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ЛАТИНОМОВНОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ
(Іоане Петриці та Бертольд Мосбурзький)

Лалі 
Закарадзе

Іоане Петриці (XII сторіччя) та Бертольд Мос-

бурзький (XIV сторіччя) головним джерелом своєї 

коментаторської та філософської діяльності обра-

ли «Першооснови теології» Прокла Діадоха. «Роз-

гляд Платонової філософії та Прокла Діадоха» Пет-

риці [Петрици, 1937] та «Коментарі Прокла» Бер-

тольда Мосбурзького [Berthold von Moosburg, 1984, 

1986, 2001, 2003 et al.] набувають дуже важливого 

значення у вивченні філософії Прокла та його ре-

цепції, оскільки «Іоане Петриці з Грузії та Бертольд 

Мосбурзький з Німеччини є коментаторами Прок-

ла par excellence. Обидва автори присвятили об-

сяговий коментар Elementatio theologica Прокла» 

[Mojsisch, 2002]. Погляди цих двох мислителів гру-

зинського та латиномовного середньовіччя, від да-

лених простором та часом, які репрезентували різ-

не культурне середовище, в контексті рецепції Про-

кла стали предметом серйозного філософського 

аналізу у фундаментальній праці Т. Іремадзе «Кон-

цепції мислення у неоплатонізмі» [Iremadze, 2004]. 

Примітно, що рецепції Прокла, зокрема ролі 

Петриці та Бертольда в історії рецепції Прокла, 

присвячена стаття німецького філософа Удо Райн-

гольда Йєка «Рефлексії про інтеркультурне зна-

чення філософської теології Прокла та нари си іс-

торії його комплексного впливу» [Jeck, 2009: p. 17—

 29]. Крім цього, Йєк має кілька цікавих досліджень 

про філософію природи Бертольда Морбурзького 
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та проблеми його коментування [Jeck, 209: p. 81—108]. У контексті дослі-

дження зазначеної проблеми автор оцінює зазначену вище працю Т. Іре-

мадзе, який підносить вивчення рецепції Прокла на зовсім інший рівень 

[Jeck, 2009: p. 26]. Завдяки дослідженню Т. Іремадзе значення перекладів 

та коментарів Петриці вийшло за рамки грузинської науки, і їх розгляда-

ють нині вже у контексті єдиної рецепції Прокла. Цьому, зрозуміло, сприяє 

й та обставина, що грузинський рукопис перекладу та коментарів «Пер-

шооснов теології» Прокла, виконаний Петриці, є найдавнішим серед по-

дібних праць. 

*     *     *
Спадщину Прокла по-різному опановували у грузинсько-візантій-

ській традиції та на латиномовному Заході. До останнього часу рецеп цію 

Прокла також по-різному вивчали у грузинській та німецькій науках. До-

слідження середньовічної рецепції Прокла у Німеччині, вивчення та ви-

дання коментарів Бертольда пов’язане в першу чергу з діяльністю групи 

філософів Рур-Університету Бохума (К. Флаша, Б. Тойзиша, У. Р. Йєка). 

На сьогодні дослідження триває в Італії, в університеті Лече (Л. Стурлезе, 

А. Саніно, А. Палаццо). Слід відзначити, що ці наукові центри не були ра-

ніше ознайомлені з дослідженнями про Петриці. За радянських часів гру-

зинські вчені не мали наукових контактів з європейськими колеґами. На 

Заході лише окремі історики філософії знали про існування коментаря 

Петриці. Щоправда, наприкінці 1980-х років Ш. Хідашелі дискутував з ві-

домим німецьким ученим З. Вольґастом (матеріали здебільшого опубліко-

вані в «Георгіці» [Wollgast, 1989: S. 92—96; Chidascheli, 1989: S. 97—100]). 

Проте все це для західних наукових кіл залишалося невідомим. На думку 

Удо Йєка, політичний конфлікт між Заходом і Сходом відіграв несприят-

ливу роль у тому, що при вивченні рецепції Прокла не було враховано 

грузинську традицію, а це вплинуло й на дослідження Бертольда [Jeck, 

2009: S. 25—26]. 

Сьогодні ж у західній філософії дедалі частіше критикують європо-

центризм і, отже, дослідження Бертольда і взагалі вивчення рецепції 

Прокла в Грузії увіходить у нову фазу (Т. Іремадзе). З іншого боку, цілком 

по-іншому оцінюють роль Петриці у контексті рецепції Прокла, дослі-

дження набувають інтеркультурного характеру. У 2007—2008 роках в уні-

верситеті імені Ґриґола Робакідзе за ініціативою професора Ґ. Барамідзе 

проводили семінари із зазначеної вище книги Т. Іремадзе з метою вивчен-

ня візантійсько-грузинської та латино-німецької традицій рецепції Прок-

ла. 30 червня 2008 року в цьому самому університеті була проведена між-

народна конференція «(Нео)платонізм і сучасність» [(Neo)platonism, 2009]. 

Відзначені семінари та конференція мали велике значення, оскільки вони 

сприяли посиленню інтересу молодих грузинських дослідників до зазна-
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ченої проблематики. Ця стаття являє собою спробу продовжити окре с-

лену тенденцію і ставить за мету здійснити філософський аналіз рецепції 

Про кла у візантійсько-грузинському та латино-німецькому середньовіччі 

[Закарадзе, 2008: с. 30—42]. Порівняльний аналіз цих двох філософських 

коментарів має стати предметом майбутніх наукових досліджень. Слід ура-

хувати й той факт, що обсягові коментарі Бертольда про Прокла досі не 

видано у повному вигляді, немає також і перекладів цих коментарів. 

*     *     *
Метою нашої статті є: 1) осмислення засновків рецепції Прокла в гру-

зинському та латиномовному просторі на підставі передмови «Розгляду» 

Петриці та прологу 1 «Коментаря Прокла» Бертольда, з’ясування відмін-

ностей між грузино- і латиномовним світами середньовіччя у цьому плані; 

2) з’ясування причин особливого інтересу Петриці та Бертольда до Прокла, 

аналіз актуальності «Першооснов теології» Прокла у середні віки; 3) визна-

чення чинників, які зумовили настільки відмінні інтерпретації Прокла. 

*     *     *
Філософське мислення середньовіччя (особливо університетська 

філософія) до XIV сторіччя було зорієнтоване на академічні тексти Ари-

сто те ля. На XIII сторіччя латиною було перекладено лише кілька тек-

стів Платона: «Менон», «Федон», «Тимей», а трохи пізніше — «Парменід». 

Ще Моше Маймонід попереджав своїх читачів, щоб ті не спиралися на 

праці Платона, відомі своїм багатством на метафори. Адже під рукою були 

нау кові тексти Аристотеля [Flasch, 1986: S. 312]. Подібні ж тенденції спо-

стерігаємо і в Грузії XII сторіччя: Арсен Ікалтойський, грузинський до-

слідник Аристотеля, «порівнює вчення Платона з діяльністю казкаря» 

[Тевзадзе, 1996: с. 186—187]. Проте критики Аристотеля знаходилися зав-

жди, навіть серед його арабських та християнських послідовників. Не-

зважаючи на академічний аристотелізм, філософська атмосфера була пла-

тонізована [Flasch, 1986: S. 314], пройнята ідеями Платона. Так, напри-

клад, у самого Фоми Аквінського, який вважав себе послідовником 

Ари стотеля, не раз по дибуємо платонівське поняття «причастя», яке Ари-

стотель визнавав «пус топорожнім словом». Тенденція зближення Платона 

та Аристотеля від повідала замислові Боеція — примирити вчення Платона 

та Аристо те ля. 

На думку К. Флаша, навіть самі автори середньовіччя зрозуміли, що 

критика Платоном Аристотеля лише повторює засновки філософії Ари-

сто теля (так вважав, наприклад, сучасник Бертольда Мосбурзького Ні-

1 Питання структури та форми філософських коментарів Бертольда Мосбурзького спе-

ціально розглянуто у дуже цікавій статті Т. Іремадзе [Иремадзе, 2009: с. 298—306].
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колаус Аутрекоурт) [Flasch, 1986: S. 312]. Таким чином, можна стверджува-

ти, що у середньовічному латиномовному світі не було ні «чистого» аристо-

телізму, ні «чистого» платонізму. 

*     *     *
Платонівська традиція у грузинській науці репрезентована дуже ґрун-

товно. Філософія Платона в Грузії стала актуальною дуже рано, хоча, на 

жаль, грузинські переклади діалогів Платона того періоду не збереглися. 

Ґелатська академія дотримувалася традицій Платона. Перекладами текстів 

Прокла, Немесія Емеського та Псевдо-Діонісія Ареопагіта у грузинському 

середовищі було започатковано традицію неоплатонівської філософії, 

Прокл увіходив до програми Ґелатської академії. При цьому, як відзначає 

Петриці, працюючи над перекладами Прокла, він прагнув до створення 

підручника для грузинських учнів. Слід врахувати й той факт, що в Грузії 

Платон опосередкований відзначеними вище акторами (Прокл, Немесій 

Емеський, Псевдо-Діонісій Ареопагіт), хоча грузинські мислителі озна-

йомлювалися з першоджерелами безпосередньо в ориґіналі, давньогрець-

кою мовою. 

У XIII сторіччі на латиномовному Заході відбувається повернення до 

платонівської традиції, зумовлене цілою низкою причин:

1) починаючи з XIII сторіччя університетська наука втратила безпо-

середній зв’язок з практичною діяльністю, нехай то буде політична, при-

родничонаукова або поетична (К. Флаш). Вона віддалилася від щоденно го 

життя й набула значення відсторонених понять;

2) у середні віки платонізм створив складний комплекс різних тра ди-

цій. Так, наприклад, «Логіку» Аристотеля вивчали за неоплатонівською 

вер сією, оскільки Боецій переклав передмову Порфірія до «Логіки» Ари-

стотеля, платонівські елементи у християнській теології поширювали за 

допомоги текстів Авґустина, Оригена та їхніх латинських перекладів і по-

слідовників (наприклад, Амбросіуса). Сюди ж належать коментар Мак ро-

біуса на «Сон Сципіона» та коментар Калькідіуса на «Тимея» Платона тощо;

3) платонізм поширювали під покривом вчення Аристотеля. А з кінця 

XIII сторіччя твори Прокла, зокрема його «Першооснови теології» та ко-

ментарі на «Тимея» Платона, стали відомі завдяки перекладам Вільгельма 

Мьорбека. Це стосується і «Книги 24 філософів» Гермеса Трисмегіста. 

Вчення Прокла Діадоха стає актуальним для тих мислителів, які були 

зорієнтовані на неоплатонівське мислення 2. На думку Бертольда, Прокл 

2 Інтерес до творів Прокла, його переклади та коментарі у грузинському та латино-

мовному середньовіччі підтверджують це. На Заході на неоплатонічне мислення, на 

вчення Прокла були зорієнтовані Альберт Великий, Фома Аквінський, Дитрих Фрай-

берзький, Ульріх Страсбурзький, Майстер Екхарт та Йон Таулер, який за посеред-
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був не тільки послідовником Платона, але і його найкращим учнем. Він 

сприймав філософію Прокла як узагальнення концепції Платона і вважав 

її найточнішим витлумаченням Платона. Серед послідовників Платона 

Прокл був особливим мислителем: він упорядкував теореми Платона у 

своєму творі «Першооснови теології» й надав їм систематичного вигляду. 

Згідно з Бергольдом, Прокл осягнув головну інтенцію, ідею Платона. 

*     *     *
У передмові «Розгляду» Петриці чітко обґрунтовує сміливу спробу 

перекладу «Першооснов теології» Прокла у середні віки. Він звертається 

до Прокла з метою осмислення концепції Єдиного [Петрици, 1937: с. 3] 

(«Парменід»), розвиненої у пізній філософії Платона. В обох коментарях 

Прокла згадано як Діадоха. Петриці пояснює поняття «діадох»: це «засту-

пник» Платона, тобто його спадкоємець. Бертольд по-різному витлумачує 

це слово, наприклад, «шляхетна велич» тощо. На думку Т. Іремадзе, ці су-

дження Бертольда менш цікаві, оскільки вони не відповідають історичним 

фактам [Иремадзе, 2009: с. 305]. З цієї точки зору, він не мав повної ін фор-

мації. Адже він ознайомився з Проклом у перекладі, а не в ориґіналі. А 

Петриці прочитав Прокла в ориґіналі, грецькою мовою. На думку Пет ри ці, 

Прокл адекватно сприйняв розроблену у філософії Платона концепцію 

Єдиного, яка, проте, не була до кінця зрозуміла послідовниками Пла то на. 

Обидва коментатори Прокла визнають незаперечну перевагу платонів-

ської філософії над аристотелівською. 

При витлумаченні Прокла Петриці ґрунтується на автентичних тек-

стах самого Прокла та античної філософії, натомість у коментарях Бертоль-

да Мосбурзького часто-густо подибуємо так звані псевдотвори (напри-

клад, «Теологію Аристотеля», «Книгу причин» тощо). 

При витлумаченні «Першооснов теології» Прокла Бертольд Мос бур-

зький використовує твори Псевдо-Діонісія Ареопагіта (він називає його 

«божественним» і на початку свого коментаря серед «Докторів церкви» са-

ме йому віддає перевагу), натомість у коментарях Петриці Псевдо-Діо нісія 

Ареопагіта навіть не згадано. 

У своєму коментарі Бертольд Мосбурзький використав досягнення 

арабської та єврейської філософії. А Іоане Петриці обмежився лише опа-

нуванням грецької філософської спадщини. З творами грецьких комента-

торів античності він був ознайомлений також в ориґіналі. Для вивчення 

ни цтва Бертольда був ознайомлений з «Tria opuscula» Прокла. Слід зазначити, що 

вперше Микола Кузанський (XV сторіччя) вивчив самостійно неоплатонічні джерела, 

глибоко осягнувши їх, і створив власну ориґінальну філософську концепцію. Хоча 

треба сказати, що авторитетом для Кузанця був не Прокл, а Псевдо-Діонісій Ареопа-

гіт [Mojsisch, 2002: S. 176].
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античної філософії Петриці не потребував вторинних джерел. Таким чи-

ном, як коментатор Петриці до кінця залишився послідовним [Iremadze, 

2004: S. 252], адекватно сприйнявши свої функції та завдання. 
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