мислителем у власному 
розумінні цього слова, але все ж таки проглядається виокремлення двох 
найважливіших проблем світоглядно-політичного характеру: по-перше, 
питання про те, як можливе співіснування Церкви і держави, що знайшло своє 
відображення у вченні святого Августина про два Гради; по-друге, проблеми 
панування в її теологічно-філософському та політико-правовому вимірі.  
          Вчений робить висновок, що істина людського існування реалізовується не 
в обожнених античними філософами (Платон, Аристотель) державах-полісах, а в 
християнській католицькій релігії та Церкві. Досконалість людини не в тому, що 

                                                             
36  Див.: Павлишин О. В., Муранова В. В. Історія розвитку ідеї громадянського 
суспільства та методологія дослідження (епоха Відродження та Нового часу). 
Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. Т. VIII. К.: Атіка, 2014. С. 370-374. 
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вона є (знову ж таки, за античною традицією) суспільною істотою, а в тому, що 
вона є індивідуальною істотою, що реалізує божественне провидіння. Праведне 
буття людини – не політичне, але релігійне, що виражається в безпосередньому 
відношення людини до Бога і любові Бога до неї37. 
          У трактаті «Про град Божий» весь світ уявляється як одне велике царство, 
правителем якого є Бог, що у зв’язку з гріховністю людини розпадається на два 
зовсім різних гради – град земний і град Небесний. У першому переважає 
прагнення до землі та плоті, а в другому – до неба та духовності, що є причиною 
їхньої постійної боротьби, яка повинна закінчитися повною перемогою та 
торжеством граду Небесного. 
          У своєму головному творі, присвяченому політичним інституціям вищого 
порядку, св. Августин намагається дати відповідь наріканням язичників, які 
звинувачували християн у всіх нещастях Римської імперії38. Він стверджує, що 
«ніколи раніше ніякі війни не велися так, щоб переможці помилували 
переможених заради богів тих, кого перемогли» (св. Августин має на увазі 
вестготські племена Аларіха, які під час завоювання Риму у 410 р. зберегли 
життя християнам) та пише про «земний град, який, прагнучи до панування, 
сам перебуває під владою цієї пристрасті до владарювання, хоча йому й 
поклоняються народи», аналізує істинні причини занепаду Риму. 
          Таким чином, св. Августин (Августин Блаженний у східній традиції), 
творчість якого називають вершиною латинської патристики, виводить град 
небесний від Авеля, тоді як град земний – від Каїна. Він ставить проблему їхньої 
взаємодії, стверджує можливість оновлення другого в контексті християнських 
чеснот, адже всі форми правління повинні підкорятися Богу та шанувати 
людину. Прагнення до панування призводить до виродження влади, яка 
перестає бути гідною того, щоб їй підпорядковуватися, народжує тиранів і 
кліки замість монархів і аристократії. Несправедлива держава, яка не поважає 
релігію, гине. 
          Вічний закон, який є виразом божественного розуму та волі, визначає 
природне право, «вписане Богом у серця людей», згідно з яким повинні жити 
християнські спільноти, однак через гріховність людини склався інший 
тимчасовий «природний порядок» людського життя, в якому існують 

                                                             
37  Сасін В. О. Політичні парадигми вчення святого Августина: співвідношення 
“церква-держава” і проблема “панування-підкорення” в суспільстві. Аннали юридичної 
історії. 2017. Т. 1. Випуск 1. С. 88-92. 
38 Августин Аврелій. Сповідь. Передм. і прим. П. О. Ніколова. Х.: Фоліо, 2011. 346 с. 
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відносини підпорядкування та рабства. Так, св. Августин обґрунтовував і 
виправдовував майнову нерівність людей, яку вважав неминучою в соціальному житті, 
а тому безглуздо прагнути до зрівняння багатств у цьому світі, однак перед Богом усі 
є рівними, тому він закликав жити в мирі та виконувати міжнародні договори. 
Держава є покаранням за первородний гріх – як система панування одних 
людей над іншими вона забезпечує правопорядок, захищає громадян від 
зовнішніх ворогів і допомагає церкві боротися з єрессю. Таким чином, вона 
призначена для виживання в цьому світі, а не для досягнення щастя і блага, що 
можливі тільки у справедливій державі, яка є християнською. Божа держава, 
відображенням якої є християнська церква, та світська держава, прообразом 
якої є Рим (царство зла та гріха), існують паралельно, як і егоїстичні та моральні 
мотиви. Цей символічний вираз боротьби двох видів любові – «любові до себе, 
доведеної до зневаги до Бога» та «любові до Бога, доведеної до нехтування 
собою» визначив інтерпретацію основ взаємодії держави та церкви в багатьох 
подальших християнських дослідженнях39.  
          На думку св. Августина, справедливою є тільки війна, яка має законні 
причини, тобто була розпочата для захисту від ворогів. Характерно, що 
св. Августин вважає, що замість світової Римської держави кращим було б 
існування багатьох менших за розмірами «правлінь народів» (національних 
держав), які б підтримували мирні та добросусідські відносини, і тлумачить 
сутність держави як інструменту примусу, виводить обґрунтування її 
необхідності з такої основної причини, як гріховність людини, здатність її до 
зла40. 
          Церква – це наділена великою силою організована інституція, котра 
істотно впливає на суспільне життя за допомогою власних імперативів, вона 
тлумачить Святе Письмо і Божу волю в конкретних справах, тому християнська 
мораль і церковні настанови мають важливе значення для належного 
функціонування держави. Відомо, що погляди св. Августина на політику, 
державу та церкву згодом, у середньовічній схоластиці, розвинув Іоанн 
Солсберійський у своєму політико-правовому вченні, викладеному в трактаті 
«Полікратік». 

                                                             
39  Марру Анри-Ирене. Святой Августин и августинианство. Пер. О. В. Головая. 
Долгопрудный: Вестком, 1999. 207 с. 
40  Див.: Павлишин О. В., Муранова В. В. Історія розвитку ідеї громадянського 
суспільства та методологія дослідження (епоха Відродження та Нового часу). 
Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 8 т. Т. VIII. К.: Атіка, 2014. С. 370-374. 



Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 1 
«Історія та географія середньовічного права» 

 
 

45 

          Крім того, при розгляді політико-правових уявлень Отців Церкви не можна 
оминути увагою творчість св. Іоанна Златоуста – видатного теолога та полеміста, 
який відомий нам насамперед як блискучий проповідник. Менше досліджено те, 
що цей константинопольський  патріарх, один із вселенських учителів церкви 
(разом із Василієм Великим і Григорієм Богословом) безкомпромісно вказував 
імператору на потребу діяти згідно вчення Христа. 
Св. Іоанн Златоуст (Золотоустий) відомий також як укладач відомого та 
актуального досьогодні чину літургії, автор книги «Про священство» та низки 
тлумачень на біблійні тексти, ряду апологетичних і повчальних творів 41 . На 
особливу увагу в контексті проблематики статті заслуговує його праця 
«Порівняння влади, багатства та переваг царських з істинною і християнською 
мудрістю чернечого життя», яку він написав під час усамітнення в пустелі. 
          Цей знаменитий християнський оратор не був винятково 
«внутрішньоцерковним» мислителем, його погляди стосувалися багатьох 
загальносуспільних справ. Св. Іоанн Златоуст наголошує на тому, що всяка влада 
від Бога, отже, їй потрібно підкорятися. Царські настанови мають характер 
належних і необхідних приписів, вони дані «у нагороду добрим і на кару злим». 
При цьому духовенство має перевагу перед царською владою, дія якої обмежена 
лише громадськими справами, адже «священство настільки вище царської влади, 
наскільки велика відстань між плоттю і духом», а «світський закон не має стояти 
вище божественного». Церква повинна опікати бідних і нещасних, а також 
закликати політичну верхівку суспільства жити за заповідями Божими. 
          З одного боку, заколоти не схвалюються Господом, оскільки «якщо корабель 
позбавляєш керманича, ти губиш саме судно», з іншого – не кожен володар 
заслуговує на таку поставу народу, а лише «істинний цар» – «той, хто панує над 
гнівом, заздрістю і насолодами, хто усе підпорядковує Закону Божому, хто, 
зберігаючи вільний розум, не дозволяє пристрастям панувати над душею». 
Обов’язок християнина – це безумовна покора владі, яка дає можливість людям 
провадити спокійне життя, сплата податку, віддання належної честі та пошани. 
Важливе значення для миру та порядку має ієрархія, бо «рівність честі породжує війну». 
          На підготовленому св. Амвросієм та іншими Отцями Церкви ґрунті 
наприкінці V ст. виросла концепція двох мечів папи Гелазія І, відповідно до якої у 

                                                             
41 Иоанн Златоуст. К иудеям и эллинам, и еретикам; и на слова: «был зван Иисус… на 
брак» (Ин. 2:2). Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского, в русском переводе. СПб: СПб Духовная Академия, 1896. Том 2. 
Книга 2. С. 928–935.  
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справах релігійного характеру церковнослужителі мають відповідати за 
порушення перед церковним судом, а не перед світським. Відповідно до поглядів 
Гелазія І, концентрувати світську та духовну владу в одних руках на зразок 
язичницького суспільства не варто, втім кожна влада має потребу в іншій, адже 
«християнським імператорам єпископи потрібні для досягнення вічного життя, а 
єпископи без імператорських декретів не могли б впливати на хід мирських 
справ».  
          Можливо, не настільки виразно, як попередні мислителі, писав про владу 
святий Григорій I – шістдесят четвертий Папа Римський (590-604 рр.), праці якого 
нескладно сплутати з творчістю Григорія Ниського (бл. 335 – після 394) – брата св. 
Василія Великого і св. Петра Савостійського 42 . Цей видатний християнський 
теолог, відомий як Григорій Великий (у східній традиції – Двоєслов, Діолог або 
Діалогіст), не лише визнаний учителем церкви, але й істотно вплинув на 
становлення статутів чернечого життя.  
          Основними працями цього знаного богослова є «Пастирське правило»43 (або 
«Пастирські настанови, 591 р.), «Моралії на Книгу Йова» (або «Моральні 
тлумачення» в 35 книгах, ), «Бесіди на Євангелія» (40 бесід у 2 книгах, 593 р.), 
«Бесіди на Книги пророка Єзекіїля» (593 р.), «Тлумачення на Пісню пісень» (598 
р.), «Діалоги» (або «Співбесіди про життя італійських отців і безсмертя душі» в 4 
книгах, 594 р.), також відомо про понад 800 листів, зібраних у 14 книг.  
          Під тягарем архіпастирських клопотів він шкодував про залишення 
монастирського способу життя, однак у зв’язку із слабкістю світської візантійської 
влади Італії перед загрозою лангобардів, які на момент вторгнення в Північну 
Італію були переважно язичниками або аріанами, був вимушений займатися ще 
й політичними справами, тому мав добре уявлення про клопоти можновладців і 
міг з повним правом висувати вимоги морального характеру до урядників.  
          Вважається, що саме св. Григорій І своїми працями значною мірою 
сформував новий християнський Захід 44 . Крім того, він зміцнював церковну 
дисципліну та розширював благодійництво, реформував богослужіння й 

                                                             
42 Григорий Нисский, свт. О жизни Моисея законодателя. Творения. Ч. IV. М.: Тип. В. 
Готье, 1861. С. 223-380. 
43 Див.: Святитель Григорий Двоеслов. Правило пастырское. М.: Изд-во Московского 
Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2011. 365 с. 
44 Див.: Кащук О. Суть і характерні риси щастя від володіння земними благами у 
творчості Григорія Великого. Іноземна філологія: Український науковий збірник. 2010. Вип. 
122. С. 251-257. 
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організацію монастирського життя, віддавав перевагу простій і наївній вірі перед 
освіченими філософськими розмислами. 
          «Діалоги» (у слов’янському перекладі – «Римський патерик») написані в простій, 
доступній формі – у перших трьох книгах автор на основі власних спогадів та 
авторитетних свідчень розповідає другу юності Петру про італійських святих та 
їх чуда, а в четвертій розглядаються питання про загробне життя та безсмертя 
душі, викладено вчення про чистилище.  
          Праця «Пастирське правило» 45  – один із найкращих трактатів по 
пастирському богослов’ю, який складається з 4-х частин: у першій ідеться про те, 
які якості повинен мати покликаний до пастирського служіння, у другій – яке 
життя повинен провадити істинний пастир, у третій – про правила гомілетики та 
настанови для пастви різних верств і станів, у четвертій – про щоденне смирення 
та усвідомлення пастирем власної недосконалості. У цій праці св. Григорій І 
Великий пише про те, як «правильно навчати нетерплячих і терплячих» (глава 11, 
настанова 9)46, а також стверджує, що піддані не тільки повинні коритися своєму 
володареві, але й утримуватися від оцінки й критики його життя – «коли хто взяв 
гріх на душу, осудивши владу, то нехай тремтить від переляку перед тим, що його 
самого осудить поставлена над ним влада». Таким чином, св. Григорій Великий 
фактично зводив християнський обов’язок перед світською владою до сповнення 
послуху пасивної покори47. 
          Так чи інакше, але очевидно: основною політичною проблемою для перших 
християнських письменників було питання про співвідношення та взаємодію 
церкви і держави, церковної та світської влади, осмислення яких підготувало 
ґрунт для наступного розв’язання проблеми визначення співвідношення 
імперських законів з морально-релігійними настановами Святого Письма, а 
також із встановленими церквою правилами, заборонами й обмеженнями. 
Цікаво, що в сучасній політичній філософії та філософії права дискусія щодо цих 
питань призвела до парадоксальної, на перший погляд, відмови від будь-яких 
ідеалів при побудові досконалого державного ладу48. 

                                                             
45 Див.: Святитель Григорий Двоеслов. Правило пастырское. М.: Изд-во Московского 
Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2011. 365 с. 
46  Святитель Григорий Двоеслов. Правило пастырское. М.: Изд-во Московского 
Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2011. С. 142-143. 
47 Орлов С. Григорій Святий. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для 
студентів вищ. навч. закл. За заг. ред. Н. М. Хоми. Л.: «Новий Світ-2000», 2014. С. 172-173. 
48  Павлишин О. В. Доктрина неприйняття ідеалів. Сучасна політична лексика: 
енциклопедичний словник-довідник. Л.: «Новий Світ – 2000», 2015. С. 82. 
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          Недооцінена сучасниками, середньовічна епоха, коли осмислення взаємин двох сил 
і проблем автономії церкви від держави стали предметом гострої дискусії, залишила 
нам цілий ряд далекосяжних наслідків, без яких складно уявити подальші культурно-
цивілізаційні надбання та політико-правові ідеї наступних періодів49. 
          Таким чином, утверджуючи цінність людини, політико-правові уявлення 
середньовічних мислителів у системі християнського віровчення намагаються 
створити запобіжники для надмірного антропоцентризму, притаманного 
значною мірою і сучасній епосі. Цим, у тому числі, визначається актуальність 
вчення, яке розвивали найбільші теологи на початку першого тисячоліття: 
сьогодні людська особистість не намагається осягнути належне їй у світі місце 
та приймає позицію, звернену виключно на саму себе, зосереджену на собі та 
власній владі над іншими, над усім світом, з якої випливає логіка одноразового 
використання всіх і всього навколо, споживацьке ставлення до інших людей, а 
також егоцентрична позиція суб’єкта політико-правового буття. 
 
Dr. habil. Prof. Oleg Pavlyshyn (Kyiv, Ukraine) 
Political and Legal Ideas of the Christian Church Fathers during the Periods of 
Apologetics and Patristics  
The proposed article is devoted to the coverage of political and legal ideas of the Christian 
Fathers of the Church during the apologetics and patristic of the Middle Ages. Taking into 
account the results of scientific developments of modern Ukrainian and foreign scholars, 
the text covers relatively little-studied aspects of medieval political and legal culture, views 
on the relationship between state and church power and understanding of other important 
political and legal issues, expressed in works by St. Ambrose Aurelius of Milan, St. Jerome, 
St. Augustine, St. Gregory the Great, Aristides of Athens, Codratus of Athens, Ariston of 
Pels, Justin the Great, Theophilus of Antioch, Athenagoras of Athens, Meliton of Sardis, 
Claudius Apollinarius, Miltiades, Tertullian, Hermius, Clement of Alexandria, Irenaeus of 
Lyons, Apollinarius, Miltian, Meliton, Tatian, St. Gregory of Nazianzus Theologian, St. John 
Chrysostom, Pope Gelasius I and other thinkers of the early Middle Ages. Based on the use 
of historical and legal approaches and several philosophical, general scientific and special 
methods, the article concludes that, affirming the value of man, political and legal ideas of 
medieval thinkers in the Christian faith try to create safeguards for excessive 
anthropocentrism. Parallels with the latest era are made and it is noted that the fixed feature 
is inherent to a large extent in the modern worldview. This fact, among other things, 

                                                             
49  Павлишин О. В. Становлення християнської політичної доктрини в ранньому 
Середньовіччі. Історія політичної думки: у 2-х т. За заг. ред. Н. М. Хоми. 2-е вид., 
перероб. і доп. Львів: «Новий Світ–2000», 2017. Т. 1.: Від зародження до початку XX ст. 
С. 129-144. 
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determines and emphasizes the relevance of the doctrine developed by the greatest 
theologians at the beginning of the first millennium: today the human person does not try 
to grasp his place in the world and takes a position focused on himself and his own power, 
which follows the logic of one-time use of everything around, the consumer attitude 
towards other people, as well as the egocentric position of the subject of political and legal 
existence. Review and characterization of political and legal ideas of medieval Christian 
thinkers are carried out taking into the study of primary sources. Coverage of views on the 
relationship between state and church power is set out in a broad cultural and historical 
context. 
Key words: Middle Ages, Politics, Christianity, State, Church, Apologetics, Patristic, 
Church Fathers. 
 
Доктор юридических наук Олег Павлышин (Киев, Украина) 
Политико-правовые представления Отцов Церкви: периоды апологетики и 
патристики  
Предлагаемая статья посвящена политико-правовым представлениям христианских 
Отцов Церкви периодов апологетики и патристики эпохи Средневековья. С учетом 
результатов научных разработок современных украинских и зарубежных ученых в 
тексте освещены относительно малоизученные аспекты средневековой политико-
правовой культуры, взгляды на соотношение государственной и церковной власти и 
осмысление других важных политических и юридических проблем, которые 
изложили в своих трудах св. Амвросий Аврелий Медиоланский, св. Иероним, св. 
Августин, св. Григорий Великий (Папа), Аристид Афинский, Кодрат Афинский, 
Аристон Пельський, Юстин Большой, Теофил Антиохийский, Афинагор Афинский, 
Мелитон Сардийский, Клавдий Аполлинарий, Мильтиад, Тертуллиан, Эрмий, 
Ириней Лионский, Татиан, Пантен, Климент Александрийский, Ориген Адамант, 
Иосиф Флавий, Аполлинарий, Мильтиан, Мелитон, св. Григорий Назианзин 
Богослов, св. Иоанн Златоуст, папа Гелазий І и другие мыслители раннего 
Средневековья. На основе использования историко-юридического подхода и ряда 
философских, общенаучных и специальных методов в статье сделан вывод, что, 
утверждая ценность человека, политико-правовые представления средневековых 
мыслителей в системе христианского вероучения пытаются создать предохранители 
от чрезмерного антропоцентризма. Проведены параллели с новейшей эпохой и 
отмечено, что зафиксированная мировоззренческая особенность является присущей 
значительной мере и современному мировосприятию. Отмеченный факт, в том 
числе, определяет и подчеркивает актуальность учения, которое развивали теологи в 
начале первого тысячелетия: сегодня человеческая личность не пытается понять 
принадлежащее ей место в мире и принимает позицию, обращенную на себя, 
сосредоточенную исключительно на себе и собственной власти, из которой следует 
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логика единоразового использования всего вокруг, потребительское отношение к 
другим людям, а также эгоцентрическая позиция субъекта политико-правового 
бытия. Обзор и характеристика политико-правовых представлений средневековых 
христианских мыслителей осуществлены с учетом тогдашних условий общественной 
жизни человека и на основе изучения первоисточников. Освещение взглядов на 
соотношение государственной и церковной власти изложено в широком культурно-
историческом контексте. 
Ключевые слова: Средневековье, политика, христианство, государство, церковь, 
апологетика, патристика, Отцы Церкви. 
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Політико-правові уявлення Отців Церкви: періоди апологетики і патристики    
Пропонована стаття присвячена висвітленню політико-правових уявлень 
християнських Отців Церкви у періоди апологетики та патристики епохи 
Середньовіччя. З урахуванням результатів наукових розробок сучасних українських 
і зарубіжних учених, у тексті висвітлені відносно малодосліджені аспекти 
середньовічної політико-правової культури, погляди на співвідношення державної та 
церковної влади й осмислення інших важливих політичних і юридичних проблем, які 
виклали у своїх працях св. Амвросій Аврелій Медіоланський, св. Ієронім, 
св. Августин, св. Григорій Великий (Папа), Аристід Афінський, Кодрат Афінський, 
Аристон Пельський, Юстин Великий, Теофіл Антіохійський, Афінагор Афінський, 
Мелітон Сардійський, Клавдій Аполлінарій, Мільтіад, Тертуліан, Ермій, Іриней 
Ліонський, Татіан, Пантен, Климент Олександрійський, Оріґен, Йосиф Флавій, 
Аполлінарій, Мільтіан, Мелітон, св. Григорій Назианзин Богослов, св. Іоанн Златоуст, 
папа Гелазій І та інші мислителі раннього Середньовіччя. На основі використання 
історико-юридичного підходу та ряду філософських, загальнонаукових і спеціальних 
методів, у статті зроблено висновок, що, утверджуючи цінність людини, політико-
правові уявлення середньовічних мислителів у системі християнського віровчення 
намагаються створити запобіжники проти надмірного антропоцентризму. 
Проведено паралелі з новітньою епохою та відзначено, що зафіксована світоглядна 
особливість є притаманною і сучасному світосприйняттю людства. Відзначений факт, 
у тому числі, визначає та підкреслює актуальність вчення, яке розвивали найбільші 
теологи на початку першого тисячоліття: сьогодні людська особистість не 
намагається осягнути належне їй у світі місце та приймає позицію, звернену на саму 
себе, зосереджену виключно на собі та власній владі, з якої випливає логіка 
одноразового використання всього навколишнього середовища, споживацьке 
ставлення до інших людей, а також егоцентрична позиція суб’єкта політико-
правового буття. Огляд і характеристика політико-правових уявлень середньовічних 
християнських мислителів здійснені з урахуванням тогочасних умов суспільного 
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життя людини та на основі вивчення першоджерел. Висвітлення поглядів на 
співвідношення державної та церковної влади викладене в широкому культурно-
історичному контексті. 
Ключові слова: Середньовіччя, політика, християнство, держава, церква, 
апологетика, патристика, Отці Церкви. 
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