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"Főként a hamis objektivizmus ellen kívánok fellépni, amely az individuálist aláren
deli az általánosnak. Ember, személyiség, szabadság, alkotás, a végső dolgok valósága
- ezek a fő témáim. A társadalmi probléma nagyobb szerepet játszik gondolkodásom
ban, mint az orosz vallásfilozófia más képviselőinél.Közel állok ahhoz az áramlathoz,
amelyet Nyugaton vallásos szocializmusnak hívnak, de ez a szocializmus - határozot
tan perszonalisztikus ... Az orosz vallásbölcseleti reneszánsz balszárnyához tartozom,
a szélsőbalhoz, de kapcsolatomat a pravoszláv Egyházzal ma is tartom, és nem is aka
rom elveszíteni" - írja magáról egyik utolsó könyvében (Az orosz eszme, 1946) Ber
gyajev, akit a szabadság filozófusaként tartanak számon, s aki a szabadság metafizikai
állításában olyan messzire ment, mint F. Baaderen kívül senki a keresztény bölcse
letben. A szabadság fanatikusának nevezték, s ami ezzel nagyjából egyremegy, a sza
badság foglyának is. Szellemi pályája egyébként, akárcsak Sz. Bulgakové, "a marxiz
mustól az idealizmus felé" haladt, s ezenközben hol összeesküvés miatt a cári hata
lom, hol istenkáromlás vádjával a Szent Szinodus üldözte. Mindenesetre már a szá
zadelőn nagy részt vállalt az orosz vallásbölcselet fejlesztésében, többek között a
PutY (Út) címü időszakos folyóirat kiadásával; ezt később, miután kiutasították Szov
jet-Oroszországból (1922), Párizsban, egészen a második világháború kitöréséig sike
rült folytatnia 0926-1939). Müveinek jelentős részét is Párizsban írta, ahol az .,igazi
pravoszlávia" hívei mellett kapcsolatba került a baloldali katolikus értelmiséggel, és
Mounier-val együtt megalapította az Esprit perszonalista folyóiratot. Mounier mani
fesztuma szerint "perszonalistának tartunk minden tant, minden kultúrát, amely a
személy elsőbbségéthangsúlyozza a személy fejlödését biztosító anyagi szűkségszerü
ségekkel és kollektív berendezkedésekkel szemben". Maga Bergyajev eszkatologikus
prófétikus szellemű perszonalizmusával sok tekintetben igencsak vitatható nézetei
nél jóval nagyobb hordereju ügyet képviselt: közvetítést az orosz vallásos eszme és a
nyugati keresztény megújulás kőzőtt.

*

Első jelentős munkája (Az alkotás értelme. Az ember igazolásának kísérlete, 1916) Szo
lovjov mellett Dosztojevszkij és némileg Nietzsche hatását mutatja, amennyiben "a
könyvalapelvéül az Embemek mint örök Antroposznak a méltósága szolgál". Ebben
az értelemben az ember mint isteni képmás a világteremtés folytatására meghívott
lény. Még az orosz vallásos reneszánsz önfeledt hitével írja ekkor Bergyajev, hogy "új,
soha nem volt vallásos öntudat korába lépünk ... A kreatív cselekvés önérték, amely
nem ismer maga felett külső bíráskodást ... A szentség kultuszát ki kell hogy egé
szítse a zsenialitás kultusza". Bergyajev szerint "az alkotó lendület számára feltétel a
rossztól és a búntól való menekvés", de "az emberi szabadság aktív megnyilvánulása"
láthatólag nagyobb hangsúllyal jelentkezik e muvében, mint az, hogy "a világ a bün
ben fetreng". Ennek ellenére szinte kezdettől fogva érezte a létezés drámai jellegét,
amellyel másként nem boldogult, mint hogy .felosztorta" a mindenséget. Tanításá-
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ban szellem és természet kétféle elv. A természetet passzivitás jellemzi, a szel1emet
kreatív erő, A természeti lét csupán anyag, a szel1em megtestesülésének jelképe. A
természet világának megismerése ezért csak külsödleges észlelet, míg a szel1emé ben
ső, misztikus tapasztalás. A szel1em magában való, a természet: jelenség. E kűlönbö

zöség oka pedig az, hogy magában a létben, amely eredetileg szel1emi realitás volt,
valamikor bukás történt. A szel1em elidegenedett önmagától, tárgyiasult. A természet
ennek a tárgyiasulásnak a következménye. A bűn tehát nem a természetben rejlik,
hanem a világ létének mélyén, amely összefonódik a szükségszerűséggel (Vö.: A sza
bad szellem filozófiája, 1926; Az ember rendeltetéséről, 1931).

*

Bergyajev egy tragikus szabadság metafizikáját foglalta rendszerbe. Az ember szabad
ságra van teremtve, de ez a szabadság el1entmondásban van először a természettel,
amelytől determinált, azután a társadalommal, amely a személyt maga alá veti, s vé
gül Istennel, mivel a szabadság forrása nem Isten, hanem a Semmi (Ungrund). A sza
badság nem Istentől jön - mondja -, hanem örök időktől fogva a Semmiben gyöke
redzik. Elképzelése e tekintetben démonikusra hangolt, hasonló gondolatot csak J.
Böhménél találunk. Feltevéséhez Bergyajev a világot elözönlő gonosz láttán jutott,
abból kiindulva, hogy ha a szabadság Istentől való, akkor a rosszért Isten a felelős,

holott az Isteni kegyesség minden hívő ember "etikai axiómája", Bergyajev el1ent
mondást lát Isten mindenhatósága és kegyessége között, és az el1entmondást úgy
dönti el, hogy tagadja a mindenhatóságát és ál1ítja a kegyességét. Isten ugyanis ura a
létnek, de nem ura a nem-létnek, a pusztító, irracionális szabadságnak. A világ terem
tése is a szabadság aktusa, a nem-Iét szabad beleegyezése a létbe. "Az ember ezért
nemcsak Isten gyermeke, hanem a szabadság, a nem-Iét gyermeke is." Lelkében harc
folyik Isten és a szabadság között, amint ezt Dosztojevszkij lázadó hőseiről szólva
Bergyajev konkrét formában is kifejtette (Dosztojevszkij világképe, 1923). A bűnbeesés

- szerinte - a Teremtő erőtlenségének bizonyítéka arra, hogy a szabadságból eredő

rosszat képtelen megakadályozni. Isten ezért másodszor is létrehozza kapcsolatát a
világgal és az emberrel. A világba ereszkedik, de nem mint Teremtő, hanem mint
Szabadító, aki Krisztus képében magára veszi a világ bűneit. A Fiú-Isten alászál1 a
sötét, feneketlen mélységbe, hogy Isteni Fénnyel megvilágítsa azt. Önkéntes kereszt
halálával képes is legyőzni a Semmiből eredő szabadságot, mégpedig erőszak nélkül,
anélkül, hogy megfosztaná saját szabadságától a teremtett világot. Bergyajev e kiéle
zett dualizmusa - még ha Krisztust ál1ítja is a lét középpontjába - semmiféle garan
ciát nem nyújt arra nézve, hogy Isten erősebb a Semminél, bár hite szerint az Isteni
szeretet és áldozat végül is diadalmaskodik a gonosz önkénye felett. Tételezéseinek
keresztény bírálói emel1ett joggal vetették a szemére, hogy a szenvedő Istent fölébe
helyezve a mindenható Istennek, sőt elutasítva Isten mindenhatóságát, Isten és a vi
lág, valamint Isten és az ember között majdhogynem elmossa a határt, keresztényel
lenes vonásokat visz filozófiájába. Ráadásul el1entmondásba kerül azzal a gondolatá
val, hogy az emberi alkotás nem más, mint az Isteni Energia behatolása a világba.

*

A szabadság val1ásos metafizikájából Bergyajev a szabadság etikáját is megkísérelte
levezetni. Háromféle etikáról beszél: a törvényetikájáról, a megváltás etikájáról és a
kreativitás etikájáról. A legalacsonyabb, de szükségszerű etika a törvény etikája,
amely a tiltás kódexét tartalmazza. Ez az etika mel1őzi a személyiséget, és vagy kép
mutatáshoz vezet, vagy a "jó fanatizrnusát" hordja. Szadisztikus karaktere van, bár

837



nélküle az embert az a veszély fenyegetné, hogy visszatér az állatiságba. E vonatko
zásban Bergyajev Freud nyomán halad, aki az erkölcsi törvény "szadisztikus" alapjait
próbálta kimutatni. - A törvényetikájával szemben magasabb fokozatot jelent a meg
váltás etikája, amely a megbocsátás, a szeretet és a részvét etikája. A Fiú-Isten, a ma
gasztos Isteni Energia etikája ugyanis nem a törvénytudókhoz, hanem a bűnösökhöz

fordul. Krisztus megjelenése és a megváltás a világ teremtésének folytatása, a terem
tés nyolcadik napja. Az evangéliumi morál a kegyelmi erő morálja, és ezért már nem
is tekinthető morálnak, mivel "a kereszténység az embert a jó eszméjénél magasabb
ra helyezte". De a megváltás etikája veszélyeket is rejt magában: "transzcendentális
egoizmust" teremthet. Ebben az esetben az ember kizárólag a saját lelki üdvével fog
lalkozik akár egészen a vallásos mazochizmusig vagy rnániáig, elszakadva a világtól, a
másik lény iránti szeretet érzésétől. - A kreativitás etikája a morál végső legyőzése.

Az alkotó, aki úgy szereti alkotását, mint Isten a világot, szabad a vallásos félelemtől.

Felfedezvén magában az Isteni Energiát, az emberi művet Isteni lelkülettel szenteli
meg. Az alkotásban az emberről lehull az eredendő bűn bélyege, és Isten legkisebb
testvérévé válik. Ily módon a kreatív etika "túl van jón és rosszon". A világ "a jó és a
rossz kezdeti azonosságától a jó és a rossz éles megkülönböztetésén át a jó és a rossz
végleges, a különbözőség tapasztalalait beolvasztó megkülönböztethetetlensége felé
halad" - írja Bergyajev, látszatra Nietzsche hatására. De ez nem az emberfelettiség
kultusza, az emberistenségé, hanem az istenemberség vágya, a világ és az ember
szomjúsága a megváltás után. "A megváltás pedig csak egyetemes lehet", mivel senkit
sem lehet megváltani önmaga okán, külön-külön a többi lélektől. "Nincs megváltás,
amíg egy lélek is a pokolban szenved." Ez az Origenészhez és általában az orosz val
léserkölcsi tudathoz közel álló nézet szerint a paradicsom: a testvériség és a mások
kal való benső egység, míg a pokol: a másoktól való elzártság. A tragédia nem abból
fakad, hogy Isten megbünteti a bűnösöket - a bűnös nem tud megbocsátani önmagá
nak. A pokol ugyanis nem külsö színtér, ahol a bűnösök sínylődnek, hanem az abszo
lút magányosság, amelyben a lelkiismeretnek az élet folyamán elnyomott hangja a
bűnöst az önvád szörnyű, olthatatlan tüzével égeti (Az eszkatologikus metafizika ta
pasztalata, 1947). Bergyajev perszonalisztikusnak mondja etikáját abban az értelem
ben, hogy a személyiségnek feltétlen elsőbbsége van a társadalommal szemben. A
személyiség nem a társadalom része, hanem éppen megfordítva, a társadalom a
személyiségben él, általa tényleges. Bukott világunkban azonban ez a hierarchia fel
bomlott, a személyiség személytelen erők játékszerévé. az "általános" áldozatává vált.
Az eredeti állapot helyreállítása érdekében a szociális igazságot az egyén méltóságára
kell alapozni, hogy az ember a szabadsága által szabadon szolgálhassa a személyiség
feletti értékeket.

*

Bergyajev a szabadság etikájával összhangban formálta történelemfilozófiáját, amely
elsősorban korunk kártékony, az élettel szemben "halált és iszonyatos, határtalan
tömegsírt ígérő" fejleményeivel, züllésével foglalkozik. Szerinte a válság első oka az
emberiség elpártolása a kereszténységtől. Kereszténységen pedig a kereszténység
szellemét gondolja, úgy látva, hogy a keresztény egyházak maguk is csapdába estek,
kompromisszumot kötöttek a "világgal". A kereszténység Isten Országának örömhírét
hozta az emberiségnek, humanizmusa elsőnek tisztázta az ember szabadságát és a
szabadság értékét. A mai emberiség elfordult Isten Országától egy hazug álom, az
ember országa kedvéért, és elfordult a szabadságtól, többre becsülvén a lelki tunya
ságba merült jólétet. A szerves kultúra helyett mechanikus civilizációt teremtett,
amely vallás- és személyiségeIlenes. Isten képe és hasonlatossága helyett az ember a
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lélektelen géphez válik hasonlatossá. A polgárság győzelme hamis és mechanikus ci
vilizációhoz vezetett, amely tagadja az igazi kultúrát - írja még Spengler nevezetes,
kritikai irányában hasonló müvének megjelenése előtt (A Nyugat alkonya, 1918-1922).
Bergyajev mint .Jázadó és hívő szabadgondolkodó", ahogyan magát jellemezte, való
sággal felfüggeszti nemcsak a közvetlen jelen, hanem a közelmúlt létjogát is: a civili
záció mélyén kezdtek kifejlődni a barbárság, az elvadulás folyamatai. Az egyház he
lyett a tőzsde vált az élet szabályozó erejévé. A Mammon előtti meghajlás következ
tében az ember egy ismeretlen akarat hatalmába került, amely uralkodik az Igazsá
got tudni nem kívánó társadalmon. Az Istennel szakító szabadság elve kiváltja a rab
ság legrosszabb formáit, és a humanizmus is, elszakadván vallásos alapjától, volta
képp tagadja a személyiséget. A vallástalan humanizmus az ember elállatiasodásához
vezet. A viszonylagos jólét feltételei között az emberi szellem kiszárad, az önelégült
személyiség személytelenné válik, és ennek folytán a polgári kultúra képtelen feltar
tóztatni az egyenlőség és a szociális igazságosság álarcába bújt téveszmék terjedését.
Korunk civilizációjában kizárólag a bukást, a démonikus hatalmak eluralkodását
látva, e hibás általánosítás következtében Bergyajev egy "új középkor" eljövetelével
számolt. Szerinte a polgári kultúra csak átmenet a tiszta humanizmustól e történelmi
periódushoz, amely rosszabb, mint az emberi szabadságot tekintve "fogyatékos
tudatú" középkor volt. A középkor ugyanis, a vallásos fanatizmus által elkövetett
visszaélések ellenére, a keresztény eszme révén megvédte a személyiséget a felbom
lástól. Viszont a polgári társadalmakban az erős szellemi jegyekkel bíró szerzetes és
lovag típusát kiszorította a kalmár és a sofőr típusa, ezé a "technicizált vadernberé",
hogy azután ez is átadja helyét a népakarat nevében fellépő hivatásos forradalmár
típusának. A történelem színpadán megjelennek az "erőszak idealistái", akik protes
tálnak a hamis polgári kultúra ellen, de folytatva annak materialista és istentagadó
szellemét, amely ezáltal önmagában hordja büntetését. A válságból akivezetést Ber
gyajev végül is a kereszténység örök igazságához való magasabb visszatérésben jelöl
te meg, hangsúlyozva, hogy a szellem forradalma nélkül az ember átadja életét a
személyiségétöl idegen erőknek (Vö.: Az új kazépkor, 1924 - magyarul: 1935; Az ember
rabságáról és szabadságáról, 1940).

*

Elutasítva mind a technika kitüntetett helyzetét általában, mind az orosz fordulatot
különösen, Bergyajev voltaképp az "új" történelmet utasította el. Az elutasításban
csak megerősítette a fasizmus ideológiája és gyakorlata. Igazolva látta állítását a két
ségbeejtő történelemről, kivált a második világháború idején. "Oroszország német
inváziója a lelkem legmélyéig megrázott" - írta. De mit tegyen az ember, hogy "Isten
szabad társaként" helytálljon önmagáért a történelemben, lehetséges-e a világfolya
mat megértése? Többek között erről szól A történelem értelme (1923) címmel meg
jelent előadássorozatánakközölt részlete.

Források: M. Spinka, Nicolas Berdyaev, Philadelphia, 1950; R. Rossler, Das Weltbild
Nikolai Berdyaeffs (Nyikolaj Bergyajev világképe), Göttingen, 1956; N. Vallen, An
Apostle of Freedom (A szabadság apostola), New York, 1960. - Magyar nyelvii irod.:
Juhász Anikó, Nyikolaj Bergyajev, Budapest, 1984.
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