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Персоналістська інтерпретація теорії пізнання у філософії М.Бердяєва 

та французьких персоналістів. 

 

Сучасне людство на нинішньому етапі свого існування  почало 

усвідомлювати себе, як цілісність у безлічі. Зміна парадигм життєдіяльності 

суспільства відображає зміну історичних типів суспільств, культур, цивілізацій.     

На кожному новому етапі розвитку людства відкриваються нові факти, 

стають відомими нові явища, виникають нові проблеми, які вимагають від 

нових поколінь нових підходів, творчого осмислення духовної та філософської 

спадщини, історії людства і прийняття нових, абсолютно оригінальних і 

неповторних рішень. Така природа людини, суспільства, наукового і 

філософського пізнання.  

Виходячи з даної позиції, досить актуальним на сьогоднішній час, постає 

проблема  пізнання людиною світу й, у цьому аспекті, свого власного 

існування. В даній роботі розглядається концепція пізнання у філософії 

М.О.Бердяєва, філософа із світовим ім’ям. Бердяєвим був розроблений власний 

філософський підхід, щодо людини та проблеми людського пізнання. Він 

запропонував оригінальний  метод пізнання – самопізнання на основі 

загостреної  духовної інтуїції. Наслідками цього процесу, на його думку, стане 

утворення нового персоналістського суспільства, в якому особа буде 

відігравати головну роль. Це нове суспільство повинно будуватись на нових 

духовних принципах, й саме в цьому його головна відмінність від будь – яких, 

раніше існувавших. 
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Треба наголосити, що у  сучасній  екзистенційно – персоналістській   

філософіі основна домінанта належить категорії людини. У попередніх 

підходах в розгляданні відносин „людина – соціум” перевага належала категорії 

„соціум”. Бердяєвська філософія належить до тих напрямків, у яких перевага 

надається людині.  

Професор М.Вєрніков розробив  філософську теорію, сутність якої полягає 

в тому, що у сучасній світобудові затверджується принцип гомоінтентності, 

тобто спрямованості до людини. Крім того, людина береться за вихідну основу 

соціальної світобудови. Філософія М.Бердяєва яскраво підтверджує 

справедливість даної теорії, відповідаючи сучасном підходам до осмислення 

людини. „З цієї точки зору відкривається нове бачення сутності  та характеру 

історичної динаміки проблемного змісту філософії та суспільної думки, які 

виражають природу змін у суспільстві в процесі його сучасного 

розвитку”.[5;285] 

При написанні даної статті автор спирався на публікації М.М.Вєрнікова 

„Соціальна філософія поворотної доби”, І.С.Вдовіної „Французький 

персоналізм”, „Особа в сучасному суспільстві”, Л.Н.Краснопольської  

„Релігійно – філософська антропологія М.О.Бердяєва”, М.Д.Короткова 

„Соціальний аспект проблеми людини в релігійній філософії”, І.М.Сумченко 

„Микола Бердяєв та Дмитро Мережковський  про природу та сутність 

християнства”, О.О.Радугіна „Персоналізм та католічне оновлення”. 

Спроба Бердяєва вирішити філософську проблему самореалізації 

особистості у суспільстві  привела його до оформлення ідеї християнського 

екзистенціалізму. Французький персоналіст  Е.Муньє вважав, що персоналізм – 

це не новий напрямок в філософії, а затвердження вже існуючої в історії 

філософії тенденції розглядати особистість в якості основного змісту філософії. 

Витоки даної тенденції простежуються в історії філософської думки ще з 

античної філософії. Афоризм Сократа „ Пізнай самого себе” вказує на основну 

проблематику цього філософського періоду. Ідеї, близькі персоналістському 
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вченню про особистість, Муньє, як і Бердяєв,  знаходить у Декарта, Лейбниця, 

Паскаля, Канта.  

В центр своїх теоретичних будівель французькі персоналісти поставили 

проблему особи, особистісного існування. Особистісне „я” людини, її 

внутрішній духовний світ, для персоналістів, є первинною реальністю, 

передумовою та дійсністю історичної творчості. Муньє вважав, що особа є 

центром переорієнтації об’єктивного всесвіту, розуміючи під цим те, що 

людина, яка досягла рівня особистісного існування є суб’єктом утворення 

власно людської реальності. Перетворення дійсності із нелюдської в людську 

відбувається у внутрішньому світі особи; ядро духовного світу людини, за 

персоналістами, є свідомість, але не тільки вона визначає особу та особистісну 

творчість. Підкреслюючи безпосереднє значення свідомого вибору особи, 

Муньє разом з тим підкреслює, що свідома поведінка є лише часткою цілісного 

„я”, творчість як подолання сущого досягається за межами свідомості та 

діяльності. 

Не дивлячись на великий вплив на персоналістів ідей М.Бердяєва, між ним 

та Муньє існували великі розбіжності у поглядах на проблему об’єктивації. 

Вчення про об’єктивацію було розроблено Бердяєвим досить детально. 

Найбільш істотним в ньому виявилося питання про форми об’єктивації духу. 

Не вдаючися у підробиці, можливо вичленити наступні: об’єктивація як 

екстериоризація та охоплення часом (час та простір – це, за Бердяєвим, форми 

об’єктивованого духу), об’єктивація як соціалізація, об’єктивація як 

„охолодження” творчих актів (перетворення свободи в необхідність, творчість у  

результат, натхнення у закон), об’єктивація як символізація, об’єктивація духу 

у свідомості. Всі ці конкретні форми об’єктивації суть окремі випадки 

фундаментального процесу об’єктивації духу у буття, вони відіграють у 

Бердяєва роль специфічних екзистенціалів, а точніше „антиекзистенціалів” 

буття людини в світі, або „царстві об’єктивації”. [6; 160] 

Для Бердяєва об’єктивація – не  тільки гносеологічне поняття, яке 

віддзеркалює „відчуження” між суб’єктом та об’єктом. Це, перш за все, 
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екзистенційне поняття, яке висвітлює стан „падшості” людини в світі; поняття, 

яке відображає „екстериоризацію екзистенційного суб’єкта”. Характеризуя 

сутність об’єктивації, Бердяєв визначає її характерні особливості: відчуженість 

суб’єкту від об’єкту, поглинання індивідуального й особистісного загальним, 

безособово-універсальним, панування необхідності, зовнішня детермінація, 

придушення та закриття свободи, соціалізація людини та її думок, яка знищує 

людську оригінальність.[11; 90]  Російський філософ не вірив у можливість 

самореалізації людини у зовнішньому світі. Для нього конфлікт між духом та 

матерією, трансцендентним та іманентним мав абсолютний характер, а саме 

тому не міг бути вирішеним. Про це Бердяєв писав: „Дух є революційним 

початком, матерія є початком реакційним; дух є свобода і революція, матерія є 

необхідність та реакція.”[1; 85] 

Муньє та його однодумці досить діалектично розуміли взаємодію духу та 

матерії й саме в цьому бачили одну з  головних умов для самоздійснення 

людини як особистості. В праці „Персоналістська та общинна революція” 

Муньє пише про три основні виміри особистості: покликанні, втіленні та 

об’єднанні, де особлива увага акцентується на „втіленні в праці”. Праця для 

французьких персоналістів є, перш за все, творчістю, в процесі якої людина 

виступає законодавцем та цілеспрямованою істотою, праця здійснюється 

„заради творчості”. Утворюючи той чи інший продукт, людина не тільки 

виражає себе, але й, певним чином, завершує себе, „праця є засобом 

завершення людини як особистості” та конструює власне „Я”, тому що „праця 

повертає індивіда до самого себе”; в праці людина здійснює себе не тільки, як 

істота, що здатна мислити та діяти, але й як чуттєва та емоційна істота, „праця 

супроводжується радістю”.  

Сутнісно відрізняються погляди персоналістів та Бердяєва на проблему 

свободи. В трактуванні свободи персоналісти намагаються пов’язати 

формування та діяльність людини з умовами її реального буття. Вони 

вважають, що не існує свободи взагалі. Свобода, за словами Муньє, завжди 

виступає як свобода даної окремої особи, яка певним чином конституйована в 
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собі самої, в світі, по відношенню до других осіб. Звідси виходить, що свобода 

певно обумовлена та обмежена тією конкретною ситуацією, в якій знаходиться 

особа. Бути свободним – означає прийняти ці умови, зануритися в глибинний 

досвід свободи. Крім того, Муньє вважає, що свобода повинна бути забезпечена 

необхідними біологічними та суспільно-політичними умовами. [10; 74]  „Особа 

– це духовна істота, яка конституйована засобом існування та самостійністю у 

своєму бутті, вона підтримує це існування шляхом принйяття певної ієрархії 

вільно застосованих та внутрішнє переживаємих цінностей, шляхом 

відповідного включення у діяльність й постійно здійснюємого звертання, таким 

чином вона здійснює свою діяльність в свободі й, понад того, шляхом творчих 

актів розвиває своє покликання в усьому його різноманітті”,-виводить Муньє. 

[9; 301] 

При вирішенні проблеми свободи, перед  Бердяєвим постає ряд питань: 

якщо свобода існує в Богі й від нього отримана, то тільки Бог є свободним та 

всемогутнім; людина – є творінням Бога, й вона є несвободною, тому що вона 

наділена свободою, яка виявляється уявною та детермінованою Богом. У 

такому випадку, розмірковує філософ, існує тільки свобода Бога й не існує 

свободи людини. 

Найбільш прийнятним, вважає Бердяєв, є визнання джерелом свободи  

„Ніщо”, з якого Богом був створений світ. Свобода передує буттю й визначає 

шлях буття. Вона розкривається лише в досвіді духовного життя, вона не 

розкривається в досвіді про світ. Цю безпідставну іраціональну свободу, яка 

існує до буття та разом із Богом, Бердяєв називає „Ungrund”, терміном, що був 

запозичений у німецького містика Я.Беме. Саме така свобода визначається 

філософом, як чиста потенція, можливість будь - якого актуалізованого буття. 

Друга, розумна свобода, є вже творінням Бога та цієї первісної свободи.[11; 94] 

Із розумінням свободи як потенції, як містичної іраціональної безодні, 

Бердяєв пов’язує й можливість будь-якого розвитку в світі, творчості та 

новини. Свобода, за його думкою, є умовою не тільки творчості в світі, але й 
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умовою творення світу. Саме тому проблема свободи визначається філософом 

метафізичною проблемою початку речей.  

Підсумовуючи попереднє, ми можемо зробити висновок, що у 

французькому персоналізмі поняття екстериоризації та інтериоризації взаємно 

доповнюють одне одне. Чуттєвість та духовність людини виноситься 

персоналістами в основу її взаємодії як із зовнішнім світом, так і в розкриття 

істотних, сутнісних, глибинних пластів людського „Я”. Пізнавальні функції 

людини та людська діяльність, в певній мірі, збігаються із духовним світом 

людини та саме в цьому світі реалізуються. Подальше розкриття духовного 

світу людини вже переходе у персоналістів в поняття трансценденції, як суто 

внутрішнього принципу особистісного буття.  

Поняття Бога, або божественної трансценденції вбирає в себе, відповідно 

персоналізму, вказівку на певну абсолютну межу для людських можливостей, 

де, з одного боку, знаходиться кінець людського світу й стають немислимими 

будь-які людські уявлення й орієнтири, а з другого боку, саме в силу цього 

набуває сенсу людський світ. Взагалі, намагаючись описати поняття 

божественої трансценденції, персоналісти посилаються на його принципову 

невизначеність. За персоналістами, поняття трансценденції характеризує не 

власне свідомість, а людську суб’єктивність, духовний світ людини.  

Область духу уявляється в персоналізмі як та частина його суб’єктивності, 

де осягається людське існування з позиції добра і зла, блага та гріха. Дух 

виявляється і самосвідомістю людини. Особлива смисложиттєва сфера 

людського досвіду, яка первинна по відношенню до предметно-конкретного 

самоздійснення людини – це її дух. Специфічною рисою духу є його 

відкритість не зовнішньому світу, а деякому вищому буттю, саме тому духу 

властиво від природи трансцендувати. 

Людина, у процесі свого самоздійснення, вважають персоналісти, прагне 

здобути особистісну, людську істину, а не істину взагалі. Таким чином, у якості 

сутності речі, виступає її людський сенс. Цей сенс є передумовою діяльності, її 
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законом та виправданням. Персоналісти вважають, що осмислення дійсності й 

позиції людини по відношенню до неї чиниться у свідомості людини. 

Свідомість людини тлумачиться в персоналізмі досить широко. Свідомість 

– це світ людини, її внутрішній світ, який містить у собі розум та дух: розум 

усвідомлює данність, а дух ці данності утворює. Саме область духу є такою 

сферою свідомості, де відбувається перетворення об’єктивного в суб’єктивне, 

саме тут „ об’єктивність відроджується у суб’єктивності.” 

Утворюючи свою внутрішню реальність, людина поєднує в ній минуле та 

майбутнє, дійсне та можливе, ірреальне та надреальне. „Тільки в нас й ніде 

більше, - пише А.Беген, - існує вічність зі своїми світами, тільки в нас живе 

минуле, теперішнє та майбутнє”.[3;84] Свідомість, по затвердженню 

персоналістів, займає положення острова у безмежному океані несвідомого.  

Персоналісти визначають духовний світ особи інтенціональним за своєю 

структурою. Однією із специфічних рис цієї інтенціональності постає 

відкритість духовного світу не світу предметному, на чому наполягають 

раціоналісти, а світу трансцендентному. Трансцендентне у персоналізмі має 

релігійне забарвлення. Трансценденція, відповідно персоналістам, це 

відкритість внутрішнього світу людини священному, його націленість на вище 

буття , й саме у такому аспекті вона виступає основою життєдіяльності людини. 

Трансценденція, писав Е.Муньє, „перебуває у серці буття, вона є  досвідом 

безкінечного або невизначеного руху до найвищого буття.”[4; 66] 

Персоналісти, в цьому питанні, розділяють точку зору християнського 

екзистенціаліста К.Ясперса та Г.Марселя, у вченні яких вони відзначають 

прагнення зрозуміти людину не тільки із неї самої, але й об’єднати 

особистісний світ людини із певним надособистісним, абсолютним буттям. 

Останнє розуміється ними, як мета особистісного існування, й у той же час, як 

гарант, що утримує людину від суб’єктивізму.                                    

На відмінну від свідомості, яка детермінована наявною дійсністю, 

трансценденція є областю недетермінованого, того, що не має ніяких підстав ні 

в минулому, ні в теперішньому. Вона завжди належить майбутньому, яке 
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дається людині в розкритому бутті. Істинне має іманентний характер і 

виявляється у процесі взаємодії людини зі світом, істина є трансцендентною 

світу та її осягнення можливо лише крізь есхатологічну надію. 

Несвідомий характер трансцендування персоналісти пов’язують із 

уродженою телеологічною структурою людського духу. Бог, божественна 

трансценденція, за персоналізмом, не існує об’єктивно, тобто зовні людського 

духу. Вірити у Бога, пише Лакруа у своїй праці „ Марксизм, екзистенціалізм,  

персоналізм”, зовсім не означає вірити у те, що „…на небі існує повністю 

завершена історія й ми тільки повторюємо її”. Бог також не повинен 

ототожнюватися із уявленнями людей про найдосконалішу людину, але тільки 

у божественій перспективі й виходячи з неї може бути зрозумілою цілісна 

людини та її істине призначення. Бог, за визначенням персоналістів, є 

горизонтом тотальності людського існування, утопією людської цілісності та 

своєрідності, є „покликом, що веде людину до вищої могутності”.[3; 85]  

Саме у трансцендентному здійснюється найбільш продуктивна діяльність 

особистості, але все залежить від конкретної особи, її внутрішнього світу, який 

постійно реалізується зовні. Глибинний сенс цієї реалізації цілком залежить від 

особистості, звідси виникає проблема відповідальності особи; вона 

відповідальна не тільки за свої діяння, а й за істинність свого внутрішнього 

світу. 

Характеризуючи трансценденцію, персоналісти звертаються до 

християнського поняття Бога, вони визначають його як „зміст трансценденції”, 

але у той же час застерігають від його догматичного розуміння, що може 

привести до заперечення самої людини як „свободного духу”, а ,взагалі, і її 

свободи.  

Сенс поняття божественної трансценденції або Бога, відповідно 

персоналізму, містить у собі вказівки на певну абсолютну межу для людських 

можливостей. З одного боку цієї межі – викривається кінець людського світу й 

стають немислимими всі попередні людські уявлення, а з другого боку цієї 

межі – людський світ набуває глибинного сенсу. Уявлення людей про 
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найдосконалішу людину, образ такої людини, застерігають персоналісти, не 

повинен ототожнюватися із Богом. Але, у той же час, вони вважають, що тільки 

у божественній перспективі, відштовхуючись від божественної трансценденції, 

може бути зрозумілою „тотальна людина”, та істинне призначення людини 

взагалі. 

Таким чином, горизонтом людського буття, передумовою самоздійснення 

людини у персоналізмі визнається стикання життєвої позиції дюдини із 

божественною трансценденцією. 

Дуже ретельно розроблюється поняття трансценденції у філософській 

концепції М.Бердяєва. Філософ заявляє, що у свідомості людини є ще один світ, 

ще один предмет дослідження, непідвладний науці. Саме цей ірраціональний 

світ містить у собі, відповідно Бердяєву, людську сутність. 

Індивідуальний духовний досвід людини, тобто безпосередньа сукупність 

її думок, чуттів та переживань, є вихідним пунктом філософської антропології 

М.Бердяєва. Він затверджував, що духовний досвід людини відкриває якості, 

які не мають своій основи у природі, які підносять людину над світом. При 

цьому виключне значення філософ надає самосвідомості, крізь яку лежить 

шлях до пізнання сутності людини. У своїй самосвідомості та самовизначеності 

людина, відповідно Бердяєву, приходить до усвідомлення своїй 

трансцендентності світу. 

На думку Бердяєва, питання про Бога не стоїть поза питанням про 

людину.Неприйняття людиною кінечного, її прагнення до безквнечного  є 

розкриттям божественного й свідчить про існування Бога. Бердяєв постійно 

підкреслює, що зустріч людини та Бога відбувається не у природному світі, а у 

духовному досвіді людини. „Трансцендентне приходе до людини не з зовні, а з 

середини, з глибини, Бог більш глибоко в мені, ніж я сам”,- писав 

мислитель.[7;71]  

Бердяєв дуже рішуче виступає проти ідеї самодостатнього Бога, який міг 

би й не творити світ та людину, та вважає, що традиційне теологічне вчення 

про Бога позбавляє останнього будь – якої динаміки та внутрішнього життя. 
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Традиційне християнство, продовжує філософ, боялося внести в Бога тугу по 

людині, тому що це заперечувало ідею про абсолютну божественну 

досконалість. 

Бердяєв вважав, що його ідея неохристиянства дуже звеличує людину, 

тому що стверджує, що не тільки людина потребує Бога, а й Бог потребує 

людину й навіть страждає, якщо не зустрічає відповідної любові людини; ця 

ідея зближує та поєднує людину з Богом у новій сутності – Боголюдині. 

В філософії Бердяєва була втілена тенденція сучасної апології релігії – 

зробити християнство іманентним світу. Звідси й всі спроби мислителя 

відшукати Бога на шляху все більшого занурення у людське існування. 

Трансцендентне, Бог знаходиться вже не у потусторонньому світі, як 

стверджувала релігійна традиція, а в людині. На думку Бердяєва, людина – це 

не тільки творіння Бога, але й „ дитина свободи”. Саме ці два істотних начала 

завжди притаманні людині.[7; 73]  

Основу всієї проблематики персоналістського вчення, як М. Бердяєва так і 

французьких персоналістів, складає питання про „кризу людини”, яке треба 

осмислювати, як кризу сучасної цивілізації. І російські, і французькі 

персоналісти ставили перед собою задачу розробити нову концепцію 

християнства, яка б змогла подолати занепад духовності сучасного суспільства, 

стати духовною опорою людини в її перетворенні суспільства на гуманістичній 

основі. Наприклад, зародження поняття особи, Муньє пов’язує с 

християнством, яке, на його думку, першим заговорило про множинність 

людських душ та покликало кожну з них до об’єднання з Богом. „Глибинний 

сенс людського існування складається в тому, щоб змінити „таємницю своєї 

душі”, щоб прийняти в неї Царство Боже і втілити його на землі”,- пише 

Е.Муньє у своїй програмній праці „ Маніфест персоналізму”. [9; 464] 

Ідея про втілення Царства Божого на землі стала однією з програмних ідей 

як бердяєвської філософії та філософії французьких персоналістів. В цьому 

плані „особистісна філософія” розглядається в руслі августинівської 

антропології, яка сприймалася як поклик до звеличування земного життя. На 
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думку персоналістів духовний порядок – це не метафізичний принцип, який 

відділяє людину від її земного буття, цей порядок є динамічною силою, яка 

проявляє себе в людському суспільстві. Град божий та град земний навік 

переплелись одне з одним та відрізняються тільки за своєю спрямованістю. 

Таким чином, на відмінну від традиційного християнства, яке націлювало 

людину на споглядальне життя був зроблений акцент на житті активному, що 

надавало ідеї про втілення божественних цінностей на землі досить конкретний 

вигляд. 

Поняття „революція” отримує у персоналізмі певну персоналістську 

трактовку, це поняття розкривається в тому, що кореневе перетворення людей 

неможливе без їх загальних зусиль і, перш за все, від їх духовного відродження, 

без духовної революції. Будь-які економічні та соціальні зміни, які йдуть зверху 

та здійснюються невеликою групою людей, не в змозі привести до зміни старої 

системи; вони обов’язково закінчуються перерозподілом багатства. Якщо й 

повинна здійснитися революція, то це одночасно повинна бути і духовна, і 

економічна революція. Бердяєв наголошує: „ Персоналістська революція, якої 

насправді ще не існувало у світі, означає повалення влади об’єктивації, 

зруйнування природної необхідності, звільнення суб’єктів – особистостей, 

прорив до іншого, до духовного світу. У порівнянні з цією революцією мізерні 

всі революції, які відбувалися у світі”.[1; 315] 

Цю революцію, як духовну, яка створюється особистістю, філософ 

протиставляв соціальному, або інакше, матеріальному перевороту, який 

здійснюється масами. [2;109] 

Вирішення проблеми взаємовідносин особи та суспільства, на думку 

Бердяєва, можливо лише у рамках філософії духу та з позицій християнського 

персоналізму.[8; 65] 

Дуже важливе місце в персоналістській філософії займає проблема 

пізнання. Персоналізм визначає наукове пізнання, як окремий вид діяльності 

взагалі, а призначення останньої вбачає у екзистенційному осягненні світу, що 
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виходить із потреб особи. Наприклад, персоналіст Ж.Лакруа взагалі вважає 

наукове пізнання найбільш високим із усіх видів пізнання. 

В теорії пізнання персоналістів цікавить ні механізм пізнавальної 

діяльності, ні закони пізнання, а його загальна структура, яка засновується на 

психологічній та духовній організації індивіда. Людина – суб’єкт пізнавальної 

діяльності визначається Ж. Лакруа як „протирічне буття, що знаходиться 

одночасно у відносинах і з часом, і з вічністю”, де під часом розуміється 

реальний світ, а під вічністю – його невичерпаність та безкінечність. 

При аналізі творчого характеру людської свідомості песоналісти 

звертаються до картезіанського сумніву, як, за висловлюванням Ж. Лакруа, 

„самому глибокому досвіду свободи й становлення особи”. Сумнів, відповідно 

персоналістам, безпосереднє пов’язан із людським пізнанням (діяльністю ) та є 

його двигуном. Сумнів – це заперечуючий момент свідомості: за допомогою 

сумніву людина заперечує світ й, таким чином, панує над ним. Сумнів та 

неспокій, які притаманні будь – якому пізнанню, є саме тим, що постійно 

примушує людину не задовільнятися досягнутим та рухатися далі. Антитезою 

сумніву й затверджуючим початком людської діяльності, за персоналізмом, 

служить віра. Сумнів людини у кінечному характері знання є зворотнім боком 

віри у безкінечному процесі пізнання; віра, у свою чергу, приводе до сумніву. 

Діалектична єдність сумніву та віри робить свідомість творчою, примушує її 

знаходитися у постійному русі. Провідна роль у цій єдності належить вірі, яка 

визначається персоналістами, як послідовне оволодіння вічністю. [4; 72]  

У свою чергу М. Бердяєв критично ставився до будь – якої , існувавшей до 

нього, гносеології. Він звинувачував теорію пізнання у раціоналізмі, схематизмі 

або у недостатній обгрунтованості ідей „цільного” знання. Вся попередня 

гносеологія була, на його думку, не досить „ антропоцентричною”, а суб’єкт 

гносеології виявлявся, тим або іншим чином, ушкодженим суб’єктом, тому що 

не зважувалася вся сукупність його здібностей та якостей. Саме тому, 

наголошує Бердяєв, теорія пізнання повинна стати філософською 

антропологією, вченням про людину, а не вченням про трансцендентальну 
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свідомість та гносеологічний суб’єкт, а також й не психологічним або 

соціологічним вченням про людину, а суто онтологічним та  

„пневматологічним” вченням. 

У зв’язку з цим, вся гносеологія Бердяєва обертається, в основному, 

навкруги двох ідей. Перша полягає у тому, що людина живе одночасно як би то 

у двох світах: у світі „ дійсному” та у світі „ недійсному”, але ці світи не є 

первинними, незалежними від людини. Особа – і у цьому полягає його друга 

ідея – є центром та носієм світу, а дуалізм „ світу цього” та „ світу іншого” 

постає із спрямованості людського духу, від його установки. „...Основною, 

початковою проблемою є проблема людського пізнання, людської свободи, 

людської творчості. Саме у людині прихована загадка пізнання та загадка 

буття”, - писав філософ у книзі „Про призначення людини”.[6; 55-56]  

Персоналістське суспільство, ідею якого розробляли представники  

„особистісної філософії”, повинно засновуватися на такому підгрунті, аналогов 

якого не існує в усьому універсумі: вміння особистості вийти за власні межі та 

відкритися „ іншому”, зрозуміти його та у пошуках взаємної згоди стати на 

його точку зору; здатність взяти на себе долю „ іншого”, розділити з ним його 

тяготи й радощі, бути великодушним, не сподіваючись на взаємність, 

дотримуватися вірності „ іншому” протягом всього життєвого шляху. Муньє 

вважає, шо людина існує в тій мірі, в якій вона існує для „ іншого”, „ існувати – 

означає любити” - робить висновок персоналіст.[9;479] 

Під любов’ю Муньє розуміє не природні, сексуальні або родинні, 

відносини, а відносини надприродні, нову форму буття: вона дарується людині 

по ту сторону її буття, та потребує від неї найбільш повної самореалізації у 

свободі. Акт любові, за Муньє, це незаперечний факт існування людини. Він 

проголошує: „ Я люблю – це означає, шо я існую, і життя варто того, щоб його 

прожити.” [9;481] 

Вирішення проблеми взаємовідносин особи та суспільства можливо, на 

думку М.Бердяєва, лише у рамках філософії духу з позицій християнського 
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персоналізму. Підставою для цього є визнання цінності особи як духовної 

істоти та духовне  єднання людей. 
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