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Францисканська і домініканська школи
У Secunda Pars «Суми теології» святого Томи мо-

ральна теологія, безперечно, сягає свого апогею. 

Проте через цей успіх ми не маємо забувати про 

велич і багатство уславленої Александром з Гельса, 

святим Бонавентурою і Дунсом Скотом францис-

канської школи, що постала охоронителькою 

авґустинівської традиції. Домініканська школа усві-

домила себе і сформувалася, відповідаючи на на-

пади проти теології святого Томи, здійснені фран-

цисканцями, що потрактовували її як «novella», а 

надто — заперечуючи проти засудження деяких 

тез Аквіната Етьєном Тамп’є, єпископом Па ризь-

ким, який спирався на підтримку францисканців і 

навіть деяких учителів-домініканців, як-от Роб ерт 

Кілвардбі з Оксфорда. Францисканці виступили 

супроти аристотелізму святого Томи, який вважа-

ли перебільшеним і небезпечним, хоча певною мі-

рою самі вільно послуговувались Аристотелем. 

Розбіжності виявилися глибокими. У питанні про 
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вершину християнської моралі францисканці, всупереч святому Томі, 

який визнавав примат інтелекту й відтак означив блаженство як дію цієї 

здатності, обстоювали примат волі й істотною підвалиною блаженства 

проголосили любов.

Ця кількасотрічна боротьба шкіл не повинна, втім, приховувати від 

нас позитивного аспекту спільного теологічного пошуку. Праці цих тео-

логів, кожна у свій спосіб, постануть як зусилля християнського інтелек-

ту, спрямовані на вираження багатств таїни спасіння, яка переважає 

будь-який земний інтелект й уможливлює різні шляхи доступу. Ці школи 

подібні до потужних відгалужень від єдиного стовбура схоластики її твор-

чої доби, що водночас єднаються і протистоять. Належить також зазна-

чити, що дискусія не обмежена двома осібними групами ченців, сваркою 

дрібних сект чи клановими чварами. Вона стосується концепції теології 

загалом, а тому заторкує всю Церкву, в межах якої ці ордени відігравали 

тоді роль головних рушіїв. Тут опрацьовується і ставиться під знак запи-

тання християнський інтелект як такий.

Ми, вочевидь, не маємо змоги описати в цій книзі всі фази згаданої 

дискусії. Радше зосередимо увагу на вирішальному етапі, що розпочався в 

моральній теології з настанням у ХІV столітті номіналістичної кризи.

Номіналістичний вибух
Нехай нам буде дозволене одне на позір занадто 

сміливе порівняння, що, втім, має підтвердитись з достатньо великою 

точністю. Розглядаючи Окама, ми стаємо свідками найпершого ядерного 

вибуху модерної епохи. Вочевидь, ідеться про поділ не фізичного, а пси-

хічного атома: через нову концепцію свободи й викликані нею послідов-

ні поділи, що руйнують єдність теології й західної думки, розривається 

ядро людської душі, вмістище її здатностей. Окамова свобода, означувана 

через вимогу радикальної автономії, відокремлюється від усього, чим вона 

не є: від рації, почуттєвості, природних схильностей і будь-якого іншого 

зовнішнього чинника. Наслідком цього є численні розподіли: між свобо-

дою, з одного боку, і природою, законом, благодаттю — з іншого; між 

мораллю і містикою, рацією і вірою, індивідом і суспільством тощо.

Свобода індиферентності
Відомо, що для номіналізму існує лише індивіду-

альна реальність, єдина [unique] у своєму одиничному [singulière] існу ванні, 

натомість універсальне є просто позбавленою реальності зручною назвою, 

що має лише номінальну цінність. У царині моралі реальність полягає в 

одиничному рішенні вільної волі. Для Окама свобода посутньо є здатністю 

обирати між протилежностями, попри будь-яку причину, відмінну від 
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свободи або самої волі. Свобода цілковито полягає у засадовій недетер-

мінованості будь-якою з-поміж протилежностей при виборі між ними, 

між «так» чи «ні», у вихідній індиферентності волі, що дає останній змогу 

визначати себе у виборі лише собою. Звідси й термін «свобода індифе-

рентності». «Я називаю свободою спроможність індиферентно й у кон-

тинґентний спосіб виробляти різноманітні здійсненності [effectuum], від-

так я можу спричинити якусь здійсненність чи не спричинити її, але 

при цьому поза згаданою спроможністю не відбудеться жодної зміни» 1. 

А. Ґарвенс пише: «Таким чином, воля, згідно з Окамом, є абсолютно не 

детермінованою щодо своєї першої дії. Ніщо не може зумовити її з необ-

хідністю — ані зовнішній об’єкт, ані габітуальна детермінація. Вона са ма є 

підвалиною власної вільної діяльності й, на противагу інтелектові, зумов-

леному чимось відмінним від нього, — наприклад, тією ж волею, — сама 

себе визначає здійснювати визначені дії» 2.

Таким чином, Окам із новою точністю тлумачить класичне означен ня 

свободи, запропоноване Петром Ломбардським: «Liberum arbitrium est fa-

cultas rationis et voluntatis»(i) 3: тепер свобода не походить від рації та во лі, як 

у святого Томи, а передує їм і спрямовує їх до їхніх дій, бо я можу обрати 

як пізнання та воління, так і протилежне їм. Окам усе ж таки схильний 

ототожнювати свободу з волею, відтак перетворюючи останню на посутню 

здатність людини.

Атомізація діяння
Будь-яка моральна реальність сконцентрована для 

Окама в саме так означеному виборі. Вільна дія постає як такий собі рап-

товий ґейзерний викид, що відбувається в одиничну мить прийняття 

рішення, яке не має жодної іншої причини, крім самодетермінації, при-

таманної нашій волі. Відтак кожна наша довільна дія стає одиничною 

реальністю, ізольованою в часі через ту саму завжди наявну в нас спро-

можність обирати між протилежностями, бо ми не можемо бути зв’я-

заними минулою чи майбутньою дією, не втрачаючи при цьому прита-

манної нам щомиті радикальної свободи. Поведінка людини, таким чи-

ном, стає послідовністю одиничних дій, пунктирною лінією моральних 

атомів, між якими більше не існує глибинного зв’язку, бо стосунки, які 

можуть між ними існувати, лишаються поза цариною свободи, залежать 

від рішення людини.

1 Quodl І: qu. 16.
2 Garvens A. Grundlagen der Ethik von Ockham, in Franziskanische Studien 21 (1934) 256—

257.
3 Див.: II Sent. dist. 25, a. 1, qu. 2.
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Унаслідок цього істотно втрачає своє значення фінальність [finalité](іі). 

Для святого Томи вона становила найперший елемент довільного діяння, 

означеного через властиву людині спроможність діяти заради певної ме-

ти. Ось чому дослідження моралі в «Сумі» починається з трактату про 

кінцеву мету [fin ultime], подану як принцип єдності всіх дій людини і 

навіть, потенційно, — діяльності всіх людей, якщо не всіх створінь. Окам 

більше не визнає цих поглядів, що надають кінцевій меті універсального 

значення. У його концепції людської дії розподіл переважає єднання. 

Він, мабуть, надає реальної важливості меті, якщо називає її головним 

об’єк том довільної дії; але мета розглядається ним усередині одиничної 

дії й не може більше утворювати істотні зв’язки, збираючи дії в одне ціле. 

Тому Окам стверджує, що у волінні якоїсь речі, з огляду на мету, якої варто 

воліти заради неї самої, є дві дії, повністю відмінні одна від одної: та, що 

спрямована на цю річ, матиме мету як «частковий об’єкт» й відрізняти-

меться від тієї, що спрямована безпосередньо на саму мету й має її перед 

собою як «цілісний об’єкт» 4.

Отже, людське діяння конституюватиметься через низку вільних рі-

шень, незалежних дій, — випадків чину за сумлінням [cas de conscience], 

як казатимуть пізніше, між якими існують лише суто поверхові зв’язки і 

які слід вивчати окремо один від одного. Як і кожний індивід, кожна дія 

стає певним чином абсолютною, таким собі маленьким островом. Звідси й 

той острівний характер, який ми можемо приписати думці Окама і який 

вказує на її англійське походження. Таким чином, через Окамову концеп-

цію свободи й людської дії закладено підвалини того, що згодом стане 

казуїстикою.

Відкидання 
природних схильностей
Одним із найголовніших пунктів критики Окамом 

томістичної концепції свободи було відкидання природних схильностей, 

розташованих поза ядром вільної дії, особливо схильності до щастя, що в 

«Сумі теології» керує усією мораллю загалом і постає як найперше мораль-

не питання усієї попередньої традиції.

Мабуть, схильність до щастя існує в нас, проте ми, згідно з Окамом, 

залишаємося цілковито вільними воліти чи не воліти щастя, як і останньої 

мети чи й самого свого існування, приймати ці схильності чи відмовлятися 

від них. «Я кажу, понад те, що воля в цьому стані може не воліти кінцевої 

мети, загалом презентована та чи частково. Це я доводжу, [по-перше,] так. 

Ми можемо не воліти того, що інтелект може приписати не воліти. (Це є 

4 I Sent. d. 1, q. 1 N, цит. за: Garvens, op. cit., p. 392.
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зрозумілим із самого себе.) Але інтелект може вважати, що не існує ані 

кінцевої мети, ані блаженства, а відтак може приписати не воліти ані кін-

цевої мети, ані блаженства. По-друге, [я доводжу це] так. Той, хто може не 

воліти засновку, може не воліти й висновку. Але ж дехто може воліти не 

бути. То він може не воліти й блаженства, яке вважає висновком зі свого 

буття. Я скажу, по-друге, що коли інтелект судить, ніби певна річ є кінце-

вою метою, воля може не воліти цієї мети, — і доведу це. Оскільки вільна 

спроможність схильна до дій, протилежних одна одній, то вона може, з цієї 

підстави, визначати себе в якомусь одному сенсі й у жодному іншому. Про-

те воля як вільна спроможність схильна воліти чи не воліти будь-який 

об’єкт. Отже, якщо вона може воліти Бога, то, на тій самій підставі, вона 

може й не воліти Його» 5.

Натомість для святого Томи природні схильності до добра, щастя, бут-

тя, істини були самим джерелом свободи; вони були засадами волі й ін-

телекту, цих двох здібностей, поєднання яких утворює вільний розсуд. 

Згідно з ним, ми вільні не всупереч, а завдяки цим природним схильнос-

тям. Натомість, згідно з Окамом, свобода панує над природними схильнос-

тями і передує їм унаслідок самого факту своєї радикальної недетермінова-

ності і своєї спроможності вибирати, супротивної згаданим схильностям. 

У цій перспективі можна сказати, що свобода найкраще виявляє себе саме 

тоді, коли чинить опір природним схильностям. Цим відкиданням будь-

якої природної схильності, зовнішньої нашій волі, Окам перевершує свого 

вчителя Дунса Скота, приходячи відтак, за словами А. Ґарвенса (op. cit., 

p. 256), до сильної версії індетермінізму.

У підсумку, не містячись більше у дії волі, природні схильності опи-

няються на нижчому рівні, ніж свобода, й утворюють зону, підлеглу мо-

ральному світові та належну до того ж розряду, що й інстинкт, чуттєвість, 

біологічне. Відтак зникає можливість зрозуміти, чи існує в людині якась 

природна спонтанність вищого типу, натхнена самою свободою.

Відсторонення чеснот
Після природних схильностей і фінальності з віль-

ної дії слід було усунути також габітуси й чесноти як сталі налаштованості 

діяти у певний спосіб. Мабуть, габітуси й чесноти можуть надати допомогу, 

яка полегшить виконання вільного рішення, й усунути те, що йому зава-

жає. Але, якби ці налаштованості виявились визначальними, вони б змен-

шили спроможність обирати між протилежностями, яка є означенням сво-

боди. Дія, вчинена через спонуку [impulsion] габітусу, видається менш віль-

ною, ніж та, що походить від чистого довільного рішення. Тож габітус і 

5 IV Sent. qu. XIV D.
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чесноти мають стояти нижче від свободи, як ті нахили [tendances], якими 

вона користуватиметься чи не користуватиметься на свій розсуд [à son gré]. 
Таким чином, вони втрачають власну моральну цінність і стають прости-

ми звичками, психологічними механізмами. Як писав о. Вереке: «Свобода 

означає цілковиту недетермінованість. Щоби дія була доброю й гідною хва-

ли, воля повинна щомиті мати якнайабсолютнішу свободу відповідати 

чи не відповідати обов’язкові. Усе, що обмежує нашу свободу, — тілесні 

налаштованості, чуттєві схильності, психічні налаштованості, — обмежує 

також і поле моральності. Номіналістична мораль, таким чином, буде не 

мораллю істоти, що дедалі більше пристосовується до блага (додамо: са-

ме такою є роль чесноти), а мораллю дій, свободою, яка повинна щомиті 

сама покладати на себе той обов’язок, що буде чинний стосовно неї» 

(op. cit., pp. 134–135).

Проте потрібно додати, що Окам не відступить від учення про чесноту, 

однодушно визнаваного схоластичною традицією. Але розумітиме він його 

по-своєму. Якість доброчесного він визнаватиме лише за дією волі.

«Лише габітус волі є, власне, чеснотою», — каже Окам (III Sent. q. 10D). 

Дії, вчинені під впливом чуттєвості чи інтелекту, коли ми виявляємо роз-

важливість, можуть бути названі доброчесними лише у випадку суто зо-

внішнього пойменування. У кожному разі, схильність до чесноти не є для 

нього ні габітусом, ні дією, це просто спроможність [puissance], як-от 

спроможність матерії поєднуватись із формою. На його думку, дія абсо-

лютно переважає будь-які схильність і габітус. Важко не побачити, що на-

віть тоді, коли Окам узгоджує свою позицію з традиційним ученням про 

чесноти, він усе одно перетлумачує останнє у перспективі своїх концеп-

цій довільної дії і свободи, заснованої на індиферентності, тобто фактично 

позбавляє чесноту її провідної ролі у моральній царині, ролі того необ-

хідного чинника, що забезпечує досконалість людських дій.

Усемогутня свобода Бога
Поряд зі свободою людини Окам зображує свободу 

Бога. Окамова думка опанована ідеєю всемогутності Божої, що дає йому 

змогу довести свою ідею свободи до абсолюту. Для нього божественна во-

ля абсолютно вільна, вона панує над самим моральним законом і всіма 

ін шими законами створеного світу. Те, чого воліє Бог, є з необхідністю 

справедливим і благим, і то через саме це Його воління; від останнього по-

ходять закон і будь-які моральна цінність чи ґатунок. Не детермінована 

при визначенні добра і зла нічим іншим, окрім самої себе, божественна 

воля може будь-якої миті змінити те, що ми нині, — зокрема, згідно із за-

повідями Декалогу, — розглядаємо як дозволене чи заборонене. Бог може 

змінити навіть першу заповідь і, наприклад, доводячи все до краю, таким 
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чином приписати людині ненавидіти Його, що ця її дія стане благою. 

«Окрім того, будь-яка воля може підпорядкувати себе Божому приписові; 

але Бог може приписати створеній волі ненавидіти Його, тож створена 

воля може вчинити так. Окрім того, все, що може бути правильною дією в 

цьому житті, може таким бути й у батьківщині [in patria]: але ненависть до 

Бога може бути правильною дією в цьому житті, якщо вона приписана 

Богом; отже, вона може бути правильною дією й у батьківщині» 6.

Так само й ненависть до ближнього, крадіжка, подружня зрада стали 

би гідними похвали, якби Бог приписав їх. Тож Окам насправді не визнавав 

існування у людській природі такого порядку чи закону, що міг би детермі-

нувати божественні свободу й усемогутність. Мабуть, у моралі й у природі 

існує якийсь «communis cursus rerum», узвичаєний порядок речей [ordre 

habituel des choses], що розгортає себе відповідно до тих законів, які ми піз-

наємо, а це дає змогу Окамові зберегти сенс класичних виразів, як-от «при-

родний закон» і т. ін.; але ніщо не може нам ґарантувати, що завтра воля 

Божа не змінить їх.

Моральний обов’язок
Отже, маємо зіставлені одну з одною свободу Бога і 

свободу людини, осмислювані як два абсолюти, з тією лише різницею, що 

Богові властива всемогутність щодо Його створіння й відтак Він може на-

кинути останньому Свою волю. Звільнивши свободу від будь-якої залеж-

ності стосовно природи (йдеться як про свободу Бога, так і про свободу лю-

дини), Окам надалі вже не міг осягнути іншого стосунку між людиною і 

Богом, як і між людським та іншими різновидами свободи, крім того, що 

походить від волі й потуги: таким стосунком буде закон, вираження бо-

жественної волі, що діє із зобов’язувальною силою. Таким чином, закон і 

обов’язок посідають центральне місце в Окамовій моралі, стають її вуз-

ловим пунктом та осереддям. Обов’язок становитиме для нього конститу-

тивний елемент і саму сутність моральності: «Моральні доброта і злости-

вість є свідченням зобов’язаності дієвця до певної дії чи до її протилежності» 7. 

Концепт моральності не містить нічого іншого, крім обов’язку здійснити 

визначену дію, який лежить на тому, хто діє. Факт обов’язку, а не дотриман-

ня якогось реального припису, визначає тепер відмінність між моральними 

добротою і злостивістю 8. Чинити добро означає робити те, до чого ти зобо-

 в’я заний, чинити зло — робити протилежне тому, до чого ти зобов’язаний 9.

6 IV Sent. qu. XIV, D, dictum quintum.
7 II Sent. q. 19 P.
8 Garvens, op. cit., p. 271.
9 II Sent. q. 4 et 5 H.
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Ідею та почуття обов’язку Окам покладає у центр моралі настільки 

рішуче, що підпорядковує їм саму агапічну любов. Насправді любов Божа 

вже не є для Окама безпосередньо, сутнісно моральною цінністю; сама 

вона залежить від вільної волі Бога. З цього огляду більш ніж показовим є 

припущення, згідно з яким Бог може приписати людині ненавидіти Його 

або ближнього й у такий спосіб зробити ненависть гідною похвали. Окам 

доходить до того твердження, що Бог, не припускаючись жодної неспра-

ведливості, може перетворити на ніщо або засудити людину, яка любить 

Його понад усе й намагається догодити Йому своїми справами, адже Він 

може робити зі Своїм створінням те, що хоче, не маючи ні перед ким 

жодних зобов’язань (IV Sent. q. 3 Q). Ці крайні твердження з очевидністю 

виявляють, що для Окама центром моралі є вже не любов, а лише обов’я-

зок, породжений чистою волею і свободою Бога. Або, якщо завгодно, лю-

бов до Бога має тенденцію змішуватись із послухом обов’язкові.

Отже, царина моралі виявляється відтепер обмеженою моральними 

обо в’язками. Вона простягатиметься доти, доки й обов’язки, але також і зу-

пинятиметься перед тим, що є їхньою межею: те, що не улягає обов’язкові 

або перевершує його, як-от поривання до досконалості, властиве агапіч-

ній любові, більше не належатиме до царини моралі у власному сенсі слова.

Моральний закон
Моральний обов’язок фіксується та уточнюється 

законом. Отже, закон поставатиме перед людською свободою як виявлен-

ня тих обов’язків, що походять від божественної волі, й певною мірою віді-

граватиме роль цієї волі.

Спочатку це буде божественний закон, сповіщений нам через біблійне 

Одкровення, зокрема через Декалог та євангельські приписи. Окамові по-

слідовники згодом вирізнятимуть клас законів, що були виснувані з тих 

перших, безпосередньо поданих в Одкровенні: чи то апостолами та їхніми 

наступниками, чи то шляхом очевидних розмірковувань, або, зрештою, від-

критих окремим особам духовно.

Під впливом схоластичної традиції Окам визнаватиме існування при-

родного закону, проте він його перетлумачуватиме згідно зі своєю систе-

мою. Для нього природний закон уже не базуватиметься на розкриваній 

рацією людській природі та її схильностях, а полягатиме, власне, у безпо-

середньому голосі рації [dictamen de la raison], що прямо виражає перед 

людською волею, якими є порядок та обов’язки, що випливають з волі бо-

жественної. Причому цей голос не потребує жодного підтвердження, адже 

підтвердження закону слід шукати лише в самій божественній волі 10.

10 Порівн.: Vereecke L. op. cit., p. 156—157.
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Відтоді закон відіграватиме дедалі вирішальнішу роль у моралі. Царина 

моралі збіжиться з цариною законів і досить швидко набуде нового розпо-

ділу: вона розподілятиметься вже не згідно з чеснотами, а згідно з різними 

законами і, точніше кажучи, — заповідями головного морального закону, 

Декалогу.

Окам, мабуть, надто потужно утвердив свободу Бога щодо морального 

закону, наділивши останню виразною ознакою релятивності. Утім, це не 

применшувало для нього чинності моральних законів за того нормального 

стану речей, який ми знаємо. Пізніші моралісти, на позір практичніші й не 

такі сміливі, вдовольнялися тим, що вважали закон і заповіді чистим і про-

стим виявленням божественної волі, чітко визначеним джерелом обов’язків, 

твердим базисом моральності. Їхня мораль постане еквівалентною моралі 

обов’язку та моралі закону.

Практична рація
і розважливість
як суб’єктивне правило
Поклавши божественну волю і закон як джерело 

обов’язку, Окам мусив також показати й те, яким чином людина суб’єк-

тив но пізнає ці об’єктивні правила. Це буде здійснено завдяки практичній 

рації та розважливості. Насправді Окам дотримується тут словника і кате-

горій Аристотеля, усталених у теології святим Томою. Таким чином, тер-

міни «практична рація» і «розважливість» він вживатиме частіше за при-

належний власне християнській традиції термін «сумління», що пізніше 

приверне його увагу.

Зовні цілковито дотримуючись класичного вчення, Окам і тут також 

змінює його та пристосовує до своїх власних поглядів.

Для Окама лише дія волі може мати власне моральну цінність, бути доб-

рою чи поганою і називатись доброчесною. Таким чином, уся мораль-

ність постає залежною від свободи. Утім, щоб добре діяти, воля людини 

потребує несхибної рації [raison droite], адже, на відміну від волі божест-

венної, вона не є ані останнім правилом власного діяння, ані останнім дже-

релом того, що вона виявляється доброю. Отже, вона повинна узгоджува-

тись із правилом, зовнішнім щодо неї. Ось чому несхибна рація повинна 

втручатись у дію волі, щоб остання пізнала, якою є божественна воля, під-

пала під вплив морального закону й, таким чином, реалізувала часткову 

причиновість [causalité partielle] у довільній дії.

Проте роль практичної рації, на погляд Окама, зовсім не полягає у від-

критті, обґрунтуванні чи виправданні моральних законів згідно з приро-

дою людини та інших створінь у її стосункові до Бога. Так само не говорить 

він, на відміну від схоластичної традиції, і про природний габітус перших 
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принципів морального закону, про синдерезу [syndérèse](ііі). Функція прак-

тичної рації посутньо полягає в оприявненні для волі заповідей Божих та-

кими, якими вони, головним чином, постають в Одкровенні й у здійсню-

ваному шляхом дедуктивної рефлексії та за допомоги досвіду подальшо му 

застосуванні цих заповідей в осібному й конкретному діянні людини. Саме 

такою, власне, постане справа розважливості.

Отже, практична рація і розважливість є чистими посередниками 

між законом і вільною волею. Їхня функція полягає в тому, щоби переда-

вати приписи, обов’язки. Однак тут слід пам’ятати, що вся ця справа має 

сенс лише «stante ordinatione divina, quae nunc est», доки триває наявний 

порядок речей, що його воліє Бог; при цьому зрозуміло, що Бог будь-якої 

миті може згаданий порядок змінити. Та хай би як стояла справа з цим за-

вжди присутнім у Окамовій думці застереженням, несхибна рація завжди 

буде для нього тлумачем вимог божественної волі цієї ось наявної миті. Та-

ким чином, воля, супротивна несхибній рації, через це є супротивною і 

волі Божій. Воля, таким чином, повинна в нормі узгоджуватися з несхиб-

ною рацією і без такого підпорядкування не може бути доброчесною.

Утім, було б вельми корисно побачити, у який спосіб Окам уточнює 

стосунки між несхибною рацією і волею. Несхибна рація для нього, нада-

ючи дії волі об’єкт, як такий наділений певною моральною якістю (на-

приклад, батьки — це ті, кого слід любити), зовсім не сприяє наділенню 

цієї дії цінністю. Слід радше сказати, що сама несхибна рація, оскільки 

передає волю Божу, стає об’єктом і причиною долученості тієї чи тієї дії 

волі до добра. Це відбувається так: дія є доброчесною, коли воля, через 

свою дію, тяжіє до того, чого вимагає несхибна рація, й то лише тому, що та 

цього вимагає; жодна інша підстава, наприклад, та, що це є для волі при-

ємним, виявляється недоречною. Щоб дія була цілковито доброчесна, во-

на має бути продиктована несхибною рацією і волітися, власне, тому, що 

продиктована саме нею 11.

Таке формулювання неминуче спрямовує мислення до Кантового ка-

тегоричного імперативу. У кожному разі воно показує, якою мірою 

обов’язок ототожнено Окамом з моральною якістю. Щоб воля кваліфіку-

валась як добра, не досить, щоб вона діяла згідно з обов’язком, що його 

передає несхибна рація, адже ця відповідність може бути лише матеріаль-

ною. Потрібно також, щоб вона чітко й недвозначно воліла діяти під впли-

вом такого рушія, як відповідність несхибній рації, тобто — божественному 

порядкові, приписуваному останньою.

11 III Sent. q. 12 DDD.
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Висновок
Перша мораль обов’язку
Окамова думка, що поширювалася номіналістами, 

постає як засадово важливий етап історії моральної теології. Розглядаючи 

вчення Окама, цього «Venerabilis Inceptor»(IV), ми стаємо свідками появи 

першої моралі обов’язку і формування нової, натхненної суворою логікою, 

структури моралі, чий вплив у прямий чи непрямий спосіб відіб’ється на 

всій модерній думці.

Окамова мораль, як ми сказали, — це перша мораль обов’язку. До неї 

найпершим моральним питанням — що для філософів, що для Отців 

Церкви й теологів — було питання про щастя, пошук істинного щастя. Для 

філософів це питання було зосереджене довкола моральних чеснот, для 

теологів — довкола чеснот теологічних і моральних, поєднаних з агапіч ною 

любов’ю. Певна річ, не можна сказати, що у класичній теології питання 

про моральний обов’язок було відсутнє зовсім, проте воно належало до ка-

тегорії другорядних і його в жодному разі не осягали настільки ретельно, як 

питання про щастя. У святого Томи, як ми бачили, кожен трактат про чес-

ноти закінчується питанням про заповідь, відповідну досліджуваній чесно-

ті. Заповідь та обов’язок, таким чином, виявляються поставленими на 

службу чеснотам і набувають виховної ролі, особливо на першій стадії мо-

рального поступу. Можливо, теологи-францисканці й приділяли заповідям 

і приписам важливіше місце, про що свідчить, наприклад, «Сума» Алек-

сандра з Гельса, втім, ми не знаємо жодного з них, у кого місце обов’язку 

виявилось би головним. Підсумовуючи, можемо сказати, що до початку 

ХІV століття моральна теологія поставала як мораль щастя і чеснот, упо-

рядкованих стосовно агапічної любові.

В Окама сам центр моралі зазнає зміщення, що призводить до нової 

організації цієї науки. Хоча зовні цей автор і запозичує весь комплекс тра-

диційних понять і вчень, він їх насправді перетлумачує і глибоко змінює, 

ставлячи ідею обов’язку на традиційне місце бажання блаженства і чес-

ноти й відтак перетворюючи її на центр моралі й на сутність самої мораль-

ності. Через це зазнає зміни вся царина моралі. Таким чином, Окамова мо-

раль повністю заслуговує на назву моралі обов’язку, вона вперше в історії 

може характеризуватись цим іменем.

Коли йдеться про обов’язок, вплив Окама на подальшу моральну теологію 

був вирішальним. Мабуть, чимало теологів, зокрема томістів, кри тикували но-

міналізм, відкидаючи його крайнощі, — утім, цілком логіч ні, — наприклад, від-

носність морального закону перед Богом і відмову засновувати цей закон на 

природі людини та створених істот. Втім, моралісти, особливо від ХVІІ століт-

тя, майже одностайно приміщують обов’язок у центр моралі, хай би як відріз-

нялись їхні позиції одна від одної в питанні про засаду морального обов’язку.
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Структура і логіка системи
Нам лишилось показати, якими є логіка Окамової системи і похідна 

від неї структура моралі, бо успішність цієї системи забезпечила саме за-

значена логіка.

Вихідним пунктом системи, що керує нею в усьому її обширі, на наш 

погляд, є концепція свободи індиферентності, тобто позиціювання сво-

боди як чистого вибору волі між протилежностями. Свобода у своїй дії по-

стає як певний різновид абсолюту, залучаючи в джерело діяння розрив, 

розпад будь-якого зв’язку залежності між волею і тим, що не є нею. Саме 

через цю свободу Окам певним чином визначатиме і людину, і Бога; саме 

виходячи з неї він встановить стосунки між ними й відбудує мораль, що їх 

знову по в’язуватиме.

Для Окама Бог, завдяки Його всемогутності, є абсолютною реалізацією 

свободи. Отже, Бог не підпорядкований жодному законові, навіть мораль-

ному, Його вільна воля — єдина причина і єдиний початок морального за-

кону. Людина також, коли йдеться про її волю, користується повною сво-

бодою. Втім, будучи створінням, людина підпорядкована божественній 

всемогутності. Отже, людська свобода знаходитиме перед собою свободу 

Бога, що діятиме на неї і обмежуватиме її силою властивого собі зо бо в’я-

зування. Мораль народжується від зустрічі людської та божественної сво-

бод і позначає залежність людини від Бога. Вона зосереджується довкола 

обов’язку, єдиної точки можливої зустрічі цих двох свобод, осягнутих та-

ким чином.

Звідси походить структура нової моралі. Вона містить два щойно 

розглянуті нами полюси: свободу людини та свободу Бога. Від Бога — мо-

ральний закон, що є конкретним вираженням Його волі й отримує від 

Нього владу зобов’язувати. Від людини — свобода з її діями, осягнута як 

послідовність незалежних вольових рішень, і практична рація з розваж-

ливістю, названа пізнішими моралістами сумлінням; функція цієї рації — 

передавати накази, обов’язки, що походять від закону. Свобода і закон, 

пра ктична рація і сумління, вільні дії або випадки чину за сумлінням, а 

також обов’язок, що посідає тут центральне місце, — ось елементи, які 

формують те, що можна назвати конститутивним атомом номіналістичної 

моралі. Ми вже виявили ті головні трактати, що пізніше сформують за-

садову мораль у підручниках з моралі. Бракує лише гріхів, які, після Три-

дентського собору, привернуть особливу увагу моралістів у зв’язку з пред-

ставленням таїнства Сповіді у пастирській теології.

Інші елементи попередньої моральної теології потрактовуватимуться 

згідно з логікою у такий спосіб конституйованої системи. Вони або зазна-

ють нового тлумачення і зведення до цієї логіки, або будуть знехтувані й 

вигнані з царини моралі. Піддавши критиці схильність до щастя, Окам 
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немовби створив прелюдію до пізнішого нехтування трактатом про бла-

женство. Він зводить чесноту до узгодженості між волею і обов’язком, що 

його приписують практична рація і закон. Він підпорядковує агапічну 

любов обов’язкові та обстоює відносність навіть припису любові до Бога. 

Дари Святого Духа, визначені Аквінатом як духовні «інстинкти», вочевидь 

зникають з цієї моралі.

У підсумку увесь внутрішній розвиток моральної теології, особливо її 

казуїстичного різновиду, виявляється включеним у розроблену Окамом 

мораль обов’язку і передсформованим у ній.

Номіналізм знаменує утворення глибокої прірви між модерними мо-

ралістами та патристичним переданням. Номіналістичні категорії, зокрема 

те, що можна було б назвати «обліґаціоністською» [obligationniste](v) кон-

цепцією моралі, так глибоко закоренились у розумах, що ми навіть не мо-

жемо собі уявити іншого стану справи, ба навіть супротивники номіналіз-

му часто приймають її поняття і властиве їй формулювання проблем. Ось 

чому Аквіната і Отців Церкви читають і тлумачать через виготовлені номі-

налізмом окуляри, більше не помічаючи відмінностей, що виникли, та їх-

ніх наслідків. Тут перед нами постає одна з найзасадовіших проблем хрис-

тиянської моралі, що є важливою водночас в історичному та систематич-

ному аспектах. Поява номіналізму робить нас свідками справжньої 

революції в моральному всесвіті, у тих ментальних структурах, які слугують 

для його осмислення. Відтепер уже ніщо не буде таким, як колись.

Зокрема, номіналізм вельми витончено змінює стосунок між мораллю 

та Святим Письмом. Хоча Святе Письмо загалом він і розглядав як вира-

ження волі Божої, проте моралістів цікавили тільки ті місця, що безпосе-

редньо оприявнювали прямий обов’язок, що накладається законом. Мора-

лісти схильні тлумачити ці місця в їхній матеріальній буквальності, як чи-

нять з юридичними текстами. Під цим впливом стосунок між моральною 

теологією і Святим Письмом ставатиме дедалі обмеженішим.

Примітки перекладача

i Вільний розсуд є здатністю рації і волі (лат.).
іі Ми перекладаємо французький іменник finalité за допомоги калькованого україн-

ського відповідника «фінальність». Finalité походить від лат. finalis (граничний, меже-

вий, кінцевий, у філософському вжитку — цільовий) і зазвичай має загальне аб-

страктне значення «відповідності певній меті». У філософії він (згідно з сучасним 

слов ником «Trésor de la langue française») зазвичай вказує на факт спрямованості пев-

ної істоти або речі до мети, встановленої чи то природою, чи то вищою волею, тобто 

на принцип влаштованості світу згідно з певною метою, що може поставати як іє-

рархія часткових мет. 
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Обидва українські відповідники, які етимологічно могли б використовуватись 

для перекладу цього терміна, — «доцільність» і «цілеспрямованість» — не видають ся 

нам вдалими. Адже «доцільність» — це абстрактний іменник від прикметника «до-

цільний», що має, згідно з «Академічним тлумачним словником» (1970—1980), 

вельми звужене значення: «Відповідний поставленій меті, практично корисний, 

розумний» (т. 2, с. 399); в такому випадку французькими відповідниками «доціль-

ності» є utilité, opportunité, intérêt. «Цілеспрямованість» є прийнятнішим варіантом, 

але його абстрактне значення спрямованості на мету як таку перебуває у затінку 

значення психологічного, що вказує на певну рису характеру, наполегливість у до-

сягненні мети. Тому для перекладу філософсько-теологічного значення finalité ми 

обрали варіант «фінальність», присутній вже у «Французько-українському словни-

ку» О.О. Андрієвської та Л.А. Яворської (Paris: PIUF, 1994; перше вид. Київ, 1955) 

і, назагал, достатньо поширений нині як в україно-, так і в російськомовному філо-

софському дискурсі.
ііі Синдереза (syndérèse), слово, що у буденній фр. мові від ХV ст. й донині означає 

«гризоти», «докори сумління». Запозичене зі середньовічної шкільної латини. Лат. 

synderesis (варіант synteresis), неологізм Єроніма Стридонського, набув великого 

поширення у філософській і теологічній мові з ХІІ ст.

Філософський сенс цього терміна істотно пов’язаний зі схоластичною мораллю. 

«Нова католицька енциклопедія» визначає його як «природний, або вроджений га-

бітус уму, призначений пізнавати найперші принципи практичного або морального 

порядку, не вдаючись до процесу дискурсивного раціонального розмірковування» 

(New Сatholic Encyclopedia, 2nd ed. – Detroit, N.Y.: Gale / The Catholic University of 

America. — 2002. – Vol. 13. – P. 679).

Термін вперше ужито Єронімом у «Коментарі до книги пророка Єзекиїла» (PL, 

t.25: 22). Витлумачуючи Єзекиїлове видіння про чотирьох дивовижних тварин, «що 

нагадували людські подоби» та мали, зокрема, чотири обличчя (1: 4-28), він уподіб-

нює перші три з цих облич Платоновим рівням душі: людина – раціональна душа 

(rationale animae=λογικόν), лев – пристрасна (irascitivum=θῡμικόν), бик – пожадлива 

(concupiscitivum=ἐϖιθυμητικόν). Четверте ж обличчя, орлине, він увідповіднює здіб-

ності, що стоїть «понад цими трьома і поза ними, яку греки називають συντήρησιν і 

яка є тією іскрою совісті [scintilla conscientiae], що не згасла у грудях Каїна після 

вигнання з раю і через яку ми відчуваємо, що грішимо, коли нездоланно охоплені 

задоволенням або шалом та іноді перебуваємо в омані деякої подоби рації». До того 

ж, ця здатність не лише «не змішується з тими трьома», але «виправляє помилки усіх 

трьох та іноді, як читаємо у Святому Письмі, називається духом, що “заступається 

за нас стогонами невимовними” (Рим. 8: 26)».

Утім, постає питання про причини, з яких в Єронімовому тексті з’явився такий 

дивний термін, невідомий грецькій мові? Більшість дослідників вважають, що 

«поява терміна synderesis у середньовічних рукописах Єронімового коментаря най-

імовірніше є результатом викривлення грецького слова syneidesis, що у грецькій 

патристичній літературі є стандартним корелятом латинського conscientia» (Kries 

D. Origen, Plato, and Conscience («Synderesis») in Jerome’s Ezekiel Commentary // 

Traditio: Studies in Ancient and Medieval History, Thought, and Religion. — 2002. — Vol. 

57.— P. 67). Отже, сам Єронім, найімовірніше, не здогадувався про «здійснену» 

ним плідну термінологічну новацію, й лаври мають дістатися його невідомим се-

редньовічним переписувачам, які, не знаючи усіх тонкощів греки, «прочитали» 

συνειδήσιϛ як συντ(δ)ηρησις.
iv «Шановний початківець» (лат.). Оскільки Окамові не дозволили здобути навіть зван-

ня маґістра, єдиним його формальним вченим досягненням був бакалаврат. 
v Тобто «зорієнтованої на обов’язок» (фр. obligation).


