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Учення про Трійцю є центральним для христи-

янської доктрини. Існування трьох осіб в одній 

природі стало викликом для багатьох поколінь 

християнських мислителів, які намагалися роз в’я-

зати цю проблему виходячи з очевидних для них 

філософських засновків.

Один зі способів пояснення Трійці дістав назву 

«математичного підходу». Так його назвав філософ 

ХІІ століття Тьєрі Шартрський [Thierry of Chartres, 

1971: p. 297, 38—40]. В одному зі своїх коментарів до 

праці «Про Трійцю» Северина Боеція Тьєрі ствер-

джує, що про Трійцю можна говорити в різні спосо-

би, у тому числі й під кутом зору математики [Thierry 

of Chartres, 1971: p. 297]. По яс ню ючи, що саме він 

має на увазі, Тьєрі посилається на такий уривок з 

Авґустина: «В Отці є єдність, в Сині — рівність, у 

Святому Дусі — гармонія: і всі ці троє є одним через 

Батька, рівними через Си на, пов’язаними через 

Духа Святого» 1 («Про християнську доктрину», І, 

5). Нижче Тьєрі додає, що на підставі цього визна-

чення можна пояснити появу трьох осіб Трійці в 

єдиній субстанції Бога че рез множення (multipli-

ca tion) [Thierry of Chartres, 1971: p. 297, 43].

Досліджуючи праці іншого філософа ХІІ сто-

ліття, Ашара Сен-Вік торського [Листопад, 2010], 

1 «In Patre unitas, in Filio aequalitas, in spiritu sancto unitatis 

aequalitatisque concordia: et tria haec unum omnia propter 

Patrem, aequalia omnia propter Filium, connexa omnia prop-

ter Spiritum sanctum».
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ми з’ясували, що його пояснення проблеми Трійці також є досить 

близьким до формули Авґустина. Узагалі традиція використання трині-

тарної формули Авґустина не обмежується ХІІ сто літтям, схожі міркуван-

ня зустрічаються у працях Алана Лільського та Миколи Кузанського [Trot-

tmann, 2005].

ХІ—ХІІ століття є періодом зростання інтересу до проблеми Трійці. 

До авторів, що частково або повністю присвятили свої праці тринітар но-

му питанню, належать Іоан Росцелін, Ансельм Кентерберійський («Мо-

нологіон» та «Просологіон»), П’єр Абеляр («Теології»), Ґільбер Поретан-

ський (коментар до «Теологічних Трактатів», зокрема до праці «Про трій-

цю» Боеція), Гуґо Сен-Вікторський («Про таїнства»), Рішар Сен-Вік тор ський 

(«Про Трійцю»), Ашар Сен-Вікторський («Про єдність Бога та множин-

ність творіння») і Тьєрі Шартрський (коментарі до праці «Про трійцю» 

Боеція). Однак у їхніх творах ми знаходимо не лише пояснення таїнства 

Трійці, а й розв’язання актуальних філософських проблем того часу. На-

приклад, славнозвісна «битва за універсалії» між номіналістом Іоаном Рос-

целіном та реалістом Ансельмом Кентерберійським спалахує щодо визна-

чення статусу персон Трійці. Гуґо порівнює появу Трійці з творенням світу 

Богом [Gemeinhardt, 2007: р. 45]; космологічні мотиви (Святий Дух як Світо-

ва душа) присутні також в Абеляра [Abelard, 1969: p. 100—104]. Таким чи-

ном, мислителі ХІ—ХІІ століть, розглядаючи проблему Трійці, виходять за 

межі питання про пояснення існування трьох осіб в одній субстанції Бога.

Наразі відсутні фундаментальні дослідження, які б охоплювали весь 

розвиток тринітарної доктрини у вказаний період. Єдиною відомою нам 

більш-менш повною працею з цього питання є стаття Пітера Ґемейнгардта 

[Gemeinhardt, 2007], який аналізує майже всі згадані вище твори. Однак ані 

Ашара Сен-Вікторського, ані Тьєрі Шартрського у ній не взято до уваги. 

Зважаючи на це, слід розглянути доробок цих двох мислителів. У своєму 

дослідженні ми б хотіли не тільки розкрити суть їхніх підходів до розумін-

ня Трійці, а й окреслити філософські проблеми, у контексті яких вони 

звертаються до тринітарної тематики. Крім того потрібно звернутися до 

доробку Авґустина, — чиї твори ще від початку Середніх віків були дже-

релом для міркувань про Трійцю, — щоб побачити, які саме метафізичні та 

доктринальні елементи його вчення були запозичені Ашаром та Тьєрі та як 

вони були інтерпретовані в їхніх творах.

Трактат «Про Трійцю» Авґустина 
як джерело тринітарних теорій ХІІ століття
Наразі можна знайти безліч свідчень присутності 

ідей та праць Авґустина у ХІІ столітті. Лише в контексті тринітарної 

доктрини ми знаходимо в мислителів ХІІ століття посилання на такі 
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його твори, як «Про Град Божий», «Сповідь», «Про Книгу Буття бук-

вально», «Про свободу вибору», «Про Трійцю», «Про істинну релігію», 

«Про християнську доктрину», «Енхіридіон» (38), коментарі до писань 

апостола Іоанна (трактати 17, 20, 39, 77), «Проти єресі аріанців» 2. Саме 

тому ми вважаємо за необхідне розкрити основні положення вчення про 

Трійцю Святого Авґустина, зокрема вказати на тези, які стали основою для 

формування тринітарних доктрин ХІІ століття. У своєму аналізі ми спи-

ратимемося на ті основи цього вчення, що викладені у праці «Про Трій цю», 

залучаючи також трактати «Про християнську доктрину» та «Сповідь».

Зауважимо, що філософію Авґустина потрібно розглядати в контексті 

своєї епохи. IV—V століття є періодом формування і становлення хрис-

тиянської доктрини та боротьби з ученнями, що визнавались єретичними. 

Зокрема, ідеться про єресі модалізму (вчення, що всі особи Трійці є лише 

проявами Бога, його модусами, і, відповідно, сама Трійця не існує реаль-

но) та субордонізму (вчення, що Син та Дух Святий є не рівними отцеві, 

нижчими за нього, оскільки походять від нього) [Margerie, 1975: p. 113]. 

Різновидом останньої єресі було і вчення Арія (згідно з його доктриною 

Син та Дух Святий є інструментами, за допомоги яких Бог створив світ і 

які покликані пов’язувати творця і його творіння), засуджене на Пер-

шому Нікейському соборі. Саме тому Авґустин приділяє особливу увагу 

розробленню вчення про Трійцю як таку, що має одну сутність. Також 

варто зважати на той факт, що Авґустин є одним з перших представників 

західного християнства, яке ми нині називаємо католицизмом і для якого 

властивий образ Трійці як Отця, що породжує, Сина, що походить від 

нього, і Святого Духа, що становить спільність та зв’язок обох. Для право-

слав’я, що походить від богослов’я грецьких отців, наприклад Григорія 

Назіанзина [Margerie, 1975: p. 159], характерний акцент на єдиному дже-

релі Трійці — Отцеві, що поєднує дві інші особи, які від нього походять.

Найбільш детальний виклад тринітарного вчення Святого Авґусти-

на можна знайти в його творі «Про Трійцю». Зауважимо деякі особливості 

викладу. Авґустин говорить про єдину сутність (essentia) Бога («Про Трій-

цю», V, 2, 3), але питання про розрізнення осіб Трійці та їх атрибутів зво-

дить до того, яким чином можна говорити про них (V, 8, 9). З одного боку, 

це дає можливість спиратися на текст Біблії, що мав об’єктивну цінність 

у рамках теології, а з іншого — дає змогу дотримуватися положення про 

принципову непізнаваність Бога людським розумом. Згадаймо, що одним 

з основних положень християнської віри є непізнаваність Бога й таїнства 

2 Див. список джерел до творів Ашара Сен-Вікторського [Achard de Saint-Victor, 1987: 

p. 263—265], Тьєрі Шартрського [Thierry of Chartres, 1971: p. 581] та П’єра Абеляра 

[Peter Abelard, 1969: p. 489].
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Трійці. Максимум, чого може досягти людина, — це висловлювати свої 

судження про неї правильно в межах того, що ми можемо пізнати само-

стійно або через Одкровення.

Саме спираючись на аналіз Святого Письма, Авґустин показує, що 

Бог-Отець породив Сина (Genuit, звідси термін generatio; «Про Трійцю», 

ІІ, 2, 4), а Дух Святий походить від Отця (procedit, звідси processio; ІІ, 2, 

5), і про них мовиться відносно (relative dicitur), оскільки стосується обох 

(V, 11, 12). Таким чином, він обґрунтовує саме католицьку версію Трійці. 

Більш чітко Авґустинове розуміння Трійці викладено у творі «Про хрис-

тиянську доктрину» (І, 5): «В Отці є єдність, у Сині — рівність, у Святому 

Дусі — гармонія: і всі ці троє є одним через Батька, рівними через Сина, 

пов’язаними через Духа Святого» 3 .

Книги з ІХ до ХІІ трактату Авґустина «Про Трійцю» присвячені по-

ясненню таїнства Трійці через порівняння її з людиною. Людина була ство-

рена за «образом та подобою» Бога («imago et similitudine», Бт 1: 26), тому 

Авґустин шукає сліди Трійці саме в ній («Про Трійцю», VII, 6, 12). Його 

основні вимоги до віднайденої подоби полягають у тому, щоб вона від-

творювала і єдину субстанцію Трійці, і три особи, одна з яких походить 

від іншої, а третя — від перших двох.

Ще до Авґустина інші мислителі намагалися пояснити Трійцю, зверта-

ючись до феноменів видимого світу: вогонь, що запалюється від іншого 

вогню, різні кольори одної веселки, джерело, потік та вода, сонце, промінь 

та світло [Poirel, 2002: p. 270]. Григорій Назіанин також порівнює Трійцю із 

сім’єю Адама, Єви та Сифа 4. Однак, на думку Авґустина, з усіх творінь, що 

містять у собі сліди творця, саме душа є найдосконалішим образом Бога.

Пояснюючи Трійцю, Авґустин спирається спершу на уявлення про 

любов як структуру, що складається з «того, що любить, того, кого люблять, 

і їхньої любові» («amans et quod amatur et amor») («Про Трійцю», VIII, 10, 

14). У пошуках Трійці Авґустин звертається до базових властивостей люд-

ського розуму, таких як пам’ять, пізнання та любов («розум пам’ятає 

себе, пізнає себе та любить себе»  5, XIV, 8, 11). Отож, Авґустин шукає від-

повідну структуру в людині та знаходить її у трійці розуму, знання та лю-

бові (mens, notitia, amor) (IX, 12, 18). Особа Отця порівнювано з розумом, 

Си на — зі знанням, причому не просто зі знанням, а з усвідомленням, 

3 «In Patre unitas, in Filio aequalitas, in spiritu sancto unitatis aequalitatisque concordia: et 

tria haec unum omnia propter Patrem, aequalia omnia propter Filium, connexa omnia 

propter Spiritum sanctum».
4 Третій син Адама та Єви, який народився вже після смерті Авеля (Бт 4: 25) [Margerie, 

1975: p. 369].
5 «Mens meminit sui, intelligit se, diligit se», dilectio — вища форма любові, повага, захоп-

лення.
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своєрідною самосвідомістю, Святий Дух — з любов’ю (точніше потя-

гом, що виникає між розумом і знанням). Розум любить себе, а любов 

передбачає самопізнання, звідки й беруться три члени трійці (IX, 3, 3). 

Авґустин також порівнює Трійцю з пам’яттю, розумінням та волею (me mo-

ria, intelligentia, uoluntas) (X, 12, 19). Матіас Перкамс завважує, що ці три 

компоненти випливають зі знання, яке кожна людина має від природи, 

незалежно від тілесного досвіду [Perkams, 2006: p. 905—906]. На нашу дум-

ку, ця метафора є навіть кращою за попередню тріаду (розум, знання, 

любов), адже якщо ми пояснюємо Трійцю як пам’ять, розуміння та волю, 

то розум тут виражає її єдину сутність, а пам’ять, розуміння та воля — 

йо го невіддільні атрибути.

Також варті уваги окремі моменти вчення про Трійцю, що будуть ви-

користані пізніше. Наприклад, друга особа Трійці (Син), або ж, згідно з 

аналогією Авґустина, знання, ототожнюється зі Словом, яке народжуєть ся 

всередині нас («Про Трійцю», ІХ, 7, 12). Джерело такого порівняння зна-

ходимо в Євангелії від Івана 6: «І Слово стало тілом, і оселилося між нами…» 

(Ів 1: 14) (див.: «Сповідь», VII, 9, 13—14, де Авґустин, аналізує цю цитату). 

Також у праці «Про християнську доктрину» (І, 8) Авґустин описує Бога 

як вічну незмінну Мудрість (Sapientia), яка стоїть над світом і яка втіли-

лась у плоті й жила між нами, подібно до того, як набувають фізичної обо-

лонки слова, що їх ми вимовляємо («Про християнську доктрину», І, 13).

Також, слід зауважити, що Авґустин вживає термін подібність (si mi li-

tudo) 7. Зокрема, він говорить: «Але ж не повністю рівним був той образ 

Божий (людина. — І.Л.) і не є від нього народжений, але ним створений, 

а причина цього є в тому, що образ вказує на «<створене> по образу», тоб-

то на те, що не є цілковито рівним (aequatur parilitate), але що наближаєть-

ся як певна подібність (similitudо)» 8. Далі він звертається до аналізу еле-

ментів свідомості людини, щоб знайти в ній відповідники Трійці. Очеви-

дно, що саме наявність трьох елементів та можливість їх походження одне 

від іншого є основним критерієм для встановлення подібності в Авґусти на. 

Однак, хоч він і вживає поняття «подібність» багато разів і користується 

ним зокрема для обґрунтування доцільності пошуку Трійці саме в людині, 

ми не знаходимо ані визначення цього поняття, ані тематизації його як 

технічного терміна в Авґустина. Зауважимо, що в Авґустина йдеться про 

подібність створеного (людини) до її творця.

6 Цитати з Біблії даємо в перекладі Івана Хоменка, який є ближчим до латинського 

перекладу.
7 Про переклад цього терміна див.: [Листопад, 2010: с. 87—88].
8 «Sed quia non omnimodo aequalis fiebat illa imago dei tamquam non ab illo nata sed ab eo 

create, huius rei significandae causa ita imago est ut ad imaginem sit, id est non aequatur 

parilitate sed quadam similitudine accedit» («Про Трійцю», VII, 6, 12).
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Дивним може видатися той факт, що Авґустина, який був одним з 

найбільш читаних авторів латинського Середньовіччя, рідко згадують до-

слідники схоластичної філософії. Частково це можна пояснити тим, що 

стиль його творів асоціюється більшою мірою з інтуїтивними пошуками 

містиків, ніж із раціональними умовиводами. Утім, позиція Авґустина 

була імпліцитно присутня в схоластичних трактатах завдяки мислителю, 

який сформулював окремі ідеї Авґустина мовою схоластичної логіки. Іде-

ться про Северина Боеція та його «Теологічні Трактати». Зокрема, у тракта-

ті «Про Трійцю», щоб відповісти на основне питання твору: «Як можливе 

існування різниці (трьох осіб) в Бозі?», Боецій іде тим же шляхом, що й 

Авґустин в однойменному творі. Він розглядає категорії Аристотеля та 

робить висновок щодо можливості їх застосування в мовленні про Бога 

(Боецій, «Про Трійцю», IV, 44—98; Авґустин, «Про Трійцю», 5, 5, 6; 5, 8, 9). 

Як і для Авґустина, для Боеція важливо пояснити, що Трійця має одну 

субстанцію, хоч ми і говоримо про неї як про три особи (Боецій, «Про 

Трійцю», I, 7—9; V, 50). Інший його трактат «Про те, чи ”Отець”, ”Син” і 

”Дух Святий” є предикатами Божества за субстанцією», що відповідає на 

те саме питання, що й твір «Про Трійцю», є, за висловом Ґенрі Чадвіка, 

«ніби мозаїкою із фраз Авґустина» [Боецій, 2007: c. 110] 9. Як творець 

схоластичного стилю Боецій викладає ідеї Авґустина точно та лаконічно, 

використовуючи створену ним же на основі «Органону» Аристотеля ла-

тинську термінологію. У ХІІ столітті «Теологічні трактати» та інші твори 

Боеція увійшли до програми навчання теологічних шкіл. Сліди їхнього 

впливу помітні в «Теологіях» Абеляра, а більшість відомих наразі творів 

Тьєрі Шартрського та Ґільбера Поретанського є коментарями до «Те о-

логічних трактатів» Боеція. Якщо до ХІІ століття філософська та наукова 

думка Середньовіччя розвивалася повільними темпами, зокрема через 

брак освіченості, й невеликі за обсягом «Теологічні трактати» Боеція вва-

жалися достатнім джерелом для вивчення теології, то культурний ренесанс 

ХІІ століття стимулює звертання до більших за обсягом та складніших за 

своєю мовою творів, написаних класичною латиною. Отже, можна спо-

стерігати подвійну присутність ідей Авґустина на інтелектуальному обрії 

ХІІ століття: пряму та опосередковану через твори Боеція.

Вище ми описали окремі філософські та теологічні елементи трині-

тарного вчення Авґустина, на які спиратиметься подальша традиція. Ми 

вважаємо за необхідне розглянути також природу зв’язку Бога зі світом у 

творах Авґустина та Боеція. На нашу думку, у християнській теології саме 

9 Вплив творів «Про Трійцю» та «Про Град Божий» Святого Авґустина помітний також 

у трактаті Боеція «Про католицьку віру», однак останній не входив до усталеного в 

Середньовіччі канону творів Боеція [Боецій, 2007: c. 117—121].
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цим визначається канонічність учення в християнській традиції. Адже 

Бог є творцем усього сущого, але водночас і найбільшою таємницею. Від 

нього все походить, але ми самі достеменно не знаємо, яким він є. Таким 

чином, Бог має бути достатньо близьким до світу, щоб його створити, але 

достатньо далеким, щоб залишатися для нас таємницею. Розгляньмо, як 

розв’язували цю проблему Авґустин та Боецій.

Авґустин викладає своє розуміння природи зв’язку Бога і світу в 

«Сповіді» (VII, 11, 17). Він каже, що все, що є нижче Бога, є остільки, 

оскільки є від Бога. І навпаки, якщо чогось немає, то це тому, що воно не 

є тим, чим є Бог. Таким чином, буття світу має ту ж природу, що буття 

Бога. Бог є незмінним, тому існує істинно. Усе інше мінливе й існує на-

стільки, наскільки пов’язане з Богом. Отже, тільки Бог має істинне бут-

тя, буття всього іншого несамостійне, неповноцінне, залежне від буття 

Бога. Згадаймо тепер тринітарну доктрину Авґустина. А саме той факт, що 

між Богом як Трійцею та світом є певна подібність. Зважаючи на те, що світ 

залежить від Бога на онтологічному рівні, видається доцільним шукати 

подібності між Трійцею і світом на рівні поняттєвому. Фактично Авґус-

тин шукає у творінні сліди творця, звідси й сама ідея аналогій. Таким чи-

ном, згідно зі вченням Авґустина, Бог є творцем світу, оскільки він надає 

світові його буття, тобто він пов’язаний з ним онтологічно. Але Бог є за-

гадкою, бо його буття є досконалим, а буття світу — ні, тому ми можемо 

лише намагатися зрозуміти його за допомоги аналогій.

Схожу, але дещо складнішу теорію знаходимо в «Теологічних трак-

татах» Боеція. Він розділяє буття на дві складові: esse (буття) та  id quod est 

(те, що є) («Про гебдомади»). Перше є буттям речі, яка походить, друге — 

джерелом буття. У простих речей, якими є, наприклад, форми, перше та 

друге збігаються; у складних — це два окремі компоненти, як, наприклад, 

буття тіла — це його форма, від якої походить буття (id quod est) та мате-

рія (esse) («Про Трійцю», ІІ, 28—40). Таким чином, Боецій установлює ме-

тафізичну картину світу, визначальною рисою якої є наявність джерела 

буття (Бога) та речей, буття яких походить із джерела. Бог є простим, тому 

його буття (esse) є тим, що він є (id quod est). Буття всіх інших речей роз-

кладається на їхнє власне буття (esse) та буття, яке є джерелом їхнього 

буття (id quod est). Істинне буття має лише Бог, який є тим, чим він є 

(«Про Трійцю», ІІ, 30—31), усі інші речі тільки походять від нього. Таким 

чином, згідно зі вченням Боеція, Бог пов’язаний зі світом, бо є джерелом 

буття. Але водночас він і відрізняється від речей. Буття Бога є простим, 

бо він є джерелом власного буття, а буття речей — складним, бо джерелом 

їхнього буття є Бог.

Наразі ми описали такі елементи доктрини Авґустина, як учення про 

подібність елементів свідомості людини (розум, знання, любов; пам’ять, 
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розуміння, воля) та Трійці, про трактування Трійці як Єдності, Рівності й 

Гармонії, що відображає католицький варіант тринітарної доктрини, та 

експліковане з Біблії ототожнення другої особи Трійці зі Словом та Муд-

рістю Бога. Також ми зауважили присутність в Авґустина поняття поді-

бності, визначення якого він, однак, не пропонує. Нарешті ми взяли до 

уваги, що тринітарна доктрина Авґустина фіґурує у ХІІ столітті як прямо 

(у вищезгаданих творах), так і опосередковано (у творах Боеція).

Підсумовуючи доктрини двох основоположників християнства, ми 

мо жемо зауважити, що як Авґустин, так і Боецій розглядали Бога як дже-

рело буття, як єдину істоту, що володіє істинним буттям. Бог є творцем, і 

оскільки він є джерелом буття, то має щось спільне з творінням. Але його 

буття є досконалішим, ніж буття світу, і в цьому полягає його відмінність 

від світу, і саме тому його природа лишається для нас таємницею. Саме 

такий підхід, на нашу думку, вможливлює обґрунтування  аналогії як спо-

собу осягнення природи Бога у випадку Авґустина і застосування до Бога 

категорій Аристотеля у випадку Боеція. Адже кожен із них вважав, що 

буття Бога має щось спільне з буттям світу, який був створений Богом і по-

ходить від нього.

Роль платонізму 
в генезі філософії ХІІ століття
Теологію ХІІ століття, як і середньовічну теологію 

в цілому, важко зрозуміти без з’ясування культурного та наукового кон-

тексту її розвитку. Для сучасного читача важко збагнути сенс міркувань 

про поєднання трьох осіб в одній субстанції, або про єдину особу Христа, 

що перебуває у двох природах — людській та божественній, тоді як для 

мислителів тієї епохи ці питання випливали з уявлень про фізичний та 

моральний устрій Всесвіту, а відповіді на них надавали смисл існуванню 

всього сущого. 

Саме тому варто звернути увагу на те, що ХІІ століття вирізняється 

з-поміж інших періодів розвитку середньовічної культури. У цей час має 

місце так званий ренесанс — період активного економічного та культур-

ного розвитку, що стимулює формування інтелектуальних спільнот — 

шкіл, і деякі з них у ХІІІ столітті стають університетами [Verger, 1996: p. 98]. 

У межах цих спільнот відбувається опрацювання та систематизація дже-

рел, які перебували у вжитку ще від початку латинського Середньовіччя. 

Розглядаючи ХІІ століття як окремий період, дослідники часто вка-

зують на те, що основним джерелом для філософського синтезу того часу 

були праці Платона [Chenu, 1976 : p. 108; Lemoine 1998]. Разом із тим варто 

пам’ятати, що присутність автентичних праць Платона у ХІІ столітті 

зводилась до одного уривку з «Тимея» і текстів пізньоантичних та ран-
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ньосередньовічних авторів, які застосовували елементи його доктрини 

для розвитку власних учень [Lemoine, 1998: р. 46—63]. Таке передання 

думки Платона Раймонд Клібанський назвав «непрямим платонізмом»  

[Klibansky, 1981: р. 22].

Одну зі спроб класифікації спадку платоніків було зроблено Стефаном 

Ґершем [Gersh, 1986]. Досліджуючи послідовників Платона, що писали ла-

тиною у хронологічних межах до VII століття включно, він зауважує, що в 

дослідницькій літературі усталився умовний поділ їх на платонізм та нео-

платонізм. До першої категорії він відносить Тертуліана, Лактанція, Ар-

нобія, Цицерона, Сенеку та Апулея, до другої — Халкідія, Маріуса Вік то-

рина, Амвросія, Авґустина, Макробія, Марціана Капелу, Боеція, Присціана 

та деяких інших [Gersh, 1986: p. 25—26]. Якщо платонізм, за Ґершем, по-

лягає в рецепції вчення Платона, то в неоплатонічних доктринах реальність 

складається з іпостасей (Одне, Інтелект, Душа та чуттєвий світ), також  їм 

властивий дуалізм матеріального і духовного світів. Причому останній світ 

духовний, будучи від початку трансцендентним матеріальному, прагне ста-

ти йому іманентним [Gersh, 1986: p. 27, 42] 10, тобто фактично йдеться про 

походження одного світу з іншого через вищезгадані іпостасі.

Неоплатонічні мотиви були присутні також у працях Авґустина та 

Боеція. У їхніх доктринах ішлося про походження всього, що існує, від 

Бога, що нагадує неоплатонічну доктрину еманації — походження світу з 

єдиного. Ця неоплатонічна схема має бути поєднана з християнським 

ученням про Бога як творця, який сам по собі є непізнаваним. Згідно з 

Авґустином, буття Бога є досконалішим, стабільнішим, ніж буття речей у 

світі. У Боеція Бог розглядався як джерело буття, яке становить єдине 

чисте буття. Таким чином, Бог мав частково ту саму природу, що і світ 

[Erismann, 2011:  p. 297]. 

Учення про трійцю непогано поєднується з неоплатонізмом, адже в 

обох випадках ідеться про походження. У випадку Трійці, особи походять 

одна від одної. Однак важливим для християнства є дотримання межі між 

Богом і світом 11, щоб не порушувати догмат про непізнаваність Бога. 

Адже якщо Бог матиме ту саму природу, що й світ, то він володітиме такими 

10 Власне, він називає ще третю ознаку неоплатонізму — генетичну (те, що неопла-

тонізм є синтезом попередніх філософських традицій, а саме платонічної, аристо-

телічної та стоїчної [Gersh, 1986: p. 29]), але ми не вважаємо її суттєвою для нашого 

дослідження.
11 Ця межа була окреслена, наприклад, у творі, що з’явився в першій половині ХІІ сто-

ліття, і від початку ХІІІ та фактично до кінця Середньовіччя вважався каноніч ним, — 

у «Сентенціях» Петра Ломбардського. Так, гл. 8, кн. 1 «Сентенцій» присвячена пи-

танням про незмінність Бога, про те, що він не може бути суб’єктом предикації та що 

в ньому нема нічого, що не було б ним [Petri Lombardi, 1841], тобто фактично йдеть-

ся про те, чим Бог відрізняється від світу.
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його якостями, як мінливість та минущість, а отже, не зможе виконува ти 

роль метафізичного ґаранта існування світу.

Публічні дискусії з цього питання мали місце вже на початку ХІІ сто-

ліття. Наприклад, однією з причин засудження Абеляра на соборі 1121 ро-

ку у Свасоні стало те, що він порівнює Святий Дух із Душею Світу, про 

яку йдеться в «Тимеї» Платона [Jolivet, 1997: p. 121]. Адже, за Платоном, 

Душа світу є створеною, а звідси створеною є одна з персон Трійці. Таким 

чином, зникає межа між творцем і творінням, й виходить, що Бог має ту 

саму природу, що і світ 12.

Вище ми зауважили, що на початку ХІІ століття розвивається мате-

матичний підхід до визначення Трійці. Ми також описали вчення, що 

вплинули на його розвиток (елементи доктрини Авґустина, неоплатонізм) 

та теологічні умови, яким він мав відповідати (християнське вчення про 

Бога як творця та про його непізнаваність). Далі ми розглянемо суть ма-

тематичного підходу і спробуємо відповісти на питання, чому ці доктрини 

не було сприйнято в подальшій теологічній традиції.

Тринітарна доктрина 
Тьєрі Шартрського

Тьєрі Шартрський († 1150) — представник однієї з 

найвпливовіших філософських шкіл ХІІ століття. Мислителі, яких по-

в’язують із цією школою (Бернард Шартрський, Ґійом з Коншу, Ґільберт з 

Пуатьє та Йоан Солсберійський), запропонували власні метафізичні та 

натурфілософські системи, виходячи з платонічної традиції [Lemoine, 

1998]. Перше сучасне видання творів Тьєрі Шартрського було здійснене 

Ніколасом Герінґом у 1971 році [Thierry of Chartres, 1971] 13. На думку Ге-

рінґа, більшість зібраних у цьому виданні творів («Commentum», «Lectio-

nes» та «Glosa», причому всі три твори є коментарем до трактату «Про Трій-

цю» Боеція та «Трактату про шість днів творіння») можна або приписати 

безпосередньо Тьєрі, або вважати конспектом його лекцій [Häring, 1971: 

p. 23]. Серйозні сумніви Гарінґ висловлює щодо «Трактату про Трійцю» 

та «Glosa Victorina» [Häring, 1971: p. 33, 45], які, на його думку, належать 

комусь із його учнів.У своїх коментарях до Боецієвого твору «Про Трійцю» 

Тьєрі, звісно ж, приділяє увагу вченню самого Боеція, однак, коментуючи 

12 Абеляр уточнював, що це вчення давніх філософів треба розуміти радше як міф, тобто 

метафорично [Abelard, 1978: p. 39—42]. Таким чином, насправді звинувачення в єресі 

були в цьому випадку безпідставними.
13 Власне, інші видані на сьогодні твори Тьєрі, а саме його коментарі до «Риторики» 

Аристотеля та поема «Гептатеукон» не стосуються тринітарної доктрини, тому ми не 

беремо їх до уваги.
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окремі уривки, подекуди досить сильно відступає від змісту трактату Бое-

ція, щоб сформулювати власне вчення про Трійцю.

Ми збираємося розглянути три праці Тьєрі («Commentum», «Lectiones» 

та «Glosa»), оскільки в них сформульовано його вчення про Трійцю. Хо-

тілося б завважити, що «Commentum», на нашу думку, відрізняється від 

«Lectiones» та «Glosa», адже саме в цьому творі викладено вчення Тьєрі 

про матерію та форму, тоді як два інші концентруються на математичному 

аспекті тринітарного вчення. Саме «Commentum» ми вибрали для аналізу 

філософських аспектів доктрини Тьєрі.

У «Commentum» Тьєрі зосереджується на фразі Боеція: «Всяке буття — 

від форми» (Боецій, «Про Трійцю», ІІ, 21). Він детально розглядає питання 

про те, яким чином усе походить від Бога, включно з породженням осіб у са-

мій субстанції Бога. Про Трійцю він зазначає: «Народжує, отже, Єдність Рів-

ність Єдності, тож однією і тією самою річчю є Єдність та Рівність Єд нос ті. 

Адже Єдність є Отцем, оскільки народжує, і Сином, оскільки народжу єть-

ся» 14 («Commentum», 78, 98—1), а також: «Все, що є, існує, оскільки є одне 

числом. Отже, все, що є одним, прагне бути. Для нього є необхідним уника-

ти поділу. З цього можна зробити висновок, що оскільки Єдність уникає 

поділу, то Рівність воліє Єдності, а Єдність — Рівності. Любов же є зв’язком 

Рівності з Єдністю та Єдності з Рівністю існування» (80, 62—66) 15.

Фактично Тьєрі називає три особи Трійці Єдністю, Рівністю та Лю бов’ю, 

або Зв’язком (Unitas, Equalitas та Amor, або Connexio), що дуже нагадує роз-

глянуту раніше Трійцю Авґустина (Єдність, Рівність та Гармо нія). Різницю 

між першими двома і третьою особою Трійці Тьєрі пояснює тим, що ця третя 

особа Трійці — Любов — не народжується (gignitur), але походить (procedit) 

(«Commentum», 80, 67—72). Разом із тим, Тьєрі називає другу особу Трійці — 

Рівність — Мудрістю (Sapientia) (78, 4—8), а та кож Світ лом (чи радше сяян-

ням — Splendorem). Щоб обґрунтувати останній епітет, він посилається на 

Євангеліє від Івана (Ів 1: 9): «Справжнє то було світло — те, що просвітлює 

кожну людину. Воно прийшло в цей світ» («Com mentum», 78, 9—12). 

В «Lectiones» Тьєрі коментує твердження «Оскільки Отця й Сина 

присуджуємо за відношенням…» (Боецій, «Про Трійцю», V, 33—34) і роз-

глядає «математичний» спосіб говорити про Трійцю, походження якого 

приписує святому Авґустинові (і навіть цитує відповідний уривок зі твору 

«Про християнську доктрину» («Lectiones», 224, 44—43). Однак цього разу 

14 «Gignit ergo unitas aqualitatem unitatis ita tam ut res eadem sit unitas et aqualitatem 

unitatis. Unitas ergo in eo quod gignit pater est: in eo quod gignitur filius est».
15 «Omne enim quod est ideo est quia unum numero est. Omne ergo quod est unum esse 

desiderat. Necesse ergo est ut diuisionem fugiat. Concludatur itaque ut quoniam unitas 

diuisionem refugit, et unitatem equalitas diligit et equalitatem unitas. Amor igitur quidam 

est et connexio equalitatis ad unitatem et unitas ad essendi equalitatem».
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він мотивує народження другої особи таким чином: «Єдність, згідно з 

думкою математиків, народжує з себе будь-яку множинність» (224, 46), або ж 

«Перша рівність віднаходиться у помноженні єдності в собі» (225, 55—56). 

Третя особа утворюється, оскільки перші дві особи, єдність та рівність, жа-

дають (appetunt) одна одну, і вона становить їхній зв’язок (225, 64—66). 

У «Glosa» Тьєрі коментує той самий уривок з Боеція, що й у «Lectio-

nes». У цьому творі він також посилається на математичне визначення 

Трійці Авґустина, згідно з яким три особи — це Єдність, Рівність та Зв’язок 

(«Glosa», 297, 38—40). Разом із тим, Тьєрі додає, що Єдність породжує 

Єдність, чим і створює відмінність (alteritas), а саме породження (genera-

tio) створює множення (multiplicatio) (297, 41—45). Третю особу також трак-

товано як зв’язок перших двох (297, 62—64).

У кожному зі своїх коментарів до праці «Про Трійцю» Боеція Тьєрі ви-

користовує формулу Трійці, запропоновану Авґустином у творі «Про хрис-

тиянську доктрину». Як і Авґустин, він називає другу особу Трійці, Сина, 

Мудрістю, і також звертається до Євангелія від Івана, хоча не для того, щоб 

обґрунтувати називання Сина Словом та Мудрістю, як це робив Авґустин. 

Завважмо також, що він використовує таке поняття, як «множення», а та-

кож називає визначення Трійці, запропоноване Авґустином, математич-

ним. Дослідник Шартрської школи Едвард Жуно вказує, що породження 

першою особою другої можна виразити формулою: 1 × 1=1 [Jeauneau, 1973: 

p. 94]. Ми вважаємо, що так можна пояснити і розуміння Тьєрі проблеми 

Трійці в цілому. Тоді перше 1 — Єдність, друге 1 — рівність єдності, × — їх-

ній взаємний зв’язок, а останнє 1 — єдина субстанція Трійці.

Термін подібність (similitudo) Тьєрі вживає лише кілька разів [Thierry 

of Chartres, 1971: p. 617]. Причому в більшості випадків ідеться про подіб-

ність як властивість персон Трійці, що є основою для предикації їхніх імен 

(«Отець», «Син» та «Дух Святий») [Thierry of Chartres, 1971: p. 114, 54—58; 

p. 183—84, 30—53; p. 244, 83—85].

Розгляньмо тепер метафізичну складову думки Тьєрі Шартрського. 

На гадаємо, що в першому з розглянутих нами коментарів «Commentum» 

Тьєрі пояснює фразу Боеція: «Всяке буття — від форми». Спочатку він 

пропонує власне бачення Всесвіту: «Отже, за Платоном, є два начала 

речей: акт, звісно ж без можливості, тобто Бог, або необхідність, і — ніби 

протилежно розташована — матерія, тобто можливість. Між ними, як між 

двома краями, розташовані форми речей та актуалії. Форми ж речей схо-

дять від Бога як від першого начала. Актуалії підлягають формам. А можли-

вість, тобто матерія, підлягає актуаліям» 16 («Commentum», 77, 70—75). Саме 

16 «Sunt igitur secundum Platonem duo rerum principia:  actus scilicet sine possibilitate i.e. deus 

uel necessitas et — quasi ex aduerso posita — materia i.e. possibilitas. Inter hec autem quasi 
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в такому контексті Тьєрі звертається до тринітарної доктрини: «Отже, 

від цієї святої та найвищої Трійці сходить трійця постійних. Єдність, за-

вдяки тому, що вона є Єдністю, створює матерію. Рівність Єдності, завдяки 

тому, чим вона є, — форми речей. З того, що є любов та зв’язок, утворю-

ється дух» 17 (80—81, 82—85). 

Таким чином, три особи Трійці, відповідно до Тьєрі Шартрського, 

створюють матерію, форму та дух. Далі він уточнює, що Єдність породжує 

інакшість (alteritas), а отже, можливість змінюватися (mutabilitas); саме та-

кими характеристиками, за Тьєрі, володіє й матерія («Commentum», 81, 

86—92). Про форму Тьєрі пише: «… справедливо кажуть, що від тієї простої 

божественної форми походять (emanare) форми всіх речей, оскільки через 

ту божественну форму кожна річ має рівність своєму існуванню (suam 

essendi equalitatem)» 18 (81, 1—3). І нарешті, дух Тьєрі пояснює як рух (motus), 

позаяк, на його думку, все, що рухається, до чогось прагне (81, 9—10). 

Тьєрі також наводить окремі пояснення щодо форми. На його думку, 

існує лише одна проста істинна божественна Форма («Commentum», 82, 

27—28). Вона є досконалістю (perfectio) та сукупністю (integritas, а також 

правильністю, чистотою) всіх форм (83, 52—54). Вона є одна, але через 

різноманіття її відображень (per speculorum diversitate) вважають, що форм 

багато (83, 70—74). Зокрема, множинність у світі з’являється завдяки по-

єднанню форми й матерії (82, 30—34). Все є завдяки формі, підсумовує 

Тьєрі, тоді як завдяки матерії все лише може бути й, таким чином, все по-

ходить із форми (84, 85—88).

Згідно із Тьєрі, Трійця є прототипом устрою світу, і саме з неї походять 

його основні елементи (форма, матерія та рух). Форма та матерія разом 

створюють множинність речей, але, разом із тим, істинна форма є одна — 

божественна форма, що є другою особою Трійці.

Відтак, у теологічній думці Тьєрі Шартрського ми можемо віднайти 

окремі елементи вчення Авґустина. Зокрема, Тьєрі відкрито посилається 

на його тринітарну формулу; він так само називає Сина Мудрістю, і ро-

бить розрізнення між породженням Сина і походженням Святого Духа у 

Трійці. Однак термін «подібність» Тьєрі вживає, коли йдеться про схо-

жість осіб Трійці між собою, а не щодо схожості творіння і творця, як ми це 

inter extrema sunt forme rerum et actualia. Forme namque rerum a deo quasi a primo 

descendunt principio. Formis uero subsunt actualia. Actualibus uero subest possibilitas i.e. 

materia».
17 «Ab hac igitur sancta et summa Trinitate descendit quedam perpetuorum trinitas. Unitas 

enim secundum hoc quod unitas est materiam creat. Formas uero rerum secundum hoc 

quod est unitatis equalitas. Ex eo quod amor est et connexio creat spiritus».
18 «Merito ergo ab illa simplici forma diuina rerum omnium forme emanare dicuntur quia 

iuxta formam illam diuinam unaqueque res suam habet essendi equalitatem».
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бачили в Авґустина. Водночас елементи метафізичного вчення Тьєрі, ви-

кладені нами вище, можуть бути сприйняті в рамках платонічної філосо-

фії 19, адже йдеться фактично про дві реальності — Трійцю і створений світ, 

причому перша виступає прототипом другої. Також Тьєрі заторкує власти-

ве платонізмові питання щодо утворення множинності у світі, бо, згідно з 

його вченням, Бог є формою, або ж необхідністю, а множинність з’являєть-

ся завдяки діяльності інших осіб Трійці.

Тринітарна доктрина 
Ашара Сен-Вікторського
Ашар Сен-Вікторський († 1171) — маловідомий до 

недавнього часу представник Сен-Вікторської школи, учень Гуґо Сен-

Вікторського. В одному зі своїх творів «Про єдність Бога та множинність 

творіння» Ашар приділяє багато уваги питанням, пов’язаним із Трійцею, 

хоча пояснення її не є головним завданням його твору.

Твір Ашара поділяється на дві частини, що не відповідають його 

формальному поділу на два трактати [Листопад, 2010: с. 82]. У першій час-

тині («Про єдність», І, 1—36) Ашар міркує про природу Бога, виходячи з 

філософських та теологічних засновків, у другій частині (І, 37—ІІ, 21) зо-

середжується на походженні всього, що існує, від Бога. Якби ми сьогодні 

спробували сформулювати запитання, на яке відповідав Ашар у праці 

«Про єдність», то воно звучало б так: «Яким чином можливий зв’язок між 

єдиною божественною природою та множинністю у світі?» Фактично у 

першій частині твору «Про єдність» Ашар викладає своє розуміння при-

роди Бога та існування множинності в ньому, що з необхідністю відсилає 

до Трійці, у другій ідеться про відповідність множинності у світі чуттє-

вому та інтеліґібельному (хоча й це не виключає звертання до теологічних 

вчень, зокрема тринітарної та христологічної доктрин). 

Щоб розв’язати проблему походження множинності, Ашар викорис-

товує поняття «подібність» (similitudo). Його міркування можна підсуму-

вати таким чином: речі схожі між собою, оскільки існує подібність, по-

дібність у створеному світі є часткова та недосконала, отже, існує повна й 

досконала подібність, що є її зразком, і вона перебуває в Богові [Листо пад, 

2010: с. 89], ця подібність є рівністю, рівність можлива тільки між одна-

ковими членами, а отже, у Трійці є множинність (утворена трьома осо-

бами), яка відіграє роль прототипу для множинності у світі («Про єдність», 

І, 1—11). Зауважимо, що Ашар говорить як мінімум про два види подіб-

ності: часткову, або недосконалу (серед речей створених), та повну, або 

19 Раймунд Клінбанський називає Тьєрі «втіленим» (reborn) Платоном ХІІ століття і 

Шартрської школи [Klibansky, 1981: p. 35].
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досконалу (в самому Богові) (ІІ, 3) [Листопад, 2010: с. 88]. Досконала по-

дібність є рівністю.

У зв’язку з цим варто звернути увагу на два моменти. По-перше, зв’ я-

зок між рівністю та подібністю можна визначити як причинно-на слід-

ковий, адже досконала рівність є зразком для недосконалої подібності. 

По-друге, в Ашаровому описі подібності присутня пропорційність: ре-

зультат порівняння між собою речей створених дає менший коефіцієнт 

досконалості, ніж результат порівняння між собою осіб Трійці. Ужите в 

такому контексті поняття подібності відсилає нас до середньовічних те орій 

аналогії [Ashworth, 2004], що були сформульовані переважно на основі 

текстів Аристотеля, а саме аналогії як схожості між Богом і творіннями й 

аналогії як пропорції. Уже в наступному столітті поняття аналогії набуло 

широкого вжитку, зокрема воно стало одним з центральних у філософії 

Томи Аквінського, а саме в тій її частині, де йшлося про співвідношення 

Бога і світу. Таким чином, поняття подібності набуває нового значення 

порівняно з тим, у якому його вживав Авґустин (хоч Ашар, що очевидно з 

його текстів, був знайомий із твором «Про трійцю» Авґустина [Achard de 

Saint-Victor, 1987: р. 264—265]). 

Ашар називає осіб Трійці Єдністю, Тим, що є їй рівне, та Рівністю 

(«Про єдність», I, 14). Як бачимо, він модифікує визначення Авґустина. Це 

можна пояснити тим, що для віднайдення формули Трійці Ашар кори-

стується логічними поняттями. Рівність він розуміє як властивість іден-

тичних членів, якими є три особи Трійці. Власне перші два члени є рівними 

між собою, а третій є їхньою властивістю. Але особливість рівності, на дум-

ку Ашара, полягає в тому, що вона може бути рівною сама собі (І, 10—11). 

Саме це уможливлює рівноцінність трьох осіб Трійці, адже Рівність є рів-

ною їм усім (Єдності, Тому, що є рівним їй, та Собі самій). Ми вважаємо 

за можливе записати тринітарну формулу Ашара Сен-Вікторського так: 

E(u
1
, u

2
), де E — Рівність, u

1 
— Єдність, а u

2
 — Те, що є їй рівне.

Як і Авґустин, Ашар уживає терміни «походження» (processio) та «поро-

дження» (generatio). Він, проте, явно надає перевагу першому, вживаючи його 

у двох значеннях: походження всередині Трійці («Про єдність», І, 15; І, 28), та 

походження всього, що існує, від Бога (ІІ, 3). Причому перше значення цього 

терміна вживається не стосовно Отця, Сина та Святого Духа, а стосовно 

Єдності, Того, що їй рівне, та Рівності, тобто логічного, а не теологічного ви-

значення Трійці. Про породження Ашар згадує всього одного разу (І, 29), на-

голошуючи, що це поняття варто застосовувати до істот живих, чуттєвих, а 

не до Бога, якому підходять тільки імена Отця та Сина (а не породжувача 

та народженого), позаяк передають зв’язок радше духовно вищого ранґу.

У другій частині праці «Про єдність» Ашар вже не звертається до сво-

го визначення Трійці. Він зосереджується на викладі теорії форм. Власне 
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спершу він завважує, що всім створеним речам передують три види під став: 

фінальні (finales), формальні (formales), або зразкові (exemplares), та експлі-

каторні (explicatrices) (І, 39). Але зрештою виходить так, що більша частина 

його твору (I, 43—50, II, 1—15) присвячена саме формальним підставам.

Ашар описує форми як зразки створених речей («Про єдність», І, 

43—44) . Вони існують у Бозі і, згідно з ученням Ашара, їх там є набагато 

більше, ніж речей у світі: «окремі індивіди є там розрізнені через не-

скінченну кількість форм… і через нескінченну кількість рівнів тих форм. 

Небо, яке тут є тільки кругле, там є трикутне, квадратне, і так до нескін-

ченної кількості фіґур усіх способів» 20 (І, 45). До форм також відносяться 

універсалії, які є прообразом окремих класів речей (ІІ, 8).

Далі Ашар говорить про те, що всі форми перебувають у Слові Бога, 

яке є божественною Мудрістю, або ж другою особою Трійці — Сином, а 

точніше його інтелектом («Про єдність», ІІ, 1). Для викладу цієї теорії 

він також звертається до перших рядків Євангелія від Івана: «Споконвіку 

було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було — Бог» (Ів 1: 1) («Про 

єдність», ІІ, 1). Ашар розрізняє три види форм: Першу форму, форми в 

інтелекті та форми в акті. Останні два види він називає ідеями та ейдоса-

ми (ІІ, 13—15).

Таким чином, учення Ашара про форми можна розглядати як теорію 

походження всього, що існує, з першоджерела. Таким першоджерелом є 

Бог, а точніше його Мудрість, або ж інтелект Сина. Від нього походять усі 

інші форми, які є прототипами створених речей.

Щодо двох інших видів підстав — фінальних та експлікаторних, то 

про останні Ашар зрештою нічого не говорить (це може бути пояснено 

тим, що твір або лишився недописаним, або якась його частина зрештою 

зникла [Poirel, Sicard, 2008: p. 511]). Фінальні підстави, або ж причини 

(causae) Ашар описує в главах ІІ, 16—21 трактату «Про єдність» і ствер-

джує, що існує перша Причина,  від якої походять усі інші (ІІ, 17).

Порівнюючи вчення Ашара та Авґустина, ми можемо побачити знач-

ну схожість між їхніми доктринами. Ашар використовує тринітарну фор-

мулу Авґустина, звертається у своїх міркуваннях до поняття «подібність» 

(хоч воно і набуває нового, логічного значення), а також називає другу 

особу Трійці — Сина — Божественною мудрістю. На відміну від Авґус ти-

на, Ашар не вживає терміни «походження» та «породження», щоб роз-

різнити відношення Отця та Сина і цих двох до Духа Святого. Він описує 

обидва відношення одним терміном — «походження». У філософії Ашара 

20 «Singula quoque individua per infinitas ibi distincta sunt formas, et per ejusdem formae 

gradus infinitos. Caelum enim quod hic est non nisi rotundum, ibi est triangulum, ibi est 

quadratum et usque in infinitum modis omnibus figuratum».
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ми також можемо віднайти елементи  платонічної традиції, а саме: він шу-

кає витоки множинності світу (що типово для неоплатоніків) і доходить 

висновку, що початкова множинність перебуває в Богові (що доволі нети-

пово, адже Бога у платонічній традиції вважають радше єдиним [Poirel, 

Sicard, 2008: p. 505]), також він розвиває вчення про походження різнома-

ніття форм від єдиної першої форми.

Математичний підхід 
у теологічній традиції
Розглядаючи відтак тринітарні доктрини Ашара 

Сен-Вікторського та Тьєрі Шартрського, ми можемо побачити, що вони 

обоє спираються на відповідне вчення Авґустина. Окрім запозичення 

математичної формули Трійці, у їхніх доктринах з’являються також такі 

елементи, як учення про подібність (у Ашара), розрізнення породження 

Сина і походження Духа Святого від Отця та Сина (у Тьєрі), називання 

Сина Мудрістю та посилання на перші рядки Євангелія від Івана (що 

більшою мірою властиво Ашарові, але з’являється також у Тьєрі; хоч усі 

три мислителі й цитують різні рядки цього Євангелія, але всі вони лиша-

ються в межах уривку, де йдеться про Слово, І: 1—14).

Завважмо, що рецепція тринітарної доктрини Авґустина у ХІІ століт-

ті не зводиться до творів Ашара, Тьєрі та математичної формули Трійці.  

Наприклад, Абеляр та Гуґо Сен-Вікторський розвивають іншу його ідею — 

можливість пояснювати Трійцю за допомоги чогось, що є їй подібне 

[Buytaert, 1974 ; Poirel, 2002], як це робив Авґустин, порівнюючи три особи 

Трійці з елементами свідомості людини. Зокрема, вони говорять про Трійцю 

як про могутність, мудрість та благість (potentia, sapientia, benignitas) Бога. 

Схожі ідеї з’являються пізніше у творах Альберта Великого, Томи Ак він-

ського та Бонавентури. Традиція говорити про Трійцю таким чином дістала 

назву тринітарних апропріацій [Poirel, 2002: p. 280] 21.

Філософські вчення  Ашара Сен-Вікторського та Тьєрі Шартрського, 

що базуються на тринітарній формулі Авґустина, без сумніву можна вва-

жати ориґінальними. Тьєрі наголошує на відповідності персон Трійці трьом 

основним елементам світобудови (матерії, формі та духові), а також на іс-

нуванні однієї першої Форми, від якої походять усі інші. Ашар же завва-

жує, що досконала Рівність у Трійці є прототипом недосконалої подіб-

нос ті у світі, а також розвиває вчення про першу Форму як джерело всіх 

21 Особливістю методу тринітарних апропріацій є те, що ім’я присвоюють одній з осіб, 

щоб вказати на ознаку, найбільше в ній розвинену, разом із тим це ім’я можна засто-

сувати як до Трійці в цілому, так і до інших двох її осіб (хоча найкраще це ім’я все ж 

пасує персоні, яку воно позначає).



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 4 55

Рецепція математичного підходу до розуміння таїнства Трійці 

форм. Обидва вчення можуть відсилати до впливової у ХІІ столітті пла-

тонічної традиції. 

Цікавим є питання щодо канонічності праць Тьєрі та Ашара. Упродовж 

життя жоден з них не мав конфліктів із представниками церкви. Понад те, 

Ашар обіймав високу церковну посаду — він був єпископом. Проте вчення 

жодного з них не стало популярним. 

Вище ми встановили, що канонічним описам Трійці Авґустина та 

Боеція властива певна метафізична схема. Ідеться про походження світу 

від Бога таким чином, що він є і джерелом буття, і таким буттям, що є на-

багато досконалішим за буття всього, що є у світі. Не забуваймо, що 

Авґустин та Боецій хоч і стверджували, що Бог має ту саму природу, що і 

світ, але їх метою все ж було відділити перше від другого. Саме тому вони 

приділяли багато уваги тому, як ми можемо правильного говорити про 

Бога, а не тому, чим він є 22 (адже Бог має лишатися непізнаваним).

Тьєрі та Ашар, навпаки, зосереджуються переважно на тому, чим є Бог, 

а не на тому, як про нього можна правильно говорити. Тьєрі, наприклад, 

виводить основні елементи світобудови (форму, матерію та дух) із Трій ці. 

Ашар шукає у Трійці основу множинності світу, а також форми-прообра-

зи всіх речей. Хоч ми й не можемо звинуватити їх у тому, що вони пересту-

пили межу між світом створеним і нествореним, між творцем і творінням, 

але підійшли до неї надто близько. Слабким моментом теорій Тьєрі та 

Ашара є теза про походження від Бога форм-прообразів усього, що є у сві-

ті. Звідси випливає, що світ сутнісно міститься в Богові. Але чи є вони 

при цьому насправді відокремлені? У Тьєрі форми, що походять з першої 

форми, наприклад humanitas (людськість), є лише образами першої фор-

ми, а не нею самою («Commentum», 81, 1—7), тобто елементи світобудо-

ви не є тим же, що Бог, хоч і походять від нього. Ашар також проводить 

межу між світом інтеліґібельним та чуттєвим. Він стверджує, що є два ос-

новні модуси існування форм та речей — в інтелекті та в акті («Про єд-

ність», І, 46). Причому під інтелектом мається на увазі божественний ін-

телект, а саме друга особа Трійці — Син, який є мудрістю Бога (ІІ, 2), а 

під актом — існування створених речей у світі. Тобто Ашар проводить 

ме жу між Богом, природа якого є інтеліґібельною, і чуттєвим світом. 

Виглядає так, ніби подальший розвиток описаних метафізичних теорій 

міг би привести, наприклад, до пантеїзму (адже якщо Бог є джерелом буття 

22  Поєднання коментарів Боеція до Аристотеля, теологічних творів Авґустина та 

Еріуґен жерелом теорії трансляції — вчення про те, що одні й ті самі терміни мають 

різне значення, застосовуємо ми їх у мовленні про Бога чи про творіння [Valente, 

2008: р. 35—56]. Поняття transaltive в даному контексті зустрічається навіть у Ашара 

(«Про єдність», І, 47).
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й немає ніякого розділення між ним і світом, то виходить, що Бог є тим 

самим, що і світ).

Сучасна християнська теологія, якщо брати до уваги її догматичну  

частину, багато в чому спирається на теологію середньовічну. Візьмімо, на-

приклад, учення про Бога як Трійцю. Проблема цього вчення й досі полягає

 в тому, що Бог, який є одним за природою (субстанцією), має три особи. 

До основних теорій, що пояснюють Трійцю, належать соціальна, психо-

логічна та логічна. Перша пояснює Трійцю як сім’ю (що, очевидно, бере 

витоки у творах Авґустина, про що ми писали вище), друга порівнює її з 

елементами людської психіки (також на основі творів Авґустина), третя 

розглядає особи Трійці як такі, що в одному стосунку є однаковими (як суб-

станція), а в іншому — різними (як особи) [Мюррей, Рей, 2010: с. 96—105]. 

На нашу думку, усі ці теорії мають одну суттєву ваду: вони поясню-

ють триєдність Бога, але не походження другої особи від першої, а тре-

тьої — від них обох. Ця вада компенсується в математичному підході. У 

трьох елементах, використовуваних у математичному підході (Єдність, 

Рівність та Зв’язок за версією Авґустина та Тьєрі Шартрського, або ж 

Єдність, Те, що їй рівне, та Рівність за Ашаром Сен-Вікторським), дру-

гий елемент походить від першого, а третій — від них обох таким чином, 

що вони зберігають одну субстанцію. Фактично природа їхнього зв’язку 

є логічною. Але цей зв’язок спричинений не відношенням елементів до 

однієї субстанції, як це має місце у випадку логічного підходу, але від-

ношенням елементів між собою.

Таким чином, власне математичний підхід дає пояснення одного з най-

більших таїнств християнства — триєдності Трійці (звісно, коли йдеться 

про католицький варіант). Його перевагою є те, що він фактично об’єд-

нує дві доктрини, які зазвичай розглядають окремо: про одну субстанцію 

і три особи Трійці; про походження другої та третьої осіб Трійці. З іншого 

боку, мислителі, які розвивали цей підхід (Тьєрі Шартрський та Ашар 

Сен-Вікторський), користувалися також елементами, властивими філо-

софії тієї епохи, а саме неоплатонічним вченням. Вони наголошували, що 

Бог як творець є прообразом світу, що фактично порушувало догмат про 

непізнаваність Бога. Саме це, на нашу думку, і стало причиною непопу-

лярності математичного підходу.
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