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Аврелій Августин (354–430 рр.) – один із чотирьох докторів
католицької церкви – відомий як найяскравіший представник західної
патристики, один із найбільш визнаних творців вчення про роль і
значення церкви.
Історичні рамки життя й діяльності Августина визначаються
періодом між (1) перемогою християнства, перетворенням його в
державну релігію Римської імперії і (2) нашестям варварів і падінням
Риму. Заслуга Августина в тому, що саме він розробив теологію
церкви. Його вчення залишалося авторитетним навіть і після
Реформації, чимало його положень було запозичено в доктрини таких
протестантських богословів, як Лютер і Кальвін. Тому Августин
залишається авторитетом не тільки для католицької церкви. Більше
того, відомо, що в ХVІ – ХVІІ ст.ст. під час богословських спорів його
противниками, як не дивно, були саме католики, а захисниками –
протестанти і янсеністи. Що це, парадокс історії чи широкі
можливості Августинової теології?
Характерна особливість філософських поглядів Августина чи
не вперше в історії ще молодого християнства полягає в тому, що він
прагне співставити і підігнати свої теоретичні позиції під Святе
Письмо. На думку Б.Рассела, цього не можна сказати навіть про
Орігена – першого систематизатора християнської догматики. У нього
християнство і платонізм існують паралельно. В той же час,
наприклад, книга одинадцята “Сповіді” Августина, будучи найбільш
філософською, є зразком підлаштунку його філософії під доктрину
християнської віри.


Пхиденко С.С.- кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії
Волинського державного університету імені Лесі Українки, народний депутат
України, секретар комітету Верховної Ради з питань культури й духовності.

