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Abstrakt: Nikolaj Berďajev reagoval svojou filozofiou na aktuálnu kultúrno-spoločenskú 

situáciu svojej doby. V období, kedy formoval a presadzoval svoju filozofiu personalizmu, 

podľa jeho názoru panovala v spoločnosti meštiacka mentalita, čo pre človeka znamenalo 

snahu uspokojiť svoju túžbu „mať sa dobre“. Berďajev preto vo svojej filozofii zdôrazňoval 

výsostné postavenie osobnosti človeka a slobodu jeho ducha. Človek sa stane plne 

osobnosťou až vtedy, keď sa oslobodí od sveta prírody a transcenduje sám seba, aby dosiahol 

konečný cieľ bytia – existenciálne stretnutie s Bohom. Článok si kladie za cieľ predstaviť 

personalizmus Nikolaja Berďajeva so zameraním na jeho filozoficko-teologickú koncepciu. 

Na dosiahnutie stanoveného cieľa bola využívané analyticko-syntetická metóda.  

 

Kľúčové slová: Berďajev. Človek. Osobnosť. Sloboda. Tvorivosť. Boh. 

 

Abstract: Nikolai Berdyaev responded with his philosophy to the current socio-cultural 

situation of his time. At a time when shaped and promoted his philosophy of personalism, in 

his opinion there was in a middle-class mentality, which meant for humans attempt to satisfy 

theirs desire „to be fine“. Therefore Berďajev in his philosophy emphasized eminence of 

human personality and the freedom of his spirit. A man is full of personality when he 

exempts from the natural world and transcends himself to achieve the ultimate goal being - 

existential encounter with God. Article aims to introduce personalism of Nikolai Berdyaev 

focusing on his philosophical and theological concept. To achieve the stated objective has 

been used the analytic-synthetic method. 
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Úvod 

Nikolaj Berďajev je predstaviteľ ruskej náboženskej filozofie, ktorú možno definovať 

ako zásadnú, ontickú a životnú. Nie je vyumelkovaná a vycibrená, tak ako je vyumelkované 

a vycibrené sekularizované a kultúrne myslenie, čoho dôsledkom je jeho odtrhnutie od 

prameňa života. Ruské náboženské myslenie je založené na pragmatizme a bojuje proti 

abstraktnej filozofii a abstraktnému mysleniu. Ruskí náboženskí myslitelia sa stavali proti 

tomu, aby bol teoretický a praktický rozum od seba oddelený.
1
 Nikolaj Berďajev v úvode 

svojej knihy O otroctve a slobode človeka tvrdí, že nikdy nepatril k filozofom akademického 

typu a nikdy nebol zástancom toho, aby bola filozofia abstraktná a vzdialená od života.
2
 

Práve naopak, vždy sa snažil o praktickosť svojich myšlienok a túžil po tom, aby filozofické 

myšlienky neboli len prázdnymi vetami, ale aby priniesli svetu, spoločnosti i jednotlivcom 

úžitok. V rovnakých intenciách vytváral svoj filozofický personalizmus. 

 

Nikolaj Berďajev 

Nikolaj Berďajev sa narodil roku 1874 v Kyjeve v rodine ruskej šľachty s dlhou 

vojenskou tradíciou. Jeho otec bol voľnomyšlienkar spätý s Voltaireovou filozofiou a jeho 

matka francúzska kresťanka
3
, ktorej religiozitu nemožno považovať za prehĺbenú. Berďajev 

si svoju cestu viery vydláždil v omnoho neskoršom období, než v čase detstva.
4
 Študoval 

právo na Kyjevskej univerzite, no pre účasť v sociálno-demokratickom hnutí a pre 

marxistické názory bol v roku 1898 z univerzity vylúčený. Vo svojich prvých prácach 

považoval sám seba za „legálneho marxistu“, časom sa však stal kritikom tohto učenia a pod 

vplyvom F. M. Dostojevského a V. S. Solovjova konvertoval na kresťanstvo.
5
 

Vo svojej autobiografii Berďajev odmieta svoju duchovnú cestu ku prijatiu viery nazývať 

konverziou. Nepocítil prudké obrátenie ani prechod od absolútnej tmy k absolútnemu svetlu. 

Od istého okamihu svojho života si uvedomil seba samého ako kresťana a vošiel na cestu 

kresťanstva.
6
 Na prehĺbeniu jeho viery mali veľký vplyv diela Majstra Eckharta, Jakoba 

Böhmeho, Angela Silesia, Mikuláša Kuzánskeho a S. A. Kierkegaarda. Formovanie 

Berďajevovho myslenia bolo silne ovplyvnené myšlienkami filozofického systému S. 

                                                 

1
 KOMOROVSKÝ, J.: Vladimír Sergejevič Solovjov a ruská náboženská filozofia. Antológia ruskej náboženskej 

filozofie. Košice : Byzant, 2011. s. 203.      
2
 BERĎAJEV, N.: O otroctví a svobodě člověka. Praha : Oikoymenh, 1997. s. 9. 

3
 Matka Nikolaja Berďajeva bola francúzska pravoslávna veriaca, avšak v značnej miere inklinovala ku 

katolicizmu, t.j. k vierovyznaniu jej matky. Zastávala názor, že medzi katolíckou a pravoslávnou vieroukou nie 

je nijaký rozdiel. 
4
 NICOLAUS, G.: C. G. Jung and Nikolai Berdyaev. New Yourk : Routledge, 2011. s. 15, 16. 

5
 LETZ, J.: Personalistické metafyziky. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. s. 235. 

6
 BERĎAJEV, N.: Vlastní životopis. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2005. s. 211, 212. 
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Solovjova, najmä jeho idea bohoľudskosti a všejednoty. Jeho filozoficky systém má 

personalistický a existenciálny charakter.
7
 

Na počiatku Berďajevovej filozofickej cesty mali preňho veľký význam Kant 

a Schopenhauer. Nikdy však neprijímal ich filozofiu ako celok. Bol mu blízky Kantov 

dualizmus, kantovské rozlišovanie ríše slobody a ríše prírody, kantovské učenie o rozumovej 

povahe slobody i kantovský voluntarizmus. Z myšlienok Schopenhauera inklinoval k teórii 

rozlíšenie vôle a predstavy, k učeniu o objektivizácii vôle v prírodnom svete a k jeho 

iracionslizmus. Berďajevovo presvedčenie, že v základoch civilizácie je skrytá faloš, 

v dejinách prvotný hriech a že celá spoločnosť stojí na klamstve a nespravodlivosti, pramení 

z myšlienok L. N. Tolstoja. Inej orientácii jeho duchovného založenia bol blízky Nietzsche. 

Na Berďajeva zapôsobilo jeho prehodnocovanie hodnôt, odpor voči racionalizmu 

a moralizmu. V otázke pravdy sú však myšlienky týchto predstaviteľov filozofie diametrálne 

odlišné.
8
 

V Berďajevovom filozofickom myslení možno rozoznať štyri obdobia. Ide konkrétne 

o obdobie etické, nábožensko-mystické, historicko-filozofické a personalistické. Koncept 

personalistickej filozofie najvýstižnejšie vyjadril v diele O otroctve a slobode človeka z roku 

1946, kde sa pokúsil zmieriť „aristokratické chápanie“ osobnosti so „socialistickou 

požiadavkou“ rešpektovania dôstojnosti každého človeka. Z daného zámeru možno rozoznať 

vnútorné hybatele jeho filozofie – primát slobody nad bytím, ducha nad prírodou, subjektu 

nad objektom, osobnosti nad univerzalitou, tvorby nad evolúciou, dualizmu nad monizmom, 

lásky nad zákonom.
9
  

 

Personalizmus 

Pojem personalizmus nie je jednoznačným termínom. Jeho uplatnenie je však 

širokospektrálne. Vyskytuje sa ako vo filozofii, tak aj v teológii, psychológii, etike i v iných 

vedných disciplínach. Je upriamený na osobu človeka. Snaží sa ju charakterizovať a vyjadriť 

jej vzťah k spoločnosti a svetu.
10

 „K personalistom, ale aj predchodcom personalizmu, sú 

                                                 

7
 KOMOROVSKÝ, J.: Vladimír Sergejevič Solovjov a ruská náboženská filozofia. Antológia ruskej náboženskej 

filozofie. Košice : Byzant, 2011. s. 193. 
8
 BERĎAJEV, N.: O otroctví a svobodě člověka. Praha : Oikoymenh, 1997. s. 12, 13, 15. 

9
 LETZ, J.: Personalistické metafyziky. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. s. 236. 

10
 STOLÁRIK, S.: Niekoľko poznámok k personalizmu ako aj pokus o načrtnutie personalizmu nádeje. In: 

Personalizmus a súčasnosť I. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská 

univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,  2010. s. 134. 
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priraďovaní myslitelia, ktorí sa zaoberali človekom, osobou, ale aj filozofi odmietajúci 

pozitivizmus, materializmus a naturalizmus.“
11

  

Berďajev v rámci svojej personalistickej filozofie vytvoril koncept personalistického 

socializmu, čo predstavovalo riešenie protikladu „aristokratického chápania“ osoby a 

„socialistickej požiadavky“ rešpektovania dôstojnosti každého človeka. Berďajev sa vrátil 

k pravde socializmu, ktorej vyznávačom bol v mladosti, ale na pôde ideí a viery, ktoré získal 

v priebehu svojho života. Personalistický socializmus sa radikálne odlišuje od prevládajúcej 

metafyziky socializmu, založenej na primáte spoločnosti nad osobnosťou.
12

 Záverom 

Berďajevovho uvažovania je myšlienka, že „hodnota človeka, ľudskej osobnosti, stojí vyššie 

ako historické hodnoty mocného štátu a národa, či kvitnúcej civilizácie“
13

. 

Pre Berďajeva je príznačné odsudzovanie hierarchického personalizmu, podľa ktorého 

má hierarchický celok, ktorému má byť osobnosť podriadená, väčšiu hodnotu ako pôvodná 

osobnosť človeka.
14

 Popieral myšlienku, že by mal mať celok vyššie postavenie ako 

autentická osobnosť.  

 

Osobnosť človeka 

Človek je podľa Berďajeva najväčšia hádanka na svete. Jej tajomno spočíva v osobnosti. 

V porovnaní s človekom je aj celý svet ničím. Človek pociťuje obrovskú túžbu po tom, aby 

poznal kým vlastne je, odkiaľ pochádza a kam smeruje. Poznanie človek môže byť rôzne 

orientované. Môže vychádzať z vlastného svetla, z vlastnej božskej podstaty, alebo z vlastnej 

tmy, z vlastnej živelnej, podvedomej podstaty.
15

 

Hodnota človeka a tajomstvo ľudskej existencie podľa Berďajeva spočíva v tom, že 

práve ona ukazuje existenciu niečoho vyššieho než je sama. Človek dokáže prekonávať svoju 

obmedzenosť a transcendovať k vyššiemu. To, čo je vyššie než človek, čo je božské, nie je 

žiadna vonkajšia sila panujúca nad ním. Je to to, čo z človeka robí plného človeka, je jeho 

vyššou slobodou.
16

 Všetky záhady o človeku sa skrývajú v tom, že obraz ľudskej skutočnosti 

nie je len ľudským, ale aj Božím. Z tejto tézy vyplýva, že Berďajev popiera výlučné 

                                                 

11
 DANCÁK, P.: Personalizmus a paideia, spoločné východiská a ciele. In: Personalizmus v procese 

humanizácie ľudskej spoločnosti. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 

2014. s. 53. 
12

 LETZ, J.: Personalistické metafyziky. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. s. 236. 
13

 LETZ, J.: Personalistická filozofia Nikolaja Alexandroviča Berďajeva. 

˂http://www.uski.sk/frm_2009/ran/2004/ran-2004-2-03.pdf˃ (26.6.2015). 
14

 LETZ, J.: Personalistické metafyziky. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. s. 238. 
15

 BERĎAJEV, N.: O otroctví a svobodě člověka. Praha : Oikoymenh, 1997. s. 19. 
16

 BERĎAJEV, N.: Říše Ducha a říše císařova. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2005. s. 34. 
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postavenie Bohočloveka Ježišovi Kristovi.
17

 Tu badať prienik jeho personalizmu 

s náboženským myslením. O človeku nemožno rozmýšľať bez náboženskej dimenzie. 

Charakteristika osobnosti človeka vrcholí práve v jeho vzťahu k Bohu. Podľa Berďajeva je 

osobnosť ľudskou osobnosťou až vtedy, keď je osobnosťou bohoľudskou.
18

 „Podľa neho 

i človek, uskutočňujúci sa ako autentická osobnosť, je bytosťou theo-andrickou či skrátene 

teandrickou.“
19

 Človek musí byť teocentrický a zakladať sám seba na božskom základe, 

pretože v tom spočíva jeho obraz. Spoločnosť sa však musí stavať antropocentricky 

a organizovať sa na základe ľudskosti.
20

  

Človek je bytosť, ktorá prekonáva, presahuje seba samú, pretože túži vyjsť z uzavretej 

subjektivity. To je možné dosiahnuť dvoma cestami. Jedna je cestou  všeobecne záväznej 

vedy, kedy však dochádza k odcudzeniu ľudskej prirodzenosti. Druhou je cesta 

transcendencie. Táto cesta vedie hlbinnou existenciou, na dej dochádza k existenciálnemu 

stretnutiu s Bohom, s druhým človekom, s vnútorným bytím sveta. Osobnosť sa plne 

realizuje len formou transcendencie.
21

 

V súvislosti s otázkou človeka Berďajev rozlišuje dva pojmy, osobu a osobnosť. Pojem 

osoba vyjadruje to, čo je spoločné všetkým ľuďom, inými slovami to, čo je príznačné pre 

každého človeka. Termín osobnosť sa využíva na označenie niečoho, čo je vyjadrením 

jedinečnej individuálnosti. Jedinečnosť však nie je niečo, čo by bolo samozrejmosťou. 

Jedinečnosť každý človek nadobúda slobodným zaangažovaním. Je prejavom neustále sa 

tvoriacej, jedinečnej bytosti. Zahŕňa v sebe slobodu aj aktivitu, robí z človeka skutočného 

človeka v plnosti a je podmienkou dosiahnutia cieľa, ktorým je existenciálne stretnutie 

s Bohom.
22

  

Pre osobnosť platí, že nevzniká z rodového kozmického vývoja, nemá charakter 

dedičnosti, ale pochádza od Boha, vyjavuje sa z iného sveta. Osobnosť svedčí o tom, že 

človek je priesečníkom dvoch svetov, že v ňom prebieha boj ducha a prírody, slobody 

                                                 

17
 LETZ, J.: Personalistické metafyziky. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. s. 238. 

18
 ŠOLTÉS, R.: Chápanie osoby vo filozofii Nikolaja A. Berďajeva. In: Personalizmus a súčasnosť I. Zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka 

teologická fakulta,  2010. s. 153. 
19

 LETZ, J.: Personalistické metafyziky. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. s. 23. 
20

 BERĎAJEV, N.: Vlastní životopis. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2005. s. 353. 
21

 BERĎAJEV, N.: O otroctví a svobodě člověka. Praha : Oikoymenh, 1997. s. 26. 
22

 ŠOLTÉS, R.: Personálna filozofia Nikolaja Berďajeva ako primát slobody nad bytím. In: Dispotationes 

quodlibetales. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013. s. 49. 
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a nutnosti, nezávislosti a závislosti.
23

 Keďže bol však stvorený na obraz Boha, je slobodnou 

duchovnou bytosťou a nie otrokom prírodnej nutnosti.
24

 

Osobnosť seba samu prežíva ako niečo transcendentné, cudzie svetu. Prežíva úzkosť 

z toho, že je oddelená od vyššieho sveta, od sveta, ktorý by jej mal byť vlastný. Berďajev 

hovorí, že človek prežíva cnenie po Bohu, po čistote a po raji.
25

 Tento smútok osobnosti 

znamená neúplnosť a vyjadruje túžbu po plnosti života. Osobnosť sa nevie zmieriť so 

všednosťou tohto sveta, do ktorého bola uvrhnutá a nachádza sa medzi subjektivitou 

a objektivitou.
26

 „A tak  osobnosť sa zmieta vo zvláštnom utrpení cnenia po svojom domove. 

Po prvom domove, z ktorého bola vyvrhnutá, po domove rajskej vlasti, ktorý neraz zamieňa 

s útlym detstvom, a po druhom domove v Božom kráľovstve, ktorý jej prichádza v ústrety 

v milostivom čase.“
27

 

Tajomstvo existencie osobnosti tkvie v jej absolútnej nezávislosti, v jej jedinečnosti 

a v jej singularite. Osobnosť môže mať zhodné rysy s druhými, vďaka čomu je možná 

komparácia. Tieto zhodné črty sa však netýkajú  podstaty. Inak povedaná v každej ľudskej 

osobnosti je niečo všeobecné, univerzálne. V človeku sa nachádza mnoho elementov, ktoré 

patria ľudskému rodu. To však nie je  to „osobné“ v osobnosti. „Osobné“ je originálne, 

pôvodné, je spojené s prvotným zdrojom. Všetko čo je rodové a zdedené je len materiálom 

pre tvorivú aktivitu osobnosti.
28

 Berďajev jedinečnosti a individualite ľudskej osobnosti 

pripisuje personálny význam, a teda snaží sa o jej charakterizovanie nie len cez metafyzické 

uchopenie.
29

 

Osobnosť je podľa Berďajeva existenciálny stred človeka, pre ktorý je príznačná 

schopnosť vnímať a prežívať utrpenie a radosť. Dokáže sa z lásky obetovať aj za cenu veľkej 

telesnej či vnútornej bolesti. Keďže Boh je taktiež v existenciálnom zmysle osobnosťou, je 

podľa Berďajeva preň príznačné to, že taktiež trpí. Neprijíma predstavu Boha scholastickej 

a novoscholastickej filozofie, ale obraz biblického Boha v univerzálnejšom zmysle. Len 

trpiaci Boh dokáže trpieť s človekom. A hoci Logos vtelený v Ježiša Krista trpel v dejinách 

                                                 

23
BERĎAJEV, N.: O otroctví a svobodě člověka. Praha : Oikoymenh, 1997. s. 31. 

24
 BERĎAJEV, N.: Říše Ducha a říše císařova. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2005. s. 35. 

25
 LETZ, J.: Personalistické metafyziky. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. s. 239. 

26
 BERĎAJEV, N.: O otroctví a svobodě člověka. Praha : Oikoymenh, 1997. s. 44. 

27
 LETZ, J.: Personalistické metafyziky. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. s. 240. 

28
 BERĎAJEV, N.: O otroctví a svobodě člověka. Praha : Oikoymenh, 1997. s. 22. 

29
 ŠOLTÉS, R.: Chápanie osoby vo filozofii Nikolaja A. Berďajeva. In: Personalizmus a súčasnosť I. Zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka 

teologická fakulta,  2010. s. 150. 
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ľudstva osobitný spôsobom, utrpenie je vlastné celej Trojici, a týmto spôsobom súcití 

s utrpením človeka.
30

 

Pre osobnosť je typické aj to, že nemôže byť plne sebestačná. Potrebuje iné, vyššie, 

rovné a nižšie, pretože bez toho by nemala vedomie rozdielu. Vzťah osobnosť k inému, nie je 

nikdy vzťahom časti k celku. Osobnosť je vždy celkom, nie je žiadnou súčasťou, a to ani vo 

vzťahu k najvyššiemu. Osobnosť sa nepodriaďuje akémukoľvek celku, nie je súčasťou 

spoločenskej reality. K najvyššej bytosti sa vzťahuje ako k Pánovi.
31

 

Nedá sa povedať, že by nadosobné bolo vyššie ako človek, teda že by bol Boh cieľom 

a osobnosť prostriedkom k tomuto cieľu. Osobnosť-človek nemôže byť prostriedkom pre 

osobnosť-Boha. Človeka rovnako ako Boha podľa Berďajeva ponižuje teologická doktrína, 

ktorá tvrdí, že Boh stvoril človeka k svojej sláve. Vzťah osobnosti k osobnosti, nemôže byť 

vzťahom prostriedku a cieľa. Každá osobnosť je cieľom sebe sama. Vzťah prostriedku a cieľa 

existuje jedine vo svete objektivizácie
32

. Osobnosť pripúšťa koreláciu jedine ako stretnutie 

a spoločenstvo. Boh-osobnosť nechce človeka, nad ktorým by panoval, chce človeka-

osobnosť, ktorý odpovedá na jeho výzvu a s ktorým by mohol tvoriť spoločenstvo lásky.
33

  

Človek, tak ako ho poznajú biologické a spoločenské vedy je produktom sveta 

a procesov, ktoré v ňom prebiehajú. Ale ako osobnosť nie je dieťaťom sveta, jeho pôvod je 

iný. Človek nie je osobnosť kvôli svojej prirodzenosti, ale kvôli jeho duchu. Osobnosť nie je 

monádou. Je mikrokozmos, celé univerzum.
34

 

 

Sloboda a tvorivosť 

Pre personalizmus Berďajeva má pojem sloboda kľúčové postavenie. Stáva sa preňho 

základnou metafyzickou ideou, ktorá je ideou primátu slobody nad bytím, čo zároveň značí 

primát ducha
35

 nad bytím, pretože bytie je statickej povahy, kým duch sa prejavuje 
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dynamicky.
36

 Duch sa objektivizuje a premieta navonok. Jeho prejavom je bytie pre iného. 

Prejavuje sa sociálne. Je to čosi vnútorné, pretože všetko vychádza zvnútra. Prechádza však 

do vonkajšieho, a tak sa odhaľuje.
37

 „Duch, duchovná skutočnosť sa nezhoduje 

s univerzálnymi zákonmi rozumu, svet univerzálnych ideí nejestvuje tak, ako nejestvuje 

objektívny svet. Je to svet zhodný s konkrétnou vnútornou ľudskosťou s prežívaním ľudského 

osudu, ľudskej lásky a smrti, ľudskej tragédie.“
 38

 

V diele O otroctve a slobode človeka analyzuje rôzne formy otroctva, ktoré popierajú 

slobodu a uzatvárajú človeka do materiálne ho sveta. Spredmetnenie znamená vznik 

nadvlády, ktorá sa môže prejavovať v rôznych kategóriách. Vôľa človeka sa môže dostať do 

vzťahu podriadenosti voči moci, peniazom, túžbe po zmyselnosti, sláve a i. Človek však 

môže padnúť do otroctva nie len vonkajšieho sveta, ale aj seba samého, svojej nižšej 

prirodzenosti. Zbavenie sa spoločenského otroctva ešte neznamená, že sa človek stal 

skutočne slobodným.
39

  

Ak by nejestvoval Boh a nejestvovala by Pravda, ktorou je on sám, potom by bol človek 

v zajatí nutnosti, teda kozmu, prírody, štátu a spoločnosti. Boh je sloboda a nie nutnosť. Nie 

je mocou, ktorá ovláda človeka a svet ani prvou príčinou pôsobiacou vo svete. To, čo je 

teológmi nazývané milosťou, je pôsobením božskej slobody v človeku.
40

  

Druhým kľúčovým pojmov Berďajevovho personalizmu je termín tvorivosť. Tvorivosť 

preňho predstavuje dôležitý prejav ducha, pretože každý akt ducha je tvorivý a znamená 

vystúpenie zo seba do sveta. Tvorivý akt je nositeľom slobody.
41

 Človek preto nemôže zo 

svojho života eliminovať tvorivosť. Musí uskutočňovať svoje originálne svojbytné tvorivé 

činy. Nesmie splynúť s davom, ani sa izolovať do individuálneho spôsobu prežívania, pretože 

to by predstavovalo únik pred vlastnou aktivitou.
42

 

Berďajevov personalizmus rozlišuje „prízrakový svet“ (svet empirického bytia) a pravý 

svet (svet, kde vládne sloboda a láska). Prvotný hriech spôsobil uväznenie človeka v prvom 
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svete. Jeho poslaním však je vymaniť sa z neho uskutočňovaním a napĺňaním slobody a lásky 

a pripodobňovaním sa tvorivému aktu Boha. Tvorba privádza človeka do stavu, v ktorom sa 

dotýka večnosti. Z daného vyplýva, že podľa Berďajeva sa Božie kráľovstvo nemá len 

očakávať, ale v prvom rade sa ma spoluutvárať. Ide o tzv. duchovnú revolúciu, kde sa druhý 

svet utvára spolupôsobením človeka skrze jeho slobodný tvorivý akt.
43

 

 

Záver 

„Berďajevovo chápanie osobnosti je charakteristické zdôraznením aspektu slobody a 

tvorivosti, ktoré autor odvodzuje z duchovnej prirodzenosti človeka. Všetko, čo sa človeku 

vnucuje zvonku, je pokušením namiereným proti slobode a tvorivosti osoby. [...] Iba slobodná 

osobnosť sa stáva ikonou Boha, pretože sa vo svojej slobode inšpiruje oslobodzujúcou 

slobodou Boha.“
44
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