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Bogoczłowieczeństwo i humanizm  (M. Bierdiajew) 

 

Humanizm i bogoczłowieczeństwo 

Zagadnienie humanizmu w myśli Bierdiajewa ujmuje się zazwyczaj jako fragment „tragedii 

nowożytności”1. Jest to słuszne, niemniej jednak zagadnienie nowożytnego humanizmu nie 

daje się do końca zrozumieć, jeśli nie przenieść go na poziom nieco głębszy, bardziej 

źródłowy, tj. z poziomu historycznego, na poziom meta-historyczny, z poziomu dialektyki 

pojęć na poziom dialektyki osób i „egzystencjalnej dialektyki boskiego i ludzkiego”2, a 

dalej, jeśli nie rozpatrzyć go na poziomie najbardziej podstawowym dla myśli Bierdiajewa – 

idei bogoczłowieczeństwa. 

 Wiąże się z tym ściśle zagadnienie równie istotne i podstawowe, tj. pytanie o źródła 

i warunki – nazwijmy to tak za niemieckim teologiem Hansem Küngiem – „uczłowieczenia” 

oraz „odczłowieczenia” człowieka. Pojawia się mianowicie pytanie o to, co sprawia, że 

człowiek staje się bardziej lub mniej „ludzki”, że w końcu nawet traci swoje 

„człowieczeństwo”? Co decyduje o tym, że człowiek się „uczłowiecza” (Menschwerdung 

des Menschen), albo też następuje „odczłowieczenie człowieka” (Entmenschlichung des 

Menschen)3. Dlaczego – jak to Bierdiajew dobitnie wyraził jednym zdaniem – to „Bóg jest 

ludzki, a człowiek jest nie-ludzki”?4 

 U Bierdiajewa – jako u typowego rosyjskiego myśliciela religijnego i bogoiskatiela – 

pytania o człowieka, nie da się postawić bez pytania o Boga. Küng konstatuje w podobnym 

duchu, ale sprawy nie doprowadza do końca: nie dostrzega konsekwencji stanowiska, które 

przyjął, tj. że „uczłowieczenie” człowieka nie daje się w ogóle pomyśleć bez Boga, że jest 

                                                        
1 S. Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli polskiej i rosyjskiej 1917–1950, Wrocław 1997, s. 60–91. 
2 M. Bierdiajew, Egzistencyalnaja dialektika bożestwiennego i czełowieczeskogo, Paryż 1952. 
3 W. Hryniewicz, Chrystus nasza Pascha, Lublin 1982, s. 419 (autor referuje pracę H. Künga pt. Christ 
Sein, München 1974). 
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ono niemożliwością. Sceptycznie odnosi się do patrystycznej idei „przebóstwienia” 

człowieka (theosis), uważając ją za typowy produkt – powiedzielibyśmy odwołując się do 

znanego wyrażenia Adolfa Harnacka – „ostrej hellenizacji chrześcijaństwa”, a więc za ideę 

źródłowo nie chrześcijańską, w której zbyt wyraźnie pobrzmiewa echo wezwania do 

filozofii, jako drogi zbawienia „bez Boga”; czy wręcz przejaw neoplatońskiej „dewiacji”5. 

Dlatego Küng pyta, czy dzisiaj – po doświadczeniach totalitaryzmu, „po” Oświęcimiu i 

Gułagu – można jeszcze poważnie traktować wezwanie Ojców do theosis? „Czyż dzisiaj – 

cytujemy jego słowa – rozsądny człowiek chce jeszcze być Bogiem”?6 To, co dla Künga jest 

pytaniem retorycznym, dla Bierdiajewa jest pytaniem jak najbardziej filozoficznie zasadnym. 

Już bowiem samo to pytanie, tj. czy człowiek może pozostać człowiekiem bez Boga daje 

„do myślenia” i ujawnia ukryty, ale rzeczywisty dramat jaki w przeciągu ostatnich kilku 

stuleci rozegrał się w Europie. Dramat między Bogiem a człowiekiem.  

 Wedle Bierdiajewa „uczłowieczenie” człowieka nie jest i nie może być jego 

„prywatną” sprawą. Sprawa człowieka jest zawsze sprawą samego Boga. „Dramat” 

człowieka (gr. drama – „dzianie się”), jest zawsze „dramatem” Boga7, „los” człowieka – tu 

Bierdiajew zgodziłby się z Romano Guardinim – jest zawsze „losem” Boga8. Bóg jest 

osobowo i egzystencjalnie zaangażowany w „los” człowieka, albowiem przez swoje 

Wcielenie wszedł w samo Centrum ludzkiego dramatu i ludzkiej historii. Dzieje 

nowożytnego humanizmu są tylko jednym z jego aktów, ale ani go nie wyczerpują, ani go 

nie kończą. Problem humanizmu jest nie tylko problemem nowożytności; jest problemem 

człowieka jako takiego; jest problemem tak samo aktualnym w czasach patrystyki, kiedy to 

sformułowano jej „złotą zasadę” „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się 

Bogiem”, jak na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to Nietzsche proklamował „śmierć 

Boga”. Kiedy bowiem sprawa człowieka staje się wyłącznie jego „prywatną” sprawą – 

rozumuje Bierdiajew – zaczyna się w istocie proces nazywany kresem humanizmu i kresem 

człowieka, o którym mówią dziś tyle zwolennicy postmodernizmu. W tym znaczeniu 

humanizm – jak powiada Bierdiajew – „krył w sobie zarodki śmierci”9. Mimo 

zróżnicowanej problematyki swych prac Bierdiajew w istocie podejmuje ciągle jeden i ten 

                                                                                                                                                                        
4 M. Bierdiajew, Świat poznania filozoficznego, tłum. J. Pawlak, Toruń 1994, s. 32. 
5 W. Hryniewicz, op. cit., s. 419. 
6 Ibidem. 
7 M. Bierdiajew, Smysł istorii, Pariż 1969, s. 53 in. Por. także: W. Hryniewicz, Bóg ludzkiego dramatu – 
Bóg nadziei, „Znak” 1992, nr 2. 
8 E. Guardini, Wolność, łaska, los, tłum. J. Bronowicz, [w:] idem, Koniec czasów nowożytnych, Kraków 
1969, s. 431–439. 
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sam problem filozoficzny. Problem filozoficzny par exellence; czy nazwie go problemem 

„humanizmu”, „losu człowieka”, czy „homodeizmu” itd. Odwołując się do znanego 

rozróżnienia B. Baczki możemy powiedzieć, że „problem humanizmu” u Bierdiajewa 

skrywa jeszcze głębszy „kryptoproblem” tj. „problem człowieka”; „problem człowieka” 

natomiast odsyła do „kryptoproblemu” Bogo-człowieka i bogo-człowieczeństwa. Sprawy 

człowieka nie da się oderwać od samego Boga; „Bóg jest najwyższą ideą człowieka, 

człowiek jest najwyższą ideą Boga”. Człowiek – dowodzi Bierdiajew – nigdy nie jest sobie 

dany. Człowiek ciągle siebie poszukuje. Ale kiedy siebie poszukuje – nieuchronnie znajduje 

„Boga”. W sprawie człowieka bowiem zawsze chodzi „o Boga”. „Być człowiekiem oznacza 

zmierzać do tego, żeby stać się Bogiem”10 – Jean Paul Sartre. 

 Aby zrozumieć problem takich dzieł Bierdiajewa, jak Sens historii, Nowe 

Średniowiecze, czy Rosyjska idea, trzeba nieustannie wykraczać z poziomu logosu na 

poziom mythosu, z poziomu historycznego na poziom metahistoryczny. Cokolwiek dzieje 

się na Ziemi, jest bowiem poprzedzone „Prologiem w Niebie”11. Fundamentalną ideą jest 

idea bogoczłowieczeństwa (i jej parodie), dialektyka osób, a nie dialektyka pojęć. Wszystkie 

wspomniane wyżej prace Bierdiajewa, mimo swej historycznej, czy też historiozoficznej 

obudowy – są w istocie książkami o człowieku, o jego tragicznym „losie” (sud’ba) i o jego 

„przeznaczeniu”, przede wszystkim przeznaczeniu do „stania się Bogiem”. Są zarazem 

usprawiedliwieniem człowieka w jego dążeniu do „boskości”, do „twórczości” i „do 

przebóstwienia”. Są antropodyceą, są też teodyceą. 

 Przebóstwienie jest warunkiem uczłowieczenia, jest też warunkiem ocalenia tego, co 

w humanizmie wartościowe, cenne, nieprzemijające, dlatego – pisze Bierdiajew – „błędem 

jest przeciwstawianie sobie chrześcijaństwa i humanizmu. Korzenie humanizmu tkwią w 

chrześcijaństwie”12. Dla zachowania podstaw humanizmu, tego co w nim prawdziwe i 

ważne, niezbędna jest równowaga dwu stron: ludzkiej i boskiej, elementu ludzkiego i 

boskiego. Jest to również warunek zachowania trwałości podstaw homeostazy kultury. 

Przechylenie w jedną stronę bądź drugą prowadzi do monofizytyzmu; bądź do 

transcendentyzmu Średniowiecza, a także protestantyzmu (również w jego dzisiejszej 

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

Bierdiajew powiada: „Chrześcijaństwo to nie tylko wiara w Boga, ale i w człowieka, 

                                                                                                                                                                        
9 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, tłum. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 29. 
10 A. Ganoczy, Stwórczy człowiek świata i Bóg Stwórca, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1982, s. 83. 
11 M. Bierdiajew, Smysł istorii, Paryż 1969, s. 55 i n. 
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możliwość odkrycia w człowieku pierwiastka boskiego. Między człowiekiem i Bogiem 

istnieje współmierność i tylko dlatego możliwe jest objawienie się Boga człowiekowi”13. 

 Mówiąc inaczej: w humanizmie zawarta jest zarówno i prawda i fałsz, prawda i 

„herezja”: prawdą jest w nim wiara w człowieka, w jego twórcze możliwości i siły rozwoju, 

fałszem zaś i „herezją” (wedle jego własnego określenia) – wiara w ludzką 

„samowystarczalność”. Człowiek – powiada Bierdiajew – nie jest bowiem 

samowystarczalny (ideał „autarkii”, samowystarczalności antycznej kultury). Wyrażając 

myśl Bierdiajewa słowami „filozofii dialogu”: człowiek w swej samorealizacji nigdy nie jest 

sam. Spełnienie się człowieka następuje zawsze poprzez „relację” z Innym, poprzez 

osobową relację z tym, co go nieskończenie „przewyższa”, co jest w nim nie immanentne, 

lecz transcendentne. Człowiek nie jest samowystarczalny, człowiek „potrzebuje” Boga. Ale 

prawdą jest również – powiada Bierdiajew – i to prawdą tak samo „prawdziwą”, i, niestety, 

w kulturze Europy ciągle zapominaną i niedocenianą, tak w katolicyzmie, jak 

protestantyzmie, że i Bóg „potrzebuje” człowieka. Idea Bogoczłowieczeństwa oznacza 

przezwyciężenie autarkii człowieka humanizmu, a zarazem ugruntowanie aktywności 

człowieka, jego wartości najwyższej, „pierwiastka boskiego w człowieku”. Bóg 

„potrzebuje”14 człowieka dla spełnienia się samego człowieka, a także Samego siebie. Bóg 

„potrzebuje” człowieka także dla spełnienia celu i sensu historii. Tak jak niezakończony jest 

człowiek, jak niezakończona jest jego kultura – tak niezakończone jest boskie dzieło 

stworzenia, tak nie – zakończona jest historia. Tak – w pewnym sensie – nie – zakończony 

jest Sam Bóg. „Bóg – pisze Bierdiajew – oczekuje aktu twórczego od człowieka jako 

odpowiedzi na Boskie dzieło stworzenia”15. 

 

Dialektyka humanizmu 

 Humanizm narodził się w czasach Renesansu, ale zarówno Renesans, jak humanizm 

nie są dla Bierdiajewa jedynie pojęciami historycznymi. Są one określonymi strukturami 

ideowymi, mającymi dużo bardziej uniwersalny sens. Renesans oznacza dla Bierdiajewa 

zarówno określoną epokę historyczną (XII-XV w.), jak również oznacza „erę” w historii 

cywilizacji, obejmującą czasy od epoki Renesansu aż do „dzisiaj”. Dlatego Bierdiajew 

                                                                                                                                                                        
12 M. Bierdiajew, Rosyjska idea, tłum. JC-SW, Warszawa 1987, s. 84. 
13 Ibidem, s. 127. 
14 M. Bierdiajew, Świat poznania filozoficznego, s. 25. 
15 M. Bierdiajew, Świat twórczości, tłum. O. Nowakowska, „W Drodze” 1980, nr 8, s. 9. 
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powiada, że „cała nowa epoka jest  okresem Renesansu w historii”16. Humanizm natomiast 

jest głównym prądem i wytworem Renesansu, jest zarazem epifenomenem kończącym jego 

rozwój. 

 Źródła Renesansu – wedle Bierdiajewa – leżą w chrześcijaństwie, a ściślej w 

chrześcijańskiej kulturze Średniowiecza. Myśliciel wyróżnia dwie fazy humanizmu: 

„chrześcijańską” i „antychrześcijańską”17. Pierwszą symbolizują postaci św. Franciszka, św. 

Dominika, św. Tomasza z Akwinu, Dantego, Boccacia, Giotta (Trecento). Druga, którą 

symbolizuje najpełniej geniusz Leonarda da Vinci (Quattrocento i Cinquecento) to 

radykalnie inna faza humanizmu, która zmierza stopniowo przez Reformację, Oświecenie, 

filozofię Hegla i Feuerbacha, nihilizm Stirnera do antyhumanizmu Marksa i Nietzschego. 

Humanizm, który na początku czerpał z dwu źródeł, tj. z chrześcijaństwa i kultury antyku, 

w swej kulminacyjnej fazie zrywa z chrześcijańskimi źródłami, z transcendentnym „obrazem 

Bożym” w człowieku. W tej postaci doprowadza do całkowitej „detronizacji” Boga i – co 

się z tym w sposób nieuchronny łączy – „detronizacji” człowieka. W swej końcowej fazie 

humanizm jednym aktem neguje Boga i człowieka; człowiek – jak pisze Bierdiajew – „traci 

jakikolwiek obraz”18. Podstawowa teza Bierdiajewa o nierozłączności elementu „boskiego” 

i „ludzkiego” pozostaje w mocy. 

 Aby do tego mogło dojść, musiała zostać uruchomiona pewna ideowa dialektyka. 

Wprawdzie podstawą humanizmu stanowi nauka o „obrazie i podobieństwie Bożym” w 

człowieku, to jednak w humanizmie tkwią także elementy antychrześcijańskie, „zarodki 

negacji”; one to właśnie uruchamiają tzw. dialektykę humanizmu. Czynnik antytetyczny, 

negacyjny nie posiadał jednak sam w sobie siły twórczej; swoją moc czerpał jedynie ze 

sprzeciwu wobec autorytetów oraz duchowej energii, którą człowiek skoncentrował w 

sobie dzięki średniowiecznej ascezie. Średniowiecze to jakby duchowe podglebie 

(podpoczwa) korzeni humanizmu, to koncentracja sił duchowych; natomiast Renesans to ich 

eksterioryzacja, zarówno w postaci twórczości artystycznej, dzieł sztuki, jak podboju 

przyrody, techniki, autokreacji człowieka. Mowa o godności człowieka Pico della 

Mirandoli, tekst renesansowego humanisty, ukazuje największy sofizmat jaki kryje się – 

wedle Bierdiajewa – w renesansowej „autoafirmacji” człowieka. Polega on na tym, iż 

człowiek traktuje samego siebie jako wyłączne źródło swej autokreacji, jako niemal 

                                                        
16 Por. M. Bierdiajew, Smysł istorii, s. 156. 
17 Ibidem, s. 184. 
18 Ibidem, s. 178 i n. 
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przyczynę a se swojego duchowego rozwoju; jak gdyby „centrum”19 jego życia duchowego 

miało charakter li tylko immanentny. W toku rozwoju Renesansu w sposób stopniowy, ale 

trwały następuje zerwanie z transcendentną podstawą bytu człowieka. Gdyby odwołać się  

do typologii Maritaina: humanizm z fazy „teocentrycznej” wchodzi w fazę 

„antropocentryczną”; człowiek zrywa jakąkolwiek więź z transcendentnym „obrazem” 

Bożym, z Bogiem. 

 W humanizmie dostrzega więc Bierdiajew „dwie strony”: pozytywną i negatywną, 

„jasną” i „ciemną”. Za niewątpliwie pozytywny aspekt 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”20. 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 uznając zasad „ponad ludzkich” (swierchczełowieskich), wyższych, 

człowiek podporządkowuje się zasadom podludzkim, niższym, „przyrodniczym” 

                                                        
19 Ibidem, s. 155 i n. 
20 Ibidem, s. 166–167. 
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(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”21. 

 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”22 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 

Reformacji23, hasła Oświecenia, a w końcu slogany i terror Rewolucji we Francji. Na 

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

Dostojewskiego24, nihilizm Stirnera, a w końcu „antyhumanizm” Marksa i Nietzschego25. 

 W postaciach Karola Marksa i Fryderyka Nietzschego humanizm ujawnia swoje 

najbardziej antyhumanistyczne oblicze26. „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”27. 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 

                                                        
21 Ibidem, s. 185. 
22 Ibidem, s. 166. 
23 Ibidem, s. 170. 
24 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 101. 
25 Ibidem, s. 49. 
26 Ibidem, s. 48. 
27 M. Bierdiajew, Smysł istorii, s. 189. 
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– choć opacznie – ludzkie dążenie do deifikacji, a „jeśli nie ma Boga prawdziwego, 

człowiek zaczyna sobie tworzyć bogów fałszywych”28. 

 

Antyhumanizm Nietzschego i „przejście” do Epoki Nocy 

W dialektyce humanizmu szczególne miejsce przyznaje Bierdiajew Nietzschemu. Myśl 

Nietzschego jest dlań zawoalowaną formą poszukiwania „zgubionego” Boga Renesansu, 

idea Nadczłowieka zaś – tu Bierdiajew podziela pogląd Siemiona Franka – „zdeformowaną 

ideą bogoczłowieczeństwa”29. Bierdiajew podobnie jak Frank jest przekonany, iż 

traktowanie Nietzschego jako „ateisty” jest nieporozumieniem. W Rosji Nietzsche był 

uważany nie tyle za filozofa kultury, co przede wszystkim za myśliciela religijnego30. 

Bierdiajew umieszcza Nietzscheański program „śmierci Boga” w kontekście nie tylko myśli 

zachodniej (jak wiemy hasło „filozoficznej śmierci Boga” pojawiło się po raz pierwszy w 

myśli Hegla)31, ale również tradycji Bierdiajewowi najbliższej, tj. myśli prawosławnej, wraz 

z jej centralną ideą bogoczłowieczeństwa. Nietzsche – powiada Bierdiajew – „kończy 

humanizm”32, dlatego że doprowadza jego konsekwencje do skrajności, ale zarazem 

stanowi „przejście” do nowej ponadhumanistycznej epoki, Epoki Nocy, Nowego 

Średniowiecza. W „przeznaczeniu Nietzschego – pisze Bierdiajew – humanizm stał się 

swoim przeciwieństwem”, całość doświadczenia humanistycznego została „wyczerpana”, 

odtąd „chodzi o wzniesienie się ponad humanizm”33. Celem Nietzschego nie jest więc ani 

powrót do historycznych form humanizmu, ani też – jak często się uważa – jedynie 

amoralizm, witalistyczny biologizm, a więc „zejście” poniżej poziomu człowieka. Celem jest 

„przekroczenie” humanizmu, a to, jak pisze P. Evdokimov i jego pogląd Bierdiajew 

potwierdza – odbywa się zawsze na dwa sposoby: „boski” albo „demoniczny”34. Między 

nimi nie ma stanowiska pośredniego. Nietzsche dotarł do antypodów humanizmu, dalej w 

humanizmie iść nie podobna35, dalej ma miejsce tylko „szaleństwo”: albo skok w 

                                                        
28 Ibidem, s. 109. 
29 S. Mazurek, op. cit., s. 66. 
30 M. Bierdiajew, Rosyjska idea, s. 79. 
31 S. Kowalczyk, Bóg w myśli współczesnej, s. 82. Także: G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, tłum. B. 
Banasiak, Warszawa 1993, s. 161. 
32 M. Bierdiajew, Smysł istorii, s. 200. 
33M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 50. 
34 P. Evdokimov, Prawosławie, op. cit. s.404 
35 M. Bierdiajew, Smysł istorii, op. cit. s. 200, idem, Nowe Średniowiecze, op. cit. s. 48. 
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Wieczność, w Wieczny Powrót36, albo w „szaleństwo krzyża”, „skok wiary”37. Jak wiemy, 

Nietzsche wybrał to pierwsze; w Bogu upatrywał nie szansę, ale zagrożenie dla człowieka. 

 Nietzsche swoją biografią i myślą doprowadza Epokę Dnia do jej zmierzchu, do 

nagłego  przesilenia.  Światło  Renesansu  nie  świeci  już  dla  niego.  Było  ono  zresztą  –  

powiada Bierdiajew – światłem nieprawdziwym, zwodniczym: chciało świecić własnym 

blaskiem, a zakończyło się zupełną „ciemnością”. Prawdziwa Światłość „w ciemnościach 

świeci”. Szaleństwo Nietzschego,  jego własne „zaćmienie Boga” (M. Buber)38, zbiegło się 

z końcem „humanistycznych złudzeń”, wygaśnięciem błędnych iluminacji Renesansu. 

Nietzsche to prorok „przejścia” od Epoki Dnia do Epoki Nocy. 

 Dla Bierdiajewa nie ulega wątpieniu, że epoka Renesansu radykalnie się skończyła i 

nie ma już powrotu do „humanistycznego królestwa”. Aby ocalić swoje człowieczeństwo, 

człowiek musi wypracować nowe formy. Nietzsche, choć na błędnych drogach, był jednym 

z tych którzy starali się nie tylko odnaleźć „zgubionego” Boga Renesansu, ale i – 

paradoksalnie – odnaleźć źródła „prawdziwego człowieka”, a te leżą poza możliwościami 

mieszczańskiej kultury Zachodu, jak w ogóle poza granicami świata immanentnego. 

Chociaż Bierdiajew nie akceptuje „pozytywnej” strony jego filozofii, tj. idei Nadczłowieka, 

widzi w niej jednak wartość pozytywną, demaskację idoli humanizmu, bezcenną wskazówkę 

ku Nowej Epoce. 

 Nadejście Nowej Epoki jest nieuniknione: albowiem ideowa i duchowa treść 

Renesansu się wyczerpała. Kiedy Bierdiajew proklamuje Nowe Średniowiecze, w istocie nie 

chodzi tu ani o powrót do historycznego Średniowiecza, ani do żadnej ze znanych form 

kultury. Nazwa Nowe Średniowiecze – jak wyjaśnia – jest nazwą symboliczną i oznacza 

właściwie „rytmiczną” zmianę39, która zachodzi w dziejach niezależnie od czasu i miejsca, 

niezależnie od kalendarza kultury. Można ją z powodzeniem zastąpić nazwą inną, niemniej 

przeciwstawną do tego, co w swojej ideowej treści i przesłaniu niósł Renesans, tj. 

zastępując np. cechujący go „racjonalizm” – „irracjonalizmem”, albo jeszcze lepiej – jak 

powiada Bierdiajew – nadracjonalizmem40. Zauważmy, że już W. Jaeger wskazywał iż 

humanistyczną kulturę klasycznej Grecji zabił w istocie beztreściwy racjonalizm sofistów41. 

                                                        
36 B. Banasiak, Postnietzsche, Kraków 1997, s. 14 i n. 
37 P. Evdokimov, op. cit., s. 404. 
38 M. Buber, Zaćmienie Boga, tłum. P. Lisicki, Warszawa 1994. 
39 Ibidem, s. 85. Por. także: C. Wodziński, Historia i eschatologia. O historiozofii i filozofii kultury 
Mikołaja Bierdiajewa, „Studia Filozoficzne” 1982, nr 3–4. 
40 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 92. 
41 W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, Warszawa 1962, t. 1–2. 
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Rytm „racjonalizm – nadracjonalizm” jest więc nieuchronny dla zachowania samych 

podstaw kultury i humanizmu, dla ocalenia tego, co w nich ważne i cenne. Platon – powiada 

Bierdiajew – był demaskatorem złudzeń sofistycznego humanizmu, a zarazem „zwiastunem” 

Epoki Nocy, która nieuchronnie wyłoniła się po epoce klasycznej. 

 Rytm Epok Dnia i Epok Nocy jest naprzemienny i cykliczny. Wyznaczają go okresy 

„jasności” i „ciemności” w kulturze, racjonalizmu i zwrotu do głębin mistycznych, można 

go wskazać tak w kulturze antycznej, jak nowożytnej Europy. 

 Jeśli odwołać się do niemniej istotnej typologii, to równie głęboką i jakże zbieżną w 

przesłaniu do Bierdiajewowskiej dychotomii byłaby tutaj Jaspersowska dychotomia Nocy i 

Dnia42. Byłoby nienormalnością dla człowieka i kultury – konkluduje Bierdiajew – gdyby 

jedyną Normą humanizmu i kultury była Norma Dnia i panowanie „humanistycznego 

Królestwa”43. 

 

Sens i bezsens humanizmu 

Pisze Bierdiajew: „Humanizm (...) postawił ogromne zagadnienie, którego przedmiotem jest 

człowiek. Poprzez tragiczną dialektykę historii współczesnej widzę to zagadnienie 

otwartym. Toteż samo zjawienie się humanizmu na widowni dziejowej nie może być 

uważane tylko za czysta klęska i czyste zło. To byłby tylko statyczny punkt widzenia. 

Doświadczenie humanistyczne ma także i pozytywne znaczenie, leżało ono w przeznaczeniu 

człowieka. Musiał je przeżyć. Człowiek musiał przejść przez okres wolności i w wolności 

tej przyjąć Boga. W tym tkwi cały sens humanizmu”44. 

 Dramat nowożytnego humanizmu nie znajduje i nie może znaleźć swojego 

„rozwiązania” w obrębie samego humanizmu, nowożytnej historii, albowiem jest on tylko 

jednym z aktów odwiecznego dramatu między Bogiem a człowiekiem. Dramat ten w swojej 

istocie i przesłaniu, jakie pozostawia, wykracza poza ramy historii nowożytnego człowieka. 

Dla Bierdiajewa – inaczej np. niż dla współczesnych postmodernistów – historia nie kończy 

się na ponowoczesności, jako jedna z wielu wielkich współczesnych narracji45. Tak 

historia, tak człowiek, jak i humanizm, posiadają swój własny autonomiczny sens. Co 

więcej: posiadają „sens absolutny”. Ale też, aby go odsłonić, należy wykroczyć poza samą 

                                                        
42 K. Jaspers, Antynomia dnia i nocy, w: G. Picon, Panorama myśli współczesnej, Paryż 1960, s. 94–102. 
43 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, s. 92. 
44 Ibidem, s. 43–44. 
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historię, należy wykroczyć poza samego człowieka. Humanizm jest formułą dynamiczną, a 

nie statyczną. Humanizm to kolejny akt „dramatu” między Bogiem a człowiekiem, który 

nadal trwa i jak każdy dramat musi posiadać swoje zawiązanie, akcję i rozwiązanie. 

Rozwiązanie humanizmu leży poza nim samym; dla tego „rozwiązania” humanizm miał 

jedynie sens względny i przygotowawczy. Sens absolutny humanizmu jest ponadhistoryczny 

i ponadhumanistyczny.  

 Humanizm – wedle Bierdiajewa – stanowi niezbędny element samopoznania 

człowieka. Sens humanizmu wyjaśnia się nie w czasie, nie w historii, lecz w Wieczności. W 

człowieku bowiem – jak powiada Bierdiajew – skupiają się i krzyżują trzy wymiary czasu: 

czas kosmiczny, czas egzystencjalny i Wieczność46. Człowiek posiada absolutne 

„przeznaczenie” i humanizm ani go nie zamyka, ani go nie kończy, jest tylko jego 

momentem. Sens humanizmu polega na tym, że człowiek doświadczył (ispytał) swej 

wolności i twórczości, że osiągnął samopoznanie. Poznał tak „jasną” jak i „ciemną” stronę 

swej wolności, jej drugie dno. Odsłoniło mu się także Janusowe oblicze ludzkiej twórczości, 

jej sens wyzwalający i zniewalający. Okazało się, że zasada humanizmu, oderwana od 

boskiej Prapodstawy przestaje być źródłem twórczego rozwoju jednostki i zwraca się 

przeciw człowiekowi. Człowiek w „doświadczeniu humanistycznym” traci swoje Oblicze i 

swoją Twarz, przestaje być Ikoną Boga, stając się bytem anonimowym, pozbawionym 

osobowości, podporządkowanym mocy zniewalających go sił wewnętrznych i 

zewnętrznych; demonicznych duchów i sił natury, które „naturalne” wcale nie są. W 

doświadczeniu (opyt) humanistycznym człowiek przestaje być osobą. Dzięki doświadczeniu 

humanizmu człowiek przemierzył jednak logos swej duszy; dotarł do jej granic i poznał 

swoje możliwości rozwoju Poznał też ograniczenia; kiedy przeniósł „centrum” swego ducha 

z wewnątrz do świata zewnętrznego nastąpiło „rozproszenie” człowieka, a źródła jego 

rozwoju zaczęły „wysychać” (issakat’). Człowiek doświadczył, że prawdziwa 

Nieskończoność nie jest samoistnym atrybutem ludzkiego ducha, ale rodzi się z twórczej, 

egzystencjalnej dialektyki Boskiego i ludzkiego, Wieczności i czasowości, Boga i 

człowieka, Ducha Bożego i ducha ludzkiego.  

 U końca swoich rozważań nad sensem humanizmu Bierdiajew dochodzi – nie tak 

znów paradoksalnie – do pochwały „twórczości”, a więc do apologii jednego z 

                                                                                                                                                                        
45 Por. np. O. Marquard, Historia uniwersalna i multiwersalna,[w:] idem, Apologia przypadkowości, tłum. 
K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 54–76; G. Vattimo, Postnowoczesność i kres historii, tłum. B. 
Stelmaszczyk, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 128–144. 
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największych „złudzeń” humanizmu. Aby nie było nieporozumień! Bierdiajew zawsze był, 

jest  i  pozostał apologetą twórczości. W jego krytyce twórczości epoki Renesansu chodziło  

o coś zupełnie innego: to doświadczenie humanizmu odsłania zarówno fałsz, jak i 

bezwzględną prawdę twórczości. To twórczość jest najwspanialszą „antropodyceą 

człowieka”  –   powiada   Bierdiajew  –  ona   nie   wymaga   „usprawiedliwienia”,   to  ona  

„usprawiedliwia” człowieka; ale też, o czym zapominają „luminarze” nowożytnej epoki – 

prawdziwa twórczość czerpie z innych, nieznanych humanizmowi, nieskończonych i 

wiecznie żywych Źródeł. Jest ona nie tylko działaniem w sferze „obiektywacji”, tj. „tego 

świata”, ale i „tamtego” świata, i jako taki – każdy jej „akt” staje się wejściem w Eon 

Ducha47. Jest aktem w wymiarze tak egzystencjalnym, jak eschatologicznym. Twórczość 

prawdziwa oznacza przybliżenie Eschatonu, i tylko Eschaton nadaje istotny sens 

humanistycznej kulturze i dialektyce humanizmu. Jest to przerwanie potoku zmiennej i 

historycznej ciągłości dziejów i wykroczenie aktem ducha w rzeczywistość duchową, 

noumenalną, wykroczenie od bezsensu tego co zjawiskowe, zmienne i przemijające do 

sensu tego, co Wieczne. Wszystko bowiem, co zmienne i ziemskie, bierze swój sens z 

Wieczności. Sens humanizmu ukazuje się tylko przy przekroczeniu „złudzeń humanizmu”; 

„sens twórczości” tylko przy przekroczeniu iluzji twórczości. Twórczość w tym pojęciu ma 

już jednak niewiele wspólnego z typowo estetycznym pojęciem twórczości, jak i w ogóle 

antropocentryczną ideą kultury, ale też, gdyby nie „humanistyczna herezja”, człowiekowi 

nigdy nie odsłoniłby się jej prawdziwy sens. Humanizm to zatem i prawda i fałsz, i  sens i 

bezsens. „Herezja humanizmu” – jak każda herezja – polega na tym, że wyabsolutnia się 

daną prawdę i czyni się z niej idola, a kiedy – jak pisze Bierdiajew – „nie ma prawdziwego 

Boga, człowiek tworzy sobie bogów fałszywych”48. Najbardziej doniosły sens humanizmu 

polega na pokonaniu jednego z najbardziej trwałych i fałszywych ludzkich idolatrii, tj. 

kreacji człowieka na jego własny „obraz i podobieństwo”. 

 

Poza zasadą Bogoczłowieczeństwa 

Jakie jest najgłębsze przesłanie z tragedii nowożytnego humanizmu? Hans Küng powiada, 

że idea „przebóstwienia” w wieku, który doświadczył wojen i totalitaryzmów, nie ma 

właściwie żadnego sensu. Sens ma „uczłowieczenie”, a nie „przebóstwienie” człowieka. 

                                                                                                                                                                        
46 W. Krzemień, Filozofia w cieniu prawosławia, Warszawa 1979, s. 137. 
47 Por. M. Bierdiajew, Świat twórczości, op. cit. Por. także: W. Krzemień, op. cit., s. 140–141. 
48 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, op. cit. s. 109. 
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Wiemy jednak, gdzie tkwi błąd tego rozumowania, to samo przeciwstawienie sobie tych 

rzeczywistości jest największym błędem. Nie można pytać o „uczłowieczenie” człowieka 

bez pytania o jego „przebóstwienie”. Teza ojców kościoła i „wielka prawda Chalcedonu” 

(S. Bułgakow), o jedności i o nierozerwalności natury boskiej i ludzkiej w osobie Boga-

człowieka  („bez  pomieszania,  bez zamiany, bez podziału, i bez rozłączenia”49), prawda o  

bogoczłowieczeństwie posiada nadal wyzwalającą i ocalającą moc. Nie można mówić o 

„uczłowieczeniu człowieka” poza jej kontekstem. Pytanie, które pozostawił humanizm i 

epoka Renesansu, w swoich totalitarnych paroksyzmach i przesileniach pozostaje nadal 

aktualne; jest to w istocie pytanie o to, jak powiada Bierdiajew – „ czy istota, do której 

należy przyszłość, nazywać się będzie nadal człowiekiem”50. 

 Renesans, a później cały Zachód, „zapomniał”51 o „prawdzie Chalcedonu” i 

prawdzie Bogoczłowieczeństwa, i tym samym „zdradził” jednocześnie i Boga, i człowieka. 

Rozerwanie zasad boskiej i ludzkiej, filozoficzny i kulturowy „monofizytyzm” podniesione 

do rangi dogmatu, okazał się być może największym kulturowym sofizmatem Zachodu, a 

zarazem Fatum i Nemesis nowożytnego człowieka. Konkluzja Bierdiajewa: Tam gdzie nie 

ma Boga, nie ma człowieka52 wydaje się nieunikniona. Zagrożeniem dla człowieka nie jest 

Bóg, jak uważał Nietzsche i Marks; największym zagrożeniem dla człowieka jest sam 

człowiek. Dlatego to „Bóg jest ludzki, a człowiek jest nieludzki”. Jest to również aktualne 

w czasach, w których głosi się, że „człowiek to stosunkowo niedawny wynalazek i bliski 

jest jego kres” (M. Foucault). I takie jest chyba najgłębsze przesłanie Mikołaja Bierdiajewa, 

apologety ludzkiej wolności i twórczości, obrońcy „ludzkiego” Boga i „boskiego” 

człowieka. 

                                                        
49 Breviarium fidei, oprac. J. M. Szymusiak, S. G. Głowa, Poznań 1964, s. 280. 
50 M. Bierdiajew, Sud’ba czełowieka w sowriemiennom mirie, Pariż 1934, s. 14. Por. także: S. Mazurek, op. 
cit. s. 149. 
51 „Na Zachodzie – pisał O. Clement, uczeń Bierdiajewa – zapomniano o dogmacie ogłoszonym w 
Chalcedonie. Feuerbach, którego pogląd Marks w tym miejscu podziela, orzekł, że >>bóg<< to po prostu 
najlepszą cząstka człowieka, przez słabość projektowana przezeń w niebie własnej wyobraźni. Feuerbach 
poświadcza w ten sposób stwierdzenie, że we współczesnym mu chrześcijaństwie zabrakło idei powołania 
człowieka do przebóstwienia. Dwie formuły patrystycznego adagium, jakże głębokie >>chalcedońskie<<: że 
Bóg staje się człowiekiem, a człowiek stał się Bogiem (to znaczy pełnym człowiekiem, w pełni 
zjednoczonym z Bogiem), stają się odtąd naprzeciw siebie we wzajemnej opozycji. Ta właśnie dwoistość 
człowieka-boga-antychrysta przeciwko Bogu – człowiekowi w Chrystusie została opisana przez 
Dostojewskiego. Chalcedon został zapomniany, Chrystus – ukrzyżowany po raz wtóry”. Por. O. Clement, 
Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry, tłum. E. Wolicka, „W Drodze” 1989, nr 8, s. 30. Por. także: E. 
Wolicka, O. Clement o źródłach kryzysu cywilizacji europejskiej, „W Drodze”, op. cit. 
52 M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze, op. cit. s. 99. 


