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„Zamysł Stwórcy w odniesieniu do Rosji”. Bierdiajew w poszukiwaniu „idei 

rosyjskiej” 

 

 „Są dwa główne mity – powiada w Rosyjskiej idei Mikołaj Bierdiajew – które 

mogą dynamizować życie narodów – mit o pochodzeniu i mit o końcu. U Rosjan 

dominuje mit drugiego rodzaju – mit eschatologiczny”2. Rosjanie bowiem, według 

filozofa, są „narodem kresu, a nie środka procesu historycznego” (s. 138). 

Dynamizowaniu życia tego narodu towarzyszy przekonanie o szczególnym 

przeznaczeniu Rosji. Dlatego też myśl rosyjska wielokrotnie podejmowała próbę 

odpowiedzi na pytanie, co Stwórca przeznaczył Rosji. Często także z tym problemem 

zmagał się Bierdiajew, jedną z pierwszych prób jego odpowiedzi były Duchy 

rosyjskiej rewolucji pomieszczone w słynnym almanachu Iz głubiny. De profundis  

(1918) i Sud’ba Rossii z tego samego roku. Wiele miejsca rozważaniom na ten temat 

poświęcił w Światopoglądzie Dostojewskiego (1923) i w późniejszym Nowym 

Średniowieczu (1924). Zwieńczeniem tych poszukiwań stała się Rosyjska ideę 

opublikowana krótko przed śmiercią, w roku 1946, niemal po trzydziestu latach od 

pierwszej próby. Nawet niezbyt dokładna lektura pism Bierdiajewa jednoznacznie 

przekonuje, że filozof wielokrotnie przedstawiał te same tezy, używał niemal 

identycznych argumentów, ale wnioski wyciągał z nich inne. Dlatego niezwykle 

istotne jest tu precyzyjne określenie dat powstania kolejnych dzieł, gdyż filozofia, a 

raczej historiozofia, Bierdiajewa podlegała znamiennej ewolucji. Jeśli on sam bowiem 

postulował spojrzenie na historię z perspektywy eschatologicznej, to sądy jego 

                                                
1 Tadeusz Sucharski, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. 
2 M. Bierdiajew, Rosyjska idea, przekład z rosyjskiego J. C. – S. W., Warszawa 1999 [korzystam z drugiego, 
poprawionego wydania książki], s. 36. Wszystkie cytaty zaczerpnięte z tego wydania, dalej lokalizuję je w 
tekście głównym. 
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wielokrotnie determinowane były zmiennością czasu historycznego. W Rosyjskiej idei 

stwierdził wprost, że reagował „zbyt ostro i gwałtownie” „na to, co dominowało w 

danym momencie” (s 253). Tak też było z tą właśnie książką, jej końcowe akordy stają 

się niemal złowieszczą próbą usprawiedliwienia rewolucji bolszewickiej, którą filozof 

traktował jako niezbędny „środek przejściowy” prowadzący do wyższego celu. Taka 

postawa przyczyniła się do uznania Bierdiajewa przez rosyjską emigrację za 

„sowieckiego patriotę bez paszportu”3, który to patriotyzm zresztą filozof sam wprost 

manifestował4. Pozytywną ocenę Rosji bolszewickiej w tym właśnie momencie 

historycznym mogłoby „usprawiedliwiać” jej zwycięstwo nad Niemcami (w ujęciu 

Bierdiajewa zwycięstwo rosyjskiego pierwiastka „żeńskiego” nad germańskim 

„męskim” (s. 263)5). Być może jednak, z szerszej perspektywy, jak przejmująco 

dowodził Gustaw Herling-Grudziński, wynikała ona z tęsknoty Bierdiajewa za 

historycznie Wielką Rosją, której potęgę i „realność” „podkopały” „duchy rosyjskiej 

rewolucji”6. Spośród trzech dostrzeżonych przez siebie „duchów” – Gogola, 

Dostojewskiego i Tołstoja – największą odpowiedzialnością obciążał Bierdiajew 

przede wszystkim „ducha” Tołstoja, „złego geniusza Rosji”, który „zatruł Rosjan 

refleksją moralną”. Jego „moralistyczna pretensjonalność” obalała „realność historii, 

realność cerkwi, realność państwa, realność nacjonalności, realność osoby i realność 

wszystkich wartości ponadosobowych, realność całego życia duchowego”7. To 

„właśnie Tołstoj uniemożliwił istnienie Wielkiej Rosji”8, a okrzepła rewolucja, 

wzmocniona zwycięstwem w „wielkiej wojnie ojczyźnianej” restytuowała ją, 

przywracała państwu i historii upragnioną przez filozofa realność. Z takiej 

perspektywy dostrzec można niezwykle zaskakujące rozdarcie w myśli Bierdiajewa – 
                                                
3 Zob. M. Styczyński, Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw ostatecznych. Studia nad filozofią Mikołaja 
Bierdiajewa, Łódź, 2001, s. 175. Styczyński cytuje tylko pozornie kontrowersyjną opinię Alaina Besançona: 
„Bierdiajew dochodzi dokładnie do tych samych praktycznych wniosków co Trocki: trzeba bronić za wszelką 
cenę państwa sowieckiego jako tabernakulum Rosji czy jako twierdzy proletariatu. Apokaliptyka słowianofilska 
przestaje się prawie różnić od słowianofilskiego katastrofizmu”. Już bowiem w 1926 r. Piotr Struwe pisał, że 
„Bierdiajew ugrzązł w taktyce pod wrażeniem sowieckiej rzeczywistości, zmieniając się bezwiednie w apologetę 
i wspólnika Sowietów”. Cyt. za: G. Herling-Grudziński, Upiory rewolucji, zebrał i opracował Z. Kudelski, 
Lublin 1992, s. 13-14. 
4 G. Herling-Grudziński (dz. cyt. , s. 13) jednoznacznie stwierdza, że „w roku 1945 Bierdiajew wystąpił otwarcie 
ze swoim «sowieckim patriotyzmem» i wytrwał w nim prawie do śmierci w roku 1948”. 
5 Zob. również M. Styczyński, dz. cyt., s. 174.  
6 M. A. Bierdiajew, Duchy rosyjskiej rewolucji. Przełożył C. Wodziński, W: Rosyjska filozofia religijna pod red. 
C. Wodzińskiego, „Aletheia” 1988, nr 2-3, Warszawa 1989, s. 20-43. 
7 Tamże, s. 38 
8 Tamże, s. 40 
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formułuje on swoją historiozofię sub specie aeternitas i misji Rosji w wieczności, nie 

jest jednak w stanie oprzeć się pokusom potęgi ziemskiej, politycznej, historycznej.  

Sam poddając się zmiennościom czasu historycznego, Bierdiajew rozróżniał 

trzy rodzaje czasu: czas kosmiczny (wieczność), czas historyczny i czas 

egzystencjalny9. Dopiero koniec czasu egzystencjalnego ujawnia sens historii. Czas 

historyczny Rosji to kilka epok – pierwsza z nich to Ruś kijowska, następnie epoka 

tatarsko-mongolska. Kolejne okresy to Ruś moskiewska, Rosja piotrowa (albo 

petersburska) i bolszewicka. Bierdiajew jednak powątpiewa w zakończenie historii 

Rosji na tej epoce w czasie historycznym. Co jednak nastąpi po historii? W 

eschatologicznej koncepcji Bierdiajewa sens historii nadaje jej cel ostateczny. I tak 

samo jest w jego myśleniu o dziejach Rosji, przedstawia je więc przez pryzmat jej 

przeznaczenia, „zamysłu Boga” wobec Rosji. Nie tylko odnawia pytanie, stanowiące 

istotę sporu między słowianofilami i okcydentalistami, czy droga Rosji jest taka sama 

jak droga Zachodu, „czy też Rosja ma przed sobą własną drogę”(s. 45), ale szuka 

Bierdiajew celu ostatecznego, przeznaczenia Rosji i bada drogi, które do niego wiodą.  

Wyjaśnienia domaga się jednak najpierw rozumienie eschatologii przez 

Bierdiajewa. Przeciwstawiał on historycznemu pojmowaniu chrześcijaństwa 

rozumienie eschatologiczne, mówiące o końcu tego świata i zapanowaniu Królestwa 

Bożego, o przeobrażeniu indywidualnym człowieka, przeobrażeniu społecznym i 

zapanowaniu „świata piękna i prawdy”. Eschatologiczne Królestwo zakłada więc 

„Nowy Przeobrażony Kosmos-Nowe Przeobrażone Społeczeństwo-Nowego 

Przeobrażonego Człowieka”10. Bierdiajew odrzucał kategorycznie, expilicite, 

teokratyczną ideę Królestwa Bożego wspartego na autorytecie władzy ziemskiej. 

Różnicę między mesjanistyczną i eschatologiczną wersją Królestwa Cezary Wodziński 

dostrzega w założonym przez Bierdiajewa miejscu i czasie jego realizacji. Otóż 

„prawdziwe” Królestwo może zaistnieć poza czasem, poza ziemią i poza historią11. I 

filozof zakładał, że „koniec tego świata [...] zależy również od twórczego aktu 

                                                
9 Zob. W. Krzemień, Filozofia w cieniu prawosławia. Rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku, 
Warszawa 1979, s. 137-138; M. Styczyński, s. 151-155. 
10 C. Wodziński, Bierdiajew Nikołaj Aleksandrowicz. Russkaja idieja. Osnownyje problemy russkoj mysli XIX 
wieka i naczała XX wieka, w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, T. 2, pod red. B. Skargi, przy 
współpracy S. Borzyma i H. Floryńskiej-Lalewicz, Warszawa 1994, s. 40. 
11 Tamże. 
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człowieka” (s. 253), toteż jego rekonstrukcja „idei rosyjskiej” skupia się analizie 

postaw, twórczych działań, pism Rosjan, którzy prowadzili do Królestwa 

Chrystusowego.  

Zaraz na wstępie Rosyjskiej idei przywołuje Bierdiajew zdanie Tiutczewa, który 

twierdził, że „Rosji nie można poznać rozumem ani wymierzyć zwykłą miarą, w Rosję 

można tylko wierzyć”12. To przekonanie Bierdiajew przyjmuje bez zastrzeżeń jako 

swoje. W pracy Smysł istorii pisał zresztą, że „filozofia historii nie jest filozofią 

empirycznej rzeczywistości, lecz światów pozagrobowych”13; nie chce więc filozof 

badać Rosji empirycznie, bo, jak stwierdza, zbyt wiele zdarzeń w jej historii odstręcza. 

Niewątpliwie, szczególne to podejście epistemologiczne. Bierdiajew chce zrozumieć 

Rosję, a do tego potrzebne są, jego zdaniem, ewangeliczne cnoty „wiara, nadzieja i 

miłość”. Uprawia więc filozof „mistykę serca”, bowiem serce, „symbol poznania 

irracjonalnego”, jest dla niego podstawą poznania. Bierdiajew pisze o Rosji z wielką 

miłością, jeśli nawet ciska inwektywy, to są one przejawem tego głębokiego uczucia. 

W Rosyjskiej idei komentował „oryginalną gnoseologię soborową”, w której za zasadę 

poznania przyjmuje się miłość, umożliwiającą poznanie prawdy (s. 169)14. Wpisywał 

się tym samym w swoją koncepcję „myślenia rosyjskiego”, które u „u podstaw wiedzy 

widzi doświadczenie wiary” (s. 175). Zresztą – jak podkreślał – „poznanie Prawdy 

zależy od aktywności ducha człowieka”15. Podobnie jest oczywiście z 

rozszyfrowaniem tajemnic osobowości – człowieka, narodu, kraju. 

Dopiero pod koniec książki, antycypując zarzuty krytyków – co i tak go przed 

nimi nie uchroniło – przedstawił Bierdiajew swoje sui generis założenia 

metodologiczne. Spróbował wytłumaczyć się z „selektywnego” sposobu 

charakteryzowania narodu rosyjskiego, z dokonania wyboru tego, co „rzadkie i 

wyjątkowe” i przeciwne temu, „co powszechne”. Stwierdził wręcz, że „intelektualny 

obraz narodu można nakreślić jedynie na drodze wyboru, intuicyjnego wglądu w to, co 

najbardziej specyficzne i znaczące” (s.204). Można i należy polemizować z takim 

                                                
12 To samo zdanie przywołał Bierdiajew w Światopoglądzie Dostojewskiego, przełożył i opracował H. Paprocki, 
Kęty 2004, s.10. 
13 Cyt. za: M. Styczyński, dz. cyt., s. 156. 
14 W Światopoglądzie Dostojewskiego (dz. cyt., s. 9) pisał: „Nie można wielkiego i organicznego zjawiska ducha 
poddawać wiwisekcji, ono umiera pod nożem chirurga i nie da się kontemplować jego integralności. Do 
wielkich zjawisk należy podchodzić z wierzącą duszą, a nie rozbijać je przez podejrzliwość i sceptycyzm” 
15 W. Krzemień, dz. cyt., s. 145-146 
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autorytatywnym wyborem; jeśli jednak chcemy zrozumieć Bierdiajewa, trzeba ów 

wybór prześledzić, przyjmując metodę podobną do zaproponowanej przez filozofa – 

„skacząc po górach, przeskakując pagórki”. Szczegółowe omówienie 

Bierdiajewowskiego wykładu wymagałoby bowiem kilku polemicznych często 

szkiców, ale przecież ważniejsze zdaje się towarzyszenie wysiłkowi zrekonstruowania 

struktury ducha rosyjskiego i struktury idei. Prowadzi bowiem Bierdiajew swój 

fascynujący wywód dwutorowo, omawia najważniejsze idee pojawiające się w  

filozofii i literaturze, ale także w życiu społecznym Rosji XIX-wiecznej. Jego wykład, 

bardzo często silne zmetaforyzowany, nie rozwija się linearnie, filozof wielokrotnie 

powraca do wątków już omówionych, patrzy na nie z różnych stron, choć nie zawsze 

uzupełnia nowym spostrzeżeniem. Potrafi w niezwykłym skrócie ująć istotę 

przeobrażeń myśli rosyjskiej – świetnym przykładem może być zdanie „Sołowjow 

zwyciężył Czernyszewskiego” (s. 230), w którym spuentował zachwianie 

światopoglądu rosyjskiej inteligencji lewicowej. 

Bierdiajewowi nie udało się na pewno wypracować syntezy, którą można 

przyjąć bez zastrzeżeń. Ale czy jest to w ogóle możliwe? Badacz jego filozofii, 

Nikołaj Połtoracki, napisał wręcz, że „Rosyjska idea to nie historyczna idea 

rosyjskiego narodu, lecz idea rosyjskiej inteligencji, a przede wszystkim samego 

Bierdiajewa”16. Nie zrozumiemy więc dzięki tej książce Rosji, możemy natomiast 

zbliżyć się do mesjanistycznych tęsknot samego filozofa i tej części inteligencji 

rosyjskiej, która swój duchowy rodowód wywodzi z prawosławia. „Idea ma tu 

charakter bezpośrednio religijny, tożsama jest bowiem z Boską wizją narodu”17. 

Na duszę rosyjską, twierdzi filozof, najważniejszy wpływ wywarły niemożliwa 

do objęcia geografia rosyjska oraz rozdarcie między Wschodem i Zachodem. „Rosja 

jest Wielkim Wschodo-Zachodem” (s. 75). Bizantyjskie dziedzictwo zaznaczyło się w 

myśli rosyjskiej jej tradycyjno-konserwatywnym charakterem, natomiast kontakt z 

Zachodem i reformy Piotra zaowocowały dynamicznym rozwojem, erupcją 

twórczości, wcześniej właściwie nie istniejącej.  

                                                
16 Cyt. za: Tamże, s. 159-160. 
17 Spór dotyczący związków Bierdiajewa z prawosławiem krótko referuje W. Krzemień, dz. cyt., s. 156. 



 6

Bierdiajew już wcześniej wielokrotnie twierdził, że „Geniusz formy – to nie 

rosyjski geniusz”, w Rosyjskiej idei pisze podobnie: „Naród rosyjski jest 

wszechstronnie utalentowany, ale brak mu poczucia formy” (s. 204), dominuje 

niepohamowana żywiołowość, bezkształtność. Stąd wywodzą się dwa przeciwstawne 

pierwiastki: dionizyjska, pogańska żywiołowość i ascetyczna, prawosławna 

religijność. Dlatego też Rosję cechuje antynomiczność; despotyzmowi towarzyszy 

anarchizm, obłudzie zaś poszukiwanie prawdy, przemoc współistnieje z łagodnością, 

gwałtowność idzie w parze z pokorą, pobożność z ateizmem, wreszcie obok akceptacji 

niewoli istnieje bunt, obok nastawienia na doczesność pojawia się perspektywa 

wieczności. Owe antynomie świetnie spuentował Janusz Dobieszewski:  
Myśl rosyjska ujmuje człowieka w pełni jego egzystencjalnej treści – jako zanurzone w 

doczesności odniesienie do wieczności; nie chce unikać, skrywać, redukować tej sprzeczności, jest i 

była zawsze w swej  istocie próbą wytrwania w sprzeczności18. 

Jeśli nawet owe sprzeczności nie stanowią zjawiska typowo rosyjskiego, to 

rosyjska jest w nich, twierdzi filozof, niezgoda na ich minimalizowanie i łagodzenie 

poprzez kulturę, co stanowi cechę kultury zachodniej. Rosjanie nie zgadzają się na 

kulturę, na istnienie porządku, sytuują się zawsze na skrajnościach. Bierdiajew 

powtarza tezę z Duchów rewolucji rosyjskiej i późniejszego Światopoglądu 

Dostojewskiego, że Rosjanie to albo apokaliptycy, albo nihiliści, dążący do 

ustanowienia na ziemi królestwa równości, wolności i szczęśliwości. Element moralny 

(co może wynikać z „kobiecości” Rosji) przeważa w nich nad intelektualnym. Jak 

jednak zauważa Sławomir Mazurek,  
prawdziwy paradoks mentalności rosyjskiej i jej przekleństwo polega [...] nie na tym, ze 

Rosjanin jest apokaliptykiem albo nihilistą, lecz na tym, że często bywa apokaliptykiem-nihilistą19. 

Żeby odnaleźć sens ponadhistorycznego, należy zbadać, jak już wspomniano,  

„to, co historyczne”20. Bierdiajew więc skrupulatnie omawia i analizuje zjawiska w 

XIX-wiecznej Rosji, które traktuje jako „najlepiej wyrażające rosyjską ideę i rosyjskie 

                                                
18 J. Dobieszewski, Rosyjskie syntezy rosyjskiej świadomości, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 
1998, T. 43, s. 123. 
19 S. Mazurek, Dwa studia na temat utopizmu, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 1992, T. 37, s. 
129. 
20 C. Wodziński, Bierdiajew Nikołaj Aleksandrowicz. Smysł istorii. Opyt fiłosofii czełowieczeskoj sud’by,  w: 
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, T. 2, Warszawa 1994, s. 33; M. Styczyński, dz. cyt., s. 153. 
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posłannictwo”. Nie interesuje Bierdiajewa sama historia Rosji, ale jej myśl, w której 

odzwierciedliła się idea rosyjska. Bo jak podkreśla Wodziński: 
Bierdiajewowi nie chodzi [...] o Rosję, jako rzeczywisty twór historyczny i polityczny, choć 

elementy analizy historycznej i społeczno-politycznej włączone zostają do tej koncepcji, ale o 

wydobycie i opisanie idealnego, duchowego obrazu Rosji – idei „Rosji”, nadającej sens Rosji 

rzeczywistej.21  

Skupia uwagę Bierdiajew na tym nurcie religijnej myśli rosyjskiej, który nie 

tylko przeciwstawia się oficjalnemu prawosławiu, z jego, jak powiada, „zakonno-

ascetycznym” (s. 201), patrystycznym autorytetem Dobrotoliubija (przetłumaczone w 

1793 r. przez św. Paisjusza Wieliczkowskiego greckie Filokalia22), etyce 

„odstręczającego” Domostroja (s. 15), ale dąży do sformułowania, wypracowania 

nowej antropologii opartej wyłącznie na Ewangelii. Tylko ona prowadzi do „królestwa 

duchowo wolnych jednostek” (s. 200) nie podporządkowanych żadnej ziemskiej 

władzy.  

Dusza rosyjska kształtowała się w epoce Aleksandra I, ale prawdziwie twórcza 

myśl zrodziła się w czasach jego następcy – Mikołaja I. W tym właśnie wieku naród 

rosyjski, sukcesem uwieńczywszy wcześniejszy wysiłek skierowany na stworzenie 

państwa, wyraził siebie w literaturze, przezwyciężył, po zetknięciu z Zachodem, długi 

okres „bezpłodności intelektualnej” (s. 9), epokę „stanu potencjalności, 

nieurzeczywistnienia” (s. 10). Dlatego też stulecie owo nazywa  Bierdiajew „wiekiem 

myśli i słowa” (s. 9).  

Pokazuje zatem twórca Sensu historii przede wszystkim dzieje inteligencji 

rosyjskiej, która zrodziła się wraz z cierpieniem i pismami Radiszczewa. Słowa autora 

Podróży z Petersburga do Moskwy mogłyby być zresztą wykorzystane jako hasło 

przewodnie postawy tych jednostek, których sylwetki szkicuje Bierdiajew:  
Jeśliby prawo albo władca, albo jakakolwiek inna władza na ziemi zmuszała cię do nieprawdy, 

do sprzeniewierzania się sumieniu, bądź nieugięty. Nie lękaj się ni poniżenia, ni męczarni, ni cierpień, 

ani nawet śmierci” (s. 32).  

W tych słowach, a może także w tych słowach, Bierdiajew chciałby zmieścić 

ideę rosyjską. W takim ujęciu wyrazicielem „rosyjskiej idei” staje się właściwie każdy 

                                                
21 C. Wodziński, Bierdiajew Nikołaj Aleksandrowicz. Russkaja idieja, s. 38. 
22 Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod redakcją  
A. de Lazari, T. 3, Łódź 2000, s. 290 i 310.  
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myśliciel, pisarz, który wartość jednostki ludzkiej stawia wyżej od interesów państwa i 

w imię tej nadrzędności jest gotów ponieść najsroższe konsekwencje. Bo filozof pisze 

właściwie historię tej części inteligencji, która nie tyle pragnęła doskonałego dzieła, ile 

dążyła do życia doskonałego, wbrew czasom, opinii innych, wbrew władzy. 

Odwracała się od świata, oddawała się ascezie. Staje się zatem wykład Bierdiajewa 

zapisem często tragicznych doświadczeń rosyjskich „inakomysliaszczych”23, od 

Awwakuma poprzez Nowikowa i Radiszczewa, dziewiętnastowiecznych 

słowianofilów, okcydentalistów, narodników, anarchistów, rewolucjonistów aż do 

filozofów renesansu religijnego. Klasycznym, nawet wzorcowym przykładem takiej 

postawy może być Tołstoj, który, według Bierdiajewa, nie chciał być twórcą, ale 

nauczycielem życia. Pokazuje filozof niezwykle sugestywnie owo pragnienie 

zespolenia przez Rosjan prawdy-racji (prawda-istina) z prawdą-sprawiedliwością 

(prawda-sprawiedliwost’), doprowadzenia do ich zjednania, tożsamości. 

Niemożliwość realizacji tego imperatywu prowadziła do odszczepieństwa – „tułactwo, 

niezgoda na rzeczywistość” (s. 31) to kondycja rosyjskiego inteligenta. Dążenie do 

życia doskonałego przyjmował bowiem Bierdiajew za kryterium przynależności do 

inteligencji, w tym widział podstawową różnicę między intelektualistami zachodnimi i 

inteligencją rosyjską. Jakież jednak miała owa warstwa szansę realizacji tych 

maksymalistycznych żądań? Zamknięta między siłą carskiego despotyzmu i siłą 

ludowego żywiołu z pełną i tragiczną świadomością dostrzegała przepaść dzielącą ją 

zarówno od władzy, jak i od ludu, „narodu”, co prowadziło ją do poczucia 

wykorzenienia, zerwania z teraźniejszością24.  

Ale przecież owa postawa nie odnosi się to tylko do twórców, pisarzy, całej 

inteligencji; Rosjanie bowiem, sądzi filozof, to naród, który w ciągłym „duchowym 

pielgrzymstwie” (s. 207) dąży do nieskończoności, gardzi tym, co doczesne, nie ma 

zakorzenienia w teraźniejszości. Tezę tę Bierdiajew egzemplifikuje wieloma 

przykładami przedstawicieli „narodu”, sekciarzy, którzy przemierzali bezgraniczną 

Ruś w poszukiwaniu prawdy. Już w zakończeniu książki przywołuje filozof, jak 

                                                
23 Bierdiajew twierdzi, że „prześladowania Nowikowa i Radiszczewa rozpoczęły martyrologię inteligencji 
rosyjskiej” (s. 24). Trzeba jednak podkreślić, że takie rozumienie „inteligencji” zmusiło Bierdiajewa do 
wyłączenia z kręgów inteligencji tych wybitnych postaci – pisarzy i badaczy, którzy nie realizowali tej zasady. 
24 C. Wodziński, Bierdiajew Nikołaj Aleksandrowicz. Russkaja idieja, s. 39. 
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powiada, „na podstawie własnych doświadczeń” atmosferę pierwszej dekady XX 

wieku – ruch pątników, ludowe spotkania religijne, gromadzące sekciarzy szukających 

Boga. Rozszerza tu Bierdiajew tezę, którą wypracował w Świadomości 

Dostojewskiego; przytoczył bowiem w tej pracy słowa Dostojewskiego z „mowy 

puszkinowskiej” poświęcone bohaterowi Cyganów. Aleko jest według pisarza tym 

„nieszczęsnym wędrowcem w ziemi ojczystej”, który „w duchu nigdy się nie pogodzi 

z niczym”25, jest wykorzeniony. Wędrowiec ów personifikuje więc w ujęciu 

Bierdiajewa, przejmującego pogląd twórcy Braci Karamzow, uniwersalnego ducha 

narodu rosyjskiego. Otóż, jak się wydaje, z wyszczególnionych wcześniej antynomii 

charakteryzujących Rosjan, wybiera filozof postawy sytuujące się w pobliżu tego 

bieguna, który czyni Rosjanina heroicznym obrońcą „królestwa bez kresu”26. Skupia 

się zatem Bierdiajew raczej na formacjach myślowych niż pojedynczych ludziach, 

które głosiły anarchizm, wzywały do buntu, do poszukiwania prawdy i prawdziwej 

pobożności, które cechowało nastawienie na perspektywę wieczności. 

Z tej samej moralnej, nie intelektualnej zasady wyprowadza Bierdiajew 

literaturę rosyjską. Źródeł twórczości szuka filozof albo w „radosnym nadmiarze sił 

twórczych” (s. 29), który leży u podstaw twórczości renesansowej, albo w pragnieniu 

zbawiania świata. Literatura rosyjska wyrasta z tego drugiego członu alternatywy, 

choć jej pierwszy wielki twórca, Aleksander Puszkin, jest dla Bierdiajewa twórcą 

renesansowym. Puszkin, odpowiedź Rosji na reformy Piotra, inaczej od innych Rosjan 

rozumiał wolność, nie była ona dla niego uzależniona od aktualności. Puszkin 

afirmował „swobodę twórczości”, jego wielcy „nierenesansowi” następcy przyjmują 

na siebie ból świata i ból pojedynczego człowieka, „skrzywdzonego i poniżonego”. 

Jest to istotny moment rozważań, Bierdiajew podkreśla expressis verbis, że literaturę 

rosyjską, u podstaw której leży cierpienie ziemskie, związane z konkretnym, realnym 

momentem historycznym zdominuje „problematyka moralna oraz skrycie-religijna” (s. 

29). Wynika to niewątpliwie z Bierdiajewowskiego rozumienia humanizmu jako 

„królestwa przeciętności”, poddanego perspektywie doczesnej, afirmującego 

                                                
25 M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 99; F. Dostojewski (Dziennik pisarza1877-1881, t. III, 
przełożyła M. Leśniewska, Warszawa 1982, s. 387-388) pisał „W Aleku Puszkin już znalazł i genialnie ukazał 
tego nieszczęśliwego wędrowca po ziemi ojczystej, tego historycznego rosyjskiego cierpiętnika, który musiał się 
zjawić nieuchronnie w naszym oderwanym od ludu społeczeństwie” 
26 Określenie z wiersza Z. Herberta, Przesłanie Pana Cogito, w: Pan Cogito, Wrocław 1994, s.89. 
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człowieka kosztem Bogoczłowieczeństwa. W Światopoglądzie Dostojewskiego z 

przekonaniem twierdził, że „humanizm gubi człowieka. Człowiek odradza się, gdy 

wierzy w Boga”27. Europejskiemu humanizmowi przeciwstawia więc filozof rosyjski 

humanitaryzm, który nie wyrasta z antyku, lecz z Feuerbachowskiej „religii 

ludzkości”28. 

Równolegle do tych rozważań biegnie refleksja nad zasadniczą dialektyką 

myśli rosyjskiej. Otóż w tym miejscu dochodzimy do najważniejszej, jak sądzę, tezy 

Bierdiajewa, do określenia momentu artykulacji idei rosyjskiej. Nie są to – wbrew 

temu, co pisze sam filozof – lata wieku XIX-wieku, które służą do zanalizowania idei 

rosyjskiej, na które też zwracali zwykle uwagę polscy badacze myśli Bierdiajewa. 

Fundamentalne znaczenie przypisuje filozof, jak sądzę, XVII-wiecznemu raskołowi w 

Cerkwi, którego konsekwencją będzie wewnętrzny rozłam, „głębokie rozdwojenie w 

życiu rosyjskim i rosyjskiej historii” (s. 16) aż do czasu bolszewickiej rewolucji.  

Bierdiajew podkreśla, że w narodzie rosyjskim z największą siłą, poza narodem 

żydowskim, przejawia się świadomość mesjanistyczna. Przypomnijmy jednak, że w 

Światopoglądzie Dostojewskiego jednoznacznie stwierdził, że nie może istnieć żaden 

inny mesjanizm poza żydowskim, który „został udowodniony przez przyjście 

Chrystusa”29. Rosyjski mesjanizm charakteryzuje, wedle filozofa, istotny dualizm – 

„czysta mesjanistyczna idea Królestwa Bożego, królestwa prawdy, przesłonięta była 

ideą imperialistyczną, wolą mocy” (s. 205-206). Na jego ukształtowanie istotny wpływ 

wywarła historiozoficzna koncepcja, zresztą bułgarskiej proweniencji, ihumena 

Filoteusza – idea Moskwy jako Trzeciego Rzymu30. Zdeterminowała ona charakter 

Państwa Moskiewskiego, jako jedynego po upadku Konstantynopola (1453) 

spadkobiercy Bizancjum, a w połączeniu z wcześniejszą unią florencką (1439) 

                                                
27 M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 17 
28 Zob. na ten temat: J. Krasicki, Mikołaj Bierdiajew i problem humanizmu, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli 
Społecznej”, T. 43, 1998, s. 166-179; M. Styczyński (dz. cyt. s. 162) pisze, iż wedle Bierdiajewa „«humanizm» 
wykreował fałszywego bożka – «naturalnego» człowieka – kosztem spłaszczenia, zniewolenia jego duchowego 
centrum, a więc natury prawdziwej”. 
29 M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 100 
30 W Światopoglądzie Dostojewskiego (s.100) pisał: „w pretensji dawnych Rusinów, że ich ojczyzna jest 
Trzecim Rzymem, bez wątpienia występują elementy judaizmu na gruncie chrześcijańskim. [...] Z idei Trzeciego 
Rzymu wywodzi się rosyjska świadomość mesjańska, która przetrwała cały XIX w. I osiągnęła swoje apogeum 
w pracach wielkich rosyjskich myślicieli oraz pisarzy.” 
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jedynym państwem prawosławnym, czyli ex definitione prawdziwie chrześcijańskim31. 

Nastąpiło, jak podkreśla Bierdiajew, „unarodowienie kościoła prawosławnego”, 

„prawosławie okazało się wiarą rosyjską” (s. 14). Car rosyjski, według słów 

Filoteusza, „jest jedynym na całej ziemi carem chrześcijan” (s. 13). Ale idea Trzeciego 

Rzymu oznacza dla Bierdiajewa wypaczenie chrześcijańskiego posłannictwo narodu 

rosyjskiego, boskie zostało bowiem przyporządkowane carskiemu, świadomość 

eschatologiczną zatruła pokusa imperialna. Filozof, jak się wydaje, przyjmuje w 

swoim wykładzie „antynikoniańską” interpretację Trzeciego Rzymu jako translatio 

imperii32. I każdorazowe odrodzenie się tej idei w ciągu wieków to dla niego moment 

zagubienia idei rosyjskiej. Dlatego Bierdiajew okres moskiewski w dziejach Rusi-

Rosji ocenia zdecydowanie negatywnie. Carstwo moskiewskie idealizowane przez 

słowianofilów jest dla niego przykładem ustrojem totalitarnego. Moskwa – Trzeci 

Rzym powtarza błąd pierwszego i drugiego Rzymu. Dlatego pojawił się raskoł, 

któremu Bierdiajew przypisuje znaczenie fundamentalne. Nie zgadza się filozof z tezą, 

że był to efekt rozbieżności w kwestiach obrządku liturgicznych, protest przeciw 

odrzuceniu obrządku ruskiego, „starej wiary”. W jego ujęciu raskolnicy byli 

przekonani, że Bóg odwrócił się od carstwa, zwątpili w prawdziwość carstwa 

prawosławnego, wystąpili przeciw pobożności formalno-cerkiewnej, w którą 

przekształciła się religijność prawosławia. Bierdiajew dostrzega istotną sprzeczność w 

postawie raskolników, a przede wszystkim ich duchowego przywódcy protopopa 

Awwakuma. Rozdarci byli oni między dwoma biegunami, z których jeden stanowiła 

„obskurancka obrzędowość”, strach przed nauką – pierwiastkiem łacińskim, a więc 

obcym, drugi zaś poszukiwanie Prawdy Bożej. Raskolnicy więc, w ujęciu Bierdiajewa, 

bronili rosyjskiego posłannictwa mesjanistycznego. Raskolnicy uciekali od 

teraźniejszości w przyszłość i przeszłość. Ale raskoł był także ucieczką od historii, bo 

w rozumieniu Bierdiajewa czas historii jest przeciwny czasowi wiecznemu. W historii 

włada Antychryst, w wieczności Bóg. Reformy patriarchy Nikona, zatwierdzone przez 

                                                
31 Niezwykle ciekawy jest list napisany przez mnicha Teofila do wielkiego księcia Bazylego III: „Kościół 
Starego Rzymu upadł z powodu swojej herezji, bramy Drugiego Rzymu zostały zrąbane siekierami niewiernych 
Turków; ale kościół moskiewski, kościół nowego Rzymu jaśnieje mocniej, aniżeli słońce we wszechświecie... 
Dwa Rzymy upadły, ale Trzeci trzyma się mocno; czwartego nie będzie”. Cyt. za: A.J. Toynbee, Bizantyjskie 
dziedzictwo Rosji, w: Rosyjska filozofia religijna pod red. C. Wodzińskiego, „Aletheia” 1988, nr 2-3, Warszawa 
1989, s. 387-388. 
32 Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod redakcją A. de Lazari,   
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Sobór w roku 1667, które stały się główną przyczyną rozłamu, wywołały przekonanie, 

że Rosja jest królestwem Antychrysta. Wpłynął na to także, według Bierdiajewa, czas 

ich wprowadzenia – rok 1666 to rok apokaliptycznej „liczby Bestii” – „Fałszywego 

Proroka, na usługach pierwszej Bestii” (Ap. 13, 18). 

Przeciwieństwem idei Trzeciego Rzymu była (jest?33) idea Nowej Jerozolimy, 

która została wypracowana około sto lat później. W odróżnieniu jednak od tej 

pierwszej skupiała uwagę na przemianie duchowej, dominowały w niej wartości 

religijne, przejawiała się perspektywa eschatologiczna. O popularności idei Nowej 

Jeruzalem i jej obecności w świadomości rosyjskiej świadczyć może rozmowa 

śledczego Porfirego Piotrowicza z Raskolnikowem w Zbrodni i karze. Bierdiajew o 

Nowej Jerozolimie explicite mówi dopiero na końcu swoich rozważań, niemniej 

jednak w jego rekonstrukcji idei rosyjskiej koncepcja ta jest stale obecna, choć pod 

różnymi nazwami. Królestwo Przyszłości może to być gród Kitież (jak nazywali 

starowiercy), Gród Przyszłości, może Kryształowy Pałac.  

W ten sposób uzyskujemy kolejną, najważniejszą chyba rosyjską antynomię – 

opozycję królestwa doczesności, czyli świata władzy ziemskiej i Królestwa 

wieczności, potęgi duchowej. Dla Bierdiajewa, jak się wydaje, raskoł to podstawowa 

zasada myśli rosyjskiej. W raskole jest cała Rosja, cała jej filozofia i literatura. Raskoł 

staje się zazwyczaj reakcją na próbę zdominowania duchowego świata przez władzę 

ziemską. Dlatego też życie rosyjskie toczy się pod znakiem dualizmu. W ostoi 

absolutyzmu umacnia się ideał anarchizmu, w monarchii wspartej na prawosławiu 

rodzi się i szerzy ateizm. Bierdiajew pisze o dwóch skrzydłach raskoła – religijnym i 

rewolucyjnym. Otóż według filozofa lewe skrzydło raskoła wywodzące się z 

bespopowstwa34, konsekwentnie odrzucające wszelkie ziemskie autorytety, pozwoliło 

myśli rosyjskiej zwrócić się w kierunku spraw ostatecznych, ono też uczyniło rosyjską 

myśl myślą odważną. 

                                                
33 W piosenkach Giennadija Ponamariewa, które śpiewa Żanna Biczewska, jednoznacznie wyartykułowane 
zostały mesjanistyczne, nacjonalistyczne i mocarstwowe tęsknoty współczesnych Rosjan. W piosence Kulikowe 
Pole pieśniarka śpiewa „Rosyjski będzie Konstantynopol i świątynia świata – Jerozolima”, natomiast w piosence 
Rosyjski marsz pojawiają się słowa: „Rosjanie idą, oswobadzając Trzeci Rzym, Rosjanie idą do niebieskiej 
Jerozolimy”. 
34 Zob. hasło „bezpopowcy” w Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji, dz. cyt., t. 2, s. 26-28; a także H.  
Kowalska, Prawosławie w Rosji. W: Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik 
akademicki. Pod redakcją L. Suchanka, Kraków 2004, s. 112. 
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Odszczepieństwo, mówi Bierdiajew, to cecha Rosjan. Odszczepić się można 

tylko od tego, co do tej pory było bliskie, ważne, od dotychczasowej tradycji, od 

wiary. Jest to możliwe wtedy, gdy istnieje lub zostanie wypracowany system wartości 

alternatywnych. Bierdiajew mówił o antynomiach rosyjskich, raskoł mógłby wówczas 

być rozumiany jako wybór drugiego członu z pary opozycji. Otóż można chyba 

przyjąć, że raskoł wynika czy też determinowany jest owym „splotem sprzeczności”, 

„połączeniem przeciwieństw” Rosjanina. A z takiej perspektywy raskoł jawić się 

może nie tyle jako zdarzenie jednostkowe, ile swego rodzaju stan psychiczny, 

kondycja rosyjska, odsuwanie się od państwa, od fałszu oficjalnej organizacji 

kościelnej, od ucisku niszczącego prawdziwe życie duchowe i poszukiwanie. Oznacza 

gotowość odrzucenia świata, niezgodę na teraźniejszość i otwarcie na wieczność. 

Bierdiajew w pewnym miejscu przywołuje zdanie św. Aleksandra Newskiego „Nie w 

potędze Bóg, lecz w prawdzie” (s. 37) i dostrzega w nim cechę charakterystyczną 

narodu rosyjskiego, który zmuszony bywał raz po raz przeciwstawiać się władzy 

rosyjskiej nie dochowującej „wierności tym słowom”. To samo znajduje w listach 

Czaadajewa, który w pewnym momencie mówi niemal słowami Aleksandra 

Newskiego: „Nie przez ojczyznę, lecz przez prawdę wiedzie droga do niebios” (s. 41).  

Ten nurt odezwie się w XVIII-wiecznej masonerii; jej powstanie wiąże Bierdiajew z 

niezadowoleniem z Cerkwi, w której uległ osłabieniu jej duchowy charakter. 

Mistycznie nastawieni masoni dążyli do stworzenia kościoła wewnętrznego, w którym 

zachowane byłyby wartości w pełni chrześcijańskie, poszukiwali chrześcijaństwa 

prawdziwie uniwersalnego. Ale rosyjska masoneria to dla Bierdiajewa także formacja 

kształtująca „moralny ideał osobowości”, wzorce postaw obywatelskich, pragnienie 

sprawiedliwości społecznej. Bo „geniusz rosyjski nie chce być istotą 

uprzywilejowaną” (s. 128). Idea rosyjska odrzuca społeczną nierówność i demaskuje 

fałsz klas posiadających. Podkreśla więc Bierdiajew rosyjskie dążenie „do powiązania 

filozofii z życiem, teorii z praktyką”, akcentuje pragnienie stworzenia „światopoglądu 

integralnego” (s. 60). 

W następnym stuleciu owo dążenie w pełni odzwierciedliło się w sporze 

słowianofilów z okcydentalistami, dokonując głębokiego rozłamu i polaryzując na 

długo rosyjską myśl społeczną i filozofię. Jak konstatuje Bierdiajew – „w Rosji 
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istniały dwa wyjścia dla filozofii: u słowianofilów wiodło ono do religii, do wiary, u 

okcydentalistów do rewolucji, do socjalizmu” (s. 60). Punkt wyjścia był wszakże ten 

sam – refleksja nad przeszłością Rosji, ale również jej przyszłością i posłannictwem w 

świecie. Słowianofile, sądzi Bierdiajew, jakkolwiek stworzyli utopię „idealnego 

prawosławia, idealnego absolutyzmu, idealnej ludowości” (s. 55), nie potrafili 

abstrahować od rzeczywistości historycznej, politycznej, przywiązani byli zbyt mocno 

do materialnego bytu, co osłabiało perspektywę eschatologiczną. Bardziej zatem 

interesuje filozofa „lewa” strona „sceny rosyjskiej”, choć owo przeciwstawienie 

„wiary” i „socjalizmu” nie w pełni okazuje swoją adekwatność, nie oznacza bowiem, 

że owa strona ignorowała kwestie religii. W drugiej połowie XIX wieku problem 

społeczny w Rosji osiągnął wszakże, według Bierdiajewa, niemal religijny charakter. 

Staje się zatem filozof kontynuatorem przekonań Dostojewskiego, który twierdził, że 

„socjalizm rosyjski to problem Boga i nieśmiertelność duszy” (s. 168), czego świetną 

artykulację odnajdujemy w Braciach Karamazow: 
 A co do tej pory robią rosyjscy chłopcy? [...] O czym teraz będą rozmawiać, jak już złapali 

wolną chwilę w traktierni? O problemach kosmicznej wagi, a jakże: czy istnieje Bóg, czy istnieje 

nieśmiertelność? A ci, co nie wierzą w Boga, zaczną gadać o socjalizmie i anarchizmie, o przeróbce 

całego rodzaju ludzkiego wedle nowego wzorca, przecież to wszystko ten sam diabeł, ciągle te same 

zagadnienia, tylko od drugiego końca35.  

Bierdiajew przedstawia ewolucję XIX-wiecznej rosyjskiej myśli społecznej, 

która charakteryzowała się niemal zawsze, aż do marksistów, nastawieniem 

religijnym, choć i zwycięstwo komunizmu to dla niego zwycięstwo religii, tyle że 

fałszywej. Doszło do tego w wyniku odrzucenia Bogoczłowieczeństwa (też przecież 

rosyjskiej idei), afirmacji człowieka. Wini za to Bierdiajew również zamkniętą w 

swoim świecie Cerkiew, która akceptowała i ugruntowywała ustrój opierający się na 

ucisku. Chrześcijaństwo, prawosławie oficjalne uległo wypaczeniu, sprzeniewierzyło 

się swojemu zadaniu przeobrażania życia. Rosyjska myśl społeczna skazana więc była 

niejako na raskoł. Bo przecież nawet ruchy o orientacji niereligijnej – narodnictwo, 

anarchizm, socjalizm i nihilizm – inspirowane były religią, ich „przeklętym 

problemem” była kwestia istnienia zła na świecie, a więc problem teodycei. 

                                                
35 F. Dostojewski, Bracia Kramazow. Powieść w czterech częściach z epilogiem. Przekład A. Pomorski, Kraków 
2004, s. 271 
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Narodnicka idea braterstwa ludzi i narodu miała jeszcze, jak twierdzi Bierdiajew, 

zakorzenienie w chrześcijaństwie, marksiści natomiast przeplatali prawdę z fałszem. 

Konsekwencją owego pogłębienia raskoła stało się oderwanie rosyjskiej idei 

braterstwa od jej chrześcijańskich korzeni. U zwolenników sprawiedliwości społecznej 

zginęła perspektywa duchowa, nurty zaś duchowe zobojętniały na problemy 

społeczne.  

Głównym źródłem ruchu narodników było poczucie „grzechu” i pragnienie 

„skruchy”. To poszukiwanie „prawdziwej” wiary prawosławnej i rosyjskiej więzi 

narodowej. Obrócili się oni przeciw  państwu, w którym widzieli wampira 

wysysającego krew z ludu. Przytacza filozof fragmenty przemówienia sądowego 

Andrieja Żelabowa, w której odrzucił on oficjalne prawosławie, z szacunkiem 

natomiast i miłością mówił o nauce Chrystusa: „każdy prawdziwy chrześcijanin 

powinien walczyć o prawdę, prawa ciemiężonych i słabych” (s. 135).  

Cechą szczególną wywodu Bierdiajewa jest pragnienie zrehabilitowania tych 

nurtów i prądów, które w czasach ich krystalizowania się stanowiły zagrożenie dla 

społecznego, politycznego status quo i jednoznacznie kojarzyły się wyłącznie z 

negacją, próbą zniszczenia. Z podziwem, niemal miłością pisze filozof o nihilistach i 

anarchistach rosyjskich, odrzucanych przecież przez większość społeczeństwa 

rosyjskiego. Stosunek do nihilistów jako jeden z pierwszych świetnie przedstawił 

Turgieniew w Ojcach i dzieciach. Odnajdujemy tam rozmowę między „starym” 

Kirsanowem, obrońcą „cywilizacji”, „kultury”, przed „siłą”, która chce „działać i 

burzyć” upersonifikowaną w „młodym” Bazarowie. Ten, kto chce się obecnie 

nazywać „nihilistą”, wcześniej nazwany byłby „zwykłym durniem”36. Bierdiajew 

natomiast również rosyjski nihilizm, odróżniany od nihilizmu zachodniego, wywodzi z 

ducha prawosławia, w którym podkreśla silny „pierwiastek  nihilistyczny w stosunku 

do wszystkiego, co człowiek tworzy w tym świecie” (s. 138)37. Bunt nihilistów był 

reakcją na kulturę zakłamującą rzeczywistość i stworzoną przez warstwy 

wykształcone dla swojej przyjemności. Nie dało się tego połączyć z ich miłością do 

prawdy i niezgodą na świat zła. To, co dla większości stanowiło podstawę aktu 

                                                
36 I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci. Przełożyła J. Guze, Warszawa 1957, s. 71-73. 
37 Na temat nihilistycznych zob. także: W. Krzemień, dz. cyt., s. 140. 
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oskarżenia nihilistów, dla Bierdiajewa było głównym motywem ich pięknej apologii. 

Nihiliści stanowią dla niego bowiem kolejne świadectwo rosyjskiego maksymalizmu, 

wpisują się kolejnym raskołem w proces tworzenia świata wartości prawdziwych. 

Powtarzają zatem czyn starowierców, odmawiają przyjęcia kościoła 

podporządkowanego władzy, oddanemu temu światu. Można by powiedzieć, że 

Bierdiajew, jak Gabriel Marcel, akcentuje znaczenie „nieakceptacji pozytywnej”38. W  

jego rozumieniu bowiem 
ateizm może być egzystencjalnym momentem dialektycznym w oczyszczaniu idei Boga, 

negacja Ducha może być uwolnieniem ducha od służebnej funkcji względem panujących interesów 

świata (s. 145-146). 

Przeanalizowania wymaga jeszcze anarchizm, który, jak podkreśla Wodziński, 

obok nihilizmu i eschatologizmu stanowi jeden z trzech podstawowych składników 

strukturalnych „rosyjskiej idei” Bierdiajewa39. Podkreślał on podstawową różnicę 

między „anarchizmem” i „anarchią”, która oznaczała dla niego chaos i brzydotę w 

odróżnieniu od „ideału swobodnej, wewnętrznej harmonii i ładu, tzn. zwycięstwa 

Królestwa Bożego nad królestwem cesarza” (s. 161), czyli „rosyjskiego odrzucenia 

pokusy władzy nad ziemskim światem” (s. 158-159), co zawierał w sobie anarchizm. 

Najbardziej radykalną jego artykulację dostrzegł filozof w myśli Tołstoja, który głosił 

niezgodę na świat poddany prawom ziemskim, ignorującym prawa boskie oraz w 

twórczości Dostojewskiego. Owe dylematy w pełni wyraża dyskusja w Braciach 

Karamazow, do której odwołuje się Bierdiajew. W celi starca Zosimy Iwan 

Karamazow twierdzi, że:  
wszelkie doczesne państwo powinno w całości konsekwentnie obrócić się w Kościół i stać się 

jedynie Kościołem, odrzucając już wszelkie swoje cele niezgodne z celami Kościoła,  

dzięki czemu „z fałszywej, pogańskiej jeszcze i błędnej drogi skieruje go na 

drogę słuszną i prawdziwą, jedyną ścieżkę ku wiekuistym celom.”40. Wywołuje to 

komentarz ojca Paisjusza:  

                                                
38 G. Marcel, Zarys fenomenologii i metafizyki nadziei. W: Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei. Wydanie 
nowe, przejrzane i poszerzone. Przełożył P. Lubicz. Posłowie A. Podsiad. Warszawa 1984, s. 39 
39 C. Wodziński, , Bierdiajew Nikołaj Aleksandrowicz. Russkaja idieja, s. 42. 
40 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, s. 76. 
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Wedle r o s y j s k i e g o  r o z u m u  i  w i a r y  [podkr. moje – T. S.], to nie kościół jednak 

powinien przerodzić się w państwo, jako forma niższa w wyższą, ale owszem, państwo powinno w 

końcu dostąpić zaszczytu jedynie Kościołem i niczym ponadto. Amen, amen!41. 

I dalej „państwo staje się Kościołem na ziemi całej, co [...] stanowi jedynie wielkie 

przeznaczenie prawosławia na ziemi. Ze Wschodu zajaśnieje ta gwiazda42.  

Apogeum rosyjskiego anarchizmu religijnego i metafizyczne jego uzasadnienie 

odnajduje jednak Bierdiajew w Legendzie o Wielkim Inkwizytorze, która oznacza 

odrzucenie wszelkiego autorytetu ziemskiego, pokusę „królestwa tego świata”. 

„Autorytaryzm” i „odrzucenie wolności ducha” (s. 163) to zasada antychrystusowa. 

Analiza anarchizmu rosyjskiego stworzyła zatem Bierdiajewowi okazję do 

utwierdzenia jego własnych tez na temat wolności43. 

  
Pora na konkluzję – Bierdiajew w Rosyjskiej idei stara się za wszelką cenę 

dowieść, że Rosjanie to naród Bogonośca, który ma do wypełnienia misję 

przynoszenia światu nowego słowa, przypominanie Dobrej Nowiny, pokazywanie 

prawdziwej nauki Chrystusa zachowanej tylko w prawosławiu. Jednocześnie 

heroicznie przeciwstawia się poddaniu Królestwu ziemskiemu, uparcie dąży do 

Królestwa Bożego; mocarstwowemu Trzeciemu Rzymowi przeciwstawia duchową 

Nową Jeruzalem. „Uniwersalny mesjanizm Bierdiajewa przemienia się, jak słusznie 

twierdzi Wiktoria Krzemień, w mesjanizm nacjonalistyczny, za wszelką cenę 

rosyjski”. W książce Światopogląd Dostojewskiego pisał Bierdiajew, że „wszystkie 

sprzeczności, pokusy i grzechy rosyjskiej idei mesjańskiej reprezentują poglądy 

Szatowa”44, słusznie jednak podkreślając, iż w samym twórcy tej postaci było coś z 

Szatowa. Nieco dalej stwierdził, że „wielu Rosjan uwierzyło w naród wcześniej niż w 

Boga, wierzyło w naród bardziej niż w Boga i przez naród chciało dojść do Boga”45. 

Otóż u Bierdiajewa można chyba zaobserwować proces odwrotny – zaczynał, po 

krótkiej fascynacji marksizmem, od Boga, skończył na wierze w Rosję, i to w Rosję 

Wielką widzianą jednak przez pryzmat czasu historycznego, nie wiecznego. Skrzętnie 

poszukiwał postaw zorientowanych na świat ducha, czego pięknym i przejmującym 

                                                
41 Tamże, s. 77. 
42 Tamże, s. 81. 
43 Zob. W. Krzemień, dz. cyt., s. 147-150. 
44 M. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, s. 101. 
45 Tamże. 
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świadectwem jest Rosyjska idea, sam jednak w trakcie pracy nad nią nie potrafił 

oderwać się od tego świata. Piękna, eschatologiczna Nowa Jeruzalem nie zdołała 

przesłonić historycznego Trzeciego Rzymu. Powtórzył zatem Bierdiajew „błąd” 

słowianofilów, którzy mimo swojej idealnej utopii zakorzenieni byli w historii? 

Czyżby zatem sam personifikował owe rosyjskie antynomie, raskoł? Być może 

najlepszą odpowiedź na te wątpliwości przyniosą słowa Arnolda Toynbee z 

zakończenia eseju Bizantyjskie dziedzictwo Rosji, napisanego zresztą w roku śmierci 

Bierdiajewa, analizującego przyszłość Rosji i jej miejsce w świecie powojennym:  
ostateczna decyzja Rosji będzie w wielkim stopniu uwarunkowana poczuciem ortodoksji i 

przeznaczenia odziedziczonym po bizantyjskiej przeszłości. Z sierpem i młotem, tak jak i z krzyżem 

jest wciąż Rosja „świętą Rosją”, a Moskwa „Trzecim Rzymem46. 

 

 
Źródło: „Zamysł Stwórcy w odniesieniu do Rosji”. Bierdiajew w poszukiwaniu "idei rosyjskiej",  [w:] Mity 
antyczne (greckie, rzymskie i bizantyjskie) w literaturze, filozofii i sztuce przełomu XIX i XX wieku, pod red. J. 
Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 797-810. 
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“God’s intention towards Russia”. On Berdyaev’s searching of the Russian Idea. 
Summary. 

 
The present paper is an attempt to present the most important Berdyaev’s 

eschatological thought, that Russia has to fulfil God’s intention. Berdyaev’s history of 

philosophy was strictly linked with his eschatology. In his opinion historiosophy is the 

privileged philosopihical discipline which should not only constitute a reflection, but also the 

myth of the destinies of man and of Russia. The mission of Russia is to bring on the world to 

the Kingdom of God, spiritual Kingdom of Truth.   

                                                
46 A. Toynbee, dz. cyt., s. 392 
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The philosopher wrote about it in his book Russian idea edited in 1946. Berdyaev’s 

view of the world, of the Russian thought is characterized by a constant wait for the end of 

this world, by a dissatisfaction with the reality available.  

In Berdyaev’s idea the most important event in Russian history was Raskol in 17th 

century. It divided, on the one hand, Russian Orthodox Church into adherents and opponents 

of Patriarch Nikon’s reforms in the rite. On the other hand, as Berdyaev  proved, it divided 

Orthodoxy into adherents of official Church and defenders of true Orthodoxy and its spiritual 

character. Old Believers severly criticized official Church, rejected Kingdom of the 

Antichrist. Raskol was not a singular event, in Berdyaev’s opinion Raskol is Russian  

Berdyaev claimed that Raskol in Russia served to liberate the creative forces within Russian 

thought, especially in 19th century (the philosopher called it “the century of thought”) It was a 

test in realizing an eschatological utopia of God’s kingdom on Earth, of a society deeply 

rooted in Christianity. 
 


