
цього портрету (адже скульптор хоче створити саме обрам < )и 
крата і задля цього обробляє певний матеріал, ось цей шматі« 
мармуру). Проте щоби мармур набув форми (став портретом), 
необхідна ще одна причина, дієва (відповідь на питання «заодн 
ки чому?»). В наведеному прикладі дієвою причиною є діяльнії їм 
скульптора (його майстерність, робота його рук, спеціальних ін 
струментів тощо). Нарешті, для Аристотеля важлива мета будь 
якого процесу або дії. Це відповідь на питання «для чого?». Дми 
чого скульптор створює портрет Сократа? Щоб поставити йот 
в одному з будинків Академії Платона. Там Сократ буде шану 
ватися на рівні з іншими богами, перед його бюстом будуть мо 
литися або просто заглиблюватися у філософські роздуми. Цей 
портрет надихне не одне покоління учнів. Отже, Аристотель 
вчить про чотири фундаментальні причини, які дозволяють 
пояснювати всі події у світі. Пізніше вони отримають назву ( І) 
формальної', (2) матеріальної, (3) дієвої та (4) цільової причин. 
І хоча Аристотель наводить приклади з ремісницької діяльності, 
він вважає, що ці чотири причини дають змогу пояснити і всі 
природні події та явища. Адже каузальні взаємодії внутрішньо 
притаманні всім природним процесам, і ми можемо їх виявити 
й описати шляхом філософського аналізу.

Отже, Аристотелева теорія реальності є другим впливовим 
онтологічним проектом західної філософії. В основних положен 
нях (звичайно, за винятком природничих поглядів Аристотеля) 
цей проект залишається актуальним і нині. Більшість сучасних 
філософів, що пишуть про проблеми онтології, дотримуються 
Аристотелевого підходу, звичайно, вдосконалюючи й розвива
ючи позицію Аристотеля з огляду на сучасний стан науки.

4. Нова онтологія: Творець і створіння

Теорії реальності зазнають докорінних змін у перших сто
літтях нашої ери під впливом монотеїстичних релігій (христи
янства, ісламу та юдаїзму). Нова онтологія стала результатом 
зустрічі двох різних культурних світів: світу античної філософії 
і світу біблійної віри. Це була зустріч Афін та Єрусалиму.
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Важливим посередником між двома світами був Філон 
Апксандрійський (20-10 рр. до н. е.— близько 40 р.н. е.), еллі- 
иі іон,ший юдей, що застосував принципи Платонової філософії 
ф> ілумалення Біблії. Ідеї Платона він розуміє як задуми Бога 
і оі елементи єдиного божественного проекту). Бог-творець 
і вічності замислює світ і творить його згідно зі своїм замис
лом У цьому контексті виникає поняття «творення з нічого» 
(і'Гґіі/іо ex nihilo). Майстер (деміург) у діалозі Платона «Тімей» 
ІІльки впорядковує матерію. В онтології Аристотеля перша ма- 
Ігріи є вічною, так само, як і форми. Для Філона і християнських 
а в юрі в матеріальний космос є результатом дії Творця, він ви
ші кас як щось принципово нове й неповторне. Його раніше 
"ііе було». Якщо для Платона й Аристотеля час є «рухомим обра
нім вічності» (тобто, час — це лише модус вічності), то концеп
цій « творення з нічого» впливає також і на уявлення про час. Ча- 
іовіс гь — це властивість створеного буття. Між вічністю і часом 
піка сама онтологічна відстань, як між божественним і створе
ним буттям. Світ Платонових ідей (умосяжний або інтелігібель
ний світ) тепер розуміється як сукупність вічних взірців (пара
дигм), «дивлячись» на які Бог створює чуттєвий (матеріальний) 
і мі г, що існує в часі. Відповідно, і людське пізнання, осягаючи 
сутності речей і зв’язки між ними, поступово «піднімається» 
до нематеріальних та вічних ідей-парадигм. А сенс людського 
життя витлумачується як подолання «часовості» (смертності). 
Я к Бог дарує буття кожному створінню, так Він відкриває для 
» ного створіння шлях до вічності.

І (ю онтологічну схему відтворюють і збагачують Отці Церк
ви IV-V століть: Василій Великий (329-379), Григорій На- 
ііанзин (Богослов) (329-390), Григорій Ниський (335-394), 
Двгустин (354-430). Наприклад, для Августина Бог є істинна 
реальність, яку він описує через поняття «буття саме по собі» 
(ipsum esse).

Божественне буття: нестворене, вічне, незмінне, необ
хідне, буття саме по собі (ipsum esse), істинне буття.

Створене буття (esse creatum): скінчене, змінюване, не-необ- 
хідне, буття за причетністю (esse per participationem).
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Усе, що існує, так чи так причетне до божественного ну і щ 
У скінченних істотах їхня сутність та їхнє буття — не то’і . і .N.11 
Натомість сутність і буття Бога цілковито тотожні. В Авгусі Н(| 
ще виразніше розвивається ідея «творення з нічого». Почт 
світу є також і початком існування часу.

Своєї довершеної форми нова онтологія набуває у твори 
Томи Аквінського (1225-1274). Якщо для Отців Церкви осипи 
ним філософським джерелом були Платон і неоплатоніки (оі і 
либо  для Августина), то для Томи Аквінського головним фіші 
софським авторитетом був Аристотель. На середньовічні теорії 
реальності, окрім Отців Церкви й Аристотеля, вплинули ідеї 
арабських і єврейських філософів та вчених (наприклад, Дій 
цени, Авероеса і Маймоніда).

Вплив християнства на філософську теорію реальносп
Християнство стало потужним джерелом для виникнення ново 
го образу реальності. Першу характеристику ми вже відзначили 
світ мислиться як створіння Бога, божественне буття відрізни 
ється від створеного буття. А які ще нові ідеї можна приписати

впливу християнства на філо 
софські теорії реальності?

1. К о н т и н г е н т н і с т ь  
(не-необхідність) світу та 
всього створеного сущого. Ідея 
створення світу з нічого і залеж
ності світу від волі Творця по
ступово формує уявлення про 
унікальність та неповторність 
кожної речі й кожної події. У піз
ньому середньовіччі (кінець 
XIII — початок XIV століття) на
віть виникає спеціальне слово 
для опису такої унікальності. Це 
слово «контингентність». Його 
не можна перекладати просто 
як «випадковість», адже кожне 
створіння залежить від Творця

Тома Аквінський (1225-1274). 
Карло Крівеллі (1476)
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І мидичує Йому власним існуванням. «Контингентність» варто 
Мі і" класти словом «не-необхідність». Певна подія чи певна осо- 
іііі починають існувати у світі та історії. Причина їхнього існу- 
I. н і ш і  - Бог, і в цьому сенсі їхнє існування не випадкове. Втім, 
|нни могли б і не існувати. їхнє існування не є необхідним. Необ- 
кіііііі' тільки буття Бога. Проте така унікальність надає кожній 
І * і її й особі особливої цінності. З іншого боку, поняття контин- 
и и і пості вживається середньовічними авторами (починаючи 
і / Іуиса Скота) для того, щоб наголосити на свободі божествен
ного рішення створювати все, що існує. Світ не з необхідністю 
поникає з божественної природи (тобто не є процесом емана
ції). а є результатом вільного рішення Творця. Іншими словами, 
фундаментом реальності є свобода.

2. Поглиблення концепції індивідуальності. Метафізика 
особи. Ми бачили, які проблеми виникають в Аристотеля при 
формулюванні поняття індивідуальної субстанції. Врешті-решт 
пін відмовляється від вчення про індивідуальні форми. Нато
мість християнські мислителі усвідомлюють, що це Аристоте
ле Ч1Є вчення потребує суттєвих доповнень. Адже християнська 
доктрина вчить про безсмертя душі, про необхідність і непо
вторність кожної особи. Спочатку на розвиток теорії особи 
впливають тріадологічні дискусії IV-VII століть («тріадоло
гія» — вчення про Святу Трійцю). Грецьке слово «іпостась» було 
перекладене латинським persona («особа»), Латиномовні теоло
ги вчили про єдину сутність Бога та про три Особи. Зокрема, 
інтерес християнських теологів був спрямований на питання 
про природу, особу і волю Ісуса Христа. А природа Христа бо
жественна чи людська? В Ньому діяла божественна воля чи та
кож і людська (наприклад, коли Він молився в Гетсиманському 
саду і просив, щоб Його оминула чаша страждання)? Поступово 
на соборах була сформульована доктрина про дві природи, дві 
волі й одну особу Христа.

У середньовіччі розвиток ідеї особи набуває нових ню
ансів. Перше філософське визначення особи дає Боецій: осо
ба — це «індивідуальна субстанція раціональної природи» 
(persona est rationalis naturae individua substantia). Тома Аквін- 
ський стверджує, що особа — «найдосконаліше існування в усій
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природі» (est perfectissimum in tota natura). Тобто y теорії pnwig  ̂
ності Аквіната особове буття займає найвищий щабель. Ко«н|г 
особа є унікальною й неповторною (incommunicabilis).

Середньовічні теологи й містики особливу увагу звергти М| 
на земне ж и т т я  Ісуса, на його «людські властивості». Виними 

традиція слідування за Христом, пригадування основних етипІИ 
Його земного служіння. Різдво, хресна путь, Голгофа... Виник* 
ють нові форми благочестя. Все це сприяє розвиткові теолої їм 
них та філософських концепцій особи у Дунса Скота й Вілі.н 
ма Окама. Інтерес до одиничного та індивідуального підвищуі 
статус досвідного пізнання і стає важливим етапом повороіу 
до емпіричних досліджень і становлення модерного природо 
знавства.

3. Історичність. Ідея світової історії — це християнська 
ідея. Вона внутрішньо пов’язана з ідеями створіння й унікаль 
ності кожної речі. Події відбуваються не за схемою циклічного 
повторення, а спрямовані до певної мети. Історія стає універ
сальною, тому що набуває головного сенсу: вона є місцем Божо 
го Об’явлення, простором, в якому людина звершує шлях спа 
сіння й оновлення.

Нова онтологія суттєво вплинула на формування сучасної 
науки. Християнські мислителі доповнили концепцію античних 
філософів про раціональну впорядкованість світу вченням про 
Бога-законодавця. Оскільки світ створено розумним Творцем, 
світовий устрій втілює раціональний задум, який людина може 
пізнати за допомогою наукових досліджень. А оскільки світ вод
ночас є впорядкованим і контингентним, людські знання знач
ною мірою мають спиратися не тільки на раціональні міркуван
ня, а й на спостереження, емпіричні дослідження.

5. Кант: теорія досвіду замість теорії буття

Видатний німецький філософ Іммануїл Кант (1724-1804) 
здійснив революцію в нашому розумінні реальності. Його «Кри
тика чистого розуму» (1781) вразила сучасників незвичною по
становкою питання: раніше філософи виходили з припущення,
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