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ІНВАРЫЯНТЫ НАЗВАЎ У СХАЛАСТЫЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ

INVARIANTS OF NAMES IN THE  SCHOLASTIC TRADITION

Артыкул прысвечаны даследаванню выкарыстання назваў перыядаў у межах 
існавання схаластычнай традыцыі ў пост-сярэднявечны час. Мэта артыкула: вызна-
чэнне спецыфікі ўжывання канцэптаў для апісання схаластычных ідэй ў позні перыяд іх 
існавання, а менавіта: рэнесанснай схаластыкі, барочнай схаластыкі, другой схаластыкі, 
схаластыкі ранняга мадэрну і неасхаластыкі, іх узаемасувязі, аналізу фармальнага 
і змястоўнага бакоў. 
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The article examines the use of period names within the existence of a scholastic tradition 
in the post-medieval period. The purpose of the article: to determine the specifics of the use of 
concepts to describe scholastic ideas in the late period of their existence, namely: Renaissance 
scholasticism, Baroque scholasticism, second scholasticism, scholasticism of early modernism 
and neo-scholasticism, their relationship, formal and substantive.
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scholasticism of early modernism and neo-scholasticism; neo-scholasticism.

Існаванне схаластычных ідэй і далейшае развіццё асноўных канцэптаў і 
тэорый дадзенай плыні пасля часоў Сярэднявечча на працягу доўгага перы-
яду заставалася па-за ўвагай даследчыкаў гісторыі філасофіі. Факт існавання 
схаластычнага кірунку ў межах філасофіі XVI–XIX стст. не ігнараваўся цал-
кам, але разглядаўся ў асноўным як позняя рэцэпцыя праграмных установак 
арыстацелізму. Такая сітуацыя была ўласціва не толькі для беларускай навукі. 
На недахоп навуковых работ, звязаных з вывучэннем мысліцеляў неасхала-
стычнай традыцыі, указвае, напрыклад, Г. У. Удовіна (Г. В. Вдовина) у прадмо-
ве да перакладу на рускую мову корпуса тэкстаў «Метафізічных разважанняў» 
знакамітага іспанскага філосафа Францыска Суарэса [1, с. 15]. Дадзеную  
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тэндэнцыю ўскосна закранаюць  і заходнееўрапейскія даследчыкі – Петр Двор-
жак і Якаб Шмуц, адзначаючы, што цікавасць да асэнсавання і рэканструкцыі 
ідэй сістэмы дадзенага кірунку стала відавочнай толькі ў апошнія дзесяцігоддзі 
[2, с. 187].

Акрэслены феномен можа быць патлумачаны спецыфікай існавання сха-
ластычнай традыцыі паралельна класічнай схеме гісторыі філасофіі з акцэн-
туацыяй апошняй на прынцыпе навукацэнтрызму. У выніку барацьбы паміж 
праграмнымі ўстаноўкамі класічнай мадэрнай ідэалогіі, звязанымі з ідэямі 
секулярызацыі, аддзялення навукі, філасофіі і мастацтва ад рэлігіі, і схала-
стычнай традыцыяй, апошняя на працягу пэўнага перыяду знаходзілася ў ста-
тусе пераможнай, таму даследавалася ў ХХ ст., улічваючы ўсе гістарычныя і 
ідэалагічныя абставіны, як кансэрватыўная, клерыкальная, рэакцыйная і таму 
не вартая належнай увагі.

Апошнім часам назіраецца тэндэнцыя вяртання навуковага інтарэсу да 
дадзенай праблематыкі, з’явілася вялікая колькасць работ, прысвечаных 
як філасофскай спадчыне саміх аўтэнтычных схаластаў, так і праблемам, 
якія распрацоўваліся іх пазнейшымі ідэйнымі нашчадкамі. У якасці пры-
кладу можна прывесці ўжо згаданыя работы Г. У. Удовінай [1], А. Баумей-
стэра [3], К. Бандуроўскага [4], шматлікія даследаванні па дадзенай тэме 
заходнееўрапейскіх аўтараў (П. Дворжак і Я. Шмуц [2], Д. Новотны [5] і інш). 

Узнікненне тэндэнцыі вяртання ідэй схаластыкі ў сферу навуковых 
даследаванняў гісторыкаў філасофіі мае падставай некалькі фактараў як 
палітычнага, так і ідэалагічнага характару: па-першае, заняпад некаторых 
рэжымаў, пабудаваных на атэістычных ідэалогіях; па-другое, пашырэнне ідэй 
постмадэрнізму з устаноўкай на раўназначнасць і важнасць усіх філасофскіх 
напрамкаў; па-трэцяе, пераасэнсаванне ўплыву позніх варыянтаў развіцця дад-
зенай інтэлектуальнай плыні на творчасць філосафаў Новага часу.

Праблемным момантам, які складае пэўныя цяжкасці падчас вывучэння 
ідэйных установак дадзенага кірунку, з’яўляецца адначасовае існаванне вялікай 
колькасці канцэптаў для абазначэння ідэй, распрацаваных у нетрах схаластыч-
най філасофіі ў розныя перыяды. Напрыклад, Удовіна выкарыстоўвае ў сваіх 
тэкстах паняцце «неасхаластыкі» [1, с. 72] і паняцце «барочнай схаластыкі» [6, 
c. 23], узгаданыя вышэй Дворжак і Шмуц прадстаўляюць увазе чытача цэлы 
комплекс розных назваў «пост-сярэднявечная схаластыка», «схаластыка ран-
няга мадэрну», «схаластыка мадэрну», «барочная схаластыка» і «акадэмічная 
філасофія і тэалогія» [2, c. 187]. З. В. Шмонін (Д. В. Шмонин) у артыкуле 
«Уводзіны ў філасофію Контррэфармацыі: езуіты і другая схаластыка» адзначае, 
што сустракаюцца памылкі, звязаныя з няправільным выкарыстаннем паняццяў 
«другая схаластыка», «позняя схаластыка» і «неасхаластыка» [7, c. 61]. Некато-
рыя даследчыкі, што спецыялізуюцца на нацыянальных асаблівасцях рэцэпцыі 
дадзеных ідэй, увогуле карыстаюцца паняццем «схаластыка» у адносінах да 
ідэй перыяду XVI–XVII стст. [8, c. 224]. Дадзены факт яскрава дэманструе не-
выразнасць выкарыстання канцэптаў.

Такім чынам, праблема з’яўляецца дакладна акрэсленай і можа быць аформ-
лена ў выглядзе наступнага пытання: вышэй узгаданыя паняцці ўяўляюць сабой 
розныя назвы для аднаго корпуса ідэй ці павінны разумецца як асобныя кірункі 
ўнутры вялікай схаластычнай плыні, якую Дворжак і Шмуц, напрыклад, назы-
ваюць «доўгай схаластыкай», маркіруючы яе  ў гістарычнай стужцы часу ў ме-
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жах ХІІІ–ХVІІІ стст. [2, c. 187]? З пазначаных пунктаў вынікае мэта дадзенага 
артыкула: вызначыць спецыфіку ўжывання канцэптаў для апісання схаластыч-
ных ідэй ў позні перыяд іх існавання, а менавіта: XVI–XIX cтст. Дасягненне 
мэты рэалізуецца праз пастаноўку і вырашэнне наступных задач: 

1) храналагічнае параўнанне выкарыстання дадзеных канцэптаў; 
2) кампарацівісцка-змястоўны аналіз дадзеных паняццяў. 
Другая схаластыка – паняцце, якое традыцыйна ахоплівае перыяд XVI–

XVII стст. У З. В. Шмоніна ў рабоце «У цені Рэнесансу: другая схаластыка 
ў Гішпаніі» прыводзіцца яшчэ адна назва дадзенай філасофскай плыні – «Рэ-
несансная схаластыка». Храналагічныя мяжы існавання дадзенага феномену ён 
атаясамляе з першай трэцюю XVI ст. – першай дэкадай XVII cт. [9, c. 4]. На 
думку аўтара, пачынаецца дадзеная інтэлектуальная з’ява дзейнасцю Саламанк-
скай школы, а завяршаецца смерцю аднаго з найбольш магутных прадстаўнікоў 
плыні – Францыска Суарэса [9, c. 16]. Традыцыйна  сюды адносяць творчасць 
Францыска дэ Віторіа, Дамінга дэ Сота, Луіса дэ Маліну, Габріэля Васкеса, 
Францыска Суарэса, Каэтана. Асноўныя палітычныя і ідэалагічныя падзеі, якія 
ўплывалі на фарміраванне праграмных установак дадзенага напрамку: Рэфар-
мацыя, Контррэфармацыя, Трыдэнцкі сабор, стварэнне ордэна езуітаў. Пра-
блемнае поле ахоплівае афармленне філасофска-прававых канцэпцый, палеміку 
з «via moderna» аккамізму (асабліва ў яго французскім варыянце), прыстаса-
ванне тэалогіі да сітуацыі секулярызацыі філасофіі і стварэння незалежнай ад 
тэалагічных пошукаў філасофскай дактрыны, абгрунтаванне праграмных уста-
новак Контррэфармацыі, барацьба з новымі тыпамі філасофствавання. 

Разам з канцэптам другой схаластыкі для характарыстыкі дадзенага часу 
выкарыстоўваецца паняцце «барочнай схаластыкі». Яго, напрыклад, ужывае 
Г. В. Удовіна ў нарысе «Інтэнцыянальнасць у сярэднявечнай і барочнай схала-
стыцы», дзе, паміж іншым, адзначае, што храналагічна да гэтага перыяду трэба 
адносіць творчасць мысліцеляў XVII – першай пал. XVIII ст. XVI ст. дадзенай 
даследчыцай пазначаецца як цёмная пляма ў сувязі з недахопам крыніц, пры-
датных для аналізу дадзенай тэматыкі [6, c. 23] і, як вынік, выпадае з фокусу 
навуковай працы гісторыкаў філасофіі. 

Паняцце барочнай схаластыкі таксама выкарыстоўваецца яшчэ адным дас-
ледчыкам рэцэпцыі ідэй схаластыкі ў ранне-мадэрнай культуры – Даніэлем Д. 
Навотным, які атаясамляе пачатак яго нараджэння з творчасцю Фр. Суарэса, 
а менавіта – з яго сачыненнем “Метафізічныя развагі» (1597) і адносіць завяр-
шэнне існавання пазначанага інтэлектуальнага феномену да канца XVII стст. [5, 
c. 208]. Праблемнае поле барочнай схаластыкі, на думку дадзенага даследчыка, 
засяроджваецца вакол тэм філасофска-тэалагічнага характару: існаванне Бога і 
яго атрыбуты, трансцэндэнтальнае і яго катэгорыі, з›яўляецца і новая прабле-
матыка, звязаная са змяненнямі ў геапалітыцы і пашырэннем правоў дзяржаў-
суверэнаў, увасобілася яна  ў рэфлексіі па тэме натуральнага закону. У выпадку 
Навотнага зноў узнікае пытанне з выпадзеннем XVI cт. з храналагічнай стужкі 
часу і яго знахо джання па-за ўвагай даследчыкаў. 

Адначасова трэба адзначыць, што зварот да канцэпту «барочнай схаластыкі» 
з няпэўнымі часовымі межамі надае другасны характар да дзенаму напрам-
ку ў параўнанні з класічнай філасофскай традыцыяй Новага часу і прыму-
шае навукоўцаў ставіцца да яе як да спарадычнага феномену, што, безумоўна, 
адмоўным чынам адбіваецца на кантэксце даследаванняў. 



30

Яшчэ адзін варыянт асэнсавання інтэлектуальных падзей у дадзеным рэчыш-
чы ажыццяўляецца праз назву «схаластыка ранняга мадэрну». У прыватнасці, 
дадзеную назву можна сустрэць ў нарысе Дворжака і Шмуца, а таксама ў ра-
ботах расійскага даследчыка – К. А. Польскова [10]. Дворжак і Шмуц адносяць 
да дадзенага кірунку прадстаўнікоў схаластычнай думкі, пачынаючы ад рэне-
санснага перыяду і да позняга XVIIІ cт.,  незалежна ад таго, працавалі яны ў 
рэчышчы дамініканскай тэалогіі, былі мысліцелямі скацістскай традыцыі, ці 
належалі да езуіцкага ордэна з яго спецыфічнай філасофіяй [2, c. 187–188]. 
Асноўная рыса схаластыкі ранняга мадэрну, на думку даследчыкаў, гэта выка-
рыстанне наватарскіх падыходаў у адносінах да раней пастаўленых, але не вы-
рашаных праблем схаластыкі, што засталіся ў спадчыну з часоў Сярэднявечча, 
а таксама афармленне новай праблематыкі, якая ўвасобілася, напрыклад, у вядо-
мых дэбатах па тэме канцэпцыі прычыннасці і ідэй прабабілізму, народжаных 
інтэлектуальнымі падзеямі Трыдэнцага Сабору.

Катэгорыю ранняга мадэрну ў адносінах да тэалогіі XVI cт., як было пазна-
чана раней, выкарыстоўвае і даcледчык К. О. Польсков, адносячы да дадзенай 
традыцыі такіх філасофскіх аўтарытэтаў гэтага часу, як Фр. дэ Віторыа, Луіс 
дэ Маліна, адзначаючы, што на новы тып мыслення ў межах схаластычнай 
традыцыі паўплывалі такія змяненні ў светапоглядзе еўрапейскага чалавека, як 
фарміраванне гарызантальнага грамадства  з аддзеленымі ад царквы мастацт-
вам і навукай, яшчэ раней на неабходнасць змянення багаслоўскай рэфлексіі 
ўказаў антрапалагічны пераварот, што адбыўся ў межах Рэнесансу. Безумоўна, 
схаластычная філасофія, як найбольш уплывовы напрамак, прадстаўлены ва 
ўніверсітэцкіх сценах, вымушана была рэагаваць і змяняцца. 

Неабходна таксама адзначыць, што пад філасофіяй ранняга мадэрну ра-
зумеецца даволі стракатая супольнасць мысліцеляў розных кірункаў. Але пасту-
пова на першае месца выходзіць актыўнасць прадстаўнікоў Таварыства Ісуса. 
У першую чаргу гэта звязана са спецыфікай існавання ордэна, які арыентаваўся 
на адукацыйную дзейнасць і ў сувязі з дадзенай асаблівасцю быў вымушаны 
афармляць рэфлексію ў рамках акадэміцкага стылю мыслення. Так, напрыклад, 
той жа Польсков прыводзіць факталагічныя да дзеныя, якія прама пацвярджаюць 
дадзеную тэндэнцыю: «С 100 па 600 гг. большасць багасловаў былі епіскапамі, 
с 600 па 1500 гг. на Захадзе яны былі манахамі, пасля 1500 г. – універсітэцкімі 
прафесарамі» [10, c. 42]. Пазначаная тэндэнцыя паўплывала на спецыфічную 
ўласцівасць развіцця езуіцкай філасофіі, вядомую зараз пад назвай «акадэміцкая 
тэалогія і філасофія».

Змястоўна паняцці акадэміцкай тэалогіі і філасофіі і схаластыкі ранняга ма-
дэрну супадаюць. Таксама храналагічна схаластыка ранняга мадэрну, як бачна, 
перакрывае рэнесансную схаластыку і другую схаластыку. На наш погляд, зы-
ходзячы з вышэй пазначанага, выкарыстанне паняцця схаластыкі ранняга мадэр-
ну найбольш поўна і глыбока адпавядае змястоўна і фармальна інтэлектуальным 
падзеям XV–XVIII cтст.

Асобна ў шэрагу дадзеных канцэптаў стаіць паняцце неасхаластыкі, 
трактоўка якога таксама суправаджаецца складанасцямі асэнсавання. Звяртае, 
напрыклад, увагу артыкул Л. Грэкава пад аднаіменнай назвай у Філасофскай 
энцыклапедыі, дзе аўтар адзначае, што гэта зборнае паняцце, пад якім разумеец-
ца сістэма філасофскіх і тэалагічных поглядаў каталіцкай ідэалогіі паслясярэд-
нявечнага перыяду, а пад назвай «другой схаластыкі» павінен разумецца працэс 
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распаўсюджвання неасхаластычных ідэй у ін тэлектуальных цэнтрах Гішпаніі 
і Партугаліі [11, c. 52]. З прадстаўленым меркаваннем, на наш погляд, немаг-
чыма пагадзіцца, таму што пад дадзенай назвай трэба разумець пэўны перыяд 
развіцця схаластычных ідэй, а не  працэс іх рэцэпцыі.

Безумоўна, падчас аналізу паняцця «неасхаластыка» гісторыкі філасофіі 
сутыкаюцца з шэрагам цяжасцяў, галоўная з якіх заключаецца ў тым, што ў 
працэсе разгляду дадзенага канцэпту паўстае праблема, звязаная з невызнача-
насцю храналігічных межаў традыцыі. Існуе пазіцыя, якая сцвярджае, што ў 
межах акрэсленага ідэалагічнага кірунку неабходна разумець толькі каталіцкую 
філасофію ХХ ст., якая па сутнасці была адказам на новыя выклікі, звязаныя 
з распадам сістэмы класічнай філасофіі, афармленнем рухаў экзістэнцыялізму, 
фенаменалогіі і г. д. Дадзеную пазіцыю у тым ліку падзялялі і некаторыя 
беларускія аўтары, напрыклад, да руху неасхаластыкі беларускія прадстаўнікі 
рэлігійнай філасофіі ХХ ст. адносяць вядомага французскага таміста – Ж. Ма-
рытэна [12, с. 8]. 

Падтрымлівае дадзеную ідэю і Эрых Пшывара, у праграмным артыкуле 
«Праблематыка неасхаластыкі» ён адзначае, што асноўны сэнс разглядаемага 
паняцця ў большасці прадстаўнікоў інтэлектуальнай супольнасці, якая займа-
ецца праблематыкай неасхаластыкі, стойка асацыюецца з патрабаваннем папы 
Лявона ХІІІ пашырыць уплыў вучэння Тамаша Аквінскага [13, с. 73]. Дадзеную 
пазіцыю таксама падзяляюць і сучасныя каталіцкія гісторыкі філасофіі, адзнача-
ючы, што храналагічна пачатак неасхаластыкі трэба звязваць з інтэлектуальнымі 
падзеямі сярэдзіны ХІХ ст. [14, с. 123]. 

Самай блізкай, на наш погляд, з’яўляецца думка, прадстаўленая ў «Кем-
брыджскай гісторыі позняй сярэднявечнай філасофіі», якая разглядае фено-
мен ўзнікнення неасхаластыкі як рэкцыю на Французскую рэвалюцыю і на-
ступныя сацыяльныя змяненні, якія напаткалі Еўропу [15, c. 838], у іх шэрагу 
можна назваць секулярызацыю ў якасці асноўнай рысы ідэалогіі, выгнанне 
ордэна езуітаў, змену сістэмы адукацыі, крызіс метафізікі і г. д. Апагеем 
і ўвасабленнем дадзенай тэндэнцыі ў далейшым стала т.зв. «вясна народаў» 
1848–1849 гг. 

Неабходна разумець, што верагоднай мэтай паўстання неасхаластычнага 
інтэлектуальнага руху была спроба спыніць хвалю будучага лібералізму, ад-
нак, гэта ў пэўнай ступені толькі паспрыяла працэсам секулярызацыі ўнутры 
каталіцкай царквы. Узнікненне неасхаластычных праграмных установак немаг-
чыма ўявіць па-за межамі эпохі Асветніцтва, улічваючы, якую ролю ў дадзеных 
кірунках адыгрывае паняцце ratio. 

Такім чынам, на падставе вышэй сказанага, можна прыйсці да наступных 
высноў:

• Развіццё схаластычных ідэй не знікае пасля заканчэння перыяду  Сярэд-
нявечча, але ў яго наступнай перыядызацыі маюцца пэўныя цяжка сці, звязаныя 
з адначасовым ужываннем некалькіх паняццяў для аднаго  перыяду;

• Канцэпты «другая схаластыка» і «барочная схаластыка» выкарыс-
тоўваюцца для разумення аднаго комплексу ідэй, але паняцце «барочная схала-
стыка» ахоплівае меньшы прамежак часу, пакідаючы па-за ўвагай XVI ст. Такі 
падыход нараджае перапыннасць у разуменні схаластычнай філасофіі, а таксама 
нараджае дваістае стаўленне да яе як да спарадычнага з’яўлення, што не адпавя-
дае рэчаіснасці. 
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• Паняцце «схаластыка ранняга мадэрну» уключае змястоўна і фармаль-
на комплекс ідэй і інтэлектуальных падзей рэнесанснай і барочнай схаластыкі 
і другой схаластыкі.

• Перыядызацыя развіцця схаластычнай традыцыі павінна быць прад-
стаўлена наступным чынам: аўтэнтычная схаластыка, схаластыка ранняга ма-
дэрну, неасхаластыка. Афармленне комплексаў праблем унутры кожнага з да-
дзеных перыядаў было рэакцыяй на патрабаванні часу. 

У далейшым аўтарам плануецца аналіз дадзенай схемы перыядызацыі сха-
ластычнай традыцыі ў адносінах да беларускай філасофскай спадчыны. 
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