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Іван Павло ІІ про трагедію протистояння віри й розуму. 

Глибокі розмисли про долю людини і світу, про світло розуму і радість надії, про 
мужність віри і свято любові Його Святості Івана Павла ІІ розкривають прості й 
визначні істини християнського віровчення, що протягом часу набули систематичного 
теоретичного викладення у багатьох філософських доктринах. Створюючи своє 
філософське вчення про людину, засади її морального життя, можливості пізнання і цілі 
діяльності, католицький мислитель спирається на ідеї св. Томи Аквінського, вважаючи 
вчення засновника томізму, Ангельського доктора зразком подавання в істинному світлі 
гармонії віри й розуму 1, що є такою необхідною для життя людини, здійснення її потягу 
до істини й добра. Справжнє людське існування в світі, щоб бути певним і упевненим, 
має розгортатися в царині істини. Бо тільки істина, вічна й незмінна, на думку св. Томи, 
ніколи не зрадить; це людина, реалізуючи свою свободну волю, може їй зраджувати. 
Але в людини є можливість, спираючись на даровані Богом в акті творіння здатності 
причастя Богові через свої віру та розум, досягти божественої істини. В середньовічній 
філософській думці таке причастя людини істині є, мабуть, одним з основних її 
визначень. А в потрактуванні взаємовідношень віри й розуму засновник томізму, що 
його ідеї щодо них успадковує К. Войтила, теперішній Папа Римський, дотримується 
думки про їхню гармонійну співтворчість, що тільки й відкриває шляхи до істини 
створення світу, до істини спасіння, що знаходиться людиною в Бозі 2. Тома Аквінський 
показує, що людина, вивчаючи світ, спираючись на свій розум, вже доходить висновку 
про існування найвищої істини про Творця, що її не може до кінця осягнути своїм 
раціональним мисленням. Але й існує таїна Одкровення, що відкривається через віру, і 
тому кожна людина, незважаючи на рівень розвитку притаманних їй раціональних 
можливостей і ступінь її помилок, може мати надію на спасіння в божій істині. 
Стверджуючи таке, як пояснює Іван Павло ІІ, св. Тома не тільки аргументує висновок 
про несуперечливий зв'язок віри й розуму тим, що й світ розуму, й світ віри однаково 
йде від єдиної першопричини, а потрактовує проблему більш радикально: розглядання 
на підставі застосування раціональних засобів природи всього сущого може сприяти 
розумінню Божественного Одкровення, отже віра не боїться розуму, а саме звертається 
до нього по допомогу 3. Й насправді, св. Тома неодноразово зазначає саме не тільки те, 
що розум повинен звертатися до віри, щоб дістати справжнього підгрунтя для своіх 
пошуків, бо віра відкриває невиразимі глибини істини, що на її підставі розум може 
більш точно встановлювати конретні цілі людського життя і включати людину в певний 
порядок світу більшого масштабу (а цю думку також неодноразово підкреслює й 
К.Войтила 4), а й стверджує важливість раціональних розмислів для формування самої 
віри. Зокрема, розглядаючи і в “ Summa contra gentiles ”, і в “Summa theologiae” позиції 
щодо можливого вирішення питання про доцільність і необхідність доказів буття Бога, 
Аквінат проникливо розрізнює постулати віри і передумови віри , саме як останнє 
подаючи твердження про те, що Бог існує 5. Св. Тома аналізує таке міркування, що його 
наводять суперечники ідеї раціональних доказів буття Бога: “Ведь то, что Бог есть, - 
постулат веры. Но то, что относится к вере, недоказуемо; поскольку доказательство 
производится знанием, вера же относится к невидиммому, как ясно из Апостола, [из 
послания] к Евр. 11, 1. Следовательно, то, что Бог есть, недоказуемо” 6, і здійснює 
непересічної вартості зазначене розрізняння поміж “ articuli fidei ” та “ preambula ad 



articulos ” 7, тобто поміж постулатами віри в строгому смислі слова і певними 
положеннями, що є преамбулою віри і приймаються на віру настільки, наскільки можуть 
бути зрозумілими розумом. “ То, что Бог есть, и прочее такого рода, что может быть 
известно о Боге естественным образом, о чем говорится в [послании] к Рим. (1, 19), - это 
не постулаты веры, а то, что предшествует постулатам; ведь вера … предполагает 
естественное познание” 8. Іван Павло ІІ розвиває таке розуміння співвідношення віри й 
розуму, завжди переконливо описуючи віру як “деякою мірою дію думки” 9, бо як 
благодать спирається на природу сущого і, зокрема, людини, так і віра грунтується на 
розумі і вдосконалює його. Сама природа світу і людини містить у собі закон, що 
завжди, за думкою К.Войтили, є справою розуму, а тому сутність світу і свою власну 
сутність людина пізнає раціонально, і це знання, здобуте розумом, надає можливість 
зробити сприйнятними положення віри, вписатись людині у всесвітню гармонію, брати 
участь у задумах Бога, існувати в єдності творіння 10. Понтифік настільки поціновує 
філософські висновки свого середньовічного попередника щодо єдності віри й розуму, 
що бачить в його ідеях майже пророцький геній, що допоміг йому поєднати “секулярну 
природу світу і радикалізм євангельських заповідей” в межах його справжньої онтології. 
Але надмірний раціоналізм деяких філософів пізнього Середньовіччя призвів до 
радикального протистояння віри й розуму, до появи філософії, що вже була автономною 
щодо істин віри і практично ізольованою від них. Поступово це прагнення 
“самодостатнього” розуму ствердитися в своїй автономності завершувалося зазначенням 
його принципової обмеженості, і філософія набувала характеру беззаперечного 
скептицизму і агностицизму з метою або розширити межі віри, або позбавити її будь-
яких раціональних обгрунтувань 11. Глибока єдність віри й розуму, що патрістика і 
середньовічна теологія, зокрема, св. Тома Аквінський, розуміли її як передумову 
досягнення пізнанням найвищих форм теоретичного узагальнення, була фактично 
знищена тим розумінням, що подавало раціональне знання як альтернативу вірі. З точки 
зору Івана Павла ІІ, це мало гіркі наслідки для всього людства, що тепер продовжує 
існувати в світі, де значною мірою розірваний природній зв'язок, що має єднати ці дві 
форми досягнення людиною істини. Це виявилося не тільки в тому трагічному факті, що 
деякі види філософськи оформленого атеістичного гуманізму, прибічники яких вважали 
віру перепоною на шляху повноцінного розвитку знання, за певних соціальних умов 
набували статусу нових релігій, що послугували світоглядним підгрунтям для створення 
тоталітарних соціально-політичних систем і його ідеологічним виправданням. Відрив 
раціонального пізнання від християнського бачення світу, що все більш посилювався, 
призвів ще й до домінування в науці, філософії, усій культурі позитивістського 
мислення, що взагалі відмовилось від будь-якої метафізики. Світ і існування людини 
при такому погляді втратили важливі виміри свого буття, і налаштувати справжнє 
існування, досягти автентичності, зібрати його в осмислену цілісність, що б дало 
людському життю відчуття щастя й гармонії, ставало все складнішим. Втративши вищу 
істину як незнищенну підставу, що дається в акті віри, розум не міг довгий час тримати 
свою самовпевненість опертям на самого себе, усвідомленого як самодостатній. А тому 
розвиток настроїв скептицизму не забарився, і, кінець кінцем, розчавлений кризою 
раціоналізм спричинив розповсюдження нігілізму. Понтифік, осмислюючи наслідки 
драми вивільнення розуму, усвідомлює, що для сучасної людини, зневіреної в 
спроможності свого розуму досягти істини, відчуженої від своєї власної сутності, 
безнадїйної, безпорадної, нігілізм як філософія небуття вельми принадний 12. Але він ще 
далі відволікає збентежену людину від розуміння її істинного призначення, дозволяючи 
їй за умов нібито мінливості і минулості будь-чого не приймати на себе постійних 
обов'язків, не покладатися на відповідальність свого чесного вибору і покликання свого 
розумного сумління. Іван Павло ІІ із сумом зазначає, що й сама філософія поступилася 
певних своїв завдань: вона вже майже втратила свій статус універсального знання і 



мудрості, а набула характеру певної форми інтелектуальної діяльності, що вже не слугує 
спогляданню істини, пошуку кінцевої мети і смислу життя, а використовується як 
“інструментальний розум” задля досягнення утілітарних цілей, особистої вигоди і влади 
13. У такий спосіб філософи випустили з уваги істинне призначення розуму – здатність 
пізнавати істину і шукати абсолют. Філософія як раціональне вчення може допомогти 
людині досягти справжньої віри. Християнське віровчення грунтується на двох 
методологічних принципах: почування віри (auditus fidei) та усвідомлення віри 
(intellectus fidei). Отже філософія, розглядаючи структуру пізнання, засоби спілкування, 
в тому числі, перш за все, різні функціі мови і форми мовленевої діяльності, приготовляє 
людину до того, щоб вона навчилася почути віру , що розкриває велич Божественої 
істини через систему загальнокультурних символів. Людина усвідомлює віру, також 
спираючись на філософські засоби, використовуючи для вираження й універсального 
смислу таемниці Триєдиного Бога, й таємниці спасіння певну систему філософських 
понять і аргументів. Іван Павло ІІ розглядає різні типи філософського розмислу з точки 
зору їхнього ставлення до християнської віри. Наявність першого типу філософії – 
вчення, що ніяк не залежить від євангельського Одкровення, бо воно виникло за добу до 
народження Христа, - розкриває прагнення філософії бути незалежним зачинанням , що 
має діяти за власними законами, спираючись на здатності розуму. І хоча людина 
усвідомлює природну обмеженість свого розуму, таке прагнення філософської думки, за 
Войтилою, треба підтримувати зу будь яких умов, бо раціональні пошуки істини за 
певними нормами і правилами розуму будуть завжди сприйнятні, а крім того, 
філософське мислення, як це доводить досвід античної філософії, відкрите для 
надприродної реальності 14. Треба розрізняти вимогу автономії філософських міркувань, 
що відповідає самій природі людського розуму, від вимоги визнання самодостатності 
розуму, його незалежності від істин віри, що спричиняє певну обмеженість самих 
філософських пошуків. Другий тип філософських розмислів називають християнською 
філософією. Іван Павло ІІ зазначає, що це не варто розуміти як нібито офіційну 
філософію Церкви. Йдеться про такі філософські вчення, що виникли й розвивалися у 
живому зв ' язку з християнською вірою. Віра при цьому певним чином впливала на 
розвиток раціональної думки, бо, по-перше, звільняла її від самовпевненості, а по-друге, 
відкривала розумові таки сфери істини, що він сам не міг би їх відкрити, хоча вони 
підсильні його можливостям і не суперечать його природі. Віра розширює сферу істини і 
раціональної дійсності, зазначаючи вузість тих рамок, що ними має схильність себе 
обмежувати розум, значно збільшуючи ділянку філософських розмислів 15. Визнаючи 
кризовий характер сучасної епохи, Папа Римський не вдається до песимізму, бо йому 
повною мірою притаманна така ж справжня любов до істини, що він її вбачав у свого 
святого вчителя й натхненника, Ангельського доктора, про котрого Понтифік пише, що 
він, полюбивши істину некорисливою любов'ю, ніколи не втрачав її з уваги, а саме тому 
його думка, що прагнула об'єктивної, трансцендентної й універсальної істини, досягла 
найвищих висот, котрих людський розум навіть не міг собі уявити 16. Іван Павло ІІ так 
само прагне істини, зберігаючи віру, надію й любов, покладаючись на природний 
людський розум, а тому він сподівається на справжнє в людині, закликаючи її подолати 
розрив поміж вірою й розумом. Бо розум, що позбавлений допомоги віри, приречений 
на кружляння манівцями, а це призводить до втрати з уваги кінечної мети. А віра, що 
втрачає підтримку розуму, може позбавитись універсального характеру і, впливаючи на 
слабкий розум, може бути зведеною до рівня міфів чи забобонів. Віра й розум мають 
перебувати в єдності, що дозволить їм діяти відповідно до їхньої природи, зберігаючи 
взаємну автономію. Глибині віри має відповідати завзяття розуму 17. Людина перестала 
довіряти свому розуму, бо свого часу її розум зневірився . А тому саме розвиток 
раціонального пізнання в поєднанні з вірою підтвердить розумові його найвищу гідність 
– відкривати істину і Бога, що могли б правити за вище виправдання людської гідності і 



надавати життю людини справжні орієнтири істини і блага.  
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