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Серве Пінкерс, видатний сучасний теолог 1, прак-

тично невідомий в Україні. У цьому легко пере-

конається будь-хто, набравши у ґуґлівському по-

шуковому рядку запит «Серве Пінкерс» 2. Тому 

дуже важливо ввести у вітчизняний науковий обіг 

інформацію про вчення одного з непересічних ре-

форматорів моральної теології.

Серве-Теодор Пінкерс народився 30 жовтня 

1925 року у Льєжі (Бельгія), що належить до ва-

лонської (франкомовної) частини Бельгії 3. 1945-го 

вступив у Домініканський орден; перед тим на-

вчався у семінарії (м. Сент-Трюйден). 26 березня 

1951 року прийняв сан священика у монастирі Ла 

Сарт (м. Юї). Впродовж двох років навчався у до-

мініканській школі (Studium generale) при тому ж 

монастирі; здобув ліценціат з теології (1952), за-

1 Про значущість С. Пінкерса для сучасної теології див.: 

[Berkman, 2005; Blankenhorn, 2007; Titus, 2012].
2 За таким запитом можна знайти лише короткий росій-

ськомовний допис від 26.04.2011 про біографію і наукові 

здобутки вченого на неофіційному сайті українських 

домініканців (http://dominicanes-ua.blogspot.com/2011/04/

blog- post_26.html ). Раніше не було й того.
3 Із суто технічних причин ми не маємо змоги подати у цій 

публікації докладний опис біографії та етапів творчості 

С. Пінкерса. Читач, що вирішить не чекати на українське 

видання «Джерел християнської моралі», що міститиме 

докладні довідково-бібліографічні матеріали, може звер-

нутися до: [Berkman, 2005: р. хіі—хіх].
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хистивши роботу «Над природне в Анрі де Любака», яку готував під ке-

рівництвом Жана Же ро ма Амона (1916—1996), якому судилося 1973 року 

стати архієпископом, а 1985-го — кардиналом католицької церкви. 

По тому навчався у папському університеті «Ангелікум» у Римі. Серед 

його вчителів були видатні неотомісти, як-от Режиналь Ґариґу-Лаґран 

(1877—1964) і Маріо Луїджі Чаппі (1909—1996), що з 1955 по 1989 рік не-

змінно обіймав посаду папського теолога. 1954 року Серве-Теодор Пінкерс 

захистив докторат за дисертацією «Чеснота надії від Петра Ломбардського 

до святого Томи», виконаною під керівництвом Луї-Бертрана Жийона. 

Повернувшись до Юї, Пінкерс викладав у Studium фундаментальну 

теологію (по 1965 рік). Після закриття школи жив у домініканському мо-

настирі м. Льєж, де ніс послух проповідника і душпастиря, а з 1966 до 

1972 року був настоятелем. Протягом 1972—1973 років як екстраорди-

нарний професор викладав на теологічному факультеті у Фрибурзі (Швей-

царія) і саме з Фрибурзьким університетом буде пов’язана решта його жит-

тя. 1975 року Пінкерса обирають до постійного складу зазначеного факуль-

тету, де він викладатиме аж до 1997-го. 

Слава видатного вченого прийшла до Пінкерса у Фрибурзі, хоча мо-

тиви оновлення католицької теології з’являються вже у його ранніх стат-

тях (див., напр.: [Pinckaers, 1956]), написаних ще за часів викладання в Юї. 

Саме в цей період паризьке видавництво «Cerf», що традиційно є одним з 

лідерів теологічного книговидання, залучило вченого до підготовки нового 

французького видання Аквінатового трактату про людські дії. Пінкерс під-

готував примітки й додатки до І і ІІ томів, а також постав як перекладач 

[Thomas d’Aquin, 1961; 1965]. І нарешті, 1964 року побачила світ його книга 

під промовистою назвою «Оновлення моралі. Студії з моралі, вірної своїм 

джерелам і своїй сучасній місії» [Pinckaers, 1964], пе рекладена невдовзі іта-

лійською та іспанською мовами. Показово, що автором передмови до цієї 

праці був Марі-Доменік Шеню (1895—1990), видатний теолог, авторитет-

ний експерт ІІ Ватиканського собору.

Викладаючи у Фрибурзі, С. Пінкерс, автор численних і знаних у світі 

праць 4 та майстерний професор, здобув незаперечний авторитет і визнан-

ня не лише своїх наукових та педагогічних, а й організаційних талантів. У 

1983—1990 та 1996—1999 він був настоятелем міжнародного домінікан-

ського монастиря св. Альберта Великого у Фрибурзі, а у 1989—1991 — дека-

ном свого факультету. У червні 1989-го Папа Йоан-Павло ІІ призначив йо го 

консультантом Конґреґації з католицької освіти (до 2005-го); 1992 ро ку 

4 Найдокладнішу бібліографію книг (зокрема, в іншомовних перекладах) і статей С. Пін-

керса можна знайти на сайті Фрибурзького університету ( http://www.unifr.ch/tmf/Bib-

liographie  ).
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Пінкерс працював у комісії з редаґування «Катехизи Католицької цер кви», 

1993-го — у комісії з підготовки енцикліки «Veritatis Splendor», а впродовж 

1992—1997 років — як член Міжнародної теологічної комісії (Ватикан). 1990-го 

він здобув почесне звання Magister de Sacra Theologia, присуджуване До мі-

ніканським орденом за найвищі академічні досяг нення, а 2000-го — док-

торат «honoris causa». Шістдесят п’ята й вісімдесята річниці з народження 

С. Пінкерса були відзначені авторитетними міжнародними конференціями.

20 червня 1996 року Пінкерс виголосив прощальну лекцію у Фри-

бур зі, проте аж до осені 1997-го викладав як почесний професор. 7 квітня 

2008 року він помер; похований у Фрибурзі.

Вперше пропонуючи українському читачеві переклад найвідомішо го 

твору С. Пінкерса 5, спробуємо коротко описати головні пункти його кон-

цепції. Критична її частина полягає у розкритті причин кризи католицької 

моральної теології, що поставала радше як абстрактна теоретична дисцип-

ліна, ніж джерело дієвих відповідей на життєві запити сучасної людини. 

Чому моральна теологія виявилася самоізольованою, відстороненою від 

теології пастирської, від екзегези Святого Письма, від екзистенційних 

проблем людини, від питань про смерть, страждання тощо? Чо му теоло-

ги-моралісти дедалі менше спираються на Святе Письмо, чому їхні побу-

дови дедалі більше копіюють побудови світських моральних концепцій, 

залишаючи осторонь свою суто християнську природу? На початку книги 

автор вельми чітко окреслює загальну спрямованість свого дослідження: 

«Ми не можемо задовольнятися самим лише начинюванням наших мо-

ралістичних творів цитатами зі Святого Письма. Це надто при в’я зувало б 

нас до букви, неспроможної дати життя. То чи не полягає суть справи у 

тому, щоби радше перейнятися пошуками тієї царини у самому осерді 

моралі й християнської особистості, де перебуває таємне джерело Духа, 

і надалі докласти праці до її розчищення, щоби це джерело знову могло 

бити на повну силу? Непроста то річ, адже багато великих перепон, осо-

бливо — в інтелектуальному плані, закривають доступ до цієї царини. Кон-

центруючись упродовж століть довкола обов’язків, мораль дедалі твер-

дішала, заледве не скам’янівши, а це — протилежність усього, що тече і 

5 Книга «Джерела християнської моралі» (Les Sources de la morale chre ́tienne. Sa me ́tho-

de, son contenu, son histoire) вперше вийшла друком 1985 року, а 2007-го побачило світ 

уже четверте її французьке видання [Pinckaers, 2007]. Нині вийшли друком також 2 

ан гломовні видання, переклади іспанською, італійською, польською та нідерланд-

ською мовами. У багатьох католицьких університетах цю книгу використовують як 

підручник, але її масштаб значно перевищує жанрові межі підручника. Це, певна річ, 

новаторське наукове дослідження, своєрідний концептуальний маніфест, доступно 

сформульований і призначений поколінням молодих дослідників, що мають втілити 

його в життя.
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джерелиться. Мабуть, такої моралі ще вистачило б на те, щоби панува-

ти над потоком суб’єктивності та пристрастей. Але хіба ми маємо заради 

такого панування забути про духовну спонтанність дещо іншої природи й 

вигнати зі сфери моралі усе, пов’язане з містикою чи духовністю? Що, 

власне, Святе Письмо прагне здійснити у нас? Хіба не для того воно було 

надане народові вірян, щоби напоїти їх водою Святого Духа і нагодувати 

хлібом Слова? Чи не визнаємо ми, що саме тут — найперше джерело тео-

логії? І чи не слід нам піднятися до цього джерела, якщо хочемо зробити у 

цій царині добру справу та посприяти істинному оновленню? Ось головна 

підстава, через яку ми обрали для свого твору назву “Джерела християн-

ської моралі”» [Pinckaers, 2007: p. 9].

Коріння проблем Пінкерс шукає в історії Церкви, теологічної думки та 

способу життя християнських суспільств. Хоча формально історії християн-

ських моральних концепцій присвячено лише другу частину книги, перша і 

третя її частини теж наскрізно пронизані історичною проблема тикою. І це 

не випадково. «Історико-систематичний метод», що становив методологіч-

ну основу викладання у «Studium» монастиря Ла Сарт і органічно доповню-

вав метод суто систематичний, автор вважає одним з найголовніших джерел 

його концепції (див.: [Pinckaers, 2005]): кожна про блема розглядалась спо-

чатку на матеріалі Святого Письма, потім — Отців Церкви, потім — текстів 

святого Томи в динаміці їхнього розвитку. Від так, вчення Томи поставало не 

ізольованим у власних системних рамцях, а глибинно пов’язаним зі Святим 

Письмом, патристикою, схоластикою, античною філософією. З одного 

боку, це сприяло розумінню його змістовної щільності та справжнього 

масштабу, з іншого — полегшувало шляхи його актуалізації. 

Процес, що змінив засадовий характер католицької моралі, Пінкерс 

називає «номіналістичною революцією». Саме тому, на нашу думку, чита-

чеві найлегше в загальних рисах ознайомитися із концепцією Пінкерса 

саме на основі розділу «Джерел…», присвяченого революційному перетво-

ренню традиційної моральної теології в номіналізмі Окама. Адже Окам 

спрощує, примітивізує як розуміння волі, так і характер стосунків між лю-

диною і Богом. Місце традиційної «моралі щастя», спрямованої на плекан-

ня чеснот, поступове розкриття закладених у людині позитивних схильнос-

тей, доростання під дією Святого Духа до того рівня, що дає змогу виявити-

ся прихованому у нас образові Божому, заступає мораль сили, наказу та 

обов’язку, абсолютного нічим не зумовленого рішення, що стає архетипом 

модерного розуміння свободи як «свободи інди ферентності».

Утім, за Пінкерсом, спрощуючи і збіднюючи сенс християнського 

морального діяння, усуваючи щастя, мету, традиційні чесноти, дари та 

схильності тощо, така мораль не може відповісти на цілий шерег питань, 

відтісняючи їх на марґінес. «Вийшовши з підручників для навчання кліру, 
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ця концепція моралі упродовж останніх століть поширювалася через 

проповідь і катехизи. Вона визначає певний образ священика як того, хто 

навчає обов’язків і моральних заборон, роблячи особливий наголос на 

уникненні гріхів» [Pinckaers, 2007: p. 28]. Але чому мораль, що добре нав-

чилась вимагати дотримання обов’язків і класифікувати гріхи, не задо-

вольняє потреб сучасної людини? На думку Пінкерса, тому, що вона не 

може відповісти на низку засадових для людини питань, найпершим із 

яких є питання про щастя, а не про обов’язок. Мораль обов’язку має 

пев ну привабливість, оскільки є гранично раціоналізованою, намагається 

уникати метафізичних спекуляцій на користь послуху перед імперативами. 

Однак зручне для керування людьми не так легко перетворити на предмет 

їхнього щирого бажання, адже зробити з людей самозречених роботів, що 

мріють лише про виконання належитого, поки нікому не вдавалося.

Мораль щастя ближча людині, але для неї першорядними є важко 

формалізовувані поняття любові, схильності, страждання тощо. Передусім 

вона має ґрунтуватися на понятті кінцевої мети: «Питання про ціль або про 

кінцеву мету — це ніби становий хребет питання про щастя. Ось чому свя-

тий Тома саме з нього починає свій трактат про щастя» [ibid.: p. 34]. Роз-

в’язком саме цього питання моральна теологія актуалізується, адже лише 

так вона може дати необхідну людині впевненість у немарності життя, у 

глибокому сенсі, притаманному усім її діям. «Якщо питання про ціль жит-

тя або про кінцеву мету є таким важливим, то мораль можна було б ви-

значити як науку, що навчає людину сенсу життя. Вона їй розкриває вер-

ховну ціль, до якої слід спрямовувати свої вчинки, щоби ті набули сенсу, 

цінності, повноти. У цій перспективі, завдання мораліста і священика — 

допомагати кожному християнинові, як, до речі, й будь-якій людині, осо-

бисто відповісти на питання про реальний сенс життя, показуючи, що са-

ме є найліпшим благом за Євангелією і як користуватись іншими благами, 

щоби досягти цього найліпшого блага» [ibid.: p. 35]. Саме питання сенсу 

життя має стати основою для подолання загрозливого розриву між наукою 

і мораллю, тієї втрати органічності й цілісності, що прирікає сучасну лю-

дину на безсенсове існування. 

Проблема сенсу життя не розв’язується мораллю обов’язку, бо такий 

сенс не може бути імперативно приписаний. На думку Пінкерса, мораль є 

не дресируванням людини задля виховання в неї «правильного» ставлен-

ня до обов’язків, «індиферентного» обрання шляху Божого. Справ ді, мо-

дерне питання про сенс життя не має і не може мати відповіді, позаяк при-

рікає людину на вічне шукання. Сенс життя неможливо «знайти», це не 

інформація, схоплювана спостереженням. Ефективна відповідь передба-

чає вихід зі стану індиферентності, визнання вищості істинного блага що-

до хибного, тобто певну самодетермінацію. Ідеться про зміну свого «я», 
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плекання закладених у нас первнів, отже, про відмову від «свободи індифе-

рентності» й перехід до «свободи якісності», свободи наполегливо працю-

вати над тим, що становить нашу справжню природу і лише й може бути 

основою істинного щастя.

Саме в такий спосіб мораль знову може стати властиво християнською, 

відновити свій зв’язок зі Святим Письмом і патристичною традицією, ска-

зати сьогоднішньому світові щось значуще, спасительне, виголосити ту доб ру 

звістку, задля якої вона була колись оприлюднена у Нагірній проповіді.

На жаль, формат цієї публікації не дає змоги докладніше розкрити 

Пінкерсове вчення про джерела і шляхи трансформації моралі та мораль-

ної теології, але сподіваємось, що після публікації восени цього року ук-

раїнського перекладу «Джерел християнської моралі» у нас буде чимало 

нагод заглибитись у концепцію цієї книги й предметніше поміркувати 

про «номіналістичну революцію» та шляхи подолання її спадщини.
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