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Коли запитують про католицьку філософію, на 

думку спадають передусім мислителі середньо-

віччя, Етьєн Жильсон і дві енцикліки: Aeterni Pat-

ris Лева ХІІІ (1879) та Fides et Ratio Івана Павла ІІ 

(1998). Але глибша рефлексія викликає нове за-

питання: про що саме маємо говорити? Чим влас-

не є католицька філософія: це міркування на тему 

віри Католицької Церкви чи радше міркування 

її вірних?

Зрештою, можна обґрунтувати обидві відпо-

віді. Щодо першої з них, то тут філософія дійсно 

виявляється служницею теології — певним до-

поміжним засобом, покликаним спростити шлях 

до віри тим, хто схильний перевіряти всю інфор-

мацію розумом. Але людям, які не відчувають та-

кої потреби, ті філософи, що наважуються гово-

рити про Бога своєю мовою, видаються диваками 

або навіть блюзнірами. Крім того, кожен, хто всім 

серцем приймає істини віри, розуміє, що жодна 

філософська спекуляція нічого до них не додасть, 

хіба що розтлумачить їх іншою мовою, зрештою, 

не простою: що легше — повірити у Божественну 

Трійцю чи усвідомити, що «Бог, який існує у своє-

му природному бутті, і Бог, який існує у своєму ін-

телекті, і Бог, який існує у своїй любові, є одне, 

проте кожна з цих одиниць є самосущою» [Св. 

Тома Аквінський, 2011: с. 91—92]. З іншого боку, 
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подібні міркування так давно і так міцно закріпилися у сфері теології, 

що богословська освіта можлива лише на базі філософської.

Проте залишається питання: як ставитися до тих філософів, які, не 

будучи християнами (навіть вужче — воцерковленими), намагаються бу-

дувати тези, наприклад, про догмати віри? Або чи викладати студен там-

теологам погляди філософів, які захищали принципи атеїзму? Адже під 

час лекцій мені неодноразово випадало вислуховувати обурення з приводу 

необхідності конспектувати роздуми Ж.-П. Сартра!

Але Бог з ними, з атеїстами… Тут логічно було б перейти до іншого 

варіанта відповіді на поставлене мною запитання. Католицькими сміливо 

можна назвати філософів, які формулюють позицію щодо найрізнома-

нітніших проблем, виходячи зі свідомої позиції належності до Католицької 

Церкви. Як зазначав Е. Жильсон у напрочуд милому творі «Філософ і тео-

логія», на той час, коли християнин починає цікавитися метафізикою, на-

бута ним у дитинстві і закріплена вивченням Катехізису віра вже дала 

йому відповіді на всі найважливіші питання.

Проте залишається безліч інших питань, про які Катехізис не згадує, 

але вир життя, розвиток науки, людські вчинки змушують шукати їх роз-

в’язання. Звісно, методи дослідження та арґументація можуть бути абсо-

лютно світськими і, певно, існують питання, на які можна відповісти у та-

кий спосіб. Але варто заторкнути сферу метафізики, моралі або космології, 

і філософ не зможе викрутитися, іґноруючи власну совість. Як тоді бути? 

Відсторонюватися чи посилатися на істини віри, ризикуючи бути незро-

зумілим або навіть осудженим своїми світськими колеґами?

Особисто я вважаю, що кожна людина, зокрема і науковець, має право 

міркувати, виходячи з власних принципів. Ніщо не заважає фізику говори-

ти, наприклад, про вічність матерії, якщо тільки він зможе навести бодай 

кілька слушних арґументів, так само можна захищати і теорію креаціоніз-

му, посилаючись як на волю Творця, так і на дані емпіричних наук.

Так само і з філософією. Якщо утилітарист обґрунтовує свою пози-

цію, виходячи з принципу корисності, то можна обстоювати і ту теорію 

моралі, що базована на уявленні про людську природу. І коли дослідник 

посилається на Декалог, заперечувати йому варто лише надаючи поважні 

контрарґумен ти, а не звинувачуючи у непрофесійному підході до вибору 

першоджерел.

Отже, озброївшись такими попередніми зауваженнями, можна сказа-

ти, що католицька філософія (так само як православна або юдейська) має 

право на існування. Який же головний критерій зарахування дослідника до 

її «табору»? Як на мене, католицьким можна назвати того філософа, який 

у своїх міркуваннях свідомо спирається на істини християнської віри і 

вчення Католицької Церкви. При цьому він не обов’язково має заявляти 
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про це на повний голос. І вже неважливо, які саме питання становлять його 

науковий інтерес: аспекти христології чи екологічна етика.

Найбільш доречний приклад версій католицької філософії являють 

собою дослідження людської особи. Сюди можна долучити як Отців Церк-

ви, що використовували філософські методи для обґрунтування вчення 

про Трійцю, так і мислителів ХХ сторіччя на кшталт Е. Муньє та його по-

слідовників, які говорили про особу в контексті кризи західної цивілізації.

Зародженням типу досліджень, який можна назвати християнським 

персоналізмом, став тривалий процес розв’язання тринітарної проблеми, 

учасники якого уточнили поняття «особи», «іпостасі», «сутності», «розріз-

нення» тощо. Внесок до розвитку концепції людської особи зробили тек-

сти Біблії, переказ та догматика.

Тертуліан був першим, хто використав термін «особа» (persona) у тео-

логії, маючи на увазі його юридичний сенс: особа має права, вона само-

стійна, автономна, розумна і вільна. Пізніше Боецій сформулює на базі цієї 

інтуїції своє знамените філософське визначення особи як індивідуальної 

субстанції розумної природи. На християнському Сході поняття Боже-

ственних Осіб було сформульоване на Халкідонському Соборі 451 року: 

Христа не можна ділити і роз’єднувати на дві особи через цілісність, інте-

ґральність Його природ. Завдяки єдиній іпостасі Христа в Ньому зустрі-

лися, поєдналися дві природи.

З опертя на Одкровення і традицію виникає і християнський теологіч-

ний метод антропології, або метод персоналізму. Він досягає позитивних 

результатів, коли «із засновків, прийнятих актом віри, або з мисленнєвих 

конструкцій теології роблять висновки, про які не кажуть ні спостере-

ження, ні раціональне доведення» [Granat, 1985: s. 154]. За логікою пер-

соналістів, з визнання людей дітьми Божими, що мають взяти участь у віч-

ному житті Творця, випливає їхня специфічна гідність; з догмату про перво-

родний гріх — розуміння нестачі гармонії в духовному житті людини.

Окреслена методологія діє у межах богословських досліджень, і її не 

поширюють на філософсько-антропологічну проблематику. Але пред-

мет, щодо якого застосовують персоналістський підхід, тобто людська 

особа, певною мірою являє собою неосяжну таїну. Відтак, персоналісти 

мають рацію, коли в розробці власного способу дослідження спираються 

з-поміж іншого й на методи теології. Отже, не лише філософія здатна при-

служитися теології, але й навпаки.

Головною вимогою філософів-персоналістів, що демонструє їхню 

спад коємність, є наголос на неповторності та цінності кожної особи. Для 

цієї мети важливим орієнтиром є розв’язання проблеми Трійці, насампе-

ред твердження про те, що Христос постає як Особа, разом і на рівних з 

Особою Бога-Отця; а також про те, що від Сина залежить Одкровення, 
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тобто воно також має особовий характер. Додамо ще догмат про індиві-

дуальне спасіння кожної людини, а відтак її відповідальність за себе та 

долю світу, що зазнає її впливу.

Тринітарна проблематика ставить нас перед ще одним, невід’ємним 

від розуміння людини, фактом: «кожна субстанція перебуває у відношенні 

принаймні із деякими іншими субстанціями», хоча «бути «у собі» таки оз на-

чає, що жодна субстанція, жодне дійсне буття у безумовному значенні не 

може бути лише чистим відношенням» [Кларк, 2000: с. 311]. Коментуючи 

вчення Томи Аквінського про ієрархію існуючого, Йозеф Піпер зазначає, 

що духовне «я» — найвища форма буття — повинно мати і найбільшу інтен-

сивність вступання у відношення, а також найбільшу сферу відношувальнос-

ті (саме ці два аспекти становлять ядро духовності) [Кларк, 2000: с. 328].

Щодо особи це твердження означає, що вона існує у стосунку, най-

більш досконало — в любові. Проте особа не звідна до самого лише від-

ношення, віддавання, адже в ній існує також вимір «у-собі». Слід зазна-

чити, що уявлення про самість особи як ізольовану атомарну індивіду-

альність стало надбанням філософії лише у XVII сторіччі, витіснивши до 

певного часу перевагу стосунковості.

Аналіз християнського вчення дає нам змогу відзначити і таку влас-

тиву йому характеристику людської особи, як усезагальність. Вона сто-

сується належності всіх людей до одного роду, відтак їхньої вродженої рів-

ності, а також цілісності людської природи. Остання передбачає і участь 

Бога у внутрішньому житті особи, тобто новий вид життя, надприродний. 

Унаслідок такого зв’язку «людська особа, не витрачаючи нічого зі своєї 

особливості та індивідуальності, стає обожненою, увічненою, пізнає Бога у 

досвіді» [Granat, 1985: s. 535].

Принцип особистої відповідальності кожної людини не лише за влас-

ні вчинки, але й за долю усього людства, видається цілком узгодженим з 

віро вченням Католицької Церкви, до якої належать філософи, що його 

висувають. З одного боку, тут підкреслюють цінність кожної особи, а з ін-

шого — відкривають її спільнісний характер. Так само і Церква у своїй 

практиці хоча й відстоює належність парафіян до однієї спільноти, Тіла 

Христового, але через інституцію покликання підтримує реалізацію кож-

ного як індивідуальності.

Не суперечать засадам християнського вчення і такі провідні уявлення 

персоналістської філософії, як ідея розумної природи людини, тривалості 

людського суб’єктивного Я, свободи волі, духовності та безсмертя душі, 

людини як цілісності, її здатності до трансценденції тощо. Твори світських 

мислителів на цю тему узгоджені з церковними документами. Так, в енци-

кліці Pacem in terris (1963) Папа Іван ХХІІІ зазначив, що «кожній людині 

притаманна особистісність, тобто наділена розумом і вільною волею при-
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рода, а тому вона за своєю суттю має права та обов’язки, які прямо й одно-

часно випливають із її природи» [Іван ХХІІІ, 2008: с. 5]. Хоча людина з необ-

хідністю належить до структури переживань, вона являє собою «трансцен-

денс» (Р. Інґарден); її Я, виявляючи себе в іманентному, радикально його 

перевищує, являє собою не «поверхневе» утворення, а буттєву глибину. Ті 

са мі зауваження можна зробити щодо фундаментальної психологічної сво-

боди особистості (автономія, свобода вибору, активність, відповідальність), 

кінцевою засадою та ґарантом якої, згідно з християнським вченням, є Бог.

Підтримку в християнському мисленні знаходить і заперечення фі ло-

софами-персоналістами еґоїзму як характеристики людської природи та 

проголошення любові головним чинником формування спільності. По-

казовим прикладом є догмат про св. Трійцю, в якій ми бачимо два прояви 

життя особи: з одного боку, самобутність і відокремленість, а з іншого — 

відкритість і сполученість трьох Осіб. Інші приклади: спільнотний харак-

тер Церкви, постулат християнства як релігії любові тощо.

Нарешті, зазначимо ту роль, яку філософи-персоналісти відводили іде а-

лам християнського вчення в процесі становлення особи — персоналізації. 

Найповніше її розкриває теза Е. Муньє про моральну революцію як по-

вернення до християнських витоків. Концепція інтеґрального гуманізму, 

запропонована Ж. Маритеном, постульована ним як спосіб християнізації 

сучасного світу.

Ж. Маритенові йдеться передусім про динамізм особи: людина стає 

нею, набуваючи в собі певних ознак, які становлять її відмінність від 

нижчих щаблів буття. Тобто як індивід людина належить до певного класу 

природних об’єктів, а як особа перевищує їх. Згідно з Ж. Маритеном, на 

щаблі персоніфікації долається поріг свободи вибору та власне незалеж-

ності [Маритен, 1994: с. 27]. Suppositum тут стає persona, цілим, самостій-

ним мікрокосмом, наділеним більшою онтологічною щільністю, ніж ма-

крокосм. Інакше кажучи, тільки особа має внутрішній світ, адже вона 

ру хається і розвивається у собі.

Ж. Маритен розглядає людину насамперед під кутом зору метафізи-

ки. Особа як суб’єкт чи основа, наділена сутнісною структурою, є суб-

станцією, здатною відчувати вплив і діяти, згідно з інструментарієм своїх 

можливостей. Її головними характеристиками французький філософ вва-

жає наявність душі як субстанційної форми, інтелектуального та вольово-

го життя [Маритен, 1994: с. 34]. Ці ознаки становлять природу людини, 

дають їй змогу бути носієм власного існування і вільно вдосконалюватися. 

Водночас вони свідчать про щедрість буття, що конституює джерело ди-

наміки та єдності онтологічної структури людини.

Наявність цього глибинного джерела, на переконання Ж. Маритена, 

є наслідком божественного задуму, згідно з яким людина має подолати 
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поріг незалежності. Відповідно, умовою усвідомлення та здійснення 

вільного вибору є комунікація особи з Іншим за допомоги єдності розуму 

та афектів.

Унікальною перспективою у Всесвіті називає особу інший французь-

кий філософ ХХ сторіччя — Ж. Лакруа [Лакруа, 2004b: с. 205]. Ця непов-

торність полягає в об’єднанні абсолюту свободи та абсолюту стосунку. 

Наочний приклад такого союзу — здатність до діалогу, тобто визнання в 

іншому існування розуму і свободи. Звернення до Іншого, промовляння 

до нього передбачає жертовність, поразку волі до влади.

Такі характеристики особи, як творчість, свобода, опанування і від-

давання себе, можливі завдяки ще одній характеристиці, яку Ж. Лакруа 

вважає головною, — відкритості собі самому, іншим та світу [Лакруа, 

2004a: с. 32]. Формування особи передбачає розвиток пам’яті, що свід-

чить про присутність Я у собі, та сприйняттів, які вказують на існування 

Я в світі, нарешті, діалог розміщує Я поміж Інших.

Найбільш показовою, з огляду на її християнське коріння, є філо-

софська творчість Карела Войтили, майбутнього папи Івана Павла ІІ. 

Провідною темою його досліджень стала дія людини у свободі, вчинок. 

Під учинком він розуміє «свідоме діяння людини, у якому виражена і 

водночас конкретизована свобода, притаманна людській особі» [Wojtyła, 

2000b: s. 379]. Саме наявність тісного зв’язку між свідомістю людини та 

спричиненням її дій надає підстави для перейменування вчинку з actus 

humanus на actus personae. У вчинках особа впорядковує своє довкілля і, 

найважливіше, себе саму як суб’єкта. Отже, через вільне діяння, так само, 

як через психосоматичний динамізм, особа стверджує саму себе, виконує 

своє призначення і дедалі більше стає собою.

Те, зазначає К. Войтила, що в категоріях буття виражається через по-

няття «особи», виявляється для свідомості як певне Я саме у вчинках. Отже, 

хоча свідомість певною мірою і зумовлює вчинок, куди більшою мірою він 

завдячує діяльності волі. Воля («я волію») підштовхує людину в її окремому 

вчинку, тобто виявляє себе як самостановлення.

Додамо, що особа, за термінологією К. Войтили, є не лише винуват-

цем, але і творцем свого вчинку. Адже якщо до сутності спричинення на-

лежить поява наслідку, то до сутності творчості — формування витвору, ді-

яння, завжди пов’язане з оцінкою з боку моральності. Відтак саме у діянні 

людина створює свою моральну цінність. Той факт, що спричинення є 

творчістю, а вчинок — витвором, свідчить: «людина через діяння формує 

передусім саму себе» [Wojtyła, 2000а: s. 120].

Отже, згідно з концепцією К. Войтили, структура людського вчинку є 

автотелеологічною. Проте філософ іде далі: автотелеологія вчинку сто-

сується не біологічного виміру людини (інстинкти, атракція), а транс-
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ценденції, яка і вирізняє суб’єктивність особи в кожній її дії. Виявляєть-

ся автотелеологія через сумління. «Без цієї трансценденції — без пере-

вершення і певного переростання себе у бік істини або у бік блага, 

бажаного й обраного в світлі істини, — особа, особовий суб’єкт ніколи не 

є собою» [Wojtyła, 2000b: s. 390].

У структурі людської особи К. Войтила вирізняє два виміри: боже-

ственний і людський. Примітно, що на рівні їх обох філософ відкриває не 

лише самосвідомість, а й ще два важливі аспекти — володіння собою та 

опанування себе. Перший з них є вольовим рішенням щодо наявних ба-

жань, другий — реалізацією бажань волі. Відповідно володіння собою є 

умовою опанування себе, і обидва вони виявляються через учинок. Можна 

сказати, що осереддя людини, реалізація суб’єктивності людського Я ви-

являє й опредметнює себе у володінні собою та опануванні себе. Саме у 

такий спосіб відбувається самоусвідомлення особи.

Наведені два аспекти особи відкривають їй, ким і для чого вона є. 

Насамперед вони виявляються через самодетермінацію — шлях до пер-

соналізації через дії. «Просте переживання “я хочу”, — стверджує К. Вой-

тила, — не може бути в динамічній цілісності людини правильно розтлу-

маченим, якщо ми не побачимо в ньому тієї специфічної, властивої ли-

ше особі складеності, яку привносить володіння собою» [Wojtyła, 2000а: 

s. 152]. Відтак самоствердження особи можливе лише на ґрунті остан-

нього, адже ставати (stawać się), являтися (stanowić) кимось або вирішува-

ти про (stanowić o) щось можна лише володіючи ним.

Опанування себе виявляє певну складеність: особа, з одного боку, є 

тим, хто панує, а з іншого — тим, над ким вона панує. Тут ідеться не про 

функцію волі, виражену в ідіомі «опанувати себе», а радше про елемент 

внутрішньої структури особи, яка відрізняється від інших структур і сут-

ностей саме в тому, що панує над собою.

Підсумуємо, що, згідно з К. Войтилою, у будь-якому акті людина 

продукує себе, виражає себе, актуалізує себе, тобто здійснює свою при-

сутність у всій повноті, реалізує те, чим вона є, і те, чим вона може бути. Це 

стосується як божественного, так і людського виміру.

Аналіз самостановлення і виповнення підтверджує бачення К. Вой-

тилою особи як цілковито специфічної динамічної структури володіння 

собою та опанування себе. Ця структура відрізняє особу від природи, 

позбавленої свідомої волі і трансценденції у дії, яка формується в особі 

через свободу і свідоме спричинення. Пояснімо це так: переживання «я 

дію» формує особу, всупереч проявам динамізму людини, що виражаються 

в переживаннях «у мені діється».

Основу людської суб’єктивності К. Войтила вбачає у специфічному 

різновиді знання, через яке людина може відкрити себе як себе. Цей тип 
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він називає «самознанням», яке і робить з індивіда особу. Через нього 

особа стає дотичною до себе і своїх дій: «таке проникнення вводить сво-

єрідну протяжність між найрізноманітнішими моментами чи станами 

буття власного Я, досягаючи того, що вирішує щодо їхньої первинної 

єдності через вкорінення у тому ж Я» [Wojtyła, 2000а: s. 84—85]. Саме за-

вдяки самознанню самосвідомість віддзеркалює вчинки або їхні стосун-

ки до власного Я.

Коли людина «володіє свідомістю» свого діяння, вона знає, що робить, 

і знає, що робить свідомо. Отже, самознання стосується не лише особи та 

її вчинків, але також їх усвідомлення. Знаючи себе, особа постає через ді-

яння як самосвідоме буття. Зазначимо відтак, що самознання є, згідно з 

К. Войтилою, первинним щодо людської свідомості, її «джерелом реф-

лексії» і кінцевим обмеженням, а самознання — онтичною основою люд-

ської свідомості.

Як і середньовічні католицькі філософи, говорячи про людську осо-

бу, К. Войтила наводить арґументи на користь особливості її природи. 

Особу від речі відрізняють певна досконалість і структура, до якої увіхо-

дить внутрішній вимір, те, що дає нам змогу визначити людську природу 

як духовну. Саме духовність надає особі вищого статусу: вона має не ціну, 

а цінність, до того ж особливу, адже її треба відрізняти від інших, частко-

вих цінностей, якими людина може володіти, а може й ні (наприклад, 

творчий талант). За самою своєю природою людська особа спрямована на 

вдосконалення, на осягнення повноти свого буття, яке приходить разом з 

любов’ю до Іншого.

Оскільки існує особлива людська природа — образ і подоба Божа, то 

має бути також природна для особи поведінка. Останню К. Войтила вба-

чає в опануванні себе. Термін «опанування» (continentia) він запозичує з 

творів Томи Аквінського, ідеться про обов’язок людини панувати над 

пожадливістю тіла, боротися з тим, що відбувається в ньому всупереч ро-

зуму. Адже припустимим є лише те, «що відповідає розумові, гідне розум-

ної істоти, особи» [Wojtyła, 1986: s. 173]. В іншому випадку людина повстає 

проти своєї природної досконалості: не діючи, дозволяє діяти в собі не-

властивим особі чинникам. Показово, що концепт припустимості К. Вой-

тила протиставляє утилітаристському принципові корисності і пов’язує 

його з реалізацією особи у світі любові.

Підсумувавши сказане вище, відзначимо, що особовість і раціональ-

ність людини породжують специфічну моральність, якій підпорядкована 

людська природа. Оскільки етика — сфера виключно особова, такий ви-

сновок здається очевидним. Ми можемо гуманно ставитися до тварин або 

довкілля, але було б дивним чекати від них такої самої поведінки. Інша 

справа — джерела нашої моральності, які можна шукати як у принципах 
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задоволення потреб чи волі до влади, так і у здатності оцінювання мо-

ральності власних дій (совісті) або заповідях любові. Відповідно, і людину 

розумітимуть чи то як еґоїстичного індивіда, чи то як відповідальну за свої 

вчинки, відкриту до Іншого особу.

Насамкінець варто зазначити, що католицька філософія має широке 

практичне застосування. Ідеться не лише про правила, які реґламентують 

поведінку вірних у стосунках всередині Церкви, але й про етичні вчення, 

звернені до «всіх людей доброї волі». Найбільш показовою тут є моральна 

філософія (або теологія — залежно від способу арґументації). Останнім 

часом найвагоміші дослідження і найпалкіші заклики здійснюють у галу зі 

біоетики. Діють як міжнародні організації (наприклад, Міжнарод на асо-

ці ація католицьких біоетиків), так і реґіональні групи та спеціальні 

нав чальні заклади (наприклад, Канадський католицький інститут біо-

етики) тощо.

Пріоритет Божого закону над людським, охорона життя від зачаття до 

природної смерті, реґламентація сексуальної поведінки, зокрема дове-

дення неприродності гомосексуалізму, — ось спектр проблем, власне роз-

в’язання яких пропонують світові католицькі біоетики. З-поміж них вар-

то назвати єпископів Е. Зґреча та Е. Фішера, а також А.Дж. Спаньйоло, 

Д. Саккіні, Р. Кемпбела, отця Дж. Флемінґа та багатьох інших дослідни-

ків, викладачів, керівників біоетичних центрів.

Які ж висновки можна зробити з наведених вище міркувань? Насам-

перед варто розрізняти філософів, які пропонують раціональні обґрун-

тування істин віри, і тих мислителів, які займаються тією самою пробле-

матикою, що й інші їхні колеґи, але узгоджують свої методи, арґументи і 

твердження з власною релігійною позицією. Прикладом тут можуть бути 

як соціальні проекти французьких персоналістів ХХ сторіччя, так і сучасні 

біоетичні концепції.

По-друге, наголошу на тісних зв’язках католицької філософії з тео-

логією. Перша тут дійсно служить другій, але не тому, що людський розум і 

всі його здатності — обмежені та негідні, навпаки, вони спроможні до-

помогти в досягненні тієї мети, якої прагне і теологія — спасіння душі. 

Якщо ж висловитися сучасною мовою: філософія надає теології метод.

Крім того, філософія, на мою думку, дисципліна передусім гумані-

тарна, адже вона займається тим, що так чи так стосується сфери людсько-

го, сфери духу. Відтак коло її проблем перетинається з полем діяльності 

Церкви, тобто їм по дорозі. Іноді таке сусідство призводить до конкуренції, 

але — як переконують нас наведені вище приклади — філософія і Церква 

можуть бути і надійними співробітницями.
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