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СВОБОДА ВОЛІ ЯК УМОВА ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ                                                              

У ФІЛОСОФІЇ АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА 

Одним із найбільш відомих представників християнської філософії, хто 

зосередив свою увагу на проблемі свободи волі та важливості її інтенціональності 

для гідності людини, був Аврелій Августин. В його працях ми можемо простежити 

витоки християнського філософського психологізму [3, 14]. На думку Августина 

воля людини стала злою, як і її природа, не тому що Бог сотворив її такою, а тому 

що вона спотворилась через гріх та свідомий вибір гріха. Як переповідає біблійна 

історія, Адам і Єва знали Божу волю, заборону їсти з дерева пізнання добра та зла, 

але вони свідомо пішли на гріх. Диявол, який є батьком брехні та омани зумів 

переконати перших людей у тому, що вони нічого погано не зроблять і що їхній 

вчинок не буде гріхом. Але коли Адам і Єва скуштували заборонений плід, вони тим 

самим проявили відхилення своєї волі від волі Бога, а отже – здійснили акт гріха. 

Вони пішли супроти Божої волі та Його законів, тому неминуче зазнали породжене 

їхньою власною сваволею покарання: «І вигнав Він Адама й поставив від сходу до 

Едемського саду херувима з полум’яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до 

дерева життя» [Буття 3:24]. Як бачимо, втрата людиною своєї божественної гідності, 

повноти свободи, пояснюється Аврелієм Августином в дусі біблійної традиції 

шляхом розкриття онтологічного аспекту феномену гріха. Мислитель наголошує, 

що саме після гріхопадіння Адама та Єви, всі люди почали народжуватись злими від 

природи, зі злою волею. Вчинивши гріх, збунтувавшись супроти Божої волі, вони 

розірвали зв'язок із Богом, тому були позбавлені Божої благодаті та милості [5, 270]. 
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Люди почали виявляти більшу схильність до гріха та зла, ніж до добра та 

праведності. Гріх є солодким і приємним. Людина отримує насолоду, вчиняючи 

гріх, ухиляючись від діяння добра. Саме так, на думку Аврелія Августина, природа 

людини та її воля стали злими і спотвореними. Нащадки Адама ще дальше відійшли 

від Бога і почали поклонятися ідолам, язичницьким божкам, які насправді були 

демонами, робити зло, грішити, вбивати, знищувати одне одного. У всіх цих діях 

проявлялась зла, спотворена воля людини. Людина глибоко зав`язла у гріховному 

багні, з якого її може витягнути тільки Боголюдина – Ісус Христос. Саме Він 

показав людству шлях любові, відновлення повноти свободи і спасіння [4, 42]. 

Проте це передбачає здійснення першого кроку з боку самої людини, наявність 

імпульсу її волі здолати гріх любов`ю, ухилитися від зла, прагнення повернутися на 

шляхи Бога, готовність безумовно прийняти Його волю  [7]. Аврелій Августин 

стверджував, що людська воля може змінюватись під впливом різних факторів, вона 

може знаходитись в річищі первинної, божественної природи, а може і відхилятись 

від неї. Він зауважував: «Свобода волі хоч і створена за своєю природою доброю 

добрим і люблячим Богом, але створена такою, що може змінюватись, хоч і була 

створена вічним та незмінним Богом. Тому воля людини здатна відхилятися від 

добра і робити зло, яке походить вже з її сваволі, але також вона може і відхилятись 

від зла, для того, щоб чини добро» [2, 755]. Усе залежить від свідомого вибору 

людини, її інтенцій, для того їй і була дана свобода вибору, можливість обирати між 

добром і злом. Саме поняття свободи волі розглядається Августином у двох 

значеннях. По-перше, свобода постає, як можливість реалізації природніх 

можливостей та задоволення своїх базових, матеріальних потреб. Така свобода, на 

думку Аврелія Августина, була рабством спотвореної природи.  Критика такої 

свободи міститься в його відомому творі «Сповідь». Друге значення свободи 

пов’язане із служінням Творцю і протиставляється язичницькому ідеалу вільного 

римського громадянина. Якщо свободу язичника мислитель розглядає як рабство 

плоті, то добровільне рабство християнина він вважає справжньою свободою [7]. У 

своєму творі «Сповідь», Августин пише: «Поставлю я шию свою під зручне ярмо 
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твоє і плечі під легку ношу твою, Христе Ісусе, помічник мій і мій Спаситель. Як 

солодко стало мені позбутися спокусливих дрібниць: раніше я боявся їх втратити, 

тепер же тішуся, відпустивши їх» [1, 113]. Ісус Христос часто повторював, що він є 

добрим пастирем, який дбає про свою паству, тому «ярмо його є легким, а тягар 

любимим». Він, як кожний добрий пастир, піде шукати загублене ягня і не 

заспокоїться, доки його не знайде. Так само і Бог шукає грішника, і не заспокоїться, 

доки не знайде його, не приведе до свого доброго і люблячого серця. 

Отже, хоч Аврелій Августин і не заперечував свободу волі людини, проте 

стояв на позиції телеологічного детермінізму, стверджуючи, що свобода волі 

людини є обмеженою волею Бога та Його законами, які, навіть за умов людської 

сваволі, все одно неминуче діють щодо неї. Намагаючись переступити через ці 

закони, бунтуючи проти Бога, людина чинить гріх і невідворотно несе покарання. І 

ці покарання, у вигляді нещасть, хвороб, інших випробувань, постають, як ліки для 

душі. Вони спонукають її звернути зі шляху самознищення, позбутися залежності 

від гріха [6, 146]. Аврелій Августин був переконаний, глибинною причиною гріха – 

є гординя, яка штовхає людину на бунт проти Бога, на розрив її зв'язку із Богом, 

тобто з онтологічною основою своєї справжньої, а не ілюзорної свободи. Таким 

чином людина втрачає благодать, опору в житті, свою божественну гідність, якою 

володіла до гріхопадіння. Внаслідок гріхопадіння її воля стала злою та спотвореною, 

схильною до гріха. І тільки через Божу благодать душа людини зможе знову 

відродитися, повернути свою втрачену гідність, чисту, неспотворену волю, якою 

вона володіла до гріхопадіння, відновити втрачену і таку потрібну для життя єдність 

із Богом. 
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