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ВСТУП 

 

Актуальнiсть теми дослiдження. Проблема людини, її мiсця та 

призначення в свiтi завжди була в центрi фiлософської рефлексiї. Однак на 

порозi ХХI ст. при аналiзi основних тенденцiй та можливих перспектив 

розвитку свiтової культури та цивiлiзацiї ми не можемо вiдмахнутися вiд 

сумного досвiду сучасної iсторiї - двох свiтових та безлiчi локальних вiйн, 

небезпечної екологiчної ситуацiї, духовного "Чорнобилю", що робить 

актуальною тему виправдання людини, доцiльностi її перебування на 

планетi. Ця проблема отримала назву антроподицеї (вiд грецьк. anthropos - 

людина та dike - справедливiсть, буквально виправдання людини). Вагомий 

внесок у постановку та розв'язання цього питання зробив релiгiйний 

фiлософ, представник "київського кола" фiлософiї Микола Олександрович 

Бердяєв (1874-1948).  

Якщо антропологiчна проблематика має багатовекторне 

спрямування, то антроподицея, як правило, стає аналiзом релiгiйної 

фiлософiї. У православнiй релiгiйнiй думцi сам термiн та проблему вперше 

запровадив П.Флоренський. Антроподицея, на його думку, повинна 

доповнити теодицею. Як пояснює сам фiлософ, "на можливе запитання про 

змiст антроподицеї, чи не слiд було б вiдповiсти: "Рiзнi види та ступенi 

Богосходження повиннi становити основну тему її" [192,с.820]. Мета 

антроподицеї у Флоренського - виправдати людину, видiливши три аспекти: 

природу людини, побудову її тiла (при цьому використовуючи данi бiологiї 

та психологiї), дух, можливий шлях людини вiд грiшного до святого стану 

(проблеми християнської екзегетики) та дiяльнiсть людини, аналiзуючи 

свiтогляд (науку i фiлософiю), мистецтво i господарчу дiяльнiсть. Все це 

грунтувалося на символiзмi як методi фiлософiї. 

Однак внаслiдок суб'єктивних та об'єктивних причин антроподицея 

як цiлiсна концепцiя у працях Флоренського не представлена. Деякi iдеї, якi 
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склали антроподицею Бердяєва, були ним висловленi ще в раннiх роботах 

(див. напр. [77,с.99,187]). Проте усвiдомлено i вперше розгорнуто ця iдея 

прозвучала в його роботi "Сенс творчостi": "Багато писали виправдань Бога, 

теодицей. Але наступає пора писати виправдання людини - 

антроподицею. Можливо, антроподицея є єдиним шляхом до теодицеї, 

єдиним не зжитим i не вичерпаним шляхом. Книга моя i є дослiдом 

антроподицеї через творчiсть" [69,с.261]. На нашу думку, ця тема стає 

однiєю iз провiдних у фiлософiї мислителя, на що вiн та його сучасники 

неодноразово наголошували. Ось що писав Бердяєв у 1925р.: "Релiгiйна 

проблема про людину та людську творчiсть стоїть у центрi моєї думки, нею 

просякнутi всi мої твори" [14,с.298-299]. У своїй фiлософськiй автобiографiї, 

однiй iз останнiх праць, вiн висловлює таку ж думку: "Тема про творчiсть, 

про творче призначення людини - основна тема мого життя... Творчiсть не 

потребує виправдання, вона виправдовує людину, вона є антроподицеєю" 

[60,с.208]. 

Серед численних мiркувань на користь такого тлумачення 

фiлософiї Бердяєва наведемо тiльки два. Є.Герцик: "...релiгiйного 

виправдання творчостi до Бердяєва нiколи не було. ...Як правило, культ гри 

творчих сил пов'язаний з якоюсь долею скептицизму, iз запереченням 

вищого сенсу або з бунтом проти нього. Для нього, для Бердяєва, iдея 

творчої свободи людини нерозривно пов'язана з пристрасним по-бiблiйному 

богошануванням" [87,с.70]. Ф. Степун :"Як i Достоєвського, так i 

М.О.Бердяєва мучить не стiльки теологiя, скiльки антропологiя... У центрi 

релiгiйного свiтоспоглядання М.О.Бердяєва перебуває... людина творець, 

вiд... релiгiйного подвигу якої залежить релiгiйна доля свiту" [172,с.317-

318]. Таким чином, оригiнальнiсть антроподицеї Бердяєва полягає у 

пiдкресленнi креативної природи людини, на розумiннi творчостi як 

продовженнi справи Бога. Пiдхiд до фiлософської спадщини Бердяєва крiзь 

призму антроподицеї дає можливiсть не тiльки по-новому оцiнити деякi тези 
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його фiлософiї, але й показати цiлiснiсть суперечливої, на перший погляд, 

концепцiї цього оригiнального мислителя. На жаль, у колишньому СРСР 

його творчiсть сприймалася крiзь iдеологiчнi клiше, де вiн фiгурував як один 

iз засновникiв антикомунiзму, тому фiлософiя Бердяєва потребує нового 

осмислення. 

Крiм того, позитивнi (свобода слова та пiдприємницької 

дiяльностi) та негативнi (розповсюдження через низькопробну продукцiю 

засобiв масової iнформацiї культу комфортного споживацтва, який 

фактично нiвелює вiльно-творчу дiяльнiсть людини) процеси, що 

вiдбуваються в Українi, актуалiзують проблему творчостi як основи 

життєдiяльностi людини, використання результатiв творчостi на благо 

людини та людства. Таким чином, актуальнiсть теми дослiдження 

визначається: 

- пiдвищеною увагою до антропологiчної проблематики, до 

антроподицеї, зокрема, до креативних можливостей людей внаслiдок 

сучасного стану свiтової культури i необхiдностi осмислення тих процесiв, 

що вiдбуваються в Українi; 

- потребою переосмислення творчої спадщини М.О.Бердяєва, 

аналiзу його фiлософiї через провiдну тему - антроподицею; 

- недостатнiм станом розробленостi теми у лiтературi.  

Ступiнь розробленостi теми. Фiлософiя Бердяєва стає об'єктом 

фiлософських дослiджень фактично з часу своєї появи у виглядi окремих 

статей. Хронологiчно можна видiлити декiлька етапiв вивчення його 

творчостi: 

- статтi початку столiття - статтi до середини 40-х рокiв (до кiнця 

життя фiлософа); 

- працi середини 40-80-х рокiв; 

- роботи 90-х рокiв. 
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У свою чергу, розвідки всiх перiодiв можна подiлити на два 

великих напрямки. До першого напрямку вiдносяться автори тих статей, 

фiлософiя та свiтогляд яких був близький або спiзвучний Бердяєву. Так, 

серед вiдгукiв на творчiсть Бердяєва найбiльше можна нарахувати  рецензiй 

на його працi та доповiдi. Серед авторiв такого роду праць - релiгiйнi дiячi 

(iєром.Iоанн, прот. С.Четвериков), фiлософи - Н.Алексеєв, С.Аскольдов 

[9,с.6-7], В.Водовозов, В.Ерн, Л.Карсавiн, А.Кiзеветтер [122,с.139-

144],С.Лозiнський [142,с.132-154], О.Мейєр, В.Розанов, М.Тареєв, 

С.Трубецькой, С.Франк [195,с.27-30; 196,с.136-145], Лев Шестов; серед 

публiцистiв, лiтераторiв та дiячiв мистецтва - Андрiй Бiлий [12,с.65-68], 

З.Гiппiус, Еллiс, В.Iванов, Iванов-Розумник [112,с.447-485; 113,с.34-68]. Всi 

цi статтi є невеликими за обсягом i, як правило, в них з'ясовуюється, чим 

позицiя автора вiдрiзняється вiд позицiї Бердяєва. Знайомлячись з ними, 

можна добре вiдчути атмосферу та коло питань, якi обговорювалися на 

сторiнках журналiв та газет, однак вони мало що дають для фiлософського 

аналiзу власне творчостi Бердяєва. 

У цьому ж річищі написанi полемiчнi статтi, в яких, як правило, 

аналiзуються релiгiйнi та соцiально-полiтичнi погляди Бердяєва. Серед 

авторiв таких статей можна видiлити: О.Бiлiмовича, М.Вишняка [83,с.321-

324], I.Iльїна, В.Лосського, П.Мiлюкова [146,с.375-408], В.Свенцицького, 

П.Струве, Н.Тургенєву [191,с.93-104]. 

Нарештi, серед статей, що написанi при життi фiлософа, можна 

видiлити тих авторiв, якi намагаються бiльш-менш цiлiсно проаналiзувати 

творчiсть фiлософа. До них належать статтi Льва Шестова та Б.Яковенка 

[211,с.195-206]. 

До другого напрямку можна вiднести статтi про Бердяєва, що 

написанi представниками лiворадикальної iнтелiгенцiї. На жаль, всi вони 

вiдрiзняються схематизмом, тенденцiйнiстю, аналiз з посиланням на 

першоджерела практично вiдсутнiй. Ця тенденцiя особливо посилилася 
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пiсля 1917 р. До авторiв статей цього напрямку належать: Л.Аксельрод 

(Ортодокс) [5,с.124-140], О.Богданов, М.Карев, I.Луппол, А.Луначарський, 

М.Михайловський (як виключенння, дуже доброзичлива та вдумлива 

критика деяких моментiв фiлософiї Бердяєва), В.Чернов [200,с.231-256; 

201,с.104-378]. Прикладом може слугувати стаття I.Луппола, яка розмiщена 

у 5-му томi великої радянської енциклопедiї, де дається така оцiнка деяких 

творiв фiлософа: "Доля Росiї" - нацiонал-шовiнiстична маячня, "Фiлософiя 

нерiвностi" - реакцiйно-мiстичнi фантазiї [див. 54,с.366]. Складається таке 

враження, що читаєш анамнез психiчно-хворої людини, а не статтю 

довiдкового характеру. Такi ж вирази стосовно Бердяєва можна зустрiти i у 

творах В.Ленiна (напр., лiтературно-критичнi верещання Бердяєва [див. 141, 

с.21]). 

Єдина книга цього перiоду, яку дисертантцi вдалося знайти, 

належить перу нiмецького католицького фiлософа Б.Шульце i називається 

"Вчення про церкву Миколи Бердяєва" [217,252 с.]. Як вже видно iз назви, 

книга присвячена осмисленню розумiння Бердяєвим проблеми сутностi 

християнства та церковного життя, тому в нiй  майже не аналiзуються 

проблеми антропологiї та антроподицеї. 

Таким чином, i марксистська, i немарксистська фiлософська думка 

внаслiдок специфiки жанру - статтi та внаслiдок маленької часової вiдстанi 

по вiдношенню до життя фiлософа  носять локальний, полемiчний характер i 

тому грунтовно не аналiзують фiлософiї Бердяєва (а у деяких випадках, 

зокрема у марксистськiй критицi) спостерiгається спотворення iдей 

фiлософа. 

Другий перiод - працi середини 40-80-х рокiв. Статтi та книги 

емiграцiї цього перiоду щодо оцiнки творчостi письменника вiдрiзняються 

зваженiстю, бiльш тонкою аналiтичною роботою, нiж у попереднiй перiод. 

Авторами цiкавих статей виступають архiмандрит Кiпрiан, С.Левицький, 

П.Сорокiн. В.Зiньковський та М.Лосський у своїх книгах, присвячених 
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iсторiї фiлософiї, виділяють аналiзу творчостi Бердяєва по окремому роздiлу 

[див. 108,с.58-81; 143,с.268-288]. 

У 40-50-х роках у радянськiй фiлософськiй лiтературi наступає 

"ера забуття" всiєї релiгiйної фiлософiї, в тому числi i філософії Бердяєва.     

У вiтчизнянiй лiтературi з 60-х рокiв з творчостi мислителя знiмається вето, i 

його твори, його думки стають об'єктом дослiдження або згадуються у 

багатьох творах. Вiдмiтимо тiльки тих авторiв, статтi яких безпосередньо 

присвяченi фiлософiї Бердяєва або вiн розглядається поряд з творчiстю 

iнших фiлософiв. До таких авторiв, якi писали у 60-70-тi роки, можна 

вiднести: А.Андрiяускаса [7,с.42-50], I.Балакiну [167,с.430-449], 

М.Бочкарьова [80,с.101-109], В.Долю [94, 224 с.; 95, 220 с.], О.Єрмiчьова 

[102,с.219-232], В.Жукова [106,с.111-116], Ю.Карякiна [119,с.283-317], 

В.Кулiкова [134,с.100-108], В.Ляха [145,с.60-66], Л.Соплякову [171,с.15-25], 

В.Табачковського [188,160 с.], Л.Фокiну [194,с.20-38], I.Чуєву [204, 48 с.]. 

Окремо треба вiдмiтити статтi та книгу "Критика екзистенцiалiзму 

М.Бердяєва" В.Кувакiна [128,с.229-237; 129, 206 с.; 130,с.74-83; 132,с.203-

225]. Хоча деякi автори демонструють грунтовний аналiз фiлософiї Бердяєва 

(зокрема, I.Балакiна, В.Доля, О.Єрмiчьов, В. Кулiков, В.Кувакiн), однак 

внаслiдок переважання iдеологiчних критерiєв, "критицизм" отримував 

перевагу над неупередженою рефлексiєю. Крiм того, власне проблемi 

антроподицеї не була присвячена жодна iз перелiчених праць. 

У 90-тi роки завдяки можливостi користуватися фондами  

"спецсховищ", з'являються публiкацiї, що грунтуються на бiльш 

об'єктивному, неупередженому аналiзi. Серед них працi: В.Адюшкiна 

(проблеми соцiальної фiлософiї Бердяєва) [3,с.76-85], А.Андреєва (аналiз 

проблем мистецтва та культури у Бердяєва) [6,64 с.], О.Вадiмова [81,с.46-

53], О.Вишнякової [84,с.92-94], С.Давидченка (автореферат дисертацiї: 

"Постановка проблеми суб'єктивностi в фiлософiї: Ф.М.Достоєвський та 

М.О. Бердяєв" [92,16 с.], В.Дiденка (про розумiння мистецтва у Бердясва) 
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[93,с.37-46], О.Єрмiчьова (книга про розумiння свободи у Бердяєва та 

вступна стаття до книги: "М.О.Бердяєв: pro et contra") [104,64 с.; 54,с.8-22], 

Ю.Iвонiна (стаття розглядає проблему розумiння фiлософiї у Бердяєва) 

[114,с.210-231], А.Кушурова (автореферат, який присвячений фiлософiї 

iсторiї Бердяєва) [138,15 с.], С.Неретiної (стаття присячена аналiзу сенсу 

iсторичного у Бердяєва i Флоренського) [152,с.67-83], К. Сiгова (у статтi 

подана загальна характеристика фiлософiї Бердяєва) [163,с.76-85], 

К.Шестакова (роздiл присвячено фiлософiї iсторiї мислителя) [207,208 с.], 

В.Яковлева (Бердяєв та марксизм) [212,с.40-42]. (Треба зазначити, що статтi 

тих авторiв, пiсля прiзвищ яких немає цифрових позначень, знаходяться у 

книзi "М.О. Бердяєв: pro et contra", СПб., 1994). Однак у невеликих за 

обсягом статтях та двох брошурах не знайшли вiдображення такi проблеми 

як попередники фiлософiї Бердяєва, проблеми стосункiв людини та Бога i, 

найголовнiше, проблема антроподицеї. Тому все вищеозначене i обумовило 

обрання саме такого об’єкта та предмету дослiдження. 

Об’єкт дослiдження - творча спадщина М.Бердяєва в сукупності 

всіх його робіт. 

Предметом дослідження виступають праці філософа, пов’язані з 

проблемою антроподицеї. 

Мета та основнi завдання дослідження полягають у тому, щоб 

визначити та охарактеризувати змiст проблеми антроподицеї у фiлософiї 

М.Бердяєва, проаналiзувати її складовi частини. 

Для досягнення цiєї мети дисертантка передбачає вирiшення таких 

проблем: 

- здiснити класифiкацiю перiодiв творчостi Бердяєва, намагаючись 

з’ясувати період виникнення антроподицеї; 

- вичленити фiлософськi витоки творчостi мислителя, виявити 

запозичення та аналогiї серед iсторико-фiлософських iдей щодо проблеми 

виправдання людини в фiлософiї Бердяєва; 
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- простежити еволюцiю поглядiв Бердяєва на людину, з'ясувати 

приналежнiсть Бердяєва до певного напрямку фiлософiї ХХ ст.; 

- відзначити оригiнальнiсть фiлософiї творчостi Бердяєва у 

релігійній і філософській думці, з'ясувати причини оцiнки стану культури як 

кризового та вплив цiєї кризи на творчiсть людини; 

 - на основі людської творчостi здiйснити узагальнюючу 

класифiкацiю iсторичних перiодiв діяльності у Бердяєва, причини 

"есхатологiзацiї" творчого акту в iсторiї.  

Методологiчну та теоретичну основу дослiдження складають 

загальнофiлософськi принципи об'єктивностi та iсторизму, за допомогою 

яких дисертантка намагалася уникнути однобiчностi і монологiзму;  

компаративiстський метод, який дозволяє поєднувати хронологiчний та 

проблемний пiдходи; герменевтичний метод щодо тлумачення текстiв. 

У роботi над дисертацiєю, крiм великих праць М.Бердяєва, 

авторкою широко використовувалася фiлософська, релiгiйна та художня 

перiодика: росiйськi журнали (до 1922 р.), зокрема, "Жизнь", "Вопросы 

философии и психологии", "Русская мысль", "Русское богатство"; пiсля    

1922 р. - перiодику емiграцiї: "Вестник РСХР", "Новый град", "Современные 

записки", "Путь" та iн. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в нiй вперше 

здiйснено аналiз фiлософiї М.Бердяєва через проблему антроподицеї, що 

дало можливiсть як дослiдити типовi риси для всiєї релiгiйної фiлософiї, так 

i виокремити специфiчнi ознаки творчостi фiлософа. 

Наукова новизна одержаних результатiв може бути конкретизована 

у таких положеннях: 

- здiснена нова перiодизацiя фiлософiї М.Бердяєва, яка нараховує 

п'ять перiодiв. Поданий подiл дозволяє прослiдкувати логiку виникнення та 

розвитку концепцiї антроподицеї; 
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- простеженi фiлософськi витоки проблеми виправдання людини в 

творчостi фiлософа, зокрема серед найбiльш впливових предтеч можна 

видiлити фiлософiю Я.Бйоме (вчення про Ungrund, проблема андрогiна), 

I.Канта (дуалiзм), К.Маркса (проблема емансипацiї людства), Ф.Нiцше 

(динамiчна природа людини, критика iсторичного християнства), 

В.Соловйова  (проблема боголюдства, проблема свободи як зв'язку людини 

та Бога, теургiчнiсть мистецтва, метафiзичний сенс кохання), Й.Фiхте та 

Ф.Шеллiнга (проблема свободи та зла, проблема теодицеї); серед 

письменникiв на фiлософiю Бердяєва найбiльше вплинули Г.Iбсен (протест 

проти панування буржуазного духу), Л.Толстой (заперечення хибних 

iсторичних цiнностей). Особливий вплив на фiлософiю Бердяєва справила 

творчiсть Ф.Достоєвського (зокрема, можна видiлити такi запозичення та 

паралелi: причини iррацiональностi людської природи, проблема свободи, 

теодицея, оцiнка вiчного та iсторичного в християнствi, осмислення трагiзму 

життя через кохання). На основi цих iдей фiлософу вдалося побудувати свою 

оригiнальну концепцiю; 

- встановлено що основним методом фiлософського пiзнання для 

Бердяєва виступає iнтуїцiя, яка розглядається ним як миттєве охоплення 

сутностi якогось явища. Стиль мислення фiлософа - художньо-

iнтуїтивiстський, який характеризується мозаїчнiстю, образнiстю, 

неупорядкованiстю, суперечливiстю, афористичнiстю, камерним стилем 

фiлософування; 

- вперше простежено еволюцiю поглядiв Бердяєва на людину вiд 

розумiння її як духовної монади через розгляд людини як мiкрокосму до 

аналiзу її як Всесвiту та мiкротеосу. Проаналiзований iдеал людини за 

Бердяєвим; 

- обгрунтовується висновок про те, що фiлософiю Бердяєва важко 

прив'язати до якогось певного вчення. Його можна назвати екзистенцiйно 
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орiєнтованим фiлософом з персоналiстськими тенденцiями, якщо пiд 

екзистенцiалiзмом розумiти стиль мислення, а не певне фiлософське вчення; 

- проаналiзовано розумiння свободи у Бердяєва в її трьох iпостасях 

як стосунки людини з свiтом та Богом. Бердяєв заперечує рацiоналiзовану 

теодицею, вiн знiмає вiдповiдальнiсть за зло з Бога, аналiзує дiалектику зла. 

Наслiдками зла виступають страждання - на рiвнi особистостi, об'єктивацiя - 

на рiвнi суб'єкта пiзнання; 

- вперше простежено пункти розходження фiлософської та 

релiгiйної думки та вчення Бердяєва в поглядах на творчiсть. Розглянуто 

проблеми генiя, генiальностi, складових творчого акту, спiввiдношення 

еросу та творчостi. Творчiсть грунтується на виникненнi нового та 

теургiчностi; творчiсть складається з свободи, дару та матерiї. 

Проаналiзована концепцiя соцiального замовлення; 

- проаналiзовано основнi типи культури за Бердяєвим. Причини 

кризи культури, яка охопила мистецтво, фiлософiю, мораль, полiтику, 

пов'язанi, по-перше, з антропологiчною кризою, з неусвiдомленням 

людиною свого призначення внаслiдок секуляризацiї, по-друге, з 

входженням великої кiлькостi мас в iсторiю, по-третє, з бурхливим 

розвитком технiки. Виникає цивiлiзацiя, яка стандартизує життя i знищує 

вiльну творчiсть. Наступила варваризацiя культури. Фiлософ очiкує нове 

середньовiччя для зосередження духовних сил людини, яке пiдготує прихiд 

нової епохи - епохи творчостi, що покладе край iсторiї. Кожний творчий акт 

наближає майбутню епоху - епоху боголюдства, яка буде грунтуватися на 

свободi та любовi. Отже, людина на початку iсторiї вiдпала вiд Бога i за 

допомогою творчостi через перетворення себе i свiту повернеться до нього 

як до вищого сенсу та любовi в свiтi, таким чином виправдовуючи своє 

призначення. 

Теоретичне та практичне значення дослiдження. Одержанi 

результати мають як теоретичне, так i практичне значення. Змiст та 



 16 

висновки, що зробленi в дисертацiї, дають можливiсть глибше 

охарактеризувати змiст основних фiлософських iдей М.Бердяєва, розширити 

уявлення про людину та її креативнi можливостi, про сенс культури та 

iсторiї. Вони можуть використовуватися при розглядi проблем фiлософiї, 

пов'язаних з фiлософською антропологiєю, iсторiєю фiлософiї, 

релiгiєзнавством. 

Матерiали дисертацiї можуть бути використанi при читаннi 

лекцiйних курсiв та проведеннi семiнарських занять з фiлософiї, 

релiгiєзнавства, естетики, iсторiї культури та соцiальної фiлософiї, при 

читаннi студентам спецкурсiв з фiлософської антропологiї та етики. 

Результати дослiдження мають практичну цiннiсть також з точки 

зору формування та використання творчого потенцiалу особистостi. 

Апробацiя результатiв дисертацiї. Матерiали дослiдження 

доповiдалися на людинознавчих фiлософських читаннях: "Гуманiзм. 

Людина. Свобода" (Дрогобич, травень 1991 р.), на конференцiї "Росiйська 

фiлософiя: спадковiсть та роль у сучасному свiтi" (СПб.,травень 1992р.), на 

Y Мiжнародному семiнарi, присвяченому 110-рiччю з дня рождення П. 

Флоренського (СПб.,грудень 1992 р.),на звiтнiй науково-технiчнiй 

конференцiї професорсько-викладацького складу наукових працiвникiв та 

аспiрантiв Українського поліграфічного інституту (Львiв, лютий 1993), на 

людинознавчих фiлософських читаннях "Людина. Гуманiзм. Мистецтво" 

(Дрогобич, жовтень 1997), на мiжнароднiй конференцiї, присвяченiй        

145-рiччю з дня народження В.Соловйова (Дрогобич, квiтень 1998 р.), 

обговорювалися на теоретичному семiнарi кафедри суспiльно-гуманiтарних 

наук Української Академії Друкарства. 

По результатах дисертацiї надруковано 11 публiкацiй. 

Структура дисертацiї зумовлена основною метою та задачами 

дослiдження. Робота складається з вступу, трьох роздiлiв, висновкiв та 

бiблiографiї. 
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При перекладi текстiв авторка намагалася зберiгти в повнiй мiрi 

оригiнальнiсть стилю Бердяєва, однак при написаннi прiзвищ та iмен 

притримувалася сучасних лiтературних норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДIЛ  1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФIЛОСОФІЇ БЕРДЯЄВА 
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1.1. Духовнi витоки та еволюцiя фiлософа 

 

Аналiз проблеми антроподицеї як провiдної  теми  фiлософії 

Бердяєва необхiдно, на наш погляд,  розпочати з питання про виникнення 

цiєї проблеми у попередникiв фiлософiї Бердяєва. 

 

1.1.1. Перiодизацiя творчостi мислителя i проблема  

виправдання людини. Микола Олександрович Бердяєв (1874 - 1948) -  

вiдомий фiлософ "київського кола" (у подальшому Бердяєв), пройшов 

складний шлях становлення та розвитку  у своїй творчостi. З приводу 

видiлення етапiв духовної еволюцiї в лiтературi iснують дуже великi 

розбiжностi. Деякi дослiдники не наважуються взагалi робити поділ 

творчості на перiоди, враховуючи всю  складнiсть завдання. Iншi ж в основу 

подiлу на  перiоди кладуть хронологiчний критерiй (1 пiдхiд), тематичний  

критерiй (2 критерiй) або критерiй за мiсцем проживання (3 критерiй). 

Так, нiмецький мислитель Б.Шульце, який належить до 

прихильникiв хронологiчного подiлу, в творчoстi Бердяєва видiляє три 

етапи: 1) марксистський соцiалiзм; 2) кантiвський критицизм та iдеалiзм; 3) 

мiстичний реалiзм  [див.217, с.17]. На наш погляд, видiлення  першого та  

другого  етапу не є зовсiм  вiрним. Адже з самого початку Бердяєв  був не 

ортодоксальним, а критичним  марксистом та намагався поєднати соцiальну 
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теорiю К.Маркса з етикою I.Канта. Крiм цього, подiл  Б.Шульце неповний, 

хоча  тут слiд було б врахувати, що книга Б.Шульце написана у 1938 р. 

Серед радянських  дослiдникiв  проблема  перiодизацiї найбiльш  

детально висвiтлена  О.Єрмiчьовим, який в основу  подiлу поклав 

хронологiчний аспект. В авторефератi своєї кандидатської дисертацiї вiн  

наступним чином  перiодизує творчiсть фiлософа: 

1)  неокантiвський перiод (1899-1901),  

2)  критичний (1901-1904), коли фiлософ намагався 

переосмислити iдеї рiзноманiтних концепцiй у фiлософiї та знайти свiй 

шлях,  

3)  перiод мiстичного реалiзму (1904-1911), коли вiн розробив  

свою онтологiю та гносеологiю,  

4)  перiод "фiлософiї творчостi" (1911-1927), коли  Бердяєв 

розробив свою концепцiю свободи,  

5)  серединний перiод (1927-1934), коли вiн розробив поняття 

екзистенцiї та об'єктивацiї та  

6)  пiзнiй перiод, коли фiлософ створив свою есхатологiчну 

метафiзику [див.103,с.3-4].  

В наступнiй своїй роботi О.Єрмiчьов щодо еволюцiї Бердяєва 

наголошує на двох поворотних  пунктах його духовної  бiографiї: 1) 1904-

1905 рр., коли фiлософ  виклав вже основнi свої iдеї та 2) 1931-1937 - час 

"кiнцевої орiєнтацiї на екзистенцiйний суб'єкт як  на центр буття" [104,с.7]. 

I, нарештi, в примiтках до книги "М.О.Бердяєв: pro et contra"  Єрмiчьов 

видiляє  такi  перiоди: 

1)  1898-1900 -  марксистський  перiод, 

2)  1901-1904 - неоiдеалiстичний, 

3)  1904-1916 - перiод фiлософського  самовизначення  Бердяєва. 

Цей перiод  складається з  двох вiдрiзкiв. Перший вiдрiзок (1904-1907) -  
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перехiд  вiд неоiдеалiзму  до  мiстичного реалiзму. Другий (1907-1916) -  

написання книг  "Фiлософiя свободи" та  "Сенс  творчостi", 

4)  1917-1922 - цi роки не складають самостiйного перiоду в його 

творчостi, 

5)  1922 до кiнця життя [див.154,с.518-522]. 

     До прихильникiв критерiю за мiсцем проживання в основi 

подiлу бiографiї Бердяєва належить К.Сiгов. Вiн видiляє три перiоди в 

творчостi фiлософа: 

1)  київський, 

2)  росiйський, 

3)  зарубiжний,  пiдкреслюючи при цьому домiнуюче значення 

просторової координати i особливо Києва для становлення Бердяєва як 

фiлософа [див.163,с.76-77]. 

Дiйсно,  Київ  став для Бердяєва  моделлю мiркувань щодо ролi 

духовної культури в сучасному свiтi. Ось як вiн згадує про Київ:"все моє 

дитинство та отроцтво  пов'язано з Липками. Оцей свiт був дещо iншим, нiж 

Печерськ, свiт дворянський та чиновницький, бiльш  зачеплений  сучасною  

цивiлiзацiєю, свiт, схильний до веселощiв, який  Печерськ  не  припускав... У 

Києвi завжди  вiдчувалося спiлкування iз Захiдною  Європою"[60,с.17]. 

Велике  значення архитектонiки Києва i значний вплив його на  свiтогляд  

Бердяєва  відзначають також  I.Бичко, В.Скуратiвський та iн.  Зокрема, 

Скуратiвський "розглянув симптоматичну  подiбнiсть бiографiй: i Бердяєв, 

Булгаков, i  Шестов починали як марксисти, потiм переорiєнтувалися. Чому? 

Київ, демонструючи  "застиглу iсторiю",  мiстичний зв'язок з абсолютом, 

зокрема  барочнi  моделi мислення, спонукав фiлософiв  "вийти з часу" 

[123,с.237]. 

Третiм пiдходом за критерiєм подiлу творчостi Бердяєва виступає  

домiнуюча  на  той  момент тема в його філософії. Так, вiдомий мислитель 
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В.Зiньковський видiляє  чотири  перiоди в  творчостi  фiлософа, 

пiдкреслюючи, що вони "виражають рiзнi аспекти його фiлософiї " 

[108,с.64]: 

1)  етичний, 

2)  релiгiйно-мiстичний, 

3)  iсторiософський, 

4)  персоналiстичний. 

Мислитель емiграцiї Ф.Степун видiляє три кола в фiлософiї 

Бердяєва:  "перше коло", головними поняттями  якого є  свобода, Бог та зло  

та на яких грунтується вся фiлософська система Бердяєва. Друге коло - 

роботи з iсторiї  фiлософiї.  "До третього, бiльш периферiйного, кола 

належить все, що Бердяєвим було зроблено в культурно-полiтичнiй 

публiцистицi" [154,с.491]. 

Безумовно, кожна iз згаданих перiодизацiй має свiй сенс та своє 

логiчне та теоретичне обгрунтування. Однак, виходячи з теми 

дисертацiйного  дослiдження, наважимося дати свою перiодизацiю, 

намагаючись об'єднати хронологiчний та  тематичний  пiдхiд (при цьому 

розумiючи умовнiсть такого подiлу): 

1)  перiод становлення, переважання гносеологiчних проблем, 

2)  космологiчно-творчий - перiод оформлення основних iдей 

фiлософа - примат свободи над буттям, теодицея та антроподицея, 

проблема андрогiна,  

3)  серединний перiод - розробка антропологiчної проблематики, 

осмислення  складових  антроподицеї, 

4)  онтологiчний - доля людини в цьому свiтi, проблеми культури 

та iсторiї,  

5)  есхатологiчний - пiзнiй перiод, осмислення iдеї про кiнець 

земного життя людства в iсторiї, есхатологiзацiя антроподицеї. 
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Така перiодизацiя дозволяє пiдкреслити, по-перше,  перiод, коли 

виникли оригiнальнi iдеї фiлософа, а, по-друге, через провiдну тему вчення  

Бердяєва - антроподицею - розкрити в  робoтi пов'язанi з цiєю темою 

проблеми. 

 

 

1.1.2.Фiлософи та основнi духовнi тенденцiї,  що  справили 

вплив на  антроподицею Бердяєва. Фiлософ з дитинства читав багато 

книжок, у 14 рокiв оволодiв фiлософiєю I.Канта, Г.Гегеля, А.Шопенгауера. 

Перша велика стаття Бердяєва  "Ф.А.Ланге та критична фiлософiя у її 

вiдношеннi до соцiалiзму" була надрукована у нiмецькому журналi "Die 

Neue Zeit" у 1899р., який редагував К.Каутський.  Каутський "привiтав мою 

статтю, - згадував Бердяєв, - i писав менi, що покладає великi надiї на 

росiйських марксистiв для подальшого теоретичного розвитку марксизму" 

[60,с.122]. 

Перша книга Бердяєва, яка була  написана у засланнi, називалася  

"Суб'єктивiзм та  iндивiдуалiзм у суспiльнiй фiлософiї. Критичний етюд  про  

М.Михайловського" з  передмовою  П.Струве. Книга була своєрiдним  

досвiдом  "синтезу марксизму у критичнiй формi з iдеалiстичною 

фiлософiєю Канта i частково Фiхте" [60,с.122]. Пiзнiше мислитель 

пiдкреслював, що "виток мого фiлософування - Кант та  нiмецька фiлософiя" 

[60,с.265] та  "щось вiд Канта залишилося у мене на все  життя",  хоча у 

фiлософа  "були рiзнi  перioди у вiдношеннi до Канта" [60,с.97]. У своїй 

першiй книзi фiлософ пiд впливом Канта будує  апрiорну  систему моралi та 

вчення про трансцендентальнiсть загальних норм пiзнання. Пiд час 

написання книги  "Сенс творчостi"  Бердяєв, визнаючи  подiл свiту Кантом 

на світ природи та свiт "речей самих по собi" та вбачаючи велику  заслугу  

Канта  у  визнаннi кожної людини не засобом, а цiллю ("людина ...є метою 

сама по собi, тобто нiколи нiким (навiть богом) не може бути використана 
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тiльки як засiб, не будучи при  цьому разом з цим i метою..." [118,с.465]), 

критикував його, однак, за те, що Кант не  визнавав можливiсть пiзнання 

свiту "речей самих по собi", який Бердяєв називає свiтом особистого  

початку, що виступає також свiтом свободи. В  свободi  (яка первинна по 

вiдношенню до природи) суб'єкт та об'єкт знаходяться разом, але коли 

виникає буття, цiлiснiсть об'єкта та суб'єкта зникає. На думку Бердяєва, Кант 

розглядає вже рацiоналiзований, скований категорiями досвiд, а не живе 

буття. 

У зарубiжний перiод своєї творчостi  Бердяєв  повертається до  

бiльш  позитивного  ставлення щодо фiлософiї I.Канта. Фiлософ "київського 

кола" вважав, що  "надбанням вчення  нiмецького фiлософа, що заслуговує  

уваги, є те, що Iмануiл Кант  окреслив границi  розуму,  розкрив  

суперечностi  розумової  дiяльностi" [182,с.294]. В.Кебуладзе вважає, що 

саме тлумачення творчостi в фiлософiї  Бердяєва виросло на грунтi вчення 

нiмецького фiлософа.  Адже "М.О.Бердяєв онтологiзує  те, що для  Канта 

має  лише гносеологiчне значення. Продуктивнiсть уяви, яка вiдiграє 

величезну роль у пiзнавальному  процесi,  але є  лише  суб'єктивною 

здатнiстю людини, набуває у  М.О.Бердяєва  статусу творчостi, в якiй не  

твориться  свiт  видимих явищ, але просвiтлюється свiт iстинний, свiт 

сутностей" [121,с.203]. 

Бердяєв також звертається до теорiї Канта про автономiю людської 

волi, про те, що жоднi зовнiшнi  закони не можуть  бути силомiць нав'язанi  

людинi, oднак фiлософ "київського кола" не погоджується з другою 

частиною  категоричного iмперативу, пiдкреслюючи, що моральний закон 

також  є законом, i тому вiн, як i будь-який закон пiдкоряє людину, яка стає 

його рабом.  Тим не  менш,  Бердяєв на все життя залишився  дуалiстом у  

кантiвському розумiннi i в останнi роки свого життя визнавав його як 

великого метафiзика. 
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Пiсля недовгого захоплення марксизмом Бердяєв почав 

сповiдувати iдеалiзм. Цей перехiд вiдобразився в його статтi "Етична 

проблема в свiтлi 



 25 

фiлософського iдеалiзму" у збiрнику "Проблеми iдеалiзму".  Пiд час 

написання цiєї статтi, крiм впливу фiлософiї Канта, на поглядах Бердяєва 

позначилися впливи iдей  Нiцше. Навiть С.Трубецькой, один iз  авторiв 

збiрки "Проблеми iдеалiзму", прочитавши статтю Бердяєва вже пiсля виходу 

збiрки, говорив, що не взяв би участi  в  "Проблемах iдеалiзму", якщо би 

йому було ранiше  вiдомо про статтю  Бердяєва, яка написана пiд таким 

впливом Нiцше. "Але у Нiцше сприйнято було не те, про що бiльше всього 

писали про нього на Заходi, не близькiсть його до бiологiчної фiлософiї,  не  

боротьба за аристократичну  расу та культуру, не воля до могутностi, а 

релiгiйна тема. Нiцше сприймався як  мiстик та пророк" [57,с.140]. В 

росiйськiй iмперiї не було, мабуть, жодного  мислителя  початку ХХ ст., на 

якого  так або  iнакше не вплинули iдеї Нiцше. Це сталося внаслiдок 

подiбностi проблем, якi  розглядали як Нiцше, так i представники духовного 

ренесансу. Нiцше був одним iз перших в iсторiї свiтової фiлософiї, хто так 

яскраво проаналiзував стару християнську мораль, показавши всю її 

штучнiсть, iлюзорнiсть, її тотальний характер та закликав до створення 

нової моралi та носiя такої моралi - надлюдини. У критицi релiгiйної моралi 

Бердяєв був  близький до фiлософiї Нiцше, однак, якщо уродженець Києва 

критикував iсторичне християнство, але розглядав  релiгiю  Христа як 

релiгiю свободи  та  любовi, то  уродженець Люцерна, аналiзуючи наслiдки 

"смертi" Бога, вважав, що саме релiгiйнi  норми заперечують, не  дають  

можливостi розгорнутися  творчим дерзанням людського духу. 

Продовженням нiцшеанських iдей побудови нової моралi, яка би стояла  "по 

той бiк добра та зла"  стала книга Бердяєва "Про призначення людини". 

Крiм цього, саме пiд впливом нiцшеанських iдей у  Бердяєва 

з'являються: 

1)  вчення  про  людину як про динамiчну iстоту, що переживає 

кризу внаслiдок поширення iдей ренесанського гуманiзму, 
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2)  вчення про те, що iз цiєї кризи людина може вийти - через 

появу  надлюдини,  за  Нiцше, через  створення нової релiгiйної епохи, 

епохи творчостi, за Бердяєвим. Тому Бердяєв називає Нiцше  предтечею  

нової  релiгiйної епохи [див. 69,с.323]. 

Третiм пунктом  впливу нiмецького фiлософа на творчiсть 

Бердяєва стало розумiння ним завдань та смислу фiлософiї: критика 

рацiональної фiлософiї, побудованої за принципами  науки.  Пiдсумовуючи 

значення для своєї духовної еволюцiї вчення Нiцше,  Бердяєв  напише: 

"Явище Нiцше є екзистенцiальною дiалектикою  про долю людини. Це мало 

для мене велике значення" [60,с.299]. 

У 1907 р. Бердяєв  приїздить до  Парижа,  де знайомиться з 

найсучаснiшими фiлософськими та релiгiйними течiями. Пiсля повернення 

до  Росiї вiн  активно спiлкується з Д.Мережковським, який мав на нього 

певний вплив, зокрема у намаганнi побудувати "нову релiгiйну свiдомiсть". 

Однак пiзнiше погляди на християнство у цих двох мислителiв  iстотно  

розiйшлись: Мережковський вважав, що головним питанням  "нової 

релiгiйної свiдомостi" є  проблема спiввiдношення "духу" та "плотi", 

Бердяєв же  вважав, що  такою темою є "проблема спiввiдношення свободи i 

рабства людини через творчiсть у християнствi" [179,с.80]. 

В той же час Бердяєв знайомиться з популярними на той  час 

антропософськими та  теософськими течiями, слухає лекцiї антропософа 

Р.Штейнера, однак свiй вибiр вiн зупиняє на  традицiйнiй релiгiї  (так, в 

листi до Д.Фiлософова Бердяєв наголошує, що вiн прагне "до здiйснення 

старої християнської релiгiї" [147,с.319], залишившись, проте, на все життя 

критиком iсторичного християнства. 

Пiсля тяжкого досвiду революцiї 1905р. Бердяєв бере участь у  

збiрцi  "Вiхи", пiсля  революцiї  1917 р. фiлософ став спiвавтором останньої  
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колективної збiрки "Iз глибини". Основна проблематика цих збiрникiв - 

осмислення наслiдкiв революцiй. 

У 1911р. виходить наступна книга фiлософа  "Фiлософiя свободи",  

в  якiй Бердяєв вперше наголосив на приматi свободи над буттям. 

Предтечами такого погляду можна вважати Й.Фiхте, Ф.Шеллiнга та 

Я.Бйоме. 

Я.Бйоме - нiмецький  фiлософ-мiстик, творчiсть якого вплинула на 

розвиток нiмецької класичної фiлософiї. Бердяєв звернув увагу на двi 

проблеми в фiлософiї нiмецького мiстика: теогонiя, проблема Бога та 

проблема людини, андрогiна. Бог, на думку Бйоме є безосновне, Ungrund. 

Безосновне поряд з цим виступає основою всього сущого. "Безосновне" 

Якоба Бйоме збiгається з фiлософським вченням Мейстера Екхарта, який 

розрiзняв двi категорiї - Бог та божество" [176,с.201]. Нiмецький  мiстик у 

своїй фiлософiї говорить також про єдиного  Бога та про сходинки його 

одкровення.  "Дух Божий володiє всiма джерелами: але Вiн роздiляється на 

три початки, як ось: один у вогнi, по першому початку, i другий в свiтлi, по 

другому  початку, i  третiй в  дусi цього свiту, у повiтряному та зiрковому 

джерелi" [13,с.209]. Бог мiстить в собi двi сили - кохання та лють, свiтло та 

темряву. Бердяєв наголошує: "Величезне значення Бйоме в тому, що вiн  

пiсля панування грецької  фiлософiї та середньовiчної схоластики з їх 

статичним богорозумiнням вносить динамiчний принцип у розумiння 

Бога..." [23,с.55]. Бердяєв використовує поняття "Ungrund", однак, якщо для 

нiмецького  фiлософа безосновне знаходилося в Бозi, то у Бердяєва - перед  

Богом, поза  Богом.  Звiдси, свобода людини для Бйоме лежить в Бозi як 

темний  початок, у Бердяєва поза Богом в Ungrund'i. 

Кожна людина, вважає Бйоме, має андрогiнну,  цiлiсну,  

бiсексуальну природу. Внаслiдок грiхопадiння людина втратила свою 

цiлiснiсть. Бердяєв, продовжуючи вчення про андрогiн, наголошує на 

двоїстiй, розiрванiй природi сучасної людини та вбачає вихiд iз розiрваностi 
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в  коханнi  як  актi  виходу iз такого становища."Метафiзичний смисл любовi 

i мiститься у пошуку андрогiнного образу, тобто цiлiсностi, яка є 

недосяжною у межах замкнутої психо-фiзичної  органiзацiї людини та 

передбачає  вихiд iз неї" [24,с.39]. 

З  фiлософiєю Й.Фiхте  фiлософа "київського кола"  зближують двi 

проблеми. Й.Фiхте надавав первинне значення духу, а не тiлу людини, i саме 

в дусi людина  носить  образ  Бога, стає мiсцем, через яке вiдбувається 

самоактуалiзацiя Бога. Друга iдея - становлення  людської свободи: "тiльки 

на релiгiйнiй стадiї людина повнiстю долає суб'єктивнiсть свободи,  разом з 

нею i розщепленiсть, яка входить у свiт разом iз свободою" [85,с.112]. 

Услiд за Я.Бйоме  Ф.Шеллiнг вносить в  iдею  Бога  принцип 

iсторичного розвитку i розрiзняє в  Абсолютi самого Бога та його  основу.  

Фiлософ виступає за розрiзнення мiж Богом та  його власним iснуванням. Ця 

вiдмiннiсть виступає розрiзненням  "сутностi,  оскiльки  вона iснує та 

сутностi, оскiльки вона  є лише основою iснування" [205,с.107]. У Бозi є 

щось, якийсь хаотичний першопочаток - безосновне.  Завдяки  наявностi цiєї 

темної сили вiдбувається розподiл  стихiй,  свiтло вiддiляється вiд пiтьми. 

Людина є  вiльною  iстотою, оскiльки вона має можливiсть робити вибiр мiж  

добром i  злом, в абсолютi ж немає зла, тому що "Бог як дух  (вiчний зв'язок 

обох  початкiв) є коханням, у  любовi ж нiколи не може бути волi до зла" 

[205,с.127]. Тому зло - це витвiр людини завдяки свободi. Бердяєв, як i 

Шеллiнг, також наголошує на iррацiональностi свободи. 

Найважливiшим твором його дореволюцiйної спадщини є, 

безумовно, книга  "Сенс творчостi" (1916). "Книгу цю, - пiдкреслював 

Бердяєв, - я  вважаю  не  найдосконалiшим, але  найнатхненнiшим своїм 

твором, i в нiй вiдобразилася  моя оригiнальна фiлософська думка. У нiй 

викладена моя основна тема, моя первiсна iнтуїцiя про людину" [60,с.211].  
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Недарма  пiдзаголовком цiєї книги стоїть  "дослiд  виправдання  людини".  З  

приводу  цiєї  книги В.Зiньковський  звинувачував  Бердяєва в антрополятрiї 

(тобто у поклоніннi  людинi) i  називав  цей твiр "апофеозом людини" 

[див.108,с.67]. Книга написана пiд впливом  фiлософiї Я.Бйоме, В.Соловйова 

та iнш.,  однак  оригiнальною  центральною iдеєю "Сенсу творчостi" є 

осягнення творчостi людини як її обов'язку та продовження,  вiдповiдь  на  

творiння Бога. Книга викликала гостру реакцiю як у фiлософських, так i 

релiгiйних колах. Ось що писала  про  неї  давнiй  друг Бердяєва, перекладач 

за фахом Є.Герцик: "Сотнi полум'яних,  найпарадоксальнiших  сторiнок. 

Книга не написана -  вигукнута.  Мiсцями  стиль манiакальний:  на деякiй 

сторiнцi повторюється п'ятдесят разiв якесь слово, яке несе натиск його волi: 

людина,  свобода,  творчiсть... Не розмiрковує, не будує умовиводiв, вiн 

декретує" [60, с.367].  Критично  щодо цiєї книги висловилися представники 

православного модернiзму на чолi  з  Д.Мережковським та  релiгiйнi  

фiлософи  М.Булгаков та П.Флоренський.Найбiльшу кiлькiсть вiдгукiв - 14 - 

написав В.Розанов. 

Серед фiлософських iдей В.Соловйова Бердяєва приваблювали:   

по-перше, проблема взаємозв'язку Бога та людської свободи ("...навiщо Бог 

залишає природу так повiльно досягати своєї мети i такими поганими 

засобами? Навiщо взагалi реалiзацiя божественної iдеї в свiтi є поступовим 

та складним процесом, а не одним простим актом? Вiдповiдь на це питання 

... мiститься в одному словi...- це слово є свобода" [169,с.137];   по-друге, 

iдея боголюдства, за якою людство повинно вiльно обрати та з'єднатися з 

Богом. Здiйснення цього з'єднання та взаємозв'язку i саме спiлкування Бога 

та людини можливо тiльки через людину. Бердяєв наголошує, що "для нього 

(Соловйова - I.С.) свобода та активнiсть людини є невiд'ємною частиною 

християнства. Християнство для нього є релiгiєю Боголюдства, вiн 

передбачав не тiльки вiру в Бога, але i вiру в людину" [20,с.180]. Звiдси сама 

постановка проблеми "нової релiгiйної свiдомостi" була зроблена пiд 
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впливом В.Соловйова. Третьою впливовою iдеєю була проблема теургiї, 

теургiчностi мистецтва. Теургiя, за Соловйовим, це "мiстика, вишукане та 

технiчне мистецтво", яке є якби "однiєю мiстичною творчiстю "[167, с.156]. 

Бердяєв розповсюдив це поняття на всю культуру. Крiм того, аналогiї щодо 

творчостi обох фiлософiв можна знайти щодо вирiшення проблем  смислу 

кохання, андрогiна та iн. 

На соцiально-фiлософськi погляди Бердяєва найбiльший вплив 

мали фiлософiя К.Маркса (зокрема, iдея подолання економiчної 

експлуатацiї) та погляди Ж.де Местра на революцiю. 

Треба наголосити на тому, що на фiлософськi погляди Бердяєва 

впливала i художня лiтература. З  творчiстю  норвезького драматурга 

Г.Iбсена  фiлософ  познайомився ще в юнацькi роки i пiзнiше вiн згадував,  

що  саме  "п'єси  цього письменника допомогли йому у звiльненнi вiд 

марксизму" [66,с.82]. Бердяєву у творах драматурга були  спiвзвучні  

загострене почуття особистостi, переживання з приводу  її долi. Тому часто 

слова драматурга стають епiграфами до  статей i  книг Бердяєва.  

Улюбленим героєм iз творiв Iбсена для  фiлософа став  Пер Гюнт iз 

одноiменної п'єси, який був для Бердяєва символом трагiчної долi людини, 

труднощiв її духовного самоствердження.  Бердяєва, як i  Iбсена 

зачаровувало героїчне, поодиноке сходження до духовних висот, повстання 

iндивiдуальностi проти буржуазного духу, проти загально-пересiчного. Тoму 

тi слова, якi були сказанi фiлософом про Iбсена, певним чином можна 

вiднести i до нього:"Вiн стояв  поза суспiльними напрямками, вiн не 

репрезентує жодного соцiального колективу. Вiн  однаково бореться i проти 

iнертного консерватизму..., i проти лiвої громадської думки, ...проти 

демократичного мiщанства" [66,с.83]. 

Не меншою повагою у  фiлософа  користувався i  письменнник 

Л.Толстой.  За  виразом Бердяєва, вiн на все життя отримав щеплення  
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Толстого вiд обожнювання  лжесвятинь iсторiї,  "великих" людей,  отримав  

переконання, що все соцiалiзоване життя з його законами  та умовностями  

не є  справжнiм життям  (наводячи при цьому два приклади iз  життя  князя  

Андрiя iз  "Вiйни та миру" (який був улюбленим  героєм  Бердяєва) - 

несправжнiй свiт - петербургський салон, справжнiй - поле битви).  Ще 

Бердяєву iмпонував пацифiзм Л.Толстого, однак вiн критикував  

письменника за монiзм у розумiннi людини. 

Пiсля арешту та вислання за межi СРСР влiтку 1922 р. Бердяєв 

переїжджає за кордон i залишається там назавжди. Закордонний перiод 

творчостi фiлософа виявився найбiльш плiдним. Основними книгами, що 

написанi Бердяєвим у цей час, стали: "Фiлософiя вiльного духу" (1927-1928), 

"Про призначення людини" (1931) (де вiн повертається до проблеми 

творчостi людини), "Я та свiт об'єктiв" (1934), "Про рабство та свободу 

людини"(1939), "Екзистенцiальна дiалектика божественного та людського" 

(надр.1952). У цих працях фiлософ продовжує розгляд складових частин 

антроподицеї. 

Отже, проблему антроподицеї Бердяєв розробляє протягом всього 

творчого життя, знаходячись пiд впливом рiзноманiтних фiлософських 

систем. 

 

 

1.2.  Бердяєв та Достоєвський: фiлософськi паралелi 

         

Намагаючись вiдшукати витоки теми виправдання людини в 

творчостi Бердяєва, треба наголосити, що одним iз духовних джерел 

виникнення та розвитку релiгiйної фiлосфiї в Росiї в ХХ ст. була творчiсть 

генiального письменника Ф.Достоєвського. "В.Розанов, Мережковський, 

"Новий шлях", неохристияни, Булгаков, неоiдеалiсти, Л.Шестов, А.Бiлий, 

В.Iванов - всi пов'язанi з Достоєвським, всi зародженi в його дусi, всi 
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вирiшують поставленi ним теми... Починається ера "достоєвщини" в 

росiйськiй думцi i росiйськiй лiтературi" [41,с.140]. А ось як визначає 

Бердяєв вплив Достоєвського на свiй свiтогляд: "...первiсне значення для 

мене мав Достоєвський" [57,с.243]. Тому важливим є визначити мiсце 

Достоєвського у формуваннi фiлософiї екзистенцiального спрямування та 

власне фiлософiї Бердяєва через аналiз творчостi письменника у Бердяєва у 

порiвняннi з коментарями iнших фiлософiв. 

 

     1.2.1.Аналiз пiдходiв до творчостi Достоєвського. Вiдносно 

оцiнки спадщини Достоєвського в фiлософськiй лiтературi склалося 

декiлька напрямкiв.  Перший  напрямок, який виник на початку ХХ ст., був 

започаткований В.Соловйовим. Творчостi  письменника В.Соловйов 

присвятив три промови. Фiлософом  був висунутий пiдхiд, що став  

характерним для представникiв  цього  напрямку, а саме: аналiз творчостi 

письменника не як звичайного  романiста, реалiстичного художника, а як 

творця, що сповiдував християнську iдею, крiзь призму християнства 

аналiзував всi подiї та талановито втiлив християнську правду в своїх 

творах. "Не усвiдомлюючи релiгiйного  характеру  свого завдання, 

реалiстичне мистецтво вiдмовляється вiд єдиної твердої опори та 

могутнього важеля для свого морального дiяння в свiтi... Ще немає  

представникiв цього нового релiгiйного мистецтва, але  вже є його предтечi. 

Таким предтечею i був Достоєвський" [154, с.37-38]. 

Пiзнiше цi iдеї з тими чи iншими нюансами були розвинутi в 

працях М.Булгакова, В.Зiньковського, Д.Мережковського, М.Туган-

Барановського та iн. 

Спочатку марксистська, а пiзнiше радянська думка  (за деякими 

виключеннями, що не мали iстотного впливу) притримувалися, в основному, 
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подiбної iнтерпретацiї творчостi письменника. Так, у 60-тi роки в 

фiлософських творах, присвячених спадщинi Достоєвського, домiнувала 

думка про тотожнiсть тлумачення християнства в творах письменника з 

офiцiйною доктриною православ'я. Однак поступово питання про 

вiдношення Достоєвського до  християнства почало розглядатися  як  бiльш 

складна та неоднозначна проблема. Так, Ю.Кудрявцев ("Три кола 

Достоєвського") та В.Белопольський ("Достоєвський та фiлософська думка 

його епохи. Концепцiя людини") наголошують  на  iстотнiй  вiдмiнностi мiж  

розумiнням християнства Достоєвським та  традицiйною християнською 

iдеологiєю: "релiгiя - формула моралi. Ось сутнiсть розумiння 

Достоєвського. Головне в релiгiї - любов до Бога. А це означає здатнiсть 

любовi до людини, тiльки до людини" [133,с.267-268]. Однак  про  

важливiсть нового  тлумачення  християнства у Достоєвського  наголошував 

i Бердяєв: "Саме християнство Достоєвського не похмуре християнство, це 

бiле,  iоанове  християнство.  Саме Достоєвський багато дає для 

християнства майбутнього, для торжества вiчного євангелiя, релiгiї свободи 

та любовi. Багато чого змертвiло в християнствi, i в ньому виробилися 

трупнi отрути, якi  трують духовнi джерела життя... Достоєвський 

розплавляє закостенiлi душi, проводить  їх  через  вогняне  хрещення, i  вiн 

розчищає грунт для творчого вiдродження духу, для релiгiйного руху, в 

якому явлено буде те вiчне, живе християнство" [41,с.146]. 

Другий напрямок розглядав Достоєвського як попередника 

фiлософiї Ф.Нiцше, виразника анархiчного iндивiдуалiзму. Прихильниками  

такої  концепцiї  були деякi представники декаденського мистецтва  

(Вяч.Iванов,  Р.Iванов-Розумник) та  сучаснi захiднi фiлософи (Д.Арбан, 

К.Герман та iн). Не вiдмахуючись вiд  деяких iстинних  тверджень цiєї  

концепцiї, слiд пiдкреслити, що  прихильники цього напрямку 

абсолютизують тiльки певнi iдеї, якi не домiнують у Достоєвського  та 

вiдривають їх  вiд всiєї цiлокупностi iдейної системи письменника. Це дало 
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пiдставу стверджувати  нашим  дослiдникам,  зокрема  В.Михайлову, що 

"представники рiзних  теорiй  сучасного  iдеалiзму кожен на свiй лад 

прагнуть монополiзувати  фiлософськi iдеї класика росiйської лiтератури" 

[148,с.213]. 

Третiй напрямок, який домiнує в радянськiй лiтературi, розглядає 

Достоєвського як реалiста, людинолюбця, творця, який, однак, мав 

суперечливi погляди з багатьох питаннь: проблеми теодицеї, страждання, 

метафiзичнiсть зла та iн. 

Четвертим пiдходом, який є найбiльш актуальним для нашої теми 

дослiдження, виступає напрямок, започаткований Бердяєвим та 

Л.Шестовим. Прихильники цього пiдходу вважають, що "найбiльш великим 

росiйським метафiзиком та найбiльш екзистенцiйним був Достоєвський" 

[55,с.103]. Оцiнка цими фiлософами творчої спадщини Достоєвського 

iстотно вплинула на розвиток зарубiжного достоєвськознавства. 

 

 

1.2.2. Проблема втiлення фiлософських iдей Достоєвського в 

творчiсть Бердяєва. Проблему аутентичностi втiлення iдей  письменника в 

фiлософiю екзистенцiалiстсько-персоналiстського  спрямування тiєю чи 

iншою мiрою  розглядали Е.Савельєв, В.Табачковський та iн.  Однак 

найбiльш детально ця тема проаналiзована у книзi В.Єрофеєва "Знайти в 

людинi людину" та у статтi Г.Латинiної  "Достоєвський та екзистенцiалiзм" 

(у збiрнику  статей "Достоєвський - мислитель та художник"). 

Послiдовно зiставляючи постановку та розв'язання проблем у 

творах  Достоєвського  та  у фiлософiї екзистенцiалiзму, автори 

вищеозначених дослiджень прийшли до висновку, що вiдносити 

Достоєвського  до  екзистенцiалiстiв  неправомiрно.  Так, на думку 

Єрофеєва, екзистенцiалiзму притаманно домiнування iндивiдуалiстичного 

тлумачення свiту, яке приводить до  виникнення нежиттєздатної фiлософiї 
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"абсурду" та "нудоти". Iз  домiнування одного початку  випливає  

вiдкидання  дiалектичностi свiту, що, в свою чергу, приводить до хибної 

iнтерпретацiї людини в фiлософiї iснування. На вiдмiну вiд 

екзистенцiалiзму, мислить Єрофеєв, "Достоєвський  прагнув  до  

поглиблення гуманiзму, i вiн знайшов в людинi людину, зберiгаючи вiрнiсть 

"повному реалiзмовi", спираючись на закони "живого життя", безстрашно 

дослiджуючи  глибини людської  природи, Достоєвський локалiзував 

"божевiлля егоїзму" в межах європейської цивiлiзацiї i тим самим вiдкрив 

перспективу  подолання  фiлософiї  iндивiдуалiзму, хоча шлях релiгiйного 

подвижництва,  запропонований  ним, не можна не визнати утопiчним" 

[105,с.116]. 

Г.Латинiна, як i багато  дослiдникiв, звертає увагу, перш за все, на 

зовнiшню суперечливiсть свiтогляду письменника. Однак цi  протилежнi iдеї 

мiстяться у творах Достоєвського не внаслiдок обмеженостi  його свiтогляду 

або елементарного недодержання законiв логiки, а з метою показати  

взаємопереплетiння та намагання "програти" всi можливi варiанти розвитку 

подiй,  пiдкреслює  вона.  Це  iстотно ускладнює вiдшукання справжнiх 

поглядiв письменника. На  цю  рису творчостi Достоєвського звертає увагу 

також В.Табачковський:  "Своєрiднiсть  "персоналiстичного гуманiзму" та 

"етицизму" думки Достоєвського... полягає  в тому, що кожна "iдея", кожна 

свiтоглядна  установка в його творчостi постає як рiвний суперник  

настiльки ж  правомiрних iнших, навiть протилежних установок. Кожна з 

цих установок не "оконечнюється" штучно, не поглинається iншою, кожна 

доводиться до максимального рiвня розвитку; до найвiддаленiших 

наслiдкiв... Це  зумовлює водночас i силу, i недолiки Достоєвського" 

[188,с.49]. 

Достоєвського зближує з  екзистенцiалiзмом зображення шляхiв та 

наслiдкiв людської свободи, зокрема, акцентування  уваги на  прiоритетностi  

свободи людини. Однак, на  думку Латинiної, екзистенцiалiзм  не  дослiджує  
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можливих наслiдкiв переродження свободи у  свавiлля.  Письменник  

намагається  знайти обмеження людської свободи поза людиною, у 

об'єктивно  iснуючих моральних законах, гарантом яких є Христос. Крiм 

того, на вiдмiну вiд фiлософiї iснування, яка розглядає свiт об'єктивованих 

соцiальних зв'язкiв несправжнiм, Достоєвський, не iгноруючи реально 

iснуючих протирiч  мiж особистiстю та соцiумом, намагається знайти, як  

вважає дослiдниця, реальнi шляхи подолання цього конфлiкту. Ще однiєю  

вiдмiннiстю, на думку  Латинiної, є вiра, на вiдмiну вiд екзистенцiалiзму, в 

можливiсть  знаходження трагiчного, але справжнього iснування в свiтi. 

Вмiння зберiгати на одному iдейному полi тенденцiї, що взаємовиключають 

одна одну - риса, яка, як  наголошує  дослiдниця, не притаманна 

екзистенцiaлiзмовi. Отже, "екзистенцiалiстський пiдхiд до Достоєвського 

неправомiрний тому, що  вiдкриває  лише  одну iз  сторiн його творчостi, 

лише трохи  вiдкриває Достоєвського, не охоплюючи всiєї глибини його 

iдей, якi динамiчно розвиваються... Можна сформулювати так: Достоєвський 

дiйсно багато дав  екзистенцiалiзмовi, але екзистенцiалiзм мало дає  

Достоєвському. Свiт iдей,  якi складають сутнiсть проблематики 

екзистенцiалiзму, не просто вужчий вiд свiту Достоєвського. Це лише одна 

iз площин в об'ємному свiтi... iдей великого  письменника. I дивитися на 

Достоєвського як на екзистенцiалiста - значить  вiдмовитися  вiд осягнення 

всього художнього та фiлософського багатства творчостi Достоєвського" 

[139,с.259]. 

Тому можна зазначити, що дослiдники відмічають, з одного  боку,   

iстотний  вплив iдей Достоєвського на фiлософiю iснування, а з  другого  

боку, однобiчне, спрощене, i, отже, хибне  використання  представниками 

екзистенцiалiзму iдей письменника. Перший пункт заперечень не викликає. 

Щодо другого висновку, то  тут  можна  зробити  декiлька  зауважень. По-

перше, представники будь-якої  духовної течiї не можуть повнiстю 
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використати  iдеї  одного свого попередника, в iншому  випадку така течiя 

не буде оригiнальним витвором, новацiєю.  Питання ж у тому,  чи  

отримують  цi  iдеї об'єктивне тлумачення у подальшому розвитку. По-

друге, на наш погляд, цей висновок  можна поширити бiльшою  мiрою на 

нерелiгiйний екзистенцiалiзм, нiж на релiгiйний (наразi, такий висновок не 

узгоджується з фiлософiєю Бердяєва), особливо, коли  розглядати 

екзистенцiалiзм як тип мислення, а не певний напрямок у фiлософiї. 

У  рiчищі основних думок  Латинiної та  Єрофеєва  написаний 

лист, який  було  надруковано у "Вопросах философии" пiд рубрикою "Iз 

редакцiйної пошти". Цей лист  присвячений порiвняльному аналiзу 

фiлософiї Достоєвського та Бердяєва i  надрукований пiд характерною  

назвою  "Блудний син Достоєвського".  Автор  листа В.Котельников 

вiдслiдковує iстотнi вiдмiнностi  мiж свiтом iдей Достоєвського та свiтом 

iдей Бердяєва. 

Перш за все, пiдкреслює  Котельников, центральною  фiгурою 

свiту письменника є Христос.  На пiдтвердження цього автор наводить 

вiдому цитату Достоєвського про те, що  краще залишитися з  Христом, який  

помилявся, нiж з абстрактно-холодною iстиною. Правду Христову 

письменник пов'язував з красою. Саме краса, яка втiлена через Христа, буде 

покладена в основу свiту. 

Бердяєв же,  на думку  Котельникова, намагається осмислити 

Христа  через Логос, Розум.  Тому теза Достоєвського про Христа для 

фiлософа начебто "залишається метафiзичною, вербальною, сухою та 

безплiдною" [127,с.176].  Окрiм цього,  в характеристику Христа Бердяєв  

вводить, за словами автора, прометеївський елемент, таким чином  

принижуючи  Бога та звеличуючи людину. 

Думка  Бердяєва про те, що  джерелом  свободи виступає  не Бог, а  

безосновне, що лежить поза Богом, а,  звiдси, свобода є первинною, 

приводить, як думає Котельников, до мiстичного анархiзму у свiтоглядi 
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Бердяєва, до бунту як такого проти  всiх iснуючих авторитетiв, до  схвалення 

дiонiсiйної оргiйностi як моменту творчого екстазу. 

Якщо  Достоєвський  аскетику,  "самоопрацьовування" вважав 

найбiльш  важливим  кроком до  свободи, то Котельников, цитуючи 

тенденцiйно  пiдiбранi  уривки iз творiв фiлософа, доходить висновку, що 

Бердяєв неприязно ставиться до аскетичної  смиренностi, а тому,  

критикуючи  iсторичне  християнство, проголошує Достоєвського (невiрно 

оцiнюючи проблему аскетизму в його творчостi), а услiд i себе, 

провiсниками неохристиянства. 

Аналiзуючи,  що є  первинним у Бердяєва та Достоєвського - саме 

життя або його сенс, - автор листа, на наш погляд, робить ту саму помилку, 

яку вiн приписував Бердяєву у  попереднiх абзацах свого  листа  (де 

критикував фiлософа за ототожнення  розумiння Христа Iваном 

Карамазовим з розумiнням Достоєвським). Котельников цитує вiдповiдь 

Олексiя Iвану Карамазову про те,  що тiльки пiсля того,  як людина 

полюбить життя, вона зрозумiє його сенс. Автор листа ототожнює цю думку 

Олексiя з поглядами письменника. 

Приписування  таких  рис Бердяєву, як вiдсутнiсть  почуття зв'язку  

з  родинним, огида до життя та iнше  дала  Котельникову пiдставу вважати 

особистiсть Бердяєва схожею з особистiстю Гераклiта.  Характеризуючи  

Гераклiта подiбним з Бердяєвим за своїм розумовим  складом i  видiляючи 

таку  характерну рису античного фiлософа як  автодидактизм, при цьому 

наводячи на пiдтвердження слова Дiогена Лаертського про те, що Гераклiт 

не був нiчиїм учнем,  автор  листа за  аналогiєю  переносить цю рису i на 

вдачу Бердяєва, який начебто не визнавав жодних авторитетiв у фiлософiї та 

виробляв  своє  вчення iз себе, тобто жодними стороннiми iдеями не 

скористався, навпаки, вiн скорiше нагадує своїми особистими рисами 
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персонажа Достоєвського - Ставрогiна. "Але ж нiхто не  вважає Миколу 

Всеволодовича  духовним  спадкоємцем його творця" [127,с.182]. 

На наш погляд, цей лист є хибним у своїх вихiдних установках. 

По-перше, Христу в творчостi Бердяєва присвяченi не менш пристраснi 

сторiнки, нiж у Федора Михайловича. Саме через явлення Христа, на думку 

фiлософа, Бог-отець iз деспотичного монарха перетворюється на Бога 

любовi та свободи. "Через народження сина у вiчностi, весь духовний рiд 

людини, вся численнiсть людська, i весь замкнений в людинi свiт, космос 

вiдповiдає на заклик Божої любовi, на Божу тугу за своїм iншим, за 

людиною" [68,с.134]. 

Вогонь, який несе людям  Христос, не можна  ототожнювати з 

прометеєвим, що  робить  Котельников.  Адже  Прометей викрав на Олiмпi 

вогонь i  принiс  його  людям з метою покращення їхнього життя, яке без 

свiтла та тепла, що давав вогонь,  перетворилося на злоденне  животiння. 

Фiлософ же наголошує на тому, що "Христос прийшов скинути вогонь з 

неба, i у вогнi згоряє все, що людям здавалося цiнним, згоряють всi 

побудованi ним царства" [40,с.115], тобто  вогонь  має  знищити свiт 

умовних цiнностей, якi люди сприймають як справжнi. При чому ж тут 

Прометей? 

По-друге, акцент на ворожому ставленнi i навiть бунтi проти  

аскетики та  християнської  смиренностi, який робить  автор листа, те ж не 

до кiнця розкриває сутнiсть цiєї проблеми. Дiйсно, фiлософ критикує 

iсторичне християнство за розглядання шляху святостi єдино можливим 

шляхом до Бога.  "Святiсть не єдиний дар Божий i не єдиний шлях до Бога" 

[69,с.397].  Проте фiлософ наголошує на тому, що  без  моменту 

аскетичного, тобто подолання в собi пристрастей,  нижчої людської  

природи неможливi нi релiгiя, нi творчiсть,  нi,  навiть, свобода людини. 

"Смиреннiсть є виходом iз  асфiкцiї свого замкнутого "я",  своєї затвердiлої 

самостi в дихання  свiтового життя... Смиреннiсть не тiльки не протилежна 
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свободi,  вона є  актом свободи...Святiсть є вищою духовною силою,  

перемогою над свiтом"  [40,с.110].  Отже,  про  неприязне ставлення до 

християнської аскетики не може бути i мови. 

Ще однiєю дискусiйною тезою листа є  думка про те, що  

висновком iз iдеї Бердяєва про первиннiсть свободи вiдносно  Бога у 

онтологiчному планi приводить його до  мiстичного  анархiзму. Безумовно,  

анархiчнi  елементи  присутнi  в  його  свiтоглядi (особливо на раннiх 

етапах). Однак це пов'язано скорiше з гострим  вiдчуттям  несправедливостi  

свiту  та рабства людини, що iманентно  наростає,  нiж  з недооцiнкою 

моральних, релiгiйних, особистих авторитетiв. Крiм того, свобода покладена 

поза  Богом, iмовiрно, для того, щоб, з одного боку, людина  мала  

можливiсть вибору, а, з iншого боку, при вiльному виборi людиною зла, 

вiдповiднiсть лягає не на Бога, а на людину. 

I, нарештi, думка про  те, що  Бердяєв  був  автодидактом, 

спростована, на наш погляд, у першому пiдроздiлi дисертацiї. 

 

 

1.2.3.Достоєвський та Бердяєв: проблема виправдання людини. 

Творчостi Достоєвського присвячені такі праці Бердяєва: книга 

"Свiтоспоглядання Достоєвського" (книга  написана за  курсом  лекцiй, якi 

прочитанi у Вольфiлi), роздiл "Великий iнквiзитор" iз книги "Нова релiгiйна 

свiдомiсть та громадськiсть", статтi "Одкровення про людину в творчостi 

Достоєвського", "Ставрогiн" та "Духи росiйської революцiї". 

Бердяєв пiдкреслював, що головною  проблемою творчої спадщини  

Достоєвського є  проблема людини, причому фiлософ вважав, що 

"Достоєвський не психолог, як стверджують звичайно, але пневматолог, 

духовидець. Створенi ним образи не творiння художньої фантазiї, а духи, якi 

викликанi iз глибини, якi мають профетичний,  пророцький характер..." 

[111,с.3].  Це  стверджував i сам Достоєвський: "Мене  звуть психологом: 
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неправда, я лише реалiст у вищому сенсi, тобто зображую всi  глибини душi 

людської" [99,с.65]. 

Фiлософ називає духами  лiтературних  героїв  письменника, тому 

що, по-перше, вони насправдi, як вважає Бердяєв, не можуть iснувати в  

дiйсностi, а,  по-друге, логiка  розвитку характеру пiдпорядкована 

розкриттю  основної  iдеї твору, а все iнше,  як побутовi описи, пейзажi 

природи не мають самостiйного значення. Якщо, вважає фiлософ, основним 

центром тяжiння є Версилов у  "Пiдлiтку" та Ставрогiн у "Бiсах", Iван  

Карамазов у "Братах Карамазових", навколо яких утворюється  "вихор 

пристрастей людських стосункiв" [31,с.43], то вiд Олексiя  Карамазова та 

князя Мишкiна ("Iдiот") сходить рух до iнших людей. Кожний твiр 

письменника - генiальний експеримент над  природою  людини: "Пiдлiток", 

"Iдiот", "Брати Карамазови" - проблема  людської  множинностi, стосункiв, 

кохання людини, "Записки iз пiдпiлля" - проблема роздвоєння особи, 

"Злочин та покарання" - експеримент Раскольникова над власною природою, 

над собою, "Бiси" -" доля  людини, яка  вичерпала  свої  сили  у безмiрностi 

своїх прагнень"[154,с.219]. 

"Людина є таємницею" [100,с.63],  яку  не  можна  розгадати 

внаслiдок її антиномiчностi. Двоїстiсть лежить в  самiй онтологiї людини, в 

її серцi. "Полярнiсть, антиномiчнiсть  iде до самої глибини людської 

природи...Достоєвський не споглядає спокою - вічності у глибині ... Не 

тільки в тілесному та душевному плані вiдбуваються бурхливi зiткнення  

полярних протилежностей, але i в планi духовному... Це дуже суттєво для  

антропологiї та онтологiї Достоєвського" [31,с.51-52].  На думку Бердяєва, 

письменник  став  творцем та  речником  нової антропологiї, де аналiзу 

пiдлягає нова людина - людина постгуманiстичної епохи.  Внаслiдок 

руйнацiї iдеї про релiгiйнi витоки особи, свiт  людини розпався на багато 

свiтiв, образ  людський  множиться, губить свою окресленiсть, що  

приводить  до  виникнення проблеми пiдпiльної людини, людини з думками, 
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якi двояться. Виникає четвертий вимiр людини - її iррацiональнiсть. Тема 

двiйництва  розглянута письменником у "Двiйнику" ("поява  двiйника  

ставить  перед людиною питання про конкретнiсть її  реального  iснування" 

[202,с.25]). Письменник  прослiдковує  вiддiлення маски вiд персонажа та 

боротьбу протилежних за своїми  орiєнтацiями початкiв у свiдомостi, що 

розглядається персонажем як  вiддiлення вiд себе  гiршої частки своєї 

сутностi. 

Проблема пiдпiлля аналiзується Достоєвським у "Записках iз 

пiдпiлля".  Саме  там  виникає  думка про те, що в глибинi душi знаходиться 

темне, iррацiональне, що шлях пiдпiлля  починається з крайнього 

iндивiдуалiзму, з бунту проти зовнiшнiх несприятливих обставин. 

"Пiдпiльна людина заперечує  будь-яку органiзацiю загальної гармонiї та 

благополуччя" [31,с.148]. 

Фiлософ А.Штейнберг так коментує тему пiдпiлля у  

Достоєвського. Моделлю внутрiшнього свiту  людини є трикутник, 

верхiвкою  якого  виступає  самосвiдомiсть, лiвий кут - феноменальний свiт  

необхiдностi, а  правий кут - свiт  свободи. Якщо iдеї необхiдностi та 

свободи не можуть спiвiснувати в одному просторi, то верхiвка, 

самосвiдомiсть роздвоюється.  "Так цей трикутник, справдi трагiчний 

трикутник стає у свiтоглядi Достоєвського питанням найпершої ваги.  

Потрiбно його сконструювати" [209,с.194-195]. 

Одним iз виразiв антиномiчностi людини є її  почуття, зокрема, 

кохання. Достоєвський пiдкреслює, на думку фiлософа, трагiзм кохання, 

розкриває в коханнi два початки: безодню насолоди та безодню спiвчуття. 

Проблема людини пов'язана також з  проблемою  свободи. Всi його 

твори, зауважує Бердяєв, присвяченi аналiзу шляхiв  людської свободи. 

Раскольников, Ставрогiн,  Iван  Карамазов, якi поставленi в досить  жорсткi  

умови - усвiдомлення  неминучої, i, отже, трагiчної безоднi мiж собою та  

свiтом, iдуть на експеримент заради осягення меж людської свободи. 
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Можна видiлити в концепцiї Достоєвського два види свободи. 

Перша свобода, яка лежить на початку шляху та друга,  що лежить у  

кiнцi."...Iснує не  одна,  а  двi свободи, перша та остання, свобода добра та 

зла та свобода в добрi,  або  свобода iррацiональна i свобода в розумi" 

[31,с.57]. 

Ядро свободи знаходиться в дусi, i тому вона  не детермiнована 

природним свiтом. Тому людина може почувати себе вiльною в умовах 

зовнiшньої несвободи, i,  навпаки,  при сприятливих зовнiшнiх умовах бути 

пiдкореною власною нижчою природою. Пiдкоритися власнiй нижчiй 

природi - це значить плисти за течiєю своїх власних бажань. Зосiма,  

персонаж "Братiв Карамазових" виступає проти розумiння свободи як 

задоволення всiх потреб, проти тиранiї речей та звичок. На пiдтвердження 

цього Зосiма  розповiдає iсторiю "борця за iдею", який, знаходячись у 

в'язницi i не маючи там тютюну, мало не зрiкся своєї iдеї.  Тиранiя речей 

приводить до тиранiї накопичення та багатства.  "Достоєвського непокоїв  

"феномен багатства",  його  розтлiнний  вплив на  людину"[120,с.75]. 

Своєрiдним вирiшенням цiєї  проблеми  для  iндивiда Зосiма 

вбачає в iнститутi "старецтва". Людина, яка обрала для себе духовного 

вчителя - старця, на певний час позбавляє  себе свободи з тим, щоб 

навчитись долати свою нижчу природу,  егоїзм та егоцентризм i досягнути 

справжньої свободи. 

Людина може проявляти свою свободу через бунтарство.  Тема 

бунтарства  пов'язана з  проблемою  свавiлля, з протиставленням себе 

суспiльству. У зв'язку з цим Є.Скобцова так  характеризує творчiсть 

Достоєвського: "...основною  трагедiєю,  яка є вiчною темою всiх романiв 

Достоєвського, є навiть не трагедiя свободи, а трагедiя людського свавiлля. 

Людське свавiлля протиставляється  ним  свiтовому  порядку" i 

далi:"...Людинi для її iснування абсолютно необхiдна свобода.  Поза  

свободою  вона почуває себе клавiшею, штiфтиком. В iм'я свободи вона 
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жертвує  розважливiстю i зиском... i на цьому правильному i по сутi 

благодатному шляху чекає її перша i страшна спокуса. Вiд свободи вона 

переходить у свавiлля, вона позбавляється  здатностi  кiнцевого вибору i 

робиться iграшкою протилежних сил, якi  борються  в нiй" [164, с.16,18-19]. 

Людина, яка дає волю злу i забуває про вiдповiдальнiсть та 

обов'язок, якi нерозривно пов'язанi iз свободою вибору, стає на шлях  зла,  

злочину.  Як  стверджує  Бердяєв,  у  такому випадку, "шлях свободи 

переходить у свавiлля, свавiлля  веде до зла, зло - до злочину" [31, с.69]. 

Нижчим проявом свавiлля є вбивство iнших людей (приклад -  

Раскольников), вищим -  самовбивство (Кирилов). Переродження свободи у 

свавiлля стає неминучим внаслiдок вiдкидання iдеї Бога, що, в свою чергу,  

приводить до загибелi людини. Тому, якщо "...немає зв'язку людської 

свободи iз свободою божественною, то немає i свободи.  Якщо  все 

дозволено людинi, то свобода людська переходить у  рабство у самого себе. 

А рабство у самого себе знищує людину" [31,с.62]. Отже, замiсть шляху 

бунту, свавiлля письменник пропонує iнший шлях - шлях самоприборкання 

через релiгiйну правду.  "Бунту Достоєвський протиставляє iдеї 

християнської смиренностi,  братолюбства i самовдосконалення. Вiн 

пропагує цей  шлях, вважаючи його єдино можливим" [99,с.111]. 

Для людини найвiдповiдальнішим i найхвилюючим моментом стає 

проблема повсякчасного вибору i усвiдомлення того, що при виборi  однiєї  

альтернативи всi iншi, нереалiзованi, так i залишаються можливостями i, 

отже, несе вiдповiдальнiсть за їхню нереалiзацiю. Тому людина при виборi 

повинна вiдкинути всi  спокуси i протистояти всьому поганому, що є  в  

свiтi, зберегти краще в собi, свiй дух - образ Бога. Як пiдкреслює  

Достоєвський, "роблячи  людину  вiдповiдальною,  християнство тим самим 

визнає i свободу її. Роблячи  ж  людиною  залежною вiд кожної помилки  в 

устрої суспiльному, вчення про середовище доводить людину до досконалої 
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безособовостi, до досконалого визволення її вiд усiлякого морального 

особистого обов'язку, вiд усiлякої самостiйностi,  доводить  до  мерзенного 

рабства, яке тiльки можна уявити"[97,с.16]. 

Проблема свободи, спокуси i  пов'язана  з цим проблема зла та 

теодицеї  розкрита  в  "Братах Карамазових", зокрема, в поемi "Великий 

iнквiзитор", яка була розказана Iваном Карамазовим. Дух Великого 

Iнквiзитора,  як  стверджує Бердяєв, живий там, де вiддають перевагу щастю, 

а не свободi. В поемi двi дiючі особи - Христос,  який  "найбiльше  дорожив 

свободою, вiльною любов'ю людини" [153,с.221] та Антихрист,  великий  

iнквiзитор Севiл'ї, який  "обiцяє  людям щастя, але передусiм, зневажає 

людей, тому що  не  вiрить, що  вони в силах винести тягар свободи, тому 

що гiднi вiчностi" [153,с.223]. Великий iнквiзитор вважає, що саме вiн 

любить людей, тому що вiн  робить  за них вибiр. Спираючись на недолiки 

та слабкiсть людини,  Антихрист  пропонує людям три спокуси. "Великий 

Iнквiзитор  визнає людство нездатним до християнської свободи, i в цьому  

його  вихiдна  точка" [109,с.253-254]. 

Бердяєв так тлумачить символи цих спокус. Першою  спокусою є 

перетворення каменiв у хлiби. Христос пропонує людям хлiб небесний. За 

ним, за таким його гаслом пiде невелика купка людей, як вважає Антихрист. 

"...Великий Iнквiзитор так зневажає людей, так не  вiрить у вищу природу 

людини, що лише небагатьох вважає здатними  пiти  шляхом вищого смислу 

життя, завоювати вiчнiсть, не спокуситися хлiбом земним, полюбити 

передусiм хлiб небесний" [153,с.226].  Для  Антихриста iснує лише людське 

стадо, яке викликає жалiсть. Як слушно  зауважує В.Табачковський, "у 

"Братах Карамазових" така свобода передбачає звiльнення  iнших вiд 

вiдповiдальностi, а заодно, й вiд свободи" [189,с.92]. За цiєю поблажливiстю 

до слабкостi людей i стоїть, на думку Бердясва, перша спокуса. 
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Другою спокусою  виступає  створення чудес, таємниць,  якi силою 

свого зовнiшнього авторитету  поневолюють людей.  Христос не хотiв  вiри,  

яка  грунтується на примусi чуда. Чудо повинно вiдбутися у результатi 

вiльного з'єднання, вiльної любовi з Богом. Як пiдкреслює сам 

Достоєвський, "повна  свобода вiросповiдань i свобода совiстi є духом 

справжнього християнства.  Повiр вiльно - ось наша формула. Не зiйшов 

Господь з хреста,  щоб насильницьки впевнити зовнiшнiм чудом, а хотiв 

саме свободи совiстi " [99,с.80-81]. У запереченнi того,  що  людина може 

вiльно брати Бога i у з'єднаннi з ним спастися, мiстилася  друга спокуса. 

Нарештi, третьою спокусою є створення земних царств: "Христос  

вiдхилив  спокушування земним царством, абсолютною державою,  визнав  

поклонiння царю земному зрадою царю небесному..." [153,с.230]. Це шлях 

людської влади, обожнення  держави як кiнцевого устрою  людства,  який  

виступає  третьою  спокусою. Однак "тисячолiтнiй досвiд останнього 

(людства - I.С.), вся  його iсторiя, на яку посилається кардинал, не можуть 

пiдтвердити його думки про згубнiсть свободи, бо не  вичерпанi всi 

можливостi людства" [11,с.104]. Iсторiя людства, вважає  Бердяєв, має 

продовження тiльки у разi подолання цих трьох  спокус, але  знову-таки, 

вiльно, а не примусово. 

Отже, головне, що повинна обрати людина - це свобода. Людина 

може розглядатися вiдповiдальною, моральною i т.i.,  якщо вона є вiльною. 

Якщо ж людина розглядає свободу як  вседозволенiсть, вона стає на хибний 

шлях, шлях зла.  Поза людиною немає добра або зла, однак критерiй їх 

лежить поза людиною, у Христi, боголюдинi. 

Якщо ж людина вiдкидає Христа, то вона у своїй  могутностi стає 

людинобогом. Для доведення, що вона насправдi є такою, людинобог  

повинен  довести, що його воля нiчим не обмежена,  вiн нiчого не боїться - 

особливо смертi - чужої або своєї, бо немає вищого, немає  того, хто би це 
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заборонив. Iнквiзитор, не дивлячись на його показовий демократизм, теж  

виступає  людинобогом, тому що для самого Антихриста - його  шлях,  як це  

не парадоксально,  це  шлях  небагатьох обраних, яким належить  спокусити 

людство i закрити шлях до правди Христової. 

Який  сенс  життя  пропонують людинi Христос та Антихрист? 

Антихрист -  щастя, Христос - вiльне  самовдосконалення  особи, яке 

нерозривно пов'язане з стражданням. Наша епоха  обрала шлях Антихриста, 

вважає Бердяєв. "Але саме у втраченнi одвiчних iдеалiв,  великих  думок, у 

вiдсутностi вищої iдеї, вищого смислу, вищої мети життя... бачив 

Достоєвський корiння та  головну причину духовних хвороб свого часу" 

[189,с.11]. 

Iстинним джерелом  нового гуманiзму є  "вища iдея", вiра в 

безсмертя душi. У "Щоденнику письменника"  Достоєвський наголошує, що 

"без "вищої iдеї" не може iснувати нi людина, нi нацiя. А вища  iдея на землi  

лише одна, i саме - iдея  про безсмертну душу  людську, бо  всi iншi "вищi 

iдеї" життя, якими  може бути жива людина, лише з неї однiєї випливають... 

iдея про безсмертя - це  саме  життя, живе життя, її кiнцева формула i  

головне джерело iстини та вiрної свiдомостi для  людства" [98,с.49-50]. 

Вiра в безсмертя лежить в основi переоцiнки Iваном Карамазовим 

проблеми зла. Для того, щоб користуватися свободою, пояснює  

Достоєвський  в "Братах Карамазових",  люди повиннi  нести 

вiдповiдальнiсть за  вибiр зла чи добра. Отже, зло, як i  добро має 

онтологiчну реальнiсть. Для письменника,  зауважує Бердяєв, зло нiколи не 

може розчинитися, взагалi зникнути. "Бог та  диявол борються в самих 

глибинах людського духу. Зло має глибинну, духовну природу... Якщо б 

Достоєвський розкрив до  кiнця вчення про Бога, про Абсолют, то вiн  

змушений  був  би визнати полярнiсть самої божественної природи" 

[31,с.52]. 
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Iван Карамазов заперечує "iстину" та "гармонiю",  якi спираються  

на  зло, тобто  заперечує  онтологiчну реальнiсть  зла (особливо при 

обговореннi страждань невинних дiтей).  Iван вiдкидає Христову правду, 

майбутню гармонiю, розумiючи,  що слiдувати вченню Христа буде лише 

меншiсть людей. Можна погодитися з точкою зору Iвана Карамазова, яку, 

найбiльш iмовiрно, подiляє i сам Достоєвський, що теодицея, яка будується 

на  сьогоднiшньому злi заради майбутнього добра, гармонiї i  заради  якої в 

сьогоденнi повсякчасно гинуть люди, i навiть дiти, не варта того i є 

несправедливою. Однак, коли Iван Карамазов  обирає шлях Великого 

Iнквiзитора,  людинобога,  упевнюючись у слабкостi людини, то тут вiн 

iстотно розходиться з  Достоєвським. Iван  задає питання: чи варто 

пiзнавати, робити вибiр мiж добром i злом, якщо це коштує хоча б однiєї 

сльозинки дитини? Бердяєв так  формулює цю дилему: "У свiтi так багато 

зла та страждань, i в  свободi - вся гiднiсть свiту та гiднiсть людини. 

Уникнути  зла та страждання можливо лише цiною заперечення  свободи. 

Тодi свiт  був би примусово добрим та щасливим. Але вiн позбувся би своєї 

богоподiбностi: бо богоподiбнiсть - передусiм у свободi" [31,с.67]. 

Отже, "...зло повинно бути викорiнено та випробувано, через зло 

щось вiдкривається, воно також шлях" [63,с.88]. Зло отримує реальне 

iснування в людинi i тiльки людина за нього вiдповiдальна. 

Бердяєв видiляє три шляхи гармонiї,  якi окресленi  в творах 

Достоєвського: 1) гармонiя та рай без свободи, i, отже, без трагедiї, без 

творчостi, 2) гармонiя, яка  куплена  цiною страждань та смертей багатьох 

попереднiх поколiнь, 3) гармонiя через страждання та свободу, в яку 

увiйдуть всi люди, що жили на Землi. На думку фiлософа, Достоєвський 

сповiдав саме  третiй шлях. 

Однiєю iз проблем сучасної людини була, як вважає Достоєвський, 

проблема вiдриву вiд народу, проблема вiдщепенця, позицiю якого 
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письменник рiзко критикував пiд кутом зору напрямку, який отримав назву 

"грунтiвництва". Письменник був, на думку Бердяєва, своєрiдним 

народником, що обожнює народ. "Справжнiй соцiальний та культурний 

розвиток, по сутi, завжди є дiяннями народними. Саме вiдривом вiд народу 

пояснює Достоєвський появу в росiйському суспiльствi розповсюдження 

типу людей, якi почувають себе зайвими у себе на батькiвщинi i скрiзь, 

роблячись блукачами, мандрiвниками, мрiйниками... Отака бiльшiсть героїв 

Достоєвського" [206,с.41].Бердяєв не сприймав iдеї "релiгiйного 

народництва" та у своїх поглядах координально розходився з ним. 

Одним iз духовних винаходiв Достоєвського є, за Бердяєвим, 

розумiння  соцiалiстичної  iдеологiї  як рiзновиду релiгiї, але релiгiї хибної у 

своєму пiдгрунтi:  соцiалiзм намагається обожнити людину та її кiнечне 

життя.  Однак  якщо люди не визнають чогось вищого, то вони починають 

триматися  один за одного. Але таке братство за необхiднiстю не є 

справжнiм,  тому що у людей, як  вважає  письменник,  внаслiдок  

вiдпадiння  вiд вiри  домiнує  "я", а не "ми".  Достоєвський апелює до народу 

i  вiрить у народ як носiя iстинної християнської релiгiї.  Бердяєв же вважав, 

що тiльки особа та духовне вiльне братство  особистостей є виразником 

Христової правди. 

Ще одним пунктом розходження була тема теократiї. Достоєвський  

виступав  за  майбутню теократiю, фiлософ же "київського кола" вважає, що  

теократiя  на  землi - це нонсенс, це спокуса обожнити державу, хай навiть i 

на чолi з духовним пастирем.  

Отже,  Достоєвський  виступає  одним iз найбiльш впливових 

предтеч  iррацiоналiстичної  фiлософiї антропологiчного спрямування. 

Письменника можна вважати представником екзистенцiалiзму як певного 

типу мислення. Бердяєв у своїй антроподицеї органiчно  продовжує  тi iдеї,  

якi  становлять духовне ядро творчостi Достоєвського: проблема зла, 
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проблема  iррацiональностi людини, проблема теодицеї, проблема свободи, 

проблема страждання та любовi, нове тлумачення християнських iстин, 

тлумачення соцiалiзму як рiзновиду релiгiї. Однак такi iдеї спадщини 

Достоєвського, як  грунтiвництво, релiгiйне народництво, можливiсть  

теократiї стали предметом критики фiлософа. 

 

       

1.3. Бердяєв про предмет, метод та завдання фiлософiї 

 

Аналiзуючи проблему антроподицеї у  творчостi  Бердяєва, не 

можна обминути питання про розумiння мислителем завдань фiлософiї. 

Проблема предмета, методу та ролi фiлософiї у суспiльствi найбiльш 

детально аналiзувалося у таких працях фiлософа: "Фiлософiя свободи", 

"Сенс творчостi", "Про призначення людини", "Я та свiт об'єктiв", 

"Самопiзнання". Аналiзуючи цю тему, можна видiлити декiлька пунктiв: 

 

 

1.3.1. Предмет та основнi проблеми фiлософiї за Бердяєвим. 

Необхiдно пiдкреслити, що Бердяєв шукає специфiку  фiлософського знання 

у порiвняннi та спiвставленнi з такими формами духовної дiяльностi 

людини, як релiгiя, мистецтво та особливо наука. Крiзь всю свою творчiсть 

фiлософ проносить думку про протилежнiсть фiлософiї та науки за 

предметом та методами  осягнення дiйсностi. Це протиставлення  фiлософiї  

та науки як соцiальних феноменiв  Е.Соловйов  вважає  рисою, що є 

найбiльш характерною для фiлософiї екзистенцiалiстiв [див. 170,с.110]. 

Наука, на думку фiлософа, є пiзнанням людини i свiту через 

необхiднiсть [див.175,с.80]. Наука як форма знань носить пристосувальний 

характер, а тому має безумовну прагматичну цiннiсть, однак iстотним 

недолiком багатьох сучасних напрямкiв фiлософiї є намагання побудувати 
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наукову фiлософiю, пiдгрунтям якої є радикальний сцiєнтизм, 

гiпертрофований логiцизм. Таке намагання фiлософ вважає абсурдом. 

У сучаснiй фiлософiї, як вважає Бердяєв, загублене вiдчуття 

таємницi, фiлософiя розiрвала зв'язок з джерелами свого розвитку, якi 

мiстяться в релiгiї. "Релiгiя є життєвою основою фiлософiї, релiгiя живить 

фiлософiю реальним буттям" [69,с.12]. Однак це не означає, що фiлософiя 

повинна бути пiдпорядкованою релiгiї та знаходитися у такому ж становищi, 

в якому вона перебувала у середньовiчнiй культурi - бути служницею 

теологiї. Релiгiя - це одкровення Бога, на вiдмiну вiд фiлософiї, яка є 

пiзнанням людини, що причетна до Свiтового Розуму. 

Акцентуючи увагу на тому, що мистецтво та фiлософiя мають 

багато спiльних рис, фiлософ, однак, звертає увагу на одну iстотну 

вiдмiннiсть мiж двома формами духовної дiяльностi людства: на їх кiнцевий 

результат - сума iдей (фiлософiя) та сума художнiх образiв (мистецтво). 

Отже, Бердяєв наголошує на унiкальностi фiлософiї. 

У чому ж полягає специфiка фiлософського пiзнання? По-перше, 

фiлософське пiзнання завжди iндивiдуально-емпiричне, тому що грунтується 

на особистiсному досвiдi фiлософа, воно обмежене кiнцевiстю суб'єкта 

фiлософiї. "Фiлософiя повинна стати свiдомо органiчною, поновити 

органiчнiсть, яка властива мисленню початковому, але яка збагачена вищою 

свiдомiстю, що увiбрала в себе всi завоювання прогресу, який диференцiює" 

[45,с.416]. 

Кожна людина має  потенцiйнi  можливостi  дослiдити тiльки 

окремi  променi пiзнання,  однак лише  небагатьом обраним  вони 

вiдкриваються вперше. Всi iншi думки - це переробка, синтез чужих думок 

та кристалiзацiя своїх. 

По-друге, фiлософське пiзнання є найбiльш  трагiчним внаслiдок 

того, що в процесi взаємодiї 3-х елементiв пiзнання - людини, Бога та 
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природи - вони соцiалiзуються у  рiзнi структурнi об'єднання і виступають 

вiд iменi Бога,  природної необхiдностi (законiв) або всiх людей.  В силу  

цього в iсторiї вiдбувається напружено  драматичний  конфлiкт мiж 

фiлософiєю, з одного боку, та наукою i релiгiєю, з iншого. 

Для Бердяєва протягом всього його життя було актуальним 

питання критерiю або ознак, за допомогою яких можна вiдшукати справжню 

фiлософiю та викрити хибну. На трагiчнiсть фiлософiї як одну iз ознак 

iстинної фiлософiї (яка виступає навiть критерiєм подiлу всiх фiлософських 

напрямкiв) Бердяєв звертає увагу в своїй  раннiй роботi - збiрцi статей - "Sub 

specie aeternitatis". Трагiчнiсть фiлософiї зумовлюється трагiчнiстю буття, 

яка, в свою чергу, випливає iз aнтиномiчного дуалiзму життя, iз конфлiктiв, 

якi людським шляхом у межах земного життя та природними методами 

подолати неможливо. Та фiлософiя, пiдкреслює мислитель, яка визнає 

трагедiю феноменом свiту, трансцендентна та метафiзична. Протилежний 

фiлософський напрямок належить до позитивiстської фiлософiї, навiть якщо 

це iдеалiстична система. Бердяєв наводить приклади прояву трагедiї в життi: 

1) трагедiя смертi (нереалiзоване прагнення до безсмертя), 2) трагiзм 

кохання (нероздiлене кохання, ревнощi та iн.), 3) трагiзм пiзнання (приклад - 

фiлософське пiзнання), 4) трагiзм свободи (неможливiсть досягти iдеалу та 

втiлення цього iдеалу свободи у життi) [див.77, с.37-39]. 

В пiзнiх роботах фiлософом окреслено ряд ознак, якi розташованi 

по парах. У книзi "Я та свiт об'єктiв" Бердяєв видiляє 9 таких ознак, у роботi 

"Досвiд есхатологiчної метафiзики" - 7 : вибiр однiєї iз ознак, як вважає 

мислитель, дає змогу вiднести ту або iншу фiлософську систему до двох 

головних напрямкiв: 1) "примат свободи над буттям або примат буття над 

свободою" (iнший варiант - фiлософiя свободи та фiлософiя 

детермiнiстична), 2) примат екзистенцiального суб'єкта над об'єктивованим 

свiтом або протилежне (варiант - фiлософiя суб'єкта та фiлософiя об'єкта), 3) 
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дуалiзм або монiзм (фiлософiя дуалiстично-плюралiстична та фiлософiя 

монiстична), 4) волюнтаризм або iнтелектуалiзм (такої ознаки у другому 

варiантi немає), 5) динамiзм або статизм, 6) творчий активiзм або пасивна 

споглядальнiсть (у другому варiантi об'єднанi п'ята та шоста ознаки - 

"фiлософiя творчо-динамiчна або фiлософiя статично-онтологiчна"), 7) 

персоналiзм або iмперсоналiзм,  8) антропологiзм або космiзм (у другому 

варiантi вiдбулося об'єднання сьомої та восьмої ознак - "фiлософiя 

персоналiстична, фiлософiя особи та фiлософiя унiверсально-загального), 9) 

фiлософiя духу та натуралiзм (повторення у другому варiантi) [див.68,с.239-

240 та 71,с.190]. Крiм того, у другому варiантi присутня ще одна ознака, якої 

немає в першому варiантi - фiлософiя есхатологiчна, фiлософiя перервностi 

та фiлософiя еволюцiйна, фiлософiя неперервностi. Комбiнацiя цих ознак, як 

пiдкреслює Бердяєв, i складає будь-яку фiлософську систему. Своєму 

вченню вiн приписував першу ознаку iз всiх пар. 

Основною проблемою фiлософiї, є, нa думку Бердяєва, людина. "Я 

би так формулював свою точку зору: фiлософiя антропоцентрична i не може 

бути iншою, але саме людина не є антропоцентричною, i тому тiльки в 

людинi i через людину пiзнається iстина, а не вiдкриваються людськi стани" 

[51,с.47]. У самiй свiдомостi людини, яка мiстить вiдблиск абсолютного 

буття, закладена можливiсть фiлософування, фiлософське пiзнання - це 

також пiзнання сенсу, сутностi всього iснуючого, яке сумiрне, мiркує 

фiлософ, з людським iснуванням. "Саме в людському iснуваннi 

розкривається сенс буття" [41,с.23]. Тому можна погодитися з Ю.Iвонiним, 

який писав, що "у концепцiї М.О.Бердяєва принцип антропологiзму... 

забезпечує для суб'єкта фiлософського пiзнання самоочевиднiсть та 

беззаснованiсть його дослiдження" [112,с.219]. 

Однак у самому антропоцентризмi криється суперечнiсть - вiн має 

двоїсту природу: з одного боку, людина створена за образом i подобою 
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Божою, з iншого, пiдкреслює Бердяєв, людина завдяки кiнцевому тiлесному 

iснуванню обмежена i накладає цю обмеженiсть, свою недосконалiсть на 

субстанцiйнi характеристики цього свiту. Такi фiлософськi течiї як емпiризм 

та позитивiзм, роблять об'єктом свого аналiзу тiльки нижчу, природну сферу 

людини - її вiдчуття, її свiтосприйняття. Протилежнi фiлософськi течiї - 

рацiоналiзм i, зокрема, неокантiанство, вважають, що сутнiсть людини 

полягає в iнтелектi, в розумi i тому вони, на думку мислителя, отримують 

перекручений образ людини. Завдання ж фiлософiї полягає в тому, щоб 

розкрити нову, духовну природу людини. 

Бердяєв наголошує на тому, що треба побудувати фiлософську 

антропологiю як основу нової справжньої фiлософiї. Тi науки, що 

безпосередньо вивчають людину, пiдходять до об'єкта свого вивчення з 

певних часткових позицiй. Внаслiдок цього, такi "дослiдження про людину 

жодної таємницi про людину не розв'язали i фiлософської антропологiї не 

будували" [40,с.54]. Iснуюча антропологiя як наука, використовуючи 

археологiю, бiологiю та iншi науки, дослiджує антропогенез, бiологiчну 

сутнiсть людини, тодi як "фiлософська антропологiя розглядає людину в 

аспектi її буття в цiлому як особливу онтологiчну реальнiсть, крiзь призму 

якої намагається пояснити життя, розвиток суспiльства, увесь свiт. Цiльна 

(тотальна) людина, єднiсть людської сутностi стає центром фiлософського 

дослiдження" [167,с.280]. 

Бердяєв, розглядаючи фiлософiю М.Шелера, погоджується на його 

типологiю iснуючих антропологiчних вчень: 1) єврейсько-християнська 

антропологiя (акцент на наявнiсть двох природ в людинi - нижчої та вищої), 

2) антично-грецька (людина як передусiм розумна iстота - iдеалiзм), 3) 

природно-наукова (людина як еволюцiйний здобуток природи - 

натуралiстичний еволюцiонiзм), 4) декаденс, який розглядає "виникнення 

духу, як бiологiчний занепад, ослаблення життя" [40,с.56]. 
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Людина як природна iстота не може сама створити розум та вищi 

цiнностi. В iдеалiстичнiй античнiй фiлософiї залишається незрозумiлим, як 

поєднується в людинi її природа та розум. Теорiя еволюцiї теж 

неспроможна, говорить Бердяєв, створити справжню антропологiю, тому що 

пояснює стан сучасної людини як продукт еволюцiї, як тимчасове явище 

природи. 

Теорiя декадансу, яка покладена в основу сучасної психологiї, 

психопатологiї та психоаналiзу, розглядає людину як хвору iстоту внаслiдок 

сучасного стану суспiльства - цивiлiзацiї, яка створила в людськiй психiцi 

хворобливий конфлiкт мiж свiдомiстю та несвiдомим. 

Крiм того, Бердяєв видiляє ще один тип сучасних антропологiчних 

вчень, який вiдсутнiй в типологiї М.Шелера - соцiологiчне вчення про 

людину, засновниками якого стали К.Маркс та Е.Дюркгейм (це вчення, як 

вважає фiлософ, в Європi в ХХ ст. набуло найбiльшої популярностi). За цiєю 

теорiєю, людина є творцем знарядь виробництва i продуктом суспiльних 

вiдносин. Це вчення наголошує на тому, що все цiнне в людинi отримане 

нею вiд суспiльства. 

Треба сказати, що ця типологiя страждає схематизмом оцiнок. Так, 

в iдеалiстичнiй античнiй фiлософiї, особливо в еллiнiстичний перiод, 

iснували рiзнi напрямки щодо розумiння людини, хоча домiнуючим був 

вищеозначений. Щодо соцiологiчного вчення, то його слабкiсть, на думку 

дисертантки, полягає в iншому: неможливостi пояснити акт одномоментного 

виникнення свiдомостi (для створення знарядь) та мови (як умови 

спiлкування та iснування будь-якої спiльностi), неспроможностi пояснити 

наявнiсть закладених потенцiй в людинi з позицiй цього вчення. 

Розгляд антропологiчних вчень, на думку Бердяєва, є неповним, 

якщо не проаналiзувати концепцiї таких фiлософiв як С.К'єркегора та 

Й.Бахофена, Г.Когена та М.Гартмана, якi внесли новi iдеї щодо розумiння 
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сутностi людини. Як основну ознаку значущостi людини, датський фiлософ 

К'єркегор видiляє безпричинний страх, жах перед таємницею буття. 

Далi Бердяєв аналiзує антропологiю маргбургської школи 

неокантiанства в особi Когена. Коген розглядає дуалiзм природного та 

етичного в людинi, надаючи пальму першостi етичним нормам. Тому 

людина виступає у вченнi Когена не як дiйсно iснуюча iстота, а як належна, 

та, що повинна бути. 

М.Гартман - нiмецький фiлософ, засновник "критичної онтологiї", 

захищає у своїй фiлософiї свободу та творче призначення людини, 

пiдкреслює Бердяєв. На думку Гартмана, особа є пунктом перехрещення 

онтологiчного та аксiологiчного, свободи та волi Бога. Однак, виходячи iз 

його вчення, є незрозумiлим, як у людини з'являється потенцiя свободи та 

можливiсть творити цiнностi, що є, на думку Бердяєва, надлюдськими 

сутностями. 

Отже, робить висновок фiлософ "київського кола", до наших часiв 

iснувала лише одна справжня антропологiя - християнська. В основу цiєї 

антропологiї покладено двi iдеї: 1) людина створена за образом та подобою 

Божою, 2) Iсус Христос поєднує природу людини та Бога. Вiн явився в цей 

свiт боголюдиною. Iснують деякi вiдмiнностi у розумiннi людини у 

католицькiй, православнiй та протестанськiй антропологiї. Аналiз 

традицiйного теологiчного тлумачення догмата про "первiсний грiх" показує 

близькiсть православної та католицької позицiй з цього питання. У людинi 

визнається наявнiсть внутрiшнiх сил, спираючись на якi вона, за допомогою 

божої благодатi, може врятуватись. Однак православна антропологiя, за 

фiлософом, хоча ще недостатньо розроблена, але пiдкреслює, що в актi 

грiхопадiння вища, духовна сторона людської природи не зникає, i людина 

має можливiсть отримати прощення через можливiсть єднання з Богом. Це 

єднання отримало назву Боголюдства. Протестантська ж формула 
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"первiсного грiха" стверджує абсолютне ушкодження людини в результатi 

грiхопадiння та її повну безпораднiсть, немiчнiсть у справi спасiння. 

Не дивлячись на це, християнська антропологiя ще не зробила, 

наголошує фiлософ, висновку про те, що основною людською рисою 

виступає можливiсть творення свiту. Людина може творити тiльки тодi, коли 

вона є вiльною iстотою. Гарантом iснування свободи виступає Бог. Тому, 

робить висновок Бердяєв, "проблема людини не може бути пiдмiнена нi 

проблемою суб'єкта, трансцендентної свiдомостi, нi проблемою душi, 

психологiчної свiдомостi, нi проблемою духу, нi проблемою iдеальних 

цiнностей, iдей добра, iстини, краси та iн... В людинi перехрещуються всi 

кола буття... Початок надлюдський є конститутивною ознакою людського 

буття" [40,с.55]. Отже, основним завданням фiлософiї є, на думку Бердяєва, 

людина, яка виправдовує своє перебування на землi вiльною творчiстю. 

 

 

1.3.2 Мислитель про соцiальну мiсiю фiлософiї. Доля фiлософiї 

та фiлософа найбiльш трагiчна в цьому свiтi. "Джерело трагiчного для 

фiлософського пiзнання лежить у неможливостi досягнути буття через 

об'єктивацiю та спiлкування через соцiалiзацiю, в одвiчному конфлiктi мiж 

"Я" та "об'єктом": в проблемi самотностi, яка виникає з цього, як проблемi 

пiзнання" [68,с.240]. Фiлософськi твори неприйнятнi бiльшiй частинi 

людства, i разом з цим кожна людина є фiлософом у деякому вiдношеннi, 

говорить Бердяєв. З одвiчними фiлософськими питаннями людина так чи 

iнакше стикається протягом свого життя, фiлософiя, за суттю, їй набагато 

ближча, нiж теорiї математики, наприклад, або природничих наук. 

Саме тому фiлософiя здається багатьом штучною квiткою, пустою 

грою думки, що кожна людина має свою, "домашню" фiлософiю i не вважає 

це заняттям, що заслуговує серйозної уваги. Тому фiлософ, як правило, i 

економiчно найменш захищений, нiж дiячi науки та релiгiї, якi утворюють 
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соцiальнi спiльноти i таким чином отримують соцiальний захист. Хоча 

Бердяєв i не заперечує факту наявностi "академiчної" фiлософiї, яка утворює 

школи, напрямки i т.i., однак тим самим така фiлософiя починає залежити 

вiд соцiума та стосункiв у ньому, що є, на думку фiлософа, неприйнятним. 

Фiлософiя повинна бути вiльною вiд сучасного уявлення про те, що вона 

шукає iстину та сенс свiту, а не його феноменальнiсть, його образ. Фiлософiя 

завжди прагнула визволити людину вiд необхiдностi цього свiту, зауважує 

Бердяєв. Тому фiлософ не повинен слугувати партiям, державi, тобто 

частковим, дрiб'язковим людським цiлям. "Фiлософiя повинна змiнювати 

життя, але вона не може залишитися чисто теоретичною. Однак саме для 

того, щоб фiлософiя здiйснювала активну соцiальну мiсiю, фiлософiя не 

повинна залежати вiд соцiального середовища, вiд соцiальної буденностi, 

фiлософське пiзнання повинно визначатися не соцiальним життям, а 

визначити соцiальне життя" [51,с.49]. 

Звiдси випливає ще одна важлива думка про те, що в справжнiй 

фiлософiї "неминуче наближення мови фiлософiї до мови життя" [68,с.242]. 

Це означає, що протиставляючи науку та фiлософiю, Бердяєв принципово 

розрiзняє i мови цих форм духовної дiяльностi. Використовуючи "мову 

життя", фiлософ тим самим наближує її до  мови мистецтва, лiтератури, 

таким чином розмиваючи її специфiку. Але ця обставина зближує Бердяєва з 

французьким екзистенцiалiзмом, представники якого свої фiлософськi 

концепцiї без зовнiшних зусиль втiлювали в лiтературнi oбрази. 

Фiлософiя виступає цiлiсним пiзнанням та осягненням свiту через 

"малий космос" - людський розум за допомогою великого розуму - Бога, 

пiдкреслює фiлософ. У суспiльствi фiлософiя сприяє розповсюдженню 

гуманiстичних iдей. 
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1.3.3. Про метод фiлософiї у Бердяєва. Бердяєв вважає основним 

методом фiлософiї iнтуїцiю. Наука ж, логiчна думка не можуть обгрунтувати 

основнi висновки фiлософiї, вони є абстрактними, вiдiрваними вiд життя. "В 

основi фiлософського пiзнання лежить конкретний досвiд, вiн не може 

визначатися абстрагованим зчепленням понять дискурсивної думки, яка є 

лише iнструментом" [72,с.5-6]. 

     Iснують три основнi пiдходи до специфiчностi фiлософського 

методу. Перший пiдхiд розглядає фiлософiю як свого роду метаметодологiю 

наук. Друга концепцiя пiдходить до фiлософiї як однiєї iз наук у ряду iнших. 

Тому методи, якi виробленi рiзними науками i вважаються унiверсальними, 

тобто такими, якi можуть використовуватися iншими науками, в тому числi i 

фiлософiєю. Нарештi, третiй напрямок пiдкреслює принципову вiдмiннiсть 

науки від фiлософiї i наголошує на специфiчностi методiв фiлософiї. Iнтуїцiя 

як метод фiлософiї розглядається представниками третьої концепцiї, до яких 

належав i Бердяєв. 

"Поняття "iнтуїцiя" (вiд intueor - уважно дивлюсь) має багату 

фiлософську спадщину. Пiд iнтуїцiєю стародавнi мислителi  розумiли 

безпосереднє чуттєве споглядання сутностi речей (так звана чуттєва 

iнтуїцiя). Вважалося, що чуттєва iнтуїцiя iснує в образах та iнших вiдчуттях 

перед iнтелектом та незалежно вiд нього. Вперше проблему iнтуїцiї як 

гносеологiчне питання намiтили у своїх вченнях Платон та Арiстотель. Вони 

вiдкинули чуттєву iнтуїцiю та зробили уявлення про iнтуїцiю як про форму 

iнтелектуального споглядання (iнтелектуальну iнтуїцiю)" [178,с.56-57]. 

Звертання до iнтуїцiї як до одного iз методiв пiзнання, як вищого, 

опосередкованого розумового виду знання у Новий час фiлософами рiзних 

напрямкiв було пов'язане з проблемами вироблення нових методiв 

природних наук, якi почали бурхливо розвиватися. 
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Нiмецький фiлософ Й.Фiхте вперше використав iнтуїцiю як метод 

саме своєї фiлософiї, пiдкреслюючи її абсолютний характер. 

Виникнення iррацiоналiзму як опозицiї рацiоналiзму привело до 

нового осмислення iнтуїцiї. Так, А.Шопенгауер розглядає iнтуїцiю як 

здатнiсть людини сприймати "речi самi по собi", сутнiсть явищ. Наука, яка 

користується розумом, може пiзнати лише вiдношення мiж речами, а не їх 

сутнiсть. Отже, iнтуїцiя, на думку нiмецького фiлософа, має набагато вищу 

гносеологiчну цiннiсть, нiж розум. Iнтуїцiєю як методом осягнення дiйсностi 

користуються фiлософiя та мистецтво. 

Сучасна фiлософiя теж займається аналiзом методiв пiзнання i 

аналiзом iнтуїцii, зокрема. Виникає навiть, така течiя як iнтуїтивiзм, що 

зробила головною темою своєї фiлософiї iнтуїцiю. Засновник iнтуїтивiзму 

А.Бергсон антиподом iнтуїцiї вважав iнтелект. Iнтуїцiя, на думку 

французького фiлософа, це здатнiсть людини бачити цiле ранiше його 

частин, здатнiсть миттєвого цiлiсного охоплення якогось явища та сутностi 

цього явища. Iнтелект, пiдкреслює Бергсон, шукає лише практичну користь 

та логiчно закрiплює отриманi iнтуїцiєю результати. Тiльки мистецтво та 

справжня фiлософiя можуть вирватися iз практично-прагматичного 

вiдношення до дiйсностi та осягнути сутностi речей. Аналiзуючи фiлософiю 

французького мислителя i в цiлому позитивно її оцiнюючи, Бердяєв 

критикує iдею про те, що iнстинкт є основою iнтуїцiї. Однак французький 

фiлософ зрозумiв, що "фiлософське пiзнання грунтується на iнтуїцiї, тобто 

на...закоханому прониканнi в сутнiсть речей, а не науковому аналiзi, який 

залишає нас поза речами, навколо їх поверхнi" [69,с.278]. 

Бердяєв називає основним методом науки дискурсивне мислення, 

яке засноване на формальних законах логiки. Не вiдкидаючи повнiстю 

логiчне мислення у фiлософiї, фiлософ, однак, говорить, що "iнтуїцiя - 

останнє в фiлософiї, логiка - передостаннє. В iнтуїцiї фiлософа є 
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самовиправдання та самосанкцiя, i нiщо пiзнавальне до неї не 

передбачається... фiлософiя не вимагає i не допускає нiякого, логiчного 

обгрунтування та виправдання" [69,с.277]. 

В iнтуїцiї є безпосередня можливiсть розглядати життя, тому що 

саме iнтуїцiя виступає пiзнанням цiлого, внутрiшнiм досвiдом: "iнтуїцiя є, - 

як вважає Бердяєв, - ефективним засобом, який сильно переконує, є 

пiзнанням з боку цiлiсностi" [217,с.55]. Iнтуїцiя лежить i на початку, i в кiнцi 

пiзнання. Бердяєв видiляє два види пiзнання: об'єктивацiю, що аналiзує 

природу i природнi явища, та iнтуїцiю як метод осягнення духовної 

реальностi. Однак мислитель не робить рiзницi мiж мiстичним 

переживанням та iнтуїцiєю, яка є, на думку Бердяєва, проривом в iнший свiт. 

Iнтуїцiю використовує на тiльки фiлософiя, але й мистецтво. 

Порiвнюючи мистецтво та фiлософiю, Бердяєв знаходить багато спiльних 

рис: спосiб переконання - естетична оцiнка (переконує краса та яснiсть, 

досконалiсть форм, а не висновки та обгрунтування); пiдкреслено яскравий 

вираз особистостi автора в творi; енергетична надмiрнiсть; вiдсутнiсть 

безпосереднього та прагматичного значення; еротичний характер охоплення 

предмета аналiзу. Однак фiлософiя та мистецтво, як вже було сказано вище, 

вiдрiзняються за результатами своєї творчостi. Отже, Бердяєв протиставляє 

метод фiлософiї методам науки, але наближує його до методiв мистецтва. 

 

 

1.3.4. Про стиль мислення в фiлософiї та специфiку 

фiлософського мислення у Бердяєва. На думку фiлософа, можна видiлити 

два типи фiлософського мислення: перший - академiчний тип мислення, 

прихильники якого намагаються будувати свої концепцiї вiд найпростiших 

дефiнiцiй проблеми до все бiльш рiзнобiчного та конкретного її осмислення. 

У таких вченнях домiнує суворе дискурсивне мислення, послiдовний 

несуперечливий виклад матерiалу, ретельно перероблений категорiальний 
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апарат. Стиль фiлософiї Бердяєва вiдноситься до другого типу мислення. 

Така фiлософiя - це скорiше творчий акт, установка, а не система, у нiй 

домiнує процес становлення, а не намагання завершити якiсь формули, це не 

аналiз, а характеристика певного явища. Тому можна погодитися з 

В.Зiньковським, який писав, що "у лiтературнiй манерi Бердяєва є деякi 

труднощi, - часто читачевi важко вловити, чому дана фраза iде слiдом за 

попередньою: часом здається, що окремi фрази можна було б легко 

пересунути з мiсця на мiсце - настiльки неясним залишається зв'язок двох 

фраз, що стоять поряд" [108, с.61-62]. Неупорядкованiсть, мозаїчнiсть - це 

перша риса стилю мислення Бердяєва. 

Другою рисою виступає свiдома суперечливiсть, антиномiзм 

мислення. Сам фiлософ вiдносив цю рису до одного iз недолiкiв своєї 

фiлософiї: "моя думка надто антиномiчна, надто схильна до крайнощiв..." 

[60,с.103]. Схильнiсть до парадоксального та суперечливого мислення вела 

до хибного тлумачення його фiлософiї. 

Ще однiєю, третьою рисою фiлософiї Бердяєва є її афористичнiсть. 

Тавтологiї та деякi банальнi фрази поєднуються у нього з настiльки влучно 

сказаними фразами, якi вражають своєю глибокою iнтуїцiєю. Цi афоризми 

запам'ятовуються назавжди i набувають певної популярностi. 

Зосередженiсть на власних переживаннях та намагання все оцiнити 

крiзь себе, свiй власний досвiд, є четвертою рисою його фiлософського 

мислення. 

До п'ятої риси, як вiдмiчають майже всi його дослiдники, належить 

високий темп викладу думок фiлософiї Бердяєва. В.Кувакiн називає 

основним елементом його мислення синкретичнiсть трьох понять-образiв: 

думка - пристрасть - уява [див.130,с.81]. Пiдтверждення цiєї думки можна 

знайти у самого Бердяєва: "Коли я починаю писати, то вiдчуваю iнодi 

настiльки сильний пiдйом, що у мене паморочиться голова. Думка моя 
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проминає з такою швидкiстю, що я ледве встигаю записувати" [60,с.221]. У 

концепцiї фiлософа поєднується iррацiональне, мiстичне та образно-

iнтуїтивне осягнення дiйсностi, що створює особливий вплив на читача. На 

думку вже вищезгаданого Кувакiна, у фiлософiї Бердяєва присутнi декiлька 

"субметодiв" викладу вчення: 1) платонiзм (опис життя рiзних "iдей" та 

"завдань"); 2) психологiзм, "коли iдеї починають боротися, перемагати, 

страждати..." [130,с.82]. До таких методiв можна вiднести також 

символiчнiсть та драматизм викладення. 

Отже, проаналiзувавши характернi риси мислення фiлософiї 

Бердяєва (такi як неупорядкованiсть, мозаїчнiсть, суперчливiсть, 

антиномiзм, афористичнiсть, образнiсть, швидкий темп викладу), - можна 

зробити висновок, що стиль мислення Бердяєва належить до художньо-

iнтуїтивних, а не до логiчно-наукових. 

 

 

 

      

Висновок до першого роздiлу 

 

Виходячи iз теми дисертацiйного дослiдження, у роботi подається 

нова перiодизацiя, яка нараховує 5 перiодiв. Така перiодизацiя дозволяє 

пiдкреслити, по-перше, перiод оформлення  основних iдей философа, а, по-

друге, що в наступних перiодах Бердяєвим осмислюються складовi цiєї 

проблеми. 

Серед фiлософiв та основних вчень, що вплинули на проблему 

виправдання людини у Бердяєва, треба вiдмiтити творчiсть Я.Бйоме, 

Г.Iбсена, I.Канта, К.Маркса, Ф.Нiцше, В.Соловйова, Л.Толстого, Й.Фiхте, 

Ф.Шеллiнга, але найбiльший вплив на постановку та вирiшення теми 

антроподицеї мала творчiсть Ф.Достоєвського (при цьому треба зауважити, 
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що Бердяєв у своєму вченнi, використавши окремi iдеї та розв'язання 

окремих проблем, своєрiдно їх переробив та виробив свою оригiнальну 

фiлософiю). 

Основною проблемою фiлософiї, є, як вважає фiлософ, людина, 

причому справжня антропологiя будується на релiгiйних засадах. Основним 

методом фiлософiї у мислителя виступає iнтуїцiя. Стиль мислення Бердяєва 

можна вiднести до нетрадицiйного, художньо-iнтуїтивного. Тому 

антроподицея мислителя викладена непослiдовно, дискурсивно, мозаїчно. 

Тому у наступному роздiлi варто розглянути змiст понять"людина" i "Бог" та 

причини виправдання людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 

 

РОЗДIЛ 2 

             

ДРАМАТИЗМ ВІДНОСИН ЛЮДИНИ ТА БОГА 

                                           

 2.1.Аналiз понять "людина" та "Бог" 

         

 2.1.1.Аналiз поняття "людина". Можна прослiдкувати певну 

еволюцiю щодо тлумачення категорiї людини у творчостi Бердяєва. 

Спочатку, розробляючи власне вчення про людину, Бердяєв 

тлумачив особистiсть (внутрiшнє ядро людини)  як духовну монаду 

(знаходячись пiд впливом вчення неолейбнiцiанцiв О.Козлова та 

Л.Лопатiна). Вперше цю iдею фiлософ висловив у 1904 р.: "Всi позитивнi 

твердження, якi пов'язанi з проблемою особистостi, просякнутi тим 

метафiзичним припущенням, що особистiсть є духовною субстанцiєю, що 

вiльно самовизначається" [77,с.176]. Завдяки цьому положенню, вiн називав 

свою фiлософiю спiритуалiстичною монадологiєю та метафiзичним 

плюралiзмом. "Бердяєва монада - це "фундаментальна внутрiшня основа 

зовнiшньої людини", яка створюється рiзноманiтними суспiльними, 

бiологiчними i тому подiбними силами" [174,с.127]. 

Людський свiт, на думку Бердяєва, складається iз духовних 

субстанцiй, якi не можна розкласти i якi прагнуть вiльного самовизначення; 

вони ведуть до руйнування необхiдностi. Духовне життя, духовний свiт 

людини виступають вищим по вiдношенню до iнших видiв буття. 

У бiльш пiзнiх роботах фiлософ "київського кола", починаючи з 

"Сенсу творчостi", вiдходить вiд розумiння людини як монади, розглядаючи 

особистiсть як мiкрокосм, через який розкривається Всесвiт. "У малому 
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космосi - людинi - великий космос - Всесвiт" [69, с.289]. Фiлософiя у такому 

разi виступає внутрiшнiм пiзнанням свiту через людину, через її дух. Дух 

виступає тим iнтегралом, тiєю вищою якiсною цiннiстю, за допомогою якого 

i iснує особа. 

"Особистiсть у фiлософiї Бердяєва треба вiдрiзняти вiд iндивiда. 

Iндивiд є частиною природи та суспiльства" [183,с.6]. Iндивiд є неподiльним, 

вiн виступає атомом. Кожна людина має свою iндивiдуальнiсть, деякi люди 

можуть мати яскраву iндивiдуальнiсть, але не мати особистостi. Особистiсть 

- це завжди подолання, постiйне зусилля для її самореалiзацiї. Особистiсть 

не може бути частиною чогось, вона - єдине цiле та складається iз трьох 

компонентiв: духовного, фiзичного i тiлесного. Як тiлесна iстота, 

особистiсть залежить вiд природи, вiд кругообiгу життя на Землi; як iстота 

духовна, вона пов'язана з всесвiтнiм духом i Богом. Духовна основа в людинi 

не залежить вiд природи i суспiльства. Це збiгається з розумiнням людини у 

християнствi, за яким "iндивiдуальнiсть - це тi особливостi, якими 

вiдрiзняються один вiд одного носiї однiєї i тiєї ж природи. Це розрiзнення 

людей мiж собою... Особистiсть - це власне той суб'єкт, який має всi 

природно-iндивiдуальнi властивостi... природа вiдповiдає на запитання 

"що?", iндивiдуальнiсть - на запитання "як?", особистiсть - на запитання 

"хто?" [136,с.39]. 

Поняття "людина" використовується фiлософом у двох значеннях, 

якi iнколи дуже важко розрiзнити. У першому значеннi людина - це особа, 

представник людського роду. У другому значеннi людина - це особистiсть, 

що має неповторнi тiло i душу. 

Великого значення у вченнi Бердяєва надається проблемi вiдносин 

мiж духом та душею i тiлом людини. Уявлення про людину, яка складається 

iз душi та тiла i позбавлена духу, називається натуралiзацiєю особи. Така 

думка, як це не дивно, панує в теологiї, зокрема, в томiзмi, пiдкреслює 
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мислитель. У цьому вченнi духовний елемент перенесений виключно у свiт 

трансцендентного. 

Бердяєв заперечував також i абстрактну спiритуалiзацiю, яка 

вiдкидає реальнiсть людського тiла i приналежнiсть його до цiлiсностi 

особи. Ця точка зору, на думку фiлософа, переважала у психологiї ХХ ст. 

Але саме тiло не можна розглядати лише як механiзм, як простий 

матерiальний субстрат, "воно має i екзистенцiальний смисл, воно належить 

до внутрiшнього, не об'єктивованого iснування, належить до цiлiсного 

суб'єкта" [56,с.96]. 

Духовний початок охоплює i людське тiло, i душу, що означає 

досягнення вищої якостi, входження цiєї людини в iнший порядок буття. 

"Бердяєв вiдмовляється вiд традицiйного для релiгiйно-фiлософської думки 

розриву людини на тiло та душу, коли душа розглядалася як субстанцiя, яка 

втiлює в людинi власний людський початок" [134,с.104]. 

На думку Бердяєва, можна говорити про те, що людина є духовно-

душевно-тiлесною iстотою. Дух не є протилежним душi та тiлу, i перемога 

духу не означає їхнього знищення. "Досягнення цiлiсностi людського 

iснування i означає, що дух оволодiває i душею, i тiлом. Саме через 

перемогу духовного елемента, через спiритуалiзацiю реалiзується 

особистiсть в людинi, здiйснюється її цiлiсний образ" [56,с.95]. 

Основним досвiдом людини, яка перебуває на цьому свiтi, виступає 

вiдчуття розiрваностi життя. Бердяєв вважає, що можна видiлити три 

аспекти, через якi людство намагається проаналiзувати такi переживання: 

метафiзичний, фiзичний та етичний. 

"У метафiзичному планi, у зв'язку з падiнням у глибини 

метафiзичного буття, душа виступає усвiдомленням такої розiрваностi, 

розподiлу; у фiзичному аспектi - хвороба (як тiлесна, так i психiчна) 

виступає 
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проявом екзистенцiальних переживань: в етичному планi - грiх, 

усвiдомлення грiховностi людини" [177,с.110]. 

Дoсвiд повсякденного життя приводить людину до усвiдомлення 

того, що iстинного буття в свiтi немає, а людське iснування - розпад (це 

вiдчуває душа), дух же переживається як цiлiснiсть людського буття. Тодi 

дух та душа виступають як два протилежних вектори: дух - як iснування, 

душа - як випадiння iз метафiзичної дiйсностi у зовнiшнє iснування. Тiло та 

душа виступають постiйними константами (хоча їхнє спiввiдношення весь 

час змiнюється, i це спiввiдношення виступає iснуванням людини). 

В останнiх своїх роботах Бердяєв ототожнює дух з екзистенцiєю 

людини, з проривом енергiї, a людину - з Всесвiтом (тобто свiт виступає 

тiльки частиною по вiдношенню до людини). 

Сутнiсть духовного життя виступає парадоксом, антиномiєю для 

людського розуму, тому що, як вважає Бердяєв, дух в собi несе свої 

потенцiйнi можливостi, вони як би закладенi в ньому кимось вищим - Богом. 

Стани духу не передаються через рацiоналiзованi, логiчнi, дискурсивнi 

поняття. "На противагу рацiоналiстичнiй традицiї вiн (Бердяєв - I.С.) 

намагається довести, що людське "iснування", бувши вищою i найбiльш 

iнтимною реальнiстю, не може бути рацiонально осмислено, виведено iз 

розуму" [7,с.46]. Крiм того, особою як духовною iстотою спроможна 

займатися як об'єктом пiзнання лише фiлософiя, адже "свiт особистостi - це 

такий рiвень реальностi, де, як вважає... Бердяєв, вже не можуть нiчого 

сказати, нiчого дати соцiологiчнi характеристики, тому що вони мають 

статичний, усереднений сенс" [212,с.42]. 

Внаслiдок згасання прояву людського духу домiнує буржуазнiсть 

як домiнантний тип сучасної людини, хоча буржуа iснували завжди (їх 

образи змальованi ще в Бiблiї). "Вищi пiдйоми духовностi належать 

минулим епохам. Дух iде на спад i пiд час спаду духу є час торжества 

буржуа. Образи 
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лицаря та монаха, фiлософа та поета замiщаються новим образом "буржуа", 

який сповнений жагою могутностi над свiтом, завойовника, органiзатора та 

торговця" [38,с.109]. Корiння буржуазностi - у вiрi тiльки в цей свiт, у вiрi 

виключно в те, що можна побачити або вiдчути, у вiрi в iстинностi наївного 

реалiзму. "Вiн (буржуа - I.С.) не може жити без зовнiшнього авторитету. I 

авторитет, передусiм, створений для нього. Коли вiн скидає один авторитет, 

то негайно ж створює iнший i пiдкоряється йому. Вiн позбавлений горiння 

духу, творчої активностi духу. Вiн не вiрить у дух, тому що його дух 

закостенiлий, задавлений. Вiн - невiруюча людина, тому що вiра є актом 

свободи, творчої активностi духу" [38,с.112]. 

Фiлософ видiляє декiлька типiв буржуа: матерiалiста (людину, яка 

захоплюється матерiальними благами життя), релiгiйного буржуа, 

консервативного буржуа, буржуа революцiйного. Але всiх їх об'єднує одна 

характеристика: вони всi є членами певної групи, яка або за будь-яких умов 

намагається зберегти становище, або хоче досягти бiльш високого 

становища за рахунок руйнування, заздрячи iншим людям, бiльш 

"пристосованим".  

У своїй фiлософiї Бердяєв звертає також увагу на проблему статi 

людини. Кожна людина - це iстота, яка належить до певної статi. Однак 

"людина є не тiльки статевою iстотою, але й iстотою бiсексуальною, яка 

сумiщає в собi чоловiчий та жiночий принцип у рiзнiй пропорцiйностi i 

нерiдко у жорсткiй боротьбi" [40,с.67]. Людина має андрогiнну природу, але 

внаслiдок грiхопадiння вона загубила свою цiлiснiсть. Тому в свiтi i в 

людинi вiдбувається боротьба двох початкiв - чоловiчого, особистого, 

творчого та жiночого, колективного, космiчного. Цi два початки гармонiйно 

поєднуються у любовi. "Метафiзичний смисл любовi мiститься у пошуку 

андрогiнного образу, тобто цiлiсностi, яка є недосяжною у межах замкнутої 

психо-фiзичної органiзацiї людини i передбачає вихiд iз неї" [24,с.39]. Однак 

можна видiлити родове кохання, яке тiльки роздроблює iндивiдуальнiсть, та 



 70 

справжнє кохання, яке "завойовує вiчнiсть, iндивiдуальне безсмертя, воно... 

веде до повноти доскональностi iндивiдуальностi" [76,с.22]. Проблема статi 

також пов'язана з проблемою творчостi, адже дух є свободою i виступає 

вiльною енергiєю, вiльним актом, який проривається у природний та 

iсторичний свiт. Творчий акт є завжди пануванням духу над природою i 

передбачає свободу. Творчий акт не може бути виведений iз природи, а 

тiльки iз свободи, iз енергiї (у тому числi i статевoї) людини. 

Особистiсть, пiдкреслює фiлософ, може себе реалiзовувати тiльки в 

спiлкуваннi з iншими людьми. Особистiсть повинна i має право вiдстоювати 

свою незалежнiсть, своєрiднiсть, духовну свободу, але здiйснювати своє 

призначення вона може тiльки у спiльностi людей, яка в екзистенцiальному 

значеннi проявляється як соборнiсть. Процес об'єктивацiї соборностi 

перетворює її у суспiльство, яке пiзнiше ототожнюється з державою. Одним 

iз досягнень релiгiйної фiлософiї є намагання "поглиблення взаємозв'язку 

мiж iндивiдуумом та суспiльством" [158,с.143]. 

З цiєї точки зору Бердяєв аналiзує вчення Маркса щодо сутностi 

особи та її стосункiв з суспiльством. I Л.Фейєрбах, i К.Маркс вважали, 

розмiрковує фiлософ, що вiра в Бога та духовний свiт людини є вiдчуженням 

її вищої природи, перенесенням цiєї природи у потойбiчний свiт, у свiт 

трансцендентного. Але разом iз загибеллю трансцендентної сфери гине, на 

думку Бердяєва, i її духовна природа. Фiлософ погоджується з вченням 

Маркса про економiчне та соцiальне визволення, однак "соцiальна 

демократiя Маркса, за Бердяєвим, ще не звiльнює особу" [3,с.81]. 

Фiлософ звинувачує марксизм у антиперсоналiзмi у зв'язку із 

запереченням духу, адже "персоналiзм якраз вимагає соцiалiзацiї 

господарства, але не вимагає смертi духу" [49,с.16]. Не можна розглядати 

людину як образ суспiльства. В людинi є незалежний вiд суспiльства 

духовний початок, на цьому грунтi i можливо стверджувати гiднiсть 

людини, 
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її активнiсть та творчiсть. "Духовне, - говорить фiлософ, - оволодiває i 

"соцiальним", соцiальним складом людини i це означає досягнення людської 

цiлiсностi. Суспiльство не є метою, метою є сама людина, повнота та 

досконалiсть життя, найдосконалiша органiзацiя суспiльства є лише 

засобом" [49,с.18]. 

Тому, на думку фiлософа, необхiдно будувати такi суспiльства, де б 

основою була справжня соборнiсть, яка б визнавала особистiсть вищою 

цiннiстю. 

Отже, особистiсть виступає передусiм духовною, вiльною iстотою 

певної статi, яка прагне у коханнi вiднайти свою цiлiснiсть та 

самореалiзуватися у творчостi. Саме вчення про людину, на нашу думку, дає 

пiдстави класифiкувати фiлософiю Бердяєва (хоча це питання є досить 

складним, адже беззастережено його вчення не можна вiднести до жодної iз 

iснуючих фiлософських течiй). 

У фiлософськiй лiтературi iснує декiлька пiдходiв вiдносно 

приналежностi творчостi мислителя до певного фiлософського напрямку. 

Крiм того, сам фiлософ вiдносив себе то до екзистенцiальної, то до 

персоналiстичної фiлософiї (про що говорять навiть назви творiв Бердяєва : 

"Екзистенцiальна дiалектика божественного та людського", "Про рабство та 

свободу людини. Дослiд персоналiстичної фiлософiї"), або ж називає своє 

вчення есхатологiчним, мiстичним i т.i. 

Перший напрямок характеризує фiлософiю Бердяєва узагальнено 

(матерiалiст-iдеалiст, реалiст-мiстик), що не є достатнiм для осмислення 

своєрiдностi його фiлософiї: так, Бердяєва називають iдеалiстом (П.Сорокiн, 

Л.Щитова [див. 54,с.477; 210,с.18]), релiгiйним фiлософом (Б.Шульце 

[див.217,с.3]), неофiтом еротико-мiстичного вчення (С.Струмiлiн 

[див.173,с.236]), представником мiстичної та реакцiйної соцiальної 

метафiзики (I.Луппол  [див.54,с.365]). 
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Другий напрямок розглядає Бердяєва як представника 

екзистенцiалiзму (Ю.Калiнiн, А.Марченко, Лев Шестов [див.117,с.108; 

54,с.411-412]), культоролога з екзистенцiйно фiлософськими схильностями 

(Ю.Ануфрiєв [див.8,с.67]), представника релiгiйного екзистенцiалiзму 

(М.Бочкарьов, В.Кауфман, В.Кулiков, Г.Михайлович, Нова Енциклопедiя 

(Нью-Йорк) [див.80,с.109; 215,с.49; 134,с.100; 149,с.98; 214,с.303], 

представника християнського екзистенцiалiзму (I.Балакiна, Е.Ламперт, 

В.Седов, I.Чуєва [див.167,с.440; 216,с.499; 161,с.70; 204,с.283]), засновника 

православного, росiйського екзистенцiалiзму (В.Доля, Г.Латинiна [див.95, 

с.103; 138,с.214]), представника есхатологiчно забарвленого 

екзистенцiалiзму (В.Кувакiн [див.130,с.74]). 

Дiйсно, можна вiднайти багато спiльних рис мiж фiлософiєю 

Бердяєва та екзистенцiалiзмом, а саме: пiдкреслення трагiчностi буття, 

аналiз свободи та несвободи, об'єктивацiї людини ("...в концепцiях 

екзистенцiалiстiв досить багато уваги придiлено саме опису згубної дiї 

рiзного роду соцiальних, органiзацiйно-бюрократичних, iдеологiчних 

структур на людину, якi її знеособлюють, пригнiчують, позбавляють 

свободи, можливостi самовиразу тощо" [144,с.113]). 

Однак можна знайти i декiлька принципових положень, де погляди 

фiлософа "київського кола" та фiлософiї iснування розходяться. Так, 

починаючи з серединного етапу своєї творчостi, Бердяєв вiдкидає 

онтологiчнiсть iснування людини, а вбачає її iснування в дусi, у творчому 

актi: "Те, що я називаю есхатологiчною метафiзикою (вона i є 

екзистенцiальною метафiзикою) не є онтологiєю, вона заперечує 

стабiлiзоване буття..." [72,с.213]. Але "передусiм екзистенцiалiзм - це 

онтологiя... Буттєвий характер екзистенцiалiзму пiдкреслюють всi без 

виключення його адепти. Це значить, що екзистенцiйне мислення 

розгортається виключно у сферi буття..." [124,с.388-389]. 
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Другою вiдмiннiстю є використання рiзних понять щодо 

характеристики людини. Екзистенцiалiсти практично не використовували 

поняття особистостi. "У творах екзистенцiалiстiв, - слушно зауважує 

О.Мисливченко, - поняття особистостi зустрiчається дуже рiдко... Перевага 

надається iншим поняттям: "людина","iндивiд", "самiсть", "я", "iснування" i 

т.i." [68,с.5-6]. Бердяєв же, навпаки, наголошує на своїй концепцiї 

особистостi. 

Третiй напрямок щодо визначення течiї, до якої належить фiлософ, 

розглядає його як персоналiста (А.Кушуров [138,с.3]. Знову-таки, можна 

вiднайти спiльнi риси, як от: розгляд проблем екстеріоризацiї та 

iнтерiоризацiї, проблеми трансценденцiї та iн. Однак у дечому Бердяєв не 

погоджується з персоналiстами, а саме - у тлумаченнi поняття особистостi та 

вчення про побудову Всесвiту. У персоналiзмi можна видiлити декiлька 

основних положень: вчення про окремi духовно-особистiснi субстанцiї та 

вчення про абсолютну особистiсть або Бога  [див.89,с.3-15], тобто свiт 

розглядається персоналiстами як iєрархiя духовних субстанцiй, на верхiвцi 

якої стоїть Бог. Однак, наразi, в персоналiзмi "поняття особистостi 

унiверсалiзується, абсолютизується, в ньому тоне, затушовується все те, що 

хвилює, радує або жахає звичайного людського iндивiда" [167,с.11]. Крiм 

того, Бердяєв виступає проти монадологiчної iєрархiї свiту. Так, 

розглядаючи фiлософiю вiдомого представника нiмецького персоналiзму 

В.Штерна, вiн наголошує, що "Штерн будує цiлу iєрархiчну персоналiстичну 

систему, в якiй iєрархiя особистостей входить одна в iншу" [68,с.298] i 

вважає це серйозною помилкою. 

Нарештi, iснує ще четвертий напрямок, який розглядає фiлософiю 

Бердяєва як представника релiгiйного екзистенцiалiзму та предтечею 

французького персоналiзму (О.Волкогонова [див.85,с.50]), представника 

християнсько-персоналiстичного екзистенцiалiзму (В.Шкорiнов 
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[див.208,с.65], екзистенцiально-персоналiстичної метафiзики (О.Єрмiчьов 

[див.103,с.1], як симбiоз персоналiзму та екзистенцiалiзму (П.Алексеєв, 

В.Жуков, Ю.Карякiн, К.Сiгов, А.Хюбшер, В.Яковлев [див.72,с.363-364; 

107,с.87; 118,с.303; 163,с.76; 198,с.73; 212,с.42]. Окремо стоїть думка 

В.Табачковського про еволюцiю Бердяєва "вiд екзистенцiалiстських 

захоплень до вiдверто релiгiйного свiтобачення, яке збiгається з сучасними 

персоналiстськими уявленнями" [188,с.111]. 

На нашу думку, Бердяєв був фiлософом екзистенцiалiстсько-

персоналiстського спрямування, причому, якщо розглядати екзистенцiалiзм 

як тип мислення, а не певний напрямок у фiлософiї.  

 

2.1.2. Аналiз категорiї "Бог" у фiлософiї Бердяєва. Дух та 

духовнiсть пов'язанi з людською суб'єктивнiстю. "Духовнiсть є завданням, 

яке поставлене перед людиною по вiдношенню до життя" [40,с.32]. Однак 

зростання духовностi, як вже було сказано, здiйснюється завдяки наявностi 

духовних потенцiй в людинi. Як пояснює фiлософ, слово "дух" походить вiд 

латинського спiритус, що буквально перекладається як дихання, найтонше 

повiтря. У первiсному своєму значеннi це поняття мало майже фiзичний 

смисл. I лише пiзнiше розумiння духу було вiдiрвано вiд матерiї. Але 

розумiння духу як дихання i зараз має сенс у тому вiдношеннi, що дух 

виступає енергiєю, яка входить в людину вiд iстоти бiльш високого плану, 

вiд Бога. Однак це зовсiм не означає, що людина повнiстю залежить вiд 

Бога. Навпаки, "якщо Бог є, то людина є iстотою духовно незалежною. I 

вiдношення до Бога визначається не як залежнiсть людини, а як її свобода" 

[60,с.177]. Як же фiлософ обгрунтовує iдею Бога? 

Перш за все, про Бога не можна нiчого сказати, керуючись лише 

логiчно-понятiйним апаратом нашого мислення. Тому катафатична теологiя, 

приписуючи Боговi певнi якостi, висловлює свої вiдноснi iстини, якi дiють 



 75 

лише в природному свiтi i не мають жодного значення у свiтi духовному. 

Про Бога можна говорити лише мовою апофатичного богослов'я, тобто лише 

через заперечення певних властивостей: "Немає гаранта iснування Бога, 

завжди людина може сумнiватися i заперечувати. Треба ...визнати, що всi 

традицiйнi докази iснування Божого...скорiше навiть шкiдливi... 

Безсумнiвний результат роздумiв про Бога: про Бога не можна мислити 

рацiональними поняттями, якi завжди взятi iз цього свiту..." [72,с.297]. Отже, 

Бог виступає передусiм таємницею. 

Рацiональна теологiя, зокрема томiзм, заперечувала рухомiсть, 

дiалектику становлення Бога, тому що вбачала в русi прагнення до чогось, 

нестачу чогось, що є запереченням думки про досконалiсть та 

самодостатнiсть Бога. Бердяєв же вносить, услiд за представниками 

нiмецької мiстики I.Екхартом та Я.Бйоме принцип розвитку i розрiзняє два 

етапи богонародження: 

1) iз безосновного, Ungrund'а у вiчностi реалiзується Бог трiйцi;  

2) цей Бог творить свiт [див. 68,с.433]. 

Необхiдно бачити рiзницю, як вважає фiлософ, мiж Богом та 

людською iдеєю про Бога. Ця iдея стала вiдображенням рiзноманiтних (у 

тому числi i хибних) стосункiв мiж людьми. Л.Фейєрбах, пiдкреслює 

Бердяєв, вiрно наголошує на тому, що людськi стосунки були перенесенi на 

небо, однак, на думку фiлософа "київського кола", це не є аргументом на 

користь атеїстичного свiтогляду. Це говорить лише про те, що 

"християнство було перекручено в процесi iсторiї, стало iнститутом.., 

об'єктивiзувалося, а отже, була викривлена сама iдея бога" [161,с.314]. Отже, 

iснують хибнi тенденцiї, деформацiї, при тлумаченнi iдеї Бога: "Ця 

деформацiя iде трьома лiнiями, якi теолог називає: хибний соцiоморфiзм, 

хибний космоморфiзм, хибний антропоморфiзм. Вiд них вiн i пропонує 

очистити вiру в бога та його атрибути" [95,с.50]. 
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Як пiдкреслює Бердяєв, "на Бога були перенесенi соцiальнi 

категорiї панування i влади, що i було хибним соцiоморфiзмом. Але по 

правдi Бог не є анi господарем, анi володарем" [40,с.257]. Однак Бердяєв, 

заперечуючи вчення про Бога як про небесного монарха, iде ще далi i 

вiдкидає традицiйне християнське вчення про промисел Бога. Згiдно з цим 

вченням, Бог має свого роду план, який розповсюджується на всi явища 

свiту. Фiлософ же вважає, що "Бог не є Абсолютним, Бог є вiдносним 

творiнню, свiту та людинi... Людянiсть i є головною властивiстю Бога, 

зовсiм не всемогутнiсть, не всезнання та iн" [72,с. 50-51]. 

Погляди, згiдно з якими силу приписують Боговi, Бердяєв 

розглядає  як хибний космоморфiзм. Однак сили у природному розумiннi 

цього слова, Бог має менше, нiж навiть звичайна людина. Бог виступає 

правдою та сенсом цього свiту, а не силою. Хибний антропоморфiзм - це 

приписування Богу негативних людських рис, якi засуджуються мораллю: 

гнiв, жорстокiсть та iн. "Богу бояться приписувати внутрiшнiй трагiзм, 

властивий будь-якому життю, динамiку, тугу, але не скiльки не бояться 

приписувати гнiв, ревнощi, помсту та iншi афективнi стани, якi вважаються 

ганебними для людини" [40,с.41]. Однак Бог виступає любов'ю, духом, 

сенсом свiту, особистiстю, що вiдчуває тугу i страждання та подiляє їх з 

людиною, спiвчуває людинi, причому страждає не тiльки Iсус Христос на 

Голгофi, але i Бог-отець повсякчасно. 

Друга iпостась Бога - Iсус Христос - з'явився в образi раба, а не 

земного царя, для вiльного обрання людиною своєї долi. Христос як iстота, 

що мiстить людську та Божу природу, є пунктом з'єднання Бога та людини. 

Iснують двi протилежнi течiї щодо дослiдження проблеми Iсуса Христа. 

Однак "обидвi цi течiї виходять iз заперечення цiлiсної таємницi 

боголюдства" [35,с.47]. Одна концепцiя веде до заперечення Божої природи 

Христа, iнша - до заперечення людської природи Христа. Але "силою 
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божественної любовi Христос повертає свiту i людинi свободу,...усиновлює 

людину Богу, стверджує початок боголюдства"  [69,с.143]. 

Тому не зовсiм коректним є твердження Л.Аксельрод, що "подiбно 

до моєї бабусi п.Бердяєв визнає старого особистого Бога, Хазяїна Всесвiту, з 

обмеженим людським розумом i обмеженою людською волею" [4,с.126]. 

Третя iпостась - Св. Дух є зв'язком мiж Богом i свiтом, вiн виступає 

основою можливостi iснування християнської церкви. 

Отже, Бердяєв подiляє християнський догмат про святу трiйцю, але 

видiляє два етапи Богонародження. 

 

2.2. Створення свiту. Проблема свободи 

      

Як пiдкреслює Бердяєв, "...Бог дiє лише в свободi, на свободу i 

через свободу" [15,с.236], тому не дивно, що багато сторiнок творчої 

спадщини фiлософа присвяченi саме цiй темi i не викликає заперечення 

епiтети, якими нагороджують Бердяєва деякi дослiдники його творчостi: 

"апостол свободи", "пророк свободи", "Гегель ХХ ст" та iн. Мислитель 

видiляв три градацiї свободи i, виходячи iз теми дослiдження, ми 

проаналiзуємо кожну iз них. 

 

2.2.1.Перша свобода. Перша свобода виступає у трьох аспектах: як 

основа свiту, як основа творiння та як джерело вибору людини. 

Таємниця свiту, пiдкреслює Бердяєв, захована в свободi, яка 

"мiстить у собi... темний iррацiональний початок" [62,с.48]. Свобода лежить 

поза природним свiтом, "вона приходить iз iншого свiту - iз духовного 

початку, який не детермiнований нi природою, нi суспiльством" [140,с.231]. 

Отже, свободу треба виводити iз духовного свiту, а не iз феноменального, де 

дiють з необхiднiстю закони. 
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Тому фiлософ "київського кола" пiддає критицi матерiалiстичне 

вчення про свободу, представники якого намагалися вивести свободу iз 

необхiдностi. "В катехізисi марксизму (так Бердяєв називає "Анти-Дюрiнг" 

Енгельса - прим. I.С.) мiститься знамените вчення про стрибок iз царства 

необхiдностi в царство свободи... Свобода - продукт матерiального 

соцiального розвитку i разом з цим результат трiумфу свiдомостi, розуму. Як 

осягнути таємницю перетворення необхiдностi у свободу, якщо не було 

навiть потенцiї свободи, яким чудом матерiя створює дух?" [77,с.242]. Для 

рацiоналiстiв i мaтeрiaлiстiв, зокрема, це так i залишається загадкою, тому 

що вони засновують своє вчення на безплiдному (з точки зору фiлософа) 

розумiннi свободи як пiзнанiй необхiдностi. Свободу не можна осягнути 

статично, її можна осягнути лише в динамiцi та у переходах у свою 

протилежнiсть - рабство та необхiднiсть. 

На вiдмiну вiд традицiйного богослов'я, яке розглядає виникнення 

свiту як створення його Богом iз нiчого, причому розумiючи нiщо як просту 

вiдсутнiсть будь-чого i звiдси розглядаючи свободу як похiдну вiд Бога, 

Бердяєв тлумачить свободу як "первiсний стан свiту" [134,с.105] i виносить 

виникнення свободи за рамки Бога, у нiщо, Ungrund. "Небуття, - коментує 

цю думку Бердяєва Лев Шестов, - є me on, тобто воно, хоча i нiщо, але таке 

нiщо, якому дана величезна влада над всiм - i над Богом, i над людьми. 

Перед обличчям нiщо - воно ж є свободою - доводиться обмежувати навiть 

всемогутнiсть Божу" [154,с.414]. Бердяєв виносить свободу в нiщо з метою 

зняття з Бога i повного перенесення на людину вiдповiдальностi за вибiр та 

реалiзацiю цього вибору. На думку В.Долi, "проголошення "активного нiщо" 

вiдрiзняє Бердяєва вiд iнших релiгiйних екзистенцiалiстiв (Г.Марселя, 

К.Ясперса, Л.Шестова) i зближує його з "атеїстичним" екзистенцiалiзмом 

Ж.Сартра та М.Хайдеггера (сартрiвською "негативною дiалектикою" i 

хайдеггерiвською "нiгiлiстичною онтологiєю")" [95,с.114]. 
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Саме наявнiсть свободи, без якої людина була би, пiдкреслює 

фiлософ, неповноцiнною, недосконалою iстотою, дає можливiсть людинi 

творити нове, те, чого не було. "Свобода є мiццю творити iз нiчого, мiццю 

духу творити не iз природного свiту, а iз себе" [69,с.370]. Ця теза фiлософа 

дала пiдставу дослiдникам проблеми свободи говорити, що "вихiдним, 

фундаментальним смислом свободи прийнято вважати спроможнiсть до 

безпричинної, безумовної творчостi" [116,с.8]. 

Бог створив свiт iз свободи. Людина, яка створена Богом за його 

образом i подобою, є продовжувачем справи його творiння."У таємницi 

творчостi вiдкривається безкiнечна природа самої людини i здiйснюється її 

вище призначення" [69,с.344]. Продовжуючи цю думку, Бердяєв у листi до 

М.Гершензона пiдкреслює: "завдання людського життя - остаточно 

визволитися вiд всього елементарно насущного, хлiбного, трудового, 

сiмейного, бiологiчно-родового, остаточно перейти у свободу, творчiсть ...у 

вiчне зачинання нового життя та вiчне вiдкриття нових свiтiв" [50,с.126]. 

Можливiсть розвитку у свiтi пов'язана iз свободою. За будь-яким 

процесом розвитку стоять творчi акти. Без iррацiональної свободи, без її 

потенцiйних можливостей не буває змiн, процесуального розвитку. "У 

вимiрi глибини по вертикалi вiдбувається творчiсть iз свободи, iз бездонної 

потенцiї i потiм проектується воно на площинi як розвиток" [30,с.49]. Iдею 

творчостi як прориву iз iншого свiту, як акту свободи, духовного натхнення 

Бердяєв протиставляє iдеї еволюцiї, яка розглядається фiлософом як продукт 

перерозподiлу вже iснуючих природних матерiалiв та сил. 

Крiм того, саме завдяки наявностi першої свободи кожна людина 

має можливiсть використати свою свободу з метою вибору життєвого плану, 

цiнностей, добра та зла, тому що "вiд будь-якого рiшення, вiд будь-якого 

акту волi та вибору залежить та сутнiсть, яку формулює буття окремої 

особистостi" [126,с.52]. 
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Завдяки свободi людина має можливiсть вiльного вибору. Вiд 

людини "вимагаються активний ентузiазм, вiрнiсть, жертовнiсть. I всього 

цього не можна очiкувати, якщо її екзистенцiя не стикається iз свободою i в 

своїх глибинах не була би свободою" [1,с.147]. 

Однак, якби iснувала тiльки перша свобода, то тiльки вона сама по 

собi не може виступати гарантом вiрного вибору людини, вона може 

привести до вихолощення свого iстинного змiсту, до переродження в 

анархiю, свавiлля: "Бажати свободи для свободи, свободи без мети та змiсту 

значить бажати порожнини, ухилятися до небуття" [69,с.371]. Тому, на 

думку Бердяєва, iснують друга та третя свобода. 

 

2.2.2. Друга свобода. Друга свобода виступає вже здiйсненням 

вибору людини. "...Свобода проявляється у можливостi здiйснити вибiр. 

Сутнiсть справжнього вибору - не вибiр мiж добром та злом, а вибiр самого 

себе, незалежно вiд емпiричної дiйсностi" [151,с.48]. 

Вибiр передбачає не тiльки наявнiсть повної iнформацiї про подiї, 

не тiльки вiдповiдальнiсть за зроблений висновок, але i вдумливу активнiсть 

людини: "Все внутрiшнє, щире, духовно реальне завжди передбачає 

свободу, активнiсть i роботу вiльної совiстi, вiльного духу, вiльної думки" 

[26,с.122]. 

Тому свобода - це не тiльки вiковiчнi мрiї, одвiчне прагнення 

людини, але й важкий обов'язок. "Свобода, яка передбачає вибiр, крок у 

невiдоме, стає тягарем людського життя" [185,с.161]. Свобода, тому, 

виступає головним джерелом трагiзму людини. "Людське iснування - це 

пронизанiсть людини свободою. Людина володiє нею, скеровує її, але вона 

не може нi знищити, нi перемогти, нi скинути з себе" [132,с.210]. 

Помиляється той, хто думає, що вiльне життя - легше. Навпаки, жити вiльно 

набагато складнiше, вважає фiлософ, нiж пiд примусом або з необхiдностi, 

адже "свобода є зiбранiсть, а не розбещенiсть духу, свобода сувора i 
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важка..." 
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[66,с.105]. Людина, яка вiдiрвана вiд релiгiйних витокiв, i, отже, першої 

свободи, немає точно визначеного критерiю добра та зла, i людина 

пiдкоряється формальним законам людської моралi, якi не завжди адекватно 

вiдображають ситуацiю. 

У соцiальному життi можна видiлити рiзнi ступенi свободи, мiркує 

фiлософ. Iснує формальна свобода, яка проголошена як вибiр, як право 

громадянина кожного суспiльства. Однак "формальна свобода, яка пов'язана 

з лiберальною iдеологiєю, є свобода абстрагована, байдужа до ближнього, 

врештi-решт, декламацiйно-риторична" [47,с.63], хоча пiдгрунтям 

виникнення декларацiї прав громадянина в Європi стали, на думку Бердяєва, 

релiгiйнi витоки, подiї, пов'язанi з Реформацiєю. У сучасному свiтi свобода 

виявилася гаслом, яке прикриває як щит права вiд бiльшостi людей, роблячи 

їх беззахiсними перед владою грошей та продажною пресою. 

Найбiльшою проблемою виявляється економiчна свобода. Кожна 

людина має право володiти власнiстю, але коли вона розпоряджається цiєю 

власнiстю, щоб позбавити iнших людей їх власностi, свободи та життя, то це 

викликає обурення проти суспiльства i самого слова "свобода". Так, 

"свобода працi, яка була проголошена у суспiльствах ХIХ i ХХ столiть, 

спочатку була експлуатацiєю працi, зараз же перетворилася у свободу 

безробiття" [68,с.334]. 

У суспiльствi iснує також протиборство рiвностi та свободи. 

Людина у суспiльствi намагається вiльно виражати свою особистiсть, 

самореалiзуючись, однак вона в той самий час порушує свободу iнших 

людей, "i тодi рiвнiсть, яка є суспiльною переважно, починає захищати 

особистiсть вiд свободи iнших особистостей, вона легко нищить свободу 

iнших особистостей" [46,с.383]. 

Крiм того, свобода часто в природньому свiтi перетворюється на 

свою протилежнiсть - рабство. Так, Бердяєв видiляє зовнiшнi форми рабства 
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- у природи (у законiв детермiнованої природи, хоча фiлософ зауважує, що 

закони треба розумiти бiльш динамiчно, нiж розумiли ранiше), у суспiльства, 

у цивiлiзацiї (зокрема, вiн розглядає вплив технiки), у держави, у буття (де 

фiлософ наголошує на первинностi свободи по вiдношенню до буття), у Бога 

(а саме у людського розумiння iдеї Бога). 

Iснує ще рабство у стосунках мiж людьми. Так, у парi володар - раб 

страждають обидва: i той, хто має авторизовану свiдомiсть, i той, хто має 

рабську. Страждає людина i вiд рабства у самої себе: це можуть бути 

почуття, що пожирають внутрiшнiй свiт людини, це може бути iдея фiкс або 

фантоми утопiчної свiдомостi, коли людина тiльки уявляє, що вона є 

вiльною, адже "лише через свободу можна бути, через примушування лише 

здаватися" [55,с.291]. Ця проблема правiльно пiдмiчена В.Мовчан: 

"Перебування в iлюзорному свiтi цiнностей породжує утопiчне уявлення про 

праведнiсть шляху, виправданiсть жертв, тобто навiює людинi iлюзiю 

свободи - саму небезпечну iз всiх видiв несвобод" [149,24]. 

Нарештi, буває подвiйне рабство, зовнiшнє та внутрiшнє, коли 

фактично вiдбувається руйнацiя духу людини. "У випадку повного 

позбавлення свободи, iндивiд губить свою суб'єктивнiсть, становлячись 

об'єктом, який контролюється обставинами. У крайнiх випадках це веде до 

патологiї та дегуманiзацiї. Знищенням свободи, таким чином, починається 

знищення особистостi" [125,с.190]. 

Захiдне суспiльство живе в еру декадансу свободи, робить 

висновок Бердяєв. Саму iдею свободи сучасна людина розумiє як 

вiдокремлення вiд всiх, а свобода не є "вiдокремленiстю душi, 

протиставленням її будь-якiй iншiй душi та всьому свiтовi" [73,с.44], а 

виступає "як вiдсутнiсть рiзноманiтного... спiввiдношення людини та Буття" 

[156,с.96], людини i Бога. 

Тому свобода людини може здiйснюватися не тiльки завдяки 

органiзацiї суспiльства (з певними законами, структурами), хоча i це дуже 
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важливо, а завдяки вихованню у людей поваги до гiдностi iншої людини i 

самої себе, тому що "реалiзацiя... визволення людини, в тому числi i як 

соцiальної iстоти, може здiйснюватися лише самою людиною, внутрiшнiми 

силами її власного буття" [186,с.67]. 

Однак, робить важливе зауваження Бердяєв, навiть до свободи, до 

її прийняття людина повинна прийти вiльно, шлях до неї "не може лежати 

через несвободу, через кров та насильство, через примусове 

ощасливлювання людства" [212,с.42]. Тому прийняття тiльки другої свободи 

приводить до панування авторитарного устрою (теократичного, 

соцiалiстичного, фашистського), який взагалi знищує свободу. Розумiння 

свободи у суспiльствi повинно бути тiєю межею, яка припиняє утиск 

держави на особистiсть. Ось чому "якщо перша, iррацiональна свобода, несе 

в собi, по Бердяєву, небезпеку знищення самої себе в людинi, коли вона 

хибно реалiзує та спрямовує її, то i друга, пiдкорена людському розуму, 

iстинi та добру, також може лiквiдуватися "насиллям" розуму, закону, 

примусового добра" [130,с.109]. 

Реальна свобода для людини - це завжди зусилля, боротьба, 

вчинок. У суспiльствi, якщо робити градацiї, "максимальна свобода повинна 

бути у духовному життi, в совiстi, у творчостi, у вiдносинах людини до Бога, 

але свобода обмежується i робиться мiнiмальною у мiру спускання до життя 

матерiального. Свобода економiчного життя для реальної свободи людей 

повинна бути обмежена..." [72,с.132]. 

Якщо порiвнювати розумiння другої свободи у Бердяєва з 

розумiнням її у фiлософiї екзистенцiалiзму, то можна видiлити, слiдом за 

Л.Щитовою, такi спiльнi риси: 1) розумiння свободи як виходу у невiдоме; 

2) свобода мiстить цiль у самiй собi; 3) здiйснення свободи як свободи волi 

можливе лише при соцiальних гарантiях свободи дiяльностi [див.210,с.22]. 



 85 

Якщо негативними наслiдками першої свободи виступає хаос, 

негативними наслiдками другої - примушення та тиранiя, то повинна 

iснувати ще третя свобода, де позитиви першої та другої свобод були б 

поєднанi. 

 

2.2.3. Третя свобода. Вона виступає такою свободою, коли людина 

вiльно обрала добро, вона є "перетворенням та освiтленням цiєї темної 

свободи i цього iррацiонального нiщо через творчу Божу iдею про людину i 

космос, через свiтло Логоса, через дiю Божої благодатi" [30,с.48]. 

Найбiльша проблема для релiгiйної думки, пiдкреслює Бердяєв, - 

пояснити відносини мiж Богом та людиною: "якщо є Бог, якщо Бог 

всемогутнiй та вiльний, якщо на свiт та людину дiє Божа благодать, то яке 

мiсце залишається для людської свободи?" [30,с.44]. 

Перший варiант вирiшенния проблеми - трансцендентний дуалiзм, 

який розриває людську та божу природи i розумiє свободу людини, 

зовнiшньо пiдкореною волi Бога. 

Другий варiант - iманентний монiзм, який "заперечує будь-яку 

самобутнiсть за людською природою та вбачає в людинi лише один iз 

проявiв життя Божества" [68,с.140]. 

Третiй варiант - намагання обгрунтувати iдею людської свободи, 

виходячи iз субстанцiйностi людської душi. (Нагадаємо, що Бердяєв у раннiх 

своїх працях пiд впливом вчення О.Козлова i Л.Лопатiна подiляв погляди 

про субстанцiйнiсть людини: "Свобода нерозривно пов'язана з субстанцiєю, 

вона i є субстанцiйна мiць" [39,с.51]. Пiзнiше вiн пiддає критицi це вчення, 

тому що, на думку фiлософа, iз нього неминуче випливає детермiнацiя 

людини, тiльки не зовнiшня, вiд природи або Бога, а вiд власної своєї 

натури. Однак свобода походить iз нiщо, а не є породженням жодної з 

природ. 
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Нарештi, четвертий варiант, який здається фiлософу єдино вiрним, 

- це вирiшення проблеми з точки зору нового християнського 

антропологiзму, який визнає самостiйнiсть та внутрiшню взаємодiю божої 

благодатi та людської свободи. 

Отже, третя свобода - це поєднання духовної людяностi та Божої 

благодатi, "свобода духовного Адама є вже iншою свободою, свободою, яка 

об'єднана з любов'ю, зсередини просвiтлена любов'ю i тому є такою, яка 

перемогла отруту свободи, що закладена в її iррацiональнiй тьмi" [68,с.100]. 

Третя свобода виступає також творчим актом, творчим перетворенням 

життя. Третя реальна свобода суперечить законам цього свiту i через творчу 

енергiю скидає їх i таким чином творить нове життя суспiльства та свiту. 

Реальна свобода є також розкриттям в кожнiй людинi унiверсалiзму, тобто 

поєднання iндивiдуального з загальним, розкриття образу творця, який вклав 

в неї Бог. 

Таким чином, Бердяєв розрiзняє три свободи: "первiсну 

iррацiональну свободу, яка передує вибору мiж добром та злом, далi - 

рацiональну свободу самого вибору мiж добром та злом i, нарештi, - 

позитивну свободу, яка досягається, коли людина вiльно обирає добро. У 

такому випадку споконвiчно темна свобода свавiлля просвiтлюється у 

"свободу в Бозi" [154,с.505]. 

 

2.3. Теодицея та проблема зла 

 

Проблема свободи у фiлософiї Бердяєва нерозривно пов'язана з 

проблемою виникнення та сутнiстю зла. Адже, як вже було сказано, джерело 

свободи лежить поза Богом, у безоднi, iз якої Бог створив свiт. Бог, його 

всемогутнiсть розповсюджується на буття, але не на небуття. Зло виникає 

тодi, коли людина пiсля пiзнання добра та зла обрала зло, яке полягає у 

прагненнi жити без Бога, який, в свою чергу, виступає гарантом духовної 
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самореалiзацiї особи: "Причина зла - у примарному, фальшивому 

самоствердженнi, у духовнiй гордостi, яка вбачає джерело життя не в Бозi, а 

в самостi, у самому собi" [68,с.116]. 

Тому, якщо не було б зла, то не було би i свободи. Але Бог бажає 

свободи людини, бо, на думку фiлософа, Бог, передусiм, виступає як любов, 

i Вiн  потребує когось iншого, людину, i людина є не тiльки модусом 

Божества, як вона виступає у пантеїзмi, а є вiльною iстотою. Таке 

тлумачення проблеми зла та свободи логiчно виводить Бердяєва на 

проблему боговиправдання: "Iснування зла ставить проблему теодицеї, 

боговиправдання" [68,с.112]. 

 

2.3.1.Теодицея Бердяєва. Тема боговиправдання має багатовiкову 

iсторiю в європейськiй фiлософiї. Ця проблема присутня майже у всiх 

релiгiйних системах. Вперше ця проблема виникає у виглядi запитання щодо 

втручання вищої сили у справедливий розподiл благ та покарань. Це 

запитання виливається у доктрину вiдплати, вiчного iснування духовного 

початку людини у релiгiї древнiх єгиптян, iудеїв, яка пiзнiше отримала 

iнтегрований вигляд у християнствi. 

В античному свiтi ця тема найбiльш детально була розроблена у 

фiлософiї стоїкiв. Можна видiлити чотири варiанти теодицеї: етичний, 

космологiчний, фiзичний та логiчний. Логiчний варiант боговиправдання 

базується на дiалектичному тлумаченнi добра та зла: без зла не iснує добро 

та навпаки. Космологiчний варiант пов'язаний з розумiнням неспiвпадiння 

оцiночної градацiї частини та цiлого: те, що виступає злом для частини, то 

може бути добром для цiлокупностi. Фiзичний варiант базується на тому 

мiркуваннi, що крiм Бога у фiзичному свiтi дiє необхiднiсть, яка йому 

протистоїть. Нарештi, етичний варiaнт наголошує на доцiльностi iснування 

зла, яку людина, можливо, не бачить. 
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У середнi вiки проблему теодицеї найбiльш детально висвiтлив 

Августин Аврелiй. Бiльшiсть дослiдникiв його вченння видiляють два 

найбiльш розроблених ним варiанти боговиправдання: метафiзичний та 

естетичний. Метафiзичний варiант, джерелом якої стала неоплатонiчна 

фiлософiя, виходить iз того положення, що Бог створив свiт iз "нiчого", тому 

кожна створена рiч носить властивостi небуття. Естетичний варiант 

розглядає зло необхiдною складовою гармонiї свiту. "Весь свiт схожий на 

картину, де чорна фарба накладена на своє мiсце: вiн прекрасний навiть iз 

своїми грiшниками, хоча якщо їх розглядати самих по собi, вони потворнi" 

[цит. за 2,с.122]. О.Столяров видiляє ще моральну теодицею у фiлософiї 

Августина: "Бог не вiдповiдає за свiтове зло, єдиним джерелом якого є зла 

воля; вища справедливiсть вiдплачує кожному за заслугами" [165,с.37]. 

У Новий час до проблеми теодицеї звернувся Г.Лейбнiц (який, 

власне, i увiв в ужиток цей термiн). "Навiть не допускаючи сприяння Бога у 

порочних вчинках, (люди - I.С.) зустрiчаються з новими ускладненнями, якi 

мiстяться в тому, що Бог їх передбачає i все ж допускає, хоча вiн мiг би 

знищити їх своєю могутнiстю. Тому деякi фiлософи i навiть деякi теологи 

погоджуються скорiше вiдмовити Богу у повному знаннi всiх речей.., чим 

допустити те, що видається тим, що спростовує його благiсть. Без сумнiву, 

цi люди помиляються; але не менше їх помиляються iншi, якi, будучи 

переконаними, що нiщо не здiйснюється без волi та могутностi Бога, 

приписують Богу намiри i дiї.., негiднi найвеличнiшої i кращої iз iстот..." 

[140,с.58-59]. Лейбнiц звертає увагу на те, що "зло iз iншого джерела, а не iз 

Божої волi i що тому справедливо говорять про зло вини, що Бог його зовсiм 

не бажає, а тiльки допускає" [140,с.62]. Отже, Лейбнiц розглядає зло як 

необхiдну складову iснуючого свiтоустрою, котрий є непiдвладним Боговi. 

Таким чином, можна видiлити такi пiдходи: 1) заперечення 

iснування зла, тлумачення зла як частки добра (Августин), 2) при 



 89 

утвердженнi наявностi зла - декiлька можливостей: а) заперечення таких 

якостей Бога як всемогутнiсть та всеблагiсть, б) джерелом зла виступає сам 

Бог як темний, другий бiк (Я.Бйоме), в) субстанцiалiзацiя зла у виглядi 

окремої онтологiчної сили, яка має негативну всемогутнiсть (зороастризм), 

3) джерело зла виноситься за межi Бога - у небуття, нiщо (Бердяєв). 

Бердяєв так формулює цю проблему: "парадокс зла мiститься в 

тому, що або зло знаходиться у руцi Бога i залежить вiд Бога, i тодi воно 

потрiбно для цiлей добра, або зло не залежить вiд Бога, i Бог безсилий перед 

злом, i тодi добро не є кiнцевою онтологiчною силою" [40,с.50]. 

На думку фiлософа, в iсторiї философiї склалися два пiдходи щодо 

iснування та сенсу зла. Перше вчення, монiстичне, заперечує iснування зла i 

оголошує його "нерозкритiстю для нас повноти та цiльностi божого буття" 

[68,с.114]. У цьому випадку "зло пiдкоряється добру то як частинi добра, яка 

по обмеженостi свiдомостi уявляється злом, то як недостатня розкритiсть 

добра, то як уявне..." [40,с.251]. Такi вчення, пiдкреслює Бердяєв, 

вiдображають нечутливiсть їхнiх прихильникiв до проблеми зла. 

Друге вчення - дуалiстичне (найяскравiшим прикладом якого є 

зороастризм, який вплинув на вчення манiхейства та гностицизму) - розумiє 

зло як онтологiчне вчення, як особливе буття, яке обмежує Всемогутнiсть 

Бога i є зовнiшним проявом по вiдношенню до людини, до людської 

природи. "Зло виявляється чистим безглуздям, але безглуздям, яке 

пiдтверджує правду сенсу, тому зло отримує свою вiдплату" [40,с.251]. 

Отже, критикуючи перший та другий варiанти вирiшення проблеми зла, 

Бердяєв iде третiм шляхом, а саме: вiн виносить можливiсть появи зла, його 

джерело за рамки буття, у небуття, в Ungrund i називає своє вчення 

моноплюралiзмом або плюралiстичним реалiзмом. 

Розглядаючи проблему зла, український дослiдник О.Хома також 

видiляє в iсторiї фiлософiї два основних пiдходи, що склалися щодо 
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тлумачення зла. Прибiчники першого, меонiстичного пiдходу, до якого 

О.Хома зараховує i Бердяєва, "розглядають зло як несубстанцiальне 

утворення, просту "нестачу блага" [197,с.2-3]. Другий пiдхiд, 

функцiоналiстський, надає злу субстанцiальний статус, включає його в 

структуру унiверсуму. На наш погляд, зарахування Бердяєва до прибiчникiв 

меонiстського пiдходу не враховує всiєї своєрiдностi концепцiї фiлософа 

"київського кола", адже за його поглядами у небуттi лежить не тiльки 

джерело зла, але i добра, вони походять iз одного початку - свободи. Таким 

чином, на наш погляд, Бердяєв намагається об'єднати цi два пiдходи. Це 

дало йому змогу також виробити специфiчний пiдхiд i до проблеми 

теодицеї. 

Ось як коментує концепцiю боговиправдання Бердяєва Лев 

Шестов: "...всi теодицеї, як би мало вони одна на iншу не були подiбними, 

змушенi виходити iз думки, що можливостi Бога обмеженi, i Лейбнiц, який 

називав наш свiт кращим iз можливих свiтiв, у цьому формулюваннi дав 

найбiльш повний вираз тому, що є самою сутнiстю теодицеї... Теодицея 

Якова Бйоме i Бердяєва... виходить... iз "знання" про безсилля Бога i 

вiдповiдно до цього зводиться до пiдбору мiркувань, якi показують, що свiт, 

навiть i при безсилому Бозi, все-таки гарний" [154,с.420]. 

Таким чином, фiлософ обмежує можливостi Бога i висуває 

концепцiю трагiчної теодицеї. Бог, як вже було пiдкреслено, виступає, перш 

за все як Любов. Вiн страждає разом з людиною i спiвчуває стражданням 

людини. "Трагiчна теодицея має на метi виправдати божество перед свiтом, 

яке страждає, показавши, що страждання свiту суть страждання самого 

божества" [162,с.113]. Бог, на думку фiлософа, не дiє скрiзь у природному 

свiтi, який є результатом падiння духу. Його немає у таких явищах як 

хвороби, ворожiсть, ненависть i т.i. Тому "суд над злим Богом є суд над 

людським викривленням образу Бога" i далi: "Страх перед Богом є страхом 
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перед самим собою i перед дияволом... Релiгiя любовi i свободи є релiгiєю 

трагiчного. Любов є жертвою, свобода є стражданням" [22,с.58,60]. 

Звiдси стає зрозумiлим, чому такого великого значення Бердяєв 

надає саме другiй iпостасi Бога - Iсусу Христу, як сину Бога, що прийняв на 

себе падiння людини через страждання Христа, адже "вихiд iз зла - у 

стражданнях самого Бога, тобто у Христi..." [44,с.32]. Тому деякi дослiдники 

називають теодицею Бердяєва скорiше христодицею [див.54,с.505]. 

Одно iз вирiшень проблеми зла є вiра у диявола. Диявол виступає 

не самостiйно iснуючим злом, а є скорiше "виявленням iррацiональної 

свободи на вершинi духу" [68,с.114], проявом сатани в людинi є 

посереднiсть. "Чорт робить те, що робить будь-яка посередня людина, яка 

хоче вiдхилитися вiд обов'язку розрiзняти добро та зло" [54,с.495]. Отже, 

головним недолiком, навiть одним iз грiхiв Бердяєв вважає небажання 

розрiзняти добро та зло. Яким же чином Бердяєв розумiє грiховнiсть 

людини?  

 

2.3.2.Зло та грiховнiсть людини. Поняття "грiх" виконує у мовi 

полiсемантичнi функцiї та має декiлька значень.  

У першому випадку воно виступає синонiмом поняття "первiсний 

грiх". Первiсний грiх пов'язаний з грiхопадiнням Адама та Єви. Людина (в 

особi Єви, а за нею i Адама) захотiла випробувати себе, свою свободу, тому 

"грiхопадiння розглядається Бердяєвим як причина iсторiї земної 

(грiховного життя людини (як теологи)), а як наслiдок прояву людиною 

свободи" [129,с.120], вірнiше, свободи Ungrund. Тому Бердяєв вiдкидає 

традицiйне тлумачення грiхопадiння з двох причин. 

По-перше, внаслiдок грiхопадiння вiдбувся "не злочин проти бога, 

а вiдпадiння вiд бога, дух впав - це i є падiнням. Звiдси грiховнiсть повинна 

бути замiнена провиннiстю, виною людини перед богом, так як це почуття є 
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нiбито бiльш творчим" [161,с.316]. По-друге, якщо традицiйне християнство 

вважає, що "первiсний грiх виражається у слабкостi волi, нездатної 

зважитися на добро; у незнаннi бога та добра, в активному прагненнi до зла. 

Це останнє включає в себе гедонiстичнi потяги i бажання самоствердження 

("першостi")" [166,с.69], а звiдси основним наслiдком первiсного 

християнства традицiйна християнська теологiя вважає зловживання 

свободою та намагання уподiбнитися Богу, приписати собi його творчi 

здiбностi (i тут Бердяєв вiрно, на наш погляд, вбачає суперечнiсть у 

християнському вiровченнi, адже, якщо iдеалом для людини виступають дiї 

Бога та Боголюдини, то намагання наблизитися до них, як от творити, 

вважаються найтяжчим грiхом), то Бердяєв, услiд за християнством, 

приписуючи людинi грiховну природу, розглядає грiх як "...роздвоєнiсть, 

занепадання, неповноту, роз'єднанiсть, поневолення, ненависть, але не 

непослух, не формальне порушення волi" [40,с.301]. 

Тому усвiдомлення первiсного грiха має для людини велике 

значення: людина починає розумiти свою велич, своє творче призначення, 

"людина впала з висоти i може на висоту пiднятися" [40,с.51]. Звiдси, робить 

висновок фiлософ, якщо вiдхiд вiд Бога є шляхом у безвихiдь, то творчiсть, 

продовження справи творiння Бога є єдино можливим справжнiм шляхом 

для людини, "якщо самообожнення людини було джерелом зла, то 

обожнення людської природи буде перемогою над злом, виходом, 

спасiнням" [69,с.180]. Однак творчi здiбностi людини пiдiрванi 

грiхопадiнням, тому вона творить у межах необхiдностi, норми.  

Друге розумiння грiха - порушенння писаних та неписаних законiв, 

вчинення неблагодiйних дiй з точки зору моралi, таких як вбивство, 

заздрiсть, непослух батькам, перелюб та багато iнших. Однак Бердяєва 

бiльше мучила проблема iснування зла, а не проблема "грiха у розумiннi 

переступеня моральних законiв або навiть заповiдей Нагiрної проповiдi. У 
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багатьох мiсцях його книг зустрiчаємо ми вiдверту заяву, що його постiйно 

мучила проблема зла, а не проблема грiховностi людини. Тому що на кожне 

"ти не повинен!", вiн має, у крайньому випадку, в пiдсвiдомостi, готове 

запитання: "Так, але чому, власне, свiт, створений таким, що неодмiнно 

повинен впадати у грiх?" Цей захист грiшного вказiвкою на присутнiсть зла 

в свiтi, створеного Богом, виявляє, що для Бердяєва проблема зла була 

скорiше не етичною, а релiгiйною чи, ще точнiше, - христологiчною 

проблемою" [54,с.495]. 

Звiдси випливає думка про дiалектичну природу добра та зла, про 

складнiсть людини визначитися, де добро, а де зло. На думку фiлософа, 

"глибокий трагiзм людського життя лежить не стiльки у конфлiктi добра та 

зла, скiльки у розмаїттi i складностi самого добра" [77,с.21]. На жаль, 

зауважує Бердяєв, боротьба iз злом часто сама перетворюється на зло. "Будь-

який варiант "перемоги" над злом сам виявляється насиченим злом власної 

природи" [197,с.12]. Зло можна подолати лише зсередини. Закони моральнi 

та правовi лише впливають на зовнiшнi прояви зла, але вони безсилi перед 

внутрiшнiм, вольовим злим iмпульсом. Тому зло потребує не прощення, а 

подолання, i навiть знищення, перш за все, в собi. "Але знищуючи зло в собi, 

я повинен бути поблажливим до ближнього" [68,с.127]. Отже, зло має i 

позитивну природу. Пiд час подолання зла дух людини мужнiє, вона 

починає краще усвiдомлювати себе, свiт, подолання зла стає поштовхом до 

самореалiзацiї та творчостi. Про це наголошується в книзi "Вiдчуження", що 

написана колективом українських фiлософiв: "Зло - "надто людська" засада, 

що укорiнює людину в свiт i виявляється однiєю з тих iманентних 

трансценденталiй, котрi прирiкають людину на споконвiчнi муки творiння 

гармонiї, пошуку сенсу, iстини" [82,с.32]. 
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2.3.3. Зло та страждання. Наслiдком зла в свiтi є страждання та 

смерть людини. Бердяєв розглядає декiлька вiдповiдей на запитання, як 

уникнути страждання. 

Перше вчення - буддизм, який, для того, щоб позбутися 

страждання, взагалi заперечує iснування буття, вважаючи його лише 

примарою, справдi ж для буддизму iснує лише небуття. "У буддизмi вражає i 

зворушує потрясiння людськими стражданнями, i йому властиве велике 

спiвчуття не тiльки до людей, але i до тварин, а i до всього, що живе" 

[68,с.417]. Однак буддизм знає тiльки страждання i не розумiє просвiтляючої 

сили кохання. 

Друге вчення, яке аналiзує фiлософ, - стоїцизм. Стоїки не 

заперечують буття, однак вони намагаються позбутися страждання за 

рахунок змiни установки свiдомостi, змiни оцiнки подiй життя та їх впливу 

на власне iснування, а не намагаються змiнити себе i цей свiт. 

Третє вчення - орфiзм, який походить вiд давньогрецьких 

оргаїстичних культiв, якi шляхом занурення людини у космiчну стихiю, 

зняття зовнiшнiх кордонiв оболонки iндивiдуальностi, намагалися досягти 

злиття людини з космосом та досягти вiдчуття людини як частки космосу. 

Однак, крiм оргаїстичних культiв, в орфiзмi iснував другий прошарок, який 

розглядав людину як двоїсту iстоту, яка мiстить як Божу, вищу природу, так 

i нижчу, титанiчну природу, яка притягує його до землi. Таким чином, щоб 

позбутися страждання, орфiзм пропонує позбутися особистостi, з одного 

боку, або ж своєї нижчої природи, з iншого. 

Четверте спрямування - неоплатонiзм, який розглядає зло 

породженням матерiї. Позбутися зла - значить позбутися матерiї, меона. "...У 

Плотiна зло вiдбувається вiд змiшування з матерiєю, треба вiдсiкти, майже 

механiчно вiддiлити вищу природу людини, яка сама по собi непорочна та 

чиста, вiд матерiї, i тодi досягається визволення вiд зла, позбавлення вiд 
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страждання" [68,с.418]. На думку Бердяєва, в цьому вченнi позбавлення зла 

iде через iнтелект, розум, а не через дух. 

Однак природа смертi антиномiчна, пiдкреслює фiлософ: смерть є 

злом i смерть є подоланням зла. Але iснування смертi говорить про владу 

над людиною природнього свiту. Досвiд страждання теж по-рiзному впливає 

на дух людини. Вiрно сутнiсть страждання та смертi можна зрозумiти, 

вважає Бердяєв, виходячи iз християнства: "...спокутне значення має лише 

страждання любовi та вiльної жертви, вiльно взятого на себе Хреста... У 

досвiдi спiвчуття та любовi розв'язується парадокс страждання та зла. 

Люблячий знає, що страждає не тiльки грiшний, що є i безвинне 

страждання" [68,с.425]. Справжньою ж перемогою над злом буде 

воскресiння життя. Бердяєв у цьому пунктi знаходиться у фiлософський 

паралелi з вченням М.Федорова, головну роботу якого - "Фiлософiя 

загальної справи" - Бердяєв добре знав i до основної iдеї якого - воскресiння 

предкiв - вiдносився з великою симпатiєю, однак не сприймав натуралiзм 

його вчення. 

 

2.3.4. Проблема об'єктивацiї. Наслiдком зла та грiха стала 

об'єктивацiя. "Вiдпадiння людей вiд Бога привело до "об'єктивацiї" духу, 

появи матерiального грiховного свiту, поклало початок плину часу" 

[94,с.15]. Поняття "об'єктивацiї" - одне iз ключових понять аналiтики 

фiлософа [див.163,с.83]. Бердяєв пiддає подвiйнiй оцiнцi природу 

"об'єктивацii". З одного боку, об'єктивацiя є "зануренiстю, дистанцiєю" 

[217,с.29] мiж людиною i свiтом, людина при цьому виступає не як суб'єкт, 

екзистенцiя, а як об'єкт, рiч. З другого боку, об'єктивацiя грає i позитивну 

роль як намагання встановлення рiвноваги, зв'язкiв у цьому свiтi. 

Фiлософ визначає об'єктивацiю як екстерiоризацiю, вiдчуження 

духу вiд самого себе [див.72,с.96]. Фактично це поняття виступає синонiмом 

таких понять як вiдчуження, опредметнення. Навiть бiльше, такий пiдхiд 
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вимагає "ототожнення з опредметненням, з процесом об'єктивацiї людської 

дiяльностi" [159,с.15]. 

Об'єктивований свiт виступає тiльки одним iз станiв духовного 

свiту, що захворiв, тобто несправжнiм свiтом. Тому об'єктивацiя 

вiдбувається як проекцiя духу у зовнiшнiй свiт, вiдбувається у самiй 

реальностi. "Вчення про об'єктивацiю було розроблено Бердяєвим досить 

детально. Найбiльш суттєвим у ньому є питання про форми об'єктивацiї 

духу..." [131,с.159]. Перш за все, фiлософ "київського кола" видiляв рiзнi 

ступенi об'єктивацiї - в неорганiчному, органiчному та соцiальному свiтi. 

Крiм того, об'єктивацiя виступає в декiлькох iпостасях. Як екстерiоризацiя, 

вона має два прояви: у природi та суспiльствi. "Основнi категорiї, якi 

Микола Бердяєв використовує для позначення природи - це закономiрнiсть, 

причина, залежнiсть, закляклiсть, об'єктивнiсть, унiфiкованiсть" [182,с.297]. 

У суспiльствi внаслiдок екстерiоризацiї виникають наддуховнi, а 

отже, несправжнi спiльностi, i основний стан людини такого суспiльства - 

самотнiсть. 

Друга iпостась об'єктивацiї - символiзацiя. Символи, вважає 

Бердяєв, - це натяки, вказiвки на сенс, який скритий у них. Фiлософ 

"пропонує розрiзняти хибну та iстинну символiку. Так, порiвняно з 

соцiальною символiкою (i особливо юридичною, взятою, "iз найбiльш 

грiховної сторони людського iснування") значно бiльш глибокою та вiрною 

є начебто бiологiчна символiка...") [94,с.19-20]. 

Об'єктивацiя виступає як очаслювання та опросторення (4 

iпостась), тому що простiр та час (особливо подiл на минуле, сьогодення та 

майбутнє) є формами об'єктивованого свiту. 

П'ятою iпостассю об'єктивацiї виступає соцiалiзацiя людини, коли 

вiдбувається "виникнення "суспiльства" та "загального", замiсть 
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"спiлкування" i "спiльностi", "царство кесаря" замiсть "царства Божого" 

[67,с.254]. 

Нарешті, укорiнення творчих актiв у свiтi виступає шостою 

iпостассю об'єктивацiї. Творчiсть передбачає сходження наверх та спадання 

униз. Дух через творчий акт перемагає тяжiння цього свiту, але через 

продукти творчостi змушений зважати на матерiал, тобто сучасний стан 

свiту, соцiальнi умови, природнi можливостi. "Тiльки творчий акт людини 

виводить iз хибного об'єктивованого часу, але об'єктивацiя результатiв 

творчого акту знову вводить у час" [68,с.391]. 

Тому треба переосмислити, вiдiйти вiд "месiанiстського сподiвання 

на творчу самореалiзацiю людини, яке було донедавна притаманне багатьом 

нашим фiлософським уявленням про людину, коли творчiсть мислилася як, 

по сутi, панацея для розв'язання всiх (принаймi, iстотних) колiзiй людської 

життєдiяльностi, особливо - колiзiї вiдчуження. Бо ж виходить, що творча 

самореалiзацiя ставить проблем значно бiльше, анiж розв'язує" [82,с.24]. 

Для всiх видiв об'єктивацiї характернi такi ознаки: 1) вiдчуження 

суб'єкта вiд об'єкта. На думку Бердяєва, спочатку об'єкт та суб'єкт iснували 

як одне цiле, i тiльки пiсля грiхопадiння вiдбувся цей розкол; 2) поглинання 

неповторно-iндивiдуального унiверсальним. Особисте, специфiчне зникає, 

пануючi цiнностi орiєнтованi на задоволення iнтересiв пересiчної особи, 

погляди такої людини набувають загально-прийнятий характер, але це 

панування вiдбувається завдяки руйнацiї оригiнальностi; 3) "панування 

необхiдностi, детермiнацiї ззовнi, придушення та закриття свободи" 

[72,с.195]. Свобода не проявляється, на перший план виходить 

закономiрнiсть, причина, необхiднiсть. Функцiонування iндивiдуальної, 

духовної дiяльностi, творчостi замiнюється на буденну життєдiяльнiсть, яка 

пiдпорядкована законам. 
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Цим ознакам фiлософ протиставляв риси, якi притаманнi 

справжньому свiту: духовне спiлкування, творчiсть, свобода, адже тiльки 

творчий духовний вiльний акт дає можливiсть прориватися iз свiту 

об'єктивацiї у царство свободи та любовi. 

"Всi цi конкретнi форми об'єктивацiї суть окремi випадки 

фундаментального процесу об'єктивацiї духу в буттi, вони грають у Бердяєва 

роль специфiчних екзистенцiалiв, вернiше "антиекзистенцiалiв", буття 

людини в свiтi (у царствi "об'єктивацiї")" [131,с.159]. 

Таким чином, зло виникає з первiсної свободи, Ungrund, внаслiдок 

вiдпадiння людини вiд Бога. Бог не несе вiдповiдальностi за зло, вiн 

страждає разом з людиною, наслiдками зла в свiтi є об'єктивацiя, яка 

притаманна всiм формам життя, а особливо людському свiтовi. Подолати 

зло можливо, лише долаючи його у себе зсередини через творчiсть та 

кохання. 

 

Висновок до другого роздiлу. 

 

Бердяєв пройшов певну еволюцiю у розумiннi поняття "людина", 

однак вiн завжди виступав за її цiлiсне розумiння. Головним компонентом 

особистостi фiлософ вважав дух та його функцiонування - духовнiсть. 

Iдеалом людини для Бердяєва виступає творча, вiльна, духовно 

багата, статева iстота, в якiй домiнують такi почуття як любов та спiвчуття. 

Духовнiсть людини пов'язана з Богом. Бога, за Бердяєвим, треба 

розумiти як таємницю і характеризувати лише через апофатичну теологiю. 

Бог дiє лише через свободу та в свободi. В антроподицеї Бердяєва 

можна видiлити три свободи. Найбiльшу увагу фiлософ придiляє третiй  

свободi, яка  виступає об'єднанням першої та другої свободи. Третя свобода 

виступає творчим перетворенням життя, тому що завдяки їй, вiдкидаючи 
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застарiлi закони та норми, людина творить нове життя i таким чином 

розкриває своє призначення. 

Однак наслiдками зловживання свободою в свiтi виступають зло та 

об'єктивацiя, що, в свою чергу, породжує проблему виправдання Бога - 

теодицею. Бог не несе вiдповiдальностi за зло, що є свiтi, тому що свобода 

виникла iз небуття, Ungrund'a. 

Фiлософ висуває концепцiю трагiчної теодицеї: образ Бога, який 

страждає разом з людиною. Бог очiкує вiд людини вiдповiдь на свiй заклик - 

продовжити творення свiту. Отже, самореалiзуватися, проявити себе як 

особистiсть, виправдати своє призначення в свiтi, навiть, врятуватися 

людина може через вiдповiдь на заклик Бога - через творчiсть. 
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РОЗДIЛ  3 

              

ТВОРЧIСТЬ: ХАРАКТЕР ТА НАСЛIДКИ АНТРОПОДИЦЕЇ 

      

 Людина, на думку Бердяєва, внаслiдок зловживання свободою та 

грiхопадiння замутила образ Бога в собi, образ Творця. Бога не треба 

виправдовувати за iснуюче зло, Бог страждає разом з людиною. Однак 

людина створена за образом та подобою Божою зовсiм не для скоєння грiхiв 

i, навiть, не для спокутування їх, а для продовження Божої справи - 

творчостi. Призначення та виправдання iснування людини - через творчiсть, 

а не виправдання творчiстю (таке тлумачення iнколи можна зустрiти в 

лiтературi [див.91,с.259-283]). Як пiдкреслює Бердяєв, творчiсть не потребує 

виправдання, сама творчiсть - найкраще виправдання. 

Тому цей роздiл буде присвячено проблемi творчостi та людинi 

(п.1), творчостi та продуктам творчого акту - культурi (п.2), творчостi та 

iсторiї, аналiзу iсторичних епох (п.3). 

 

3.1. Творчiсть та людина 

 

Творчi здiбностi людини були вперше виявленi i деякою мiрою 

проаналiзованi ще в античному свiтi, зокрема, в стародавнiй Грецiї. Але 

найбiльш повно ця проблема була поставлена в епоху, яка виявилася 

найбагатшою щодо прояву творчого генiя людини - в епоху Вiдродження. 

"В епоху Ренесансу, можливо, найбiльш наближалися до iстини такi люди, 

як Парацельс та Пiко дела Мiрандола, якi знали про творче покликання 

людини" [56,с.81]. Однак внаслiдок секуляризацiї духовного життя та 

постiйно дiючих в свiтi наслiдкiв грiхопадiння iдея про творче призначення 

людини не була адекватно розкрита ще в жодному вченнi. 
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Релiгiя, зокрема християнство, створила лише негативну 

антропологiю - вчення про негативнi людськi риси та можливостi їхнього 

приборкання через аскезу, смирення. 

 

3.1.1.Смирення та творчiсть. Бердяєв, аналiзуючи взаємовiдно-

шення смирення та творчостi як два шляхи становлення духу людини, 

наголошує на тому, що без аскетики творчiсть неможлива: "Творчiсть 

передбачає своєрiдну духовну аскезу, творчiсть не є попусканням своїм 

пристрастям" [63,с.30]. Християнська ж церква, на думку фiлософа, iз усiєї 

широти духовного шляху обрала смирення єдино можливим шляхом 

спасiння людини i тому "стала ворожа до творчостi, пiдозрiла до духовної 

культури, принижує людину та боїться її свободи, протиставляє шляхам 

творчостi шляхи спасiння" [63,с.21]. 

Аскетика передбачає внутрiшню змiну всiєї духовної структури 

особистостi, кропiтку, важку роботу над самим собою. Однак дуже часто 

аскетичний шлях розглядають як самоцiль, а не шлях, як пiдкорення 

зовнiшньому устрою, як пасивне сприйняття реалiй. У такому разi смирення 

є протилежним натхненню, стає на його шляху. Але натхнення, пiдкреслює 

Бердяєв, є необхiдною складовою творчостi. Крiм того, просвiтлення 

вiдбувається саме через натхнення. 

В.Зiньковський, коментуючи це твердження Бердяєва, називає таку 

позицiю християн фiлософiєю пасивiзму. Фiлософiя пасивiзму закликає 

зрiктися своєї волi, а разом з цим зрiктися активної боротьбi, зрiктися 

творчостi та самотворчостi. "Я цiлком розумiю боротьбу Бердяєва з 

фiлософiєю пасивiзму та подiляю її, - наголошує Зiньковський, - я згiдний з 

тим, що у "смиреннi" часто виступає послушнiсть перед злом, як якась 

принципова вiдмова вiд святого гнiву, вiд творчих завдань" [54,с.299]. Чому 

ж традицiйне християнство вiдстоює таке становище? 
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Бердяєв пов'язує розумiння цiєї проблеми з тлумаченням проблеми 

суб'єкта та об'єкта творчостi. Перший аргумент, який висувається проти 

можливостi творчостi та можливостi єдиного шляху спасiння людини через 

аскезу, - це те, що людина внаслiдок грiхопадiння є iстотою слабкою, 

роздвоєною. Дiйсно, у першу свою епоху, яку фiлософ називає епохою 

закону, людинi для збереження нею свого людського образу, тобто 

самозбереження, необхiдно було нав'язувати моральнi закони, нав'язувати їх 

як догми, вiдступлення вiд яких для первiсних людей означало покарання, у 

важких випадках - вигнання, i, отже, моральну смерть. 

Але поступово людина почала усвiдомлювати себе i своє мiсце в 

свiтi, своє становище. Наступає друга епоха - епоха послуху, спокути. 

Людина усвiдомлює свою грiховнiсть i намагається приборкати наслiдки 

такого становища через аскезу та духовне просвiтлення. Однак людина 

знову змiнюється, i повинна наступити третя епоха - епоха творчостi: 

"...тiльки людина здатна до свiдомої, цiлеспрямованої творчостi, в цьому 

вбачають її подобу самому Богу-творцю" [157,с.166]. Людина як ослаблена 

грiхом iстота, за логiкою традицiйного християнства, не може не тiльки 

творити, але i врятуватися. Однак спасiння людини вiдбувається не тiльки за 

рахунок власних зусиль, а i за рахунок благодатi, яка посилається вiд Бога. 

Творчi таланти також посилаються вiд Бога, тому i через використання своїх 

талантiв можливо просвiтлення людської природи. Фактично, у Бердяєва 

"переважала iдея перетворення над iдеєю спасiння" [58,с.16]. 

Другий аргумент пов'язаний з суб'єктом творчостi. Християнська 

догматика вважає суб'єктом творчостi лише Бога. Багато iдеалiстичних 

напрямкiв наслiдують iмплiцитно цю iдею. Як приклад, фiлософ наводить 

нiмецький iдеалiзм, нiмецьку класичну фiлософiю, в яких людина 

позбавлена самостiйної творчої функцiї i виступає лише як рупор 

божественного життя. Матерiалiзм розглядає людину як частку природи, що 

вiдтворює природу у 
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своїй творчостi. Однак парадокс людського життя, на думку Бердяєва, 

мiститься в тому, що коли людина не наслiдує образ Бога в собi, вона 

пiдпорядковується нижчим силам, духам природи, iдолам i iз вiльної iстоти, 

гарантом якої виступає Бог, перетворюється на пiдневiльну. 

Християнська догматика завжди розглядала людину як поєднання 

двох природ - людської i божої, однак, як вже наголошувалося ранiше, iз цiєї 

тези, на думку фiлософа, не були зробленi адекватнi висновки. Отже, 

Бердяєв пропонує третю концепцiю: творцем виступає i Бог, i людина, "Бог 

творить з людиною i чекає спiвучастi людини у своїй творчостi, а людина 

творить з Богом i потребує Божественної сили для своєї творчої справи, 

творить в iм'я Бога, вiдповiдаючи на заклик Божий" [75,с.89]. 

Третiй аргумент грунтується на думцi, що нового в свiтi внаслiдок 

абсолютного закiнчення творiння, бути не може. "Основна помилкова думка 

виключно консервативного християнства була пов'язана з iдеєю 

завершеностi творiння, iдеєю вiчного та незмiнного об'єктивного порядку, 

природного i соцiального. При цьому у людини залишалося одне лише 

завдання - покiрливiсть та послух цьому порядку, творчих завдань у неї не 

було. Цiй хибнiй iдеї протистоїть не iдея еволюцiї, яка знаходиться пiд 

владою натуралiстичного детермiнiзму, а iдея творчостi, творчої свободи 

людини, яка покликана продовжити i завершити свiтотворення"[41,с.39]. 

Прибiчники першої та другої концепцiї хибно тлумачать природу 

людини. "Треба вибирати: шлях досконалостi, подiбної до досконалостi 

Отця Небесного, духовного розвитку, шлях євангельський, шлях великих 

мiстикiв, який зменшує дистанцiю мiж людиною та Богом або шлях хибного 

смирення та послуху, який збiльшує дистанцiю мiж Богом та людиною, який 

стримує у низах. Перший шлях бiльш духовний, другий шлях бiльш 

душевний, тiльки перший шлях - боголюдський, передбачає творчу 

активнiсть людини та шляхетнiсть духу її" [16,с.164]. 
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Фiлософ вважає, що упорядкування та творення свiту не 

закiнчилося, "творення продовжується" [33,с.87], пiсля семи днiв Божого 

творiння, наступає восьмий день - перiод, коли людина продовжує Його 

справу. 

Творчiсть грунтується на проблемi виникнення нового. Нове в свiтi 

виникає iз Ungrund'а, завдяки наявностi свободи. Результатом творчого акту 

є завжди прирiст, прибуток: "у творчостi завжди бiльше, нiж у дiйсностi, у 

мистецтвi бiльше, нiж у природi" [69,с.227]. Якщо би свiт не був створений, 

то i творити в цьому свiтi не було би можливостi. Таке розумiння вiдкидають 

прибiчники еволюцiонiзму, якi розглядають становлення та розвиток свiту 

через еволюцiю шляхом простого перерозподiлу вже iснуючого. Але "без 

привнесення нового як еманацiї свободи творчiсть була би лише 

перерозподiлом елементiв старого свiту з примарною, уявною новизною" 

[72,с.360]. Тому Бердяєв рiзко протиставляє iдею еволюцiї iдеї творчостi. 

"Перехiд небуття у буття не може бути пояснений iз вже детермiнованого 

буття" [60,с.214]. 

Таке розумiння творчостi критикує О.Мейєр на одному iз засiдань 

Петербургського релiгiйно-фiлософського товариства, де вiдбувалося 

обговорення книги Бердяєва "Сенс творчостi": "Творчiсть Бердяєв часто 

змiшує з поняттям творiння. Вiн говорить, що людинi доведеться творити iз 

нiчого, тобто творити, а не вiдкривати" [155,с.143]. Але, за характеристикою 

Бердяєва, Мейєра можна бiльшою мiрою вiднести до еволюцiонiстiв. 

Творчостi Бердяєв протиставляє також народження. Народження - 

це вiддiлення вiд великої частини, праматерiї. Тому тiлесне народження - це, 

як i еволюцiя, перерозподiл iснуючого, акт народження залишається самим 

процесом, своїм результатом у цьому свiтi, творчiсть - це вже прорив iз 

iншого свiту. Крiм того, фiлософ наголошує на можливо єдинiй, але дуже 
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суттєвiй вiдмiнностi мiж Богом та людиною. Людина, на вiдмiну вiд Бога, не 

здатна створити живу iстоту, особистiсть [див.40,с.71]. 

Четвертий аргумент пов'язаний з тлумаченням людини як 

роздвоєної iстоти. Людина має втрачену, i, отже, недостатню природу, тому 

можливостi творити перешкоджає боротьба протилежних початкiв в людинi. 

Таке тлумачення пов'язане з розумiнням розмiщення джерела творчостi у 

повнотi та її вiдсутнoстi у нестачi будь-чого. На думку фiлософа, творчiсть 

можлива як у надлишку, так i у нестачi. Навпаки, саме "у творчостi 

долається роздвоєнiсть. У творчому актi людина виходить iз себе, перестає 

бути захопленою собою та краяти себе" [56,с.87-88]. Отже, навпаки, саме за 

допомогою творчостi долається суперечлива природа людини. Як вiрно 

зауважує О.Єрмiчьов, у фiлософiї Бердяєва "особистiсть... виступає як 

завдання людинi i можлива при усвiдомленнi i подоланнi у творчостi 

суперечностi духовного начала (єднoстi iррацiональної свободи та 

божественної благодатi)" [103,с.10]. Тому, пiдкреслює Бердяєв, творчiсть 

виступає як самовизначення людини, а не самоствердження, тому що в 

творчостi вiдбувається самоподолання. 

П'ятий аргумент формулюється так: якщо творчiсть є також 

важливою для людини i Бога, то чому вiдносно неї немає чiтких настанов, 

чiткого тлумачення в Євангелiї? 

На думку Бердяєва, в Євангелiї i не могло бути iмперативних 

наказiв щодо творчостi. "Не виправдання творчостi через насилля над 

Євангелiєм, а iнше вiдкривається нам. Ми почуваємо священний авторитет 

умовчання Євангелiя про творчiсть" [69,с.328]. На думку фiлософа, 

шукати виправдання творчостi у Святому письмi означає не розумiти сутi 

творчостi, намагатися пiдкорити її закону, тобто фактично знищити. "Якщо 

би шляхи творчостi були виправданi i вказанi в Святому письмi, то творчiсть 

була би послухом, тобто не була би творчiстю" [143,с.328]. Це дало 
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можливiсть говорити Г.Флоровському, що Бердяєв "войовничо 

вiдштовхується вiд святоотецького переказу" [193,с.492]. Езотеризм 

проблеми творчостi пов'язаний iз станом людини. Tiльки пiсля того, як 

людина як вiльна iстота сама розкриє сенс своєї творчостi, наступить у свiтi 

нова духовна епоха, причому цю таємницю повиннi осягнути всi, а не окремi 

люди. Тому осягнення творчостi вiдбудеться знизу, а не зверху: "Бог чекає 

вiд людини антропологiчного одкровення" [69,с.329]. Однак "творча 

дiяльнiсть є доповненням до Божественного життя; тому вона має деяке 

теогонiчне, а не тiльки антропологiчне значення" [69,с.273]. 

Тому Бердяєв закликає змiнити позицiю християнства щодо 

творчостi: "християнство, сприйнявши в себе начало свободи, визнає 

людину помiчником та спiвучасником Бога i тим самим освячує творчiсть 

людини" [88,с.549]. 

Творчiсть, вважає фiлософ, є не менш релiгiйною справою, нiж 

аскетичний шлях. Кожний творчий акт є трансцендентним не за своєю 

тематикою, не за релiгiйною спрямованiстю свого суб'єкта - творця, а своїм 

проривом iз iншого свiту, прагненням створити нове буття. "Очевидно, що 

виправдання всього творчого життя людини можливо лише через вiльне 

розкриття iманентної релiгiйностi самого творчого досвiду, якого чекає вiд 

людини Бог" [16,с.38]. 

 

3.1.2. Творчiсть та її елементи. Основною ознакою творчостi, 

пiдкреслює фiлософ, виступає творення нового, творення свiту та самого 

себе, "...творчий процес пошуку смислу, цiнностей, можливостей втiлення 

свого "Я" [79,с.4]. Iдеалом людини для фiлософа виступає творець. Кожна 

людина може бути творцем, творчiсть необхiдна для справжнього кохання, 

для формування дружнiх стосункiв мiж людьми i т.i. Фактично, творчим 

фiлософ називає все те, що сприяє або розкриває позитивну природу 
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людини. Це осягнення творчостi у широкому розумiннi. У бiльш вузькому 

розумiннi творчiстю займається людина, яка має певний хист, талант. 

В iсторiї фiлософiї можна видiлити декiлька напрямкiв вiдносно 

розумiння творчостi. Перший напрямок пов'язаний з iменами Платона та 

його послiдовникiв, якi розглядають сенс творчостi у слiдуваннi вiчним, 

одвiчно даним iдеям. Бердяєв не роздiляє вiри у наявність вiчного iдейного 

свiту (у платонiвському розумiннi). 

Друга тенденцiя - реалiзм, представники якого у творчостi 

намагаються наслiдувати, вiдображати навколишню дiйснiсть, реальне 

життя. Бердяєв фактично видiляє двi умови творчостi: творчiсть нового та 

творчiсть як сумiсне дiйство Бога та людини, богодiйство, теургiю. 

Поняття "теургiя" (з грецьк. богодiйство) ввiв у термiнологiчний 

обiг слов'янської фiлософiї В.Соловйов. Теургiя, на думку Соловйова, 

виступає завданням мистецтва. Теургiчне мистецтво здатне змiнювати свiт 

завдяки гармонiйному поєднанню трьох начал - природного, людського та 

Божого [див.169,с.744]. Бердяєв же розглядає iдею теургiї через мiстику, 

творчiсть як зустрiчне одкровення людини Богу. "Запозичивши ...принцип 

"теургiчного дiяння", фiлософ, однак, тлумачить творче завдання людини... 

як продовження справи самого творця, який створює свiт наново iз нiчого, 

що при вiдсутностi змiстовного критерiю обертається якимсь суб'єктивним 

переживанням - напруженням пориву, пiдйому, накiнець, екстазу" [70,с.14]. 

 Дiйсно, деякi дослiдники наголошували на його акцентуваннi 

вiдносно оргiйностi, екстатичностi творчого акту, "творчостi без берегiв", на 

ототожненнi творчого акту з релiгiйним екстазом, з релiгiйним 

переживанням" [131,с.224-225; 160,с.75]. На це неодноразово наголошував i 

сам фiлософ: "Творчiсть для мене не стiльки оформлення в кiнцевому, у 

творчому продуктi, скiльки розкриття безкiнечного, полiт у безкiнечнiсть, не 



 108 

об'єктивацiя, а трансцендування. Творчий екстаз (творчий акт є завжди 

екстазом) є проривом у безкiнечнiсть" [60,с.210]. 

Переживання екстазу протиставляється фiлософом буденному, 

побутовому, дрiб'язковому животiнню. На цю рису звертає увагу 

Д.Бiлiнгтон: "Творчiсть, вiн доводить (Бердяєв - I.С.), була тiльки шляхом, 

завдяки якому людський дух має можливiсть визволитися вiд "в'язницi" 

пересiчного життя" [213,с.480]. Але Бердяєв не вiдкидає значення 

результатiв творчостi i детально їх аналiзує. Отже, фiлософ пропонує 

розглядати творчiсть як виникнення принципово нового, того, чого ще не 

було в свiтi. 

Тепер перейдемо до розгляду елементiв творчостi. У працях 

фiлософа можна зустрiти декiлька варiантiв: вiн видiляє два елементи - 

благодать та дар ("Дух i реальнiсть. Дослiд боголюдської духовностi"), три 

елементи, якi представленi у двох варiантах: свобода, благодать, закон 

("Дослiд есхатологiчної метафiзики") та матерiя, свобода, благодать ("Про 

призначення людини"). Було б рацiональнiше розглянути останнiй варiант, 

який найбiльш повно та адекватно, на наш погляд, розкриває концепцiю 

Бердяєва. 

Говорячи про те, що джерелом творчостi виступає свобода, нiщо 

(перший елемент), без якого неможливо було зрозумiти б появу нового, 

фiлософ наголошує на тому, що нове проривається через творчiсть вже iз 

третьої, просвiтленої свободи. На наш погляд, тут йдеться вже про 

усвiдомлений фiлософом, iмплiцитно закладений високий моральний 

обов'язок кожного творця, на цьому, наприклад, наголошує 

В.Табачковський, оцiнюючи творчу особу: "Кожен вияв i кожен крок 

подiбної креативностi потребує невсипущого морально-свiтоглядного 

контролю її суб'єкта" [187,с.30]. 

Другим елементом творчостi виступає матерiал, тобто матерiя у 

широкому розумiннi (як природна, так i соцiальна). Людина не може 
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обiйтися без матерiалу, який дає їй цей свiт, в якому вона живе. Однак 

Бердяєв наголошує на домiнуючому значеннi свободи. 

Дар, що посилається божою благодаттю на людину, є третiм, 

необхiдним елементом творчостi. Творчий дар, на думку Бердяєва, дається 

людинi з народження не за її майбутнi заслуги або особистi зусилля стати 

досконалою людиною, а фактично випадково. Навпаки, намагання 

особистого самовдосконалення часто шкодить творчiй потенцiї. Творчiсть 

передбачає жертву, але жертву собою. При спробах особистого 

самовдосконалення людина немов замикається в собi, а пiд час творчого 

акту, вона не думає про власну долю, власний духовний устрiй, тому доля 

майже всiх генiально обдарованих людей трагiчна у цьому свiтi. "Людина, 

що творить, у момент творчостi не думає вже про перемогу над грiхом, вона 

почуває себе вже звiльненою вiд тягаря. Сама творчiсть є вже не смиренням 

та аскезою, а натхненням та екстазом, благодатним потрясiнням всього 

людського єства, в якому виявляється та розряджається позитивна духовна 

енергiя" [68,с.154]. Людина творить надособовi, вищi цiнностi. 

Творчiсть для людини виступає не тiльки її правом, але її 

обов'язком. Тому Бердяєв акцентує увагу на тому, що "людина не тiльки не 

має права закопувати свої таланти в землю, але вона повинна героїчно 

боротися за здiйснення свого творчого призначення, проти соцiальної 

буденностi, що притягує вниз, економiчної, полiтичної, професiйної та iн" 

[40,с.211]. 

Аналiзуючи потенцiйнi творчi людськi можливостi, Бердяєв 

розглядає проблему генiальностi та генiя, генiальностi та святостi, 

генiальностi та таланту. 

Генiальнiсть та святiсть - це шляхи призначення людини. Який 

шлях є бiльш iстинним? Таке питання часто ставлять перед собою 

християни. Бердяєв iнколи протиставляє цi шляхи i вбачає трагiчний 
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конфлiкт мiж ними, iнколи ж наголошує на однобiчностi такої точки зору: 

"невiрно, що подвижники та святi тiльки рятувались, вони також творили, 

були художниками людських душ" [63,с.30]. Згадуючи генiального поета 

О.Пушкiна та релiгiйного дiяча Нiла Сорського, Бердяєв задає питання: Хто 

кращий?  Чи було б бiльш кориснiше, якби було два святих та не було б 

поета? Вiдповiдь така: обидва шляхи є iстинними, кожна людина має своє 

призначення. 

Генiальнiсть - вищий прояв генiя. "Але генiй та генiальнiсть - 

зовсiм не тотожнi поняття. У потенцiї генiальнiсть притаманна багатьом 

людям. Є натури генiальнi за своєю онтологiчною природою, але творчо не 

пристосованi до земного свiту" [184,с.99]. Генiй - це сукупнiсть генiальностi 

та таланту як мистецтва можливостi реалiзацiї дару. 

Фiлософ розрiзняє також генiальнiсть та талант. Якщо талант - це 

диференцiйований, спецiалiзований дар, який вiдповiдає канонам iснуючої 

культури, то генiальнiсть - це прорив у вiчнiсть, "розкриття творчої природи 

людини, її творчого призначення" [69,с.344]. Генiй може прожити, так i не 

втiливши в повнiй мiрi свого дару. Талант завжди дiє в межах культури, вiн, 

як правило, не виходить за рамки необхiдностi, вiн створює цiнностi, якi 

визнаються ще при його життi. Генiй - "носiй надзвичайної творчої сили, яка 

недоступна бiльшостi людей" [90,с.10], генiй завжди виходить за межi 

iснуючого та оцiнюється, як правило, пiсля смертi. 

 

3.1.3. Творчiсть та Ерос. У своїх працях Бердяєв дослiджує три 

види любовi: 1) еротичне кохання; 2) християнську любов (злиття у 

боголюдськостi); 3) гуманiзм (повага до особистостi кожної людини). 

Еротичне кохання, на думку фiлософа, є вищою формою любовi, i всi iншi її 

форми входять як складовi частини. Еросу мислитель протиставляє 

природне, родове кохання. Мета iнстинктивної любовi - продовження роду. 
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Вона не залишає людинi енергiї для iнших видiв дiяльностi, а розчиняється у 

можливих об'єктах кохання i весь час вiдтворює, повторює те, що було, 

попереднє. 

Еротичне кохання, як пiдкреслює фiлософ, - це, передусiм, 

iндивiдуальний вибiр. Для того, щоб по-справжньому покохати, необхiдно 

iнтуїтивно вiдчути неповторнiсть та унiкальнiсть особи, того, чого не 

побачили iншi люди. Цим оригiнальним сприйняттям, цим баченням 

починається як справжнє кохання, так i справжня творчiсть. "Кохання - акт 

творчий, який створює iнше життя, що перемагає свiт, долає рiд та природну 

необхiднiсть. У любовi стверджується особистiсть, єдина i неповторна" 

[69,с.127]. I для еросу, i для творчостi характернi прорив у безпосередню 

актуальнiсть, постiйне напруження духу. Крiм того, "творчий характер 

любовi виявляється в тому, що вона благотворно впливає на об'єкт любовi, 

змiнює його, сприяє його прогресивному розвитку" [110,с.17]. Ще однiєю 

спiльною рисою творчостi та еросу є спроможнiсть та готовнiсть вiдкинути 

вже визнанi авторитети, стереотипи, iдоли, тобто необхiдна внутрiшня 

свобода. Тому ерос виступає особливою сферою творчостi, i за словами 

В.Зiньковського, "вчення про любов як про творчу силу становить основний 

принцип християнської метафiзики..." [154, с.301]. 

Кохання водночас виступає стимулом до творчостi в iнших 

областях. "Кохання є немовби унiверсальною енергiєю життя, яка має 

здатнiсть перетворювати злi пристрастi у пристрастi творчi" [40,с.127]. Ерос 

є джерелом творчого пiднесення, духовного зростання, перемогою творчого 

стану над станом пригнiченостi. На думку фiлософа, здатнiсть до творчостi, 

можливiсть натхнення, позитивне перетворення життя завжди пов'язанi 

тiльки з енергiєю Еросу (де ерос розумiється як рушiйна сила духовного 

сходження). 
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Але ерос має подвiйний характер, вiн має рiзний вплив на жiнку та 

чоловiка. Нiколи не можна забувати, нагадує фiлософ, що стать - це не 

просто функцiя органiзму, стать визначає особливостi людини. "Жiнка 

виступає не стiльки творцем, скiльки натхненницею чоловiчої творчостi. 

Жiночiй природi, як вважає Бердяєв, бiльш властиве народження у самому 

широкому розумiннi цього слова" [184,с.95-96]. Це не означає, що жiнка не 

може бути творцем. Однак внаслiдок соцiального становища сили жiнки ще 

достатньо не розкрилися. Фiлософ виступає за емансипацiю жiнки, при 

цьому критикуючи тих представниць цього напрямку, що борються за право 

стати мужчиною (з цiєю метою вони прагнуть зовнiшньо, характером 

уподiбнитися до чоловiкiв). Природа як чоловiка, так i жiнки неповторна, 

унiкальна i рiзна. Жiнка може завдяки своїй бiльш тонкiй iнтуїцiї та 

синтетичному мисленню допомагати чоловiку творити або творити сама, а 

може пiдкорити природу чоловiка стихiєю своєї статi. 

Однак окрема природа як жiнки, так i чоловiка, неповноцiнна. 

Тому кохання - це творчий акт злиття цих начал, виникнення андрогiну. 

 

3.1.4. Творчiсть та соцiальне замовлення. На запитання, чи може 

людина творити вiльно в iсторично iснуючому суспiльствi, Бердяєв 

вiдповiдає теорiєю "соцiального замовлення". Рiзнi епохи характеризуються 

рiзним ставленням щодо цiєї проблеми. Так, у стародавнiй Грецiї соцiальне 

замовлення розглядалося у духовному значеннi як виконання необхiдних 

потреб вiльних громадян полiсiв. Такою, наприклад, була грецька трагедiя. 

У середнi вiки художник почуває себе виконавцем, ремiсником 

соцiального замовлення Церкви. Починаючи з епохи Вiдродження, творча 

людина почуває себе вiльною, навiть самотньою, вона "вступає в епоху 

iндивiдуалiзму..." [29,с.83]. В цей перiод для того щоб творити, необхiдно 

шукати меценатiв, тому що фактично, починаючи з Ренесансу i по наш час 
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нiхто в її творчостi не зацiкавлений. При тоталiтарних режимах соцiальне 

замовлення тлумачиться як жорсткий диктат держави. У цьому випадку 

людина взагалi позбавляється творчої свободи. Бердяєв вважає, що треба 

повернутися до розумiння соцiального замовлення, що склалося в 

античному свiтi, приєднавши, однак, до цього розумiння досвiд та надбання 

всiєї iсторiї. 

Фiлософ видiляє чотири типи творчих людей, що склалися в 

суспiльствi. Перший тип - людина, яка соцiальна за своєю суттю i створює 

соцiальне мистецтво, незалежно вiд того, хто це - революцiонер або 

консерватор. Другий тип - людина, що почуває себе самотньою, це естет, що 

загострено вiдчуває трагiзм життя, i його творчiсть - це вираз такого 

свiтовiдчуття (як приклад Бердяєв наводить декаденство). Третiй тип - 

людина, чия творчiсть спрямована не на змiну зовнiшніх обставин, 

суспiльства, а на змiну власної душi та душ iнших людей. Цей тип творчої 

людини є найбiльш гармонiйним. Нарештi, четвертий тип - найбiльш 

парадоксальний та цiкавий, вважає фiлософ. Вся його творчiсть спрямована 

на людство в цiлому. Фiлософ дає йому таку характеристику: "Пророк... 

повстає проти свiту, бореться з ним, пророкує йому загибель, але вiн 

занурений у свiт та його долю" [29,с.89]. Його творчiсть i виступає 

справжнiм соцiальним замовленням. 

 

3.1.5. Зовнiшнiй та внутрiшнiй бiк творчостi. Творчiсть виступає 

також перемогою над страхом людини. Швидка плиннiсть часу породжує 

страх перед закiнченням тимчасового та початком невiдомого - смертю. 

Творчiсть же пов'язана з вiчнiстю. "Усi продукти творчостi можуть бути 

тимчасовими та тлiнними, однак сам творчий вогонь є вогнем вiчностi, в 

якому повинно було би згорiти все тимчасове" [40,с.124]. Фiлософ видiляє 

первинний, внутрiшнiй акт, коли iснує тiльки "творчий задум художника,... 

внутрiшнє, не висловлене ще вiдкриття та винахiд..." [40,с.137] та зовнішній 
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як реалізація творчого задуму. Реалiзацiєю, продуктами творчостi виступає 

культура. 

Однак у зв'язку з невiдповiднiстю задач, якi ставить перед собою 

творець та результатами творчостi виникає ситуацiя, яка породжує трагiзм 

творчостi. Завдання творчостi - створити нове буття, а наслiдки - створення 

нових цiнностей. "Найвидатнiших росiйських письменникiв мучило питання 

про перехiд вiд творчостi досконалих творiв до творчостi досконалого 

життя. Це... було основним у Гоголя i Толстого, якi були згiднi вiдмовитися 

вiд своєї творчостi в iм'я пошукiв доконалого життя" [43,с.335]. На думку 

Бердяєва, можна видiлити двi перспективи наслiдкiв творчого акту: 1) 

закiнчення цього свiту, 2) удосконалення цього свiту. Фiлософ пiдкреслює, 

особливо в пiзнiй перiод своєї творчостi, що будь-який творчий акт набуває 

есхатологiчного характеру, тобто готує кiнець свiту. "Сенс творчостi" у свiтi 

Бердяєва набуває позамежного вiдблиску; вона (творчiсть - I.С.) ставиться 

тут пiд знаком кiнця i водночас - небувалого ствердження iндивiда, оскiльки 

скасування "свiтової даностi" покладається на титанiчнi зусилля самовiльної 

особистостi" [70,с.15]. 

Зусилля творчої особистостi у цьому свiтi реалiзуються в 

"охолоджених" продуктах творчостi - культурi.  

 

3.2. Творчiсть та культура 

 

Бердяєв, аналiзуючи творчiсть та культуру, критикує тих 

фiлософiв, якi ототожнюють цi два поняття. "Протягом всiєї iсторiї в 

творчих цiнностях вбачали розквiт культури... Звичайно, коли говорять про 

творчiсть, то мають на увазi процвiтання наук та мистецтв. Але в свiтлi 

релiгiйному "науки та мистецтва" можуть виявитися формою послуху, а не 

творчостi" [69,с.332]. Мета творчостi - це вихiд у нове буття, створення 
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iншого, нового свiту. Культура ж створює новi цiнностi, виступаючи 

реакцiєю на необхiднiсть природного свiту i, отже, об'єктивацiєю творчостi. 

Культура, з iншого боку, виступає власне людським 

життєiснуванням, "...культурна форма як така одвiчно є сутнiсною 

визначенiстю людини, способом людського буття, який реалiзується у 

розмаїттi культурного iснування iндивiдiв та людських товариств" [135,с.8], 

за влучним виразом Бердяєва, "культура є неминучим шляхом людини та 

людства" [67,с.229], тому багато уваги придiлено Бердяєвим цьому явищу. 

 

3.2.1. Культура: проблема виникнення та розвитку. Бердяєв 

вважає, що виникнення культури пов'язане з релiгiєю. Розумiння Бердяєвим 

сутностi культури базується на такiй iдеї християнської догматики (на якiй 

базується i розумiння сутностi "релiгiя") - це iдея взаємодiї двох сил - 

"iманентного та трансцендентного, людини та Бога. Цей зв'язок i 

вiдображається в словi "релiгiя" [184,с.99]. Культура також пов'язана з 

культом предкiв (церковним культом) та традицiєю. "Шляхетнiсть будь-якої 

культури визначається тим, що культура є культурою предкiв, шануванням 

могил та пам'ятникiв, зв'язком синiв з батьками" [67,с.218]. Культура жадає 

вiчностi, але вона символiчна, "у нiй поданi лише символи, знаки iншого 

духовного свiту, але саме цей свiт безпосередньо реально не досягається" 

[37,с.25]. 

Друга iдея, що на думку Бердяєва, органiчно продовжує 

християнську традицiю i на якiй базується культура, є думка про те, що 

iманентний та трансцендентний свiти iснують завдяки творчiй енергiї, 

творчим надбанням людини. 

З виникненням культури пов'язаний вихiд людини iз варварського 

стану. Культура вiдгорожує людину вiд природи, дає їй алгоритми поведiнки 

щодо непiзнаного. Як пiдкреслює фiлософ, "культура розвивалася завдяки 
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дозвiллю, завдяки можливостi проявити творчу надмiрнiсть, вона 

передбачала нерiвнiсть" [68,с.355]. 

Тому в культурi мiстяться цiнностi рiзного порядку. Кожна 

людина, як вважає фiлософ, може приймати або вiдхиляти тi чи iншi 

цiнностi. Однак iсторичнi передумови, розумова структура людини, 

повсякденнiсть визначають вибiр цiнностей з досить обмеженими 

кордонами. У земнiй дiйсностi iснують лише iсторичнi цiнностi, що 

постiйно змiнюються: вони дiйснi та визнаються тiльки деякий час. Але 

завдяки виникненню продуктiв творчостi - нових цiнностей - об'єктивований 

свiт стає бiльш збагаченим. У самiй цiнностi фiлософ видiляє два елементи: 

матерiальний змiст та власне цiннiсть. Змiст виступає також структурою, яка 

аналiзується розумом. Цiннiсть же дається тільки у вiдчуттi, вона лише 

визнається та не аналiзується якимось iншим шляхом, за влучним 

зауваженням: "культура вимагає визнання, а не свiдчень" [135,с.20]. 

У залежностi вiд стилю, та чи iнша культура може базуватися на 

романтичних та класичних цiнностях. У протиборствi та перевазi в певний 

iсторичний перiод того чи iншого початку виникає своєрiдна культура, 

причому Бердяєв пiдкреслює, що для нього романтизм та символiзм 

виступають не як естетичнi категорiї, що вiдображають тенденцiї розвитку 

мистецтва, а виступають метафiзичними категорiями,  якi можна 

розповсюдити на всю культуру [див.69,с.348]. Язичництво, найбiльш 

яскравим прикладом якого є культура стародавньої Грецiї, була переважно 

класичною культурою, хоча в нiй були i романтичнi елементи. 

Найхарактернiшою рисою класичної культури є iманентнiсть, вона 

прагне найбiльшої досконалостi на землi: "класицизм хоче примирити 

людину з її хворобою, з її пiдзаконiстю та обмеженiстю i створити для неї 

примарну... досконалiсть" [69,с.348]. У класичнiй культурi переважає 
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жорстка вивiренiсть форм, оформлення самої творчостi, тобто класична 

культура створюється заради культури i вона цiлком задоволена собою. 

Головною ж ознакою романтичної культури є її трансцендентнiсть, 

спрямованiсть на сходження буття наверх. Романтизм "бiльш занурений у 

свiт суб'єктивностi i бiльш дорожить самим екзистенцiальним творчим 

пiднесенням, творчим натхненням, чим об'єктивованим продуктом" 

[72,с.76]. На думку Бердяєва, християнська культура є романтичною за своїм 

спрямуванням. Класицизм, зауважує фiлософ, гальмує наступ творчої епохи, 

романтизм же, навпаки, готує її прихiд, хоча сам вiн знаходиться ще в старiй 

епосi. 

 

3.2.2. Мистецтво та творчiсть. Велику увагу Бердяєв придiляв 

також мистецтву як феномену культури, найбiльш яскравому та 

неординарному. Кожна культура, в тому числi i мистецтво, проходить у 

своєму розвитковi декiлька стадiй: "перiод примiтивно-органiчний, перiод 

класичного розквiту та перiод занепаду" [70,с.371]. Своєрiднiсть кожного 

народу виливається у створення своєрiдної культури: "народи розрiзняються 

мiж собою своєю культурою, своєю творчiстю, i це не дивлячись на те, що 

культура має унiверсальнi основи" [42,с.102]. Фiлософ цiнував перiод 

розвитку мистецтва стародавньої Грецiї, однак його  найбiльше цiкавив 

перiод Вiдродження в Європi, недарма, розмiрковуючи у "Самопiзнаннi" над 

проблемами творчостi та розповiдаючи, як до нього прийшла iдея 

антроподицеї, вiн згадує свою поїздку в Iтaлiю та iталiйське мистецтво. 

Епоха Вiдродження - це найбiльш великi творчi надбання людини, 

а Iталiя - "батькiвщина людської творчостi Європи" [70,с.370], з одного боку, 

а iншого - це найяскравiший приклад "невдачi" творчостi в цьому свiтi. 
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Фiлософ видiляє декiлька перiодiв епохи Ренесансу. Перший 

перiод - раннє Вiдродження (треченто), другий - флорентiйський Ренесанс 

(кватроченто), третiй перiод - квiнквеченто, четвертий, останнiй - Барокко. 

Перiод треченто охоплює ХIY ст. та ознаменовує початок епохи 

Вiдродження. Вiн цiлком базується на християнських засадах. Витоками 

цього перiоду Бердяєв вважає дiяльнiсть вiдомого автора релiгiйної поезiї 

Франциска Ассизського та поезiю Данте Алiг'єрi. У цей час розквiтає 

релiгiйний живопис, який представлений Джото дi Бондоне, скульптурними 

композицiями Арнольфо дi Камбiо та iн. Сподiвання творцiв цiєї епохи - 

виникнення нової християнської епохи, яка буде епохою Духу та любовi. 

Другий перiод - кватроченто, Вiдродження ХY ст., коли власне 

розпочався Ренесанс, який називають флорентiйським, тому що у Флоренцiї 

зосереджуються творчi сили Iталiї: Донатело, Верокко (скульптура), 

Ботiчeллi, Леонардо да Вiнчi. Найвеличнiшим художником цього перiоду, у 

творчостi та долi якого вiдобразилася доля цiєї епохи, Бердяєв вважає 

Ботiчеллi. У його творiннях перемогла класична, язичницька тенденцiя 

мистецтва. "Його Венери завжди були подiбнi до Мадонн, як Мадонни його 

були подiбнi до Венер" [69,с.445]. Неможливо було вiдродити iдеали 

античного мистецтва в християнському свiтi, неможливо було також 

сумiстити класичнi та романтичнi цiнностi, язичництво та християнство ( у 

раннiй перiод своєї творчостi пiд впливом Д. Мережковського Бердяєв 

стверджував протилежне). У творчостi художникiв кватроченто 

"християнство зустрiлося з язичництвом, i ця зустрiч поранила душу 

людини" [6,с.26]. Тому, пiдкреслює фiлософ, неминучим було виродження 

цiєї епохи у феномен Савонароли, який закликав церкву повернутися до 

аскетизму та засуджував ренесансну культуру. 

Квiнквеченто - так зване високе, римське Вiдродження, охоплює 

ХYI ст. У цей перiод дiяли такi митцi як Мiкеланджело, Рафаель Сантi, 
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Браманте Донато та iн. Творчiсть цих художникiв вважається вершиною 

Вiдродження. Однак, пiдкреслює фiлософ, ця епоха розпочинає перiод 

омертвiння духу, перiод спаду. "Мистецтво Рафаеля - абстрактна 

досконалiсть композицiї, це самi закони досконалих художнiх форм. 

Рафаель - найбiльш не iндивiдуальний, найбiльш позбавлений 

iндивiдуальностi художник у свiтi. У його досконалому мистецтвi немає 

трiпотiння живої душi. Не випадково, вiн став кумиром i взiрцем академiкiв, 

якi й дотепер у нього вчаться" [69,с.446]. Краса творiв цього перiоду вражає 

своєю мертвотнiстю, своєю тимчасовiстю, своїм академiзмом. 

Початок занепаду ренесансного мистецтва, який розпочав 

квiнквеченто, вилився у Барокко. "Останнiм результатом Вiдродження iз 

всiма його невдачами виявилося Барокко, яке намагалося об'єднати 

католицьку реакцiю iз завоюваннями язичницького Вiдродження, повернути 

язичницьке Вiдродження на служiння єзуїтськiй церквi" [69,с.447]. Барокко 

створило свiй оригiнальний стиль архiтектури iз складними лiнiйними 

формами, Бердяєву подобалися барочнi фонтани та сходи. Однак i епоха 

Барокко виявила неможливiсть об'єднати романтичнi та класичнi тенденцiї. 

Отже, "у великiй невдачi Вiдродження - його велич. Абсолютна 

завершенiсть та досконалiсть для християнського свiту лежить у 

трансцендентнiй далечинi" [72,с.447]. 

 

3.2.3.Творчiсть та криза культури. Творчiсть виступає 

боротьбою проти наслiдкiв первiсного грiха i, в свою чергу, творчiсть 

викривляється грiхом. Це виступає однiєю iз причин її кризи. Друга причина 

криється у наявностi в культурi, крiм романтичних та класичних цiнностей, 

цiнностей аристократичних та демократичних. 

Творчiсть культури прагне до вищої якостi, до довершеностi. 

Аристократичний принцип в культурi утворює культурну елiту. "Але 
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культурна елiта не може залишатися замкненою в собi, iзольованою, яка 

самостверджується пiд страхом вiддалення вiд витокiв життя, вичерпання 

творчостi, виродження i помирання. Усiлякий груповий аристократизм 

неминуче вироджується i засихає. Як не може творчiсть культурних 

цiнностей вiдразу бути поширена на безякiсну масу людства, також не може 

не вiдбуватися процес демократизацiї культури" [72,с.74-75]. Таким чином, 

"творче життя розумової культури складається з двох елементiв - iз 

розумової культурної традицiї та духовної аристократiї, яка пов'язана з 

великим культурним минулим, та iз життя залучення до культури i знань 

нових народних прошаркiв, що збагачують свiжiстю варвара, який збудився 

до розумовоi працi" [25,с.9]. 

Фiлософ встановлює вiдмiнностi мiж демократичними та 

аристократичними цiнностями. Цiнностi, якi пов'язанi з фiлософiєю, 

мистецтвом, мiстикою, культурою емоцiй, спiлкуванням, вiн вiдносить до 

аристократичних. До демократичних ж - релiгiйнi та соцiальнi цiнностi. 

Справжнiй аристократизм пов'язаний з усвiдомленням своєї мiсiї - служiння 

по досягненню духовної свободи. Однак частiше зустрiчається хибний 

аристократизм, що пов'язаний з зарозумiлiстю: "...культурна елiта, яка 

вважала себе творцем  та охоронцем духовних цiнностей, аристократично 

вiддiляла себе вiд соцiального життя i вiд народних мас i в нiй згасла 

свiдомiсть соцiального служiння..." [36,с.332]. Таким чином, однiєю iз 

причин кризи культури є егоцентризм та самоiзоляцiя культурної елiти. 

З самого початку культура народу була виключно релiгiйною 

культурою, вважає фiлософ. Культура гуманiзму, що вiдiрвалася вiд 

релiгiйних джерел, була, як правило, витвором культурної елiти. З ХIХ ст. 

вiдбувається процес демократизацiї культури, маси залучаються до 

культури. "Справедливiсть демократизацiї, яка залучає до культури 

величезнi народнi маси, має зворотнім боком зниження якiсного рiвня 

культури. 
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Цей процес означає не тiльки те, що маси пiдвищуються у своєму 

культурному рiвнi, що в них пробуджуються культурнi потреби, але i що 

маси починають панувати над культурою та пристосовувати її до свого 

рiвня" [68,с.354]. Отже, процес демократизацiї теж впливає на розвиток 

культури не найкращим чином. Виникнення та широке розповсюдження 

масової культури, яка унiфiкує людину та створює iз неї споживача, а не 

творця, свiдчить про справдження прогнозiв фiлософа. 

Духовна, гуманiстична культура дуже тендiтна i не може 

протидiяти великим масовим процесам, якi її вiдкидають. "Маси легко 

засвоюють собi вульгарний матерiалiзм i зовнiшню технiчну цивiлiзацiю, 

але не засвоюють собi вищої духовної культури..." [19,с.63]. Тому, робить 

висновок фiлософ, "культурi аристократичнiй  загрожує загибель"[64,с.51], 

адже "фiлософiя та наука є невдачею у творчому пiзнаннi iстини; мистецтво 

та лiтература - невдача у творчості краси; родина та статеве життя - невдача 

у творчостi кохання; мораль та право - невдача у творчостi людських 

вiдносин; господарство i технiка - невдача у творчiй владi людини над 

природою" [69,с.521]. Сучасне столiття характеризується кризою, яка 

охопила всю культуру. 

Особливо це помiтно, пiдкреслює Бердяєв, у мистецтвi. Кризи у 

мистецтвi були неодноразово. Кризи вiдзначають перехiд вiд однiєї епохи до 

iншої. Однак криза мистецтва у ХХ ст. істотно вiдрiзняється вiд попереднiх 

криз. Мистецтво - це полог, заволока свiту, i якщо в свiтi всi ритми 

змiнилися, всi форми, що вважалися нерухомими та твердими, трiснули, 

надломилися, то те ж саме вiдбувається i з мистецтвом. Вперше людина так 

гостро вiдчула неможливiсть перетворення через творчiсть життя, 

невiдповiднiсть творчостi та життя. 

Культура ХIХ ст. дала, за влучним виразом фiлософа, отруйнi квiти 

декаденства. Тому культура ХХ ст. твориться пiд знаком декаденсу, 
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занепаду. "Трагедiя декаденства, за думкою Бердяєва, була обумовлена тим, 

що воно позбавлено реалiзму. Звiдси нездатнiсть декаденства вирiшити 

проблему особистостi, яка розпадається в ньому на миттєвi настрої. 

Загубивши самовiдчуття особистостi, декаденство позбавило себе 

усвiдомлення реальностей свiту, пермiшало "я" з не-"я" [199,с.89]. 

Декаденство не розрiзняє естетику (яка "не менше шлях до Бога, нiж 

мораль" [53,с.49] та мiстику. Тому неминуче декаденство розпадається "на 

академiчне.., класичне та на мiстичне, релiгiйне, теургiчне" [17,с.121]. 

"Одвiчна протилежнiсть класичного та романтичного мистецтва у 

ХIХ столiттi приймає, згiдно з Бердяєвим, специфiчну форму, яка чiтко 

виявила i непримиренiсть цiєї протилежностi, i її крайню загостренiсть: 

форму символiзму та реалiзму" [6,с.20]. 

До реалiстичного напрямку в мистецтвi Бердяєв вiдносить 

О.Бальзака, Л.Толстого. Реалiзм, на думку Бердяєва, це крайня форма 

класицизму, однак, якщо класицизм прагне до створення краси, то 

"реалiстичний напрямок вiрить у те, що потворнiсть реальнiше краси, i 

закликає до послуху цiй потворностi свiту" [69,с.448]. Реалiзм лише пасивно 

вiдображає свiт, а не намагається творити його. Хоча, робить зауваження 

Бердяєв, у кожному великому творi, який отримав умовну назву 

реалiстичного, можна зустрiти i риси класицизму, романтизму, i, навiть, 

символiзму. 

Символiзм як течiя має свої позитивнi та негативнi риси. Можна 

видiлити символiчнi цiнностi, якi одвiчно живуть в мистецтвi. Символiзм у 

цьому випадку розкриває вiдстань, безодню, яка лежить мiж художньою 

творчiстю та буттям. Тому символiзм тiльки може вказати шлях до нової 

творчостi, до новoї творчої епохи. 

У сучасному мистецтвi виникає символiзм як течiя, яка 

представлена творчiстю Г.Iбсена, M.Метерлiнка, В.Iванова, А.Бiлого. "У 
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новому символiзмi творчiсть переростає себе, творчiсть рветься не до 

цiнностей культури, а до нового буття. Символiзм є жагою визволення вiд 

символiзму через усвiдомлення символiчної природи мистецтва. Символiзм 

є кризою культурного мистецтва, кризою будь-якої серединної культури" 

[69,с.451]. Мистецтво нового символiзму Бердяєв розглядає як предтечу 

епохи творчостi. 

Крiм символiзму як течiї i як характерної риси сучасного 

мистецтва, Бердяєв видiляє новi тенденцiї, новi шляхи у мистецтвi: 

синтетичну (як злиття всiх видiв мистецтва в єдину мiстерiю) та, вiдповiдно, 

аналiтичну (як розчленування всерединi кожного виду мистецтва). 

Прикладами синтетичної тенденцiї є музичнi драми Р.Вагнера, 

творчiсть М.Чюрльонiса, О.Скрябiна, символiстiв. Так, аналiзуючи творчiсть 

В.Iванова, Бердяєв наголошує, що В.Iванов не вiдчуває по-справжньому 

кризи мистецтва. "Коли вiн говорить про теургiю i закликає до теургiї, то 

теургiю вiн мислить все ще в межах мистецтва, у межах культури..." 

[71,с.396]. М.Чюрльонiс намагається створити "музичний жиивопис" i тим 

самим "висловити своє космiчне вiдчуття" [29,с.5]. На думку Бердяєва, 

пошуки Чюрльонiса є дуже цiкавими, але цими пошуками вiн фактично 

руйнує форму. З цiєю тезою не погоджується А. Андрiяускас: "навпаки, 

зрiлий живопис Чюрльонiса, зокрема його "музичнi" картини, доводять 

безпiдставнiсть подiбних мiркувань, виявляючи собою приклад дивної 

чудової гармонiї iдеї та форми" [7,с.49]. О.Скрябiну, пiдкреслює фiлософ, 

вдалося найбiльш адекватно висловити катастрофiчне свiтовiдчуття сучасної 

людини. Однак синтетичнi пошуки взагалi виводять за межi мистецтва. 

До аналiтичного напрямку належать, передусiм, кубiзм та 

футуризм, найбiльш яскравими представниками яких є Пабло Пiкассо в 

живопису та А.Бiлий в лiтературi. Оригiнальною думкою Бердяєва є те, що 

"Гоголь як художник випередив найновiшi аналiтичнi течiї в мистецтвi... У 
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мистецтвi його є вже кубiстичне розчленування живого буття" [115,с.59]. 

П.Пiкассо, вважає фiлософ, у своїй творчостi генiально висловив процес 

розпаду втiленого свiту. А.Бiлий - один iз найгенiальнiших поетiв-

футуристiв. "У творчостi А.Бiлого гине людина, не гуманiзм, який повинен 

бути переборений, а людина, образ та подоба Божа, i А.Бiлий погоджується 

на цю загибель, вбачає в нiй виникнення нового життя, нової свiдомостi. Вiн 

вiддає людину на поталу космiчним духам" [34,с.66-67]. Оригiнальнiсть 

творчостi А.Бiлого - у тому, що вiн намагається поєднати кубiзм та футуризм 

iз символiзмом. Так, "у "Срiбному голубi"своєрiдно поєднується символiзм з 

реалiзмом" [59,с.104]. 

Таким чином, проаналiзувавши тенденцiї розвитку сучасного 

мистецтва, Бердяєв робить висновок про його кризу та про пошуки нових 

видiв мистецтва, якi вже виходять за межi мистецтва та утворюють нову 

реальнiсть - надмистецтво, що є предтечею нової теургiчної епохи. 

Сучасна фiлософiя, в якiй вiдбувся своєрiдний "копернiканський" 

антропологiчний переворот, на думку Бердяєва, так i не змогла створити 

справжньої антропологiї, i тому вона нездатна адекватно вiдобразити 

людину та її прагнення (див. р.1,п.3). 

Криза охопила i моральнi вiдносини. Мораль до цього часу була 

виправданням устрою людського життя, виразом утилiтарного ставлення до 

свiту. Виразом кризи моралi став, з одного боку, нiгiлiзм, який втiлився у 

фiлософiю Нiцше, який у своїй творчостi заперечував моральнi цiнностi та 

розпочав бунт проти традицiйної моралi гуманiзму. З iншого боку, 

протилежним напрямком моралi постає альтруїзм. "Справдi, усякий 

альтруїзм є за своєю суттю замаскованим утилiтаризмом, вiн є релiгiєю 

людського благополуччя. Альтруїзм - все та ж буржуазна мораль... 

Альтруїзм тiльки хоче для iнших буржуазного благополуччя, а потiм 

крадькома хоче i для "я" скористатися буржуазним благополуччям" 
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[69,с.474]. Нова мораль буде грунтуватися на творчостi вищої правди життя i 

вищого буття, на творчому зв'язку людини з космосом. 

Полiтика переживає свою кризу у таких напрямках як анархiзм, 

теократизм, соцiалiзм. Полiтика виступає тiєю сферою життя, де найповнiше 

"засоби" життя вiдiрванi вiд "цiлей" життя. Полiтика, пiдкреслює Бердяєв, 

дуже легко перетворюється на вампiра, який п'є кров у народiв держав будь-

якого устрою. Навколо життя людей утворюються "хворобливi нарости... 

полiтики з iнтересами надуманими, фiктивними, непричетними нi до 

трудового життя народiв, нi до творчого життя духовної аристократiї" 

[18,с.86-87]. Тiльки пройшовши через глибоку кризу полiтики, людство 

одержує можливiсть духовно оновитися. Перед полiтикою не треба ставити 

нових iдеологiчних цiлей, а треба будувати її на нових духовних засадах. 

Правова теорiя держави повинна визнати права людини, особи 

нескiнченними, абсолютними за своїм джерелом, владу ж держави - 

обмеженою та пiдкореною. Культ влади повинен бути замiнений на культ 

свободи. 

Таким чином, Бердяєв видiляє декiлька тенденцiй, внутрiшнiх 

причин, якi привели культуру до кризи. Однак культура, безумовно, 

вiдображає стан людини та суспiльства. Тому однiєю iз головних причин 

зовнiшніх, на думку фiлософа, є секуляризацiя суспiльства. 

Отже, культура виникає iз культу i тому пов'язана з релiгiєю. 

Бердяєв розглядав культуру незалежно вiд О.Шпенглера, а можливо i 

ранiше, нiж вiн (такої думки дотримуються напр., В.Зiньковський, П. 

Сорокiн) як органiзм, який проходить рiзнi фази розвитку. В культурi 

мiстяться цiнностi рiзного порядку, тому пiсля своєї смертi культура 

залишається завдяки функцiонуванню цiнностей вищого порядку, гинуть 

лише тимчасовi цiнностi. Сучасну європейську культуру охопила криза, яку 

фiлософ аналiзує в мистецтвi, фiлософiї, моралi, полiтицi. Однак сучасна 
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криза вiдрiзняється вiд криз, якi переживали минулi культури. Ця криза 

говорить про кризу людини, її творчих сил. Причини виникнення цiєї кризи 

та можливi прогнози майбутнього культури розглянемо у пiдроздiлi 3. 

 

3.3.Творчiсть та iсторiя 

                                       

Своє творче призначення людина усвiдомлює поступово, в процесi 

життя багатьох поколiнь. "Людина є iсторичною iстотою, вона покликана 

реалiзувати себе в iсторiї, iсторiя - її доля. Вона не тiльки змушена жити в 

iсторiї, але й творити в iсторiї. В iсторiї об'єктивує людина свою творчiсть" 

[68,с.315]. Отже, творчi сили людини розгортаються в iсторiї. Як же з огляду 

творчостi розумiє iсторiю Бердяєв?  

На думку фiлософа, iсторiя має сенс - спокутування грiха, однак 

сенс в iсторiї присутнiй лише тодi, коли вона має початок i кiнець. У 

творчостi Бердяєва можна видiлити три чiтко окресленi схеми iсторичного 

процесу. Вони аж нiяк не суперечать одна однiй, а iдуть в паралелi. Перша 

схема видiляє такi пункти розвитку людини: епоха варварства, 

середньовiччя, Вiдродження, новий час. На перший погляд здається, що ця 

схема традицiйна. Однак Бердяєв, вiдкидаючи теорiю прогресу, i цю схему 

тлумачить по-своєму. На його думку, розвиток нової iсторiї привiв її до 

епохи нового середньовiччя. 

Друга схема подiляє iсторiю на три етапи: рослинно-органiчний, 

культурний та цивiлiзацiйний. Нарештi, є третя схема, в основi якої 

покладена домiнанта, яка керує поведiнкою людини та визначає характер 

епохи. Вона нараховує три етапи: епоха закону, епоха спокути, епоха 

творчостi. Ми спробуємо дати узагальнений аналiз iсторичної епохи та 

творчостi в цiй епосi, виходячи iз всiх трьох схем. 
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3.3.1.Епоха варварства - рослинно-органiчний етап - епоха 

закону. Цьому перiоду у фiлософiї Бердяєва придiлено найменше уваги, 

однак цього достатньо для детального аналiзу. Перший перiод iсторiї 

характеризується вiддаленням вiд Бога та драмою грiхопадiння. Людина 

увергнута у стихiю природної необхiдностi. "Вiльний людський дух як би 

загубив свою первiсну свободу i припинив її усвiдомлювати. Занурений у 

надра необхiдностi, вiн у своїй фiлософськiй свiдомостi, не пiдноситься до 

самосвiдомостi свободи, до самоусвiдомлення себе як духовного суб'єкта, 

що творить" [62,с.87]. Рабство у природи спочатку вилилося у нерозривний 

зв'язок людини та природи. Свiдомiсть первiсної людини була родовою. 

Виникає епоха закону, де закони керують соцiальною буденнiстю. 

"Наслiдком цього є тиранство закону, яке є тиранством суспiльства над 

особою, загальнообов'язковою iдеєю над iндивiдуальним, особовим, 

неповторним, одиничним. Буденнiсть, яка вже вiдстоялася та 

кристалiзувалася, в якiй охолоджений вже вогонь життя, давить як страхiття, 

творче життя особи. Закон насилує та калiчить життя" [40,с.91]. Фiлософ не 

заперечує i позитивної ролi закону в суспiльному життi. 

Однак закон не дає людинi можливостi стати над грiшною своєю 

природою, подолати її. "Закон з'явився у результатi грiха, але вiн безсилий 

вивести людину iз цього свiту, в який вона потрапила пiсля того, як вона 

зiрвала з дерева пiзнання добра та зла, вона безсила подолати грiх навiть при 

досконалому його виконаннi, не може врятуватися" [40,с.96]. 

Отже, "початок iсторiї фiлософ пов'язував з грiхопадiнням, яке 

наступило, за його думкою, у результатi невмiння людини розпорядитися 

своєю свободою" [137,с.87]. Людина вiдiрвалася вiд вищого початку, а тому 

пiдпала пiд владу нижчого - природи, з якою вона спочатку вiдчувала 

невiд'ємний зв'язок. Закон, який виникає в цю епоху, з одного боку, захищає 

людину, а з iншого, тримає її у межах загальноприйнятого, не дає 
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розгорнутися творчим силам людини, якi на той час нею практично не 

усвiдомлювалися. 

 

3.3.2.Епоха спокутування - середньовiччя - зародки культури. 

Перша епоха, на думку Бердяєва, закiнчується феноменом, який перевернув 

всю iсторiю i став згодом основною темою європейської iсторiї - явище 

Христа, його життя та смерть i виникнення християнства. "Християнство 

визволило людину вiд пiдвладностi природи, поставивши її духовно у центр 

свiтобудови. Антропоцентричне вiдчуття буття стародавнiй людинi було 

чуже... Тiльки християнство дало це антропоцентричне вiдчуття, яке i стало 

основною рушiйною силою нових часiв" [61,с.91]. Християнство виникло на 

базi схiдної та захiдної релiгiйної думки, тому в християнствi, на думку 

фiлософа, мiститься можливiсть утворення всесвiтньої iсторiї. Можна, 

безумовно, видiлити, негативнi риси середньовiччя, такi як жорстокiсть, 

невiгластво в сферi природничих наук, релiгiйне насильство, пов'язане з 

дiяльнiстю iнквiзицiї та iн. Однак, багато чого можна видiлити i 

позитивного. Так, саме в цей перiод вiдбувається становлення та розвиток 

особистого свiту людини. "Саме образи монаха та лицаря були образами 

дисциплiнованої людської особистостi, саме в монасi та лицарi особистiсть 

людська була багатоцiнною" [62,97]. Саме в цей перiод склався культ 

прекрасної дами. Людина, усвiдомлюючи первiсний грiх, намагається його 

спокутувати. "Спокутування грiха є лише однiєю iз епох свiтового процесу, 

серцевиною свiтового процесу" [69,с.327]. Таким чином, не можна давати 

однозначної оцiнки епосi середнiх вiкiв: "...середньовiчна культура була вже 

вiдродженням, боротьбою з тим варварством i пiтьмою, якi наступили пiсля 

падiння античної культури" [37,с.24]. Отримало розвиток християнство, яке 

стало силою, що перетворює хаос у космос. Однак великою невдачею, 

негативним результатом став крах, неможливiсть примусового здiйснення 
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теократiї. Середньовiччя сковувало творчiсть людини, однак саме завдяки 

внутрiшнiй концентрацiї духовної сили вiдбувся зовнiшнiй творчий розквiт 

у наступну епоху. 

 

3.3.3. Епоха Ренесансу - епоха культури - продовження епохи 

спокутування. Середньовiчна культура зосередилася на дусi людини та 

вiдгородилася вiд природи. Тому Ренесанс звернувся до природи та до 

античностi. Крiм того, початок Ренесансу можна вiднайти ще в середнi вiки, 

у ХII-ХIII ст. Сутнiстю звертання до античностi, пiдкреслює фiлософ, був 

пошук досконалих форм творчостi. Взагалi, "будь-яка спроба оформлення 

думки, художньої творчостi, державного та правового життя є звертанням до 

античностi" [61,с.104]. 

Епоха Вiдродження наклала вiдбиток на всю наступну епоху. 

Бердяєв називає нову iсторiю постренесансною за своїм характером. 

Результатом Ренесансу була неможливiсть створити нове буття. Основним 

мотивом цiєї епохи була творчiсть. Отже, "Ренесанс визволив творчi сили 

людини i висловив творче пiднесення людини. У цьому правда його. Але вiн 

роз'єднав людину з духовними джерелами життя, вiн заперечив дух людини, 

який тiльки i може бути творцем i утвердив виключно природну людину - 

раба необхiдностi" [27,с.26]. Тому Ренесанс, з одного боку, вiдкрив 

призначення людини - творчiсть, а з iншого - внаслiдок вiдпадiння вiд Бога 

творчi сили людини вичерпалися. 

Гуманiзм виступає духовною основою ренесансної iдеологiї. 

Спочатку виник християнський гуманiзм (як його називає Бердяєв) у дусi 

св.Домiнiка i св.Франциска. "Саме внаслiдок своєї близькостi до 

християнства, з точки зору Бердяєва, той перiод позначився небувалим 

розквiтом мистецтва" [183,с.5-6]. Однак саме в ренесансному гуманiзмi 

прослiдковуються тi тенденцiї, якi привели до спростовування думки, згiдно 
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з якою людина є тiльки природною iстотою. Отже, епоха гуманiзму 

приводить до стану, який можна охарактеризувати як "людина-без-бога-i-

проти-бога" [129,с.137]. Тому, пiдкреслює Бердяєв, у самому гуманiзмi вже 

була закладена дiалектика, що самознищила основнi надбання цiєї епохи: 

"ствердження людини без Бога i проти Бога, заперечення образу та подоби 

Божої в людинi приводить до заперечення та знищення людини, 

ствердження язичництва проти християнства приводить до заперечення та 

знищення античностi" [27,с.28-29]. 

Тому, на думку Бердяєва, виникає останнiй перiод ренесансу - 

Реформацiя. "Реформацiя була релiгiйним повстанням людини, але 

повстанням людини не у формi позитивної творчостi, а у формi протесту та 

релiгiйного заперечення" [62, с.110-111]. Протестантизм, врештi решт, 

визнає самостiйне iснування тiльки Божої природи i заперечує самостiйне 

iснування людини. Реформацiя стверджувала свободу вiросповiдання, однак 

заперечувала творчу свободу людини. Отже, в самому Вiдродженнi iснували 

рiзнi елементи, якi iнколи суперечили один одному - антична культура та 

християнська iдеологiя. Поступово людство почало вiдходити, звiльнятися 

вiд християнської iдеологiї та базувати свою творчiсть на секулярнiй 

iдеологiї. У цей перiод вiдбувся розквiт творчих потенцiй людини, однак 

внаслiдок вiдпадiння вiд вищого центру творчi сили людини вичерпалися. 

Реформацiя стала реакцiєю на секуляризацiю культури, однак вона несла i 

негативний заряд - а саме, не визнавала свободи людини, а, отже, i 

можливостi її самостiйної творчостi. 

  

3.3.4. Криза гуманiзму - цивiлiзацiя - кiнець епохи 

спокутування. Ця епоха починається перiодом просвiтництва. "У вiк 

"просвiтництва", при всiй його вiрi в розум, немає цiєї захопленостi 

пiзнанням природи. Починається пiдрив самого розуму, зниження якостi 
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розуму, тому що той вищий розум, який з'єднує людину з божественним 

космосом, починає тьмянiти, зв'язок з ним губиться" [62,с.112]. Прямим 

наслiдком епохи просвiтництва стає Велика Французька революцiя. 

"Революцiя безсила була втiлити свої завдання, вона не спроможна 

здiйснити прав людини i вiльного життя людського" [62,с.113]. Революцiя 

закiнчується терором та повним запереченням прав людини. "Просвiтництво 

з його культом критичного розуму перетворило свiт у об'єкт дослiдження, 

вiд'єднавши людину вiд космiчного життя; погляд на людину як на атомарну 

одиницю привiв до поразки правових початкiв та iдей свободи, рiвностi, 

братерства" [152,с.77]. 

ХIХ столiття ознаменувалося виникненням двох нових тенденцiй в 

iдеологiї - крайнiй iндивiдуалiзм та крайнiй соцiалiзм, якi є двома формами 

заперечення гуманiзму, зауважує фiлософ. Ф.Нiцше пропагує жорстокiсть до 

людини в iм'я надлюдини - загубленого Бога. "У надлюдському 

iндивiдуалiзмi Нiцше образ людини гине" [27,с.33]. 

К.Маркс же пропагує жорстокiсть до людини в iм'я свiтлого 

майбутнього, колективу, розглядаючи особистiсть як надбання старого, 

буржуазного свiту, який треба знищити. Колектив замiнює у Маркса Бога. У 

соцiалiстичнiй iдеологiї iдеал творчої iндивiдуальностi замiнюється, на 

думку Бердяєва, на примусово органiзовану колективну працю. "По думцi 

Маркса, пролетарiат це одинока кляса, вiльна вiд первородного грiха 

використовування працi других, а вслiд за тим i одинокий зав'язок 

вiдновленого людства" [78,с.89]. Людина виступає засобом для розвитку 

колективу, а не цiллю. Соцiалiзм заперечує особисту вiдповiдальнiсть i 

виступає за колективну. 

На базi гуманiзму виникають також позитивiзм та натуралiзм. У 

позитивiзмi, зауважує фiлософ, вiдбувається повернення до середньовiчної 

iдеї iєрархiчностi буття. Позитивiзм намагається пiдкорити пiзнання 

єдиному 
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духовному центру - науцi. "Натуралiзм та позитивiзм остаточно принижують 

людину, заперечують людину, бо пучок сприймань, змiна вiдчуттiв, дрiбна 

частина коловороту природи - не є людиною. У позитивiзмi зникає та правда 

гуманiзму Вiдродження, яка пов'язана була з вiдродженням античностi як 

людської цiнностi" [69,с.320]. Неокантiанська гносеологiя в пiзнаннi також 

намагається позбутися людини як чогось вiдносного та нестiйкого. Теософiя 

та антропософiя розглядають людину крiзь призму космiчної еволюцiї, 

розумiючи її лише як момент цiєї еволюцiї. 

Ренесансна культура, яка почалася надзвичайно творчою 

могутнiстю, закiнчується кризою, зникає сам предмет розгляду мистецтва - 

людина, культура стає безпредметною завдяки секуляризацiї. 

Однак багато негативних рис Бердяєв помiчає i в церковному 

життi. Так, православний церковний устрiй пiдкреслює iснуючий розрив мiж 

iнтелiгенцiєю та народом. У православнiй церквi панував цезарепапизм, у 

католицизмi - папоцезаризм. "Гуманiзм повинен бути введений зсередини, 

iманентно в релiгiйне русло. Це питання життя або смертi i для церковного 

людства i для людства позацерковного, тому що однаково розкладається i 

релiгiйний антигуманiзм, i антирелiгiйний гуманiзм" [21,с.79]. Тому церква 

також потребує переосмислення своєї iсторiї, вiдродження кращих традицiй 

первiсного християнства. "Людина вступає у перiод гуманiзму 

переповненою радiстю та впевненiстю у своїх силах. Вона покидає його 

глибоко розчарованою у своїх надiях i прагненнях, iлюзорними виявляються 

i її мрiї про Людину та Культуру. Iй не вдається здiйснити жодної iз своїх 

великих сподiвань. 

Криза та кiнець гуманiстичної фази розвитку були цiлком очевиднi 

у ХIХ столiттi" [154,с.479]. 

Серед зовнiшних причин, що спричинили кризу культури та прихiд 

нової епохи - цивiлiзацiї, Бердяєв називає двi: вступ у культуру величезних 
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людських мас та появу i бурхливий розвиток технiки. Вступ народних мас на 

арену iсторiї фiлософ називає народовладдям. Не можна, пiдкреслює 

фiлософ, пiдносити цю iдею до абсолюту, тому що тодi невiд'ємнi права 

особистостi будуть обмежуватися, i врештi врешт, придушуватися. 

"Демократiю необхiдно, передусiм, ставити в залежнiсть вiд здатностi 

людини до самоуправлiння, ядро внутрiшньої дисциплiни" [181,с.56]. Тому 

демократiя не повинна перетворюватися на охлократiю. "Розлючений 

натовп, який одержимий корисливими та злобливими iнстинктами, не 

здатний управляти анi собою, анi iншими. Натовп, маса не є демократiєю. 

Демократiя є вже перетворенням хаотичної кiлькостi в певну 

самодисциплiновану якiсть. Передусiм людина, як i  народ, повинна стати 

господарем самої себе" [65,с.231]. Панування демократiї передбачає зв'язок з 

духовними iнтересами особистостi, повиннi бути гарантованi права всiх, в 

тому числi i меншостi. Влада накладає великi обов'язки, тому вона повинна 

належати кращим людям, а не бути механiчно розподiленою. 

Процес демократизацiї культури, тобто спiвучастi у її 

функцiонуваннi великих людських мас є неминучим та справедливим, 

пiдкреслює Бердяєв. Залучення до культури приводить до пiдвищення якостi 

життя людей, розширюється горизонт їхнього життя. Однак гуманiстична 

культура, як i будь-який складний духовний витвiр, дуже тендiтна i не може 

протистояти тим тенденцiям, якi вносять маси в культуру. Маси знищують 

рiвень культури, пертворюючи її у сферу споживання, а не творчостi, "вони 

легко переходять вiд релiгiйного свiтоспоглядання до атеїзму" [19,с.63]. 

Поява технiки як впливової сили видiляється Бердяєвим як друга 

причина кризи культури. Машина є явищем духовним, а не матерiальним. 

"Зворотнiм боком машинiзацiї та матерiалiзацiї життя є її дематерiалiзацiя та 

одухотворення" [65,с.233]. Змiнюються вiдносини з природою та космосом. 

Взагалi, можна встановити чотири перiоди вiдношення людини до космосу. 
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Перший перiод - зануренiсть людини у природу, тiсний зв'язок з нею, 

рабство у її духiв. Другий перiод - звiльнення вiд духiв природи через 

пiдкорення вищому центру, виникнення натуральної форми господарства. 

Третiй - "механiзацiя природи, наукове та технiчне оволодiння природою, 

розвиток iндустрiї у формi капiталiзму, визволення працi та поневолення її, 

поневолення її експлуатацiєю знарядь виробництва i необхiднiсть продавати 

працю за заробiтню плату" [72,с.301]. Останнiй, четвертий перiод - 

виникнення технiки. 

Християнство визволило людину вiд демонолатрiї, однак водночас 

воно пiдготувало сучасне ставлення до природи не до як живої iстоти, а як 

до механiзму, об'єкта, який треба розпаровувати та вивчати. Технiка 

остаточно вiдриває людину вiд природи. Машини, механiзм утворюють нову 

дiйснiсть, новий свiт. Технiка дає страшну силу, яку людина не усвiдомлює. 

Пересiчна людина користується технiкою як первiсний дикун, тобто вона, не 

знаючи законiв та принципiв, за якими вiдбувається функцiонування 

машини, розглядає її лише як продукт природи. "Але коли людинi дається 

сила, за допомогою якої вона може управляти свiтом i може знищити значну 

частину людства i культури, тодi все стає залежним вiд духовного та 

морального стану людини, вiд того, в iм'я чого вона буде використовувати 

цю силу, якого вона духу" [74,с.157]. 

Цивiлiзацiя намагається пiдкорити людину, перетворити її на свiй 

придаток. Вiдбувається дегуманiзацiя свiту. Крiм того, сучасна цивiлiзацiя 

вiдкидає споглядання як необхiдний компонент культури, адже ж 

"придушення споглядання є придушенням величезної частини культури, з 

якою пов'язана її вершина та цвiтiння - мiстики, метафiзики, естетики" 

[19,с.66]. Обмеження влади машини i технiки над людським життям - це 

проблема стану людини, її духу та душi. 
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Трагедiя культури Новiтнього часу полягає у її марних претензiях 

монопольно, своїми силами здiйснити реальне перетворення життя, "офiрної 

перемоги над жадобою до життя виявляється недостатньо, i тодi вона сама 

офiрує себе - неоварварству щонайцивiлiзованiших iмперiй свiту... Чи не 

людськi "гвинтики" та "трибки" химерної Машини, призначеної до 

перетворення на бовдурiв сотень мiльйонiв людей, являються мислителевi 

1922 року у апокалiптичному маревi "магiчного царства машиновостi та 

механiчностi, що замiнює справжнє буття"? Десятирiччя розпаду оцiєї 

проїденої iржею Машини заторкнули усi сфери нашого життя. I нинi, iз 

останньою чiткiстю: хiба не катастрофiчне загострення проблеми 

"цивiлiзацiя - культура" нагадало нам про себе у Чорнобилi? Хiба не вписано 

до абетки сьогодення: сучасне виробництво не можна навiть уявити поза 

культурою, але й культуру не можна перетворювати на конвейєр? Якщо 

навпаки - гинуть i те, i те" [162,с.84]. 

Бердяєв вiдкидає iдею прогресу в iсторичному розвитковi. "Iдея 

прогресу є секуляризацiєю та деформацiєю релiгiйної iдеї месiанського 

смислу всесвiтньої iсторiї i руху до кiнця, який все розв'яже, до Царства 

Божого" [52,с.447]. Можна видiлити чотири види месiанiзму по рiзних 

ознаках. Месiанiзм може бути: нацiональним або унiверсальним, особистим 

та безособовим, переможним або страдальним, месiанiзмом, який пов'язаний 

з очiкуванням кiнця iсторiї. Це не означає, що треба пасивно чекати кiнця 

iсторiї. 

Людство вступає в епоху варваризацiї культури, а в недалекому 

майбутньому фiлософ очiкує "нове середньовiччя", коли, на його думку, 

знову повиннi зосередитися духовнi сили всерединi кожної людини та 

вiдродитися роль релiгiї. Тодi повинна наступити нова епоха - епоха 

творчостi. На думку Бердяєва, справжня творчiсть - це богодiйство, теургiя, 

спiльне дiяння, взаємозв'язок людини та Бога. Але вiдродити цей зв'язок, 
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неодноразово пiдкреслював фiлософ, можливо тiльки у вiльному виборi. 

Релiгiя повинна стати у сучасному свiтi тiєю силою, яка перетворює та 

освiтлює все людське життя. Це зовсiм не означає, що творчiсть повинна 

бути релiгiйною за своєю тематикою. Будь-яка справжня, вiльна творчiсть 

релiгiйна за своїм ставленнням до життя i вiчностi. 

Криза всього, що створено людиною, говорить про неможливiсть у 

земному свiтi реально його перетворити. Однак Бердяєв не вiдкидає 

культури, не закликає повернутися до докультурного рiвня. Навпаки, в епоху 

творчостi виникне надкультура, за допомогою творчих актiв якої людина 

зможе реально перетворити свiт, що фактично означає наближення кiнця 

свiту. "У будь-якому творчому актi настає кiнець цього свiту, в якому панує 

необхiднiсть, iнерцiя, скованiсть, i виникає свiт новий, свiт "iнший". Однак i 

в цьому свiтi фiлософ закликав до соцiальної творчостi, до вирiшення перш 

за все елементарних питань людського iснування" [див.32,с.16]. На думку 

фiлософа, "у творчому актi також перемагається тягар грiха i у творчостi 

соцiaльнiй повинен перемагатися тягар грiха соцiального" [48,с.352]. Тому, 

пiдкреслював фiлософ, соцiальну проблему треба вирiшувати, у дусi 

християнського персоналiстичного соцiалiзму" [19,с.65]. 

Тим не менше, людина своєю творчiстю, своїми надбаннями 

наближає "Царство Духу", кiнець свiту, що є смислом свiту. Але "на вiдмiну 

вiд традицiйної християнської догматики, для якої Царство Боже є 

майбутнiм для цього свiту, але не майбутнє iз цього свiту, Бердяєв наполягає 

на тому, що есхатологiчне майбутнє твориться не тiльки Богом, але i 

людиною" [10,с.68]. 

Iдея спасiння народилася iз пригнiченостi людини. Вона повинна 

бути замiнена iдеєю творчого перетворення i просвiтлення. Iдею кiнця 

можна розглядати по-рiзному: можна пасивно очiкувати кiнець свiту, а 

можлива активна есхатологiя, коли людина своєю творчiстю наближає 

кiнець свiту. 



 137 

"Епоха кiнця є не тiльки епохою руйнування, але також i епохою 

боголюдської творчостi нового життя i нового свiту" [40,с.357]. Таким 

чином, творчiсть має подвiйне навантаження: з одного боку, творчiсть 

наближає кiнець свiту, а iз iншого - завдяки творчостi, зусиллям творчої 

особистостi, вiдбувається кiнець свiту, тобто особистостi надається 

надзвичайнi повноваження, вона виступає продовжувачем справи Бога. 

I останнiй момент. Релiгiя кiнця повинна бути заснована на любовi. 

Саме любов стане силою, що перетворить людський шлях страждання на 

шлях позитивного перетворення свiту. 

 

Висновок до третього роздiлу 

 

Виправдання та призначення людини, за Бердяєвим - це вiльна 

творчiсть. Вона складається iз свободи (як потенцiї виникнення нового) , 

матерiї (як матерiалу до творчостi) та дару (як хисту, творчi задатки, якi 

даються Богом як благодать). 

Творчiсть пов'язана з коханням:  ерос - особлива сфера творчостi, 

без кохання немає справжньої творчостi. 

У соцiумi можна видiлити 4 типи творчих людей. Є зовнiшнiй та 

внутрiшнiй акт творчостi. 

Культура виступає об'єктивацiєю творчостi. Вона базується на 

романтичних та класичних цiнностях. 

Сучасна епоха, за Бердяєвим, переживає кризу. Це помiтно у всiх 

формах культурної дiяльностi людини - в мистецтвi, фiлософiї, моралi, 

полiтицi. Криза культури пiдготувала прихiд цивiлiзацiї. Розвиток 

цивiлiзацiї, вважає фiлософ, приведе до функцiонування нового циклу 

колообiгу культури. Бердяєв сподiвається, що наступний етап - нове 
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середньовiччя - пiдготує людину, сконцентрує її творчi сили для приходу 

нової епохи - епохи творчостi. 

Отже, людина продовжуючи справу Бога, творить цей свiт, 

здiйснюючи своє призначення, виправдовуючи своє перебування на землi, 

але тим самим наближаючи кiнець цього свiту, який сповнений ворожнечею, 

ненавистю, необхiднiстю, з тим, щоб будувати боголюдську громадськiсть, 

новий свiт на засадах Любовi, Духу та Свободи. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У фiлософськiй лiтературi проблема антроподицеї у творчостi 

Бердяєва практично не розглядалася в жоднiй книзi, статтi, рецензiї. Тому 

авторка вважає за доцiльне вибiр для аналізу цiєї теми. 

2. Склалося три пiдходи до перiодизацiї творчостi Бердяєва: 

хронологiчний, територiальний та тематичний. Авторкою пропонується своя 

перiодизацiя, яка нараховує п'ять перiодiв: 1) перiод становлення, 

гносеологiчнi проблеми; 2) космологiчно-творчий - перiод оформлення 

основних iдей i, зокрема, проблеми антроподицеї; 3) серединний перiод, в 

якому було розглянуто проблеми сутностi людини; 4) онтологiчний перiод - 

доля людини в свiтi, проблема культури та iсторiї; 5) пiзнiй перiод -

есхатологiчне осмислення iдеї про кiнець земного життя в iсторiї. Така 

перiодизацiя дозволяє визначити перiод виникнення проблеми виправдання 

людини та її розвиток у фiлософiї Бердяєва. 

3. Iдейний каркас антроподицеї Бердяєва грунтується на творчiй 

спадщинi I.Канта, Ф.Нiцше, Я.Бйоме, Й.Шеллiнга, В.Соловйова, К.Маркса, 

Г.Iбсена, Л.Толстого. Ф.Достоєвського. Зокрема, дуалiстичного характеру 

фiлософiя Бердяєва набула пiд впливом I.Канта, проблеми свободи та зла, 

теодицеї спiвзвучно фiлософу розглядали Й.Шеллiнг та Г.Фiхте, Бердяєв 

знаходився пiд впливом Я.Бйоме щодо проблеми про безосновне, проблеми 

андрогiна, пiд впливом В.Соловйова - щодо проблеми свободи та стосункiв 

мiж Богом i людиною, проблеми теургiчностi мистецтва та смислу кохання;  

вiд К.Маркса фiлософ запозичує iдею емансипацiї людства; у Г.Iбсена йому 

iмпонував протест проти буржуазного духу; у Л.Толстого - його заперечення 

хибних iсторичних цiнностей. 
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4. Найбiльший вплив на становлення проблеми антроподицеї на 

Бердяєва справила творчiсть Ф.Достоєвського. Бердяєв вiдносить 

Достоєвського до предтеч екзистенцiально-персоналістського спрямування 

(хоча є i протилежнi концепцiї щодо ролi творчостi Ф.Достоєвського у 

становленнi цієї філософії). Можна видiлити декiлька спiльних проблем, якi 

були розглянутi у Достоєвського i Бердяєва: 1) усвiдомлення та аналiз 

iррацiональностi, антиномiчностi людської природи; 2) проблема свободи; 

3) проблема теодицеї; 4) проблема трагiзму життя; 5) проблема досягнення 

суспiльної гармонiї; 6) оцiнка iсторичного та вiчного в християнствi. Можна 

видiлити i пункти розходження: це проблема теократiї, проблема 

грунтiвництва. Однак, на думку дисертантки, Бердяєв органiчно продовжив 

у своїй творчості важливi для фiлософського світогляду iдеї Достоєвського. 

5. Основною проблемою фiлософiї, на думку Бердяєва, повинна 

бути людина. Тому завдання сучасної фiлософiї - побудова антропологiї на 

релiгiйних засадах. Проаналiзувавши всi iснуючi антропологiчнi вчення, 

Бердяєв вважає, що справжньою, але недостатньо розробленою, є 

християнська антропологiя, яка грунтується на двох iдеях: 1) людина 

створена за образом та подобою Божою; 2) Христос - Боголюдина, 

поєднання двох природ. Фiлософiя повинна бути дуалiстичною, 

динамiчною, персоналiстичною, антропологiчною, есхатологiчною, 

фiлософiєю творчого суб'єкта та духу. 

6. Фiлософiя не повинна слугувати дрiб'язковим iнтересам окремих 

людей, кланiв, партiй, а слугувати iстинi. Фiлософ виступає проти 

надмiрного збiльшення категорiального апарату фiлософiї i вважає, що 

справжня фiлософська мова повинна бути близькою до лiтературної. 

7. Основним методом фiлософського пiзнання Бердяєв називає 

iнтуїцiю. Основне в iнтуїцiї - вмiння вiдразу i цiлком схопити сутнiсть 

явища. 
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Використання iнтуїцiї наближує фiлософiю до мистецтва, але ними 

здобуваються рiзнi результати. 

8. Характерними рисами стилю фiлософа можна вважати 

неупорядкованiсть, мозаїчнiсть, образнiсть, суперечливiсть, антиномiчнiсть, 

афористичнiсть, камерний характер фiлософування, високий темп викладу 

матерiалу. Такий стиль мислення можна вважати художньо-iнтуїтивним. 

9. Вимальовується певна еволюцiя у поглядах Бердяєва на людину: 

якщо у раннiй перiод своєї творчостi фiлософ розглядав людину як духовну 

монаду, то у серединний - як мiкрокосм, а у пiзнiй - як Всесвiт та мiкротеос. 

Фiлософ розрiзняє поняття iндивiда (як частина цiлого), iндивiдуальностi (як 

те, що вiдрiзняє одну людину вiд iншої) та особистостi (як духовного ядра 

людини), яка, в свою чергу, складається iз тілесного, фiзичного та духовного 

(яке є домiнуючим). Однак Бердяєв виступає за цiлiсне розумiння людини i 

критикує як натуралiзм, так i спiритуалiзм. 

10. Основний досвiд життя людини, що позначається на 

особистостi, можна проаналiзувати в трьох аспектах: у метафiзичному - 

вiдчуття розiрваностi власної природи, у фiзичному - хвороба, в етичному - 

вiдчутя провини. 

11. У сучасному свiтi пануючим духовним типом людини стає 

буржуа, характерною рисою якого є вiдсутнiсть вiри в iдеальне, в духовнi 

цiнностi та намагання жити прагматичними iнтересами. Фiлософ дає таку 

класифiкацiю буржуа - матерiалiст, консерватор, революцiонер, релiгiйний 

буржуа.  

12. Статева природа людини є наслiдком грiхопадiння. До того 

часу людина мала цiломудрену бiсексуальну природу. Тому метафiзичним 

сенсом кохання є пошук своєї цiлiсностi. 

13. Iснує декiлька пiдходiв дo oцiнки творчостi Бердяєва щодо 

приналежностi його до певного фiлософського напрямку. Перший напрямок 
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зараховує його до екзистенцiалiстiв, другий - до персоналiстiв, третiй  

розглядає його фiлософiю як синтез екзистенцiалiзму та персоналiзму. 

Однак iснують iстотнi розбiжностi як з фiлософiєю екзистенцiалiзму, так i з 

фiлософiєю персоналiзму. Тому, на думку дисертантки, Бердяєва можна 

розглядати як екзистенцiально орiєнтованого фiлософа з персоналiстськими 

тенденцiями, причому  тут маючи на увазi екзистенцiaлiзм як тип мислення, 

а не як фiлософський напрямок. 

14. Фiлософ розглядає Бoга традицiйно, у канонах християнської 

трiйцi, однак вносить у це розумiння принцип розвитку. У людському 

суспiльствi, на думку Бердяєва, iснує спотворене уявлення про Бога: 1) 

поганий соцiоморфiзм, 2) поганий космоморфiзм та 3) поганий 

антропоморфiзм. Бог, за Бердяєвим, - любов та сенс цього свiту. 

15. Бердяєвим було розроблено вчення про три свободи. Свобода 

та любов є основними характеристиками iдеальних відносин мiж Богом та 

людиною. Перша свобода є джерелом iснування як добра, так i зла, вона є 

iррацiональною, непросвiтленою. Друга свобода - здатнiсть людини зробити 

вибiр та визначити наслiдки вибору. У цьому разi свобода стає для людини 

тягарем. Друга свобода трансформується у суспiльствi, як правило, у 

формальну, а не реальну свободу i тому перетворюється на свою 

протилежнiсть - рабство. Сучасне столiття характеризується тоталiтаризмом 

несвободи, однак без свободи немає i особистостi. У суспiльствi повинна 

бути присутня градацiя свободи вiд максимальної у духовному життi до 

мiнiмальної - у матерiальному. Третя свобода - це обрання добра, 

гармонiйне вирiшення проблеми мiж Божою благодаттю та людською 

свободою. 

16. Людина, однак, як правило, обирає зло. Крiм того, у свiтi iснує 

незалежне вiд людини зло. Проблема теодицеї розв'язує питання, чи винен 

Бог у наявностi зла (це проблема теодицеї). В iсторiї фiлософiї iснує декiлька 

пiдходiв: 1) заперечення реального iснування зла (стоїцизм); 2) 
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субстанцiалiзацiя зла (зороастризм), 3) у самому Бозi є темний початок 

(Я.Бйоме), 4) джерело зла лежить за межами Бога, в безосновному (Бердяєв). 

Фiлософ розглядає відносини Бога та людини як трагедiю: Бог страждає 

разом з людиною та спiвчуває iй. Зло iснує тому, що людина відпала вiд Бога 

i скориставшись свободою, скоїла грiх. Розрiзняють первiсний грiх та 

скоєння поганих вчинкiв. Тiльки усвiдомивши власну провину, людина 

зрозумiє своє призначення i зможе продовжити справу творення. Бердяєв 

виступає за дiалектичне розумiння зла та наголошує на позитивному 

значеннi зла як джерела духовного загартування людини.  

17. Наслiдками зла виступає страждання та об'єктивацiя. Iснують 

рiзнi вчення, що по-своєму тлумачать проблему страждання. Однак тiльки 

християнство, за Бердяєвим, адекватно розумiє страждання не просто як 

негацiацiю духу, але й позитивно, як його пiднесення. Об'єктивацiя - це 

дистанцiювання духу вiд самого себе. Об'єктивацiя має рiзнi ступенi (у 

неорганiчному, органiчному та соцiальному свiтi) та iпостасi 

(екстерiоризацiя, соцiалiзацiя, укорiнення творчих актiв в свiтi). Однак 

iпостасi об'єктивацiї мають спiльнi риси: 1) об'єкт протистоїть суб'єкту; 2) 

поглинання неповторно-iндивiдуального унiверсальним; 3) панування 

необхiдностi, придушення свободи. 

18. Iдеалом людини виступає вiльний творець. Однак внаслiдок 

грiхопадiння людини та зловживання нею свободою, її образ затьмарився. 

Tiльки усвiдомлюючи грiх i спокутуючи його, людина починає розумiти 

своє призначення та мiсце в свiтi, а її творчiсть виступає вiдповiддю на 

заклик Бога. Людина виправдовує себе та своє призначення через творчiсть. 

19. Традицiйне християнство заперечує релiгiйне значення 

творчостi, наводячи при цьому такi аргументи: 1) людська природа 

ослаблена грiхом, тому можливий тiльки шлях смирення; 2) творить тiльки 

Бог; 3) процес творення завершений; 4) людина - роздвоєна iстота, такий 
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стан буде заважати творити; 5) у Святому письмi немає вчення про людську 

творчiсть. Аргументи Бердяєва: 1) якщо людська природа настiльки 

ослаблена, то людина не спроможна не тiльки творити, але i спасатися; 2) 

людина є образом та подобою Божою i саме через творчiсть вона це 

доводить; 3) творчiсть продовжується. Результатом творчостi виступає нове, 

небуле. Творчiсть протистоїть народженню та еволюцiї; 4) творчiсть є 

гармонiзацiєю внутрiшнього свiту людини, вона виникає як при 

надлишковостi, так i при нестачi; 5) якщо би вчення про творчiсть було 

викладено в Євангелiї, то це було би вже послухом, а не вiльною дiяльнiстю 

людини. Тому творчiсть - не менш релiгiйна справа, нiж аскетика, i фiлософ 

закликає християнство освятити творчiсть. 

20. Можна видiлити два розумiння творчостi у Бердяєва. У 

широкому розумiннi - це все те, що сприяє розкриттю позитивної природи 

людини. Творчiсть грунтується на виникненнi принципово нового, того, 

чого не було ранiше (яке виникає iз Ungrund'а i не слiдуванням iдей або 

природи) та богодiйствi, теургiчностi. Творчiсть складається iз свободи 

(джерела нового), матерiї (без якої неможлива людська творчiсть) та дару - 

таланту. Генiальнiсть та святiсть мають рiвновелике значення. Наявнiсть 

таланту  передбачає обов'язок здiйснити своє творче призначення. 

21. Фiлософ розрiзняє поняття генiя та генiальностi. Генiальнiсть 

притаманна багатьом людям, генiй же - талант небагатьох, це поєднання 

генiальностi та можливостi реалiзацiї дару. Основна риса генiальностi - 

iнтуїтивно-синтетичне сприйняття, талант же - дiференцiйований, 

спецiалiзований дар. 

22. Ерос - особлива сфера творчостi, без кохання немає справжньої 

творчостi. Можна видiлити декiлька спiльних рис творчостi та еротичного 

кохання: 1) iнтуїтивне вiдчуття унiкальностi об'єкта, щире захоплення ним; 

2) прорив у внутрiшнiй свiт, постiйне напруження духу; 3) благотворний 
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вплив на обраний об'єкт; 4) для творчостi i для кохання необхiдна внутрiшня 

свобода. Еротичне кохання справляє рiзний вплив на чоловiчу та жiночу 

природу. Жiночiй природi бiльш властиве народження, однак у сучасному 

свiтi її творчi можливостi ще повнiстю не розкритi. 

23. У фiлософiї Бердяєва присутня теорiя "соцiального 

замовлення", яка пояснює стосунки митця та суспiльства. Кожне суспiльство 

має потреби з функцiонування духовних iнститутiв та пред'являє певнi 

вимоги до митця, що i можна назвати "соцiальним замовленням". 

Проаналiзувавши ставлення до соцiального замовлення в античному свiтi, 

середньовiччi, в  епоху Вiдродження та нового часу, Бердяєв дiйшов 

висновку про те, що треба повернутися до того розумiння замовлення 

суспiльства, що склалося в античному свiтi - як гармонiї самореалiзацiї 

особи та потреб суспiльства, додавши позитивне з iнших епох. Iснують 

чотири типи творчих людей: людина, соцiальна за своїм спрямуванням; 

естет-самiтник; митець, творчiсть якого спрямована на змiну власної та 

невеликої кiлькостi iнших душ людей; творець-пророк, якому притаманна 

профетична творчiсть. 

24. Вiчними у творчому актi виступають творче натхнення, 

творчий вогонь. Iснує два види творчих актiв: внутрiшній, коли є задум в 

головi у митця та зовнiшній, коли вiдбувається реалiзацiя творчостi у 

продуктах культури. 

25. Виникнення культури пов'язане з релiгiйним культом. У нiй 

дiють iсторичнi цiнностi, якi минають та вiчнi: класичнi (прагнення 

досконалостi на цьому свiтi, акцент на норму) та романтичнi (спрямованiсть 

у трансцензус, на самий творчий акт). 

26. Бердяєв називає декiлька етапiв розвитку мистецтва, однак 

найбiльшу увагу придiляє епосi Вiдродження, в якiй розрiзняє чотири епохи: 

раннє (християнське за своїми засадами), флорентiйське (в якому 

вiдбувається боротьба християнства та язичництва), високе вiдродження 
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(панування класичних цiнностей) та Барокко (християнська реакцiя на 

панування язичницьких iдеалiв). Однак епоха Ренесансу, як i вся культура, - 

це велика "невдача". Вона свiдчить про неможливiсть перетворити цей свiт 

через творчiсть, про невiдповiднiсть задумiв та результатiв творчостi. 

27. Наприкiнцi ХIХ столiття криза почала охоплювати всю 

культуру. У мистецтвi виникають новi напрямки - реалiзм та символiзм, новi 

тенденцiї - синтетична (символiзм, творчiсть Р.Вагнера, М.Чюрльонiса, 

О.Скрябiна) та аналiтична (кубiзм, футуризм). Криза фiлософiї виливається у 

її неспроможностi побудувати справжню, адекватну фiлософську 

антропологiю. У всiх сучасних фiлософських та релiгiйних системах зникає 

цiлiсний образ людини. Моральна криза пов'язана з поширенням нiгiлiзму та 

альтруїзму. Цiнностi полiтики в державi переважають над iншими. Криза 

культури пов'язана як iз загальною антропологiчною кризою, так i з 

внутрiшніми процесами у самiй культурi - з демократизацiєю культури 

внаслiдок входженння мас в iсторiю. Ще однiєю кризою культури виступає 

бурхливий розвиток технiки. 

28. Своє творче призначення людина може усвiдомити тiльки в 

ходi iсторiї. У фiлософiї Бердяєва представленi три схеми розвитку iсторiї. 

Перша  - епоха закону, епоха спокути, епоха творчостi; друга - епоха 

варварства, середньовiччя, Вiдродження, нового часу; третя - рослинно-

органiчний перiод, культура, цивiлiзацiя. У дисертацiї подається узагальнена 

схема iсторiї через врахування особливостей проблеми творчостi. 

Перший етап характеризується тим, що  догми, табу, закони 

поступово починають гальмувати розвиток творчих сил. Творчi сили 

внаслiдок грiхопадiння ще не розкритi. Другий перiод пов'язаний з 

виникненням та перетворенням християнства у рушiйну силу iсторiї. Через 

усвiдомлення факту грiхопадiння вiдбувається внутрiшня робота в людинi, 

виковується особистiсть. Невдача цього перiоду - у марностi побудувати 
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теократiю насильницьким шляхом - призвела до розумiння цiнностi свободи 

як можливостi творчо самореалiзуватися. Третiй перiод пов'язаний з епохою 

Вiдродження, коли вiдбувся творчий розквiт людських здiбностей, однак 

гуманiстична культура вiдходить вiд релiгiйних джерел i творчi сили 

людини поступово вичерпуються. Четвертий перiод пов'язаний з кризою 

гуманiстичної культури, що в iдеологiї виливається в панування крайнього 

iндивiдуалiзму та крайнього соцiалiзму, церковне життя закостенiло, 

формалiзувалося. Вiдбувається варваризацiя культури та виникає 

цивiлiзацiя. Бердяєв очiкує прихiд нового середньовiччя з тим, щоб 

сконцентрувалися творчi сили людини i наступила нова епоха - епоха 

творчостi. Однак, якщо iсторiя має початок, то вона має i кiнець, i якщо у 

раннього Бердяєва наголошується на тому, що прихiд нової епохи 

вiдбудеться у цьому iсторичному еонi, то  у пiзнього Бердяєва виникає 

думка, що саме прихiд нової епохи творчостi буде означати кiнець iсторiї, 

що не є однозначним кiнцем свiту. Просто свiт перейде в iнший вимiр, де 

суспiльство буде боголюдською спiльнотою на засадах Любовi, Духу та 

Свободи. Але Бердяєв пропонує не пасивний, а активний есхатологiзм: 

людина повинна творити себе, свою культуру, свою iсторiю, тим самим 

наближаючи її кiнець. Можливий iнший варiант подiй - людство внаслiдок 

варваризацiї культури та некерованого розвитку технiки може зникнути 

назавжди, тому творчiсть повинна грунтуватися на релiгiйних моральних 

засадах, а суспiльне життя бути побудованим у дусi християнського 

персоналiстичного соцiалiзму, що означатиме персоналiстичну революцiю. 

29. Отже, логiчна схема антроподицеї така: людина створена за 

образом i подобою Божою i тому повинна продовжити справу творiння Бога 

на землi у людськiй творчостi. Внаслiдок грiхопадiння людина не 

усвiдомлює свого призначення i проходить через епохи закону та спокути, 

поступово усвiдомлюючи себе як homo creatus. У традицiйному 

християнствi 
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вiдкидається шлях творчостi як шлях дерзань людини, iстинний шлях 

релiгiйної людини християнство вбачає у смиреннi та аскетицi. Бердяєв же 

вважає творчiсть таким же справжнiм шляхом до Бога, як i святiсть. Однак 

внаслiдок зловживання свободою творчi сили людини дуже скоро 

вичерпалися у найбiльш творчу iсторичну епоху - Ренесанс, що говорить, 

по-перше, про неможливiсть реального перетворення свiту через культуру, 

по-друге, про вичерпання творчих можливостей людини внаслiдок 

секуляризацiї. Тому, фактично, iсторiя - це вiдхiд вiд Бога та поступовий 

прихiд до Нього, до нової епохи через творчiсть. Творчiсть, таким чином, 

виступає виправданням, призначенням та шляхом людини до Бога. 

30. На думку дисертантки, iдея антроподицеї достатньо ще не 

усвiдомлена у фiлософськiй лiтературi, хоча деякi релiгiйно мислячi люди 

розглядають її як можливе джерело певної реформацiї у традицiйному 

християнствi. Крiм того, Бердяєв один iз перших проаналiзував двоїстий 

вплив технiки на дух людини, розглянув поряд iз О.Шпенглером культуру як 

органiзм, який народжується та зникає. Його фiлософiя є однiєю iз 

можливих антропологiчних вчень захiдноєвропейської думки ХХ ст. Однак 

внаслiдок оригiнальностi та своєрiдностi окремих iдей, фiлософiю Бердяєва 

не можна зарахувати до жодної iз iснуючих шкiл. Не дивлячись на це, його 

фiлософiя справила вплив на розвиток французького екзистенцiалiзму; 

Бердяєв фактично стояв бiля джерел виникнення та розвитку французького 

персоналiзму. Його фiлософiя дала серйозний iмпульс для розвитку 

антропологiчної проблематики, i фiлософської антропологiї, зокрема. 

На наш погляд, усвiдомлення основних iдей антроподицеї Бердяєва 

допоможе людству бiльш чiтко проаналiзувати причини сучасної кризи 

культури та цивiлiзацiї. Його прогнози мають у певнiй своїй частинi 

реальний сенс для розумiння сучасної iсторiї. 
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