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(DE UNITATE <DEI> ET PLURALI-

TATE CREATU  RARUM)

PRIMUS TRACTATUS

Primum capitulum

(1)In creaturis non est vera pluralitas, quia 

nec vera unitas. (2)Non enim aliud est plu-

ralitas, nisi multiplicata unitas, vel totiens 

unitas quota ipsa pluralitas, (3)nisi tamen 

alicubi reperiri possit pluralitas vera, nec 

erit omino pluralitas aliqua.

 (4)Impossibile namque est pluralitatem 

vel esse vel dici proprie, nisi quia est ipsa 

pluralitatis unitas, (5)id est vera pluralitas, 

vel quia imitatur eam. (6)Imitari autem eam 

nequit quin ipsa sit. Ipsa igitur est;

(7)esse autem non potest nisi ubi et unitas 

vera, nec unitas vera nisi in Deo. (8)Ibi ergo 

et veram consistere oportet et pluralitatem 

et unitatem, sed non secundum idem.

Secundum capitulum

(1)Creaturarum quoque pluralitas tam 

longe est ab unitate summa, ut ei inhaerere 

ПРО ЄДНІСТЬ БОГА ТА МНО ЖИН-

НІСТЬ ТВОРІННЯ 

ПЕРШИЙ ТРАКТАТ

Перша глава

(1)В усьому створеному немає істинної 

множинності, оскільки немає істинної 

єдності. (2)Ніщо інше є множинність, ніж 

помножена єдність, або стільки раз єд-

ність, наскільки великою є сама множин-

ність. (3)Таким чином, не можна бу де від-

найти ніде істинну множинність, якщо 

не буде досконало якоїсь множинності.

(4)Отже, неможливо, щоб множин-

ність була або називалась властиво, хіба 

що, якщо це є сама єдність множиннос-

ті, (5)тобто істинна множинність, або 

як що щось їй уподібнюється. (6)Упо діб-

нюватися ж їй неможливо, якщо не бу-

ти нею. Самою [множинністю], отже, є 

[те, що їй уподібнюється];

(7)бути ж вона не може деінде, ніж там, 

де є істинна єдність, яка є лише в Богові. 
(8)Отже, там з необхідністю містяться і 

істинна множинність і єдність, але не 

згідно з тим самим [способом].

Друга глава

(1)Множинність усього створеного так 

далеко є від найвищої єдності, що не 
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immediate non possit. (2)Non solum enim 

ab ea distat, quia haec pluralitas, illa unitas 

est, (3)sed quia haec temporalis est, cum illa 

sit aeterna, haec in mensura, cum illa sit 

immensa, (4)haec mutabilis atque corrupti-

bilis, cum illa sit immutabilis atque incor-

ruptibilis, haec creata, illa increata.

(5)Exigit itaque ratio super hanc plurali-

tatem a Deo remotam constitui aliquam 

superiorem, (6)quae illi summae unitati co-

haereat immediate, (7)et quasi mediata sit 

inter illam unitatem et hanc pluralitatem.

(8)Media autem intelligatur, non loco aut 

dignitate, sed causa atque imagine, (9)id est, 

quae sit ex illa, et qua sit ista,

(10)similitudine etiam commune, scilicet 

aliquid habens cum utraque; (11)cum ista, 

quia pluralitas est, cum illa, quia increata 

est, (12)quia immutabilis, et cetera quae de 

unitatis natura sunt dicta 

(13)ut sic pluralitas ista, per hoc quod ha-

bet cum illa commune, (14)ei posset ali-

quatenus inhaerere et unitati etiam medi-

ante pluralitate.

3m capitulum

(1)Sed aliud est quod pluralitatem ibi 

consistere aliqua arguere videntur. (2)Nulla 

enim est res etiam creata, sed nec esse 

potest, quae non in aliquo illam imitetur 

unitatem veram et summam. 

(3)Similitudo autem omnis creaturae ad 

illam secundum aliquid est, et ideo ex parte 

et imperfecta est. (5) Imperfectum vero non 

dicitur quid, nisi respectu perfecti a cujus 

perfectione deficit, (6) et ita subsistit alicubi, 

може бути безпосередньо до неї приєд-

нана. (2)Не тільки через те від неї відда-

лена, що ця, [нижча], — множинність, а 

та, [вища], — єдність, (3)але і оскільки 

ця є минуща, а та — вічна, ця має вимі-

ри, а та — неосяжна, (4)ця — змінна та 

тлінна, натомість та — незмінна та не-

тлінна, ця — створена, та — нестворена.

(5)Рація, отже, вимагає, щоб над цією 

множинністю, віддаленою від Бога, бу-

ла встановлена якась вища [множин-

ність], (6)яка була б з тією найвищою 

єдністю пов’язана безпосередньо, (7)і не-

мовби посередині була між тією єдніс-

тю і цією множинністю.

(8)Середню [множинність] тут нале-

жить розуміти не як місце чи ступінь 

якості, але як причину та образ, (9)тобто 

як таку, що є від тієї [вищої єдності], і 

через яку є ця [нижча множинність],

(10)і яка має щось спільне через подіб-

ність з кожною з них; (11)з цією, [нижчою 

множинністю] оскільки є множинністю, 

з тією [вищою єдністю] оскільки є не-

створеною, (12)оскільки є незмінною і все 

інше, що сказано про природу єдності.

(13)Так щоб ця [нижча] множинність, 

завдяки тому, що вона має спільного з 

тією [вищою множинністю], (14)могла 

певною мірою бути приєднана до неї, а 

також до єдності, що, таким чином, 

опо  середковується множинністю.

Третя глава

(1)Але є ще інше [пояснення] того, як 

там міститься якась множинність, і оче-

видно, що потрібно це довести. (2)Немає 

і не може бути такої створеної речі, яка 

в чомусь не уподібнювалась би тій іс-

тинній та найвищій єдності.

(3)Подібність же будь-чого, що було 

створено, до неї є згідно з чимось, а 

отже, часткова і недосконала. (5) Про те, 

що щось є недосконале, можна сказати 

тільки з точки зору чогось досконалого, 
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ergo in aliquo similitudo est et unitatis illius 

plena atque perfecta. 

(7)Quae <cum> tamen in creatura, ut 

dictum est, esse non possit, super creatu-

ram necessario in ipsa divinitate consistit. 
(8)Similitudo autem nulla, nisi inter plura, 

nec plena et secundum totum, nisi inter ae-

qualia. (9) Unitati vero summae nihil potest 

esse aequale, quod non sit ubi ipsa est, id 

est in summa deitate. (10)Ibi ergo non sola 

unitas, sed et pluralitas. 

4m capitulum

(1)Inde praeterea illam quam quaerimus 

pluralitatem astruit (2)quia similitudo ipsa, 

cum sit res aliqua una, non potest non esse 

similis unitati propositae in aliquo.

(3)Cum autem ei ex aliqua participatione 

similitudinis sint similia caetera, et ideo se-

cundum partem, non secundum plenitu-

dinem, 

(4)similitudo se ipsa<m> participare ne-

quit, (5)sed [se] tota et sic perfecta et plena 

similitudine illi est similis, (6)quare et per 

omnia aequalis.

5m capitulum

(1)Unitas etiam quae rebus inest secun-

dum quandam ipsarum aequalitatem, (2)

pluralitatem et similitudinem tantam obti-

net (3)cum pulchritudine in convenientia et 

congruentia plurium, (4)sive corporum, sive 

spirituum, sive ad invicem amborum, (5)ut 

nullo inde tollenda sit modo ubi est summa 

pulchritudо.

(6)Tanta etiam causa dignoscitur esse pul-

chritudo hujus unitatis pluribus communis, 
(7)ut pulchrior esse nequeat unitas singula-

ris, id est eorum quae inest singulis, (8)sed 

inferior ubique istius occurrit pulchritudo, 

досконалості якого бракує. (6)Таким чи-

ном, десь, а отже, в чомусь, є подібність 

до тієї єдності повна і досконала.

(7)Оскільки вона, як уже було сказано, 

не може бути в творінні, то з необхідніс-

тю міститься над ним у самій боже-

ственності. (8)Подібність же є лише між 

багатьма, а повна і згідно з цілим — тіль-

ки між рівними. (9)Найвищій єдності на-

справді нічого не може бути рівне, що 

не є там, де й вона сама, тобто в найви-

щій божественності. (10)Отже, там є не 

тільки сама єдність, але і множинність.

Четверта глава

(1)Крім того, до тієї множинності, яку 

ми розшукуємо, відтак можна додати 

наступне: (2)оскільки вона є сама поді-

бність, то, з тієї причини, що є якоюсь 

однією річчю, вона не може не бути в чо-

мусь схожа на єдність, розглянуту вище.

(3)Якщо ж їй через якусь причетність 

до подібності є подібні якісь інші [речі], 

то [така подібність є] лише щодо части-

ни, а не щодо цілого.

(4)Подібність же сама не може бути до 

себе причетною, (5)але через свою повну 

і, отже, досконалу і цілковиту подіб ність 

є подібною тій [найвищій єдності], (6)а 

отже, і рівною їй в усіх [аспектах].

П’ята глава

(1)Єдність, що є в речах завдяки пев-

ній рівності їх самих, (2)обіймає настіль-

ки велику множинність та подібність 
(3)разом з красою, [яка полягає] у відпо-

відності та узгодженості багатьох, (4)або 

тіл, або духів, або їх обох стосовно одне 

одного, (5)що жодним чином не може 

бути винесена за межі, в яких перебуває 

найвища краса.

(6)І розглядається далі, що краса цієї 

спільної єдності, яка існує в багатьох 

[речах], є настільки вагомою причиною, 
(7)що красивішою за неї не може бути 

окрема єдність, тобто [єдність] тих, які є 
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в окремих [речах], (8)але скрізь краса цієї 

[другої єдності] виникатиме як нижча.

(9)Інакше буває лише коли творіння 

об’єднується зі своїм творцем (10)і при-

лучене до нього утворює один дух;

(11)хоч і набагато значнішою та милі-

шою є та єдність, через яку вони поєдну-

ються в один дух, ніж та, що є в самому 

створеному дусі, (12)та все ж її з тією [єд-

ністю], яка у вищому, тобто нестворе-

ному, ду сі міститься, красою не може 

зрівнятися,

(13)і все це виводиться з того, що єд-

ність створена єдності нествореній не 

може відповідати у всіх [аспектах], але 

хіба що в деяких.

(14)Якщо ж щось дійсно відповідає 

пер шій та найвищій єдності цілком і 

повністю, (15)то є абсолютно неможли-

вим, щоб у цій такій значній відповід-

ності досконалій через їх найвищу єд-

ність бу ло б помітно, що краса одного з 

них нерівна [іншому].

(16)Краса є кожного з них згідно із со-

бою загалом до тієї єдності стікається і, 

певним чином, зливається з красою ін-

шого. (17)Відтак [зрозуміло], що краса 

тієї єдності з необхідністю переважає 

красу окремих [її частин]. (18)Інакше бу-

ває тільки якщо краса кожної з них сама 

по собі є неосяжною, а отже, рівною і 

однією, (19)і тоді не може бути більшою в 

обох, взятих разом, ніж у будь-якій із 

них, взятій окремо.

(20)І насправді так само і в процесі тво-

ріння, що якщо мудрість багатьох є рівною 

й однією, (21)то її завжди в окремих з них 

знаходиться не менше, ніж у всіх разом.

(22)Отже, ясно, що за красу згаданої ви-

ще єдності та тієї найвищої відповіднос-

ті нічого красивішого, або кращого, не 

може існувати, або бути вимисленим.

(23)І тому сама [ця краса] знаходиться 

в Бозі, і з необхідністю є Богом; (24)а 

(9)nisi cum creatura suo unitur creatori, 
(10)et ei adhaerens unus efficitur spiritus;

(11)ubi tamen multo praestantior et grati-

or est unitas qua in unum conglutinantur 

spiritum, quam ea quae in solo spiritu crea-

to, (12)quamvis illius quae in superiore, id 

est in spiritu consistit increato, pulchritu-

dinem aequare non possit,

 (13)quod inde utique evenit quia unitas 

creata unitati increatae, licet ad aliquid, ad 

omnia tamen respondere non valet.

(14)Si quid vero primae et summae unitati 

ad plenum ex toto respondet, (15)impossi-

bile omnino est, in hac tali congruentia 

summa unitate illorum perfecta, imparem 

cuilibet eorum exprimi pulchritudinem.

(16)Utriusque enim pulchritudo secundum 

se totam in unitatem illam alterius concur-

rit et quodammodo confluit pulchritudini. 
(17)Unde etiam et illius pulchritudo unitatis 

singulorum necessario excedet pulchritu-

dinem, (18)nisi quia ipsa in utroque est im-

mensa, et adeo aequalis et una, (19)ut major 

esse non possit simul in utroque quam in 

utrolibet eorum considerato per se.

(20)Sic namque in creatione quoque, cum 

aequalis est et una plurium sapientia, (21)

non utique minor reperitur in eorum singu-

lis quam in universis.

(22)Liquet igitur quia pulchritudine unita-

tis praefatae et summae illius convenientiae 

pulchrius nihil vel majus esse, sed nec ex-

cogitari potest.

(23)Ipsam itaque in Deo esse, sed et Deum 

esse est necesse; (24)alioquin enim Deo al-
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iquid pulchrius et majus esset, vel esset sive 

excogitari posset.

(25)Eadem autem et circa mutuam cari-

tatem occurrit ratio; (26)ipsa enim ut unitas 

praedicta nequit esse nisi in pluribus, (27)

nec ea melius aliquid mente concipi potest 

sive jucundius.

6m capitulum

(1)Manifestum quoque ex praemissis est 
(2)quia si quid est pulchritudo, qualis in as-

signata unitate determinata est, ipsum pro-

fecto immensa est pulchritudo. (3)Si quid 

autem immensa est pulchritudo, sine eo ni-

hil potest pulchrum esse.

(4)Quare, etsi non determinata pulchritu-

dine impossibile est quid pulchrum esse, 
(5)ipsa igitur est, aut nihil pulchrum;

(6)sed nec alibi quidem, nisi in Deo vi-

delicet, nec aliud nisi Deus ipsa potest esse, 
(7)a quo pulchrum est quidquid pulchrum 

est, et sine quo nihil pulchrum esse potest.

7m capitulum

(1)In creaturis namque assignata unitas 

tam perfecta esse non potest, ut secundum 

eam prorsus unum sint. (2)Quantumlibet 

enim duo conveniant corpora, eundem 

tamen non occupant locum. (3)Sed nec 

spiritus quilibet creatus, quantumcumque 

ad alium creatum accesserit spiritum, in eo 

essentialiter esse poterit.

(4)Solius siquidem increati et incircum-

scripti id videtur esse Spiritus spiritus vi-

delicet creatos et circumscriptos penetrare, 

et eis infundi essentialiter posse; (5)quamvis 

in corpore ante spiritus sit creatus, non 

tamen in ipso similiter est corpus, (6)et 

longe eorum licet personaliter etiam co-

haerentium, natura dissidet.

інакше було б, або можна було б вимис-

лити щось красивіше і краще за Бога.

(25)Так само це є підставою і для то-

го, щоб говорити про взаємну милість; 
(26)ад  же вона сама, як і згадана вище єд-

ність, не може існувати інакше як у ба-

гатьох [речах], (27)і не може бути збагну-

то умом щось краще чи втішніше за неї.

Шоста глава

(1)Також є очевидним із раніше сказа-

ного, (2)що оскільки щось є такою кра-

сою, яка була встановлена в означеній 

єдності, то, звісно ж, воно саме і є не-

осяжною красою. (3)Якщо ж щось є не-

осяжною красою, то без цього нічого не 

може бути красивим.

(4)Саме з того, що якби не була  вста-

новлена [ця неосяжна] краса, немож-

ливо, щоб щось було красивим, (5)[до-

водиться], що або така краса існує, або 

не існує нічого красивого;

(6)і очевидно, що вона не є деінде, крім 

як у Богові, і сама вона не може бути ні-

чим іншим, ніж Богом, (7)від якого все, 

що є красивим, отримує свою красу, і без 

якого нічого красивого не може бути.

Сьома глава

(1)В усьому створеному означена єд-

ність не може бути настільки доскона-

лою, щоб цілком [все] було одним за-

вдяки їй. (2)Адже, хоч як би близько схо-

дились два тіла, та все ж не займають 

одне і те саме місце. (3)І жоден створе-

ний дух, хоч як би близько він підійшов 

до іншого створеного духа, не зможе 

перебувати в ньому сутнісно.

(4)Адже очевидно, що це є буття Духа 

єди ного нествореного і необмеженого, яке 

саме і проникає в створені та обмежені ду-

хи, і може їх сутнісно наповнювати; (5)хо-

ча дух перед тим твориться в тілі, та не так 

в ньому самому існує тіло, (6)і хоча во ни 

по в’язані між собою персонально, та при-

рода [їх самих] сильно відрізняється.
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(7)Unde et Veritas, ut summam sui et 

Patris, qualis reperiri nequeat alibi, com-

mendaret unitatem: (8)Ego, inquit, in Patre, 

et Pater in me est. (9)Hoc enim in creaturis 

quibuslibet naturae etiam ejusdem inveniri 

non potest.

(10)In quibus id quoque unitatis impedit 

perfectionem, (11)quia si sint etiam aliquae 

earum adeo unum (12)ut nihil sit haec, quod 

non illa, (13)nihil faciat haec, quod non illa, 
(14)nihil fiat de altera, quod si de altera nihil 

fiat, (15)nihil etiam sit in altera, quod non 

aeque in altera, (16)et omnino quantum fieri 

potest, in nullo discrepent,

(17)possibile tamen est, vel apud naturam, 

vel apud eum, qui illas sic univit, auctorem 

naturae, (18)ut faciat altera quod non altera, 
(19)vel fiat de hac sive <in> hac quod non in 

illa sive de illa.

(20)Unde extra et supra creaturas, in ipsa 

videlicet imagine rerum increata, in ipso 

scilicet Deo, hanc congruentiae unitatem 

consistere oportet perfectam, (21)quam imi-

tetur, et a qua profluat, secundum aemula-

tionem aliquam istarum creaturarum ad 

invicem, et ad Creatorem, unitas qualis-

cumque.

8m capitulum

(1)Absurdum est dicere etiam alicubi se-

cundum partem <aliquid> esse quale ibi vel 

alibi non posset Deus facere secundum to-

tum esse;

(2)propter alteritatem vero, quae etsi non 

<secundum> communia, saltem tamen se-

cundum particularia inest creaturis omni-

bus naturaliter, (3)in nullis earum haec uni-

tas omnimoda compelli potest, (4)multomi-

nus autem inter creaturam et creatorem.

(7)Відтак і Істина, яку не можна від-

найти деінде, адже вона підкреслює 

найвищу єдність себе та Батька: (8)Я — 

говорить — в Отці, а Отець — у Мені є. 
(9)Таке неможливо віднайти в будь-якій 

зі створених речей, навіть якщо вони 

однакової природи.

(10)Адже в них також заважає доско-

налості єдності те, (11)що навіть якщо 

серед цих речей і є такі, що є одним, 
(12)таким чином що жодна не є тим, чим 

не є інша, (13)жодна не чинить так, як не 

чинить інша, (14)і жодна не постає від 

чогось, якщо з цього більше нічого не 

постає. (15)Тобто щоб нічого не було в 

одній так, щоб рівною мірою не було в 

іншій, (16)і щоб у цілому все, наскільки 

щось може бути, нічим не відрізнялось,

(17)та все ж можливим є, як щодо при-

роди, так і щодо того, хто всі вказані [ре-

чі] об’єднує, сотворителя природи, [щоб 

він зробив таким чином, що] (18) якась 

одна річ робить те, чого не [робить] ін-

ша, (19)aбо щоб поставала з того, або в 

то му, з чого б, або в чому не [постава-

ла б] інша.

(20)Відтак поза і над усім створеним, і, 

звісно ж, у самому нествореному образі 

речей, тобто в самому Бозі, з необхід-

ністю міститься така досконала єдність 

узгодженості, (21)якій уподібнюється і 

від якої походить, завдяки певному на-

слідуванню тими створеними речами 

одна однієї та Творця, будь-яка єдність.

Восьма глава

(1)Абсурдно й сказати, що десь є щось 

таке [встановлене] відповідно до частко-

вого буття, що Бог не міг би там чи деін-

де зробити відповідно цілісного буття;

(2)завдяки відмінності, яка, хоч і не 

через спільні, але хоча б через окремі 

[риси], є в усьому створеному природ-

но, (3)ні в яких з них ця єдність не може 

бути насправді зібрана, (4)і тим менше 

[це можливо] між творінням і творцем.
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(5)Sed nec in deitate potest Deus facere 

aliquid esse quod ibi non sit. (6)Est igitur ibi 

plena unitas ista.

9m capitulum

(1)Inventa est itaque cum summa unitate 

vel etiam in summa unitate quae quaere-

batur pluralitas superius, (2)quoque plurali-

tatis simul ostensa est aequalitas. (3)Unitas 

enim ista communis sive, ut ita dicam, 

quodammodo pluralis qualem in Deo com-

probavit ratio,

(4)sive hujusmodi unitatis perfecta illa de 

qua praefati sumus pulchritudo, (5)sive eti-

am plena illa quam praemonstravimus uni-

tatis similitudo, (6)nequit utique esse non 

plurium, nec eorum certe nisi aequalium, 
(7)nec nisi eisdem aequalibus ipsa quoque, 

ut ex sequentibus elucebit, non minus ae-

qualis.

10m capitulum

(1)Amplius autem et per ipsius aequalita-

tis naturam haec ipsa alia investigentur via, 

aliisque instruentur rationibus.

(2)Duobus quibuslibet propositis, si quid 

sequitur esse aequale eorum uni, quia est 

aequale alteri, et illa duo aequalia non esse 

est impossibile. (3)Si autem aliquid unitati 

summae est aequale, ipsum etiam aequali-

tati ipsi non potest esse inaequale, (4)alio-

quin enim non tanta est eorum aequalitas 

quanta ipsa sunt aequalia, et est aequalitas 

imperfecta vel nulla. (5)Aequalitas igitur 

unitati est aequalis.

(6)Item, si aequalitas primae et summae 

unitati aequalis est, ipsa dicendum est. (7)

Non autem si ipsa est aequalis illi non est 

aequalitas ipsa, (8)veluti non si color est al-

bum, album ipsa non est albedo, eo quod 

ipsa substantia albedinis est album modo 

participatione. (9)Non ergo si aequalitas est 

Deus, ipsa non est aequalitas; (10)quod enim 

(5)Але не може бути таким чином у бо-

жестві, щоб Бог зробив, щоб було десь 

щось, чого б не було там. (6)Отже, там є 

та повна єдність.

Дев’ята глава

(1)Отже, з найвищою єдністю, чи в 

най вищій єдності, віднайдена була мно-

жинність, яка розшукувалась вище, (2)а 

також одразу ж показана і рівність мно-

жинності. (3)Та єдність є спільною чи 

навіть, я би сказав, певним чином, мно-

жинною, адже рація посвідчує, що у 

Бо зі єдність саме така,

(4)оскільки такого роду та [вища] до-

сконала краса єдності, про яку ми ра ні-

ше говорили, (5)або ж та повна подібність 

єдності, яку ми вже продемонстрували, 
(6)ніколи не може бути не серед багатьох, 

і, звісно ж, тільки серед рівних, (7)і сама 

також цим рівним має бути не менш рів-

ною, що буде висвітлено далі.

Десята глава

(1)Далі ж цю саму [множинність] вар-

то віднайти іншим шляхом, через при-

роду самої єдності, та обґрунтувати на 

інших підставах.

(2)Якщо взяти будь-які два [терміни], 

так, що щось буде рівне одному з них, 

оскільки рівне й іншому, то те, що ці два 

не є рівні, неможливо. (3)Якщо ж щось є 

рівне найвищій єдності, то воно саме 

не може бути нерівним самій рівності, 
(4)інакше не настільки великою буде їх 

рівність, наскільки вони самі є рівні між 

собою, і буде рівність недосконала, або 

ніяка. (5)Рівність, отже, є рівна єдності.

(6)Так само, якщо рівність є рівна пер-

шій і найвищій єдності, то треба сказа-

ти, що [вона є] нею самою. (7)Не є таким 

чином, що якщо сама [рівність] є рівна 

тій [єдності], то сама не є рівністю, (8)як, 

наприклад, не є так, що якщо колір є 

біле, то біле не є сама білизна, оскільки 

сама субстанція білизни є білим тільки 
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non sequitur ad antecedens, nec ad con-

sequens. 

(11)Juxta quam regulam etiam nec si quid 

est Deus ipsum non est aequalitas. (12)Deus 

igitur aequalitas est sive aequalitas Deus 

esse potest, (13)alioquin namque sequitur il-

lud, aequalitatem scilicet non quid esse ad 

ipsum Deum esse. (14)Deus autem aliquid 

esse non potest, nec aliquid Deus, quod 

Deus non sit. (15)Quare et aequalitas Deus 

est. (16)Non enim, ut ostendimus, si aequal-

itas unitati summae est aequalis ipsam am-

ittat substantiam aequalitatis. (17)Quod 

utique prorsus necessarium esset si sub-

stantia aequalitatis summae unitatis sub-

stantia inferior esset.

(18)Quod autem si non solum non sequitur 

aequalitatem, si illi est aequalis unitati, ae-

qualitatis substantiam amittere, sed et reti-

nere.

(19)Sic enim nec ipsa unitas una nec sapi-

ens esset sapientia nisi utraque suam 

servaret substantiam. (20)Non enim partici-

pando sed existendo ea quae ipsae sunt, id 

est unitas et sapientia, haec est una, illa sa-

piens.

(21)Juxta quem modum, et aequalitas si 

cui aequalis est se ipsa, utique non aequali-

tate, alia ei aequalis est. (22)Hoc autem im-

possibile, nisi ipsa remaneat aequalitas.

(23)Quare si aequalitas praedictae aequa-

lis est unitati, et ipsa retinet substantiam 

aequalitatis quae ei possit esse aequalis; 
(24)non enim participatione aequalitatis 

potest esse aequalitas alicui aequalis, ut 

caetera quae dicuntur aequalia, sed exis-

tendo aequalitas ipsa. (25)Rursus autem, si 

aequalitas unitati est aequalis propositae, 

et ipsa ejusdem est cum illa substantiae. 

через причетність. (9)І не є, отже, так, що 

якщо рівність є Богом, то сама вона не є 

рівністю; (10)це не призводить ні до анте-

цедента, ні до консеквента.

(11)Адже згідно з цим правилом не є 

так, що якщо щось саме є Богом, то не є 

рівністю. (12)Бог, отже, є рівність, і рів-

ність може бути Богом, (13)адже інак-

ше виходило б так, що рівність не є чи-

мось таким, що відноситься до самого 

Бога. (14)Але Бог не може бути чимось, а 

щось — Богом, що не було б Богом. (15)

Саме тому рівність і є Бог. (16)Бо, як ми 

показали, не є так, що якщо рівність є 

рівна найвищій єдності, то покидає 

саму субстанцію рівності. (17)Адже у та-

кому випадку було б необхідно, щоб 

субстанція рівності була нижчою за суб-

станцію найвищої єдності.

(18)А якщо це не є так, то не тільки не 

випливає з рівності, що, якщо вона є 

рівною тій єдності, то має покидати 

субстанцію рівності, але [навпаки дово-

дить, що вона має її] триматися.

(19)І сама єдність не була б однією, а 

мудрість мудрою, якби кожна з них не 

зберігала свою субстанцію. (20)Не тільки 

через причетність, але і через існування 

вони, тобто єдність та мудрість, є тим, 

чим самі вони є, тобто перша — єди-

ною, а друга — мудрою.

(21)Згідно з цим способом і рівність, 

якщо є рівна чомусь через саму себе, але 

не через рівність, то якась інша [рів-

ність] є їй рівна. (22)Це не є можливим, 

якщо сама ця рівність не зберігається.

(23)Саме тому, якщо рівність є рівна 

згаданій єдності, і сама тримається суб-

станції рівності, яка їй може бути рівна; 
(24)отже, рівність може бути рівна будь-

чому не через причетність рівності, як 

інші, які називаються рівними, але че-

рез існування самої рівності. (25)І, на-

впаки, якщо рівність є рівна запропо-

нованій єдності, то і сама є з нею тієї 
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(26)Eadem ergo unitatis illius aequalitatis 

substantia est.

11m capitulum

(1)Etenim ostensum est: si aequalitas illi 

<unitati> est aequalis, manens utique ae-

qualitatis substantia est illi aequalis; (2)si 

autem aequalis est ei, manens id quod ipsa 

est et ipsa manens quod ipsa est et tamen 

ipsa Deus est: (3)unde et ipsam Deum esse 

necesse est.

(4)Alioquin enim si unitati illi esset ae-

qualis, sequeretur quidem modo ipsam 

Deum esse, et nequaquam id quod ipsa est 

manere, (5)sed ex hoc ipso quod Deus es-

set, et ipsa aliud, quia modo est, necessario 

esset, 

(6)nisi vel et ipsa modo Deus esset, que-

madmodum est homo: (7)si ipse lapis esset, 

non id esset quod est, quare homo modo 

lapis non est; (8)si autem homo animal est, 

non inde sequitur ipsum aliud esse, quare 

ipse modo est; (9)unde et inferri potest quia 

ipse modo animal est.

(10)Ubicumque autem et qualitas est et 

aequalitas est. (11)Non enim nisi modo al-

iquo plurium esse potest vel dici aequali-

tas.

14m capitulum

(1)Est enim aliud quod impedit hanc nos-

tram de personis inquisitionem. (2)Cum 

enim plura sint, ut ostendimus, in deitate 

una, rationalis quidem naturae sunt om-

nia. (3)Unde et in eis personalitas negari 

non potest, sine qua rationalis natura nun-

quam est. 

(4)Hinc ergo inferri forsitan posset plures 

ibi personas, (5)sed obviant ea quae sunt in 

самої субстанції. (26)Одна і та сама, отже, 

є субстанція тієї єдності та рівності.

Одинадцята глава

(1)Адже показано: якщо рівність є рів-

на тій <єдності>, то завжди є рівною тій 

[єдності] так, що зберігається субстан-

ція рівності; (2)якщо ж [єдність] є рівна 

їй, зберігаючи те, чим є сама, і сама 

[рівність] зберігає те, чим сама є, то, та-

ким чином, сама [рівність] є Богом: (3)

звідси необхідно є, що ця сама [рівність] 

є Богом.

(4)Інакше, якби з того, що [рівність]  

була б рівна тій єдності, слідувало б 

тільки те, що вона сама є певним чином 

Богом і ніяк те, що сама є такою, що 

зберігається, (5)з цього ж самого (з того, 

що вона була б і Богом і чимось іншим), 

оскільки була б певним чином, необхід-

но було б так,

(6)хіба що була б таким чином для 

Бога, яким є для людини: (7)якби сама 

(людина) була каменем, то не була б 

тим, чим вона є, оскільки людина не є 

певним чином каменем; (8)якщо люди-

на є твариною, то з цього не випливає, 

що вона є чимось іншим, оскільки є 

певним чином собою, (9)звідси і можна 

зробити висновок, що людина є певним 

чином твариною.

(10)Скрізь же, де є якість, є і рівність. 
(11)Отже, тільки якимось чином [щось 

із] багатьох може бути, чи називатись 

рівністю.

Чотирнадцята глава

(1)Є ще щось інше, що плутає цей наш 

пошук персон. (2)Якщо є якісь численні 

[сутності], як ми вже показали, в одно-

му божестві, то всі є раціональної при-

роди. (3)Саме тому в них не можна запе-

речити персональність, без якої раціо-

нальна природа ніяким чином не є.

(4)Звідси, можливо, і можна було б зро-

бити висновок, що там є багато персон, 
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anima, quae utique sunt plura, (6)nec tamen 

in eis est nisi personalitas una, (7)eo quod 

omnia sint unius partes animae, nullum 

anima tota. 

(8)Unde nec aliquid eorum nomen perso-

nae suscipit per se; (9)quod etiam cum a 

pluribus illis unius deitatis exce<r>ptum 

fuerit, (10)nec sic sequitur persona, et non 

ibi pluralitas.

(11)Resistit namque personalitas humana, 
(12)quae cum in duobus subsistat, id est in 

corpore et anima, (13)alterum de illis, id est 

anima, nomen personae suscipit per se; 
(14)non tamen ibi sunt duae per se, eo quod 

corpus persona est una cum anima, (15)sed 

per se non potest dici persona, ut anima.

(16)Non tamen ita se habet personalitas 

divina. (17)Non enim in praedictis pluribus 

sic esse potest ut vel omnia simul personae 

nomen suscipiant sed nullum per se—nec 

partes sunt unius personae—, (18)et ita unum 

<non> sit in singulis qui in universis, vel 

aliquod eorum per se dicatur et sit persona 

et non reliqua,

(19)ut namque singula inter se sunt plena 

et perfecta, ita inter se omnia sunt ae-

qualia, (20)ut de uno quolibet eorum dici 

nihil possit secundum substantiam quod 

non aeque in reliquorum singulis assignari 

queat. (21)Una siquidem omnium et indi-

visa est substantia.

(22)Rationali autem naturae cuilibet et 

personalitas substantialis est. (23)Oportet 

itaque unumquodque eorum personam pos-

se dici per se ut sigillatim, quamvis ipsorum 

substantia pronuntiari potest rationalis 

naturae.

(5)але заважають це зробити ті, що є в 

душі, яких завжди є багато, (6)і, таким 

чи ном, нічого в них не може бути, крім 

однієї персональності, (7)оскільки всі є 

частинами однієї душі, але ніяк не ці-

лою душею.

(8)Саме тому жодне з цих не приймає 

ім’я персони прямо; (9)навіть якби з тих 

численних утворилась частка єдиного 

божества, (10)то з цього б не випливало, 

що це є персона, або що там є множин-

ність.

(11)Насправді і людська особистість 

про тиставляється цьому, (12)адже оскіль-

ки вона міститься в двох, тобто в тілі та 

душі, (13)то [тільки] друге з них, тобто 

душа, приймає ім’я персони прямо; 
(14)адже не є їх там двоє окремих, бо те, 

що є тілом є однією персоною з душею, 
(15)а тому не може бути назване персо-

ною прямо, як душа.

(16)Не так тримається персональність 

божественна. (17)Не так, як у згаданих 

багатьох може бути, щоб усі разом вод-

ночас приймали ім’я персони, але жод-

на прямо — бо не є частинами однієї 

персони, — (18) але не так, що є одне [й 

те саме] в окремих, що і в цілому, або 

що якесь із них прямо називається і є 

персоною, а решта — ні,

(19)але ж насправді, окремі між собою 

є повні і досконалі, і, таким чином, між 

собою всі є рівні, (20)відтак не можна 

було б щось сказати про будь-яке одне з 

них згідно із субстанцією, чого не мож-

на було б приписати рівною мірою тим 

окремим, що лишилися. (21) Оскільки є 

одна субстанція всіх, та ще й неділима.

(22)А для будь-якої раціональної при-

роди існує субстанційна персональність. 
(23)Отже, необхідно, щоб будь-яке з них 

могло бути назване персоною прямо як 

окреме, натомість субстанція їх самих 

може бути проголошена раціональної 

природи.
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(24)Quidem ergo numquid jam hinc col-

ligitur plures ibi personas quia plura ibi 

sunt, quorum unumquodque seorsum sus-

cipit praedicationem personae?

(25)Sed venit ex adverso, hanc impediens 

illationem, personae illius quae in Christo 

est consideratio. (26)Ibi namque duae sunt 

naturae, quarum utraque persona dici 

potest per se, (27)nec tamen duae sunt ibi 

personae, sed una in naturis duabus: (28)in 

Deo hominem assumente, id est in Verbo, 

ex ipsius natura; (30)il homine autem as-

sumpto ex assumentis Verbi beneficio et 

gratia.

(31)Nihil tamen hujusmodi <in> illa plu-

ralitate prima admittit ratio, ubi nec diversa 

potest esse natura, (32)nec in eadem prorsus 

natura aliquid <in> uno ex gratia quod in 

altero ex natura. (33)Non ergo [si] talis est 

personalitas in pluribus qualis in duabus 

Christi naturis.

(34)Quid igitur amplius occurrit quin jam 

ingerere liceat personalem ibi consistere 

pluralitatem? (35)Numquid illa in rerum ra-

tionibus aeternis superius assignata plurali-

tas ? (36)Ipsa utique: in rationibus etenim 

illis, cum sit ejusdem naturae et nihil gra-

tuitum, non tamen plures sunt personae.

(37)Quamvis nulla earum [dici] possit per 

se et dici et esse persona, (38)differt tamen 

pluralitas haec ab ea quae superius jam in-

venta est, (39)in unitate scilicet et eo quod 

aequale est unitati et ipsa aequalitate, (40)eo 

quod hic rationum una ab alia non est,

41)ibi vero, ut post ostendetur, id quod 

unitati est aequale, ab ipsa est, vel proce-

dere oportet <ab> unitate, (42)aequalitatem 

ab utroque. 

(43)Sic itaque forsitan in hiis tribus plu-

ralitatem fateri tandem cogemur perso na-

(24)Отож, чи можна вже з того, що їх 

там багато і кожна з них окремо при-

ймає предикацію “персона”, зробити 

висновок, що там є численні персони?

(25)Але розгляд тієї персони, що є в 

Христі, виходить з протилежного і супе-

речить такому умовисновку. (26)Ос кіль-

ки там є дві природи, кожна з яких може 

бути названою персоною прямо, (27)і, 

таким чином, не є дві там персони, але 

одна в двох природах: (28)в Бозі, коли 

приймає людину, тобто в Слові, з при-

роди його самого; (30)та в людині, що 

прийняла через благодать і милість при-

ймаючого Слова.

(31)Отже, нічого такого в тій першій 

множинності не допускає рація, адже в 

ній не може бути ні відмінної природи, 
(32)ні щоб у тій самій природі щось було 

в одному від милості, що в іншому від 

природи. (33)Отже, не є така персональ-

ність у багатьох, яка є в двох природах 

Христа.

(34)Отже, що ж іще виникає, про що не 

можна сказати, що там міститься персо-

нальна множинність? (35)Невже та мно-

жинність, що виокремлена вище, у ві-

чних підставах речей? (36)Саме вона: в тих 

підставах, хоча [множинність] є однако-

вої природи і немає нічого доданого, та 

все ж немає там численних персон.

(37)Та все ж жодна з них не могла б пря-

мо називатись і бути персоною, ад же 

відрізняється множинність ця від тієї, 

що вже віднайдена вище, (39)а саме в єд-

ності і тому, що є рівне в єдності та самій 

рівності, (40)оскільки тут, серед при чин, 

одна [причина] від іншої не походить,

(41)там же, як пізніше буде показано, 

необхідно є, щоб те, що є рівне єдності, 

було від неї самої, тобто походило від 

єдності, (42)а рівність [щоб походила] від 

кожного з них.

(43)Отже, нарешті ми, мабуть, змушені 

будемо визнати в цих трьох множинність 
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rum, (44)vel si unam personam hic tria dix-

erimus, et unam a se ipsa esse personam, 

quod impossibile est, consequenter dicere 

compellemur.

(46)Ista autem si irrefragabilis foret ratio, 

nihilominus in Christo quoque ubi cum 

duae sunt naturae, altera est ab altera, hu-

mana scilicet a divina, personarum con-

stituet numerum; (47)sed a praedictis tribus 

unitatem excludit naturae sive substantiae, 
(48)ne si una fuerit natura aliqua sive sub-

stantia, quod idem impossibile est, a se ipsa 

videatur procedere.

16m capitulum

(1)Non enim unitas et id quod aequale est 

unitati persona est una (2)cum, ut diximus, 

ab unitate prorsus sit quod ei est aequale. (3)

Unitas vero a se ipsa, id est non ab alio; 

unitas utique illa est persona a se.

(4)Quod autem ei est aequale non a se sed 

ab ipsa unitate, a qua ipsum est quicquid 

quoquo modo est. (5)Hujusmodi igitur dif-

ferentiae in personalitatem habendo, ea[n]

demque erit causa.

(6)Numquid substantia quae eadem est 

amborum (7)vel proprietas quaelibet com-

munis, ut est aequalitatem ipsam quam in-

ter se habent (8)a se ipsis habere et ex se 

ipsis quodammodo, veluti ostendetur, pro-

ducere?

(9)Sed quod idem est vel commune qui-

buslibet differentiam inter illa[m] non 

constituit. (10)Singularis itaque proprietas 

erit in causa, cum unitas a se ipsa sit per-

sona illa.

(11)Cum autem aliunde, ut dictum est, 

<in> ipsa nihil esse possit, quod assignatur 

in causam cur sit quaelibet a se ipsa, (12)id 

ipsum quoque causam esse oportebit ut 

персон. (44)Хіба що ще скажемо, що ці 

три, які є тут, є лише одна персона, і тоді 

нам доведеться сказати, що вона похо-

дить сама від себе, що є неможливо.

(46)Цьому була б незаперечна підстава, 

якби в Христі, в якому також є дві при-

роди, з яких одна [походить] від іншої, 

тобто людська від божественної, утво-

рилося б число персон. (47)Але в трьох 

вищезгаданих [це] робить неможливим 

єдність природи чи субстанції, (48)і не 

було б тут однієї якоїсь природи чи суб-

станції, що є неможливо, оскільки вона 

б походила сама від себе.

Шістнадцята глава

(1)Не є єдність і те, що є рівне єдності, 

однією персоною, (2)оскільки, як ми 

вже сказали, від єдності цілком похо-

дить те, що є їй рівне. (3)Єдність же від 

самої себе, тобто не від чогось іншого; 

тобто сама та єдність є персоною, що 

походить від себе.

(4)Те, що є їй рівне, не від себе є, але 

від самої єдності, від якої є будь-що 

таке, що в якийсь спосіб існує. (5)Отже, 

в наявності однакової персональності і 

буде причина такого роду відмінності.

(6)Хіба ж є [такою причиною] субстан-

ція, що є тою самою для них обох, (7)або 

якась спільна властивість, як от сама 

рівність, яку вони між собою мають, (8)

таку, що мають її від них обох і що по-

ходить з них самих (далі буде показано 

як саме)?

(9)Але те, що є однакове, або спільне 

для будь-яких [термінів], не утворює 

між ними різниці. (10)Отже, окрема 

властивість буде причиною, як от для 

єдності [це те, що вона] є тією персо-

ною, яка походить від самої себе.

(11)Якщо ж, з іншого боку, як уже було 

сказано, в самій [єдності] нічого не мо-

же бути, що можна було б вважати при-

чиною, чому будь-яка [річ] може бути 
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від самої себе, (12)то саме це з необхід-

ністю буде причиною того, що сама [єд-

ність] буде цим самим (13)і можна буде 

просто сказати, що вона є цим самим.

(14)Саме тому, якщо якась окрема вла-

стивість є підставою того, щоб сама 

[єдність] була тією персоною, (15)тоді 

та властивість окремої єдності сама бу-

де персональна (16)і завдяки їй єдність 

окремо буде тією персоною.

(17)Звідси і [той факт, що] те, що є рів-

не єдності, з необхідністю називається 

іншою персоною, випливає із сказано-

го вище, оскільки не може воно не бути 

персоною.

(18)Через ту саму підставу і в самій їх 

рівності віднаходиться третя персона. 
(19)Адже якщо будь-яке одне з них має 

свою окрему власну персональність, 
(20)то схожим чином необхідно буде, щоб 

і окремі з решти мали свою, хіба що 

особливу, (21)бо інакше буде таким чи-

ном, що [ці двоє] будуть тому [першо-

му] нерівні, оскільки матимуть менше.

ipsa id idem sit et (13)simpliciter idem esse 

dici possit.

(14)Quare si singularis proprietas causa est 

ut ipsa sit persona illa, (15)proprietas igitur 

illa singularis unitati<s> ipsa erit personalis 
(16)et secundum eam unitas singulariter erit 

persona illa.

(17)Unde et quod unitati est aequale, per-

sona necessitate dicetur alia, constat ergo 

ex superioribus, quia nec ipsum potest non 

esse persona[m].

(18)Eadem etiam ratione et in ipsa earum 

aequalitate persona reperietur tertia. (19)Si 

enim unum quodlibet istorum <habeat> 

singularem suam propriam personalitatem, 
(20)similiter et reliquorum singula suam 

oportebit habere, nihilominus specialem, 
(21)alioquin siquidem eo ipso ei erunt inae-

qualia quod minus habentia.
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