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В статті аналізуються математичні праці Герберта Аврілакського на 

предмет філософсько-світоглядних особливостей доарабської 

європейської математики Раннього Середньовіччя. Шляхом порівняння 

абака Герберта з класичним п’ятиричним абаком, та осмислення ідей 

Герберта в контексті європейської філософської математичної традиції, 

досягається розуміння філософсько-світоглядних засад математики 

Герберта як синтезу піфагорейства та християнства. 

Ключові слова: Герберт Аврілакський, Папа Сильвестр ІІ, 
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Александр  Артамонов. Философско-мировоззренческий аспект 

математики Герберта Аврилакского.  

В статье анализируются математические труды Герберта 

Аврилакского на предмет философско-мировоззренческих особенностей 

доарабской европейской математики Раннего Средневековья. Путём 

сравнения абака Герберта с классическим пятеричным абаком, а также 

осмысления идей Герберта в контексте европейской философской 

математической традиции, достигается понимание синтеза пифагорейства 

и христианства в качестве философско-мировоззренческих основ 

математики Герберта. 
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Aleksandr Artamonov. Phylosophical and worldview aspect of 

Gerbert d’Aurillac’s mathematics. 

The article analyses Gerbert d’Aurillac’s mathematical treatises regarding 

to the philosophical and worldview specifics of pre-Arabian mathematics of 

Early Medieval Europe. Through the comparison of Gerbert’s abacus with the 

classical model, and also due to the understanding of Gerbert’s ideas within the 

context of European philosophical mathematical tradition, it becomes clear that 

the philosophical and worldview base of Gerbert’s mathematics is the synthesis 

of Pythagoreanism and Christianity. 
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Математичні знання є однією зі складових культури в цілому, а 

тому, в математиці проявляються загальні культурні тенденції 

конкретного суспільства. Це влучно підкреслює Освальд Шпенглер у 

своїй праці «Занепад Європи», пропонуючи в якості вступу до загальних 

культурних трансформацій аналіз сенсу чисел в різні епохи. «Кожна 

філософія росла до цих пір у зв’язку з відповідною математикою. Число є 

символом каузальної необхідності. В якості поняття про Бога воно містить 

останній сенс світу-як-природи», підкреслює він [8, c. 205]. Втім, 

незважаючи на важливість усебічного дослідження історії математики, 

картина трансформацій європейської математичної методології в їхньому 

зв’язку з культурою в цілому, є напрочуд фраґментарною. Для абсолютної 

більшості подібних досліджень є характерним лінійний підхід до історії 

математики, і. відповідно, тим аспектам математичного знання, що не 

відповідають сучасній науковій парадигмі, не приділяється необхідна 

увага. 

Запропонована стаття присвячена висвітленню тих особливостей, що 

були властиві європейській математичній традиції до проникнення 

арабських алгоритмічних впливів, що створили передумови для 

виникнення алгебри і, таким чином, заперечили розвиток європейської 
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математики на основі античних філософсько-світоглядних принципів. 

Останнім визначним доарабським математиком Раннього Середньовіччя є 

Герберт Аврілакський, також відомий як Папа Римський Сильвестр ІІ, що 

поєднував у своїй особі як різнобічного науковця, так і богослова. Власне, 

Герберт Аврілакський запровадив власну модель абака1, а також написав 

три трактати стосовно правил її експлуатації, будучи, таким чином, одним 

з найвизначніших абакістів Європи (ця обставина є надзвичайно 

важливою в контексті методологічно-світоглядного протистояння 

абакістів та алгоритміків, що мало місце в ХІІ ст.). В нашому дослідженні 

ми розглядаємо історію математики нелінійно (послуговуючись 

методологічними основами, закладеними А.В. Родіним [5]), і, таким 

чином, аналізуємо математичні праці Герберта Аврілакського в контексті 

властивих для Раннього Середньовіччя філософсько-світоглядних 

особливостей (в т.ч., підходячи до ідей Герберта через призму тогочасної 

філософсько-математичної традиції).  

Серед дослідників математики Герберта Аврілакського слід 

зазначити М. М. Бубнова [1], Ж.-І. Гійомена [12], М. Фолькерта [13], Б. 

Мейфільда [14], та Н. М. Браун [9]. Важливими для розуміння математики 

Античності та Раннього Середньовіччя є праці о. П. Флоренського [6], О. 

Ф. Лосєва [3; 4], А. В. Родіна [5] та В. В. Глєбкіна [2]. 

З огляду на зазначені проблеми та особливості підходів як до історії 

математики в цілому, так і до Герберта Аврілакського як мислителя і 

вченого, завдання нашого дослідження полягає в окресленні головних 

філософсько-світоглядних аспектів доступних сьогодні результатів 

математичних досліджень цього автора, а також у спробі інтерпретації 

творчості Герберта через призму як інтелектуального контексту Раннього 

Середньовіччя, так і загальної західноєвропейської математичної традиції, 

на твори представників якої посилається в своїх трактатах сам Герберт. 

Важливе місце в нашому дослідженні посідає і виявлення філософсько-

світоглядних особливостей епохи, виявлених в конструкції Гербертового 

абака (шляхом порівняння його зі стандартним п’ятиричним абаком), та 

реалізованих пізніше через методологічне та філософсько-світоглядне 

протистояння суто європейської традиції абакістів та арабо-європейської 

                                                 
1 Абак – античний рахувальний пристрій; особливості класичного п’ятиричного абака та 

його відмінність від абака Герберта Аврілакського описано нижче. 
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традиції алгоритміків (впевнено відносячи Герберта до абакістів та 

заперечуючи впливи арабських математиків на його праці, ми стаємо на 

позицію М. М. Бубнова, обґрунтовану в праці «Происхождение и история 

наших чисел»; в західній історії математики є поширеною думка про те, 

що абак Герберта Аврілакського було створено завдяки переосмисленню 

класичного абака через призму арабської математики, але єдиним 

арґументом в підтримку цих тверджень є легенди про мандрівку молодого 

Герберта в землі Кордовського Халіфату; ми, в свою чергу, доводимо 

європейську сутність математичних ідей Герберта завдяки аналізу його 

праць в контексті загальної доарабської європейської математичної 

традиції). 

Наскрізною лінією через центральні математичні праці Герберта 

Аврілакського проходить проблема діалектики числа. Наприклад, у вступі 

до «Правил стосовно співвідношень чисел абака» автор приділяє цьому 

питанню особливу увагу, коли звинувачує невідомого «неписемного 

філософа» у невігластві, що не дозволяє йому зрозуміти важливість 

використання абака: «Хай філософ неписемний не думає, ніби правила ці 

суперечать якомусь з мистецтв чи йому самому. Бо ж хто може сказати, 

що таке палець, фаланга чи мінута, і при цьому зневажати слова древніх? 

Хочеться йому, щоб ніхто, окрім нього, не бачив те, чого він разом зі 

мною не знає, як сказав Флакк. Але ж яким чином одне число може 

розглядатися і як просте, і як складне, і як палець, і як фаланга?» [10]. 

Тож, сам Герберт не розуміє, яким чином число можна розглядати як ціле 

і дріб, а також – як може одне число включати в себе декілька таких 

самих, що виражають менші міри довжини. Власне, весь цей трактат є 

спробою пояснити, яким чином оперувати рахувальними жетонами 

Гербертового абака – центральне ускладнення в експлуатації цього 

рахувального засобу становить та обставина, що усі жетони являють 

собою однакові круглі пластини з написаними на них числами від 1 до 9, 

але кожен жетон може змінювати значення відповідно до його положення 

в тому чи іншому інтервалі абака. Інтервали являли собою 27 стовпців, 

кожен з яких виражав ту чи іншу потужність числа – перші три з правого 

боку використовувалися для унцій, четвертим йшов стовпчик одиниц, і 

далі десятки (101), сотні (102) і т.д. (кожен наступний стовпчик виражав 

наступну ступінь числа 10). Для Герберта, як і для його учня Константина 
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(адресата трактата), здатність одного й того самого рахувального жетона в 

різних частинах абака позначати одиницю та сто мільйонів становила 

дуже серйозну філософську проблему. Власне, про це і йдеться в кінці вже 

згаданого вступу: «[цей] шлях веде до застосування інтервалів абака для 

операцій множення та ділення з числами актуальних нахилів та довжин 

геометричних радіусів, а також – для теоретичних та практичних 

розрахунків стосовно неба і землі» [10]. Числа, отримані шляхом 

вимірювання «актуального» світу [10], розкладаються на площині абака 

завдяки одним і тим самим рахувальним жетонам. 

Та сама проблема виявляється і в геометричному трактаті Герберта, 

який, відповідно до традиції, закладеної Бубновим, прийнято умовно 

називати як «Лист Герберта Аврілакського Адельбольдові про причину 

відмінності між площами рівнобічного трикутника» [10]. Власне, весь 

трактат присвячено проблемі діалектики числа, яка обговорюється 

Гербертом з двох позицій: з одного боку, він сумнівається щодо того, яке 

«правило» вимірювання площі трикутника є правильним: арифметичне 

(застосування формули (a2+a):2, де а – довжина сторони) та геометричне 

(множення висоти рівнобічного трикутника на половину його сторони). 

Обидва правила, за Гербертом, призводять до неточних результатів, але 

він головним чином критикує арифметичне через використання виключно 

цілих квадратних футів для вимірювання трикутника, в той час, коли його 

площа включає в себе лише частини крайніх квадратних футів: 

«арифметичне правило, що частину приймає за ціле, рахує половинки 

разом з цілими». Втім, видається, що критикувати геометричне правило, 

що розглядає фігуру як цілісність (на відміну від арифметичного, що 

роздроблює трикутник на одиничні сектори, надаючи перевагу цілісності 

їм), Герберт не наважується. Він лише доповнює його, загалом 

залишаючись задоволеним таким підходом: «Що ж стосовно мистецтва 

геометричної дисципліни, відкидаючої частинки, що виходять за межі 

трикутника, компонуючої відрізані частинки в його межах, то рахує вона 

лише те, що обмежується сторонами трикутника» [10]. Запропонувавши 

Адельбольдові правило постійного співвідношення між стороною та 

висотою рівнобічного трикутника як 6:7, Герберт будує на цьому власну, 

дороблену версію геометричного правила, завдяки якому дійсно 

досягається висока точність підрахунку.  
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Проблеми, висвітлені в обох трактатах – арифметичному та 

геометричному – видаються варіаціями однієї й тієї самої філософсько-

світоглядної проблеми, що зумовлює характерні особливості математики 

Герберта Аврілакського. Мова йде про розмисли над тим, який аспект 

числа має пріоритет над іншим, протилежним: одиничні квадратні фути 

чи цілісний трикутник; окремі рахувальні жетони з числами, чи цілісне 

число, що виражає певну частину актуальної реальності. Фактично, 

проблема діалектики числа є характерною для європейської математики, 

тому особливості позиції Герберта, його нововведення та здобутки в цій 

царині, можна зрозуміти шляхом виявлення його місця в загальному 

контексті європейської математичної традиції. В цьому сенсі, його ж 

власні вже згадані слова – «Бо ж хто може сказати, що таке палець, 

фаланга чи мінута, і при цьому зневажати слова древніх?» [10] – є для нас 

необхідним дороговказом. Оскільки в Герберта проблема діалектики 

числа пов’язується з експлуатацією абака, необхідно також розглянути 

особливості моделі абака, введеної ним самим, в порівнянні з поширеною 

до того, так званою «п’ятиричною» моделлю. 

Для ілюстрації відмінності між розумінням числа Герберта 

Аврілакського та його найвидатніших попередників, необхідно стисло 

окреслити загальні спільні філософсько-світоглядні риси піфагорейської 

математичної традиції, до якої себе відносив і сам Герберт. Для 

піфагорейців числа фактично були богами, тобто головними принципами 

світобудови в усіх (динамічних та статичних) її аспектах. Для 

піфагорейців, кожне число уособлювало неподільну якісну цілісність [7]. 

Піфагорейське розуміння числа переносить на свою концепцію ідей 

Платон [4], з тих самих ідей виходить і Плотін [3]. Згідно з дослідженнями 

О. Ф. Лосєва, піфагорейське розуміння чисел базується на діалектичних 

принципах, набагато пізніше сформованих Г. В. Ф. Гегелем. Так, критика 

платонізму в Арістотеля виходить з тих самих філософсько-світоглядних 

помилок, що й Арістотелева критика піфагорейства [4]. Ці помилки 

полягають в примітивному статичному формалізмі, нездатності бачити в 

одному предметі багато різних аспектів та вимірів. Так, якщо повернутися 

до Гербертових «Правил стосовно співвідношень чисел абака», то стає 

зрозумілим, що «неписемний філософ» також (як і Арістотель, як і сам 

Герберт) не здатен зрозуміти, як може одночасно число 
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використовуватися в різних якостях. В цьому важливо підкреслити, що 

єпископ Герберт, як і релігійний діяч Піфагор, як і містик-Платон, апелює 

в цьому випадку до віри, зазначаючи Константинові: «шлях цей я проклав 

у повноті своєї віри» [10]. Важливо, що як Лосєв, так і Глєбкін, 

підкреслюють, що Плотін виділяв два типи чисел: якісні та кількісні, що 

знаходяться у відношенні, аналогічному до платонівської опозиції ідеї та 

ідолу [3; 2]. Якщо згадати зазначене «геометричне» правило Герберта, яке 

він використав у розрахунках площі рівнобічного трикутника, 

справедливо зазначити, що в листі до Адельбольда він релятивізує 

цілісність як фігури, так і одиничного квадратного фута, і, таким чином, 

зближує два типи чисел Плотіна. Коли французький вчений Гійомен 

зазначає, що розкритиковане Гербертом «арифметичне правило» належить 

Боецію [12], він не бере до уваги результати дослідження Бубнова, що 

довели неавтентичність «Геометрії» Боеція. Для нас це дуже важливо, 

оскільки, таким чином, якщо Герберт критикує не Боеція, а свого 

сучасника, що використовував ім’я Боеція для власних ідей, то підхід 

Герберта є не запереченням античного піфагореїзму, але ще більшим 

розвитком основних його аспектів, наприклад, античної наочності, 

апеляція до якої є основою розуміння цілісності в Герберта (хоча, 

безперечно, Гербертова релятивізація цілісності фігури разом зі 

зверненням до наочності, є спробою реформування піфагорейського 

Нікомахового розуміння квадривію, в якому арифметика займає пануюче 

місце – Герберт намагається обгрунтувати рівність геометрії та 

арифметики). Власне, пояснивши Адельбольдові своє «геометричне» 

правило, Герберт додає: «для яснішого розуміння користуйся своїми 

очами». В менш чіткій формі подібна порада міститься і у поетичному 

викладі правил експлуатації абака, створеному для імператора Оттона ІІІ.  

Що стосується різниці між класичним римським та Гербертовим 

абаками, вочевидь, будова цих рахувальних приладів базується на різних 

світоглядно-філософських принципах, зокрема, на різному розумінні 

проблеми діалектики числа. Класичний абак, названий п’ятиричним, це 

дошка з декількома (найчастіше – з сімома) довгими вертикальними 

жолобками (до них вкладаються камінці, що відповідають одиницям – 

загалом до чотирьох штук) та такою ж кількістю вертикальних коротких 

жолобків, розташованих над довшими (туди вкладається камінець, що 
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відповідає п’ятірці). Таким чином, чотири камінці в нижньому жолобку та 

один в верхньому означає дев’ять, а якщо до цього числа додається 

одиниця, то результат (10) відображається як камінець в лівішому 

жолобку, що відповідає вищому розряду (разом з тим, п’ять попередніх 

знімаються). Через те, що найбільшою цифрою, яку можна виразити 

одним камінцем, є п’ять, такий абак називається п’ятиричним. Ця 

вочевидь проста будова (а разом з тим і прості правила експлуатації) 

базується на тих самих філософсько-світоглядних принципів, що й 

сучасна рахівниця. На відміну від цих інструментів, абак Герберта 

Аврілакського являє собою принципово інший рахувальний засіб. Замість 

однакових камінців, що визначають число своєю кількістю та 

положенням, на абаку Герберта використовуються рахувальні жетони з 

зазначеними на них цифрами – від 1 до 9 (як вже було зазначено). Для 

використання такого абака необхідно добре знати таблицю множення та 

постійно осмислювати складні операції з жетонами, в той час, коли 

п’ятиричний абак є елементарним засобом, що не потребує від 

користувача нічого, окрім механічних навичок та здатності рахувати 

кількість камінців. Втім, якщо на п’ятиричному абаку було десь 7 

розрядів, то Герберт вводить 27 розрядів чисел (окрім окремих ділянок 

для унцій), і це дозволяє йому проводити дійсно грандіозні розрахунки – в 

цьому ускладненість абака Герберта виправдовує себе. Стосовно тих 

філософсько-світоглядних основ, на яких базуються п’ятиричний та 

Гербертів абаки, можна зауважити, що п’ятиричний абак уособлює 

розуміння числа як кількості окремих «одиничок», що є наочно 

доступними. Такий самий підхід можна побачити у згаданому в «Листі до 

Адельбольда» «арифметичному» правилі, яке критикував Герберт за 

зміщений акцент з цілісної фігури на одиничні квадратні фути. Сам 

Герберт конструює свій абак на основі розуміння числа як цілісної якості. 

Кожний рахувальний жетон уособлює окреме дискретне число, що не 

перетікає в інше у випадку додання до нього певної кількості інших чисел, 

але заміщується новим, аналогічно дискретним числом. При цьому, абак 

як засіб оперуванням з фізичними виразниками чисел, також базується на 

наочності, але у набагато вищій формі, ніж у випадку п’ятиричного абака. 

Тут важливо згадати аналогію, яку В. П. Троїцький проводить між 

сучасними фракталами та числами піфагорейця Евріта, що обкладав 
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кожну фігуру по контуру камінцями, а потім рахував кількість цих 

камінців та присвоював таке число вимірюваній фігурі. У фракталах 

«поєднуються новоєвропейська абстрагованість та антична наочність» [6], 

зазначає Троїцький, і це висловлювання є справедливим і для чисел 

Герберта Аврілакського: в них поєднується піфагорейська наочність та 

середньовічна абстрагованість, важливим витоком якої є християнське 

вчення про трансцендентного Бога. Якщо розрахунки алгоритміків 

базуватимуться на тотальній абстракції, то Герберт намагається зберегти 

баланс між «Афінами» та «Єрусалимом» у власному філософському 

світогляді. Фактично, кількісний принцип класичного п’ятиричного абака 

є профанацією якісного релігійного піфагорейського розуміння числа, і 

Герберт, як вчений і при цьому духовна особа, це розуміє, роблячи спробу 

повернути європейську математику до її сакральних традиційних витоків. 

З усього вищезазначеного можна зробити наступне резюме: 

1) Математика Герберта Аврілакського стала останнім 

етапом доарабського розвитку піфагорейської математичної традиції 

з її центральним принципом наочності, інтерпретованої через 

призму філософсько-світоглядних засад Християнства. 

2) Якщо в язичницькому світі проблема діалектики числа 

вирішується шляхом виділення двох типів чисел – якісних (ідей) та 

кількісних (ідолів), то християнство з його ідеєю абсолютного Бога 

дозволяє релятивізувати цілісність чисел завдяки доповненню 

піфагорейського принципу наочності абстрактним розумінням 

числа. Звідси – запропонована Гербертом Аврілакським рівність 

арифметики та геометрії як двох діалектично взаємопов’язаних 

основ квадривію. 

3) Характерна для християнського суспільства апеляція до 

віри дозволяє розглядати число в єдності його кількісних та якісних 

аспектів за аналогією з Христом, центральним об’єктом віри, що 

одночасно являє собою і Бога (аналог якості), і людину (аналог 

кількості). Теологічна праця Герберта Аврілакського «Про тіло та 

кров Господа» торкається тих самих проблем діалектики 

божественності (якості) та матеріального світу (кількості), що і його 

математичні трактати. Ця обставина демонструє цілісність 

світогляду мислителя. 
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