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ПРИЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ
ТА ЇЇ МЕЖІ: 
інтелектуальний спадок Томи Аквінського 1

Ким був святий Тома? 
Погляд з перспективи сьогодення
Здається, що відповідь на запитання «ким був свя-

тий Тома?» не становить жодної проблеми. Тома 

Аквінський є найвідомішим середньовічним мис-

лителем і однією з найвизначальніших постатей 

християнської традиції загалом. Тома Аквінський — 

святий і Доктор Церкви, уособлення католицького 

світу (пригадаймо хоча б промовисту назву неве-

личкої праці Яцека Воронецького Katolickość to-

mismu [Woroniecki, 1999]). Про Аквіната написано 

десятки тисяч книжок і статей. Його твори пере-

кладено десятками мов. Проте його ідеї досі поро-

джують суперечки, викликають як почуття захоп-

лення, так і категоричне й пристрасне не при й нят-

тя. Іншими словами, св. Тома і через 735 років 

продовжує бути для нас живим співрозмовником, 

людиною, що спонукає до активного інтелекту-

ального діалогу.

1 Вживані у статті скорочення: De perfect. — Про вдоскона-

лення духовного життя; De unit. intel. — Про єдність інте-

лекту проти авероїстів; Q. d. de pot. — Диспутаційні пи-

тання про могутність; Q. d. de verit. — Диспутаційні 

питання про істину; SсG. — Сума проти язичників; Super 
Sent. — Коментар на «Сентенції» Петра Ломбардського; 

STh. — Сума теології; Super De Trin. — Коментар до трак-

тату «Про Трійцю» Северина Боеція.
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Як пояснити цей феномен? Чому думка Аквіната зберігає свою ак-

туальність? Чому Тома продовжує навчати і духовно збагачувати тих, хто 

звертається до нього з живою зацікавленістю? На ці запитання відповіс-

ти не просто. За канонічним образом заглибленого в роздуми чи молитви 

ченця (образ, відомий нам з фресок Фра Анжеліко і з портретів Юсту са 

Ґентського, Беноццо Ґоццолі або Ботичеллі) приховано щось загадкове і 

не до кінця збагненне. Ким був святий Тома? Теологом чи філософом, по-

слідовним раціоналістом чи містиком, університетським професором чи 

зразковим ченцем? Його життя — це тріумф (перемога Томи над єретич-

ними вченнями — поширений сюжет різноманітних фресок і картин) чи 

трагедія (відмова писати, хвороба і рання смерть)? Розгадуючи загадку 

святого Томи, ми розгадуємо щось важливе про самих себе.

У першу чергу св. Тома був теологом, доктором теології. Проте його 

зусилля обґрунтувати теологію як науку справили значний вплив також і 

на філософські дисципліни. Аквінат у певний спосіб поєднує теологію і 

філософію, будує нову теологію, застосовуючи дуже якісні стандарти ра-

ціональності (на твердження Дейвіса, Тома є теологом і філософом вод-

ночас [Davies, 1993: p.14]). «Християнським філософом» називає святого 

Тому Жильсон (термін «християнська філософія» увійшов навіть до назви 

однієї з його книжок). Про Аквіната як творця «нової філософії» каже 

Стеенберґен [Steenberghen, 2005: s.272]. Але ніхто з них не стверджував, що 

мислення святого Томи — це філософське мислення par excellence. Навпаки, 

у цих авторів, хоча й у різний спосіб, показано, як теологічні концепти 

трансформують філософію, як Тома оновлює філософію, керуючись тео-

логічним інтересом.

Дуже часто перебільшують значення філософії, витлумачуючи її як 

певну світоглядну позицію, як щось самодостатнє і самоцінне. Так розумі-

ли філософію в античності, так розумів її німецький ідеалізм. Якщо так 

уявляти собі філософію, то, дійсно, говорити про синтез філософії і тео-

логії дуже важко. Свого часу Жильсону добре перепало за термін «христи-

янська філософія» (хоча не він увів його в ужиток). Гайдеґер навіть називав 

християнську філософію «дерев’яним залізом» (Es gibt daher nicht so etwas 

wie eine christliche Philosophie, das ist ein «hölzernes Eisen» schlechthin) [Hei deg-

ger, 1976: S.66]. Однак мені здається, що в Аквіната ми знаходимо більш 

виважений підхід до філософії. Він її не абсолютизує, а розуміє як втілен-

ня універсальної раціональності, як певний раціональний інструментарій. 

До того ж не слід забувати, що філософія у ті часи є синонімом науки, а 

отже — доменом природного ratio. Якщо хтось скаже, що таке розуміння 

принижує філософію, він просто вкладатиме в це поняття щось більше, 

ніж воно може позначати в реальності. Бо філософія сама по собі не є ні 

релігією, ні ідеологією, ні світоглядом. Аквінатове розуміння філософії 



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

Андрій БАУМЕЙСТЕР

дуже близьке до сучасного. Я б навіть сказав, що сьогоднішня філосо фія 

повернулася до схоластичного ідеалу.

У першій половині XX сторіччя існували філософські школи, між 

якими не могло виникнути жодних дискусій. Адже в них філософія так 

близько підходила до світогляду або до певної екзистенційної настанови, 

що лексикон однієї школи дуже важко було перекласти термінологічною 

мовою іншої школи. Наприклад, Рудольф Карнап просто кепкував з фі-

лософії Гайдеґера, постійно підкреслюючи безсенсовість висловлювань 

автора «Буття та часу». Так само важко було уявити справжню дискусію 

між Тарським і Ґадамером. Заради справедливості маємо констатувати і 

певні прагнення до комунікації та діалогу.

Згаданий щойно Ґадамер віддавав належне неокантіанству і феноме-

нології. Йозеф Бохеньський, прихильник аналітичної філософії, схвально 

висловлювався про феноменологію як філософію, близьку до справжньо-

го аналізу (навряд чи феноменологи погодилися б з такою похвалою). На 

цьому тлі спроби Едит Штайн відтворити живий діалог між феноменоло-

гією і томістичною думкою треба оцінювати як великий внесок у справу 

мислення (передусім відзначу її твір «Cкінченне і вічне буття»). Проте за-

галом якщо і можна було казати про певні синтези, то вони були можливі 

тільки на ґрунті «нашої» школи («твоя думка цікава, бо схожа на мою»). 

Філософія здавалася великим і галасливим елітним клубом, де кожний 

розмовляв про своє своєю власною мовою. Ця лінія продовжується і сьогодні: 

займатися філософією часто означає сповідувати свою філософію (щось 

дуже близьке до літератури і журналістики).

Однак з 1960-х років почалися рухи до зближення, до певних синтезів. 

Англо-саксонська філософія, спочатку аґресивно неісторична, поступово 

трансформувалася у філософію, дуже схожу на схоластику. І цей стиль 

мислення (спочатку ексклюзивний) почали поступово переймати мисли-

телі континентальні. Так само на континенті Карл-Отто Апель або Юрґен 

Габермас зробили багато для того, аби зблизити аналітичну філософію і 

такі поважні філософські напрямки, як феноменологія, герменевтика, 

трансцендентальна філософія тощо. Сьогодні ми є свідками вдалих (і та-

ких, що налічують вже не одне десятиріччя) спроб поєднати аналітичну 

філософію і прагматизм, аналітичну філософію і німецький ідеалізм тощо.

Цей загальний рух у напрямку до схоластичного ідеалу можна корот-

ко описати так: ви хочете вести наукові дискусії, ви хочете обґрунтувати 

свою позицію? Тоді вживайте належні арґументи, застосовуйте належні 

раціональні стандарти. Не надавайте своїй позиції імунітету, посилаючись 

на власну термінологію, на власний філософський сленґ. Такий підхід до 

філософії умовно можна назвати універсалістичною філософською пози-

цією. Фуко або Дерида — це, можливо, цікаво. Бердяєв або Шестов — це 
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також цікаво. Але ж арґументуйте, спробуйте перенести свої твердження 

у площину інтерсуб’єктивного раціонального дискурсу. Тома Аквінський 

якраз і є найяскравішим прикладом такого підходу до раціональності 

(або до філософії).

Якою мірою можна використовувати природну раціональність у тео-

логії? Чи зберігає філософія свою автономію, перебуваючи «на службі» 

теології? Якщо відповідь негативна, то чи не зраджує філософія своєму 

призначенню і своїм засадовим принципам? Такі запитання завжди будуть 

актуальними. Але, відповідаючи на них, не слід засадово припускати нашу 

добру обізнаність з тим, що таке раціональність і якими є її головні влас-

тивості. Ми сьогодні дедалі менше розуміємо, що означає пізнавати.

У Томи є кілька метафор, які допомагають виявити його власне став-

лення до проблеми розмежування сфер. Перша з них — славетна мета-

фора служіння: теологія користується іншими науками як «підлеглими і 

службовими» (utitur eis tanquam inferioribus et ancillis)» [STh. I, q.1, a.5 ad 2]. 

Про цю метафору чимало писали, й існує багато різних її тлумачень. Одні 

вбачають в образі філософії як служниці теології приниження людського 

розуму і науки (до речі, Тома ніколи не вживає словосполучення «служ-

ниця теології» і лише одного разу, саме у процитованому фраґменті, вживає 

термін «службові науки» — так народжуються міфи!).

Інші витлумачують цю метафору як перенесення феодальних сто-

сунків у сферу науки (філософія тут постає таким собі васалом на службі 

могутнього аристократа — теології). Не бракує й апологетичних спроб по-

казати, що служіння як таке є справою шляхетною і нікого не принижує 

(головне питання — кому служити і заради чого; сам Тома присвятив усе 

своє життя служінню). До того ж, і нині користування однієї науки іншими 

як «службовими», прикладними (прикладна математика, прикладна хі-

мія тощо) є досить поширеною практикою. Дійсно, Аквінат хоче показати 

саме це. Та він все ж називає теологію «вищою наукою» — і за предметом, і 

за джерелом пізнання.

Сьогодні ми не вживаємо такої термінології і не кажемо, що матема-

тика шляхетніша або вища за фізику або хімію. Але навіть відмовля ю-

чись від ієрархічного підходу до наук, ми не помітимо у цій метафорі зне-

ваги до людської раціональності. Навпаки, згадана раціональність є 

важливою умовою нашої спроможності сприйняти Одкровення і почути 

Слово. Тома підкреслює необхідність раціонального дискурсу для теології, 

бо саме цей дискурс уможливлює людське розуміння. А це, у свою чергу, 

означає, що Одкровення не може нехтувати людською раціональністю і 

певним чином зорієнтоване на засадові структури ratio naturalis. Деякі 

істини віри можуть перевищувати здатність природного розуму, але вони 

не порушують його прав. Такий стосунок дозволяє витлумачувати раціо-
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нальність як відкритий горизонт розуміння, а не як замкнену статичну 

систему готових істин.

Друга метафора підказана євангельським сюжетом. У ранньому творі 

(Коментар до трактату Боеція «Про Трійцю») Аквінат запитує: чи може 

теологія користуватися філософією й уживати раціональні арґументи? 

На перший погляд, здається, що ні. Так відповіли б сьогодні деякі теологи 

і миряни (причому всіх трьох великих християнських конфесій — ніде не 

бракує піднесеного благочестя!). Хіба в Святому Письмі світську мудрість 

не названо водою, а божественну — вином? Ті, хто підмішує воду до вина, 

підпадають під гнівне звинувачення пророка Ісаї (Іс. 1: 22).

Як Тома відповідає на слова пророка (не буде зайвим відзначити, що 

коментар до Книги Ісаї — перший твір, написаний Аквінатом)? Він каже 

не про змішування, а про перетворення води світської мудрості на вино 

теологічної науки: «Можна сказати, що коли один з двох [елементів] пе-

реходить під владу іншого, то це не вважається змішуванням. Тільки там 

відбувається змішування, де обидва елементи змінюють свою природу. 

Тому ті [теологи], що у священній доктрині вдаються до філософських 

вчень, упокорюючи їх вірі, не змішують вино і воду, а перетворюють во-

ду на вино» (Super De Trin. pars 1 q.2, a.3 ad 5). Весільне чудо в Кані Га лі-

лейській — це дуже гарна метафора, але й вона може призвести до неба-

жаних і навіть хибних тлумачень. Одна з найчастіше цитованих Аквіна-

тових сентенцій стверджує: благодать не знищує природи, а, навпаки, 

вдосконалює її (інший варіант — благодать передбачає природу). До того ж, 

не буде зайвим нагадати, що Вселенська Церква навчає про дві природи і 

дві волі в Ісусі Христі.

Тобто якщо казати про співіснування двох природ у певній єдності (у 

цьому випадку — в єдності Особи), то важко знайти авторитетніший і 

краще відомий усім теологам приклад. У світлі сказаного метафору пере-

творення води на вино належить сприймати як модель не поглинання чи 

транссубстантивації, а радше набування нового змісту. Певною мірою і 

термінологія Аристотеля дістає у Томи нове значення. Старі значення 

зберігають свої права (бо, наприклад, Аристотель є для Аквіната авто-

ритетним мислителем), але їх застосовують так, що вони породжують но-

вий зміст і відкривають нові перспективи. Так само можна сказати, що ра-

ціональна арґументація в теології зберігає свою цінність, але не є самоціл-

лю. Її завдання — прояснювати істини віри й уможливлювати розуміння 

Слова. Людське знання стає на службу scientia Dei.

То як же Аквінат розуміє стосунок теології до філософії? Аквінатові 

йдеться про раціональне прояснення істин віри. І це прояснення, викладене 

у формі зв’язної і послідовної теорії, впливає також і на саму раціо-

нальність, на характер і зміст самих філософських дисциплін. Світло віри, 
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розширюючи горизонт природної раціональності, є динамічним джерелом 

для суттєвих і змістовних зрушень у самій філософії. Іншими словами — 

нова теологія ініціює розвиток нової метафізики, запроваджує зміни в 

епістемології, етиці, у філософії політики і права тощо. У такому контексті 

старе питання: то ким насправді був Тома, теологом чи філософом? — 

втрачає сенс. Він був мислителем, цілісною особистістю: викладачем і 

проповідником, науковцем і містиком, раціоналістом і візіонером. Роз-

криваючи різні аспекти його мислення і діяльності, згадану цілісність не 

можна випускати з поля зору. Ця стаття — посильна спроба наблизитися до 

розуміння духовного світу Аквіната.

Homo viator: 
на шляху до заповіданого миру
Прагнучи знайти слова для короткого опису Ак ві-

натового життя, мабуть, можна було б сказати: його життя постало як по-

дорож — у буквальному і духовному розумінні цього слова. Станції і зу-

пинки на шляху цієї подорожі — Неаполь, Париж, Кельн, знову Париж, 

Орв’єто, Рим, Вітербо, знову Париж, знову Неаполь і смерть на шляху до 

Ліону. На цій дорозі свого життя святий Тома невпинно шукав істину і 

всіма силами прагнув її осягнути. Цей пристрасний пошук у своїх куль-

мінаційних пунктах перевищував природні рамки людських спромож-

ностей: інтелектуальний дискурс часто переходив у молитву, контемпляцію 

й містичне візіонерство. Врешті-решт, напружена літературна діяльність 

перейшла у благоговійне мовчання, а шлях до Собору виявився шляхом, 

що перейшов у Вічність.

Ще одне слово, доречне для опису Аквінатового життя, — служіння. 

Його служіння було різноманітним: служіння священика й учителя бра-

тів по ордену, служіння університетського професора й проповідника, на-

решті, і головним чином, — служіння мислителя-теолога і просто лю-

дини, яка веде благочестиве і святе життя. У просторі його служіння уміс-

тилася ціла доба з її викликами і визначальними подіями. Коротке життя, 

нечувана продуктивність і чільне місце в традиції та сучасному житті 

Церкви — все вказує на те, що паломник таки досягнув своєї мети.

Перші біографії святого Томи були написані Вільгельмом з Токко 

(+1323), Бернардом Ґуї (+1331) і Петром Кало (+1310 або 1348). На най-

більшу довіру заслуговують свідчення Вільгельма з Токко. Він особисто 

був знайомий з Аквінатом у неапольський період його життя і навчання 

(1272—1274 роки). Вільгельму вдалося зібрати свідчення багатьох домі-

ніканців, що знали Аквіната за його життя. Серед опитаних свідків особ-

ливе місце належало Реґінальдові з Піперно, соцієві (socius continuus), 

сповідникові, секретареві й близькому другові Томи з часів його другого 
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перебування у Парижі і аж до смерті Ангельського Доктора. Завдяки свід-

ченням такої близької для Аквіната людини (Реґінальд помер приблизно 

1290 року) ми знаємо про деякі подробиці життя та особливості характеру 

Томи (наприклад, те, що Аквінат перед своїми студіями і особливо у мить 

сумнівів заглиблювався у молитву, що він зберіг свою цнотливість до самої 

смерті, що братові Томі являлася Діва Марія або що він мав візії Апостолів 

Петра і Павла). Крім того, Вільгельм спілкувався з Томою Сан-Северіно 

(сином сестри Аквіната Теодори) і з Катериною де Морра (донькою Ак-

вінатової сестри Марії) [Torrell, 2008: s.11].

Вільгельм з Токко був одним з найактивніших учасників процесу ка-

нонізації брата Томи, і коли з’ясувалося, що канонізаційний процес у Неа-

полі не врахував деякі чудеса, здійснені Аквінатом, він 1321 року звернувся 

до Папи Йоана ХХІІ з проханням розпочати додатковий процес. Остан ній 

відбувався з 10 по 25 листопада 1321 року в Фоссануова, і на ньому Вільгельм 

також був присутній. На процес було викликано 112 свідків. Коли читаєш 

усі ці свідчення, то відчуваєш, що відстань у 700 років не така вже й велика, 

і що голоси сумлінних свідків доносять до нас образ живої людини, що ма-

ла таке велике значення для розвитку європейської традиції.

Звісно, не варто розуміти оповіді ранніх біографів як безсторонню й 

механічну документацію (ніби Вільгельм прямо переносив свідчення зга-

даних людей на пергамент, як сьогодні «розшифровують» записане на 

диктофоні інтерв’ю). Матеріали про життя Аквіната збирали й літературно 

обробляли з огляду на агіографічні цілі та інтереси. Зі сторінок Аквінато-

вого життєпису на нас передовсім повинен був дивитися святий. Про пев-

ного роду стилізацію особистості святого Томи уже в ранніх його біогра-

фіях писав Вілегад Екерт: Vita, написана Вільгельмом, мала бути не просто 

біографією, а радше апологетикою, покликаною довести святість Акві-

ната. Vita, створені Бернардом Ґуї і Петром Кало, хоча й написані більш 

живою і літературною мовою, ще більше віддаляються від жанру власне 

біографії [Eckert, 1971: S.13]. Такий образ святого відсуває на другий план 

живу людину. «Всі майбутні спроби написати біографію Томи мусять 

враховувати той факт, що вже перші життєписи є свідомими стилізаціями 

реального життя Аквіната» [Eckert, 1971: S.28].

Що на це можна відповісти? Тільки те, що біографія, яка описує реаль-

не життя людини, мабуть, є лише ідеалом, реґулятивною ідеєю. Подивімося 

на біографії людей, що жили у недалекому минулому або на біографії на-

ших сучасників! Чи цілковито вони вільні від стилізацій? Чи не орієн-

туються вони на створення певного образу поета, політика або естрадної 

зірки? Добре усвідомивши сенс цих запитань, ми вже не висуватимемо 

претензії людям, головні цілі яких не могли бути суто біографічними. 

Навпаки, ми будемо їм вдячними за те, що вони донесли до нас, крізь 
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товщу сторіч, образ мислителя і святого, образ настільки цілісний, що 

через нього можна розгледіти риси живої людини.

Портрет св. Томи. 
Характер Аквіната
Збереглося кілька описів зовнішності Аквіната. 

Всі вони погоджуються в тому, що Тома був високим на зріст, міцної ста-

тури і мав велику голову з рідким волоссям. Октавіан з Бабуко каже, що 

Аквінат fuit magne stature et pinguis et calvus supra frontem. Миколай з Пі-

пер но каже ще про огрядність і навіть незграбність брата Томи. Вільгельм 

з Токко залишив такий опис: «Що стосується природних схильностей йо го 

тіла і думки, кажуть, що він був огрядний (magnus in corpore), мав високу та 

пряму статуру, що відповідала прямоті його душі. Його волосся було ко-

льору пшениці (coloris triticei), що свідчить про врівноважений темпера-

мент. Він мав велику голову і рідке волосся (aliquantulum caluus)» [Engel-

hardt, 2005: S.26; Torrell, 2008: s.326].

Сучасники відзначають красу і гармонійність усього людського обра-

зу Аквіната. Мати Реґінальда розповідала, що брат Тома, проходячи полем, 

притягував до себе увагу селян, яких дивувала його неординарна тілесна 

конституція і «краса його людських рис» [Torrell, 2008: s.327]. Аквінат був, 

за свідченням Вільгельма з Токко, джерелом радості для тих людей, які на 

нього дивилися і його чули.

За свідченням Бартоломія з Капуї, Тома навіть у диспутах, в яких людині 

дуже легко перейти дозволені межі, завжди залишався доброзич ливим, при-

язним і «ніколи не вживав занадто пафосних і сповнених пихи слів» (nullis 

verbis gloriosis et ampullosis utens) (Processus canonizationis Neapoli, n.77).

У першій половині минулого сторіччя францисканець Джироламо 

Моретті здійснив спробу довідатися про риси характеру Аквіната за допо-

моги графологічного аналізу його манускриптів. Висновки були такими: 

Ангельскому Доктору притаманні внутрішня витримка, що іноді пере-

ходить у впертість, честолюбство з претензією на ориґінальність і схиль-

ність до іронічної гордовитості [Engelhardt, 2005: S.26]. Очевидно, що не 

варто перебільшувати результати цього графологічного аналізу. Проте як-

що ми хочемо наблизитися до розуміння образу мислення святого Томи, 

кожна деталь має значення.

Аналіз Моретті почасти підтверджують деякі свідчення. Вільгельм з 

Токко каже про новаторство Аквінатового мислення (здається, досить 

ризиковане твердження для ХІІІ сторіччя): «У свої виклади [Аквінат] 

уводив нові артикули, запроваджував новий і прозоріший спосіб розв’я-

зан ня проблем за допомоги нової арґументації. Ті ж, хто слухав, як він на-

вчає новим речам на підставі нової раціональної методології, не могли 
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сумні ватися, що Бог освітив його променями нового світла. Бо хіба ж мож-

на навчати новим поглядам або їх записувати, якщо не отримати від Бога 

нового натхнення?» [цит. за: Steenberghen, 2005: s.304]. У невеликому ре-

ченні слово «новий» і «по-новому» вживано 8 разів!

Про гумор та іронічність Аквіната ми можемо здогадуватися на під-

ставі свідчення його учня Реміґія з Флоренції (Торель називає це свід-

ченням єдиним відомим нам «відлунням» живих викладів Томи). Реміґій 

пригадує, як маґістр Тома жартівливо пояснював надзвичайно шанобливе 

ставлення селян до святкування дня св. Мартина (день пам’яті — 11 лис-

топада). Селяни навіть ставлять св. Мартина вище за Апостола Петра (йо-

го пам’ять — 29 червня), бо вони вже зібрали на Мартина осінній врожай 

і насолоджуються достатком, натомість під час Петрових свят багатьох 

благ ще не вистачає [Torrell, 2008: s.329].

У цьому короткому спогаді відчуваємо й атмосферу університетських 

викладів, і особливі стосунки між студентами й професорами, і трохи 

іронічне ставлення професійних теологів до простого селянського бла-

гочестя. Студент тут згадує жартівливі слова свого вчителя — «як дотепно 

(весело, жартівливо) розповідав мій учитель брат Тома Аквінський» (ut 

lusorie referebat magister meus frater Thomas de Aquino). Так сьогодні міг би 

сказати будь-який студент — «як жартував мій професор Анатолій Лой, 

коли розповідав про те і те».

Я вже казав про джерела, що повідомляють нам про життя Аквіната. 

Ось деякі промовисті приклади, які дають змогу дізнатися про особливос-

ті духовного образу Ангельского Доктора. Вільгельм із Токко свідчить, 

що брат Тома «був людиною приємною, спокійною, смиренною, байду-

жою до слави цього віку, людиною великої чистоти і цнотливості» (Proces-

sus canonizationis Neapoli, n. 58). Зі слів Реґінальда з Піперно, Вільгельм 

каже про те, що знання брата Томи не походило від природи, а було отри-

мане через одкровення і натхнення Святим Духом (per revelationem et infu-

sionem Spiritus Sancti).

Реґінальд підтверджував свою думку свідченнями про те, що брат Тома 

завжди брався писати свої твори з молитвою і великими сльозами. Коли ж 

йому щось було незрозуміле, він гаряче і слізно молився про подолання 

сумнівів і про те, аби на нього зійшло просвітлення і розуміння. Ці свід-

чення, оголошені на канонізаційному процесі в Неаполі, походили від лю-

дей, особисто і близько знайомих з Аквінатом.

Свідчення про глибокі і слізні молитви під час написання творів і роз-

в’язання теологічних питань часто повторюються. Так, Франциск де Амо-

ре передає зі слів того ж таки Реґінальда, що коли брат Тома, коментуючи 

книгу Ісаї, натрапив на фраґмент, який не міг до кінця зрозуміти, він упро-

довж багатьох днів перебував у гарячій молитві, благаючи Бога відкрити 
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йому таємницю складного тексту (Processus canonizationis Neapoli, n.59). 

Бернард Ґуї надає схоже свідчення про роботу Аквіната над посланнями 

Апостола Павла: «Одного дня у Парижі, коли брат Тома писав на тему по-

слань Апостола Павла, він дійшов до місця, яке завдало йому такого вели-

кого клопоту, що він відпустив своїх секретарів, упав на коліна і молився зі 

сльозами; тільки після цього він отримав те, чого так сильно прагнув, і все 

для нього з’ясувалося». Вільгельм з Токко навіть пов’язує це прозріння з 

тим, що Аквінатові явився сам Апостол [Weisheipl, 1985: s.312].

Є свідчення й зовсім іншого штибу. Так, Птолемей з Лукки свідчить 

про те, як брат Тома на його очах зцілив Реґінальда, помолившись і при-

клавши реліквії святої Аґнеси до тіла смертельно хворого (Processus 

canonizationis Neapoli, n.60). Це сталося під час подорожі до Неаполя вліт-

ку 1272 року.

Однак ми маємо ще одного надійного свідка, який може сказати 

нам щось важливе про внутрішній світ Аквіната, — це він сам. Ідеал науки, 

якого впродовж усього життя дотримувався Тома, вимагав від нього 

об’єк тивності й повної неупередженості. Це було мислення, яке вимагало 

максимальної відданості й концентрації, відсуваючи особисті почуття і 

вподобання на другий план.

Ориґінальність мислення Аквінат виявляв радше у строгості арґу-

ментації і способі розв’язання проблем, ніж в описі своїх власних станів і 

думок. Так, у коментарі до «Метафізики» Аристотеля він каже: «У припу-

щенні й спростуванні певної тези варто керуватися не любов’ю або не-

приязню до людини, що її висуває, а передусім — певністю самої істини» 

(Sent. Met. lib. 12 l. 9 n.14). Проте іноді, дуже рідко і в особливих ситуа-

ціях, Тома дозволяв собі говорити від першої особи. Тоді крізь точне й без-

особове схоластичне письмо проступав образ пристрасного і смиренного 

шукача істини.

Наведу деякі з цих нечисленних фраґментів. «Якщо ж хтось забажає 

написати щось проти тут викладеного, я це прийму з максимальною при-

хильністю. Адже немає кращого способу виявити істину і спростувати хибу, 

ніж полеміка з опонентом» (De perfect. cap. 26). Схожу думку Аквінат ви-

словлює в іншому місці: «Якщо хтось хоче хвалитися лжеіменним знанням 

і бажає виступити проти написаного нами, нехай не базікає у темних за-

кутках з хлопчаками, не здатними судити про такі складні речі, а спробує 

написати щось у відповідь, якщо, звісно, наважиться» (De unit. intel. cap. 5).

На початку «Суми проти язичників» ми знаходимо смиренні слова 

про обов’язки мудреця, що їх наважується взяти на себе автор з вірою в 

доброту Бога. Аквінат додає: «Хоча це завдання і перевищує наші власні 

сили» (quamvis proprias vires excedat; ScG. lib. 1 cap. 2 n. 2). Навряд чи ці 

слова слід сприймати як вираз стилізованого смирення й самоприни-
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ження. Радше навпаки, вони свідчать про усвідомлення власної відпо-

відальності й розуміння складності завдання. Нарешті, наведу фраґмент, 

на який звернув увагу ще Етьєн Жильсон. Тут Аквінат промовляє від пер-

шої особи і каже про щось для нього дуже важливе: «Те, що я називаю 

буттям, є найдосконалішим поміж усіма речами» (hoc quod dico esse est 

inter omnia perfectissimum; Q. d. de pot. q.7, a.2 ad 9). У цих словах особисте 

прагнення новизни й ориґінальність мислення сягнули такої сили, що 

свідомо поміркований і безсторонній схоластичний дискурс відобразив 

не тільки глибоку думку, а й внутрішнє поривання душі.

Як працював св. Тома?
Тома Аквінський прожив досить коротке життя. 

Перший свій твір — Коментар на Книгу Йова — він почав писати при-

близно у 1251—1252 роках (у віці 26—27 років). 6 грудня 1273 року, за 

свідченням Реґінальда, брат Тома припинив писати. Отже, за відносно 

невеликий період письменницької діяльності (21—22 роки) він написав 

близько 40 товстелезних томів складних і витончених за змістом творів. 

До того ж інтенсивність його праці постійно зростала. Наприклад, під час 

другого періоду викладання у Парижі (вересень 1268 — квітень 1272 року) 

він написав 4061 сторінку (за виданням Марьєтті). Жан-П’єр Торель під-

рахував, що у сучасному форматі А4 (350 слів) Аквінат щодня мав писати 

дванадцять з половиною сторінок [Swięty Tomasz, 2005: s.20]. Якщо враху-

вати обставини життя середньовічного ченця-професора (відправа Святої 

Меси, години викладання і проповідування, подорожі — на віслюках або 

пішки), то інтелектуальна продуктивність Томи справді схожа на диво.

Так, у Аквіната вже від самого початку його викладацької і наукової 

діяльності були секретарі. Секретар не лише писав під диктування, але й 

допомагав раціонально організовувати працю [Swięty Tomasz, 2005: s.21]. 

Але, попри допомогу секретарів, очевидно, що Аквінат, особливо в о с-

тан ні роки, працював на межі людських сил. Показово, що одного разу, 

коли Тома сів відпочити після сеансу диктування трьом секретарям (!) і 

заснув, то продовжував далі диктувати уві сні (dormiendo dictabat). Таке 

свідчення залишив нам Евенус Ґарвіт (або Ґарніт), один з Аквінатових се-

кретарів (scriptor suus). Про те, що Тома диктував одразу «багатьом секре-

тарям» (pluribus scriptoribus) під час його перебування у Неаполі, свідчить на 

канонізаційному процесі Бартоломій з Капуї.

Цей дивовижний факт одночасного диктування (Аквінат диктував іно-

ді трьом, а іноді навіть чотирьом секретарям) безперечно вказує на екстра-

ординарну спроможність до концентрації і про феноменальну пам'ять. 

Про згадану спроможність до глибокої концентрації, аж до забування про 

зовнішній світ і зовнішні обставини, розповідають численні джерела. 
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Наведу лише деякі приклади. Бернард Ґуї розповідає, як Тома, працю-

ючи над коментарем до трактату Боеція «Про Трійцю», так зосередився 

на власних думках, що свічка, яку він тримав у руці, повністю згоріла, а він, 

не помічаючи болю, продовжував писати.

Випадок, що стався при дворі Людовіка ІХ, коли (згідно з повідом-

ленням того самого Бернарда Ґуї) Тома під час бенкету сидів біля короля 

у глибокому мовчанні, а потім раптово вдарив кулаком об стіл з криком: 

«Тепер я знаю, що відповісти маніхеям! Реґінальде, ставай і пиши!», ху-

дожньо зображує Честертон [Честертон, 1991: c. 308]. У Неаполі від бувся 

схожий епізод, тільки вже не з королем Франції, а з кардиналом-леґатом, 

якого привів до Томи архієпископ Капуї. Сидячи між двома ієрарха ми, 

Ак вінат, після тривалого мовчання, голосно заволав: «Нарешті зрозумів!» 

Піс ля того, як архієпископ привів Аквіната до тями дружнім стусаном, 

той схилив голову перед поважними ієрархами і смиренно вибачився. 

Ці каво, що пояснення в обох випадках (і в Парижі, і в Неаполі) було схо-

жим: «Мені здавалося, що я перебуваю у власній келії» [Weisheipl, 1985: 

s.299, 376].

Якщо додати до цих розповідей наведені вище свідчення про глибоку і 

слізну молитву брата Томи, що супроводжувала його напружену працю, то 

перед нами постане образ людини, для якої мислення було справжнім жит-

тєвим покликанням і духовним служінням.

Мислення Аквіната 
як досвід трансценденції
Коли на початку статті ми шукали найдоречніші 

образи, що допомогли би передати характерні риси Аквінатового мислен-

ня, то звернулися до образу шляху, подорожі. Святий Тома був справжнім 

паломником істини. Не тільки його життя, але й сама його думка сповнені 

внутрішньої динаміки, пошуку, невтомного служіння. Святий Тома завжди 

на шляху, він здійснює перехід, Пасху. Цей перехід є доланням меж, вихо-

дом за границі звиклого й буденного.

Філософська теологія переходить у теологію Одкровення і живиться її 

світлом. Істини розуму готують місце для зустрічі із Господом, для слу-

хання Слова, для істин, що відкриваються у світлі Любові. Нова онтоло гія 

скерована до джерела кожного існування, до Того, Хто дарує буття. У бла-

гоговійному здивуванні Тома покладає біля Його підніжжя здобутки 

грецької філософії, всі зусилля інтелектуальних пошуків попередніх сто-

річ. Аквінатова епістемологія, рухаючись у просторі емпіричного світу, 

біля власних джерел і в своїх граничних інтенціях, переходить межі емпі-

рії. Із самого осереддя нашого буття і мислення до нас промовляє Той, Хто 

є, промовляє як щось найглибше і найбільш внутрішнє у нас самих.



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

Андрій БАУМЕЙСТЕР

Пізнання прагне стати спогляданням, баченням. І це прагнення кли-

че кожного на Євхаристійну Трапезу. Ось як каже про це сам Аквінат: «Бла-

женне бачення або наука у такий спосіб перевищує природу раціональної 

душі, що до них ця душа не може дійти, спираючись на власні сили. Але 

вони, з іншого боку, відповідають її природі, бо душа, за своєю природою, 

відкрита до сприйняття їх, адже сотворена за образом Бога» (STh. III, 

q.9, a.2 ad 3). Бо у нас закладені зародки надприродного пізнання (unde 

oportet huius cognitionis supernaturalis aliquam inchoationem in nobis fieri; Q. d. de 

verit. q.14, a.2).

Перейти Червоне море внутрішньої несвободи, подолати пустелю від-

чуження й темряви можна лише тоді, коли ми наважуємося це зробити, 

коли ми по-справжньому прагнемо. Святий Тома прагнув Істини впродовж 

усього свого короткого життя, у постійних зусиллях зрозуміти, у молитвах і 

глибоких медитаціях. На шляху цього пристрасного прагнення всі Ак ві-

натові писання, проповіді та інтелектуальні суперечки врешті-решт пере-

ступили межі людської природи і перейшли у мовчання й тихе споглядан-

ня. Ніби його життя було постійним сповідуванням віри, аж поки, після 

вимовляння останнього «вірую», встановилася коротка пауза перед по-

чатком нового шляху. Тепер уже вічного. У записах неаполітанських про-

повідей св.Томи 1273 року, присвячених Апостольському Символу віри 

(a. 12), читаємо: «Це [вічне життя] полягає у повному задоволенні праг-

нень. Адже там кожен блаженний отримає мірою власного прагнення і 

сподівання. А в цьому житті ніхто не може втамувати своїх прагнень, бо 

жодне створіння ніколи не задовольнить прагнення людини. Тільки Бог 

може це зробити уповні. І тому тільки в Богові [наше] заспокоєння, як ка-

же Авґустин на початку «Сповіді» (І 1): Ти сотворив нас, Господи, для Себе, 

і неспокійне наше серце, доки не заспокоїться у Тобі. А позаяк святі у Віт-

чизні досконалим чином отримують Бога, то очевидно, що [тільки там] за-

довольняються їхні прагнення у повноті слави».

Хіба не до цього маємо прагнути й ми, аби відчути серед ринкового 

галасу наших днів цю тишу переходу?
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