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Сутність філософії Нової релігійної свідомості М. Бердяєва. 
 

 

Проблема осягнення людиною світу, засоби та форми цього осягнення 

співіснують з людиною протягом всього її життя. Гносеологічна проблема 

завжди була і остається однією з найважливіших, неоднозначних по своїй 

різноманітності, проблем філософії. Головним у теорії пізнання є питання про 

відношення знання про світ до власне світу, чи спроможні наші відчуття, 

уявлення, мислення, тобто наша свідомість давати реальне, адекватне 

відображення дійсності. Але саме багатоманітність людських осмислень 

дійсності породжує поліфонію філософських роздумів і розумінь з приводу цієї 

проблеми. 

Розглядаючи в своїх працях проблему пізнання людиною світу, І. Кант, 

наприклад, вважав, що пізнання можливе лише як знання про явища, Юм 

вважав, що це знання про власні відчуття. Проте слід зазначити, що саме І. 

Кантом була поставлена одна з найважливіших проблем гносеології – що я можу 

знати? Це питання стало провідним у праці Канта “Критика чистого розуму” і 

досі залишається актуальним. За Кантом, сферу філософії взагалі можна 

підвести під наступні питання: “Що я можу знати?”, “Що я повинен робити?”, 

“На що я можу сподіватися?”, “Що таке людина?”. Перші три питання зводяться 

до останнього, тому що саме людини стосуються ці питання, людина може дати 

на них відповіді. Всі ці питання об’єднуються в розумінні людини як 

інтегральної самодостатньої цінності. Наступний, після Канта, розвиток 

філософії виявив першочергову філософську потребу звертатися до чуттєвих, 

емоційних, естетичних потенцій людини. Поступово філософія починає 

набувати антропологічного забарвлення.  
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Гердер та Гегель розвивають ідею історичності людини. Для Гегеля людина 

є носієм загальнозначимого духу, суб’єктом духовної діяльності. 

Чернишевський та Антонович в Росії розглядають людину як чуттєво-тілесну 

істоту.  

У філософських текстах Л. Фейєрбаха, Ф. Ніцше, А. Камю людина 

трактується як місток, що пов’язує Бога з усім живим і існуючим. 

Феноменологія Гуссерля  намагається подолати замкненість особи, а саме 

тому переживанням вважається інтенсиональним, тобто націленим на зовнішній 

світ. Людина не просто існує а існує в світі. 

Філософія М.О. Бердяєва глибоко екзистенційна, яскраво персоналістична. 

Центральною темою філософії Бердяєва є людина, людина свободна, творча, а 

такою вона є тільки в світі божественного. Людина емоційно-інтелектуально 

пізнає світ крізь саму себе, крізь свої творчі акти. Гносеологія існує в середині 

буття. Бердяєв прямує концепції німецького містика Екхарта. Богу передує 

первісний принцип. Цей принцип – принцип свободи. Свобода міститься в 

“ніщо”. Створення світу Богом – вторинний по відношенню до “ніщо” факт. Бог 

вільний в своїх діях. Вільна в своїх діях і людина. Бог творить – творить і 

людина. У своїй істинній свободі людина божественна. Бог і людина є Дух. Бог 

реально  присутній в житті людини високої духовної сили, в добродійній творчій 

діяльності людини. Саме за допомогою переходу свідомості людини на новий 

вищий божественний рівень можливе пізнання та змінення об’єктивованого 

світу. Всезагальне воскресіння досягається за допомогою Нової релігійної 

свідомості в божественному духовному житті. 

Феномен свободи незвичен своєю таємничою сутністю. Свобода необхідна 

і, разом з тим, завжди обмежена, вона може виступати метою, ідеалом, станом, 

умовою розвитку, причиною та наслідком. Феномен свободи має універсальний 

характер. Його не можна розкласти на щось, або звести до чогось. Свобода може 

бути пережита, але не завжди пізнана людиною. Саме через людину свобода 

отримує сенс і через людину вона виявляється. Французький філософ – 

екзистенціаліст Ж.-П. Сартр в своїй праці “Буття та Ніщо”, досліджуючи 
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свободу, вважав, що вона є глибокою, базисною онтологічною характеристикою, 

основою людської активності. Він також гадав, що визначити свободу дуже 

важко через те, що вона не має сутності, не може буде підведеною під будь-яку 

необхідність. Це означає, що вона різноманітна як у мене так і у іншої людини, 

вона є різноманітною навіть в різних ситуаціях мого власного життя. Можна 

висловити це наступним чином: свобода “безпочвенна” як і вільна людина. 

Якщо людина не вільна – то вона виступає об’єктом, і вже не може діяти в якості 

людини; в певному екзистенціальному сенсі свобода цілісна й “тотальна”.  

Людина вільна настільки, наскільки вона не детермінована  світом речей. 

свобода коріниться в пошуках людиною самої себе, у вимірі самої себе. Сам 

вибір людини – необумовлений. Оскільки людина постійно переживає критичні 

ситуації в яких вона повинна робити вибір – постільки вона є вільною, а її 

свобода безпочвенною, тобто абсурдною. Бути вільним – не означає отримання 

всього, чого бажаєш. Бути вільним – означає бажати чогось, тому що саме в 

цьому стані людина “виходить з самої себе”, із своєї власної сутності. Як вважає 

Сартр, філософським визначенням свободи є то, що вона є автономією вибору.  

Кожна людина є особою настільки, наскільки вона здійснює свій вибір. 

Таким чином людина засуджена на свободу, кинута в свободу. Свобода для 

людини є моментом вирішення, саме таким чином вона є розривом в бутті, 

трансцендентною сутністю, яка відриває людину від матеріального світу 

об’єктів й підіймає на новий якісний рівень.  

Досліджуючи феномен свободи, духовний досвід філософа М. Бердяєва 

підводить його до переконання, що тільки християнська свобода формує умови 

для цілісного й  морального розвитку людини. [10;5]  

Свобода і дух є основними категоріями у бердяєвській філософії. Ними 

пронизані всі сфери реальності – космічна (природа), соціальна, етична, 

релігійно-містична. “Про дух неможливо розробити поняття. Але можливо 

уловити ознаки духу. Можна сказати, що такими ознаками духу є свобода, сенс, 

творча активність, цілісність, любов, цінність, звернення до вищого 

божественного світу й поєднання з ним”. [1;161] 
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Джерелом свободи Бердяєв визнає “Ніщо”, з якого Бог створив світ. 

Свобода передує буттю й визначає свій шлях буття. Свобода розкривається 

лише в досвіді духовного життя, вона не розкривається в досвіді про світ. 

“Філософське  розкриття діалектики свободи підводе нас до Християнства, як 

позитивного розв’язання трагедії свободи й необхідності. Проблема свободи 

людини, така складна для філософського мислення може бути розв’язана в ідеї 

Боголюдини і Боголюдства яка виходе за межі чистої філософії”, - пише філософ 

в праці “Метафізична проблема свободи”. [13;93] 

Бердяєв стверджує що носієм істинного першожиття є особа, яка є духом і 

свободою. Для того, щоб змінити, просвітити цей світ, що впав повинна пройти 

“революція духу”. Оскільки дух для Бердяєва означає цілісність особи, то зміна 

установки духу обов’язково повинна супроводжуватися концентрацією 

людських здібностей навкруги центра особи – особистісного духу. Основними 

особистісними здібностями є релігійна віра, воля, свобода, творчий екстаз. 

Релігійна віра і спрямованість духу до Бога є необхідними умовами “духовної 

революції” й “руйнації” об’єктивованого світу. [11;161] 

Людина, людство існує завжди в замислі Божому. А це означає, що і 

божественність початково притаманна втіленому людству. Мислитель 

впевнений в тому, що самою геніальною ідеєю Бога була ідея людини, а самою 

геніальною ідеєю людини – Бог. Геніальність цих ідей, їх тотожність і знаходять 

свій вираз в бердяєвської ідеї Боголюдства.  

Однією з основних філософських ідей мислителя була гостра релігійна 

інтуїція особистісного Бога християнства і спасіння індивідуальної неповторної 

людської душі. Людина – це не тільки підсумок Божого творіння, але й дитина 

предвічної свободи, без якої вона не була б богоподібною, тобто здатною до 

творчості. Саме у творчому пориві, творчому натхненні людина може проявити, 

виразити свій вільний дух. Творчий акт є подоланням світу буденності, 

“падшого” світу і перехід до нового духовного, Божого світу. Людина повинна 

на своєму власному досвіді пізнати всі тяготи свободи: відповідальність за неї 

перед власною совістю і перед Богом. [12;60] 
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В цілому гідність людини засновується на відчутті свободної 

відповідальності, людина відчуває, в певній мірі, провину у власній долі. На 

думку Бердяєва, страждання, яке відчуває кожна людина не є ідеєю Бога. Але 

стражданням пронизаний  світ. Страждання є невід’ємною частиною людського 

існування. Людина, яка страждає, по новому сприймає такий знайомий до цього, 

оточуючий її світ. В своєму стражданні людина відчуває повну самотність. Світ 

продовжує своє існування, в ньому кардинально нічого не змінюється, а для 

страждаючої людини, він стає зовсім другим: ворожим, відчуженим, бездушним.  

Світ існує як би поза людиною. Людина стає вирваною з  буденного життя і 

оставленою наодинці із своїм стражданням. Дивлячись на світ, людина починає 

помічати, що він зовсім не такий, яким здавався до цієї миті. Людина прагне до 

блаженства, а знаходить страждання. В стражданнях людина відкриває для себе 

нові прояви світу. Часом людині здається, що її страждання винести неможливо, 

неможливо його пережити. Всі почуття людини загострені вкрай. Але коли 

страждання стихає, людина відчуває себе оновленою. Вона отримує нові знання 

про світ. Минулого світу для неї вже не існує. Страждання очистили людину, 

піднесли її на новий рівень існування. В стражданні людина наблизилась до 

Бога. На певний час людина покинула світ, в якому існувала і перейшла в 

загострений духовний світ. Страждання, яким наповнений світ, є наслідком 

гріха. Страждання не є первинною ідеєю творіння, творіння націлене на  

блаженство. Якщо людина страждає, в цьому вина вона сама, її відчуженість від 

Бога. Страждання притаманне лише світу, що „впав”, тому світу, який загубив 

Бога. Людиною здійснено багато перемог в цьому світі – над природою, 

технікою, людиною, але перемагаючи, вона загубила свій дух. Страждання 

людини є знаком того, що був скоєний злочин, і звільнення від страждання є, 

перш за все, наслідком спокутування гріха, творчої перемоги над злом. 

Страждання не є метою, метою є блаженство, але шлях до цієї мети -  в 

стражданні, заслуга – в подолані страждання. Крізь страждання людина 

приходить до свободи. Шлях свободи тяжкий, трагічний. Він вимагає героїзму. 

Пройти цей шлях по силах лише людині. Він наближує людину до Бога. Бог і 



 6 

людина – це дві сторони однієї віри. Якщо загубити віру в Бога, не можна вірити 

в людину. Ідея Боголюдини є ідеєю поєднання божого і людського початків в 

свободі. Віра в Бога є для людини великим випробуванням її духовних сил, її 

духовної свободи, її покликанності до вищого життя. Це випробування є 

виразом великої поваги до людини, визнанням її вищої духовної природи. 

Людині тяжко винести свої страждання і спостерігати страждання інших, але без 

страждання неможлива свобода, неможливо пізнати добро і зло. Перед людиною 

виникає дилема – свобода, або щастя та добробут, свобода із стражданням, або 

щастя без свободи. Шлях людини в “падшому”, відчуженому від Бога світові – 

це відмова від великих ідей Бога, ідей безсмертя і свободи. Бог утворив світ, 

наповнений стражданням, цим він поклав на людину тягар свободи та 

відповідальності. Нічого не має для людини бажаніше свободи, але вона 

приносить людині великі муки. Небагато хто може винести тягар свободи й 

наблизитись до Бога, який прагне вільної любові людини. 

Для Бердяєва смисловим ядром християнства є ідея подолання відчуженості 

людини, досягнення нею свободи, як повноти людинотворчих сил. Ця ідея 

виражається в категоріях діалектики необхідності і свободи. Традиційне 

християнство вже не в змозі відповісти на основні апокаліптичні питання життя. 

Воно повинно радикально обновитися, дістати нової сили, знову стати 

смисложиттєвим, всемогутнім в земному житті сучасної людини, повинно стати 

Новою релігійною свідомістю Боголюдства, тобто неохристиянством.  

Вихідні принципи Нового християнства були сформульовані в творах         

Ф. Достоєвського. В діалозі братів Карамазових звучить така думка: “…Розумію, 

Іван: нутром і чревом хочеться любити. Життя полюбити більш ніж сенс його? – 

Саме так, полюбити перш логіки, … і тоді тільки я і сенс зрозумію”. [8;210]  

Найвища християнська благість полягає в безкорисному любовному діянні 

в ім’я людини як самоцінності. Саме в цьому сенс життя кожного, перш за все 

служителів церкви, в цьому полягає святість сили в їх життя. Таким чином        

Ф. Достоєвським був сформульований імператив релігійно освяченого Діла, 

благосного життя. Цей постулат обґрунтував і розвив у своєї творчості М. 
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Бердяєв, який розглядав дану проблему в контексті ролі оновленого 

християнства в культурному впливі на вирішення соціальних проблем і завдань 

сучасної цивілізації. На його думку, сучасна людина вже готова для вирішення 

цих складних проблем. Не тільки люди культури, але й народ прагне до вищого 

духовного життя. Людина починає визнавати себе не рабом Божім, а вільним 

учасником божественного процесу, тобто творцем. Бердяєв пише: “Творчість є 

діло богоподібної свободи людини, розкриття в неї образа творця…Де є Дух, 

там і свобода, там і творчість. Дух розкривається в свободі. Життя в дусі є життя 

вільне, творче”. [14;23] 

Саме в творчості розкривається божественне в людині. Через творчість 

людина активно діє з метою того, що вона наближується до Бога, що будується 

нова релігія, ім’я якої Боголюдство. Християнське відродження передбачає нову 

духовно-суспільну творчість, створення нового християнського суспільства. 

Саме на цьому етапі, на думку мислителя, досягається гуманістична 

персоналізація людини як унікального, вільного і творчого суб’єкта соборного 

Боголюдства. Такий підхід до цієї проблеми Бердяєв назвав християнським 

персоналізмом.  

Людина повинна прийняти Бога і реалізувати його в собі і в світі. Головною 

заслугою християнства є то, що воно внесло у розвиток моральної 

самосвідомості ідею “абсолютної цінності людини” та зрозуміло цю моральну 

проблему як проблему відношення людського духу до Бога. [15;353]  

…Людина повинна стати “зверх людиною” – каже Бердяєв, тому що “зверх 

людина є шлях від людини до Бога”. “Наша точка зору є синтезом ідеї 

“боголюдини” та “людинобога”. [6;105] 

Однією з особливих “конструкцій” буття Бердяєва є ірраціональний 

внутрішній світ індивідуума, його приховане існування.  Основу буття та його 

зміст складає життя індивідуального “я”. Буття та “я” виступають у нього як 

поняття, які мають єдину структуру. Бердяєв стверджує, що ми безпосередньо 

усвідомлюємо й пізнаємо себе як буття, як духовну субстанцію, як “я”, яке існує 

як “одне й єдине”. Буття неможливо розуміти по іншому, тільки як “я”, тому що 
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“я” являється джерелом будь-якого істинного буття. Лише за відповідним 

розумінням буття можливо  вирішити проблему індивідуального. Через “я” 

людина сходить до Бога, через “я” вона розуміє саму себе. Цей акт 

індивідуального буття є проявом Божественного Духу. Розглядаючи 

екзистенціальні ідеї “реального”, “конкретного”, “істинного”, “індивідуального” 

буття стосовно гносеології, мислитель робить висновок, що істинним являється 

метафізичне пізнання, тому що тільки воно має справу з індивідуальним, лише 

цей тип пізнання бажає зрозуміти істинне буття. [15;356] 

Бердяєв наголошує на тому, що пізнання є духовною боротьбою за сенс, 

людина бажає дістати глибини, таємниці пізнання. 

Пізнаюча людина знаходиться в екзистенціальних станах надії, страсної 

напруги волі, жадоби знайти істину; пізнання починає ставати емоційно-

пристрасним, екстатичним. Пізнаюча людина затверджує автономію свого духу 

й себе, як цілісної істоти. Первинною в пізнанні людиною буття йде інтуїція. 

Людина більш пізнає емоційно, ніж інтелектуально, пізнає як існуюча істота в 

повноті свого існування. [4;260] 

Поняття і розуміння інтуїції  цікавили не лише М. Бердяєва. Одним з 

середньовічних філософів, який присвятив свою працю “Про розум” 

трактуванню інтуїції та її проявів, був Микола Кузанський. Він вважав 

інтуїтивне пізнавання найдосконалішим, яке не потребує ні чуттєвих образів, ні 

міркування. Інтуїція як вершина людського інтелекту у Кузанського 

перетворювалася в певну глибину, загадкову, таємничу, містичну силу. Іноді її 

таємничу творчу силу він приписував й всьому людському розуму. 

Але в творах Кузанця можна спостерігати й зближення інтуїції зі сферою 

розсудку. Як розсудок повинен панувати над відчуттями й направляти їх, так і 

розум повинен направляти розсудок. Зближення інтуїції з розсудком у Кузанця 

просвітлює цю темну сферу і із ірраціоналістичної поступово перетворює її в 

інтелектуальну. 

Розвиваючи ідеї Кузанського, Бердяєв вважає, що пізнання являється 

творчістю, а не пасивним віддзеркалюванням предметів.  Будь-яка творчість 
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заключає в собі пізнання. Інтуїція уявляє із себе творче занурення в сенс 

предмету. Крім того, саме існування сенсу припускає творчий стан духу. 

Екзистенціальна філософія потребує активності й енергії суб’єкта. Акт пізнання 

являється трансцендуванням, виходом з замкненості світу. Пізнання істини, 

вважає Бердяєв, є сходження  духу до істини, духовним сходженням й 

входженням в істину.  Але пізнання має бути й соціальним. Пізнання людини 

залежить від духовного стану людей, від об’єму й якості їх свідомості, форм 

спілкування. Філософське пізнання має особистий характер й тим воно 

значніше, чим більш особистісне. Особа пізнає в спілкуванні зі світом і людьми, 

вона приєднується до світового досвіду й світової думки. Пізнання разом має і 

особистісний і соціальний характер. На думку Бердяєва, філософське пізнання 

засновується на досвіді, на духовному досвіді, й в цьому досвіді акт пізнання 

здійснює цілісний дух. Пізнання має для людини звільнюючий характер. 

Філософське пізнання повинно звільнити людину від влади об’єктивованого 

світу, від його рабства. Філософське пізнання прагне до сенсу й свободи. “За 

кінечним сховано безкінечне. Глибина  “я” занурена в безкрайність й вічність”. 

[4;262]  

Взагалі російська філософія і її найяскравіший представник М. Бердяєв, 

розглядає особу як потенційну, містичну за своєю глибиною та богоподібною за 

сутністю. В православ’ї особа завжди розглядалася в спільності та спільноті. 

Співвідношення індивідуально та колективного початків - це проблема, над 

розв’язанням якої працювала російська філософія. М. Бердяєв вбачав вирішення 

цієї проблеми в тому, що весь світ занурюється в містичну глибину особи й 

знаходить в своїй основі Бога.[13;75] 

Нова духовність, на думку Бердяєва, розуміє дух не як відірваність, 

відцурання від світу, а як духовне завоювання світу, як його реальне змінення, 

не об’єктивування духу в світовій даності, а підкорення світа внутрішньому, 

духовному існуванню, яке завжди глибоко особистісне. Це означає, що 

духовність відшукує, перш за все, Царства Божого, а не царства світу, яке є 

об’єктивацією. [11;166] “Дух революційний по відношенню до світу, і на землі 
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він виражається не в об’єктивних структурах, а в свободі, справедливості, 

любові, творчості, в інтуїтивному пізнані; не в об’єктивності, а у екзистенційної 

суб’єктивності” . [1;161]  

Первинним являється внутрішнє духовне відвертя людини, саме в дусі 

проявляється Христос – Боголюдина. Все зовнішнє, те що вважається зовні 

давнім – є лише символізацією духу людини, її духовного шляху й духовної 

боротьби. В людському дусі буття пізнає само себе, “буття в собі”, й саме з цієї 

причини не може бути ніякого розподілу світу на суб’єкт та об’єкт. Такий 

духовний досвід, який виходе за межі протиставлення суб’єкта і об’єкта, Бердяєв 

ототожнює з пізнанням того, що знаходиться за межами об’єктивного світу. 

Духовний досвід є релігійними переживаннями особи, які носять інтуїтивний 

характер. В реальному світі об’єктів, який вивчає наука, не можна виявити Бога. 

Людина зустрічається з Богом лише у своєму духовному світі. Особа, яка 

усвідомила свою цінність лишається наодинці перед світом та його проявами, 

лишається відчуженою від них. Єдиним дійсно-реальним являється, на думку 

мислителя, лише суб’єктивний світ особи, а світ об’єктів – це продукт думки, 

творіння суб’єкта. Саме тому Бог – є “чистий” дух, свобода, любов, милосердя, 

які позбавлені будь-яких ознак об’єктивного буття. Засновуючись саме на 

такому екзистенціональному розумінні світу й пізнання, Бердяєв затверджує 

реальність існування Бога та божественного буття. 

Для того, щоб подолати відчуженість людини від світу, треба досягти 

змінення свідомості особи на основі “есхатологічного християнства”, що є 

розумінням співвідношення світу і людини в рамках Нової релігійної свідомості. 

Сутність цієї нової свідомості полягає в перегляді традиційних християнських 

уявлень про людину й в створенні нової християнської антропології, яка б 

розкривала  і пояснювала творчу сутність людини. [7;107-109]  

Власне християнська свідомість потребує очищення й звільнення від 

соціоморфізму, який розуміє існування Бога в соціальних категоріях панування. 

Страждання Сина Божого є примиренням людини з Богом. Людина - це така 

істота, яка повністю залежить від природи та суспільства, якщо в своїй душі не 
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має Бога. Якщо ж Бог існує – то тоді людина стає духовно незалежною. Дух 

неможливо примусити, він завжди вільний. Відношення до Бога визначається, 

вважає філософ, не як залежність людини, а як її свобода. “Бог – є моя свобода, 

моя гідність духовної істоти… Я можу прийняти й пережити християнство лише 

як релігію Боголюдства”. [3;425] 

Віра в людину, в її гідність й вище призначення, в її творчу свободу є 

новою християнською релігією Боголюдства. Ця віра заснована не на тому, що 

думає саме людина про людину, а на тому, що думає про людину Бог. Людина – 

двобічна істота. З одного боку людина слабка та гріховна, але з другого боку -  

людина є образ і подоба Бога, вершина творіння. Тотожність між людиною та 

Богом проявляється в довічній людяності Бога. Людяність є одним з основних 

атрибутів Бога. “Людина вкорінена в Бозі, як Бог вкорінений в людині. Це 

людина нелюдяна, але Богу завжди притаманна людяність”, - писав М. Бердяєв. 

[3; 426] 

Саме нестійкість буття, постійна загроза катастрофи, примушують людину 

шукати щось постійне, міцне, бачити знак цього міцного в чомусь емпірично-

усталеному, тривалому. Обов’язок, терпіння, надія в душі людини протистоять 

нігілізму та пристрасті до руйнування, і це свідчить про існування 

трансцендентного, про існування Бога.  

Розроблюючи проблему існування Бога і трансцендентного, німецький 

філософ-екзистенціаліст К. Ясперс вважає, що людина відчуває та усвідомлює 

свою власну конечність – саме тому вона прагне до абсолютного й безкінечного. 

Саме це є специфічним засобом людського існування: безліч можливостей 

розвитку, які виникають з пориву протистояння. Але знання, вільна 

самосвідомість людини “вириває” її із природи, відділяє від божества й, навіть, 

протиставляє їм людину. “Але воля, яка виривається - вже сама божественна”. 

[17;3] 

Прагнучи до істини, людська воля прагне до Бога; в знаннях осягається те, 

що робить дійсність нестерпною, в прагненні до істини здійснюється зв’язок з 

божественним. “Тільки Бог, який дозволяє мені стати самим собою через мою 
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свободу, дозволяє мені подолати протистояння за допомогою буття-як-самості; 

але не шляхом якогось чарівного надчуттєвого акту, а тим, що я у своєму 

безпосередньому бутті пов’язую себе з Єдиним, з яким я історично безумовно 

остаюсь зв’язаним. Тільки з ним я стаю самим собою, тим, що я Йому себе 

вручаю. Самовіддача чиниться в Світі, без посередництва світа немає шляху до 

трансцендентного”. [17;75] 

Розвиваючи цю теорію, М. Бердяєв навіть вважав відношення Бога до 

світу водночас трансцендентним та іманентним. Філософ, за його словами, 

сповідував ”моно – плюралізм”. Людина також антиномічна. В дусі міркувань 

Блаженного Августина, мислитель говорить про “двомірність” людини, про 

наявність “вищої” та “нижчої” природи та про відношення між ними. “Тільки 

звільнення людини від себе приводить людину до самої себе”. [9;212] 

Християнська боголюдяність полягає в сутності подвійного народження – 

народження Бога в людині і народження людини в Бозі. Бог має потребу в 

людині. Відчуваючи божественний поклик, людина відповідає на нього своєю 

творчістю, творчим поривом. Розвиваючи та поглиблюючи цю думку, починаєш 

розуміти, чому епіграфом для своєї книги “Сенс творчості” М. Бердяєв взяв 

цитату Ангелуса Сілезіуса: “Я знаю, що без мене Бог не може прожити ні однієї 

миті, перетворись я у ніщо, Він, утративши мене, іспустить дух”. [3;617] Тим 

самим розкривається християнська таємниця любові – потреба люблячого в 

любимому. Людина не може жити без Бога, але й Бог не в змозі існувати без 

людини. Ця ідея являється однією з основних ідей релігійного гуманізму, який, в 

свою чергу, є основою ідеї Боголюдства. Духовне життя, життя в дусі є спробою 

відшукати Царство Боже. Людина, яка живе духовним життям, йде на великий 

ризик, бо своїм життям вона відрікається від всього того, що вшановується у 

земному, суспільному житті. Багатство, повага оточуючих, закони, правила 

певної поведінки, які прийняті в даному суспільстві, вже стають для такої 

людини не важливими. Духовне життя підіймає, підносить людину на новий, 

високий рівень її існування. Цей рівень -  просвітлений божественним духом, 

дух цей сходить із самої людини. Така людина буває незрозуміла оточуючими, 
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але для неї самої її духовне життя є благом, просвітленням, вона щаслива тому, 

що реалізуючі себе в духовному  житті, людина здійснює свою свободу. 

Кайдани, які утримували людину у суспільстві спадають, і людина, в своєму 

вільному дусі, прагне, поривається до Бога. Починає реалізовуватися, за словами 

Бердяєва, “вища” природа людини. Людина відрікається від благ світу, в ім’я 

свободи духу. Так саме відрікався Христос від спокус Великого Інквізитора, бо 

Христос є свобода духу, яка не обумовлюється ніякими земними умовами. 

[2;371] У “Легенді про Великого Інквізитора”, М. Бердяєв бачив вершину 

творчості Ф. Достоєвського, який вивчав та досліджував людину.  

В духовному житті людини присутні ризик та незабезпеченість, але й 

певна таємність. Таємниця релігії Нового християнства є таємницею 

Боголюдяності, таємницею двох сутностей, які зустрічаються, але не 

змішуються. Саме за допомогою цієї нової релігії людина зустрінеться з Богом. 

Бердяєв вважає, що реальним є лише духовне одкровення, внутрішнє 

одкровення духу. “Будь-які події світового й історичного життя є лише 

символікою духовних подій”. [3;431] 

Філософ не вірить у нерухомість свідомості. На його думку свідомість 

може очищуватися, розширюватися й поглиблюватися, а саме тому, багато 

нового і по-новому може їй розкритися. Існує довічна істина християнства і вона 

не залежить від часу. Існування світу не є самодостатнім, воно не може не мати 

за собою у своїй таємничій глибині Тайни, таємничого Сенсу. Цією тайною є 

Бог. “Бог відкриває себе світу, але Він не керує цим світом. Цим світом керує 

князь світу цього. Це означає, що в цьому світі немає ще Царства Божого, 

Царство Боже тільки очікується, до нього лише йдуть. Царство Боже є іншим у 

порівнянні із царством світу. Ідея Царства Божого повинна бути зрозумілою 

есхатологічно” [3;455] 

Царство Боже не тільки очікується, воно твориться. Есхатологічна 

свідомість припускає глибокі зміни в людській свідомості. Бог очікує від 

людини творчої відповіді. І це покладає на людину величезну відповідальність. 

Від людини залежить не тільки людська доля, а й доля божественна.  
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Філософія Бердяєва є істинним гімном людині, яскравим відбиттям її 

шанування. На думку філософа, людина є абсолютним центром не тільки даної 

замкненої планетарної системи, але й центром всього буття.  

Ідеї особи повинно належати центральне місце у Новій релігійній 

свідомості. Людина, в своїй творчій діяльності, якби мовити, доповнює 

божественне життя. Особа не тільки співпоставима з Богом, але й вона ще має 

безумовний пріоритет перед суспільством. Вона уявляє із себе величезну 

цінність, величнішу ніж суспільство, нація, держава.  

Розглядаючи людську особу, як вищу цінність, Бердяєв вважав свою 

філософію антропоцентристською. Витоки кризи сучасної цивілізації полягають 

у тому, що людство відвернулося від Бога заради мрії про велич людини. 

Людство, замість істинної духовної культури, утворило, механічну культуру, яка 

є антилюдською і антирелігійною. Вихід з цієї кризової  ситуації Бердяєв вбачає 

у повернені людини на новому, вищому рівні до Бога, до “вічної правди 

християнства”. 
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