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Дослідження проблеми свободи внаслідок своєї  актуальності, як для 

теоретичних досліджень, так і для повсякденного буття людей, які часто 

бувають досить далекими від саморефлексій, виступає одним з одвічних 

"лейтмотивів" в різноманітних філософських "мелодіях", постійно варіюючи 

від однієї системи філософа до іншої. Крім того, питання про свободу 

надзвичайно багатогранне у своїй непередбачуваності підходів і рішень і 

нерозривно пов’язане з філософською антропологією, етикою, онтологією і т.i. 

Тому достатньо звичним є факт  акцентування і, навіть, домінування цієї 

проблематики в російській філософії. Підтверджують це і слова А.Ф. Лосєва,  

що були ним сказані в одному з інтерв’ю: "…Ідея свободи, мабуть, є 

центральною для нашої культури. Безумовно, пошуки свободи характерні для 

будь-якого народу і у всі часи… Але у нас в Росії це питання про свободу, було 

передусім і найважливішим від усієї решти". 

У своєму аналізі ми обмежимось осмисленням творчості деяких 

представників російської  культури XIX - першої половини XX ст., а саме 

Пушкіна О.С., Достоєвського Ф.М., Бердяєва О.М. та Франка С.Л., залишаючи 

поза увагою інші часові та ідеологічні зрізи. 

Християнство, на якому базується релігійна філософія, допускає певний 

негативний відтінок в своєму тлумаченні людської свободи. Основні ідеї 

християнської антропології коротко можна викласти наступним чином. Людина 

створена Творцем за Своїм образом і подобою, але вона створена і з свободою 

волевиявлення. Однак саме завдяки свободі і можливості вибору, людина, 

порушивши божественну заборону, вчинила те, що згодом було названо 
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гріхопадінням. Внаслідок гріхопадіння людська природа  була спотворена. 

Людина залишилася вільною, але обирає вона, як правило (з огляду на 

відпадіння від Бога) зло. Єдиний шлях, який дозволить людині зробити вірний 

вибір - це приборкування своєї природи, істинна віра і життя за релігійним 

канонами. Тому християнство протягом всієї своєї історії достатньо підозріло 

відносилось до всіх проявів людської свободи, за виключенням вузьких рамок 

сакрального, церковного поля. Християнську антропологію можна, за влучним 

висловлюванням М.О. Бердяєва, назвати негативною, в ній закладений 

антропологічний песимізм. Християнська інтерпретація свободи, безумовно, 

має раціональне зерно, але вона недостатньо розроблена, в ній не враховані всі 

грані проблеми. 

Російська релігійна філософія, як жодна інша, прагнула з’ясувати приро-

ду, позитивні і негативні наслідки свободи, вичленити її форми і види. Джерела 

вчення про свободу, на яких базується російська релігійна філософія, можна 

знайти в російській літературі, зокрема, в творчості О.С. Пушкіна и Ф.М. 

Достоєвського. 

Як  підкреслює Л.А. Коган, "найвидатнішим відкриттям Пушкіна є те, що 

він першим із поетів сміливо і широко увів у російську літературу, в мистецтво 

взагалі могутню, всеохоплюючу, животворящу стихію свободи" [7, с. 108]. 

Свобода виступає у О.С. Пушкіна великим призначенням, одвічною мрією 

людини, її природним станом. Поета хвилювала проблема співвідношення 

свободи і морального вибору. Немає свободи без відповідальності, без 

розрізнення добра і зла, підкреслює він:  

"Рекли безумцы, нет Свободы  

 И им поверили народы.  

 Добро и зло - всѐ стало тенью -  

 Всѐ было предано презренью,  

 Как ветру предан дольный прах" [9, с. 502]. 

О.С. Пушкін дуже вдало, на наш погляд, помітив наявність двох видів 

свобод: свавільництва як нижчої, негативної свободи, яка може привести до 
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вседозволеності, і вольниці як вищої морально одухотвореної свободи. І можна 

погодитися з Б.П. Вишеславцевим, який писав: "Пушкін дає, безумовно, не 

філософію свободи, а поезію свободи; але його поезія має в собі мудрість, і цю 

мудрість в одежі краси легко вгадати філософу. Ось в чому вона полягає: 

свобода цінна на всіх своїх сходинках, от нижчого щаблю до вищого. Неправда, 

що стихійність природних сил і пристрастей сама по собі є злом… В людині 

живуть ці природні космічні сили; несвідома свобода дарована мені Богом, тим 

самим Богом, який мене "из ничтожества возвѐл, душу мне наполнил страстью, 

ум сомненьем взволновал…". Такою є ірраціональна глибина свободи, що 

обґрунтовує її нижчий щабель, щабель стихійного свавілля…" [4, c.400]. Вища 

ж свобода, на думку Б.П. Вишеславцева, тлумачиться поетом як божественна, 

як відповідь на заклик Бога. Однак обидві ці свободи у нерозривній своїй 

єдності виступають необхідною умовою творчості. Нерозривність творчості і 

свободи, самодетермінація творчого процесу, – ще одна тема, що піднята О.С. 

Пушкіним і підхоплена представниками російської філософії кінця ХІХ - 

початку ХХ століть. 

Найвеличнішою заслугою іншого, не менш геніального російського 

письменника Ф.М. Достоєвського, можна вважати аналіз свободи нового 

секуляризованого часу. Це осмислення присутнє практично в кожному творі 

письменника, герої яких - Раскольников, Ставрогін, І. Карамазов - ідуть на 

своєрідні, інколи жорстокі експерименти над собою і оточуючими їх людьми 

заради встановлення меж людської свободи. 

Свобода, за Ф.М. Достоєвським, передусім, духовний феномен, тому 

людина може почувати себе вільною в умовах зовнішньої несвободи і, навпаки, 

при сприятливих зовнішніх умовах, може бути підкорена власному природно-

тваринному єству. Тому подолання своєї нижчої природи, свого егоїзму та 

егоцентризму - важлива умова для знаходження справжньої свободи, вважає 

письменник. Але людина може проявляти свою свободу через бунт, через 

бунтарство.  
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Тема бунтарства пов’язана у письменника з проблемою свавілля, з 

протиставленням себе суспільству. У зв’язку з цим О. Скобцова таким чином 

оцінює творчість Ф.М. Достоєвського: "… основною трагедією, яка є вічною 

темою всіх романів Достоєвського, є навіть не трагедія свободи, а трагедія 

людського свавілля. Людське свавілля протиставляється ним світовому 

порядку" [10, с. 16]. 

Свавілля породжує зло, яке, в свою чергу, породжує злочин: вбивство або 

самовбивство. Корені свавілля письменник вбачає у зреченні від ідеї Бога. Тому 

шляху переродження свободи в бунт Ф.М. Достоєвський протиставляє шлях 

самоподолання негативних емоцій і пристрастей через релігійну правду. 

Людина зобов’язана нести відповідальність за зроблений вибір, вибір добра або 

зла. Письменник підкреслює, що "роблячи людину відповідальною, 

християнство тим самим визнає і свободу її. Роблячи ж людину залежною від 

кожної помилки в устрої суспільному, вчення про середовище доводить 

людину до довершеної безособовості, до довершеного визволення її від будь-

якого морального, особистого обов’язку, от будь-якої самостійності, доводить 

до наймерзеннішого рабства, яке тільки можна уявити" [5, c. 16].  

В поемі "Великий інквізитор" із книги "Брати Карамазови" саме Христос 

передбачає обрати свободу, яка пов’язана з важкістю вибору і стражданням, 

замість тих спокус, які пропонує Інквізитор, - а саме хліба, видовищного чуда і 

абсолютистської державної влади, вибір яких, як обіцяє Антихрист, приведе до 

стану щастя. Таким чином, в свободі, на думку Ф.М. Достоєвського, міститься 

гідність людини, і саме в утраті віри мислитель вбачає причину 

деперсоналізації людини і дегуманізації суспільства. 

Однак тут треба враховувати неканонічне антропоцентристське 

тлумачення письменником християнства, його оригінальне осмислення 

християнських символів и міфологем. Тому справедливим можна вважати  

зауваження Ю.Г. Кудрявцева про те, що "релігія - формула моралі. Ось сутність 

розуміння Достоєвського. Головне в релігії - любов до Бога. А це означає 

здатність любові до людини, тільки до людини" [8, c. 267-268]. Свобода для 
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Достоєвського, це не тільки хрест і важке випробування, це, і знаходження 

людяності, і великий дар, завдяки якому людина може аналізувати і оцінювати. 

В філософії М.О. Бердяєва, якого обґрунтовано називають "апостолом 

свободи", можна прослідкувати три градації свободи, кожна з яких, в свою 

чергу, має декілька аспектів. Перша свобода виступає основою світу, основою 

творення та джерелом вибору людини. На відміну від традиційного богослов’я, 

яке розглядає виникнення світу як створення його Богом з нічого, причому, 

маючи на увазі під "ніщо" просту відсутність чогось і звідси розглядаючи 

свободу як певну похідну від Бога, філософ аналізує свободу як первинний стан 

світу і виносить виникнення свободи за рамки Бога, в небуття. Саме наявність 

свободи, без якої людина була б, підкреслює М.О. Бердяєв, неповноцінною 

істотою, дає можливість людині творити нове, те, чого не було. "Свобода є  

міццю творити з нічого, міццю духу творити не із природного світу, а із себе" 

[3, с. 370].  

Друга свобода, за М.О. Бердяєвим, виступає вже здійсненим вибором 

людини, вона накладає певні обов’язки на неї. В соціальному житті, підкреслює 

мислитель, можна виділити різні ступені свободи. Існує формальна свобода, яка 

задекларована як право громадянина кожного суспільства, але вона занадто 

абстрагована і риторична для більшості людей. В сучасному світі друга 

свобода, підкреслює філософ, виступає тільки  гаслом. Найбільшою проблемою 

стала економічна свобода, вважає М.О. Бердяєв, проблема співвідношення 

приватної та корпоративної, державної власності, проблема влади власності над 

свободою, і навіть життям людини. 

Третя свобода виступає поєднанням духовної людяності і божої благода-

ті. Найбільшою проблемою для релігійної думки, підкреслює філософ, є проб-

лема пояснення відносин між Богом і людиною: "якщо є Бог, якщо Бог всемо-

гутній і вільний, якщо на світ і людину діє Божа благодать, то, яке ж місце 

залишиться для людської свободи?" [1, с. 44].  

На думку М.О. Бердяєва, існують чотири варіанти вирішення цієї 

проблеми. Перший варіант - трансцендентний дуалізм, котрий розриває 
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людську і Божу природи і розуміє свободу людини як зовнішнє підкорення волі 

Бога. Другий варіант - іманентний монізм, котрий виходить із заперечення 

самобутності людської  природи і твердження, що людина - це один з 

можливих проявів Бога.  

Третій варіант - спроба обґрунтувати ідею людської свободи, виходячи із 

субстанціональності людської душі (Нагадаємо, що М.О. Бердяєв в своїх ранніх 

роботах під впливом вчення О.О. Козлова и Л.М. Лопатіна розділяв погляди 

про субстанційність людини: "Свобода нерозривно пов’язана з субстанцією, 

вона і є субстанційною міццю" [2, с. 51]). Пізніше він критикує це вчення тому, 

що, на думку філософа, з нього неминуче випливає детермінація людини, 

тільки не зовнішня, від природи або Бога, а з власної натури. Але свобода 

походить із нічого, а не є породженням якоїсь природи. Тільки четвертий 

варіант, підкреслює мислитель, є  істинним - це вирішення проблеми з точки 

зору нового християнського гуманізму, який визнає самостійність і внутрішню 

взаємодію Божої благодаті і людської свободи. Третя свобода, на думку 

філософа, виступає також творчим актом, творчим перетворенням світу. 

Реальна свобода - це також розкриття в кожній людині універсалізму, розкриття 

образу Творця, що вклав в нього Бог, тобто саме завдяки вільній творчості, 

людина виконує свою місію на землі. 

В своїй філософській системі, яка була створена під впливом філософії 

всеєдності В.С. Соловйова, С.Л. Франк приділяє велику увагу проблемі свободи 

та її взаємозв’язку і взаємообумовленості з творчістю і традиційними 

релігійними віруваннями. Філософ виокремлює два види свободи. Перша, 

ірраціональна свобода виникла із потенційності, із формально-сущого, вона - 

"онтологічна першооснова людського життя" [11, с. 114]. Саме завдяки свободі 

стає відчутною приналежність людини до двох сфер - природної і 

надприродної, вона виступає тією єдиною точкою людського буття, "в якій 

можлива безпосередній зв’язок людського з божественним" [11, с.115]. 

Друга раціональна свобода виникає з усвідомлення ієрархії цінностей,  з 

розуміння великої значущості духовних і відносної значущості матеріальних 



 �PAGE  �7� 

цінностей. Осмислення  цієї проблеми і усвідомлення питань: "свобода від 

усього в світі - для чого вона нам, якщо ми не знаємо, для чого ми вільні?" [13, 

с. 162] приводить С.Л. Франка до роздумів про сенс життя [див. 12, c. 114]. 

Завдяки свободі людина усвідомлює себе і реальне буття свого духовного 

начала, яке врешті решт базується на Божественному бутті: "Буття-у-самого-

себе",  що утворює сутність істинної свободи, лише там вперше здійснюється в 

повній своїй значущості, де "самiсть" покидає саму себе і вкорінюється в 

чомусь іншому, вищому. Бо тут мова йде не про свободу чистої 

безпосередності, яка бере в полон нашу самiсть, і не про свободу через 

самовизначення, яка завжди передбачає внутрішню боротьбу и, тим самим, 

несвободу, а про істинне, кінцеве визволення, яке складається із того, що 

"самiсть" взагалі жертвує собою в плані своєї суб’єктивності, розчиняється в ... 

значущому" [13, c. 410].  

Сенс життя, таким чином, не є даним, а він заданий, тобто людина, 

усвідомлюючи таємницю духовного буття та його істинні джерела через 

творчість повинна прагнути відшукати цей сенс. Людина, яка, на думку філосо-

фа, виходить із атеїстичного, монотеїстично-матеріалістичного розуміння суті 

буття, приходить до його самозаперечення, врешті решт, до зникнення сенсу 

власного життя.  

Таким чином, дуже важливим моментом для С.Л. Франка є 

співвіднесеність людського і божественного духовного буття. Більш того, 

спроби раціонально зрозуміти  співвіднесеність, заздалегідь приречені на 

провал. Так, "психологістичний" підхід розглядає духовність поза цієї 

співвіднесеності, як іманентний факт; раціонально-богословський або 

раціонально-філософський підхід применшує роль людського начала, 

розглядаючи його лише як сліпе знаряддя вищих сил. Однак "в обох цих 

поглядах усувається момент свободи, через який саме і здійснюється 

трансраціональне злиття або сплетіння трансцендентного і іманентного начал 

та який і складає, тому, справжнє осереддя духовного життя і особистості" [13, 
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с. 412]. Саме тому свобода є тим ланцюгом, яке з’єднує людину і Бога в певну 

цілісність - Боголюдство, підкреслює С.Л. Франк. 

Коротко проаналізувавши творчість О.С. Пушкіна и Ф.М. Достоєвського 

як предтечу  і джерело розвитку російської філософії кінця ХІХ - початку ХХ 

століть і філософські погляди двох представників російської релігійної філосо-

фії, можна зробити  наступні висновки. Російська релігійна філософія прагне 

доповнити християнське вчення про свободу, передусім підкреслюючи необхі-

дність свободи для творчості і самореалізації людини, результати яких і будуть 

відповіддю на заклик Бога; свобода поза моральних орієнтирів, які пропонує 

християнство, часто перетворюється в аморальну свободу, свавілля, але цей 

факт жодним чином не применшує її цінності; свобода виступає основою ду-

ховного життя людини і необхідним елементом Боголюдства. Можна тому го-

ворити про виправдання свободи в російській релігійній філософії, яка, на 

думку В.В Зеньковського, увесь час "зайнята темою Церкви та її благовестям 

про свободу…" [6, c. 60]. 
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