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1. Koniec świata i  sąd światem   

 Spośród wielu następstw ideowych i kulturowych pierwsza wojna światowa 

zaowocowała swoistym „przebudzeniem” historiozoficznym. Powstały dzieła F. 

Znanieckiego  (Upadek cywilizacji zachodniej, 1921), O. Spenglera (Zmierzch Zachodu, 

1918), S. I. Witkiewicza (Pożegnanie jesieni, 1921), O. y Basseta (Bunt mas, 1929). Nie oparł 

mu się także autor Samopoznania.  Na fali powojennej refleksji historiozoficznej Bierdiajew 

napisał dwie główne prace: Sens historii (Berlin 1923) oraz Nowe średniowiecze (Berlin 

1924). Jednako w zgłębieniu fenomenu historii jego ideowa propozycje zdają się wykraczać 

poza horyzont historiozofii i filozofii kultury. W opublikowanej 1934 roku książce Los 

człowieka we współczesnym świecie uznał,  że refleksja nad epoką w której żyjemy „wymaga 

nowego przemyślenia”1, a od niego „jakby napisania drugiego tomu Nowego 

Średniowiecza”2. W okresie tym, z jeszcze większą ostrością niż podczas pisania  prac z lat  

20. pojawiło się u filozofa poczucie, że „następuje dla świata noc i ciemność podobna do 

tych, jak było to w początku powstawania świata średniowiecznego”3, przed powstaniem 

epoki Odrodzenia. Jednocześnie było to dlań odczucie krzepiące  – jak powiada - „w nocy 

świecą gwiazdy i rozpala się światło”4.  

 Proklamując te treści, był świadom, że banalne jest stwierdzenie - powtarzane zresztą 

na wiele sposobów przez historiozofów i filozofów kultury lat 20. i 30 ubiegłego stulecia -  iż 

kończy się  „cała epoka”5. Jego zdaniem, przemyślenia wymaga nie to,  że proces ten 

zachodzi, lecz co on, w swej istocie, oznacza, jakie duchowe treści kryją się za nim. Zdaniem,  

rosyjskiego myśliciela są to treści, których nie  są w stanie odsłonić diagnozy i analizy 

                                                        
1 Por. N. Bierdiajew, Sud’ba czełowieka w sowriemiennom mirie, [w:] N. Bierdiajew, Carstwo Ducha i carstwo 
kiesaria, Moskwa 2003, s. 159. 
2 Ibid.  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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jedynie kulturowe, cywilizacyjne. Aby je ujawnić, nie wystarczy zmienić dotychczasowe 

narzędzia opisu, potrzebna jest - co dla myśliciela ukształtowanego w ramach kultury 

zachodniej, brzmieć już może nieco enigmatycznie -  nowa postawa duchowa. To, co 

zachodzi w historii i losach człowieka, wedle filozofa, choć fenomenalizuje się sferze 

społecznej, politycznej, ekonomiczne, zachodzi w sferze ducha i jako takie należy je 

odczytywać. „W istocie – jak pisze -  to, co zachodzi, jest głębsze - trwa sąd nad historią, a 

nie nad  jedną z epok historii”6.   

 Bierdiajew podzieliłby tutaj niemal  pogląd zarówno współczesnych postmodernistów, 

jak i współczesnych mu filozofów kultury, że żyjemy u końca „całej historycznej epoki”7, 

wprawdzie rozmaicie nazywanej: „czasami nowożytnymi”, „epoką nowoczesną”, „moderną”, 

„epoką Renesansu”8, „Epoką Dnia”9 (jak ją określał Bierdiajew) „epoką Oświecenia” itd., 

Niezależnie jednak od tego, jak ją nazwiemy,  czy jej rodowód wyprowadzimy z Odrodzenia, 

czy jej źródła wskażemy w Oświeceniu, czy też będziemy się doszukiwać znamion jej ciągłej 

obecności w „naszej postmodernistycznej modernie”10,  zgodziłby się z opinią, że epoka ta 

jest pogrążona w głębokim „kryzysie” i  bezpowrotnie się kończy. Filozof podzieliłby te 

poglądy, ale na nich by się nie zatrzymał i byłby bardzo daleki  od pojmowania wyrażenia 

„koniec historii”11 w duchu postmodernistycznej   dekonstrukcji „historii”,  zakładającej 

problematyczność samego procesu historycznego, podmiotu i celu historii etc., możliwości 

istnienia „dyskursu teoretycznego”12 na temat historii a tam, gdzie rój współczesnych 

postmodernistów widziałby w kwestii „historii” już tylko wszechwładny „dyskurs”13  i 

                                                        
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 N. Bierdiajew, Smysł istorii. Opyt fiłosfii czełowieczeskoj sud’by,  Paris 1969, s. 178 i n. 
9 Por. N. Bierdiajew, Nowoje Sredniewiekowije. Razmyszlenije o sud’be Rossii i Jewropy , [w:] N. Bierdiajew, 
Smysł istorii. Nowoje Sredniewiekowije, Moskwa 2002, passim.  
10 Por. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, tłum. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 
1988. 
11 Trafna  jest opinia S. Mazurka: „Przez koniec historii  rozumie się więc przejście od historycznego do 
posthistorycznego sposobu istnienia, które stało się już jakoby udziałem wysoko rozwiniętych społeczeństw Zachodu. W 
stadium posthistoryczne wkraczają te społeczeństwa, w których postęp staje się rutyną; w których, innymi słowy, 
zjawisko nowatorstwa w ścisłym znaczeniu zanik gdyż wytwarzanie nowości to codzienna praktyka i część system 
Pojawianie się innowacji - paradoksalnie - nie staje się tu czynnikiem zmiany, ale potwierdzeniem, iż mechanizm 
społeczny funkcjonuje bez zarzutu i bez zmian”. Por. S. Mazurek, Wątki katastroficzne  w myśli rosyjskiej i polskiej 
1917-1950, Wrocław 1997, s. 202. 
12 V. Descombes, Kres czasów, [w:] V. Descombes, To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej 
(1933-1978), tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997, s. 219.  
13 Por. B. Baran, Postmodernizm, Kraków 1992, s. 127. Rzecz jasna mamy  tu na uwadze - wywodzący się co 
najmniej od poststrukturalizmu i prac. M. Foucaulta - cały nurt szeroko pojętego programu dekonstrukcji 
„historii” i „człowieka”. Por. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. 
Komendant Gdańsk 2005; M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek Warszawa 1977; M. Foucault, 
Filozofia, historia, polityka, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa 2000.  
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oczywisty koniec wszelkich  „wielkich narracji” (J.-F. Lyotard),  podjąłby dopiero własną 

„opowieść” ( i to bynajmniej nie w postmodernistycznym znaczeniu)14.  

 Wbrew współczesnym twierdzeniom o „dekonstrukcji”  przedmiotu historii15,  

„historia – ma absolutny sens, absolutne źródła  i absolutny cel”16.  To, co zachodzi w historii 

jest jak najbardziej rzeczywiste, niemniej, rzeczywiste, w znaczeniu -  duchowe. Wyrażenia 

tego u Bierdiajewa jednako  nie należy pojmować w znaczeniu Heglowskim (jako procesu 

absolutnego ducha), ale bliższym pojęciu ducha w znaczeniu  Kierkegaardowskim, czyli  jako 

to, co jednostkowe, egzystencjalne. W Bierdiajewa pojęciu  „końca historii” mieści się 

zarazem  apologia historii oraz człowieka. Jego symboliczne  i „mitologiczne” odczytanie 

historii jest jak najbardziej realistyczne i  nie ma nic wspólnego z dekonstrukcją, twierdzącą iż 

taki „przedmiot” jak „historia”, po prostu, „nie istnieje”17.  „Historia to mit”18,  jak napisał 

jeden z postmodernistów, ale jakże odmienne znaczenie - w porównaniu z dekompozycją 

pojęcia historii u postmodernistów -  ma to wyrażenie w ustach Bierdiajewa. „Dla mnie – 

pisze w pracy Sens historii – mit nie oznacza czegoś przeciwnego temu, co rzeczywiste; 

przeciwnie; ukazuje najgłębszą  rzeczywistość”19. W rozumieniu Bierdiajewa,  termin „mit” 

nie oznacza jakiejś fantastycznej opowieści, o tym co się wydarzyło „na początku”, in nullo, 

ale prawdę najwyższego rzędu. Oznacza prawdę, w której   wyjawia się najwyższy sens 

świata i człowieka. Historia to dla Bierdiajewa „mit”, ponieważ wszystko, co rzeczywiste jest 

„mitem”20.   

 

2.  „Teraz odbywa się sąd”  

 Stanowisko Bierdiajewa różni się tu zasadniczo zarówno od diagnoz współczesnych 

postmodernistów, jak głośnych koncepcji historiozoficznych lat 30. XX-wieku  przede 

wszystkim dlatego, że perspektywa z której patrzy autor Nowego Średniowiecza jest nie tyle 

historiozoficzna, co – w przywołanym  znaczeniu - „mitologiczna” oraz eschatologiczna. 

Owszem, Bierdiajew daje wyraz przeświadczeniu filozofów kultury mówiących o  „kryzysie” 

europejskiej  kultury, podziela tezy które znajdziemy w pismach J. Burckhardta, F. 

                                                        
14 Ibid., s. 220. 
15 J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob, Powiedzieć prawdę o historii, tłum. S. Amsterdamski, Poznań 1994; G. 
Vattimo, Postnowoczesność i kres historii, tłum. B. Stelmaszczyk, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. 
Antologia przekładów, Kraków 1997.  
16 N. Bierdiajew, Fiłosofija nierawienstwa, Paris 1970, s. 231. 
17 Por. S. Mazurek, Wątki katastroficzne,  s. 203.  
18 J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob, Powiedzieć prawdę o historii, s. 246.  
19 N. Bierdiajew,  Smysł istorii,  s. 67. 
20 Ibid., s. 67.  
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Nietzschego, O. y Gasseta, czy O. Spenglera, ale jego pojmowanie „kryzysu” ma przede 

wszystkim znaczenie ewangelicznego „sąd nad światem” (por. J 12, 31).  W takim, czyli 

ewangelicznym znaczeniu pojmował pogląd Hegla, iż „Dzieje świata to sąd nad światem” 

(Das Weltgeschichte ist das Weltgericht). Dla Bierdiajewa słowa te  - podobnie jak dla. S. 

Franka – oznaczają doświadczenie „otchłani”, która „rozwarła się pod człowiekiem”21,   

„upadek humanistycznego mitu o człowieku”22 i  czas „panowania ciemności” (włast’ t’my  – 

por. Łk 22, 53)23.  Kantowską „skargę starą jak historię”24, podejmuje  Bierdiajew nie gwoli 

samego utyskiwania na to, że  „świat pogrąża się w złu”, ale zaradzenia biedzie świata  

„nauką z mocą” (Mk 1, 27). Wskazaniem na to,  że „teraz odbywa się sąd nad światem” (J 12, 

31), w którym „władca tego świata”, Władca czasu i porządku „obiektywacji”, 

symbolizowany przez Cezara, „wiecznego symbolu władzy, państwa, królestwa tego 

świata”25, zostanie  ostatecznie „osądzony” i „precz wyrzucony” (J 12, 31). Aby  zatem pojąć,  

co znaczy ów „sąd” w rozumieniu  Bierdiajewa, należy odwołać się nie tyle do 

historiozoficznego, co ewangelicznego i apokaliptycznego pojmowania „kryzysu”26, choć 

jego „niepobożne rozmyślanie” (niebałgoczestiwoje razmyszlenie)27 nie tylko w tej kwestii,  

nie jest „tradycyjne”28 i mogłoby spowodować (uzasadniony zresztą)  sprzeciw niejednego 

teologa  dogmatycznego.  

 Innym zgoła pytaniem jest pytanie o to, co skłoniło filozofa do sięgnięcia po tak 

niecodzienne (nawet jak na „filozofa chrześcijańskiego”,  za którego się uważał) narzędzia 

interpretacyjne. Wydaje się, że poszukiwanie eschatologicznej wykładni w interpretacji 

                                                        
21 Bierdiajew N., Sud’ba człowieka w sowriemiennom mirie, s. 163. 
22 Ibid.  
23 „Kiedy kapłani i starszyzna ludu żydowskiego  z tłumem służby  przyszła do Ogrodu Getsemańskiego, aby 
aresztować Jezusa, On im powiedział:  ‘To jest wasza godzina i panowan ie ciemności ’   (Łk 22, 53) i  
myślę, że wielu ludzi, którzy chcą dokonać bilansu życiowego doświadczenia współczesności, nie może znaleźć 
lepszego wyrażenia, niż te słowa. Podstawowe, decydujące  odczucie (wpieczatlenie) ze wszystkiego, co 
przyszło  przeżyć człowiekowi europejskiemu przez ostatnie wieki, jest poczuciem  panowan ia ciemności  
w świ ecie”. Por. S. Frank, Swiet wo t’mie, Pariż 1949, s. 34. 
24  „Świat pogrąża się w złu – to skarga tak stara jak historia, nawet jak jeszcze starsza od niej poezja, ba, równie 
stara jak najstarsza ze wszystkich fantazji, religia kapłańska. Wszyscy wywodzą , jednak początek świata od 
dobra: od złotego wieku, od życia w raju, albo od życia jeszcze szczęśliwszego [od pozostawania] we 
wspólnocie z niebiańskimi istotami. Szybko jednak godzą się z tym, że szczęście to znika jak sen, a zapadanie w 
zło (moralne, z którym fizyczne idzie zawsze w parze) pędzi coraz szybciej do złowrogiego końca, tak iż my sami 
żyjemy już  teraz (to Teraz jest jednak tak stare jak dzieje) u kresu czasu, sąd ostateczny, zagłada świata stoi u drzwi”. 
Por. I. Kant, Religia iw obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 39.  
25 Por. N. Bierdiajew, Carstwo Ducha i carstwo kiesaria, s. 602.  
26 Jak pisze francuski filozof: „śmierć Chrystusa prowokuje kryzys dochodzący do swego końca (…) ponieważ 
Bóg dokonuje w niej sądu nad światem (…) zapowiada i już realizuje sąd ostateczny”. Por. J.-L. Marion, Ku 
chrześcijańskiej wizji kryzysu, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” III (1983) nr 6(18). 
27 N. Bierdiajew, Egzistiencyalnaja dialektika bożiestwiennogo i czełowieczeskogo, Pariż 1952, s. 11 i n.  
28 „Naszą  epokę ujmuje on (Bierdiajew) jako apokaliptyczną. Jednakże jego interpretacja Apokalipsy nie jest 
tradycyjna. Dla niego to nie tylko koniec świata, ale i to,  co można by nazwać końcem historii”. Por. W. N. 
Kałużnyj, Miry Nikołaja Bierdiajewa, [w:] N. Bierdiajew, Duch i realnost’, Moskwa 2003, s. 11. 



 5

zjawisk kulturowych i cywilizacyjnych „epoki” można poczytywać za potrzebę chwili. 

Wprawdzie  myśl Bierdiajewa – w całej jego rozciągłości nie tylko w obszarze zagadnień, 

którymi teraz się zajmujemy -  jest z gruntu i od rdzenia eschatologiczna i apokaliptyczna29, 

niemniej eschatologiczny  „zwrot”, jaki pojawia się w latach 30., zapowiada coś więcej,  

wówczas to Bierdiajew, zaczyna traktować  „naszą epokę traktuje jako apokaliptyczną”30, a 

jego postawa  zaczyna nabierać nie znanego dotąd w jego twórczości   eschatologicznego 

tempa  kulminującego  w jego ostatnich pracach (większość  z nich została wydana już  po 

śmierci filozofa w 1948 roku)31.  

 Zapowiada ten „zwrot” już studium z lat dwudziestych pt.  Przedśmiertne myśli 

Fausta, w którym zjawisko upadku „faustycznej” kultury zachodniej kultury odczytywał jako 

duchowy odpowiednik fizycznego dążenia świata do „apokalipsy fizycznej”, do stanu 

„entropii”,  „fizycznego końca i śmierci świata”32.  W pracach  opublikowanych w latach 30. 

pojawia się nowe bardziej radykalne pojmowanie Apokalipsy, a  eschatologizm filozofa  

ulega wyostrzeniu. W roku opublikowanej w 1931 pracy O powołaniu człowieka (O 

naznaczenii czełowieka) wyraził pogląd, iż istotę eschatologicznego  myślenia stanowi 

przekonanie, iż Apokalipsa nie jest czymś zewnętrznym wobec procesu historycznego i 

samego procesu życia, ale czymś co zachodzi w jego „wnętrzu”33 i nie da się pojąć 

najistotniejszego przesłania  Apokalipsy jedynie na gruncie receptywnego, pasywnego jej 

pojmowania.   

 „Apokalipsa – pisał - jest nie tylko objawieniem końca świata i historii. Apokalipsa 

jest także objawieniem końca wewnątrz świata i historii, wewnątrz ludzkiego życia, wewnątrz 

każdej chwili życia”34. Dlatego tak ważne jest, aby „przezwyciężyć bierne pojmowanie 

Apokalipsy jako oczekiwania końca i sądu”35. Prawdziwe pojmowanie Apokalipsy, oznacza 

aktywny „bogo-człowieczy” czyn;  „koniec” rzeczy   „zależy”36 nie tylko  od Boga, ale i od 

                                                        
29 Por. M. Styczyński, Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw ostatecznych. Studia  nad filozofią  Mikołaja 
Bierdiajewa, Łódz 2001; C. S. Calian, The Significance of Eschatology In the Thoughts of Nicolas Berdyaev, 
Leiden 1965.  
30 Por. W. N. Kałużnyj, Miry Nikołaja Bierdiajewa, s. 11. 
31 Opyt eschatołogiczeskoj mietafizyki. Tworczestwo i obiektywacya, Pariż 1947; Sampoznanije. Opyt fiłosofskoj 
autobiografii; Carstwo Ducha i carstwo kiesaria, Paris 1949; Towards a New Epoch, London 1949; 
Egzistiencyalnaja dialektika bożiestwiennogo i czełowieczeskogo, Paris 1952.  
32 Por. N. Bierdiajew, Priedsmiertnyje mysli Fausta, [w:] idem, Smysł istorii. Nowoje Sriedniewiekowije, 
Moskwa 2002, s. 379. Tekst pochodzi z publikacji: Oswald Spengler i Zakat Jewropy  (Moskwa 1922),  której 
współautorami oprócz  Bierdiajewa byli Ja.W. Bukszpan, F.A. Stiepun, S. L. Frank. 
33 N. Bierdiajew, O naznaczenii człowieka. Opyt paradoksalnoj etiki [w:] N. Bierdiajew,  Opyt paradoksalnoj 
etiki, Moskwa 2003, s. 413.  
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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człowieka.  Rzeczywistość eschatologiczna staje się  „tu i teraz”37. W każdej chwili życia, w 

każdej ludzkiej decyzji dokonuje się „sąd” nad światem i „sąd” nad historią. „W każdej chwili 

dokonuje się Sąd Boży, i jest on głosem wieczności w czasie”38. 

 W rozumieniu Bierdiajewa „sąd nad historią”, należy pojmować w ramach 

„metafizyki historii”, a nie „filozofii historii”39.  „Sąd nad historią”, jest  sądem  nad całym 

porządkiem „tego świata”, upadłym w skończoność i czas. Oznacza zmianę samego modusu 

ludzkiej egzystencji, tj. „skok”  z bytowania „ślepego” na  wezwanie eschatologiczne w 

kierunku – jakby rzekł współczesny polski badacz – bytowania „w perspektywie  

eschatologicznej”40.  Oznacza  „wyrwanie” się z niewolącego i zabijającego myśl o 

Nieskończoności (w znaczeniu Kierkegaardowskim) bytowania na sposób Codzienności, na 

sposób bezosobowego Heideggerowskiego  das Man41 - w kierunku egzystencji 

eschatologicznej i  „paschalnej”; egzystencji -  by tak rzec - tranzytywnej (hebr. Pesach, łac. 

transitus, „przejście”) zorientowanej na rychły „koniec” rzeczy.  W rozumieniu filozofa 

„sąd”,  nie jest zatem jakimś osądem na „końcu” świata, ale jest osądem wewnątrz samego 

świata. W ocenie filozofa, ów „sąd” nie powinien przerażać, ale budzić nadzieję. Dla świata 

ów „sąd” jest czymś zbawiennym. Historia bez Chrystusowego „sądu nad światem” 

zamieniłaby   się bowiem w  wieczne panowanie zasady  „obiektywacji”42. W  Piekło 

czasowości i Codzienności, w  terror  – jak pisze niemiecki badacz -  „złego czas” (die Böse 

Zeit)43, w „złą nieskończoność”, w wieczną repetycję – jakby powiedział E. Lévinas „Toż-

                                                        
37 Por. N. Bierdiajew, Prelszczenije i rabstwo istorii. Dwojstwiennoje ponimanije konca istorii. Aktywno-
tworczeskij eschatologizm, [w:] N. Bierdiajew, O rabstwie i swobodie człowieka, Paris 1972, s. 211-222. 
38 N. Bierdiajew, O naznaczenii człowieka, s. 413. 
39 Podobnie podchodził do tej kwestii M. Zdziechowski. W jednym ze szkiców z lat międzywojennych, 
zamieszczonych w zbiorze W obliczu końca (1938), Zdziechowski pisał: „Katastrofa, którą przeżywamy, jest tak 
straszna, że z tekstami Pisma św. w ręku moglibyśmy ze wszystkimi prawdopodobieństwami przepowiadać 
zbliżający się krokiem szybkim dzień Sądu Ostatecznego. Przepowiadał to już Sołowjow; bądźmy jednak 
ostrożni w przepowiedniach podobnych: nie pierwsza to katastrofa w dziejach [...]. Epoki katastrofalne 
wywoływały zawsze nastrój, w którym rodziły się przeczucia eschatologiczne. Przeczucia te nie sprawdziły się, 
jednak w każdym z nich tkwiła głęboka prawda, wszystkie one bowiem zwiastowały rzeczywiste zbliżenie się 
do końca. Błąd polegał na tym, że tę bliskość mierzono po ludzku dniami i latami, tymczasem należy ją 
rozumieć metafizycznie” . Por. M. Zdziechowski, Testament księcia Eugeniusza Trubieckiego, [w:] M. 
Zdziechowski, W obliczu końca, Wilno 1938, s. 197-198. 
40 Por. A. Ostrowski, Bierdiajew. Egzystencja w perspektywie eschatologicznej, Lublin 1999.  
41 Por. N. Bierdiajew, Carstwo Ducha i carstwo kiesaria, Moskwa 2003, s. 630 i passim; N. Bierdiajew, O 
naznaczenii człowieka,  s. 51 i n. . 
42 Por. N. Bierdiajew, Opyt eschatołogiczeskoj mietafizyki. Tworczestwo i obiektywacya, Pariż 1947 oraz  wiele 
paralelnych miejsc w innych dziełach 
43 Por. A. Ignatow, Solowjow und Berdjajew als Geschichtsphilosophen:  Ideen und aktueller Einfluß, Bericht 
des BIO ( Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien), 1993, nr 3. Köln 1997. 
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Samego”44. Zmieniłaby się - jak pisze współczesny polski teolog -  w  „koszmar panowania 

czasu”45.    

  „Sąd nad światem” i  „koniec historii”, poczytuje filozof za „radosną nowinę” dla 

świata i człowieka. Jako wieść o wyzwoleniu  świata i człowieka od   temporalnych, 

ziemskich iluzji jakie w toku dziejów człowiek nieustannie wytwarzał, będących, w istocie,  

zdradą chrześcijaństwa prawdziwego tj. eschatologicznego i „zamianą” na chrześcijaństwo 

historyczne. Chrześcijaństwo zdradzające  ducha pierwotnego chrześcijańskiego, idące na 

rozmaite kompromisy  ze światem, paktujące ze światem i wreszcie, kapitulujące przed jego 

potęgami. Chrystusowy „sąd nad światem” i „sąd na historią”  oznacza dlań ponadto „osąd”  

tych społeczno-politycznych  koncepcji, które uznając realną władzę czasu zapoznawały jego 

„dwoistą”, czyli subiektywno-przedmiotową naturę i  nie liczyły się dynamicznym oraz  

twórczym stosunkiem egzystencji ludzkiej wobec czasu i jego wytworów. Stosunkiem, 

oznaczającym, w istocie, możliwość  rozpoznania samego czasu jako „pozoru” (prizraka)  i 

produktu procesu obiektywacji.  Czas bowiem – wedle filozofa -  ma „dwoistą naturę”46, jest 

subiektywny oraz obiektywny. Mocą swej natury dąży do entropii, ale zarazem „zachodzi” w 

egzystencji (jak się wyraził św. Augustyn, w słynnej XI księdze Wyznań  - człowiek nie tylko 

w nie jest w czasie, ale czas jest w nim)  i dlatego czas jest „przezwyciężalny”47. 

 W tym znaczeniu,  „sąd nad światem” i  „koniec historii”, oznacza wyzwolenie 

człowieka z „niewoli”  czasu, historii i  „obiektywacji” 48,  „uzdrowienie” człowieka i świata z  

„choroby czasu”49, jak i  „terrestrialnych” (A. Walicki), temporalnych;  iluzji „Postępu”, 

spełnionego raju na Ziemi, „spełnionej eschatologii” (L. Kołakowski).  Wyzwolenia  spod 

władzy złego „upadłego czasu”,  będącego, w istocie, „pozorem” i  „tworem obiektywacji”50. 

Czasu,  będącego zarówno następstwem Upadku, który miał miejsce u początków  mitycznej 

historii człowieka, jak i  zachodzącego wewnątrz istnienia. Nie tylko jednorazowego 

„mitycznego” Upadku, ale „upadku” jako „upadania” w czas (jak się wyraża M. Heidegger)51, 

„zachodzącego wewnątrz samego istnienia, egzystencji”52.  

                                                        
44 Por. E. Lévinas, Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, passim.  
45 Por. W. Hryniewicz, Finał historii czy koszmar panowania czasu? [w:] W. Hryniewicz, Chrześcijaństwo 
nadziei, Kraków 2002.  
46 N. Bierdiajew, Razmyszlenije IV. Bolezn wriemieni. Izmienienije i wiecznost’, [w: ] N. Bierdiajew, Ja i mir 
obiektow. Opyt fiłosofii odinoczestwa i obszczenija, [w:] N. Bierdiajew, Duch i realnost’, s. 106. 
47 N. Bierdiajew, Ja i mir obiektow, s. 106-107.  
48 Por. Bierdiajew, O rabstwie i swobodie człowieka,  passim. 
49 N. Bierdiajew, Ja i mir obiektow, s. 106-118. 
50 Ibid., s. 107. 
51 Ibid.,  s. 107 i in. Także:  M. Heidegger, Bycie i  czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994,  s. 189, passim. 
52 Por. ibid..  
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 Dlatego swoją filozofię,  w której czas jest „problemem ludzkiego losu”,  uważa za 

Bierdiajew za filozofię par exellence  egzystencjalną oraz par exellence  filozofię 

„twórczości”, czyli filozofię czynnego przezwyciężenia czasu53Jednocześnie  odmawia on 

waloru „twórczości” filozofii Heideggera,  który zna   „tylko jeden wymiar czasu” i którego 

myśl cechuje bierne podejście do problemu do czasu. Zdaniem Bierdiajewa, filozofia 

Heideggera nie pojmując  „dwoistej”, „paradoksalnej” natury czasu grzebie całkowicie 

człowieka w strukturach „czasowości” (Zeitlichkeit) oraz  „bycia-w -świecie” (in-der-Welt-

Sein)  i  dlatego nie zna ani aktywnego stosunku do czasu, ani wyzwolenia od czasu i jest 

„filozofią Dasein, a nie filozofią Existenz, filozofią troski, a nie filozofią twórczości”54.   

  W świetle „sądu” na światem, koniec „epoki humanizmu55 i kres humanistycznych 

złudzeń nie oznaczał zatem dla autora Nowego Średniowiecza wcale „końca” człowieka i 

„końca” historii i metafizyki, w takim znaczeniu,   jak głosił to np. w Liście o humanizmie M. 

Heidegger56, czy jak pojmują go – inspirujący  się myślą F. Nietzschego -  przedstawiciele  

współczesnego posthumanizmu57. Głosząc koniec „epoki Renesansu”, czyli  koniec „Epoki 

Dnia”58, proklamując  wykroczenie poza perspektywę historii  i możliwość  „nowego 

człowieka”59, Bierdiajew  - podobnie jak  przed wiekami  tacy myśliciel  chrześcijańscy jak 

św. Augustyn czy Orozjusz60, czy współcześnie E. Lévinas  - stanowczo protestował przeciw 

pojmowaniu „końca historii”  jako definitywnego spełnienia i wypełnienia sensu historii w 

historii i ramach samej historii. Był to jednocześnie protest w obronie historii i w obronie 

człowieka, przeciw przekreśleniu  możliwości  „novum (nowizny) w historii”61, jak   

przekreślenia  tego Novum  jakim jest w świecie i historii jest  sam człowiek.     

3.  Dwa kryzysy  
                                                        
53 Por. D. K. Wood, Men against time: Nicolas Berdyaev, T. S. Eliot, Aldous Huxley and C. G. Jung. Lawrence: 
Kansas, 1982, s. 27 i n. 
54 Por. N. Bierdiajew, Ja i mir obiektow, op. cit. s. 107. 
55 Por. J. Krasicki, Mikołaj Bierdiajew i problem humanizmu, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 
1998, nr 43; C. Wodziński, Historia i eschatologia. O historiozofii i filozofii kultury Mikołaja  Bierdiajewa, 
„Studia Filozoficzne’ 1982, nr 3-4. 
56 Por. M. Heidegger, List o humanizmie, tłum.   J. Tischner, [w:]  M. Heidegger, Drogi lasu, Warszawa 1997. 
57 Por. J. Krasicki, Od „śmierci Boga” do „śmierci człowieka”. Z genealogii i recepcji posthumanizmu 
Fryderyka Nietzschego, [w:] J. Krasicki, S. Kijaczko (red.), Rodowody, konteksty, destrukcje we współczesnej 
myśli filozoficznej, Opole 2001; J. Krasicki, „Śmierć Boga” a współczesne spory o ateizm i humanizm, [w:] J. 
Baniak (red.) „Filozofia religii”, t.1. 2005,  „Metodologiczne założenia i problematyka filozofii religii”, Poznań 
2005; A. Miś, O genezie współczesnego antyhumanizmu, [w:] B. Banasiak (red.), Derridiana, Kraków 1994; s. 
197-208.  
58 Por. C. Wodziński, Historia  i eschatologia. O historiozofii i filozofii kultury Mikołaja  Bierdiajewa, „Studia 
Filozoficzne” 1982, nr 3-4, s.95 i n.  
59 Por. N. Bierdiajew, O wiecznom i nowom czełowiekie, [w:] N. Bierdiajew,  Carstwo Ducha i carstwo kiesaria, 
s. 652-664. 
60 Por. K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia, tłum. J. Marecki, Kęty  2002, s. 154 -176. 
61 Por. N. Bierdiajew, Czast’ III. Bytije i tworczestwo, Tajna nowizny, [w:] N. Bierdiajew, Opyt 
eschatołogiczeskoj mietafizyki. Tworczestwo i obiektywacja, Pariż 1947. 
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 Z prowadzonych analiz widać jasno, iż mówiąc o eschatologii Bierdiajew nie miał na 

myśli wykładu o „rzeczach ostatecznych” z zakresu teologii katolickiej, czy protestanckiej. 

Miał na myśli fakt, iż całe  chrześcijaństwo jest eschatologiczne, że jest „objawieniem końca 

tego świata”. Wprawdzie Bierdiajew uważał  całą historię  oraz historię chrześcijaństwa w 

nim za jedno wielkie „fiasko”, ale,  z  perspektywy, którą nakreśliliśmy  myśl ta nie napawała 

go pesymizmem czy frustracją. To bowiem „kryzys”, nieustanny „sąd na  światem”, a  nie 

sukces, jest rozpoznawalnym znakiem chrześcijaństwa w świecie. Kiedy chrześcijaństwo 

pragnie na stałe „zadomowić się” w świecie, zrezygnować z tęsknot eschatologicznych i   

osiąść w Królestwie Cezara,  traci swoją duchową  tożsamość i,  w istocie, przestaje być 

chrześcijaństwem. Historycznie po raz pierwszy wydarzyło się to epoce Konstantyna62, ale 

zaciążyło na jego dalszych losach.  

 Wedle filozofa, istnieją dwa kryzysy w świecie: kryzys świata pozachrześcijańskiego i 

antychrześcijańskiego, oraz kryzys świata chrześcijańskiego, kryzys we wnętrzu samego 

chrześcijaństwa. Ów pierwszy - opisany i zdiagnozowany opisany przez filozofów kultury - 

nie wzbudza większego zainteresowania filozofa.  Dla Bierdiajewa, bardziej istotny jest ów 

drugi. Kryzys wewnątrz chrześcijaństwa, jest głębszy, albowiem ukazuje on nie tylko czym 

jest świat, który sprzeciwia się Chrystusowi, ale ukazuje jak daleko chrześcijaństwo odeszło 

od Chrystusa. Wszystko bowiem, co zachodzi w świecie i co zachodzi w nas, posiada swoje 

źródło w tym, co wewnętrzne,  duchowe. W wydanej pośmiertnie książce o egzystencjalnej 

dialektyce Boga i człowieka pisał:  

 „Istnieją dwa kryzysy: kryzys świata pozachrześcijańskiego i antychrześcijańskiego, 

oraz kryzys świata chrześcijańskiego, kryzys we wnętrzu samego chrześcijaństwa. Wszystko, 

co zachodzi w świecie i co zachodzi w nas, wpływ czegokolwiek zewnętrznego i nawet 

czysto materialnego, posiada swoje źródło w tym, co wewnętrzne, co duchowe. W znanym 

znaczeniu można rzec że chrześcijaństwo kończy się, a odrodzenia można oczekiwać tylko od 

religii Ducha Świętego, która tworzy i samo chrześcijaństwo, będąc jego wypełnieniem. 

Słabość chrześcijaństwa w świecie, owładniętego ruchami wypełnionego dynamicznymi 

siłami i często demonicznymi, jest słabością chrześcijaństwa historycznego i oznacza 

przejście do chrześcijaństwa eschatologicznego zwróconego ku światu nadchodzącemu. 

Chrześcijaństwo eschatologiczne będzie też religią Ducha, religią Trójcy, wypełniającej 

                                                        
62 Por. N. Bierdiajew, Czełowiek i kiesar. Włast’, [w:] N. Bierdiajew, Carstwo Ducha i carstwo kiesaria, [w:] N. 
Bierdiajew, Duch i realnost’, s. 602-612 
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obietnice, nadzieje i oczekiwania. Znajdujemy się jakby w antrakcie i na tym polega 

uciążliwość naszej epoki”63. 

 Można rzec,  że chrześcijaństwo w  swej historycznej formie nieuchronnie  kończy się 

a odrodzenia można oczekiwać tylko od religii Ducha Świętego, będącej wypełnieniem jego 

ostatecznego powołania.   

 Zastanawiając się nad przyczyną historyczne „fiaska” chrześcijaństwa, nie popada 

autor Sensu historii w prostrację, ale wypatruje ocalenia z innego porządku bytu. To,  że  

chrześcijaństwo nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, nie spełniło pokładanych w nim 

nadziei, nie jest bynajmniej dowodem na nieprawdziwość jego Orędzia.  Fakt ten jedynie 

uświadamia realną duchową sytuację chrześcijaństwa  w świecie, jego walkę z chaotycznymi, 

irracjonalnymi, nieludzkimi i bezosobowymi   siłami tego „świata”, z „zasadą chaosu”64. 

Unaocznia zarazem z jakimi duchowymi siłami  to wewnątrz samego chrześcijaństwa  musi 

się ono ciągle  zmagać. Niepowodzenia zarówno chrześcijaństwa, jak i całej historii nie 

oznaczają wcale tego, że chrześcijaństwo było – w znaczeniu  Feuerbachowskiej  dezalienacji 

religijnej -  iluzją pozbawioną prawdy, a historia  nie posiada sensu. Historia ma sens 

zarówno względny, jak „absolutny”65, podobnie jak nowożytny humanizm,  w tym znaczeniu, 

że tylko to dzięki   historii człowiek stał się człowiekiem i osiągnął poznanie granic własnych 

możliwości twórczych. Bez niej nie  stałby się  człowiekiem.    

 Dlatego wszystkie epoki historii posiadają głęboki, nie tylko historyczny, ale i  

absolutny, duchowy  sens.  Problem polega jednak na tym, chrześcijaństwo w pełni może 

zrealizować się tylko w Wieczności, dlatego – zawieszone pomiędzy porządkiem czasu i 

Wieczności -  znajduje się stanie ciągle w stanie chwiejnej równowagi i dopóki jest w 

świecie, stan ten nie może zostać zniesiony.  Przechylenie w jedną stronę bądź drugą 

prowadzi do monofizytyzmu; bądź do transcendentyzmu (również w jego dzisiejszej skrajnej 

wersji – barthyzm), bądź do immanentyzmu (błąd Renesansu i nowożytnej kultury).   

Aby  zrozumieć protest naszego filozofa przeciwko rozmaitym  formom  

historycznego determinizmu i defetyzmu, trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż na problem „końca 

dziejów”, składa się u Bierdiajewa zarówno element historyczny, jak eschatologiczny, 

element transcendentny, jak immanentny. Historia „dojrzewa” do eschatologii i nie mogąc 

wypełnić własnej „pustki”  -  jak pisał P. Evdokimov -  postuluje swój własny „koniec”. 

                                                        
63 M. Bierdiajew, Egzistencyalnaja dialektika bożestwiennogo i czełowieczeskogo, s. 11. 
64 N. Bierdiajew, O naznaczenii człowieka, s. 164-165. 
65 Por. C. Wodziński, Historia i eschatologia, s. 98. 
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„Koniec historii jest moralnym postulatem samej historii”66.  U Bierdiajewa historia zakłada 

eschatologię,  i w tym znaczeniu, „koniec historii”  niesie on dlań nie tylko sens negatywny, 

ale i pozytywny.  

 

4. Trzy czasy  

 Bierdiajew – za św. Augustynem - wyróżniał trzy rodzaje czas: kosmiczny, 

historyczny i egzystencjalny67. Rację ma A. Ignatow68, że najcenniejsze w tej  typologii jest 

wyróżnienie „czasu egzystencjalnego”. Jest to czas, który znajduje się poza czasem 

kosmicznym i historycznym, pojętymi  jako ciągły przepływ, przechodzenie przeszłości w 

przyszłość. I jeden i drugi, to czas poddany prawu obiektywacji, dualizmu podmiotowo-

przedmiotowego, reifikacji,  alienacji, codzienności (das Man),  „zły czas” (die Böse Zeit)69.  

Czas  egzystencjalny, to natomiast  czas, którym to co noumenalne, duchowe, „wdziera się” 

do tego, co historyczne. To czas „zbawienia”, kairos, czas łaski.  

 Koniec historii polega przede wszystkim na przezwyciężeniu „czasu kosmicznego”, 

właściwego dla sfery życia biologicznego i czasu historycznego, właściwego z kolei dla 

człowieka, który poprzez swą aktywność tworzy dzieje ludzkości przez „czas 

egzystencjalny”. „Koniec historii” nie  oznacza „końca” w czasie, lecz koniec czasu jako 

takiego. Przezwyciężenie czasu kosmicznego i historycznego dokonuje się w czasie 

egzystencjalnym, przy czym czas egzystencjalny to nic innego jak „przebłyski wieczności”. 

Cechą „końca historii” będzie nie tylko ostateczne zwycięstwo czasu egzystencjalnego 

(wieczności) nad czasem kosmicznym i historycznym, ale także zwycięstwo meta-historii nad 

historią, czyli zwycięstwo wolności nad „obiektywacją” (obiektiwacija). U Bierdiajewa 

„koniec historii” - to zatem nadzieja samej historii, tyle że – jak np.  w refleksji niemieckiego 

filozofa J. Piepera70  - przychodzi ona spoza jej granic. Nie ma w tej postawie  repetycji, 

powtórzenia przeszłości, ale otwarcie na „nowość” (nowiznu). Wieczność  przychodzi tylko z 

mocą tego, co pozaświatowe i pozahistoryczne,  a historia kończy się mocą rozerwania jej 

tkanki przez radykalnie Inne. Sens historii jest osiągalny tylko jako „nadzieja” (J. Pieper). 

Sens historii, a zatem i sens chrześcijaństwa, leży poza granicami historii.   

                                                        
66 Por. P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 393.  
67 Por. N. Bierdiajew, O naznaczenii człowieka. Opyt paradoksalnoj etiki [w:] idem,  Opyt paradoksalnoj etiki, 
Moskwa 2003, s. 108.  
68 Por. A. Ignatow, Solowjow und Berdjajew als Geschichtsphilosophen:  Ideen und aktueller Einfluß, Bericht 
des BIO ( Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien), 1993, nr 3. Köln 1997, s. 20.   
69 Ibid., s. 21 i n.   
70 Por.  J. Pieper, Nadzieja a historia, tłum. P. Waszczenko, Warszawa 1981. 
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„Historia - pisał Bierdiajew - nie ma sensu sama w sobie, ma sens jedynie poza 

swoimi granicami, w metahistorii. Dlatego też nieuchronny jest koniec historii i sąd nad 

historią. Jednakże ten sąd i ten koniec zachodzą wewnątrz samej historii. Apokalipsa nie jest 

jedynie objawieniem końca historii, ale także objawieniem końca i sądu wewnątrz historii”71.  

 

5. Koniec „humanistycznego królestwa”  

Swój „sąd nad historią” ukazywał autor Nowego Średniowiecza także  przez pryzmat refleksji 

na epoka nowożytną, zwaną przezeń Epoką Dnia i Epoką Renesansu. Wedle filozofa,  miała 

ona „dwie strony”: pozytywną i negatywną, „jasną” i „ciemną”. Za niewątpliwie pozytywny 

jej aspekt oraz humanizmu uznać należy dowartościowanie twórczej strony w człowieku, 

waloryzację elementu naturalnego, którego zupełnie zdawało się nie dostrzegać historyczne 

Średniowiecze. Za aspekt negatywny, który doprowadził w końcu nie do „wywyższenia” lecz 

do „poniżenia” człowieka – iluzję nieograniczonej twórczości i „autoafirmację” człowieka. 

Ów proces rozwoju sił twórczych, którego przejawami była scholastyka w XIII w., malarstwo 

Giotta i twórczość Dantego, a dalej, w przesilającej fazie humanizmu, pojawienie się geniuszu 

twórczego Leonarda da Vinci, „wejście maszyny” i „podbój przyrody”, nie mógł trwać 

wiecznie. Źródła humanizmu, w końcowej fazie jego rozwoju, który zerwał zupełną łączność 

z teocentrycznym, duchowym „centrum” człowieka, „wyczerpały się”, a człowiek 

doświadczył ontycznej pustki, niemocy twórczej i duchowego wyjałowienia. 

 W książce Sens historii Bierdiajew pisze: „W humanizmie znajdują się podstawy nie 

tylko do wywyższenia człowieka, nie tylko odkrycia sił twórczych człowieka, lecz i poniżenia 

godności ludzkiej, wyczerpania twórczości, dla osłabienia człowieka, dlatego że humanizm 

(...) przeniósł centrum ciężkości ludzkiej osobowości z wewnątrz na peryferie człowieka; 

oderwał on naturalnego człowieka od duchowego, dał wolność twórczego rozwoju 

człowiekowi naturalnemu, oddaliwszy się od wewnętrznego sensu życia, oderwawszy się od 

boskiego centrum życia, od najgłębszych podstaw samej natury człowieka”72. W innym 

miejscu Bierdiajew napisze: „humanizm kieruje się przeciwko człowiekowi i przeciwko 

Bogu. Jeśli nie ma niczego nad człowieka, jeśli nie ma dla niego niczego wyższego niż 

człowiek, jeśli człowiek nie zna żadnych zasad oprócz tych, które zamknięte są w 

człowieczym kręgu, człowiek przestaje rozumieć samego siebie”, w konsekwencji, nie 

                                                        
71 Por. M. Bierdiajew, Problem człowieka, [w:] M. Bierdiajew, Głoszę wolność, tłum. H. Paprocki, Warszawa 
1999, s. 41. 
72 N. Bierdiajew, Smysł istorii, s. 166–167. 
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uznając zasad „ponad ludzkich” (swierchczełowieskich), wyższych, człowiek 

podporządkowuje się zasadom podludzkim, niższym, „przyrodniczym” (stichijnym) tracąc w 

ten sposób wszelki związek ze swoim człowieczeństwem i źródłem prawdziwego bytu. Taki 

jest nieunikniony koniec „długiej drogi bezbożnego humanizmu i nowożytnej historii”73. 

 Humanizm dla Bierdiajewa to przedziwny stop prawdy i iluzji, prawdy i „herezji”. 

Trudno jest też jednoznacznie rozpoznać – przynajmniej w jego pierwszej fazie – co jest w 

nim jednym, a co drugim. W swojej diagnozie Bierdiajew kieruje się w takim wypadku 

ewangeliczną zasadą: „po owocach poznacie”. Fałsz i „herezja humanizmu”74 nie od razu są 

widoczne, nie dają się wykryć we wczesnej fazie jego rozwoju. Poznanie to umożliwiają 

dopiero jego etapy późniejsze. „Dojrzałe owoce” humanizmu to indywidualizm Reformacji75, 

hasła Oświecenia, a w końcu slogany i terror Rewolucji we Francji. Na poziomie 

filozoficznym są to antropoteizm Hegla i Feuerbacha, „homodeizm” bohaterów 

Dostojewskiego, nihilizm Stirnera, a w końcu „antyhumanizm” Marksa i Nietzschego76. 

 W postaciach Karola Marksa i Fryderyka Nietzschego humanizm ujawnia swoje 

najbardziej antyhumanistyczne oblicze77. „Ci dwaj ludzie – pisze Bierdiajew – którzy nigdzie 

ani w jednym punkcie się nie stykają, którzy mogą się jedynie wzajemnie odpychać, 

jednakowo kończą humanizm i zaczynają przejście do antyhumanizmu. W nich ludzka 

autoafirmacja – w różny sposób wprawdzie – przechodzi do odrzucenia obrazu ludzkiego i to 

na dwu całkowicie przeciwstawnych drogach”78. W przypadku Marksa jest to 

„kolektywistyczna” forma antyhumanizmu, w przypadku Nietzschego forma 

„indywidualistyczna”. W myśli Marksa następuje podporządkowanie człowieka klasie 

społecznej, a Boga zastępuje „kolektyw”, w immoralizmie Nietzschego jednostka zostaje 

wyniesiona ponad „stado” społeczne, a Boga zastępuje Nadczłowiek.  

 Marks i Nietzsche to dwaj geniusze „zanegowania i samozniszczenia człowieka”. Ale 

– powiada Bierdiajew – nie możemy też zapominać, że te dwie formy negacji człowieka i 

Boga są równocześnie potwierdzeniem pytania o „zagubionego” Boga Renesansu. Dialektyka 

ludzkiego i nadludzkiego, ludzkiego i boskiego, jest zarówno obecna w ateizmie Marksa, jak 

„ateizmie” Nietzschego. W obu tych postaciach antyhumanizmu potwierdza się – choć 

                                                        
73 Ibid., s. 185. 
74 Ibid., s. 166. 
75 Ibid., s. 170. 
76 Ibid., s. 49. 
77 Ibid., s. 48. 
78 Ibid., s. 189. 
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opacznie – ludzkie dążenie do deifikacji, a „jeśli nie ma Boga prawdziwego, człowiek 

zaczyna sobie tworzyć bogów fałszywych”79. 

Z tego, że „królestwa humanistycznego”  nie dało się urzeczywistnić wyciąga 

Bierdiajewa wnioski krzepiące, gdyby udało się je urzeczywistnić świat wpadłby  zupełnie 

pod panowanie „księcia tego świata”, a człowiek   zostały ostatecznie zniewolony przez czas i 

skończoność.   Zerwanie z Epoką Dnia, czyli  epoką „mieszczańskich” i „burżuazyjnych”  

złudzeń,   stanowi zapowiedź Epoki  Nocy i zbliża do realnego „końca świata”. 

6. Czas i  zło 

 Bierdiajew, tak jak był przeciwny  ontologizacji czasu, tak był przeciwny 

ontologizacji zła. Zło - podobnie  jak czas -  to realność egzystencjalna,  a  nie ontologiczna.  

Zło to misterium. Filozof  znając tę siłę i moc zła, wie że - jak się wyraził współczesny teolog 

-  nie da się go zgładzić ani przez  „racjonalistyczną gilotynę”80, ani ściąć gilotyną 

„demityzacji”, ale jednocześnie podkreśla, iż zło nie ma głębi i  rządzi na powierzchni. Diabeł 

nie sięga głębi. Głębia przysługuje tylko Bogu. Zło rządzi na powierzchni i wyraża się w 

niechęcią do zejścia w głąb.  Diabeł – powiada - jest egzystencjalną  „neutralnością”81.  

 Upadek w Grzech dokonał się „przedwiecznie i przedświatowo” i to z niego „zrodziły 

się czas - dziecię grzechu i dany nam świat – rezultat grzechu”82. Byt stał się  „bezsensownie 

logiczny”83, ale nie jest to już logika Życia, lecz  śmierci, objawiająca się w zamknięciu na 

Wieczność, w obrębie logiki „tego świata”.  Logika ta jest jednak żelazna, albowiem - jak 

pisze współczesny teolog - „kto odrzuca wiarę w Królestwo i panowanie Boga, musi przyjąć i 

głosić nieubłagane panowanie czasu, na swój sposób wiecznego i nieprzemijającego”84. Jest 

to logika Królestwa Cezara i Wielkiego Inkwizytora. 

                                                        
79 Ibid., s. 109. 
80 K. Lehman, Tajemnica zła, tłum. L. Balter, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 1990, nr 3, 
s. 31. 
81  „Przed męczącym problemem zła – pisał - człowiek chce ukryć się sferze neutralności i tym chce ukryć swoje 
sprzeniewierzenie się Bogu. W bardziej głębokim sensie nie istnieje neutralność, neutralność znajduje się na 
powierzchni. Można byłoby nawet powiedzieć, że diabeł jest neutralny. Błędem jest mniemanie, że diabeł jest 
biegunem przeciwstawnym do Boga. Krańcowo przeciwstawnym biegunem Boga jest sam Bóg, inne oblicze 
Boga -  przeciwieństwa schodzą się ze sobą. Diabeł książę tego świata, ukrywa się w neutralności”. Por. N. 
Bierdiajew, Egzistencyalnaja dialektika bożestwiennogo i czełowieczeskogo, s. 111. 
82 N. Bierdiajew, Fiłosofja swobody, Moskwa 2004, s. 142. 
83 Ibid..  
84 Por. W. Hryniewicz, Finał historii czy koszmar panowania czasu? [w:] Chrześcijaństwo nadziei, Kraków 
2002, s. 17-18. 
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Zło to realność egzystencjalna, to walka z piekłem w nas samych. „Tu i teraz” w 

sposób czynny człowiek tworzy zarówno „piekło”, jak i „raj”.  Piekło nie jest czymś 

zewnętrznym, ontologicznym. Jest stanem wewnętrznym, jest rezygnacją z odniesienia  do 

eschatonu, duchową pacyfikacją. Piekło nie jest niczym innym, niż duchową separacją, 

„przebywaniem w sobie samym”, „absolutną samotnością”85, całkowitym i zupełnym i 

dobrowolnym  „oddzieleniem do Boga”. Człowiek na mocy swej wolności –  powie 

Bierdiajew   –   ma „moralne prawo” do piekła. Człowiek może bowiem  świadomie 

„wybrać”  stan „potępienia”,  to znaczy zupełnego  „zamknięcia się w sobie” i ostatecznego 

duchowego wyjałowienia.  Piekło to jednocześnie postulat ludzkiej wolności i miłości. Nie 

można nikomu siłą wbrew  jego wolności narzucić dobra, tak jak nie można nikogo zmusić do 

miłowania.  W wymiarze ostatecznym Piekło to „śmierć druga”, „pośmiertne wypadnięcie 

z wieczności”. Jako takie jest  ono „nieskończonym umieraniem, agonią, która nigdy się 

kończy”86. Jest  śmiercią „wtórą”,  bez – jak powiedziałby S. Kierkegaard - nadziei na śmierć 

jako „rzecz ostateczną”87. Ale drugiej strony  - jak pisze Bierdiajew  – „piekło należy do 

czasu”88 i  dlatego zwycięstwo nad czasem-piekłem i jest możliwe.   

 Diabeł łączy się z panowaniem czasu, a nie Wieczności. Wieczny jest tylko Bóg. 

Piekło to czasowość. Jeśli zatem ktoś neguje Królestwo Boże godzi się „uwiecznienie” czasu, 

na panowanie czasu, czyli królestwo „obiektywacji”. Ponieważ czas jest domeną złego ducha, 

chce on utwierdzić swoje królestwo przez zupełne wygnanie myśli o Wieczności z serca 

człowieka, tak aby królestwo czasu, eon tego świata zawładnął  nim bez reszty. To on  

tworząc iluzje i zastępcze miraże Królestwa Bożego - ukazuje czas jako Wieczność człowieka 

(„Królestwo cezara”).  Piekło jest skończone, może trwać eony, ale Wieczność, w ścisłym 

znaczeniu,  przysługuje tylko Bogu. 

 Egzystencjalność zła oznacza jego temporalność, czasowość a zatem i skończoność. 

Formułę Pisma  „czas jest krótki” (1 Kor 7, 29) filozof rozumie w sensie podwójnym. Jako 

czas dany diabłu (diabeł jest „świadom, że mało ma czasu” – Ap 12, 12) oraz  

egzystencjalnym, jako  czas egzystencjalnej  decyzji człowieka. Dla człowiek ten czas jest 

zawsze  „krótki”, bo w tym czasie decyduje się jego Wieczność. W „czasie egzystencjalnym”, 

w którym  Wieczność styka się z czasem właściwie nie ma już czasu, jest tylko  „teraz”. 

Ponieważ „teraz” jest Wiecznością  i w  „teraz” egzystencja decyduje o swej  Wieczności. 

                                                        
85 Por. N. Bierdiajew, Opyt paradoksalnoj etiki, Moskwa 2003, s. 384. 
86 Ibid., s. 401. 
87 Por. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1972, s.152-153. 
88 Por. N. Bierdiajew, Opyt paradoksalnoj etiki,  s. 399. 
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Tylko w „teraz” egzystencja styka się z Wiecznością  i w  „teraz” unicestwia zarówno całą 

swoją przeszłość, jak ani przyszłość. Ani jedno, ani drugie nie ma nad nią władzy. 

 „Przeszłość – pisze  filozof - jest dzięki  przyszłości (i odwrotnie),  ale ani przeszłość, 

ani przyszłość nie są czymś realnym. Przeszłość jest nierzeczywista (prizraczna)  dlatego, że 

już jej nie ma. Przyszłość, że jeszcze jej nie ma, nić czasu jest rozerwana na trzy części, nie 

istnieje czas realny”89.  Wrażenie  realności „upadłego czasu” i jego władzy nad człowiekiem 

jest skutkiem Upadku, Upadku w czas, czas nudy i śmierci bez śmierci, bez początku i końca. 

W znaczeniu egzystencjalnym „czas jest krótki” zawsze, ponieważ w „chwili” (mgnowienii) 

życia, w atomie czasu, człowiek stanowi  swoją ostateczną przyszłość.  Dlatego każdy nawet 

„protonowy” ułamek czasu jest bezcenny. Każdy czas jest sposobnym, jest to czas zbawienia, 

kairos.   

  

7. Wielki Inkwizytor  

 Koniec historii łączy się u Bierdiajewa z „tajemnicą zła”. Już we wczesnych pracach 

Bierdiajew dawał wyraz swoim – inspirowanym lekturą Trzech rozmów  i Krótkiej opowieści  

o Antychryście W. Sołowjowa – apokaliptycznym przeczuciom90. W  pracy z 1911 roku 

Filozofia wolności (Fiłosofia swobody) napisał: „Na końcu historii, wcieli się cała siła zła. 

Kościół diabła”91. W miarę lat, to przeczucie wypełniało się coraz bardziej skonkretyzowaną 

duchową i  filozoficzną treścią. Koniec czasów to nie tylko wysilenie zła jakiego dotąd nie zła 

ludzkość, ale i czas zdarcia jego apokaliptycznych „masek”, jego ostatecznego 

przezwyciężenia. To wyjawienie tajemnicy tego zła, którego figura jest Antychryst.  

„Antychryst – pisał - jest problemem metafizyki historii. Antychryst nie jest objawieniem 

tego starego zła, które daje się wyśledzić od pierwszych dni ludzkiej historii, lecz zła naszego, 

zła przychodzącego wieku, które będzie o wiele straszniejsze od przeszłego”92.  

 Bierdiajew ukazuje tę kwestię m.in. na  przykładzie  „zbawczego”, wyzwalającego od 

wszelkiej myśli o „innym świecie” czynu Kiriłłowa z powieści Biesy oraz  sceny o Wielkim 

Inkwizytorze z powieści Bracia Karamazow. U  Dostojewskiego  tego - jak pisze -  

„najbardziej chrześcijańskiego”93  pisarza jakiego znał,  definitywnie wymykają się 

                                                        
89 N. Bierdiajew, Smysł istorii, s. 86. 
90 Por. A. Ignatow, Solowjow und Berdjajew als Geschichtsphilosophen, s. 13- 
91 N. Bierdiajew,  Fiłosofia swobody, s.   
92 Por. M. Bierdiajew, Smysł istorii, s. 244–245. 
93 M. Bierdiajew, Mirosoziercanije Dostojewskogo, Praga 1923, s. 217. 
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„obiektywacji” i władzy Królestwu Cezara tylko ludzie miłujący „Przyjście” Chrystusa (2 Tm 

4, 8)94.  Miłujący Eschaton. Kiedy Wielki Inkwizytor pyta Chrystusa: „Przyszedłeś nam 

przeszkadzać?”,  wie, że tylko dar który Chrystus przyniósł człowiekowi – wolność -  

niweczy zniewalający  ludzkie sumienia i świadomość  miraż panowania  czasu. 

Przedstawiając  się jako Filantrop, prawdziwy przyjaciel człowieka, Wielki Inkwizytor chce 

„poprawić” to, co Bogu się nie udało – wyzwolić  rodzaj ludzki od pustego i bezsensownego 

daru wolności.  Wziąć  na siebie ciężar ludzkiej  wolności  -  „uspokoić ich (ludzi) sumienia”.  

 Na swój sposób -  pisze Bierdiajew - jest on bardzo współczesny. Jest  „demokratą” i 

„socjalistą”. Jest także „liberałem”.  „I szczęście im damy…”. Problem polega jednak nie na 

tym, że Wielki Inkwizytor nie wierzy w Boga, ale w tym że „nie wierzy także w człowieka”95. 

Chrześcijaństwo jest bowiem religią Bogoczłowieczeństwa,  wymaga jednoczesnej wiary w 

Boga i w człowieka. Wprawdzie - parodiowany przez  Wielkiego Inkwizytora - Chrystus 

„wierzy” w człowieka, lecz Wielki Inkwizytor jest tak wielki swoim „człowieczeństwem” i  

„ludzkością”,  że wydaje się  Go przewyższać!  Jest   tak „ludzki”, że przyzwala na grzech -  

zwalnia z brzemienia wolności i  sumienia („Pozwolimy im grzeszyć”).  Bóg wobec niego – 

jak w Raju - okazuje się zazdrosnym rywalem.  Jest tak bliski Chrystusa, że  obraz Chrystusa 

i Wielkiego  Inkwizytora ciągle nakładają się na siebie, że nie wiadomo który jest Chrystusa, 

a który Antychrysta. „Piekło” Antychrysta przychodzi nie zewnątrz, ale  z wewnątrz 

człowieka, za jego przyzwoleniem, a nawet zaproszeniem.  Można powiedzieć, że nie  tylko 

zło kusi, „zaprasza”  człowieka, ale i odwrotnie. 

Dostojewski i Bierdiajew  pokazują, iż Antychryst i Wielki Inkwizytor  w naszym 

życiu, przychodzą nie zewnątrz, ale  z wewnątrz człowieka.  Antychryst, „książę tego świata” 

jeśli - przyjdzie - przyjdzie z nas samych. Ukazują zarazem, iż sens orędzia religii 

Bogoczłowieczeństwa nie sprowadza się jedynie do wiary w Boga,  ale i w człowieka. 

Człowiek nie tylko musi wierzyć Boga (to jest oczywiste), ale  musi on wierzyć w człowieka. 

Nauka Bierdiajewa jest nie tylko teodyceą, jest  jednoczesną antropodyceą. Nie tylko 

człowiek wierzy w Boga i  potrzebuje Go, ale i  Bóg  „wierzy” w człowieka i  „potrzebuje”96 

go. 

 

9. Koniec  czasu i Eon Ducha 

                                                        
94 P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 391. 
95 N. Bierdiajew, Mirosoziercanije Dostojewskogo,  s. 197. 
96 N. Bierdiajew, Samopoznanije,  passim. 
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  Zastąpienie dialektyki pojęć, dialektyka osób,  „egzystencjalną dialektyką” Boga i 

człowieka, przeniesienie dramatu zła w głębię osoby ludzkiej, sprawia  że w koncepcji 

Bierdiajewa człowiek w swym doświadczeniu wolności zła jawi się jako istota na wskroś 

paradoksalna: zdolna tak do najwyższego dobra jak i najwyższego zła (wyraźny wpływ 

twórczości F. Dostojewskiego oraz myśli „późnego”  Schellinga). Tym samym,  nową i 

oryginalną formułę uzyskuje u Bierdiajewa problem przezwyciężenia zła w świecie. Pojmuje 

ją  filozof jako teandryczną, synergiczną współpracę człowieka z Bogiem, jako „bogo-

człowieczy” czyn. Jako taki jest on prawdziwą „twórczością”, której każdy akt przybliża kres 

panowania zasady zła w świecie (zasady „obiektywacji’); jest wykroczeniem z poziomu 

historii na poziom metahistorii, przybliżeniem eschatologicznej Pełni, Eonu Ducha, 

kładącego koniec wszelkiemu złu na Ziemi. Stanu zrealizowanej eschatologii.    

 „Radosna wieść o nadejściu Królestwa Bożego  - pisał filozof  - jest przeciwieństwem 

tego światowego porządku, który jest dziełem obiektywacji” 97. Jest  zarazem „przeciwna 

światu, oznacza koniec fałszywej harmonii, ufundowanej na panowaniu tego, co ogólne”98.

 Znając siłę i moc zła, Bierdiajew nie jest  jednak defetystą. Jest chrześcijańskim 

optymistą   wierzy  - w przełamującą  panowanie zasady „obiektywacji” - kreatywną moc 

osoby ludzkiej. Jest  aktywnym, a nie „biernym”  eschatologiem (dlatego krytykował „bierną” 

– jego zdaniem -  eschatologię W. Sołowjowa). Nie czeka na koniec „świata”  i „sąd nad 

światem”  niby w eschatologicznej „poczekalni”, ale sam go chce  „wymusić”, sprowadzić na 

Ziemię, tu i teraz, przez duchową twórczość człowieka.   

Kres panowaniu zasady „obiektywacji” i czasu w życiu człowieka, kładzie  bowiem 

tylko czynna eschatologia.  Terror codzienności, skończoności i czasu  to zamknięcie w 

więzieniu czasu, eonu „tego świata”. Pismo nie „uwiecznia” czasu, przeciwnie, mówi 

wyraźnie, że czas jest „krótki”, a  diabeł, „mało ma czasu” (Ap 12, 12). Dlatego każdy akt 

„twórczości” jest aktem duchowego zwycięstwa nad prawami czasu i „obiektywacji”.  

Człowiek, który nie walczy z nimi już poddał się we władzy zasadzie zła. Tragedia świata i 

grzechu znajduje swe rozwiązanie  tylko w Wieczności. Wieczność  jest  zawsze, ale zaczyna 

się każdym „teraz”.  Bóg nie ciągnie siłą nikogo do raju, a „koniec” świata to koniec 

panowania zasady „obiektywacji”. Jako taka jest sprawą czynnej, a nie biernej eschatologii. 

W istocie, nigdy nie czekamy na Eschaton, niby w kolejce do Wieczności, na koniec, ale sami 

jesteśmy za niego odpowiedzialni. „Kres” świata i  „sąd nad światem” dokonuje się w 

każdym „teraz”. W sensie metafizycznym, w każdym „teraz”, oddalamy panowanie lub 

                                                        
97 N.A. Bierdiajew, O rabstwie i swobodie czełowieka, s. 76. 
98 Ibid.  
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utrwalamy panowanie zasady obiektywacji. W każdym „teraz”, oddalamy lub przybliżamy  

Eschaton. Eschatologia to czyn „bogo-człowieczy”.  To  zarazem duchowa  „twórczość”.  

 W duchu pojmowania „chwili” przez Kierkegaarda pisze:  „Królestwa Bożego nie 

wolno pojmować w czasie. Jest ono końcem czasu, końcem świata, nowym niebem i nową 

ziemią. A jeżeli Królestwa Boże jest poza czasem, w Wieczności, to nie wolno łączyć go 

wyłącznie z końcem świata, ponieważ koniec pojmuje się tutaj w odniesieniu do czasu. 

Królestwo Boże przychodzi nie tylko na końcu czasu, ale każdej chwili (mgnowienii). W 

chwili może dokonać się wyjście z czasu w wieczność”99.  

Twórczość u Bierdiajewa to każdy  akt wolnego ducha i w istocie nie ma ona nic 

wspólnego z estetyką, z estetycznym „muzealnictwem”, czy kultem Piękna samego w sobie.  

Przezwyciężając panowanie zasady „obiektywacji”, jest „wkroczeniem” (prorywem) w 

Wieczność,  każdy akty ducha przybliża kres tego świata i  jest najwspanialszą  

„antropodyceą człowieka”. Twórczość - powiada Bierdiajew  –  nie wymaga  

„usprawiedliwienia”. To ona „usprawiedliwia” człowieka, albowiem wynosi go z poziomu 

tego, co skończone, światowe i czasowe, w wymiar tego, co noumenalne, duchowe i wieczne.  

Prawdziwa twórczość czerpie nie z humanistycznych, immanentnych, ale transcendentnych 

Źródeł. Jest ona nie tylko działaniem w sferze „obiektywacji”, czyli  „tego świata”, ale i 

„tamtego”  świata.  W prawdziwej twórczości, każdy akty ducha przybliża panowanie  Eonu 

Ducha100. Jest aktem w wymiarze tak egzystencjalnym,  jak eschatologicznym.   Twórczość   

prawdziwa   oznacza   przybliżenie  Eschaton i tylko taka twórczość  nadaje sens ludzkiej 

kulturze i humanizmowi. Jest przerwaniem  potoku zmiennej i historycznej ciągłości dziejów 

i wykroczeniem  w to, co  Wieczne. Wszystko bowiem, co czasowe i ziemskie, bierze swój 

sens z Wieczności. W tym sensie „Piękno zbawi świat”  (F. Dostojewski). 

 

 

10. Raj, czyli.. . „poza dobrem i złem”  

 

Rozdział na temat „raju” w  swojej  pracy o powołaniu człowieka  Bierdiajew zatytułował 

dość przekornie: Raj. Poza dobrem i złem (Raj. Po tu storonu dobra i zła)101. Filozof odrzucał 

ontologizację czasu, diabła i  zła, ale odrzucał i ontologizację raju. Ani piekło, ani raj nie są 

stanami ontologicznymi, ale i egzystencjalnymi. To sam człowiek tworzy i piekło i raj. 
                                                        
99 N. Bierdiajew, O naznaczenii człowieka, s. 412.  
100 Por. N. Bierdiajew, Smysł tworczestwa. Opyt oprawdanija czełowieka, [w:] N. Bierdiajew, Smysł 
tworczestwa, Moskwa 2007. 
101 N. Bierdiajew, O naznaczenii człowieka, s. 404.  
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 „Człowiek – pisze - w sposób czynny tworzy i piekło i raj. Piekło i raj są duchowym 

życiem człowieka i objawiają się  one w głębi ducha. Tylko słabość poznania, skażonego 

grzechem umieszcza (wybrasywajet) raj i piekło na zewnątrz, przenosi je w porządek 

obiektywny, podobny do porządku  przyrody. Świadomość bardziej pogłębiona i umieszcza 

raj i piekło w wnętrzu ducha, tj. przestaje pasywnie marzyć o raju i doświadczać biernego 

lęku przed piekłem”102. 

 W swej „paradoksalnej etyce” Bierdiajew postulował całkowitą przemianę moralnej 

świadomości, głosił postulat „twórczej“ moralnej świadomości. Rosyjski personalista 

wyróżniał trzy fazy w rozwoju świadomości moralnej: etykę prawa, czyli ST, etykę 

Okupienia czyli etykę NT, a sam postulował  etykę wolności i twórczości, sytuującą się poza 

rozróżnieniami dobra i zła  przyjętymi zarówno w etyce prawa (ST), jak etyce Odkupienia 

(NT). Wychodził w niej także poza pojęcia dobra i zła przyjęte w  rozmaitych systemach 

etyki normatywnej (np. I. Kanta)103, ukazując jednocześnie ograniczoność i  

niewystarczalność normatywnych pojęć moralnych wobec ostatecznego powołania człowieka. 

W duchu etyki wolności i twórczości wskazywał (pod znacznym stopniu pod wpływem 

krytyki genealogii pojęć moralnych F. Nietzschego) na względność a nawet moralną 

„mściwość”104 i moralny sadyzm kategorii moralnych przenoszonych na kategorie 

transcendentne105. Etyka zakazów i nakazów, etyka absolutnej winy i absolutnej odpłaty  

prowadzi bowiem jego zdaniem  do przenoszenia  naszych  względnych pojęć moralnych na 

kategorie eschatologiczne, skutkiem czego rodzi się pojmowanie  stanu raju, jako stanu 

„zasługi” dla „dobrych” a wiecznej odpłaty  i piekła dla „złych”106.  Jest to etyka budowania 

„piekła” przez „dobrych” dla złych, z wykluczeniem absolutnej odpowiedzialności wobec 

drugiego człowieka.  I właśnie dlatego Bierdiajew w książce O powołaniu człowieka mógł  

napisać w duchu Lévinasa, a zarazem Dostojewskiego:  „Świadomość moralna obudziła się 

wraz z Bożym pytaniem: <<Kainie, gdzie jest twój brat Abel?>>.  Zakończy się ona innym 

pytaniem Boga: <<Ablu, gdzie jest twój brat Kain>>?”. W istocie, Etyka zaczęła się i 

skończy  „poza dobrem i złem”107. 

Bierdiajew podejmuje tu wielki temat Dostojewskiego (starzec Zosima) i religijnej 

myśli rosyjskiej idei, tj. iż nikt nie zbawia,  ani potępia się w pojedynkę. Solidarność istot 

ludzkich Bierdiajew odczuwa tak głęboko, że  odrzuca każdy religijny - soteriologiczny i 
                                                        
102 Ibid., s. 413. 
103 Ibid., s. 151-160. 
104 Ibid., s. 403. 
105 Ibid.,  s.166-174.                                                                                                                        
106 Ibid., s. 403- 404. 
107 Por. N. Bierdiajew, Opyt paradoksalnoj etiki,  s. 135 i n. 
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eschatologiczny -  indywidualizm. Jest to zarazem postawa – jeśli odwołać się wyrażenia 

Bierdiajewa - „aktywnej eschatologii”, która w swym najgłębszym przesłaniu  apeluje do 

człowieka jako istoty odpowiedzialnej nie tylko za los własny, ale za los całego stworzenia od 

pełzających robaków, po upadłe anioły, los wszystkich bytów, do odpowiedzialności   

kosmicznej. Idea, wokół której jednoczą się wysiłki niemal całej rosyjskiej myśli religijnej. 

Człowiek,  w myśl tego przesłania – jak w mowach starca Zosimy z Braci Karamazow 

Dostojewskiego - staje się odpowiedzialny nie tylko na życie swoich bliźnich, ale   za całe 

poddane „marności” i „bólom rodzenia” stworzenie108.  

Znajduje to wyraz w odrzuceniu wszelkiego  soteriologicznego ekskluzywizmu i 

indywidualizmu, w wezwaniu do  odpowiedzialności  za zbawienie nie tylko wszystkich 

ludzi, ale całej przyrody; ożywionej i nieożywionej, całego stworzenia; stworzenia które aż 

„dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rz 8, 23); eschatologicznego „przeobrażenia” 

Wszechrzeczy w nadziei „nowego nieba i nowej ziemi” (Ap 21,1); zbawienia „wszystkiego i 

wszystkich”, tak aby „Bóg był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28). Idei  która -  wbrew  

fali powszechnego duchowego defetyzmu -   jest także ideą na dziś.  

W swej duchowej Autobiografii filozof pisze: „Dla mnie bardzo ważne jest to, że 

nikogo nie chcę posłać do piekła”. „Wierzę mocno i zdecydowanie w ostateczne zwycięstwo 

Boga nad mocami piekła, w Bożą Tajemnicę, w Boga jako Tajemnicę przekraczającą 

wszystkie kategorie zapożyczone z tego świata”. 

 

11. Piękno i Raj  

 „Piękno zbawi świat”. W tych słowach księcia Myszkina  z Idioty F. Dostojewskiego 

objawia się w  jakby w sposób najbardziej sekretny tajemnica raju w tym świecie. Raj,  na 

tym świecie wyraża się nie przez Dobro, ale Piękno. Piękno to imię  Raju na tym świecie. 

Kiedy bowiem myślimy o Raju w kategoriach Dobra, kategoriach moralnych, „w nasze 

myślenie o Raju przenosimy  kategorie naszego grzesznego życia, nasze rozróżnienie dobra i 

zła. Ale – pisze Bierdiajew -  raj znajduje się  poza dobrem i złem, i dlatego nie jest on 

wyłącznym królestwem ‘dobrych’ i ‘dobra’ w naszym znaczeniu. Bardziej wkraczamy 

(prorywajemsia) do raju, kiedy myślimy o nim w kategoriach  piękna (kogda myslim jego kak 

krasotu).  Przeobrażeniem  i prześwietleniem  (proswietlenije) świata  jest piękno,  a nie 

dobro. Raj jest stanem theosis, przebóstwienia stworzenia. Dobro odnosi się do świata 

                                                        
108 F. Dostojewski, Z rozmów i pouczeń starca Zosimy, [w:] F. Dostojewski, Bracia Karamazow, t. 1., tłum. A. 
Wat, Warszawa 1978, s. 364-391. 
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nieprzeobrażonego i nieprześwietlonego. Tylko piękno jest wyzwoleniem  od troski i ciężaru, 

dobro jednako jest troską”109.   

  Dla Bierdiajewa, Piękno to jakby ziemskie imię Raju i zapowiada  ono to, co „poza 

dobrem i złem”, co wyższe od kategorii moralnych i etycznych. „Piękno” to kategoria z tego i 

nie z tego świata:  kosmiczna, bogoczłowiecza,  eschatologiczna, paschalna. Jak „prawdziwe 

Piękno” 110  łączy się nieśmiertelnym,  nie podległym nicości i gatunkowej śmierci życiem, 

tak zło łączy się z brzydotą, szarością  i śmiercią.  

 W ocenie Bierdiajewa, jak i takich rosyjskich filozofów kultury jak np. K. Leontiew ( 

rosyjski odpowiednik  F. Nietzschego),  tak Piękno łączy się z arystokracją i elitaryzmem, tak 

zło  łączy się nieuchronnie z demokracją, równością  i „plutokracją” (określenie W. 

Sołowjowa).   W ocenie Bierdiajewa nic tak nie jest obce Pięknu, jak „ideały”  tzw.  „burżuja 

– obywatela tego świata, króla ziemi”111, „ideały”   egalitaryzmu, socjalizmu  i demokracji112. 

 Piękno - w ocenie Bierdiajewa (ale także Dostojewskiego, Leontiewa, Sołowjowa, S. 

Bułgakowa, P. Floreńskiego, W. Iwanowa) – to nie „estetyka”. Piękno posiada moc zbawczą. 

Piękno jest prawdziwym lekarstwem na nędzę ludzkiego bytu  i zło życia, na ducha naszego 

„upadłego czasu”, albowiem Piękno ma Moc wcielania Dobra. Bez Piękna Dobro jest 

„bezsilne” (W. Sołowjow). „Bez piękna – powiada  Stiepan Trofimowicz Wierchowieński w 

powieści Biesy Dostojewskiego - nie warto będzie żyć na świecie”113. Bez Piękna wszystko, 

co ludzkość ma najcenniejszego  obróci  się w nicość.  

 Piękno - jak uczą filozofowie i teologowie prawosławni – to jedno z Imion Ducha 

Świętego Ducha Parakleta, Pocieszyciela. To ono wybawia od „martwoty serca” (unynije), od  

zabijającej  „troski” (zaboty) Codzienności (obydiennosti). Piękno ma moc przemiany 

człowieka i świata. Objawienie się Ducha Świętego, będzie objawieniem transcendentalnego 

Piękna, które przemieni ludzkie zszarzałe twarze światłem nadchodzącej Paruzji i – jak mówi 

                                                        
109 N. Bierdiajew, O naznaczenii człowieka,  s. 409.  
110 Por. N.O. Łosskij, Bog i mirowoje  zło, Moskwa 1994, s.127. 
111 Por. N. Bierdiajew, O rabstwie i swobodie człowieka, [w:] idem, Opyt paradoksalnoj etiki, Moskwa 2003, s. 
605. 
112 Stiepan Trofimowicz Wierchowieński w powieści Biesy wygłasza „przestrogę-proroctwo” przed 
„nadchodzącym chamem” (gradiuszczij cham, D. Mereżkowski): „Opowiem im o podłym niewolniku, i 
śmierdzącym podłym lokaju, który stanie pierwszy na drabinie z nożycami w reku i rozetnie boskie oblicze 
wielkiego ideału w imię równości, w imię zawiści… i w imię trawienia”. F. Dostojewski,  Biesy, tłum. T. 
Zagórski, Warszawa 1977, s. 333-334.  
113 „Pamiętajcie, że bez Anglików Ludzkość da sobie radę, bez Niemców także, bez Rosjan na pewno, przetrwa 
bez nauki, bez chleba, i jedynie bez piękna się nie objedzie, gdyż bez piękna nie warto będzie żyć na świecie! W 
tym cała tajemnica, w tym cała  rzecz! Nawet nauka  bez piękna nie utrzyma się ani na chwilę - czy rozumiecie 
to wy, którzy się śmiejecie? Nauka obróci się w chamstwo”. Por. Ibid., s. 478. 
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Dostojewski – „zbawi świat”. Raj jest wieczny, „piekło pozostanie w czasie”114. Bóg 

wszystko „czyni  wszystko nowe” (Ap 21, 5).  

 Spośród wielu określeń, jego filozofię Bierdiajewa nazwano „filozofia nadziei” (W. 

Krzemień).  Przy prostocie tego określenia, jest to określenie i trafne i głębokie, a  jego 

przesłanie jasne i ufne.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                        
114 N. Bierdiajew, O naznaczenii człowieka,  s. 398. 


