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ДАРОВАНА ЛЮДИНІ БЛАГОДАТЬ  
ЗА ВЧЕННЯМ АТАНАСІЯ АЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО

Авторка аналізує сформульоване в  полеміці з  аріанами вчення Атанасія 
Александрійського про благодать як участь людей у воплоченому Божествен‑
ному Логосі.
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Головний богословський внесок Атанасія Александрійського († 373)  – це, 
безперечно, його антиаріанська христологія; благодать у  нього  – тема аж 
ніяк не  основна. Однак поняття χάρις не  лише трапляється в  роздумах 
Атанасія про людське спасіння та обоження, а й займає там вагоме місце. 
Значення, яким Атанасій наділив це поняття, є одним із вихідних пунктів 
східного богослов’я благодаті протягом усієї його історії1.

Беручи до уваги періодизацію та тематичне членування творчості Ата-
насія, розгляд терміна χάρις можна провести у кілька кроків: 1) в апологе-
тичному диптиху «Проти язичників» (Contra gentes) і  «Про воплочення» 
(De  incarnatione); 2) в  антиаріанській полеміці у  «Словах проти аріан» 
(Orationes contra Arianos I‑III); 3) у пневматологічних «Листах до Серапіона» 
(Epistolae ad Serapionem); 4) у  головному творі Атанасія про християнську 
духовність «Житіє Антонія» (Vita Antonii) та 5) у настановчих «Великодніх 
посланнях» (Epistolae festivae).

1 Так принаймні вважає: R. Bernard. L’Image de Dieu d’après saint Athanase. Paris 1952, c. 43, 
132н. Творцем східного поняття благодаті Атанасія вважає також, наприклад: G. Kraus. 
Gnadenlehre – Das Heil als Gnade // Glaubenszugänge. Lehrbuch der katholischen Dogmatik / вид. 
W. Beinert, т.  III. Paderborn 1995, с.  198. Думітру Станілое (D.  Staniloae. La doctrine de saint 
Athanase sur le salut // Politique et Théologie chez Athanase d‘Alexandrie. Actes du Colloque de Chan‑
tilly, sept. 1973  / ред. Ch. Kannengiesser. Paris 1974, с.  292) представляє вчення Атанасія про 
спасіння та «обоження» людини як типове для всього східного богослов’я.
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1. Благодать як участь у Божественному Логосі

Свій диптих «Проти язичників» і  «Про воплочення»2 Атанасій написав, 
дуже ймовірно, з  апологетичних причин  – щоби прямолиць представити 
християнську віру грецькій релігії і  філософії та як полеміку проти гнос-
тичних маркіонітів3. Тут бракує відкритого спору з аріанами, характерного 
майже для всієї решти творчості Атанасія4.

У цьому апологетичному контексті геть не дивує, що як головне благоді-
яння – χάρις5 – Творця щодо людини представлено саме створення людини 
«на образ Божий» (Бут 1:26 і  нижче), тобто «логічна» структура людини 
зумовлена створенням її через Логос, істинний образ Божий6, що уможлив-
лює для людини богопізнання та вічне спілкування з Ним7.

2 Датування диптиха «Проти язичників»  – «Про воплочення» є  неточним. Відсутність 
антиаріанської полеміки вказує радше на раннє виникнення (до 325 р.), як сьогодні вважає, 
наприклад: J. C. M. van Winden. On  the  Date of Athanasius’ Apologetical Treatises  // Vigiliae 
Christianae 29 (1975) 291-295. Інші дослідники відносять диптих або до  періоду трірського 
вигнання 335–337 рр. (Ch. Kannengiesser. Le témoignage des Lettres festales de saint Athanase sur 
la date de l’apologie Contre les Païens, Sur l’Incarnation du Verbe // Recherches de science religieuse 
52 (1964) 61-100; його ж. La date de l’Apologie d’Athanase Contre les Païens et Sur l’Incarnation du 
Verbe // Recherches de science religieuse 58 (1970) 383-428), або до часу, що передував цьому пер-
шому вигнанню, тобто 328–335 рр. (A. L. Pettersen. A Reconsideration of the Date of the Contra 
Gentes – De Incarnatione of Athanasius of Alexandria // Studia Patristica 17/3 (1982) 1030-1040). 
Не бракує і прихильників пізнього – за імператора Юліана (361–363) – датування: H. Nordberg. 
Athanasius’ Tractates Contra Gentes and De  Incarnatione. An Attempt at Redating. Helsinki 1961. 
Дискусію узагальнює Е. Меєрінґ: Athanasius. Contra Gentes / вступ, перекл., комент. E. P. Mei-
jering. Leiden 1984, с. 1-5; його ж. De Incarnatione Verbi / вступ, перекл., комент. E. P. Meijering. 
Amsterdam 1989, с. 11-20.

3 Пор.: Athanasius. De Incarnatione  / ред. Meijering, с.  9 та в  інших місцях. Також не  ви-
ключено, що Атанасій хотів полемізувати так проти сотеріології Євсевія Кесарійського, 
з апологетичними творами якого Атанасіїв диптих має багато спільного (пор.: T. Kehrhahn. 
E Sancti Athanasii quae fertur Contra gentes oratione. Berlin 1913; J. Roldanus. Le Christ et l’homme 
dans la théologie d’Athanase d’Alexandrie. Étude de la conjonction de sa conception de l’homme avec 
sa christologie, вид. 2-ге. Leiden 1977, с. 19 і далі).

4 Перша відкрита антиаріанська полеміка з’являється в  Ep.  fest. (syr.) X  – Larsow 110н  – 
з листопада 337 р., пор. щодо цього: Kannengiesser. Le témoignage, с. 96н.

5 CG 2 – Thomson 6, 13.
6 Θεός ... διὰ τοῦ ἰδίου Λόγου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τὸ ἀνθρώπινον γένος κατ‘ 

ἰδίαν εἰκόνα πεποίηκε (CG 2 – Thomson 6, 6-9).
7 Пор. CG 2 – Thomson 6, 9-18. Ідею про створення людини як образу Образу, тобто образу 

Логоса, розвивав уже Філон (De opificio mundi 25). У  концепції Атанасія, всупереч підхо-
дам його попередників, є розрізнення Образу (εἰκῶν) = Логоса і людини, створеної за цим 
Образом (κατ᾿ εἰκόνα), але присутня також взаємозамінюваність термінів «на образ» і  «за 
подобою», що їх розрізняли деякі його попередники, див.: Bernard. L’Image, c.  21-31. Щодо 
Атанасієвої концепції людини, створеної «на образ Божий», див. також: A. Recheis. Sancti 
Athanasii Magni Doctrina de primordiis seu quomodo explicaverit Genesim 1-3 // Antonianum 28 
(1953) 219-260, зокр. 232-243; A.-G. Hamman. L’homme image de Dieu. Essai d’une anthropologie 
chrétienne dans l’Église des cinq premiers siècles. Paris 1987, c. 152-175.
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Створення «на образ Божий» Атанасій при цьому розуміє як участь у «силі 
власного (Божого) Логоса»8, як «тінь Логоса»9, що робить людину «логічною» 
(λoγικός10). Це благодать (χάρις), яку людина отримала і має зберігати11. І хоч 
людина була створена з нічого, завдяки цій «участі в благодаті Логоса» вона 
могла уникнути своєї схильності до  мінливості12 й  отримати нетління: для 
цього вона мала б цілком звернути свою думку до Сущого (Того, Хто є) і цим 
зберегти свою подібність до Нього13.

У будові людини, за Атанасієм, присутня певна напруга між буттям і не-
буттям, між участю в Логосі і походженням із нічого, між благодаттю створе-
ності на образ і мінливою природою14. Своєю повною спрямованістю до Бога, 
спогляданням15 людина могла перемогти природу, але замість цього – згідно 
з Атанасієвою платонівською версією «розповіді про початок»16 – вона сама 
відвернулася від Бога до себе та стала підвладною порожнечі, з котрої похо-
дить17, або ж – відповідно до опису в трактаті «Проти язичників» – зверну-
лася сама до себе й підпала страстям свого тіла і страху смерті як відділення 
від тіла18.

8 ... μεταδοὺς αὐτοῖς καὶ τῆς τοῦ ἰδίου Λόγου δυνάμεως (DI 3, 3 – SC 199, 270, 24 – 272, 25) 
[тут перша цифра – номер тому серії, далі – сторінка і рядок].

9 ... ὥσπερ σκιάς τινας ἔχοντες τοῦ Λόγου (DI 3, 3 – SC 199, 272, 25н).
10 DI 3, 3 – SC 199, 272, 26.
11 DI 3, 4  – SC 199, 274, 30-33. Саме ототожнення «благодаті» з  «логічним» характером 

людини та її створенням «на Образ» Режі Бернар (Bernard. L’Image, с. 39-45) розуміє як вне-
сок Атанасія в  уточнення поняття «благодать». Про благодать першої людини див. також: 
A. de Nicola. La concezione e la storia del male nel Contra Gentes – De Incarnatione di S. Atana-
sio // Augustinianum 16 (1976) 88н. Атанасій Рехайс зазначає, що Атанасій не розрізняв natura 
і supernatura (Recheis. Doctrina, с. 241). Цією проблемою займається також Р. Бернар (Bernard. 
L’Image, с. 57-70).

12 ... κατὰ φύσιν φθαρτοί, χάριτι δὲ τῆς τοῦ Λόγου μετουσίας τοῦ κατὰ φύσιν ἐκφυγόντες (DI 5, 
1 – SC 199, 278, 6 і н.). Уподібнення Богу «втечею звідси куди-інде» знає вже Платон (Theae‑
tetus 176ab). Пор.: E. P. Meijering. Orthodoxy and Platonism in Athanasius. Syntesis or Antithesis?, 
вид. 2-ге. Leiden 1974, c. 9; Athanasius. Contra Gentes / ред. Meijering, с. 17.

13 ... τὴν πρὸς τὸν ὄντα ὁμοιότητα (DI 4, 6 – SC 199, 278, 32).
14 G. Florovsky. The  Concept of Creation in Saint Athanasius  // Studia Patristica 6 (1962) 46. 

Тому можна сказати, що, згідно з  Атанасієм, світ (і людина разом із ним) існує sola gratia. 
Щодо Атанасієвого уявлення про людину, яка перебуває між небуттям і  вічністю, див. та-
кож: D.  O’Brien. L’immortalité chez saint Athanase (De incarnatione Verbi cap. 4.5; PG 25, col. 
104BC) // Studia Patristica 21 (1989) 426-437.

15 ... τὴν πρὸς τὸν Θεὸν κατανόησιν (DI 4, 4 – SC 199, 276, 15).
16 Про це представлення, що було відоме вже попередникам Атанасія, пор.: Meijering. 

Orthodoxy, c. 10; Athanasius. Contra Gentes / ред. Meijering, c. 20 і наст.; його ж. De Incarnatione / 
ред. Meijering, c. 58-62.

17 DI 4, 4-5 – SC 199, 276, 13 – 278, 30.
18 Пор. CG 3 – Thomson 8-10. Пор.: de Nicola. La concezione, c. 92-97.
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Через таку трагічну заміну Бога створінням (див. Рим 1) чи духовного 
тілесним виникає все зло в  людській історії19; на  цьому Атанасій вибудо-
вує і  свою полеміку з  поганством, зокрема з  ідолослужінням як заміною 
справжнього божества чуттєвим образом20. Ідолослужіння також позбавляє 
людину «благодаті бути образом (Божим)»21.

Згідно з  Атанасієм, негоже (ἀπρεπές22), щоб людина, створена як «ло-
гічна, з участю в (Божому) Логосі»23, підпала тлінню й небуттю. Отже, під-
упа лий образ Логоса треба відновити. І як образ, намальований на дереві, 
може бути обновлений відповідно до праобразу без необхідності відкинути 
первісну форму чи матеріал, на котрому той образ був намальований, так 
людина як образ Образу (Сина) може бути оновлена через новий прихід Ло-
госа Творця24, що подолає смерть та сказу, підвладною яким стала людина25.

Хоч Атанасій знає і  сотеріологічний образ заступництва й  відплати 
людського боргу26, головний сотеріологічний акцент він робить на  тому, 
що воплочений Логос, вступивши зсередини до людського тіла, підданого 
смерті, через своє поєднання з ним дарував йому нетління27. Божествен-
ний Логос став людиною, щоб людина обожилася28 й  мала участь у  не-

19 Пор. DI 5, 3-5 – SC 199, 280, 17 – 282, 38.
20 Пор. CG passim. Пор.: de Nicola. La concezione, с. 97-106.
21 ... τὴν τοῦ κατ᾿ εἰκόνα χάριν ἀφαιρεθέντες (DI 7, 4  – SC 199, 286, 18). Як підкреслено в: 

L. Atzberger. Die Logoslehre des heiligen Athanasius. Ihre Gegner und unmittelbaren Vorläufer. Eine 
dogmengeschichtliche Studie. München 1880, передрук: Hildesheim – New York 1975, с. 152-160, 
ця первісна благодать, згідно з Атанасієм, не була втрачена відразу, людина втрачає її посту-
пово через відступлення від Бога, що поглиблюється. Про неоднозначність уявлень Атанасія 
в цьому пункті див. також: J. Gross. La divinisation du chrétien d’après les Pères grecs. Contribution 
historique à la doctrine de la grâce. Paris 1938, с.  205; Bernard. L’Image, с.  50 і  далі; Hamman. 
L’homme, с. 158 і наст.

22 DI 6, 2.4 – SC 199, 282, 9; 284, 15.
23 ... λογικὰ καὶ τοῦ Λόγου αὐτοῦ μετασχόντα (DI 6, 4 – SC 199, 284, 15н).
24 DI 14, 1-2 – SC 199, 314, 42-49. Про цю притчу пор.: Bernard. L’Image, c. 53; Athanasius. 

De Incarnatione / ред. Meijering, с. 127 і наст.
25 Пор. DI 13, 7-9 – SC 199, 312, 34 – 314, 41. Щодо «причин воплочення» див.: Atzberger. 

Die Logoslehre, с. 210-214.
26 Пор. DI 20, 2 – SC 199, 336, 12 – 338, 21.
27 Пор., наприклад, DI 20, 4 – SC 199, 338, 29 – 340, 43; див. щодо цього: R. Schwager. Fluch 

und Sterblichkeit – Opfer und Unsterblichkeit. Zur Erlösungslehre des Athanasius // Zeitschrift für 
katholische Theologie 103 (1981) 377-399. Думітру Станілое пояснює цей новий початок в  іс-
торії спасіння так: «Очищене й воскресле тіло Христове сполучене з тілом нас усіх. Це ніби 
оновлена й наново оживлена закваска всієї людської тілесності» (Staniloae. La doctrine, с. 290).

28 ... αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν (DI 54, 3 – SC 199, 458, 13н). Розгляд 
Ата на сієвого вчення про обоження людини шляхом участі у  воплоченому божественно-
му Логосі через Духа, що  об’єднує божественне з  людським, див.: J. Gross. La  divinisation, 
с. 201-218.
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тлінні29. Таке подолання смерті та скази Атанасій розуміє як «благодать 
Спасителя»30. Воскресіння як подолання тілесної скази також виразно 
називається благодаттю31.

Тут благодать також є  участю людини в  божественному Логосі, але 
цього разу  – на  відміну від творіння на  образ  – йдеться про воплочений 
Логос, а тому участь у Ньому є так само тілесна, здійснюється через спільне 
тіло. Людське існування знову перебуває між зникненням та тлінням, з од-
ного боку, й участю в Логосі та нетлінням – з іншого. Подолання зіпсованої 
природи, однак, не  залежить нині від стійкості людського навернення до 
Бога, бо задане сходженням Бога до тілесності. Від тління людина спасеться 
не  спогляданням32, а  внутрішньою переміною тілесності. Обидві форми 
участі в Логосі Атанасій називає «благодаттю», хоча цей вираз і не має точ-
ності «технічного терміна».

2. Сини Божі по благодаті

Зазначені мотиви повертаються й  уточнюються в  христологічній полеміці 
Атанасія з аріанами (CA).33 Нерв цього спору був для Атанасія, як відомо, 
також сотеріологічним: якби Логос не  був Богом, то не  міг би обожити 
й нас, ні дарувати нам спілкування з Богом34.

Виступаючи проти аріанських уявлень, нібито Логос називається Богом 
лише через свою участь у  благодаті (μετοχῇ χάριτος35) і  є Сином лише по 
благодаті (χάριτι λέγεται Υἱός36), бо Бог є його Отцем не за природою, а лише 

29 ... ἵνα ἡμεῖς ἀφθαρσίαν κληρονομήσωμεν (DI 54, 3 – SC 199, 458, 16н).
30 ... καταργηθέντος τοῦ θανάτου κατὰ τὴν τοῦ Σωτῆρος χάριν (DI 21, 2 – SC 199, 340, 10н).
31 ... τῆς φθορᾶς παυομένης καὶ ἀφανιζομένης ἐν τῇ τῆς ἀναστάσεως χάριτι. (DI 21, 1 – SC 199, 

340, 4н).
32 Щодо Атанасієвого уявлення про первісну людину як «платонічного містика» пор.: 

Athanasius. Contra Gentes / ред. Meijering, c. 17. 
33 Шарль Канненґіссер поставив автентичність «Третього слова проти аріан» під сум-

нів (Ch.  Kannengiesser. Athanase d’Alexandrie, évêque et écrivain. Une lecture des traités Contre 
les  Ariens. Paris 1983), але на  захист автентичності виступають, наприклад: L.  Abramowski. 
Die dritte Arianerrede des Athanasius. Eusebianer und Arianer und das westliche Serdicense // Zeit‑
schrift für Kirchengeschichte 102 (1991) 389-413; E. P. Meijering. Zur Echtheit der dritten Rede des 
Athanasius gegen die Arianer (Contra Arianos 3, 59-67) // Vigiliae Christianae 48 (1994) 135-156; 
Athanasius. Die dritte Rede gegen die Arianer  / вступ, перекл., комент. E. P. Meijering, т.  I. 
Amsterdam 1996, с. 12-23. У новому виданні творів Атанасія цю книгу вказано як автентичну 
(AW I/1,3). Тому й ми трактуємо її як таку.

34 Пор. CA II, 70, 1 (AW I/1,2, 247).
35 CA I, 6, 1 (AW I/1,2, 115, 2). За свідченням Атанасія, Арій навіть вважав, що в самому 

Бозі існують інша мудрість та інший логос, у яких Син має лише участь, і тільки на основі 
благодаті (κατὰ χάριν, CA I, 5, 6 – AW I/1, 2, 114, 22) Він називається Сином і Логосом.

36 CA I, 9, 6 (AW I/1,2, 118, 21).
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через даровану благодать37, Атанасій наполягає на тому, що Син має тотожну 
з Отцем природу (тобто є Богом), тимчасом як інші «боги» (Пс 81:6)* лише 
причасні до Його синівства38.

Так Атанасій у  межах христологічної полеміки вводить розрізнення 
між Божим Сином за природою (φύσει) і людьми, котрі як творіння лише 
прийняті за синів особливим актом усиновлення (μὴ φύσει, ἀλλὰ θέσει 
αὐτοὺς λέγεσθαι υἱούς)39. Люди синами Божими (або  ж «богами») тільки 
стають (пор. Йо 1:12н) і можуть називати Бога своїм Отцем (див. Рим 8:14-
17; Гал 4:5н) лише по благодаті, а  не на  основі спільності природи40, адже 
саме сотворення є актом не породження, а «благодаті та наміру» (χάριτι καὶ 
βoυλήσει) Божого за  посередництвом Логоса41. Атанасій каже про людину 
те, чого Арій навчав про самого Логоса: що вона є Божою дитиною і  «бо-
гом» по благодаті42 (пор. 2 Пт 1:443).

Благодать усиновлення дається людям через «природне синівство» Ло-
госа, який солідаризувався з  ними. Люди можуть стати синами Божими 
лише через Нього44. Як  саме Атанасій уявляє собі це посередництво, 
не  зовсім зрозуміло. Як і в  апологетичному диптиху, в  антиаріанській по-
леміці з’являється акцент на  «фізичній» солідарності через спільне тіло 
(συγγένειαν)45. Водночас присутній і пневматологічний мотив, що відповідає 
богослов’ю апостола Павла (пор. Рим 8:15н.; Гал 4:6): наше синівство щодо 

37 ... μήτε ὅλως τοῦ εἶναι κατ᾿ οὐσίαν πατέρα ἔχων τὸν θεὸν, ἀλλὰ τῆς δοθείσης αὐτῷ μόνης 
χάριτος (CA I, 38, 1 – AW I/1,2, 147, 2-3).

* Авторка дає посилання за нумерацією, котра вживається у Вульґаті; у перекладі за схід-
ною традицією посилання наводяться за нумерацією Септуаґінти. – Прим. перекладача.

38 CA I, 9, 1-2 (AW I/1,2, 117н). Щодо значення аріанських уявлень для побудови CA I-III 
пор.: Kannengiesser. Athanase d’Alexandrie, с. 19-253.

39 CA II, 59, 2 (AW I/1,2, 236, 4н); подібно CA III, 19, 3-4 (AW I/1,3, 329). Пор.: Atzberger. Die 
Logoslehre, с. 157; Bernard. L’Image, с. 132; Recheis. Doctrina, с. 242 і наст.; A. Schindler. Gnade 
(Christlich IV)  //  Reallexikon für Antike und Christentum 11 (1981) 386-441, зокр. с.  397. Хри-
стологічний дискурс такого розрізнення підкреслює також: A. Laminski. Der Heilige Geist als 
Geist Christi und Geist der Gläubigen. Der Beitrag des Athanasios von Alexandrien zur Formulierung 
des trinitarischen Dogmas im vierten Jahrhundert. Leipzig 1969, с. 40 і далі. Про сотеріологічне 
значення цієї думки див.: Там само, с. 161н.

40 CA II, 51, 1 (AW I/1,2, 227); CA II, 61, 2 (AW I/1,2, 238); III, 19, 3-4 (AW I/1,3, 329).
41 CA I, 20, 1 (AW I/1,2, 129, 3 – 130, 1). Пор.: Florovsky. The Concept, с. 50.
42 CA III, 19, 3-4 (AW I/1,3, 329).
43 На цей уривок Атанасій посилається, наприклад, у CA I, 16, 3 (AW I/1,2, 125, 7н). Пор. 

також: A. L. Kolp. Partakers of the Divine Nature. The Use of II Peter 1:4 by Athanasius // Studia Pa‑
tristica 17/3 (1982) 1018-1023. Елементи представлення «участі» за Атанасієм на різних її рівнях 
розглядає: F. Normann. Teilhabe – ein Schlüsselwort der Vätertheologie. Münster 1978, с. 176-207.

44 Пор. CA I, 39, 1-4 (AW I/1,2, 149).
45 CA I, 43, 3 (AW I/1,2, 153, 9н). Пор. також CA II, 74, 6 (AW I/1,2, 252); CA III, 22, 2 

(AW I/1,3 , 332).
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Бога, наша участь у  єдинородному Божому Сині, наша «божественність» 
(обоження) опосередковані Духом46. Так, у  Святому Дусі ми через Сина 
причасні до благодаті Отця, підготованої перед усіма віками47.

Атанасій  – радше в  рамках христологічної чи троїчної аргументації, 
ніж через інтерес до значення благодаті – багато разів підкреслює, що вся 
благодать Отця, опосередкована Сином48 і  дарована людям через Духа49, 
поширюється і на людину-Христа50.

Нарешті, у кількох місцях виринає мотив людського наслідування Бога, 
чим засвідчується наше дароване синівство. За Євангелієм (Лк 6:36; Мт 5:45) 
ми маємо наслідувати Бога в милосерді й великодушності й у такий спосіб 
бути синами небесного Отця. Атанасій пояснює це так: ми маємо без лу-
кавства ділитися з  іншими тим, що сам Бог чинить для нас по благодаті51, 
та служити один одному. Лише так і не інакше ми можемо в певному сенсі 
стати «наслідувачами» Бога (μιμηταί52), бути Божими синами на основі на-
слідування (κατὰ μίμησιν γινόμεθα ... υἱoί)53.

Таким чином, Атанасій згадує три аспекти прийняття нас за синів Божих 
по благодаті: «фізичну» спорідненість із воплоченим Сином, участь у Його 
Дусі (яку, однак, людина може через невластиву поведінку втратити, але 
може й повернути покаянням54) і наслідування Бога. Як саме ці три аспекти 

46 ... μόνον μετοχῇ τοῦ λόγου διὰ τοῦ πνεύματος ταύτην ἔχουσι τὴν χάριν παρὰ τοῦ πατρός (CA 
I, 9, 2 – AW I/1,2, 117, 6 – 118, 7). Подібно, наприклад: CA I, 37, 6 (AW I/1,2, 147); CA II, 59, 3-4 
(AW I/1,2, 236); CA III, 19, 4 (AW I/1,3, 329); CA III, 24, 3-5 (AW I/1,3, 334).

47 Пор. CA II, 75, 1 – 77, 3 (AW I/1,2, 252-254). Саме на цей уривок спирається Карл Барт 
(K. Barth. Kirchliche Dogmatik II/2, вид. 4-те. Zürich 1959, с. 116н) у своєму уявленні про «пе-
ред існу ючого Богочоловіка Ісуса Христа, Котрий як такий є вічною основою Божого обран-
ня» (там само, с. 118).

48 Див., наприклад: CA II, 42, 1 (AW I/1,2, 218); CA III, 12, 2 (AW I/1,3, 320); CA III, 13, 3-4 
(AW I/1,3, 321н).

49 Див., наприклад: CA I, 16, 2 (AW I/1,2, 125); CA II, 59, 3-4 (AW I/1,2, 236); CA III, 19, 4 
(AW I/1,3, 329); CA III, 24, 3 (AW I/1,3, 334); CA III, 25, 5 (AW I/1,3, 335).

50 Див. CA I, 45, 1 – 46, 7 (AW I/1,2, 154-156).
51 ... τὰ παρ’ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ κατὰ χάριν εἰς ἡμᾶς γενόμενα (CA III, 19, 3 – AW I/1,3, 329, 15 

і ниж че).
52 CA III, 19, 3 (AW I/1,3, 329, 18).
53 CA III, 19, 5 (AW I/1,3, 329, 30н). Пор. також: CA III, 20, 5 (AW I/1,3, 330); CA III, 22, 

6 (AW I/1,3, 331). Шарль Каннеґіссер (Kannengiesser. Athanase d’Alexandrie, с.  326-338) вва-
жає цей мотив типовою відмінністю CA III, твору продовжувача Атанасія, від CA I-II. Пор., 
однак, також: Abramowski. Die dritte Arianerrede, с.  395-398.  Ідею уподібнення Богові цно-
тою (що контрастує з подібністю щодо природи, приналежної лише Логосу) можна знайти 
й в інших творах Атанасія, наприклад: De decretis Nic. syn. 20 – AW II/1, 17, 10н.; Ep. ad Afros 
7 – PG 26, 1041b. Пор.: Bernard. L’Image, с. 100.

54 Пор. CA III, 25, 6 (AW I/1,3, 325); подібно каже коментар Атанасія на Псалми, що зберіг-
ся в уривках, зокрема на Пс 51:13; 76:13 – PG 27, 241d.345a. Див. про це: Laminski. Der Heilige 
Geist, с. 49н, 118.
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пов’язані між собою, Атанасій докладно не  розписує, оскільки це не  було 
його темою в антиаріанській проблематиці55. Більше в цьому напрямку мо-
жемо очікувати від пневматологічної полеміки й аскетичних творів.

Цікаво також зазначити, що оновлення людства і  визволення його від 
тління, яке сталося через воплочення, Атанасій вважає «більшою благо-
даттю» (μείζονι μᾶλλον χάριτι56), ніж первісну «зовнішню благодать», яка ще 
не впорядкувала саме тіло57, котре Адам мав у раю. Оновлення людського 
тіла в пришесті воплоченого Логоса Атанасій розуміє як певну інтенсифіка-
цію й увнутрішнення благодаті.

3. Єдина благодать від Отця через Сина в Дусі Святому

Пневматологічні питання58, будучи логічним продовженням христологіч-
них роздумів, стали предметом Атанасієвого інтересу радше випадково 
і переважно зринають в його листуванні з єпископом Серапіоном із Тмуїса 
в Нижньому Єгипті59. Друг і  захисник Атанасія звертався до александрій-
ського патріарха, коли той перебував у вигнанні в пустині, по пораду з при-
воду християнської спільноти, яка вважала Святого Духа створеною для 
служіння істотою, подібною до ангелів60.

Головний аргумент Атанасія на користь божественної гідності Духа в цій 
непрямій полеміці – як і в антиаріанській полеміці – базується на сотеріо-

55 Aдольф Ламінський (Lamiski. Der Heilige Geist, с.  169) розглядає уявлення Атанасія як 
етичне усвідомлення прийняття людей синами Божими. 

56 CA II, 67, 3 (AW I/1,2, 244, 16).
57 ... ἔ ἔξωθεν λαβὼν τὴν χάριν, καὶ μὴ συνηρμοσμένην ἔχων αὐτὴν τῷ σώματι (CA II, 68, 4 – 

AW I/1,2, 245, 20). Леонгард Ацберґер, навпаки, розуміє «зовнішність» первісної благодаті як 
потребу увнутрішнити її етичною поведінкою (Atzberger. Die Logoslehre, с. 155 і далі). Проте 
така інтерпретація не має прямого опертя на Атанасія.

58 Про пневматологію окремих Атанасієвих творів пор., зокрема: Laminski. Der Heilige 
 Geist.

59 Пневматологічних листів Атанасія Серапіону є  всього чотири, їх написано до 362  р., 
коли Атанасій повернувся з  вигнання в  пустелі до Александрії. Відповідно до прийнятого 
тепер членування, перший лист містить тлумачення щодо Божественної природи Святого 
Духа; другий (раніше його розглядали як другий і третій) після христологічної антиаріанської 
частини більш-менш повторює аргументацію, наведену в  попередньому листі; третій лист 
вказує на тайну відношення Духа до Отця і Сина, а четвертий присвячений новозавітному 
питанню блюзнірства щодо Святого Духа (раніше обидва останні листи вважали одним). 
Див. про це: H. Saake. Beobachtungen zur athanasianischen Pneumatologie // Neue Zeitschrift für 
systematische Theologie und Religionsphilosophie 15 (1973) 348-364, зокрема с. 356н.

60 Про уявлення тих людей  – вочевидь, єгипетських аскетів  – нам відомо лише з  листів 
самого Атанасія. Щодо групи, котру Атанасій через їхню екзегезу називає «тропіками» (пор., 
наприклад: Ep.  Ser. I, 10, 4, AW I/1,4, 477, 19), та їхнього місця в  рамках усього феномену 
«пневматомахів» IV ст. див.: W. P. Hauschild. Die Pneumatomachen. Eine Untersuchung zur Dog‑
mengeschichte des vierten Jahrhunderts. Hamburg 1967, c. 16-29.
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логії, тобто ікономії спасіння: якби Дух був лише створеним, то не міг би 
дати нам участі в  Бозі61. А  якщо участь у  Дусі робить нас причасниками 
Божої природи, то хіба божевільний, як каже Атанасій, може стверджувати, 
що Дух сам має сотворену, а не божественну природу62. Якщо Дух нас обо-
жує, то мусить мати ту саму природу, що і Бог63.

Ще наочніше, ніж в антиаріанській полеміці, Атанасій стверджує, що «є 
лише єдина благодать, яка виходить від Отця і наповнює через Сина в Дусі 
Святому»64. Саме божественна присутність у  людині «через Сина в  Дусі» 
є  головним Атанасієвим аргументом на  користь божественної природи 
Духа65.

Атанасій пояснює цю трояку божественну присутність у людині за до-
помогою кількох метафор: якщо Отця можна уподібнити до світла (φῶς, 
пор. 1 Йо 1:5), а  Сина  – до Його сяйва (ἀπαύγασμα, пор. Євр 1:3), то Дух 
є тим, ким ми висвітлюємося (τὸ πνεῦμα, ἐν ᾧ φωτιζόμεθα, пор. Еф 1:1766). 
Дух – це «енергія сяйва і просвітлююча благодать»67. При цьому сам Хри-
стос, «справжнє світло, що  просвітлює кожну людину, яка приходить 
на світ» (Йо 1:9), – Той, Хто просвітлює нас Духом68. Якщо Отець уподіб-
нений до джерела (пор. Єр 2:13; Вар 3:12), а Син – до течії (пор. Пс 64:10), 
то Дух є той, кого ми п’ємо (пор. Кор 12:13). При цьому ми, однак, напоєні 
Христом (пор. 1 Кор 10:4)69. Через прийняття Духа ми стаємо синами Бо-
жими (Рим 8:15), оскільки через Нього вічний Син Отця є  Сином і  в нас 
(Йо 1:12)70. Дар Духа означає присутність Самого Бога71, оскільки, згідно 
з  посланням Йоана, «Коли один одного любимо, то Бог у  нас пробуває... 
Що ми пробуваємо в  Ньому, а  Він у  нас, пізнаємо з  того, що Він дав нам  

61 κτίσμα δὲ εἰ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἄν τις ἐν αὐτῷ μετουσία τοῦ υἱοῦ ἐγίνετο ἐν ἡμῖν 
(Ep. Ser. I, 24, 2 – AW I/1,4, 510, 4н). 

62 εἰ δὲ τῇ τοῦ πνεύματος μετουσίᾳ „γινόμεθα κοινωνοὶ θείας φύσεως“, μαίνοιτ᾿ ἄν τις λέγων τὸ 
πνεῦμα τῆς κτιστῆς φύσεως καὶ μὴ τῆς τοῦ θεοῦ (Ep. Ser. I 24, 4 – AW I/1,4, 511, 12-14).

63 ... εἰ δὲ θεοποιεῖ, οὐκ ἀμφίβολον, ὅτι ἡ τούτου φύσις θεοῦ ἐστι (Ep. Ser. I 24, 4 – AW I/1,4, 
511, 15н.).

64 μία γάρ ἐστιν ἡ ἐκ τοῦ πατρὸς χάρις δι’ υἱοῦ ἐν πνεύματι ἁγίῳ πληρουμένη (Ep.Ser. I 14, 6 – 
AW  I/1,4, 488, 27н).

65 τοῦ γὰρ πνεύματος ὄντος ἐν τῷ λαῷ, ὁ θεὸς δι’ υἱοῦ ἐν πνεύματι ἦν ἐν αὐτοῖς (Ep. Ser. I 12, 
5 –  AW I/1,4, 484, 31н).

66 Ep. Ser. I, 19, 3 – AW I/1,4, 498, 10-499, 13.
67 ... ἡ τούτου ἐνέργεια καὶ αὐγοειδὴς χάρις (Ep. Ser. I 30, 5 – AW I/1,4, 525, 34н).
68 ... τῷ πνεύματι φωτιζομένων (Ep.Ser. I 19, 4 – AW I/1,4, 499, 15).
69 Пор. Ep. Ser. I, 19, 4 – AW I/1,4, 499.
70 Пор. Ep. Ser. I, 19, 5 – AW I/1,4, 499.
71 καὶ τοῦ πνεύματος δὲ διδομένου εἰς ἡμᾶς ... ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν ἐστιν (Ep. Ser. I 19, 7 – AW I/1,4, 

500,  31-33).
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від Духа Свого» (1 Йо 4:12-13). Однак якщо в нас є Бог, то в нас є і Христос, 
який зі своїм Отцем приходить до людини, щоб закласти собі в ній житло 
(пор. Йо 14:25)72. Подібно і Христос, будучи самим життям (Йо 14:6), живе 
в  нас (Гал 2:20), якщо ми оживляємося Духом (пор. Рим 8:11)73. І  врешті, 
як діяння Христові є  водночас діяннями Отця, що в  Ньому перебуває 
(Йо 14:10н), так і дія Духа є дією Самого Христа (Рим 15:17н)74.

Всі Атанасієві приклади спрямовані в один і той самий бік: найближче 
до нас є Дух, через якого в нас перебуває Христос, а через Христа – й Отець. 
Тому єдине освячення, яке ми отримуємо, виходить від Отця і здійснюється 
через Сина в  Дусі75. Як Єдинородний Син був посланий у  світ від Отця 
(Йо  3:16), так і  Син посилає єдиного Духа (Йо 16:7), цю свою «досконалу, 
освячуючу та просвітлюючу живу енергію і  дар, що  виходить від Отця»76. 
При цьому Дух бере від Сина те, що походить від Отця (Йо  8:26; 16:24) 
і приходить в ім’я Сина, як і сам Син був посланий в ім’я Отця (Йо 14:26). 
І  як Син славить (δoξάζει) Отця, котрий Його послав (Йо 17:4), так і  Дух 
славить Сина, котрий Його дав (Йо 16:4)77.

Роль Духа в  освяченні творіння при цьому, згідно з  Атанасієм, анало-
гічна творчій ролі Сина: Син, через якого все було створено, сам не є ство-
реним; так само і  Дух, через якого все освячене, сам не  освячується і  не 
є  створеним78. Дух є  помазанням (χρίσμα) і  печаттю (σφραγίς) самого Ло-
госа79, Його присутність робить людину «храмом Божим» (пор. 1 Кор 3:16), 
дає участь у  самому Бозі (μέτoχοι τoῦ θεoῦ)80 та «участь у  божественній 
природі» (2 Пт 1:481). Таким чином, «усі створіння отримують у Дусі участь 
у  Логосі»82. У  Дусі Логос прославляє свою творчість, оскільки через обо-
ження й усиновлення Він приводить нас до Отця83.

72 Ep. Ser. I, 19, 7 – AW I/1,4, 500.
73 Ep. Ser. I, 19, 8 – AW I/1,4, 500н.
74 Ep. Ser. I, 19, 9 – AW I/1,4, 501.
75 ... ἕνα εἶναι τὸν ἁγιασμὸν τὸν ἐκ πατρὸς δι’ υἱοῦ ἐν πνεύματι ἁγίῳ γινόμενον (Ep. Ser. I 20, 

4 – AW I/1,4, 503, 25н).
76 ... τελείαν καὶ πλήρη τὴν ἁγιαστικὴν καὶ φωτιστικὴν ζῶσαν ἐνέργειαν αὐτοῦ καὶ δωρεάν, ἥτις 

ἐκ πατρὸς λέγεται ἐκπορεύεσθαι (Ep. Ser. I 20, 4 – AW I/1,4, 503, 30н).
77 Пор. Ep. Ser. I 20, 5-6 – AW I/1,4, 503н.
78 Пор. Ep. Ser. I 23, 1-3 – AW I/1,4, 507н.
79 Пор. Ep. Ser. I 23, 4 – AW I/1,4, 508.
80 Ep. Ser. I 24, 1 – AW I/1,4, 510.
81 Ep. Ser. I 24, 4 – AW I/1,4, 511. Пор. до цього: Kolp. Partakers; Normann. Teilhabe, с. 205н.
82 ... οὕτως μετέχει πᾶσα ἡ κτίσις τοῦ λόγου ἐν τῷ πνεύματι (Ep. Ser. I, 23, 7 – AW I/1,4, 510, 

35н).
83 ἐν τούτῳ γ᾿ οὖν ὁ λόγος τὴν κτίσιν δοξάζει, θεοποιῶν δὲ καὶ υἱοποιῶν προσάγει τῷ πατρί 

(Ep. Ser. I 25, 5 – AW I/1,4, 514, 22н).



Дарована ЛюДині бЛагоДать за вченням атанасія аЛексанДрійського 

167

Атанасій уявляє творіння й  освячення чи звершення як якусь чудову 
ікономію Тройці: все походить від Отця через Логоса у Дусі84 – як творіння, 
так і освячення світу. Син, творчий Логос, посланий у світ, щоб прославити 
Отця, тобто привести творіння до його завершення в  Бозі, сам посилає 
Духа, який виступає посередником у  справі обоження (тобто приведення 
до Отця) і в такий спосіб прославляє Сина. Як Отець присутній через Сина, 
так і Син присутній у Дусі, причому саме Дух, дарований Отцем через Сина, 
має привести людину через Сина до Отця. Цей космічний рух творіння і за-
вершення, що виходить від Отця і до Нього повертається, є єдиним троїч-
ним актом щодо світу і його спасіння, актом освячення і благодаті85.

4. Благодать і свобода
У наведених вище роздумах Атанасія про богословське поняття χάρις нас 
може здивувати повна відсутність проблематики (чи, радше, апорії) благо‑
дать – свобода, що відома в західній традиції переважно завдяки Августину. 
Александрійський патріарх, звичайно, також зважає на  людську свободу 
прийняття рішення (τὸ αὐτεξούσιον86), однак радше як на момент крихкості 
й нестабільності87. Вже в апології «Проти язичників» він описує, як душа, 
рухлива за своєю природою (εὐκίνητος88) чи навіть саморухома (ὑφ ἑαυτῆς 
κινουμένην89), за  власним вибором постійно рухається або до блага (су-
щого), або до несущого, причому до такого вільного вибору Атанасій відно-
сить і людське відпадіння від споглядання Бога90. Тому людина сама винна 
(ἑαυτοῖς αἴτιοι91) у своєму падінні92.

84 ὁ γὰρ πατὴρ διὰ τοῦ λόγου ἐν πνεύματι ἁγίῳ τὰ πάντα ποιεῖ (Ep. Ser. I 28, 3 – AW I/1,4, 520, 
9н).

85 Про орігенівські корені уявлень Атанасія див.: Saake. Beobachtungen, с. 359-364.
86 CG 4 – Thomson 10, 16. Пор. також CG 4 – Thomson 10, 12. Про значення таких уявлень 

у  протигностичній полеміці ранньохристиянських авторів див.: Athanasius. Contra Gentes  / 
ред. Meijering, с. 24; A. Dihle. The Theory of Will in Late Antiquity. Berkeley – Los Angeles 1982, 
с. 99-122.

87 Про поняття свобідної волі, котре в Атанасія (як і в Плотіна, Enn. VI, 8, 1) характеризує 
радше несталу людину, ніж незмінного Бога, що перевищує свободу і необхідність, пор.: Mei-
jering. Ortodoxy, c. 69-85.

88 CG 4  – Thomson 10, 8. Пор., наприклад, CG 4  – Thomson 10, 15. Про цей мотив див.: 
Athanasius. Contra Gentes / ред. Meijering, c. 24.

89 CG 33 – Thomson 90, 9. Подібно каже Платон (Phaedrus 245c – саморухливість як доказ 
без смертя душі); пор.: Meijering. Orthodoxy, c. 10н.

90 Пор. CG 4 – Thomson 10н. Див.: Athanasius. Contra Gentes  / ред. Meijering, c. 25; його ж. 
De Incarnatione / ред. Meijering, c. 54.

91 DI 5, 1 – SC 199, 278, 5.
92 Навіть дивує, що пізніший автор «Житія Антонія» у своєму апологетичному диптиху не  

відводить дії демонів жодної ролі (пор.: de Nicola. La concezione, с. 86), хоч і поділяє пошире-
не ототожнення змія з Бут 3 із дияволом (пор.: Recheis. Doctrina, с. 247н).
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Цій крихкості Атанасій протиставляє «незмінну справедливість» Ло-
госа як  надійний приклад чесноти93 й  запоруку «постійної благодаті»94 та 
справжнього воскресіння і піднесення95. Його «природну єдність» (φύσει ... 
ἕν96) з Отцем Атанасій представляє як зразок для людей (пор. Йо 17:21)97, 
поєднаних нині за природою з  воплоченим Логосом. Очевидно, Атанасій 
хоче оперти участь у божестві на нашу спорідненість із воплоченим Лого-
сом, а не на крихку людську свободу98.

Сказане аж ніяк не означає, що александрійський патріарх нехтує зна-
ченням людських зусиль вести чеснотливе життя, хоч, напевно, і не вбачає 
в ньому причину спасіння. Те, якої важливості Атанасій надавав аскезі, най-
краще видно в  його знаменитому «Житії Антонія». Тому цілком справед-
ливо поставити питання не тільки про значення χάρις у цьому творі, а й про 
співдіяння Бога і людини на духовному шляху взірцевого святого.

Описуючи в  суперлативах життя свого улюбленого героя, Атанасій 
звичайно ж, знає, що перемоги над демонами, які здобуває Антоній, є дією 
самого Бога99 чи Його благодаті (διὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ χάριν)100, оскільки 
Спаситель вигнав і  виганяє спокусника замість нас101 і  своїм пришестям 
вельми послабив його силу102. Дар розпізнавання духів (χάρισμα διακρίσεως 
πνευμάτων, пор. 1 Кор 12:10)103 також є для Атанасія даром Святого Духа104 
або ж «благодаттю Господа» (δοθεῖσαν παρὰ τοῦ Κυριοῦ χάριν105). Господь на-
віть явно «співпрацював» з Антонієм106 у його першій битві зі спокусником, 
і потім у цьому сенсі теж діяв не сам лише Антоній, «але Божа благодать із 

93 ... ἀτρέπτου χρεία ἦν, ἵνα τὸ ἀμετάβλητον τῆς τοῦ Λόγου δικαιοσύνης ἔχωσιν εἰκόνα καὶ τύπον 
πρὸς ἀρετὴν οἱ ἄνθρωποι (CA I, 51, 2 – AW I/1,2, 161, 7н).

94 ... ἵνα ... βεβαία ἡ χάρις διαμείνῃ (CA III, 38, 3 – AW I/1,3, 350, 15н).
95 ... ἵνα ... ἡ δὲ ἀνάστασις καὶ ἡ ὕψωσις βεβαία δι᾿ αὐτὸν εἰς ἡμᾶς διαμένῃ (CA I, 45, 3 – AW 

I/1,2, 155, 10-12). Див. про це: Atzberger. Die Logoslehre, c. 212н.
96 CA III, 20, 3 – AW I/1,3, 330, 12н.
97 Пор. CA III, 20, 1-6 – AW I/1,3, 329н.
98 На цю деталь звертає увагу Раймунд Шваґер (Schwager. Fluch, с. 392-395), який об’єднує 

її з нехтуванням в Атанасія свободою людини-Ісуса для діла спасіння.
99 Пор. VA 13, 7 – SC 400, 170, 23 – 172, 31 (з посиланням на Пс 67:2н; 117:10).
100 VA 24, 9  – SC 400, 204, 45 і  н. Або виразно: τὸ δὲ ἐκβάλλειν δαίμoνας, τoῦ δεδωκότoς 

Σωτῆρός ἐστιν ἡ χάρις (VA 38, 3 – SC 400, 238, 11 і н.). Пор. також VA 41, 5 – SC 400, 246, 16н.
101 Пор. напр. VA 37, 3-4; 39, 3.7; 40, 6 – SC 400, 236, 11-20; 240, 16н; 242, 28н; 244, 19н.
102 Пор. VA 28, 1; 35, 3; 41, 5; 42, 4 – SC 400, 210, 3 – 212, 5; 230, 7-10; 246, 19 – 248, 20; 248, 

12-16.
103 Пор. напр. VA 38, 5 – SC 400, 238, 17 і н.; 88, 1 – SC 400, 360, 2н.
104 VA 22, 3 – SC 400, 196, 10н.
105 VA 44, 1 – SC 400, 254, 5н.
106 ... συνήργει γὰρ ὁ Κύριος αὐτῷ (VA 5, 7 – SC 400, 144, 39н).
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ним» (пор. 1 Кор 15:10)107. Господь є переважно «співробітник» (συνεργός108) 
на шляху спасіння.

Після великої битви з  демонами в  образі диких звірів і  зміїв Антоній 
може побачити Божу поміч як промінчик світла, що проникає крізь відкри-
тий дах109 та проганяє демонів і спокуси. На сповнене болю питання, чому ж 
допомога не  прийшла раніше, Антоній отримує таку відповідь: «Антонію, 
Я був тут, але Я чекав, щоб побачити твоє змагання. Оскільки ти вистояв 
і не піддався спокусам, Я завжди буду твоїм помічником і   прославлю тебе 
повсюди»110.

Божа допомога, хоч вона завжди присутня, стає відчутною лише для 
того, хто показав благородство духу. Тільки той, хто проявляє відвагу, ді-
зна ється, що Бог був із ним від початку. Чогось більше, понад цю життєву 
мудрість, Атанасій нам про співвідношення свободи і благодаті не каже.

Зате можемо знайти в розповіді про Антонія певну феноменологію благо-
даті. Коли Антоній після перших двадцяти років подвижництва виходить зі 
своєї келії, його представлено як того, «хто був утаємничений і хто несе в собі 
Бога»111. Попри суворий спосіб життя, Антонієве тіло збереглося в  тому  ж 
стані112, а його душа досягла чистоти113. Святого не займали ні радість, ні пе-
чаль, він був повністю врівноважений, ніби «керувався Логосом» і перебував 
«у стані, що відповідає єству» (ὡς ὑπὸ τοῦ λόγου κυβερνώμενος, καὶ ἐν τῷ κατὰ 
φύσιν ἑστώς114). Господь звершив через Антонія багато зцілень і очищень від 
демонів та наділив його даром слова115, що втішає, умиротворює і  свідчить 
про Божу любов116. Своєю молитвою Антоній приборкав крокодилів117, а зго-
дом словом прогнав диких тварин із ділянок, котрі обробляв118.

107 Пор. VA 5, 7 – SC 400, 146, 41н.
108 VA 19, 1 – SC 400, 184, 3. Атанасій при цьому посилається на Рим 8:28, але надає цьому 

уривку інше значення.
109 ... ἀκτῖνά τινα φωτὸς κατερχομένην πρὸς αὐτόν (VA 10, 1 – SC 400, 162, 4).
110 ᾿Αντώνιε, ὧδε ἤμην, ἀλλὰ περιέμενον ἰδεῖν τὸ σὸν ἀγώνισμα. ᾿Επεὶ οὖν ὑπέμεινας, καὶ οὐχ 

ἡττήθης, ἔσομαί σοι ἀεὶ βοηθὸς, καὶ ποιήσω σε ὀνομαστὸν πανταχοῦ γενέσθαι (VA 10, 3 – SC 400, 
164, 11-14).

111 ... μεμυσταγωγημένoς καὶ θεoφoρoύμενoς (VA 14, 2 – SC 400, 172, 7). Щодо цієї сцени та її 
колориту, що нагадує грецькі прообрази, пор.: H. Dörries. Die Vita Antonii als Geschichtsquel‑
le [= Nachrichten von Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Klasse]. Göttingen 
1949, с. 359-410, 400н.

112 ... αὐτοῦ τό τε σῶμα τὴν αὐτὴν ἕξιν ἔχον (VA 14, 3 – SC 400, 172, 10).
113 τῆς δὲ ψυχῆς πάλιν καθαρὸν τὸ ἦθος (VA 14, 3 – SC 400, 172, 13н).
114 VA 14, 4 – SC 400, 174, 18н.
115 ... χάριν τε ἐν τῷ λαλεῖν (VA 14, 6 – SC 400, 174, 22).
116 Пор. VA 14, 5-7 – SC 400, 174, 19-28.
117 Пор. VA 15, 1 – SC 400, 176, 1-5.
118 Пор. VA 50, 8-9 – SC 400, 272, 26-34.
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Ці ознаки, що нагадують про втрачений рай, не  випадкові. Атанасій 
явно розуміє чесноту як утримання душі в  тому стані, в  якому вона була 
створена, щоб Господь упізнав у ній свій витвір119. Конкретно це означає бе-
регти інтелектуальні сили душі в їхньому природному стані120. Для чесноти, 
що зароджується в нас самих, не потрібно нічого, крім нашого бажання121. 
Цей «стан, що відповідає природі», для Атанасія і є тим станом, у котрому 
людина є «провадженою Логосом», як було згадано вище. Обидва формулю-
вання мають стоїчне звучання, хоч, напевно, у вислові «проваджена Лого-
сом» звучить також християнський Логос-Христос122.

Очищена душа, що досягла стану, який відповідає природі (κατὰ φύσιν 
ἑστῶσα123), водночас настільки прозора (διoρατική124) для Господнього 
одкровення, що прозирає в  майбутнє. До такого ідеалу «прозорості» ми 
можемо віднести й досконалу транспарентність тіла для душі, яка, з розпо-
віді Атанасія, була притаманна Антонію125 і наділяла його красою (χάριν ... 
πoλλήν126) та тілесним нетлінням навіть у старості127.

Хоча термін χάρις у «Житії Антонія» використовується передовсім для 
позначення божественного втручання в Антонієву боротьбу проти демо-
нів, його функція в усьому контексті цього твору і в антоніївській духов-
ності як такій не є незначною. Саме битва з демонічними силами, в якій 
постійно присутня, хай і  не завжди відчутно, Божа допомога, є  осердям 
Антонієвого шляху доброчесності як продовження Христового тріумфу 
над ворогом. В апологетичному диптиху Атанасія чеснота як дотримання 
природного стану чи повернення до нього нагадує опис первісної благо-
даті, даної людині при створенні на образ Божий. Однак у «Житії Антонія» 
людина спасається від тління не непохитним спогляданням, а в боротьбі 
із супротивниками. До того ж, постійну небезпеку, яка загрожує людині, 
що постала з нічого, персоніфіковано як натовпи ворожих істот, для пере-
моги над котрими недостатньо людських сил. Перемогу принесло тільки 
пришестя божественного Логоса в  тілі; саме Його перемозі подвижник 

119 VA 20, 8-9 – SC 400, 190, 29 – 192, 36. Щодо ідеалу повернення до первісної природи 
в Атанасія пор.: de Nicola. La concezione, c. 89.

120 τῆς γὰρ ψυχῆς τὸ νοερὸν κατὰ φύσιν ἑκούσης, ἡ ἀρετὴ συνίσταται (VA 20, 5 – SC 400, 188, 
19 – 190, 20).

121 οὐκοῦν ἡ ἀρετὴ τοῦ θέλειν ἡμῶν μόνου χρείαν ἔχει· ἐπειδήπερ ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἐξ ἡμῶν 
συνίσταται (VA 20, 5 – SC 400, 188, 17н).

122 Пор. до цього: Roldanus. Le Christ, 308н.
123 VA 34, 2 – SC 400, 228, 9.
124 Там само.
125 Пор. VA 67, 6 – SC 400, 312, 19-25.
126 VA 67, 4 – SC 400, 312, 11н.
127 Пор. VA 93, 2 – SC 400, 374, 10-17.
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повинен приготувати місце у  своєму житті й  повернутися таким чином 
до первісної мети своєї природи. Водночас він має донести цю перемогу 
аж до найдальшої пустині, щоб перетворити її на втрачений колись рай128.

5. Благодать і подяка

Останній мотив, який ми тут розглянемо, звучить у «Великодніх посланнях» 
Атанасія. Йдеться про окружні листи, в  яких александрійський патріарх 
щорічно проголошував початок посту і  дату святкування Пасхи, а  водно-
час розважав над значенням цього свята. Збірник зберігся (крім кількох 
фрагментів грецького оригіналу) у  двох неповних версіях  – сирійській та 
коптській  – та містить послання 329–372  рр. Для нашої теми найбільший 
інтерес становлять ранні листи  – III та V (331  р. і  333  р.), що збереглися 
сирійською мовою129.

У них дуже часто трапляються вислови «благодать» (tajbūtō = буквально 
доброта; еквівалент запозиченого коптською мовою charis130) і «бути вдяч-
ним» (qbl tajbūtā), між якими Атанасій бачить виразну залежність. Уже саме 
свято Пасхи, на яке збираються вірні, александрійський патріарх розуміє як 
джерело «загальної благодаті»131. Тим самим ми щорічно отримуємо нагаду-
вання про «благодать цього» свята, яка, втім, не обмежується певним часом, 
а постійно присутня поруч із нами і просвітлює розум тих, хто її прагне132. 
Саме на Великдень ми повинні пам’ятати також про велике благодіяння – 
наше відкуплення – та «віддячити дарувальникові»133.

Утім, Атанасій знає, що Богові не можна віддячити належним чином; однак 
принаймні треба уникнути зловживання його благодаттю. Людину тут знову 
представлено як істоту, котрій властива певна напруга: людська воля відкидає 
невдячність (або зловживання), але людська природа не здатна як слід віддя-
чити за «дар благодаті»134. Наша єдина можливість віддячити – це висловити 
подяку135. Згідно з Атанасієм, ми робимо це, приносячи свої душі Господу136, 
коли вже не  живемо самі для себе, а  коли в  нас живе Христос (пор. Гал 2:19 
і  нижче). Так ми воздаємо Господу за Його благодіяння, однак при цьому 

128 Щодо Атанасієвих уявлень про аскезу як тривкий тріумф Христа над силами зла серед 
тілесності навіть у серці найневтішнішої пустелі пор.: Roldanus. Le Christ, с. 300-338.

129 Стосовно пневматології Ep. fest. див.: Laminski. Der Heilige Geist, с. 110-116.
130 Пор. Ep. fest. (copt.) II, 1 – CSCO 150, 8, 3 = Ep. fest. (syr.) II, 1 – NPB VI/1, 31 (Larsow 64).
131 Ep. fest. (syr.) V, 1 – NPB VI/1, 55, 1н (Larsow 82).
132 Ep. fest. (syr.) V, 1 – NPB VI/1, 54 (Larsow 81).
133 Ep. fest. (syr.) V, 2 – NPB VI/1, 55, 5 (Larsow 82).
134 Ep. fest. (syr.) V, 2 – NPB VI/1, 55, 6н (Larsow 82).
135 Ep. fest. (syr.) V, 3 – NPB VI/1, 56, 11 (Larsow 83).
136 Ep. fest. (syr.) V, 3 – NPB VI/1, 56 (Larsow 83).
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не віддаємо чогось, що було б нашим, – ми віддаємо тільки те, що ми прийняли 
від Нього137. Любов Господа спонукає нас повернути Йому Його власні дари: 
чесноту і  побожність138. Ми повинні принести їх як свою пасхальну жертву 
і  прославу. Ми належно святкуватимемо бенкет пасхального ягняти тільки 
тоді139, коли це свято буде нашою вдячністю за даровану нам благодать140.

Таким чином, благодать і вдячність (або ж благодарення), які в грецькій 
мові пов’язані також етимологічно (χάρις – εὐχαριστία, хоча реконструкція 
оригіналу, звичайно, залишається гіпотетичною),  аж ніяк не  випадково 
пов’язані з Великоднем, значення якого постійно нагадує християнська Єв-
харистія141 – свято подяки за даровану благодать, у якому громада вірних 
приносить Господу те, що прийняла від Нього.

Саме співвідношення благодаті і  вдячності Атанасій пояснює за до-
помогою інших євангельських притч (наприклад, розповіді про десятьох 
прокажених (Лк 17:11-19142); про всохлу смоківницю (Мт 21:18 і нижче143); 
про немилосердного позикодавця (Мт 18:23-35144), а особливо – притчі про 
таланти (Мт 25:14-30)145: хто зусиллям власної волі146 не дбає про дар Бо-
жої благодаті147, а  залишає його лежати без діла, так що він не приносить 
плодів, той приймає його даремно та є безбожним і невдячним148. Дарована 
благодать, таким чином, не примножена, а навпаки, протермінована і втра-
чена149. Порожнє ж місце займе ворог, оскільки відійти від чесноти означає 
дати місце нечистим силам150.

137 Ep. fest. (syr.) V, 4 – NPB VI/1, 57 (Larsow 85). Подібно Ep. fest. (copt.) II – CSCO 150, 70, 
24-28.

138 Ep. fest. (syr.) V, 4 – NPB VI/1, 57.
139 Пор. Ep. fest. (syr.) V, 5 – NPB VI/1, 59 (Larsow 85).
140 Ep.  fest.  (syr.) XIX, 7-8 – NPB VI/1, 143 (Larsow 149). Подібно Ep.  fest.  (syr.) VI, 1 – NPB 

VI/1, 61 (Larsow 87).
141 Про Євхаристію як вершину Пасхального торжества за Ep.  fest. пор.: L. W. Barnard. 

Some Liturgical Elements in Athanasius’ Festal Epistles // Studia Patristica 13 (1976) 337-342, зо-
крема с. 341.

142 Ep. fest. (syr.) VI, 3 – NPB VI/1, 62н (Larsow 87н).
143 Ep. fest. (syr.) VI, 5 – NPB VI/1, 65 (Larsow 89).
144 Ep. fest. (syr.) III, 2 – NPB VI/1, 40 (Larsow 71).
145 Ep.  fest. (syr.) II, 1 – NPB VI/1, 31 (Larsow 64) = Ep.  fest.  (copt.) II, 1 – CSCO 150, 8, 1-8 

(пошкодж. фрагмент); Ep.  fest. (syr.) III, 2 – NPB VI/1, 40н (Larsow 71н); Ep.  fest.  (syr.) VI, 5 – 
NPB VI/1, 64н. (Larsow 89) = Ep. fest. (copt.) II, 1 – CSCO 150, 8, 1-8 (фрагмент).

146 Сирійська версія буквально каже, що «разом із Божою благодаттю мусить докластись 
і на ша воля, якій не можна потурати» (Ep. fest. (syr.) III, 3 – NPB VI/1, 41, 14н (Larsow 72)).

147 Ep. fest. (syr.) III, 2 – NPB VI/1, 41, 9н (Larsow 71).
148 Ep. fest. (syr.) III, 2 – NPB VI/1, 41, 10 (Larsow 71).
149 Пор. напр. Ep. fest. (syr.) III, 3 – NPB VI/1, 41 (Larsow 72); Ep. fest. (copt.) XXVIII – CSCO 

150, 51, 16.
150 Ep. fest.(syr.) III, 3 – NPB VI/1, 41н (Larsow 72).
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Ненависна ворогу «благодать», котру Атанасій в  інших місцях прямо 
зближує з  наверненням151, називається також «благодаттю Духа»152, що 
дає нам участь у  Христі153. За словами апостола (див. 1  Тим 5:19), вона 
не повинна погаснути, ні охолонути, як це стається у безбожних і невдяч-
них154. Навпаки, треба випалити зло з душі й очистити її, щоб вона змогла 
принести користь155. Водночас постійна вдячність і  благодарення156 (пор. 
1  Тим  5:17) наділяють людину силою, щоб вона й  далі могла вистояти157. 
При цьому на  допомогу людській слабкості приходить піднесена, нество-
рена, багата й невимовна сила158, що зціляє та приносить різноманітні дари 
спасіння, відповідні до здібностей кожної окремої людини159.

«Благодать Духа», сприйнята в  день П’ятдесятниці160 і  постійно даро-
вана161, невпинно спрямовує нашу увагу на Христа і Його пасхальне благо-
діяння, яке ми маємо наслідувати взаємним служінням (пор. Йо 13:12-15)162. 
Адже ми створені як Його образ і маємо наслідувати також приклад Його 
способу життя163. Зрештою, це і  є людинолюбство і  благодать Отця, що 
дарує мертвим не тільки життя, а й благодать через Духа Святого164 – так 
само, як милостивий батько прийняв назад свого блудного сина й  навіть 
убрав його в прекрасну одежу (Лк 15:22н)165.

Прагнення до чеснотливого життя, рішення про яке душа приймає сво-
бідною волею166, Атанасій розуміє як дбання про благодать Духа. Аскетич-
ним аналогом пневматології «Листів до Серапіона» є підкреслення благодаті 
Духа, яка присутня в душах і про яку треба дбати, щоб вона принесла ко-
ристь.

151 Ep. fest. (copt.) XXV – CSCO 150, 43, 22.
152 Ep. fest. (syr.) III, 4 – NPB VI/1, 43, 7 (Larsow 73).
153 Пор. Ep. fest. (syr.) III, 4 – NPB VI/1, 43 (Larsow 73).
154 Там само.
155 Ep. fest.(syr.) III, 4 – NPB VI/1, 44 (Larsow 73).
156 Ep. fest. (syr.) III, 5 – NPB VI/1, 46, 1 (Larsow 75).
157 Ep. fest. (syr.) III, 5 – NPB VI/1, 46 (Larsow 75).
158 Ep. fest. (syr.) X, 4 – NPB VI/1, 88, 7 (Larsow 106).
159 Пор. Ep. fest. (syr.) X, 4 – NPB VI/1, 88 (Larsow 106).
160 Ep. fest. (syr.) III, 6 – NPB VI/1, 47 (Larsow 76).
161 Ep. fest. (syr.) XX, 1 – NPB VI/1, 147н (Larsow 153).
162 Пор. Ep. fest. (syr.) II, 7 – NPB VI/1, 34 (Larsow 67).
163 Ep. fest. (copt.) II, 5 – CSCO 150, 9, 26-30 = Ep. fest. (syr.) II, 5 – NPB VI/1, 35, 4 (Larsow 67).
164 Ep. fest. (syr.) VII, 10 – NPB VI/1, 83, 1н. (Larsow 102).
165 Пор. Ep. fest. (syr.) VII, 9 – NPB VI/1, 82н (Larsow 102).
166 Ep. fest. (copt.) I, 5 – CSCO 150, 4, 30 = Ep. fest. (syr.) I, 5 – NPB VI/1, 24, 5н (Larsow 59).
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* * *
Термін «благодать» (χάρις) зберігає в  Атанасія досить широке значення 
божественного благодіяння щодо людини167. Саме улаштування людини 
на  образ Божого Логоса розуміється тут як благодать, хоч і  (що досить 
дивно) така, що «приходить ззовні». Увнутрішнення благодаті означає вхо-
дження божественного Логоса в людське тіло, що стає основою фізичного 
споріднення людини і воплоченого Сина Божого. Через Нього – Того, Хто 
єдиний є Син Божий за природою – люди були прийняті як сини Божі за 
благодаттю. Це усиновлення, крім фізичного споріднення з воплоченим Ло-
госом, ґрунтується на  присутності Його Духа в  людському серці, а  також 
на наслідуванні людиною Бога на шляху чесноти, поверненні до природного 
людського призначення (бути образом Логоса). І цей шлях, на якому необ-
хідно долати безліч перешкод (демонів), було відкрито з пришестям Боже-
ственного Логоса в тілі і Його перемогою над ворожими силами. На Його 
Пасхальну жертву, яка виливає благодіяння, людина відповідає своєю подя-
кою, котрою вона дбає про благодать дарованого їй Духа. Однак і це праг-
нення, рішення про яке людина приймає сама і  в якому має встояти, від 
початку містично супроводжується Божественною допомогою.

Атанасій, розповідь якого про пустинне життя Антонія так вплинула 
на молодого Августина168, може допомогти християнському мисленню ви-
вести вчення про благодать з  августинівських апорій (до чого, утім, алек-
сандрійський патріарх не вдавався), тобто включити її у пневматологію та 
вчення про Трійцю, з одного боку, і в конкретний шлях духовності – з  ін-
шого.

З чеської мови переклав  
Ілля Бєй

167 За Атанасієм, Закон чи Писання, як натхненне Духом, також містить та опосередковує 
благодать, а саме специфічну благодать, яка відповідає жанру окремих книг (пророчі, зако-
нодавчі, історичні, псалми), пор. Ep. ad Marcellinum 9 – PG 27, 17d-20a. Див. про це: Laminski. 
Der Heilige Geist, с. 109н.

Огляд можливих значень слова χάρις див.: G. Müller. Lexicon Athanasianum. Berlin 1952, 
кол. 1569-1572. Автор розрізняє (і підкріплює це розрізнення цитатами): 1) привабливість; 
2) чиюсь прихильність; 3) прихильність, людську і Божу доброзичливість; 4) знак прихиль-
ності, подарунок; 5) вдячність; 6) у богословському сенсі: а) Божу доброту щодо людини, яка 
проявляється у відпущенні гріхів та дарі надприродних благ, що найчастіше приписується 
Синові, б) самі надприродні дари, чи то загалом (створення людини на Божий образ, при-
йняття людей за синів Божих), чи у вужчому сенсі (дар святості й слави, окремі харизми та 
інші конкретні Божі дари).

168 Пор.: Августин. Confess. VIII 6, 14-15 (PL 32, 755-756).



Дарована ЛюДині бЛагоДать за вченням атанасія аЛексанДрійського 

175

Список скорочень
AW  – Athanasius Werke
CA  – Orationes contra Arianos – див. Athanasius Werke, I/1,2 – І/1,3
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Grace Given to Human BeinGs accordinG  
to atHanasius of alexandria

The  paper analyses the  doctrine of grace in Athanasius of Alexandria formulated 
against his Arian opponents as partaking of human beings in the  incarnated divine 
Logos.
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