
більшість студентів, як ми бачимо,  не  вміють  організува-
ти самостійну роботу. Головна причина – це відсутність 
навичок роботи з матеріалом. В цьому зв'язку самостійна 
робота повинна передбачати: по-перше, ціленаправле-
ність і свідому активність в пошуках найбільш раціональ-
них і ефективних засобів і форм навчання; по-друге, сис-
тематичність  і  послідовність  у  вивченні  матеріалу  (відсу- 

тність останнього може призвести до порушення логічної 
спадковості  філософського  знання,  внаслідок чого знан-
ня носять  уривчастий,  поверхневий  характер); по-третє,  
– забезпечення раціональної організації умов для само-
стійної роботи студента.  Не  таємниця, що в багатьох 
вузах немає необхідної наукової літератури, фонди біб-
ліотек з філософської тематики застарілі. 

         Є.В. Козлов, асп. 

“ОДКРОВЕННЯ” ЯК ДВОЄДИНИЙ ПРОЦЕС ВІДКРИТТЯ ІСТИНИ (ЗА ПРАЦЕЮ М.БЕРДЯЄВА 
“ІСТИНА Й ОДКРОВЕННЯ. ПРОЛЕГОМЕНИ ДО КРИТИКИ ОДКРОВЕННЯ”) 

Персоналізм М. Бердяєва за характером своєї релі-
гійної метафізики є продовженням  традиції християнсь-
кого екзистенціалізму Б. Паскаля та С. К'єркегора, 
стрижневою темою якого постає визнання первинності 
існування  духовного досвіду "внутрішньої"  людини.  Які-
сна своєрідність такого існування полягає в тому, що 
глибинне відчуття всеохопної реальності духу передує 
сприйняттю зовнішнього, оприявненого світу об'єктів та 
явищ. За Бердяєвим, лише у царині духовного досвіду 
людині відкривається таїна Бога, світу, її самої; лише в 
екзистенційній глибині духу має можливість виявитися 
онтологічна свобода людини. 

Бердяєв  заперечує  існування  об'єктивної реальності 
як такої  і  наголошує на існуванні  "об'єктивації  реально-
сті", що спричинена певною "спрямованістю духу". "Об'-
єктивована" дійсність є результатом розмежування сві-
домістю людини цілісного буття на суб'єкт-об'єктну опо-
зицію, внаслідок чого людина втрачає живе відчуття 
єдності світу й починає сприймати останній крізь "кала-
мутне скло" причинно-наслідкових зв'язків, поринаючи у 
царину обтяжливої  необхідності. Однак,  через  шкара-
лупу "гріховності" поцейбічного світу врешті-решт "про-
свічує" богоподібна сутність людської істоти. 

Потрактовуючи  християнську концепцію боголюдя-
ності як таїну  подвійного  народження, – народження Бога 
в людині та народження людини в Богові, – а також 
виходячи із засадничої ідеї германської містики щодо 
необхідності Бога для людини, так само як і людини для 
Бога, Бердяєв обстоює тезу про "вкоріненість людини в 
Богові та Бога в людині", про  "співмірність  між  людиною 
та Богом". Без такої співмірності, без присутності "бо-
жественного  елементу"  в  людині,  на  думку  Бердяєва,  
не можна зрозуміти самої можливості одкровення. 

У передмові до "Істини й одкровення" мислитель за-
дається  питанням  щодо можливості філософської кри-
тики одкровення, тим самим порушуючи проблему спів-
відношення істини й одкровення. Критика одкровення 
можлива, зазначає філософ, але лише в кантівському 
розумінні, тобто коли вона відбувається "в світлі самого 
одкровення", в  дусі,  що  споріднений  одкровенню  (а  не  
"в розумі", що "ворожий" одкровенню). Чи може одкро-
вення, як  "слово Боже",  бути  сприйнятим  та  переданим  
у "чистому" вигляді?  Ні,  стверджує  Бердяєв,  тому що 
воно завжди "проходило" через свідомість людини 
("промовляв   Мойсей  і  пророки,  промовляла  боголюди-
на  Ісус  Христос,  промовляли   апостоли, ...святі..."),  і  
тому воно не може вважатися позбавленим опосеред-
кованого впливу з боку людини. Свідомість останньої 
завжди визначається певним станом,  вона не може не 
бути  активною  навіть  щодо  того,  про що "промовляє 
Бог". До того ж вона завжди обумовлена культурно-
історичними чинниками  й  обмежена  антропоморфними 
та соціоморфними уявленнями, що виникають на тлі 
певних  соціально-побутових  відносин.  Слід  зазначити, 
що Бердяєв в жодному разі не піддає сумніву богонат-
хненність Святого Письма та істинність відкритого в од-
кровенні, у нього "человек судит не откровение, а свое 
человеческое     восприятие    и    понимание    откровения". 

Через   об'єктивацію  у  церковному  віровченні  одкровен-
ня потрактовується як історичне, але воно, як вважає 
філософ, не обмежується і не закінчується текстами 
Святого Писання та Святого Переказу, і треба розуміти 
його як  одкровення  в  дусі, котре  продовжується  постій-
но і буде тривати "до кінця світу": "…возможно новое 
откровение в христианстве, новое излияние Духа Свя-
того". Істина не може бути повністю висловленою в од-
кровенні, про що свідчать, наприклад, звернені до апо-
столів слова Христа: "Ще маю багато сказати вам, та ви 
тепер не можете вмістити" (Іван, 16,12). 

Наголошуючи  на  "співмірності між людиною та Бо-
гом", Бердяєв уводить поняття "трансцендентальної лю-
дини", яке він застосовує для позначення того "божест-
венного елементу" "внутрішньої" людини, що прихований 
за людиною "природною" та "соціальною", який визначає 
глибинну духовну сутність останньої і є "образом Божест-
ва". "Трансцендентальна  людина"  існує  до  розмежуван-
ня на суб'єкт і об'єкт, отже, поза об'єктивацією; вона ап-
ріорно визначається категоріями священного та божест-
венного; належить до царини свободи і сама є творчим 
духом та свободою; як духовна та небесна, вона не еволю-
ціонує, але творить, існування її є умовою можливості 
релігійного та духовного досвіду. Відтак, за Бердяєвим, 
критика одкровення полягає у "виявленні трансценден-
тальної людини", саме одкровення відкривається лише 
"трансцендентальній людині",  і  без  припущення існуван-
ня останньої взагалі "неможливі будь-які намагання пі-
знати істину". Отже, істина як цілісність постає як одкро-
вення вищого, необ'єктивованого  світу, і  вона  як  така 
може  бути  сприйнята  тільки "трансцендентальною лю-
диною",  тобто  пізнання  істини  відбувається  як  бого-
людський процес, що визнається філософом "найпотаєм-
нішим фактом існування людини". 

Зрештою,   Бердяєв   розуміє   найвище   покликання 
людини не тільки у відкритті істини через інтуїтивно-
містичне  сприйняття  "одкровення  Духу",  яке  відбува-
ється шляхом "зустрічі й злиття двох рухів" – "знизу" і 
"зверху", але й у теургічній співтворчості людини й Бога. 
Філософ переконаний,  що  Бог  впливає  на  світ, відтво-
рює та перетворює його саме через людину та завдяки 
людині, і тому "Бог ждет от человека ...свободных твор-
ческих актов, ... творчества ... как обогащения самой 
божественной жизни". Така ідея творчості, за словами 
Бердяєва,  є "езотеричною"  у  тому  сенсі,  що  вона "... 
есть  не  откровение  Бога,  а  сокровенне  Бога,  есть  то, 
что Бог не открывает прямо человеку, ждет, что он сам 
совершит это откровение". Нова епоха – "епоха Духу" –
вимагає  від  людини "революції  свідомості,  революції  
духу"  для  остаточного  звільнення  її  від "влади об'єктно-
сті"  та  глибинного  духовного  переображення,  яке  по-
стає необхідною умовою для  творчо-активного сприй-
няття  людиною  "нового одкровення",  оскільки  "открове-
ние нового эона может быть лишь бого-человеческим 
откровением". Отже, за Бердяєвим, "подлинное, заве-
ршающееся откровение  ...есть откровение в Духе и 
Истине, в нем реализуется связь человеческого и бо-
жественного,   т.е.,  явлено  будет  Богочеловечество". 

©  Є.В. Козлов, 2004 
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